


 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 
  
  
  
  

  م2020/ یولیو/  9ـ  8في الفترة من  
 الزاویة ـ لیبیا

 



  :مدخل
فرضت الحضارة العلمیة ومتغیراتها التكنولوجیة على المجتمعات معاییر حدیثة أكثر تعقیدا      

بزیادة متطلباتها وتغیر أسلوب الحیاة بشكل كبیر وبالتالي أصبح اإلنسان فریسة سهلة ألمراض 
العصر نتیجة انعدام وقلة الحركة كل ذلك یحدد مدى استمرار األمم والمجتمعات واستمرار 

ظهار جوانبها أجیاله ا ، وبالتالي التحدي الذي نواجهه هو التنبیه بالقیم الریاضیة المختلفة وإ
االیجابیة على الحیاة باعتبار التربیة البدنیة وسیلة لتعزیز التعلیم والصحة والتنمیة والسالم، وهو 

لي ما تحرص علیه الكلیة في جل مناشطها ومؤتمراتها وبالتالي یرصد المؤتمر العلمي الدو 
السادس للكلیة الواقع العلمي للتربیة البدنیة والریاضة والنظام التعلیمي الذي تتبناه المؤسسات 

  .التعلیمیة الجامعیة المتخصصة  
  
  
  

  :أهداف المؤتمر
  : یرمي المؤتمر إلى تحقیق األهداف التالیة     
  وضع األسس العلمیة لمشروع وطني للتنمیة الریاضیة بالمدارس والجامعات.  
 تفعیل دور المؤسسات الریاضیة في دعم تدریب الناشئین باعتبارهم مستقبل الریاضة في لیبیا.  
 التأكید على دور اإلعالم الریاضي في توجیه المجتمع لممارسة النشاط الریاضي.  
 بدنیة والریاضة في معالجة المشاكل الصحیة والنفسیة واالجتماعیة التنبیه لدور التربیة ال

  .وتفادیها 
  األعداد والتأهیل أثناء " وضع األسس العلمیة للتدریب المهني لخریج التربیة البدنیة والریاضة

 "الخدمة 
  
  
  
  



  :محاور المؤتمر
  : تقبل األبحاث العلمیة ضمن المحاور اآلتیة 

  والریاضة في التنمیة الشاملة دور التربیة البدنیة  
  الخطط والبرامج لتطویر ریاضة ذوى االحتیاجات الخاصة.  
  التربیة الحركیة وریاض األطفال.  
  الریاضة النسائیة في لیبیا.  
  الریاضة المدرسیة والتنافسیة.  
  مشاكل البیئة الریاضیة.  
  التدریب إثناء الخدمة لمعلمي التربیة البدنیة.  
  التطبیقات التقنیة في مجال التدریب والتعلیم والتأهیل الحركي.  
 اإلعالم الریاضي.  
  الصحة واللیاقة البدنیة.  
  التسویق الریاضي.  

  شروط وضوابط المشاركة بالمؤتمر
  إن یكون البحث المقدم ضمن محاور المؤتمر ویخدم أهدافه.  
  جهة أخري ویتحمل الباحث المسؤولیة القانونیة إن ال یكون قد سبق نشره أو تم تقدیمه ألي

  .لذلك
  یخضع البحث للتقییم العلمي.  
  إن یتم أرسل الملخص ویتضمن العنوان واألهداف والمنهج المستخدم وعینة البحث وأهم

  .النتائج على إال یتجاوز ذلك الموعد المحدد 
 لخصین باللغة العربیة  صفحة ویشمل محتوي البحث 20إن ال تتجاوز عدد صفحات البحث مُ

  .كلمة  200واللغة اإلنجلیزیة وال یزید عدد كلمات كل ملخص عن 
  ُرسل البحث على إیمیل المؤتمر وعلى قرص مدمج علي نظام  Word ویكتب ببرنامج    CDی

Windows  ویكون الخط Simplified Arabic للعناوین )  16(لمتن البحث و) 14(بحجم
لمتن البحث ) 12(بحجم   Times New Roman ویكون الخط ,لبحوث اللغة العربیة 

  .للعناوین لبحوث اللغة االنجلیزیة ) 14(و
م وأخر موعد للتأكید النهائي على  2020 1/1أخر موعد الستالم األبحاث كاملة بتاریخ 

  م2020/ 2/2المشاركة سیكون بتاریخ 



  
  :رسوم االشتراك بالمؤتمر

دینار للبحث )  200( دینار لیبي للبحث الفردي و) 150(رسوم االشتراك للباحثین اللیبیین 
باحث واحد على حقیبة  دینار لیبي للبحث الثالثي ،على أن یتحصل)  300( الزوجي و

   .المؤتمر والمنشورات كالبحث الفردي
، )لیالي 3(دوالر للبحث الفردي یتضمن اإلقامة )  250( اللیبیین رسوم االشتراك للباحثین غیر 

دوالر للبحث الزوجي على )  300( التنقل، الضیافة، الوجبات الرئیسیة، الحقیبة والنشرات و
  .أن یتم استقبال باحث واحد فقط وینطبق علیه ما ینطبق على البحث الفردي 

یة، وفي حال رغبة المشارك الحصول على غرفة الرسوم المذكورة أعاله هي لغرفة زوج: مالحظة
   .دوالرًا إضافیة 50فردیة یدفع مبلغ 

م ، وتاریخ مغادرة الفندق یوم الخمیس 2020/ 3/ 16یوم األثنین الموافق : تاریخ الوصول
م، وفي حال رغبة المشارك البقاء في الفندق سیكون علیه دفع 2020/ 3/  19الموافق

   .ا التاریخالتكالیف المترتبة من هذ
  

  :متطلبات التأشیرة
ُطلب من المشاركین غیر اللیبیین التحقق من متطلبات الحصول على التأشیرة من بلدانهم      ی

ذا كانت هناك حاجة لخطاب الدعوة الرجاء التوصل معنا  مع السفارات أو القنصلیات اللیبیة وإ
  .عبر البرید االلكتروني للمؤتمر 

  :استقبال المشاركین
استقبال المشاركین من أقرب نقطة وصول داخل لیبیا من قبل لجنة االستقبال بالمؤتمر  سیتم

واصطحابهم إلى الفندق مع التأكید على تزوید اللجنة بالمعلومات اآلتیة وسیلة الموصالت 
  .المستخدمة ،تاریخ وزمن الوصول ،أسم الخطوط الجویة ، رقم الرحلة 

  عناوین مهمة
 (iscpes@Zu.edu.ly ) البرید االلكتروني 

  0913703872 -0928416552رئیس المؤتمر
  0916841773 0928270845 - منسق عام المؤتمر  

  0914220760  رئیس اللجنة اإلداریة
  ).مكتب التعاون الدولي بجامعة الزاویة) ( بمدینة الزاویة (مكان انعقاد المؤتمر 



 كلمة رئیس المؤتمر
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

والسراج المنیر محمد وأله  الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على الهادي البشیر      
   .الطیبین الطاهرین

 االجتماعينرحب بالضیوف الكرام المتواجدین معنا داخل القاعة وعبر صفحات التواصل      
   .وكل المشاركین في هذا المؤتمر ببحوثهم ومشاركاتهم  ومداخالتهم

  ...بعد أما        
للمرة السادسة على التوالي تحتضن مدینة الزاویة فعالیات المؤتمر العلمي الدولي لكلیة       

   .التربیة البدنیة وعلوم الریاضة بجامعة الزاویة
  )لحیاة أفضل... الریاضة : (تحت شعار  )...إستراتیجات التربیة البدنیة والریاضة :  (بعنوان
تمر في الظروف الراهنة التي یمر بها العالم من جائحة كورونا أبت هذا المؤ  انعقادویأتي      

فعالیات المؤتمر  انعقاد اللجنة المشرفة على هذا المؤتمر أن ینعقد في هذه الظروف وتم تغییر
  .من الطریقة التقلیدیة إلى شبكة المعلومات الدولیة 

  .للكلیة  اً فیبقى األمل والرجاء والعمل للوصول إلى حیاة أفضل شعار      
بالشكر والتقدیر للسید رئیس الجامعة،  أتقدمجمیعًا أن  باسمكمالسادة الكرام أسمحوا لي      

  .والكاتب العام بالجامعة على مساهمتهم الفاعلة إلنجاح فعالیات هذا المؤتمر 
معنوي كما ال یسعني إال أن أتقدم لمعالي رئیس هیئة الشباب والریاضة لما قدم لنا من دعم      

  .ومادي إلنجاح هذا المؤتمر 
وأتقدم بوافر الشكر وجزیل العرفان للجنة التحضیریة واللجان العاملة بالمؤتمر وأعضاء هیئة      

  .التدریس بالكلیة لما لهم من فضل في إنجاح هذا المؤتمر 
ننا لواثقون إن هذا الملتقى      مرموقة بفضل الشخصیات األكادیمیة والخبرات الوطنیة ال وإ

  .المشاركة فیه سیكلل بإذن اهللا بإصدار توصیات ومقترحات بناءة 
المؤتمر  بافتتاحلترحیب بالسید رئیس الجامعة إلعطائه اإلذن باأسمحوا لي مرة أخرى      

   .ل الدكتور مفتاح المرابط مشكوراضالعلمي الدولي السادس لیتف
یاكم لما أمًال من اهللا العلي القدیر   فیه صالح البالد أن یوفقنا وإ

  رئیس المؤتمر
  عبدالوهاب الصادق راشد

 



 كلمة رئیس اللجنة العلمیة بالمؤتمر
  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته : السادة الحضور

یسعدنا إن نرحب بكم جمیعا ونحن نستضیفكم ضمن فعالیات افتتاح مؤتمر الكلیة الدولي 
  .لحیاة أفضل.. وتحت شعار الریاضة ) والریاضةإستراتیجیات التربیة البدنیة (السادس بعنوان 

السادة الحضور تأملوا معي كلمتان بالقران الكریم  لخیر من استأجرت القوى األمین لندرك 
معا إن اهللا حبانا نحن العاملون بالمجال الریاضي أن نقوم بهذا الدور وهو بناء اإلنسان البدني 

البدنیة لوجدنها تحقق هذا البناء وبالتالي كرمنا لنقوم واألخالقي إذا لو عدنا إلى أهداف التربیة 
  .بهذا الدور العظیم 

والتطور ومما نرتقي سلم العلم إخوتي ،،،مما ال شك فیه انه بالعمل الجاد والمثابرة علیه 
الشك فیه أیضا إننا في هذا المؤتمر نخطو خطواتنا األولى باستخدام التقنیات الحدیثة والتي البد 

محدودیة لبالدنا وظروفها الخاصة مع استثنائیة  مرحلةب نمر التعثر واألخطاء ونحنفیها من 
ووفقا  كلیةوانطالقًا من مسئولیة ال... والظروف التي یمر بها العالم من تفشي الوباء، اإلمكانیات

 إلمكانیاتها المحدودة وعزیمة العاملین بها غیر المحدودة من موظفین وأعضاء هیئة التدریس
جاء الخاصة بالمجال الریاضي بكل جوانبه ومناقشة قضایاه  نانهضة مجتمعفي  بالمساهمة

لبدل الكثیر من الجهد حتى   ةیدفعنا الحماس والمسؤولی ..استكمال هذا المؤتمر اإلصرار على
المؤتمر العلمي في مناقشة أهم هذا تتجلى أهمیة  تزداد خطواتنا قوة وصالبة ، السادة الحضور

مشاركة المعلومات الحدیثة مع و  والنشاط البدني علوم الریاضیةالوالتحدیات التي تواجه الفرص 
فسیولوجیا الجهد البدني والتمثیل و المتخصصین المحلیین والدولیین في مجاالت التربیة البدنیة 

دارة الریاضة والترویح والمیكانیكا الحیویة والسلوك الحركي ائج تبادل الخبرات ونتو  الغذائي ، وإ
أن المؤتمر یأتي من منطلق كما الخاصة بمجاالت علوم الریاضة والنشاط البدني  األبحاث

 الهدفوتحسین مستوى مخرجاتها لتحقیق  العملیة التعلیمةبرفع مستوى  الزاویةاهتمام جامعة 
وساهمت مشاركة الباحثین بذلك وكانت والحمد هللا في المستوى المطلوب رغم كل المطلوب 

حیث تم قبول األبحاث ضمن محاور المؤتمر المختلفة والتي وصل عددها إلى الظروف ، 
بحثا من جامعات لیبیة مختلفة مثل جامعة طرابلس و الجفارة  وبنغازي  30أربعون بحثا تم قبول 

اسمحوا ... والجبل الغربي  وسبها ومن دول مختلفة مثل لیبیا ومصر والعراق والجزائر وبریطانیا 



إن اشكر كل الزمالء أعضاء هیئة التدریس الذین ساهموا بتقییم البحوث العلمیة لي في الختام 
  .وعلى رأسهم أعضاء اللجنة العلمیة الموقرة الذین كانوا في مستوى الحدث 

  والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته
  األستاذ الدكتور سعاد إسماعیل الفقیه
  رئیس اللجنة العلمیة بالمؤتمر

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

   

 

   

 

 

 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 

 
  رئیس المؤتمر      الدكتور عبد الوھاب الصادق راشد 

  نائب الرئیس ومقررالمؤتمر    األستاذ الدكتور إبراھیم أبوالقاسم كساب 

  عضوا  األستاذ الدكتور محمد علي بن عامر                    

  عضوا            األستاذ الدكتور عبدهللا صبري االحراش

  عضوا              األستاذ الدكتور سعاد إسماعیل الفقیھ

  عضوا                           الدكتور ولید البشیر شیوب

  عضوا  الدكتور ابراھیم محمد الالفي                          

 

 
ً               إسماعیل الفقیھاألستاذ الدكتور سعاد    رئیسا

  عضوا              األستاذ الدكتور لطفیة أمحمد شقالبو

  عضوا              األستاذ الدكتور سعاد محمد زبون

  عضوا              األستاذ الدكتور نجاة عمران بندق

  عضوا              األستاذ الدكتور فاطمة جمعة سعود

  عضوا              اھداألستاذ الدكتور حمیدة محمد مج

  عضوا                الدكتور صبحي العجیلى القاللي

  عضوا    الدكتور عصام محمد القاللى                       

  عضوا    الدكتور خالد جموم علي                     

  

  

  



 

 
  رئیسا   األستاذ الدكتور محمد علي بن عامر                   

  عضوا    الدكتور عبیر رجب عیسى                         

  عضوا  الدكتور صبحیة سالم سلمان                         

  عضوا    الدكتور زیاد صالح سویدان                      

  عضوا  الدكتور عبد الرزاق ابراھیم القاللي                 

  عضوا                      الدكتور نور الدین الطاھر طرمبة

  

 

 
  رئیسا            األستاذ الدكتور عبدهللا صبري االحراش

  عضوا     الدكتور ولید البشیر شیوب                  

  عضوا  الدكتور نور الدین الصغیر المصراتى                  

  

 

 
  رئیسا     في                 الدكتور إبراھیم محمد الال

  األستاذ ماھر محمد  التومى                                  عضوا

 المنعم احمد ابوخدیر                                     عضوا عبد

 

  
  
  



  

 

7 82020 

  

  
علمیة في جلسات المناقشات المن خالل نتائج األبحاث وتوصیات الباحثین وبعد 

  :المؤتمر،خلص المؤتمرون للتوصیات اآلتیة
ألعضاء هیئة التدریس ومنحهم الخدمة  لتسهیل استحداث قسم تقنیات التعلیم في الكلیات - 1

  .الفرص في التدریب
والعمل الجاد مع الجهات ذات العالقة بالنشاط الریاضي للمستویات فتح قنوات للتنسیق  - 2

  .الریاضیة التنافسیة مثل  هیئة الشباب والریاضة واللجنة االولمبیة واألكادیمیة االولمبیة 
ضرورة تفعیل دور مكاتب البحوث واالستشارات العلمیة بالكلیات لتقوم بدورها الحیوي للرفع  -  3

  .ي بوضع استراتیجیات وبرامج واضحة ترتبط بخطط التنمیة المستدامة من مستوى البحث العلم
  تنفیذ المزید من ورش العمل  والتدریب الخاص ببرامج ضمان الجودة واالعتماد المؤسسي  - 4
االهتمام بالبحوث العلمیة التي تعالج القضایا الواقعیة  للمجتمع مع ضرورة تقدیم الدعم – 5

الفعلیة من نتائج تلك البحوث بفتح وتفعیل القنوات المسئولة على توصیل تلك للباحثین واالستفادة 
  .النتائج للجهات ذات العالقة 

تبني مشروع وطني للنهوض بالریاضة المدرسیة من خالل زیادة التعاون المشترك بین  -  6
خطط  وبرامج  كلیات التربیة البدنیة وعلوم الریاضة ووزارة التعلیم وهیئة الشباب والریاضة لوضع

مكانیات التالمیذ وجعلهم النو  ة للریاضات اموحدة عن طریق بناء إستراتیجیة لرفع قدرات وإ
  .التنافسیة

نشر ثقافة الریاضة من اجل الصحة والحیاة السلیمة لدى األجیال وتنمیة القیم االجتماعیة  - 7
 .واألخالقیة لدیهم  لتجاوز مشكالت التعصب والعنف والعدوان الریاضي

التأكید على أهمیة دور التدریب إثناء الخدمة لمعلمي التربیة البدنیة كعملیة تعلیمیة وتدریبیة  - 8



مستمرة من خالل التواصل والتعاون المشترك بین كلیات التربیة البدنیة والریاضة ووزارة التعلیم 
  .لوضع الخطط المناسبة

والصحة النفسیة والبیومیكانیك العمل على إقامة الندوات التخصصیة مثل المنشطات - 9
  .المناظرة والجهات الكلیات  معبالتعاون والقوانین والتشریعات الریاضیة 
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في  األساسي للمشاركةالتربیة البدنیة في تنمیة دافعیة تلمیذات مرحلة التعلیم ة دور مدرس
  النشاط الریاضي من وجهة نظر التلمیذات

  محمد ادریس احمد األنصاري. د                                                              
  سالم على محمد عثمان. أ                                                              

  :مقدمة البحث-1-1
التي و تعتبر التربیة العامة أحد الركائز التي تساهم في بناء شخصیة الفرد في مختلف الجوانب   

  .یستطیع من خاللها االنسجام مع متطلبات الحیاة
 ونفسیا عقلیا الفرد بناء على تعمل حیث العامة التربیة من یتجزأ ال جزء البدنیة التربیةو      

 میدان یعتبر التعلیمیة داخل المؤسسة البدنیة التربیة حصة خالل منو  الریاضي والنشاط وبدنیا،
 في التطور على تساعده ومهارات بخبرات النشء تزوید یتم خاللها ومن التربیة میادین من هام

 والتي النفسیة العقد من كثیرا نبهوتج ونفسیة وتربویة جسمانیة فوائد تعطیه كما االجتماعي محیطه
  .نفسیة واضطرابات صعوبات له تسبب ما غالبا
ان التربیة البدنیة والریاضة تجعل القیم الثقافیة والخلقیة التي ) 2005(یرى احمد بوسكرة      

توجه اعمال كل مواطن وتساهم في تعزیز الوئام والوطني مدخرة الظروف المالئمة كي تغذى 
    .)8 :1(مل وتنمیة روح االنضباط والتعاون والمسؤولیة والشعور بالواجبات المدنیة ذاته في الع

ان النشاط البدني الریاضي عباره عن نشاط تربوي ) 2001(یشیر یوسف شكري فرحات     
ما یسمى بدرس التربیة البدنیة والریاضة باإلضافة للنشاط البدني والریاضي التربوي  او تعلیمي

  .)236 :15( .و مجموع من االنشطة الداخلیة والخارجیة المكملة لبعضها البعضوه، التنافسي
ان ممارسة النشاط الریاضي یكسب التالمیذ المهارات ) 2008(یؤكد رمضان یاسین و     

الحركیة وتطویر القدرات البدنیة الى اكسابهم بعض المهارات التي تنمى لدیهم المهارات 
ایة االجتماعیة ومن اهم تلك المهارات تنوع االدوار التي یمكن ان االجتماعیة او ما یسمى بالكف

  .)5:150.(تنمى لدیهم الشعور بقیمتهم واكسابهم مهارات القیادة
یعتبر مدرس التربیة البدنیة هو حجر االساس في النشاط الریاضي المدرسي باعتباره     

ذ لمزاولة االنشطة الریاضیة المختلفة الشخص الوحید الذي اسندت له عملیة التعلیم وتنظیم التالمی
  .فهو من یقوم بتعلیمهم المهارات الریاضیة من خالل الدروس الموكلة الیه

انه من خالل درس ) 1992(یشیر كل من محمد عوض بسیوني وفیصل یاسین الشاطئ      
لریاضیة التي التربیة البدنیة تتم عملیة التفاعل بین التالمیذ في إطار القیم والمبادئ والروح ا
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تكسبهم الكثیر من الصفات التربویة وتنمى فیهم الصفات االخالقیة والقدرة على اتخاذ القرار والتي 
  )12:87(. تلعب دورا كبیرا في بناء الشخصیة االنسانیة وتكسبها طابعها الممیز

ي ان درس التربیة البدنیة احد المواد الت) 1996(یرى كل من حسن معوض وحسن شلتوت     
تمد التالمیذ بمهارات وخبرات حركیة وبالكثیر من المعارف والمعلومات التي تغطى الجوانب 

  )3:102(الصحیة و النفسیة واالجتماعیة وتعرفهم بتكوین الجسم اإلنساني 
ان درس التربیة البدنیة یسعى الى تحقیق اغراض وهى ) 1988(تؤكد عنایات احمد فرح   

ألجهزة الجسم والصفات البدنیة واكساب المعارف الریاضیة والصحیة  االرتقاء بالكفاءة الوظیفیة
  ) 8:11(وتكوین االتجاهات القومیة والوطنیة واسالیب السلوك السوى 

ان التالمیذ یحتاجون الى الدافع قبل واثناء ممارسة النشاط الریاضي، حیث یلعب الدافع دورا      
زیادة قوة االرادة والعزیمة في اثناء الممارسة الریاضیة ایجابیا وهاما في رفع ثقة التلمیذ بنفسه و 

  .كما یلعب الدافع دورا مؤثرا على مستوى اداء التالمیذ اثناء الممارسة،
ان الدافع هو الطاقة التي تدفع الكائن الحى ألن یسلك سلوكا ) 1990(یرى رمضان القذافي      

سلوكه بقوة داخلیة تجعله ینشط باستمرار  معینا وفى وقت معین، فالكائن الحى یكون مدفوعا في
  )4:40(في هذا النشاط حتى یتم اشباع هذا الدافع 

على ضرورة القیام بتوعیة التالمیذ واهمیة ) 2001(یشیر محمد الحمامى وعایدة عبدالعزیز      
  )7:195(االنشطة الریاضیة وذلك الستثارة دافعیتهم لممارسة النشاط الریاضي داخل المدرسة 

ان نشاط الفرد یزوده بدافعیة ذاتیة متأصلة فیه مؤدیة بذلك ) 1990(یرى اسامه كامل راتب      
  ) 2:17( .الى النشاط الذي هو غایة ولیس وسیلة للنجاح

  : مشكلة البحث وأهمیته-2-3
یعتبر النشاط البدني الریاضي من اهم االنشطة االیجابیة في حیاة الفرد عامة وعلى تالمیذ      

حلة التعلیم األساسي خاصا في التقلیل من الضغوطات النفسیة واالبتعاد عنها كما انه یساهم مر 
بشكل كبیر في تقویم سلوكیات التالمیذ وانخراطهم في جماعات مما یسهل العمل ویعطیه اكثر 

بحیث یساهم النشاط الریاضي في التخفیف من مختلف المشاكل النفسیة التي ،حیویة وایجابیة 
  .    ن منها بحیث یكون احد اهم االنشطة التي تعتنى بالفرد في المجتمعیعانو 
تظهر اهمیة حصة التربیة البدنیة والریاضة كمادة مساعدة منشطة ومكیفة لشخصیة الفرد      

لكى تتحقق له فرصة اكتساب الخبرات والمهارات الحركیة التي تزیده رغبة وتفاعال في ، ونفسیته
وتقوم بصقل مواهبه وقدراته ، ل على القیم التي یعمل المنزل على توفرها له الحیاة فتجعله یتحص

  ) 10:9.(البدنیة والعقلیة بما یتماشى مع متطلبات العصر
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هاما في تعلمه وتفوقه في النشاط  ان استشارة دوافع النشء تجاه النشاط الریاضي تلعب دورا     
  . من ناشئ آلخر تبعا للفروق الفردیة بینهما الریاضي، وتختلف دوافع ممارسة النشاط الریاضي

ان االندماج في النشاط الریاضي لذاته من اجل ) 1998(یشیر صدقي نورالدین محمد     
فعندما یكون الفرد مدفوعا داخلیا سیؤدى ، االستمتاع والرضا المشتقان من اداء النشاط ذاته 

او اجبار خارجي على ممارسة ،خارجیة سلوكه على النحو اإلرادي بالرغم من عدم وجود حوافز 
فالریاضي الذى یذهب للتدریب ألنه یجده ممتعا ومرضیا لتعلم المزید من المهارات او ، الریاضیة 

ایضا الریاضي الذى یتدرب  بصورة منتظمة في ریاضته ، الخطط والمعارف الخاصة بریاضة 
تقان المهارات المختلفة سوف یكون وا، لالستمتاع بالمحاولة الجادة لتحقیق التفوق على نفسه 

، مدركا لدوافعه الداخلیة نحو ریاضته الخاصة فاألنشطة التي  تسمح للفرد بخبرة مشاعر الكفایة 
  )108- 109: 7.( وتقریر لسلوكه سوف تسمح له بفرصة االشتراك فیها بسبب الدافعیة الداخلیة

یاضة تساهم بشكل كبیر في اعداد مما سبق ذكره نالحظ ان حصة التربیة البدنیة و الر      
التالمیذ من جمیع النواحي البدنیة والعقلیة والنفسیة واالجتماعیة ومن اجل ذلك خصصت لها 

وعلى االساتذة ، مربیون تربویون یقومون بجهود كبیره إلنجاح برامج وخطط واهداف التربیة البدنیة
دراسة  الم یجد ینل قراءات الباحثومن خال. بذل المزید من الجهد وخاصا في مرحلة المراهقة

تناولت دور مدرسة التربیة البدنیة في تحفیز التلمیذات للممارسة النشاط الریاضي من خالل 
ألجراء  ینحصة التربیة البدنیة في مناطق الجنوب عاما ومدینة سبها خاصا وهذا ما دفع الباحث

  .مثل هذه الدراسة
  :هدف البحث-1-3

لذي تلعبه مدرسة التربیة البدنیة في تحفیز التلمیذات للممارسة النشاط      التعرف الدور الحقیقي ا -
  .الریاضي في حصة التربیة البدنیة

  :فرض البحث-1-4
 فىلمشاركة لتوجد فرق ذات داللة احصائیة فیدورمدرسة التربیة البدنیة في تحفیز التلمیذات  -

  .الریاضي بین مدارس االحیاء السكنیة النشاط
  :ات السابقة والمشابهةالدراس-2-2
  .)13)(2016( دراسة نجیب جعیم 2-2-1

كساب القیم االیجابیة لدى طالب  عنوانها      دور برنامج التربیة الریاضیة المدرسیة في تنمیة وإ
استخدم الباحث المنهج الوصفي لمالئمته لطبیعة ،مرحلة التعلیم الثانوي بالجمهوریة الیمنیة 

كساب  إلىوتهدف الدراسة  ،الدراسة التعرف دور برنامج التربیة الریاضیة المدرسیة في تنمیة وإ
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القیم االیجابیة لدى طالب مرحلة التعلیم الثانوي بمدارس امانة العاصمة واشتملت عینة البحت 
تلمیذ وكانت اهم النتائج البحث ان برنامج الریاضة المدرسیة اكسب التالمیذ القیم ) 777(على

التحلى  ،تحمل المسئولیة،القدرة على ضبط النفس ،المحافظة على النظام ،یة منها الثقافة الریاض
  . باألمانة

  .)6)(2016(دراسة شنیه مصطفى 2-2-2
دور الریاضة المدرسیة في تحقیق التكیف االجتماعي لدى تالمیذ المرحلة المتوسطة عنوانها     

تهدف الدراسة الى التعرف على  استخدمت الباحثة المنهج الوصفي لمالئمته لطبیعة الدراسة و
دور الریاضة المدرسیة في تحقیق التكیف االجتماعي لدى تالمیذ المرحلة المتوسطة و اشتملت 

متوسطات  8استاذ للتربیة البدنیة في المرحلة المتوسطة موزعة على  80عینة البحث على 
مراهق وخاصا الجانب وكانت اهم النتائج ان الریاضة دور فعال في تنمیة شخصیة التلمیذ ال

  .االجتماعي منها  وكذلك تنمیة القدرات العقلیة وتطویر النضج الفكري
  .)9)(2012(دراسة على بن زیان وعبد المالك خادى 2-2-3

دور استاذ التربیة البدنیة و الریاضة في تنمیة دافعیة التالمیذ على المشاركة الفعالة  عنوانها    
دم الباحثان المنهج الوصفي لمالئمته لطبیعة الدراسة وتهدف استخ) من وجهة نظر التالمیذ(

الریاضة في تنمیة دافعیة التالمیذ على على دور استاذ التربیة البدنیة و الدراسة الى التعرف 
تلمیذ من ثانویة مدینة  100المشاركة الفعالة في النشاط الریاضي واشتملت عینة البحث على عدد

وكذلك  ،طریقة االستاذ داخل الحصة تدفعهم لممارسة النشاط الریاض ورقلة وكانت اهم النتائج ان
  . الریاضیة التي یختارها االستاذ لها دور إیجابي في ممارسة النشاط الریاض األلعاب

  ).14)(2005(دراسة واضح احمد امین 2-2-4
تخدم الباحث دور التربیة الریاضیة في خفض السلوك العدواني للتالمیذ المراهقین اسعنوانها     

المنهج الوصفي لمالئمته لطبیعة الدراسة وتهدف الدراسة الة التعرف مدى تأثیر حصة التربیة 
تلمیذ من التالمیذ  222البدنیة في خفض من السلوك العدواني واشتملت عینة البحث على عدد 

هم النتائج ان الذین یمارسون الریاضة والذین ال یمارسون الریاضة في المؤسسة التعلیمیة وكانت ا
هناك تأثیر إیجابي لممارسة التربیة البدنیة والریاضیة على السلوك العدواني لدى تالمیذ مرحلة 

  .الثانویة
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  :إجراءات البحث-3
  :منهج البحث-3-1

  .لطبیعة هذا البحث لمالئمتهالمنهج الوصفي باألسلوب المسحي  اناستخدم الباحث    
  :البحثعینة -3-2

عینة البحث بالطریقة العشوائیة من تلمیذات بعض مدارس مرحلة التعلیم االساسي تم اختیار     
  تلمیذة ) 100(احیاء سكنیة ، حیث بلغت قوامها ) 5(بمدینة سبها واشتملت مدارس 

  .یوضح توصیف عینة البحث ) 1(جدول رقم و 
  یوضح توزیع توصیف افراد العینة حسب االحیاء السكنیة) 1(جدول 

  %النسبة  عدد التلمیذات  ء السكنیةمدارس االحیا
 %20.0 20 حي الثانویة
 %20.0 20 حي القرضة
 %20.0 20 حي الجدید
 %20.0 20 حي المنشیة
 %20.0 20 حي سكرة
  %100.0  100  المجموع

  :البیاناتادوات جمع -3-3
بن زیان قام بأعداده كل من على حیث مقیاس دافعیة االنجاز الریاضي والمشاركة الریاضیة     

في بحثهما دور استاذ التربیة البدنیة والریاضة في تنمیة دافعیة ) 2012(وعبد المالك خالدي 
وأعطیت لكل فقره خمسة ، فقره) 20(ویحتوى هذا المقیاس على الفعالة،التالمیذ على المشاركة 

  .دابدرجة قلیلة ج،بدرجة قلیلة ، الى حد ما كبیرةبدرجة  جدابدرجة كبیره (اجابات وهى 
  تصحیح عبـــــــــــــــــــــــارات المقیاس

 بدرجة قلیلة جدا بدرجة قلیلة الى حد ما بدرجة كبیره بدرجة كبیره جدا تصحیح العبـــــــــــــــــــارات
 1 2 3 4 5 العبـــــــــــــــــــــــــــارات االیجابیة
 5 4 3 2 1 العبـــــــــــــــــــــــــــــــــارات السلبیة

  :صدق وثبات المقاییس-3-4
من االساتذة لغرض تقیمها واجراء التعدیالت ) 4(بعد عرض ادوات الدراسة على عدد     

صدق المحكمین وصدق البناء (المناسبة تم القیام بقیاس صدق وثبات ادوات الدراسة بطریقتین 
قد و  تلمیذه) 15(تقنین وعددهم على درجات االسئلة بعد تطبیق االستمارات على عینة ال)الداخلي

وتم حساب . وهي معاملة داله احصائیا%  0.78نسبة ، بلغت معامالت الصدق ألسئلة االستمارة
تطبیقه مرة اخرى من خالل واعادة ثبات وصدق استمارة البحث عن طریق تطبیق االستبیان 
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مما یدل ان %  0.75 معامل الفاكرونباخ وقد تجاوزت معامالت الصدق والثبات االستمارة نسبة
  .فقرات االستمارة لها معدالت ثبات ال باس به

  :الدراسة االستطالعیة-3-5
تلمیذه موزعة على أربعه مدارس للتعلیم ) 15(تم اجراء التجربة االستطالعیة على عینة قوامها    

رة وتم اعادة التجربة م 25/12/2018األساسي بمدینة سبها اختیروا بصوره عشوائیة بتاریخ 
حساب (كان الغرض من التجربة االستطالعیة  30/12/2018اخرى على نفس العینة بتاریخ 

تشخیص المعوقات والسلبیات التي قد تحصل مع  – واالستفساراتزمن االجابة على التساؤالت 
اما بالنسبة للمقیاس لم یقم الباحث ) مدى وضوح الفقرات لتالمیذ ودرجه فهمهم لها –الباحث 

  .تغیر علیه لتناسبه مع الدراسة بأجراء أي
  :األساسیةالتجربة -3-6

لغرض الحصول على عینة ممثله لمجتمع البحث ویمكن استخدامها في تحلیل فقرات     
اذ تم  .االستبیان اختیرت مدارس خمسة احیاء من مدینة سبها بالطریقة العمدیة من مجتمع البحث

، الثانویة(حیاء مدارس التعلیم األساسي أل من،ه تلمیذ) 100(تطبیق المقیاس على عینة قوامها 
  .م5/4/2019 -30/1/2019بتاریخ ) سكره، المنشیة ، الجدید، القرضة

  : االحصائیةالمعامالت -3-7
حرافات المعیاریة األوساط الحسابیة واالن - تم حساب النسب المئویة  األهدافوتحقیقا لهذه      

 .SPSSبین االستجابات باستخدام البرنامج اإلحصائيلتحدید الفروق ) 2كا(وتطبیق اختبار 
V20  

  :عرض ومناقشة النتائج4-1
تحفیز التلمیذات و  تلعب مدرسة التربیة البدنیة دور في تنمیة" األولىللوقوف على الفرضیة     

، وتحقیقا لهذ الفرض تم حساب )من وجهة نظر التلمیذات(في المشاركة في النشاط الریاضي 
لغرض التأكد من معنویة ودرجة االهمیة لكل فقرة ) 2كا(والتكرار واختبار  المئویة ةالنسبالنسبة 

  .بین فقرات االستبیان 
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  )2(جدول رقم 
  لفقرات االستبیان من وجهة نظر تلمیذات مدارسحي الثانویة 2یوضح النسب المئویة ومربع كا

مستوى    
  الداللة

  قیمة الداللة
  المعنویة

  2 كا
 المحسوبة

 ر موافق بدرجةغی
  قلیلة جدا

 غیر موافق بدرجة
 قلیلة

 كبیرة موافق بدرجة  موافق بدرجة كبیرة ما الى حد
 جدا

  الفقرة

  ك % ك % ك % ك % ك %
  1  7 35.0 2 10.0 9 45.0 - - 2 10.0  7.60  0550.  غیر دال
 2 4 20.0 2 10.0 5 25.0 6 30.0 3 15.0 2.50 6450. غیر دال
 3 9 45.0 6 30.0 3 15.0 1 5.0 1 5.0  12.00 0170. غیر دال
 4 4 20.0 7 35.0 5 25.0 3 15.0 1 5.0 5.00 2870.  غیر دال
 5 3 15.0 4 20.0 7 35.0 3 15.0 3 15.0 3.00 5580.  غیر دال
 6 3 15.0 5 25.0 7 35.0 4 20.0 1 5.0 5.00 2870. غیر دال
 7 8 40.0 3 15.0 5 25.0 3 15.0 1 5.0 7.00 1360. غیر دال
 8 5 25.0 8 40.0 3 15.0 2 10.0 2 10.0 6.50 1650. غیر دال
 9 3 15.0 7 35.0 3 15.0 4 20.0 3 15.0 3.00  5580.  غیر دال

 10 14 70.0 2 10.0 2 10.0 - - 2 10.0 21.60 0000. دال
 11 4 20.0 1 5.0 10 50.0 4 20.0 1 5.0 13.50  0090. دال
 12 1 5.0 2 10.0 11 55.0 4 20.0 2 10.0 16.50 0020. دال

 13 4 20.0 -  - 6 30.0 3 15.0 7 35.0 2.00  5720. غیر دال
 14 2 10.0 - - 10 50.0 4 20.0 4 20.0 7.20 0660. غیر دال
 15 3 15.0 3 15.0 10 50.0 3 15.0 1 5.0 12.00  0170. غیر دال
 16 4 20.0 3 15.0 7 35.0 3 15.0 3 15.0 3.00 5580.  غیر دال
 17 5 25.0 5 25.0 3 15.0 1 5.0 6 30.0 4.00 4060. غیر دال
 18 2 10.0 9 45.0 2 10.0 6 30.0 1 5.0 11.50  0210.  غیر دال
 19 4 20.0 -  - 3 15.0 4 20.0 9 45.0 4.40 2210. غیر دال
 20 3 15.0 1 5.0 5 25.0 2 10.0 9 45.0 10.00 0400. غیر دال

 04=درجة الحریة     9.488=  0.05قیمة ت الجدولیة عند مستوى 

لجمیع فقرات االستبیان من وجهة نظر  2مربع كا وقیم المئویةالنسبة ) 2(یوضح جدول رقم     
حیث وجد أن اغلب االستجابات كانت غیر دالة احصائیة ما عدا  الثانویة،حي مدارس تلمیذات 
حیث بلغت ) 10(الفقرة رقم  جاءت في) 2كا(، وأن اعلى قیمة لمعامل )12، 11، 10(العبارات 
 0.05عند مستوى الداللة ) 9.488(المجدولة المقدرة  2اكبر من قیمة كا)  21.60( 2قیمته كا

من % 70.0وبالتالي هناك فروق ذات داللة إحصائیة، ویتضح لنا أن هناك  04ودرجة حریة 
ثم تلتها ". لیله جداغیر موافقة بدرجة ق% "2.0و" بالموافقة بدرجة كبیرة جدا"اإلجابات جاءت 

) 9.488(المجدولة المقدرة  2من قیمة كا اكبر) 16.50( 2قیمته كا وبلغت ) 12(العبارة رقم 
ویتضح لنا  إحصائیة،وبالتالي هناك فروق ذات داللة  04ودرجة حریة  0.05عند مستوى الداللة 

و تلتها ". ة جداموافقة بدرجة كبیر % "1.0و" الى حد ما"من اإلجابات جاءت % 50.0أن هناك 
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) 9.488(المجدولة المقدرة  2من قیمة كا اكبر) 13.50( 2و بلغت قیمته كا) 11(العبارة رقم 
وبالتالي هناك فروق ذات داللة إحصائیة ، ویتضح  04ودرجة حریة  0.05عند مستوى الداللة 

  ".ة جداغیر موافقة بدرجة قلیل% "1.0الى حد ما و"من اإلجابات جاءت % 50.0لنا أن هناك 
  )3(جدول رقم 

  هلعبارات المحور من وجهة نظر تلمیذات مدارسحي القرض 2یوضح النسب المئویة ومربع كا
مستوى    

  الداللة
  قیمة الداللة
  المعنویة

  2 كا
 المحسوبة

غیر موافق 
  قلیلة جدا بدرجة

غیر موافق 
 قلیلة بدرجة

موافق بدرجة   الى حدما
 كبیرة

 كبیرة موافق بدرجة
 جدا

  الفقرة

  ك % ك % ك % ك % ك %
 1 6 30.0 6  30.0  7 35.0 - - 1 5.0 4.40  2210.  غیر دال
 2 5 25.0 7 35.0 7 35.0 - - 1 5.0  4.80  1870. غیر دال
 3 4 20.0 6 30.0 6 30.0 3 15.0 1 5.0 4.50 3430. غیر دال
 4 5 25.0 2 10.0 5 25.0 6  30.0 2 10.0 3.50  4780.  غیر دال
 5 3 15.0 3 15.0 6 30.0 4 20.0 4 20.0 1.50 8270.  غیر دال
 6 2 10.0 4 20.0 8 40.0 3 15.0 3 15.0 5.50  2400. غیر دال

 7 9 45.0 2 10.0 2 10.0 5 25.0 2 10.0 9.50 0500. دال
 8 6 30.0 4 20.0 3  15.0 3  15.0 4 20.0 1.50 8270. غیر دال
 9 3 15.0 8 40.0 4 20.0 1 5.0 4 20.0 6.50  1650.  غیر دال

 10 10 50.0 2 10.0 3 15.0 3 15.0 2 10.0 11.50 0210. دال
 11 7 35.0 3 15.0 6 30.0 1 5.0 3 15.0  6.00  1990. غیر دال
 12 1 5.0 2 10.0 6 30.0 5 25.0 6 30.0 5.50 2400. غیر دال
 13 - - 2 10.0 6 30.0 3  15.0 9 45.0 6.00  1120. غیر دال
 14 3 15.0 1 5.0 3 15.0 5 25.0 8 40.0 7.00 1360. غیر دال
 15 3 15.0 3 15.0 9 45.0 2 15.0 3 15.0 8.00  0920. غیر دال
 16 3 15.0 3 15.0 6 30.0 2 10.0 6 30.0 3.50 4780.  غیر دال
 17 8 40.0 3 15.0 3 15.0 1 5.0 5 25.0 7.00 1360. غیر دال
 18 7 35.0 2 10.0 3 15.0 4 20.0 4 20.0 3.50 4780.  غیر دال
 19 1 5.0 - - 3 15.0 8 40.0 8 40.0 7.60  0550. غیر دال
 20 2 10.0 - - 4 20.0 8 40.0 6 30.0 4.00 2610. غیر دال

 04=درجة الحریة  9.488=  0.05قیمة ت الجدولیة عند مستوى 

هة نظر لجمیع فقرات االستبیان من وج 2وقیم مربع كا المئویةالنسب ) 3(یوضح جدول رقم     
، حیث وجد أن اغلب االستجابات كانت غیر دالة احصائیة ما عدا  هحي القرض مدارس تلمیذات

حیث بلغت ) 10(جاءت في الفقرة رقم ) 2كا(، وأن اعلى قیمة لمعامل )10، 7(الفقرات رقم 
 0.05عند مستوى الداللة ) 9.488(المجدولة المقدرة  2اكبر من قیمة كا)  11.50( 2قیمته كا

من % 50.0وبالتالي هناك فروق ذات داللة إحصائیة ، ویتضح لنا أن هناك  04رجة حریة ود
، وتلتها "غیر موافقة بدرجة قلیله جدا% "2.0و" بالموافقة بدرجة كبیرة جدا"اإلجابات جاءت 

عند ) 9.488(المجدولة المقدرة  2اكبر من قیمة كا) 9.50( 2وبلغت قیمته كا) 7(العبارة رقم 



 م2020                             المؤتمر العلمي الدولي السادس لكلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة  
 

  
9 

 

وبالتالي هناك فروق ذات داللة إحصائیة، ویتضح لنا أن  04ودرجة حریة  0.05داللة مستوى ال
  ".غیر موافقة بدرجة قلیلة جدا% "2.0و" الى حد ما"من اإلجابات جاءت % 45.0هناك 

  )4(جدول رقم 
  لعبارات المحور من وجهة نظر تلمیذات مدارس حي الجدید 2یوضح النسب المئویة ومربع كا

  قیمة الداللة  لداللةمستوى    ا
  المعنویة

  2 كا
 المحسوبة

قلیلة   غیر موافق بدرجة
  جدا

 غیر موافق بدرجة
 قلیلة

  الفقرة جدا كبیرة موافق بدرجة  موافق بدرجة كبیرة  الى حدما

 ك % ك % ك % ك % ك %
 1 6 30.0 4 20.0 7 35.0 - - 3 15.0 2.00 5720. غیر دال
 2 2 10.0 4 20.0 5 25.0 4 20.0 5 25.0 1.50  8270. غیر دال
 3 7 35.0 5 25.0 6 30.0 2 10.0 - - 2.80 4230. غیر دال
 4  6 30.0 6 30.0 5 25.0  1  5.0 2 10.0 5.50 2400.  غیر دال

 5 1 5.0 2 10.0 9 45.0 4 20.0 4  20.0 9.50 0500.  دال
 6 4 20.0 3 15.0 7 35.0 3 15.0 3 15.0 3.00  5580. غیر دال
 7 7 35.0 4 20.0 4 20.0 5 25.0 - - 1.20 0.753 غیر دال

 8 3 15.0 10 50.0 4  20.0 2 10.0  1 5.0  12.50 0140. دال
 9 6 30.0 3 15.0 3 15.0 4 20.0 4 20.0 1.50 8270.  غیر دال
 10 8 40.0 5 25.0 5 25.0 1 5.0 1 5.0 9.00 0610. غیر دال

 11 2 10.0 3 15.0 10 50.0 2 10.0 3 15.0 11.50 0210. دال
 12 3 15.0 3 15.0 5 25.0 6 30.0 3 15.0  2.00 7360. غیر دال

 13 2 10.0 1 5.0 5 25.0 1 5.0 11 55.0 18.00  0010. دال
 14 3 15.0 2 10.0 6 30.0 5 25.0 4 20.0 2.50 6450. غیر دال

 15 2 10.0 7 35.0 8 40.0 2 10.0 1 5.0 10.50  0330. دال
 16 3 15.0 4 20.0 7 35.0 2 10.0 4 20.0 3.50 0.478  غیر دال
 18 2 10.0 8 40.0 1 5.0 6 30.0 3 15.0 8.50 0.075  غیر دال 17 6 30.0 5 25.0 3 15.0 -  - 6 30.0 1.20  7530. غیر دال

 19 3 15.0 1 5.0 1 5.0 6 30.0  9  45.0 12.00 0.017 دال
 20 1 5.0 - -  8 40.0 2 10.0 9 45.0  10.00  0190. دال

 04=درجة الحریة 9.488=  0.05یمة ت الجدولیة عند مستوى ق
لجمیع فقرات االستبیان من وجهة نظر  2النسب المئویة وقیم مربع كا) 4(یوضح جدول رقم     

) 13(جاءت في الفقرة رقم ) 2كا(، حیث وجد أن اعلى قیمة لمعامل الجدید حي تلمیذات مدارس
عند مستوى ) 9.488(المجدولة المقدرة  2قیمة كااكبر من )  18.00( 2حیث بلغت قیمته كا

وبالتالي هناك فروق ذات داللة إحصائیة ، ویتضح لنا أن هناك  04ودرجة حریة  0.05الداللة 
". موافق بدرجة قلیلة% "5.0و" غیر موافق بدرجة كبیرة جدا"من اإلجابات جاءت % 55.0

المجدولة المقدرة  2من قیمة كا براك) 12.50( 2و بلغت قیمته كا) 8(وتلتها العبارة رقم 
وبالتالي هناك فروق ذات داللة إحصائیة  04ودرجة حریة  0.05عند مستوى الداللة ) 9.488(

غیر موافقة % "5.0و " موافق بدرجة كبیرة"من اإلجابات جاءت % 50.0، ویتضح لنا أن هناك 
اكبر من )  12.00( 2ته كاحیث بلغت قیم) 19(تم جاءت بعدها الفقرة رقم ". بدرجة قلیلة جدا

وبالتالي هناك  04ودرجة حریة  0.05عند مستوى الداللة ) 9.488(المجدولة المقدرة  2قیمة كا
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غیر موافق "من اإلجابات جاءت % 45.0فروق ذات داللة إحصائیة، ویتضح لنا أن هناك 
 2غت قیمته كاو بل) 11(و تلتها العبارة رقم . موافق بدرجة قلیلة% 2.0و" بدرجة قلیلة جدا

ودرجة  0.05عند مستوى الداللة ) 9.488(المجدولة المقدرة  2اكبر من قیمة كا)  11.50(
من اإلجابات % 50.0وبالتالي هناك فروق ذات داللة إحصائیة، ویتضح لنا أن هناك  04حریة 

غت حیث بل) 20(تم جاءت  الفقرة رقم ". غیر موافقة بدرجة قلیلة% "5.0و " الى حد ما"جاءت 
 0.05عند مستوى الداللة ) 9.488(المجدولة المقدرة  2اكبر من قیمة كا)  10.00( 2قیمته كا

من % 45.0وبالتالي هناك فروق ذات داللة إحصائیة ، ویتضح لنا أن هناك  04ودرجة حریة 
 و تلتها العبارة". موافق بدرجة كبیرة جدا% "5.0و " غیر موافق بدرجة قلیلة جدا"اإلجابات جاءت 

عند مستوى ) 9.488(المجدولة المقدرة  2اكبر من قیمة كا)  9.50( 2و بلغت قیمته كا) 5(رقم 
وبالتالي هناك فروق ذات داللة إحصائیة ، ویتضح لنا أن هناك  04ودرجة حریة  0.05الداللة 
كما جاءت باقي ". موافق بدرجة قلیلة جدا% "5.0و " الى حد ما"من اإلجابات جاءت % 45.0

  ).4(الجدول رقم  ات غیر دالة إحصائیا كما هو مبین فيالفقر 
  )5(جدول رقم 

  لعبارات المحور من وجهة نظر تلمیذات مدارسحي المنشیة 2یوضح النسب المئویة ومربع كا
مستوى    

  الداللة
  قیمة الداللة

  المعنویة

  2 كا

 المحسوبة

غیر موافق 
  بدرجةقلیلة جدا

غیر موافق 
 بدرجةقلیلة

ق بدرجة مواف  الى حدما
  كبیرة

موافق 
 بدرجةكبیرةجدا

  الفقرة

  ك % ك  % ك %  ك % ك %

 1 9 45.0 6 30.0 4 20.0 1 5.0 - -  6.80  0790.  غیر دال

 2 9 45.0 4 20.0 5 25.0 2 10.0 - -  5.20 1580. غیر دال

 3 5 25.0 3 15.0 10 50.0 1 5.0 1 5.0 14.00 0070. دال

 4  6 30.0 3 15.0 8 40.0  3 15.0 - -  3.60  3080.  غیر دال

 5 3 15.0 3 15.0 5 25.0 7 35.0 2 10.0 4.00 4060.  غیر دال

 6 7 35.0 2  10.0 7 35.0 4 20.0 - -  3.60  3080. غیر دال

 7 11 55.0 3 15.0 2 10.0 3 15.0 1 5.0 16.00 0030. دال

 8 5 25.0 4 20.0 6  30.0 3 15.0 2 10.0 2.50 6450. غیر دال

 9 2 10.0 4 20.0 6 30.0 3 15.0  5 25.0 2.50  6450.  غیر دال

 10 7 35.0 5 25.0 5 25.0 1 5.0 2 10.0 6.00 1990. غیر دال

 11 3 15.0 3 15.0 9 45.0 3 15.0 2 10.0  8.00 0920. غیر دال
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 12 3 15.0 4 20.0 5 25.0 7 35.0 1 5.0 5.00 2870. غیر دال

 13 1 5.0 1 5.0 10 50.0 3 15.0 5 25.0  14.00  0070. دال

 14 3 15.0 2 10.0 5 25.0 6 30.0 4 20.0 2.50 6450. غیر دال

 15 3 15.0 4 20.0 7 35.0 4 20.0 2 10.0  3.50 4780.  غیر دال

 16 6 30.0 4 20.0 4 20.0 5 25.0 1 5.0 3.50 0.478  غیر دال

 17 7 35.0 6 30.0 2 10.0 2 10.0 3 15.0  5.50  2400. غیر دال

 18 3 15.0 5 25.0 6 30.0 4 20.0 2 10.0 2.50 0.645  غیر دال

 19 4 20.0 - - 2 10.0 5 25.0  9 45.0  5.20  1580. غیر دال

 20 3 15.0 3 15.0  4 20.0 4 20.0 6  30.0  1.50 8270. غیر دال

 04=درجة الحریة       9.488=  0.05قیمة ت الجدولیة عند مستوى 

لجمیع فقرات االستبیان من وجهة نظر  2ویة وقیم مربع كاالنسب المئ) 5(یوضح جدول رقم     
) 7(جاء في الفقرة رقم ) 2كا(حي المنشیة، حیث وجد أن اعلى قیمة لمعامل  مدارس تلمیذات

عند مستوى ) 9.488(المجدولة المقدرة  2من قیمة كا اكبر) 16.00( 2حیث بلغت قیمته كا
وق ذات داللة إحصائیة ، ویتضح لنا أن هناك وبالتالي هناك فر  04ودرجة حریة  0.05الداللة 
". غیر موافق بدرجة قلیلة جدا% "5.0و " موافق بدرجة كبیرة جدا"من اإلجابات جاءت % 55.0

المجدولة المقدرة  2اكبر من قیمة كا) 14.00( 2وبلغت قیمته كا) 3(و تلتها العبارة رقم 
الي هناك فروق ذات داللة إحصائیة وبالت 04ودرجة حریة  0.05عند مستوى الداللة ) 9.488(

غیر موافقة بدرجة % 5.0و " الى حد ما"من اإلجابات جاءت % 50.0، ویتضح لنا أن هناك 
 2اكبر من قیمة كا)  14.00( 2حیث بلغت قیمته كا) 13(تم جاءت بعدها الفقرة رقم . قلیلة جدا

وبالتالي هناك فروق ذات  04ودرجة حریة  0.05عند مستوى الداللة ) 9.488(المجدولة المقدرة 
% 5.0و " الى حد ما"من اإلجابات جاءت % 45.0داللة إحصائیة ، ویتضح لنا أن هناك 

كما جاءت باقي الفقرات غیر دالة إحصائیا كما هو موضح في الجدول ". موافق بدرجة كبیرة جدا"
  ).5(رقم 
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  )6(جدول رقم 
  محور من وجهة نظر تلمیذات مدارس حي سكرةلعبارات ال 2یوضح النسب المئویة ومربع كا

مستوى    
  الداللة

قیمة 
  الداللة
  المعنویة

  2 كا
 المحسوبة

 غیر موافق بدرجة
  قلیلة جدا

غیر موافق 
 قلیلة بدرجة

موافق بدرجة   الى حدما
  كبیرة

 موافق بدرجة
 جدا كبیرة

  الفقرة

  ك % ك  % ك % ك % ك %
 1 7 35.0 8 40.0 4 20.0 1 5.0 - -  6.00 1120.  غیر دال
 2 6 30.0 3 15.0 11 55.0 - - - - 4.90  0860. غیر دال

 3 2 10.0 12 60.0 2 10.0 4 20.0 - - 13.60 0.004 دال
 4  6 30.0 4 20.0 4  20.0 3 15.0 3 15.0  1.50 8270.  غیر دال
 5 8 40.0 2 10.0 4 20.0 2 10.0 4 20.0 6.00 1990.  غیر دال
 6 7 35.0 4  20.0  6 30.0 3 15.0 - -  2.00  5720. غیر دال
 7 8 40.0 5 25.0 2 10.0 5 25.0 - - 3.60 3080. غیر دال
 8 8 40.0 3 15.0 5 25.0 4 20.0 - - 2.80 4230. غیر دال
 9 4 20.0 8 40.0 6 30.0 - - 2 10.0  4.00 2610.  غیر دال
 10 8 40.0 4 20.0 4 20.0 3 15.0 1 5.0 6.50 1650. غیر دال

 11 7 35.0 4 20.0 8 40.0 -  - 1 5.0  6.00  1120. ر دالغی
 12 3 15.0 4 20.0 7 35.0 2 10.0 4 20.0 3.50 0.478 غیر دال
 13 3 15.0 4 20.0 6 30.0 4 20.0 3 15.0  1.50 8270. غیر دال
 14 - - 3 15.0 6 30.0 8 40.0 3 15.0 3.60 3080. غیر دال

 15 2 10.0 2 10.0 9 45.0 6 30.0 1 5.0  11.50  0210. دال
 16 7 35.0 - - 6 30.0 3 15.0 4 20.0 2.00 0.572  غیر دال
 17 7 35.0 1 5.0 6 30.0 1 5.0 5 25.0  8.00  0920.  غیر دال
 18 4 20.0 3 15.0 8 40.0 3 15.0 2 10.0 5.50 0.240  غیر دال
 19 3 15.0 3 15.0 7 35.0 1 5.0  6 30.0  6.00  1990. غیر دال
 20 2 10.0 7 35.0  2 10.0 5 25.0 4  20.0  4.50 3430. غیر دال

 04=درجة الحریة 9.488=  0.05قیمة ت الجدولیة عند مستوى 

لجمیع فقرات االستبیان من وجهة نظر  2النسب المئویة وقیم مربع كا) 6(یوضح جدول رقم     
حیث ) 3(ة رقم جاء في الفقر ) 2كا(حیث وجد أن اعلى قیمة لمعامل  سكرة،حي مدارس تلمیذات 

عند مستوى الداللة ) 9.488(المجدولة المقدرة  2اكبر من قیمة كا)  13.60( 2بلغت قیمته كا
% 50.0وبالتالي هناك فروق ذات داللة إحصائیة، ویتضح لنا أن هناك  04ودرجة حریة  0.05

 وبلغت) 15( رقم العبارة وتلتها". الىحدما% "2.0و " موافق بدرجة كبیرة"من اإلجابات جاءت 
 0.05 الداللة مستوى عند) 9.488( المقدرة المجدولة 2كا قیمة من اكبر)  14.00( 2كا قیمته

 من% 45.0 هناك أن لنا ویتضح إحصائیة، داللة ذات فروق هناك وبالتالي 04 حریة ودرجة
 الفقرات باقي جاءت كما". جدا قلیلة بدرجة موافقة غیر% "5.0و" ما حد الى" جاءت اإلجابات

  ).6( رقم الجدول في موضح هو كما إحصائیا دالة یرغ
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  )7(جدول رقم 

  لعبارات المحور من وجهة نظر تلمیذات بعض مدارس االحیاء ككل 2یوضح النسب المئویة ومربع كا
مستوى    

 الداللة
قیمة 
 الداللة
 المعنویة

 2 كا
 المحسوبة

غیر موافق بدرجة 
 قلیلة جدا

غیر موافق بدرجة 
 قلیلة

ما الى حد موافق بدرجة  
 كبیرة

موافق بدرجة كبیرة 
 جدا

 الفقرة

 ك % ك % ك % ك % ك %
 1 35 35.0 26 26.0 31 30.0 2 2.0 6 6.0 45.10 0.000 دال
 2 26 26.0 20 20.0 33 33.0 12 12.0 9 9.0 19.50 0.001 دال
 3 27 27.0 32 32.0 27 27.0 11 11.0 3 3.0 30.00 0.000 دال
 4 27 27.0 22 22.0 27 27.0 16 16.0 8 8.0 13.10 0.011 دال

 5 18 18.0 14 14.0 31 31.0 20 20.0 17 17.0 8.50 0.075 غیر دال
 6 23 23.0 18 18.0 35 35.0 17 17.0 7 7.0 20.80 0.000 دال
 7 43 43.0 17 17.0 15 15.0 21 21.0 4 4.0 41.00 0.000 دال
 8 27 27.0 29 29.0 21 21.0 14 14.0 9 9.0 14.40 0.006 دال

 9 18 18.0 30 30.0 22 22.0 12 12.0 18 18.0 8.80 0.066 غیر دال
 10 47 47.0 18 18.0 19 19.0 8 8.0 8 8.0 51.10 0.000 دال
 11 23 23.0 14 14.0 43 43.0 10 10.0 10 10.0 38.70 0.000 دال
 12 11 11.0 15 15.0 34 34.0 24 24.0 16 16.0 16.70 0.002 دال
 13 10 10.0 8 8.0 33 33.0 14 14.0 35 35.0 33.70 0.000 دال
 14 11 11.0 8 8.0 30 30.0 28 28.0 23 23.0 19.90 0.001 دال
 15 13 13.0 19 19.0 43 43.0 17 17.0 8 8.0 36.60 0.000 دال

 16 23 23.0 14 14.0 30 30.0 15 15.0 18 18.0 8.70 0.069 غیر دال
 17 33 33.0 20 20.0 17 17.0 5 5.0 25 25.0 21.40 0.000 دال

 18 18 18.0 27 27.0 20 20.0 23 23.0 12 12.0 6.30 0.178 غیر دال
 19 15 15.0 4 4.0 16 16.0 24 24.0 41 41.0 37.70 0.000 دال
 20 11 11.0 11 11.0 23 23.0 21 21.0 34 34.0 18.40 0.001 دال

  04= الحریة درجة       9.488=  0.05 مستوى عند الجدولیة ت قیمة
كانت دالة إحصائیا حسب ) 2كا(النتائج المبینة نالحظ أن أغلب معامالت  خالل من    

استجابات اراء التلمیذات بعض مدارس التعلیم األساسي  بمدینة سبها، وأن اعلى قیمة لمعامل 
المجدولة  2من قیمة كا اكبر)  51.10( 2حیث بلغت قیمته كا) 10(جاءت في الفقرة رقم ) 2كا(

وبالتالي هناك فروق ذات داللة  04ودرجة حریة  0.05عند مستوى الداللة ) 9.488(المقدرة 
" بالموافقة بدرجة كبیرة جدا"من اإلجابات جاءت % 47.0إحصائیة ، ویتضح لنا أن هناك 

)  45.10( 2كا و بلغت قیمته) 1(ثم تلتها العبارة رقم ". غیر موافقة بدرجة قلیله جدا% "8.0و
 04ودرجة حریة  0.05عند مستوى الداللة ) 9.488(المجدولة المقدرة  2اكبر من قیمة كا

من اإلجابات جاءت % 35.0وبالتالي هناك فروق ذات داللة إحصائیة، ویتضح لنا أن هناك 
و بلغت  )7(و تلتها العبارة رقم ". غیر موافقة بدرجة قلیلة% "2.0و " بالموافقة بدرجة كبیرة جدا"

 0.05عند مستوى الداللة ) 9.488(المجدولة المقدرة  2من قیمة كا اكبر) 41.00( 2قیمته كا
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من % 43.0وبالتالي هناك فروق ذات داللة إحصائیة ، ویتضح لنا أن هناك  04ودرجة حریة 
 وجاءت بعدها". غیر موافقة بدرجة قلیلة% "4.0و" بالموافقة بدرجة كبیرة جدا"اإلجابات جاءت 

) 9.488(المجدولة المقدرة  2اكبر من قیمة كا)  38.70( 2و بلغت قیمته كا) 11(العبارة رقم 
وبالتالي هناك فروق ذات داللة إحصائیة ، ویتضح  04ودرجة حریة  0.05عند مستوى الداللة 

تم تلتها ". غیر موافقة بدرجة قلیلة% "10.0من اإلجابات جاءت حدا ما و % 43.0لنا أن هناك 
) 9.488(المجدولة المقدرة  2اكبر من قیمة كا)  37.70( 2و بلغت قیمته كا) 19(بارة رقم الع

وبالتالي هناك فروق ذات داللة إحصائیة ، ویتضح  04ودرجة حریة  0.05عند مستوى الداللة 
في االتجاه السلبي " غیر موافقة بدرجة قلیلة جدا"من اإلجابات جاءت % 41.0لنا أن هناك 

اكبر من )  36.60( 2وبلغت قیمته كا) 15(و تلتها العبارة رقم ". فق بدرجة كبیرةموا% "4.0و
وبالتالي هناك  04ودرجة حریة  0.05عند مستوى الداللة ) 9.488(المجدولة المقدرة  2قیمة كا

" الى حد ما"من اإلجابات جاءت % 43.0فروق ذات داللة إحصائیة، ویتضح لنا أن هناك 
)  33.70( 2و بلغت قیمته كا) 13(، تم تلتها العبارة رقم "درجة قلیلة جداغیر موافقة ب% "8.0و

 04ودرجة حریة  0.05عند مستوى الداللة ) 9.488(المجدولة المقدرة  2اكبر من قیمة كا
من اإلجابات جاءت % 35.0وبالتالي هناك فروق ذات داللة إحصائیة ، ویتضح لنا أن هناك 

ثم تلتها العبارة . موافق بدرجة كبیرة% 8.0في االتجاه السلبي و  "غیر موافقة بدرجة قلیلة جدا"
عند ) 9.488(المجدولة المقدرة  2اكبر من قیمة كا)  30.00( 2و بلغت قیمته كا) 3(رقم 

وبالتالي هناك فروق ذات داللة إحصائیة، ویتضح لنا أن  04ودرجة حریة  0.05مستوى الداللة 
غیر موافقة بدرجة % "3.0و " الموافقة بدرجة كبیرة جداب"من اإلجابات جاءت % 32.0هناك 

المجدولة  2اكبر من قیمة كا)  21.40( 2وبلغت قیمته كا) 17(و تلتها العبارة رقم ". قلیلة جدا
وبالتالي هناك فروق ذات داللة  04ودرجة حریة  0.05عند مستوى الداللة ) 9.488(المقدرة 

و " بالموافقة بدرجة كبیرة جدا"ن اإلجابات جاءت م% 33.0إحصائیة ، ویتضح لنا أن هناك 
)  20.80( 2و بلغت قیمته كا) 6(وجاءت بعدها العبارة رقم ". غیر موافقة بدرجة قلیلة% "5.0

 04ودرجة حریة  0.05عند مستوى الداللة ) 9.488(المجدولة المقدرة  2اكبر من قیمة كا
من اإلجابات جاءت % 35.0ا أن هناك وبالتالي هناك فروق ذات داللة إحصائیة، ویتضح لن

و بلغت قیمته ) 2(تم تلتها العبارة رقم ". غیر موافقة بدرجة قلیلة جدا% "7.0و " الى حدا ما"
ودرجة  0.05عند مستوى الداللة ) 9.488(المجدولة المقدرة  2اكبر من قیمة كا)  19.50( 2كا

من اإلجابات % 33.0لنا أن هناك  وبالتالي هناك فروق ذات داللة إحصائیة، ویتضح 04حریة 
و بلغت ) 20(و تلتها العبارة رقم ". غیر موافق بدرجة قلیلة جدا% "9.0و" الى حد ما"جاءت 
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 0.05عند مستوى الداللة ) 9.488(المجدولة المقدرة  2اكبر من قیمة كا)  18.40( 2قیمته كا
من % 34.0ح لنا أن هناك وبالتالي هناك فروق ذات داللة إحصائیة ، ویتض 04ودرجة حریة 

" موافق بدرجة كبیرة جدا% "11.0في االتجاه السلبي  و " غیر موافق بدرجة قلیلة جدا"اإلجابات 
المجدولة المقدرة  2اكبر من قیمة كا)  16.70( 2و بلغت قیمته كا) 12(، تم تلتها العبارة رقم 

ك فروق ذات داللة إحصائیة، وبالتالي هنا 04ودرجة حریة  0.05عند مستوى الداللة ) 9.488(
موافق بدرجة كبیرة % "11.0و " الى حد ما"من اإلجابات جاءت % 34.0ویتضح لنا أن هناك 

المجدولة المقدرة  2اكبر من قیمة كا)  14.40( 2و بلغت قیمته كا) 8(و تلتها العبارة رقم ". جدا
روق ذات داللة إحصائیة وبالتالي هناك ف 04ودرجة حریة  0.05عند مستوى الداللة ) 9.488(

غیر موافق بدرجة % 9.0و " موافق بدرجة قلیلة"من اإلجابات % 29.0، ویتضح لنا أن هناك 
المجدولة  2اكبر من قیمة كا)  13.10( 2و بلغت قیمته كا) 13(قلیلة جدا ، تم تلتها العبارة رقم 

ناك فروق ذات داللة وبالتالي ه 04ودرجة حریة  0.05عند مستوى الداللة ) 9.488(المقدرة 
% 8.0و" موافق بدرجة كبیرة جدا"من اإلجابات جاءت % 27.0إحصائیة ، ویتضح لنا أن هناك 

غیر دالة إحصائیا ) 18، 16، 9، 5(كما جاءت باقي الفقرات ". غیر موافق بدرجة قلیلة جدا"
  قالتعلی).7(كما هو موضح في الجدول رقم 

على انه توجد فرق ذات داللة احصائیة من وجهة نظر  تحقیقا للفرضیة الثانیة التي تنص    
التلمیذات في دور مدرسة التربیة البدنیة في تحفیز التلمیذات في المشاركة في النشاط الریاضي 

تم استخدام المتوسط الحسابي للتعرف على الفروق للتحقیق ذلك )  حي الدراسة(في ضوء متغیر 
  :كما یلي

 )8(جدول 
هة نظر التلمیذات في دور مدرسة التربیة البدنیة في تنمیة الدافعیة یوضح الفروق بین وج

  .على المشاركة في النشاط الریاضي حسب المدارس
اعلى  المدارس

 متوسط
 المنشیة سكرة

 الجدید
 مدارس الثانویة القرضة

 
 الفقرة س ع س ع س ع س ع س ع

 1 3.60 1.27 3.80 1.05 3.50 1.35 4.15 0.93 4.05 0.88 4.15 حي المنشیة
 2 2.90 1.37 3.75 1.01 2.70 1.34 4.00 1.07 3.75 0.91 4.00 حي المنشیة
 3 4.05 1.14 3.45 1.14 3.85 1.03 3.50 1.10 3.60 0.94 4.05 حي الثانویة
 4 3.50 1.14 3.10 1.37 3.65 1.26 3.60 1.09 3.35 1.46 3.65 حي الجدید
 5 3.05 1.27 2.85 1.34 2.60 1.09 2.90 1.25 3.40 1.60 3.40 حي سكرة
 6 3.25 1.11 2.95 1.19 3.10 1.33 3.60 1.18 3.75 1.11 3.75 حي سكرة

 7 3.70 1.30 3.55 1.53 3.65 1.22 4.00 1.33 3.80 1.23 4.00 حي المنشیة
 8 3.60 1.27 3.25 1.55 3.60 1.04 3.35 1.30 3.75 1.20 3.75 حي سكرة
 9 3.15 1.34 3.25 1.37 3.15 1.56 2.75 1.33 3.60 1.14 3.60 حي سكرة



 م2020                             المؤتمر العلمي الدولي السادس لكلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة  
 

  
16 

 

 10 4.30 1.30 3.75 1.48 3.90 1.16 3.70 1.30 3.75 1.29 4.30 حي الثانویة
 11 3.15 1.13 3.50 1.43 2.95 1.14 3.10 1.16 3.80 1.10 3.80 حي سكرة

 12 2.80 0.95 2.35 1.18 2.85 1.30 3.05 1.19 3.00 1.33 3.05 حي المنشیة
ةحي سكر   3.00 1.29 3.00 1.10 2.50 1.41 2.10 1.09 2.05 1.50 2.55 13 

 14 2.60 1.14 2.30 1.45 2.75 1.33 2.70 1.34 2.45 0.94 2.75 حي الجدید
 15 3.20 1.05 3.05 1.23 3.35 0.98 3.10 1.20 2.90 1.02 3.35 حي الجدید
 16 3.10 1.33 2.75 1.44 3.00 1.33 3.45 1.31 3.15 1.56 3.45 حي المنشیة
 17 3.10 1.61 3.40 1.66 3.25 1.65 3.60 1.46 3.20 1.60 3.60 حي المنشیة
 18 3.25 1.16 3.20 1.60 3.00 1.33 3.15 1.22 3.20 1.23 3.25 حي الثانویة
 19 2.30 1.55 1.90 1.02 2.15 1.46 2.25 1.55 2.80 1.43 2.80 حي سكرة
 20 2.35 1.49 2.20 1.19 2.10 1.16 2.65 1.46 2.90 1.37 2.90 حي سكرة

  04= الحریة درجة         9.488=  0.05 مستوى عند الجدولیة ت قیمة
ولصالح مدارس حي ) 4.15(یتبن أن اعلى متوسط حسابي بلغ ) 1(في العبارة رقم نالحظ      

 لصاح مدارس المنشیة على) 2(في الفقرة رقم ) 4.00(المنشیة ، وبلغ اعلى متوسط حسابي 
الثانویة، وأعلى  حي ولصاح مدارس) 4.05(بلغ المتوسط الحسابي ) 3(التوالي ، وفي الفقرة رقم 

لصالح مدارس الجدید ، وكان اعلى متوسط ) 4(في الفقرة رقم ) 3.65(متوسط حسابي بلغ 
یتبن أن ) 6(وفي العبارة رقم . سكرة حي ولصالح مدارس) 5(في الفقرة رقم ) 3.40(حسابي 

ولصالح مدارس حي سكرة على التوالي، وبلغ اعلى متوسط ) 3.75(ط حسابي بلغ اعلى متوس
بلغ المتوسط ) 8(لصاح مدارس المنشیة ، وفي الفقرة رقم ) 7(في الفقرة رقم ) 4.00(حسابي 

) 9(في الفقرة رقم ) 3.60(ولصاح مدارس سكرة ، وأعلى متوسط حسابي بلغ ) 3.75(الحسابي 
ولصالح ) 10(في الفقرة رقم ) 4.30(وكان اعلى متوسط حسابي لصالح مدارس سكرة ایضا، 

ولصالح مدارس ) 3.80(یتبن أن اعلى متوسط حسابي بلغ ) 11(ففي العبارة رقم .مدارس الثانویة
لصاح مدارس المنشیة، وفي ) 12(في الفقرة رقم ) 3.05(حي سكرة ، وبلغ اعلى متوسط حسابي 

ولصاح مدارس سكرة، وأعلى متوسط حسابي بلغ ) 3.00(ي بلغ المتوسط الحساب) 13(الفقرة رقم 
في ) 3.35(لصالح مدارس الجدید ، وكان اعلى متوسط حسابي ) 14(في الفقرة رقم ) 2.75(

یتبن أن اعلى متوسط حسابي بلغ ) 16(وفي العبارة رقم .ولصالح مدارس الجدید ) 15(الفقرة رقم 
) 17(في الفقرة رقم ) 3.60(متوسط حسابي  ولصالح مدارس حي المنشیة، وبلغ اعلى) 3.45(

ولصاح مدارس ) 3.25(بلغ المتوسط الحسابي ) 8(لصاح مدارس المنشیة ایضا، وفي الفقرة رقم 
لصالح مدارس سكرة ، وكان ) 19(في الفقرة رقم ) 2.80(الثانویة ، وأعلى متوسط حسابي بلغ 

  .التواليسكرة على حي دارس ولصالح م) 20(في الفقرة رقم ) 2.90(اعلى متوسط حسابي 
  :مناقشة النتائج  4-2
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یوضح الفروق بین وجهة نظر التلمیذات في دور مدرسة الذى  )8(یتضح من الجدول رقم     
نالحظ ان مدرسات حي  التربیة البدنیة في تنمیة الدافعیة على المشاركة في النشاط الریاضي 

ى متوسط حسابي حسب اجابات التلمیذات لحصلهم على اعل األولالمنشیة تأتى في الترتیب 
حیث تمیزوا عن غیرهم من المدرسات في الطریقة التي تتم بها اختیار االلعاب الریاضیة ومدى 
تنوعها واالسلوب الذى یسیرون بها  لحصة التربیة البدنیة والتي حفزت التلمیذات على المشاركة 

ان مدرسات حي المنشیة لهم خبرة كبیره ذلك  الى  ناالفعالة في النشاط الریاضي ویرجع الباحث
في مجال التدریس ویعتبرن من قدامى المدرسات وبذلك كلما كان االسلوب جید وااللعاب متنوعة 
كلما كان اداء التلمیذ جید وتأتى في الترتیب الثاني مدارس حي الثانویة لحصولهم على ثاني 

ات بالمعاملة الحسنة والجیدة في اعلى متوسط حسابي حسب راي عینة البحث في تمیز المدرس
ذلك  ناالحصة مما زاد من اقبال التلمیذات في ممارسة النشاط الریاضي اثتاء الدرس ویعلل الباحث

الى تفهم المدرسات لحاالت ومشاكل التلمیذات النفسیة واالجتماعیة والظروف المحیطة بهن في 
ات حي الجدید في الترتیب الثالث هذه المرحلة العمر ومساعدتهن في التخلص منها وتأتى مدرس

على متوسط حسابي وذلك لكثرة استخدامهن  الثثعلى حسب اجابات التلمیذات لحصولهن 
لعبارات التشجیع والثناء داخل الحصة مما دفع التلمیذات لبذل المزید من الجهد والمشاركة 

م النفس التربوي وعلم ذلك الى المام المدرسات بعل نااالیجابیة في النشاط الریاضي ویرجع الباحث
النفس الریاضي وتكوینهم الجید في هذا المجال ومدى استخدام الحوافز المعنویة في تحفیز 
التلمیذات للمشاركة في النشاط الریاضي وفى الترتیب الرابع تأتى مدرسات حي سكره لحصولهن 

بإدخلهن الفرح  على رابع اعلى متوسط حسابي في دفع التلمیذات للمشاركة في النشاط الریاضي
ذلك الى ان ادراك  نایعلل الباحثبشكل دائم لتفادى تسلل الملل والهروب من الحصة و  السرورو 

المدرسات لما للجانب النفسي من اهمیة لوصول التلمیذه بان تتمتع بالصحة النفسیة من خالل 
ى نموها النفسي والبهجة اثناء الدرس وهذا یؤثر  ثاثیرا ایجابیا علالسرور ادخال الفرحة و 

  .االجتماعو 
  : االستنتاجات 5-1

  :بعد فهمنا للبیانات وتحلیل ومناقشة وتفسیر النتائج توصلنا واستنتجنا الى     
ان هناك دور إیجابي لمدرسة التربیة البدنیة وفى بعض مدارس التعلیم األساسي بمدینة سبها  -
في تحفیز التلمیذات لممارسة النشاط  حیث تقوم من خالل حصة التربیة البدنیة) عینة البحث(

ومعاملتها الحسنة للتلمیذات وتقدیمها للحصة واسلوبها وادائها الریاضي التربوي وان طریقتها 
  .تساعدهم في ممارسة النشاط الریاضي
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كما ان االلعاب الریاضیة التي تختارها لها دور فعال في تحفیز التلمیذات على االندفاع في  -
  . لحصةالمشاركة في ا

المكافآت التي تضعها بارات التشجیع والثناء والمدح و حیث الحظنا ومن خالل النتائج ان ع -
  .عهم الى ممارسة النشاط الریاضي المدرسة في الحصة تدف

منهن  السخریةتستخدمها المدرسة و  ان العقوبات التيالحظن كما نجد ان اغلب التلمیذات  -
األخریات معینة من التلمیذات له دور سلبى على التلمیذات  معاملتها مع مجموعةاثناء الحصة و 

  . في ممارسة النشاط الریاضي
السرور داخل نفوس الل النتائج ان المدرسة تعمل على غرس جو الفرح و كما نالحظ من خ -

  التلمیذات بشكل مستمر من اجل تفادى الملل عند التلمیذات وهروبهم من الحصة 
  .النشاط الریاضيرین لحصة التربیة البدنیة و ز كبیهناك اقبال وتحفی -
  :التوصیات 5-2

  .االهتمام بحصة التربیة البدنیة والتوازن بینها وبین المواد الدراسیة االخر -
  .وضع حصة التربیة البدنیة في بدایة الیوم الدراسي بدال من نهایته -
  .الزیادة في عدد حصص التربیة البدنیة االسبوعیة -
ة لمدرسي ومدرسات التربیة البدنیة و السعي لخلق محفزات تساعدهم على اقامة دورات تدریبی -

 .القیام بدورهم بالشكل المطلوب
  

  :قائــمة المراجـع
، جامعة المسیلة مناهج التربیة البدنیة والریاضیة للتعلیم التقني:    احـــمد بســـكره  - 1

  .2005،الجزائر
 ،لعربىا ر الفكردا،وافع التفوق النشاط الریاضي د  :  اســــــامة كــــــــــــامل راتب   - 2

  1990،القاهره
، القاهرهالمعارف  دار، التنظیم واالدارة في التربیة البدنیة  :  حسن معوض وحسن شلتوت  - 3

1990  
 مصراتة، دار الجماهیریة للتوزیع واالعالن، علم النفس التربوي  :  رمـــــضان الــــــــــقـــــــــذافي   - 4

  .1990، بیالی، 
  2000، دار اسامة للنشر والتوزیع، 1ط،علم النفس الریاضى  :  رمـــــــــضان یاســـــــین   - 5
ـــــــ  - 6 ـــصطــــــ دور الریاضة المدرسیة في تحقیق التكیف االجتماعي لدى   :  فىشـــــنیه مـــــــــــ

كرة تخرج ضمن متطلبات نیل ، مر تالمیذ المرحلة المتوسطة 
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ة الماجستیر في التربیة البدنیة والریاضة تخصص تربیة شهاد
  2006بسكره ، جامعة محمد خضیر، حركیة

  1998،لقاهرة، ادار الفكر العربى، علم النفس الریاضة   :  صدقي نور الدین محمد   - 7
ـــــرح   - 8 ـــــــ ـــــــ  ،القاهرة ،كر العربىدار الف، طرق التدریس التربیة البدنیة  :  عنایات احمد فــــــــــــــ

1988  
على بن زیاد وعبدالمالك   - 9

  خالدي
دور استاذ التربیة البدنیة والریاضة في تنمیة دافعیة التالمیذ   :

مذكرة تخرج ، على المشاركة الفعالة في النشاط الریاضي
ضمن متطلبات نیل شهادة لسانس في التربیة البدنیة والریاضة 

  2012، ورقلة  ،مرباح جامعة قاصدي، تخصص تربیة حركیة
  قروشي عصیم  -10

  فرومي سهیلة 
ة نحو التربیة البدنیة میل واتجاه تالمیذ المرحلة الثانوی  :

مذكرة تخرج ضمن متطلبات نیل شهادة لسانس في والریاضة ، 
  1998،التسیلة،  التربیة البدنیة والریاضة

عیادة  محمد الحمامى  -11
  عبدالعزیز

، مركز الكتاب للنشر،  2ط، التطبیقالترویح بین النظریة و   :
  2001،  القاهرة

  
  محمد عوض بسیوني   -12

  فیصل یاســـــــــــــمین الشـــــاطئ 
دیوان المطبوعات ، نظریات وطرق التربیة البدنیة  :

  1992،الجزائر،الجامعیة
ــــــــیب جعـــنج  -13 ـــــــــیمــــــــ ـــــــ ـــــــ ر برنامج التربیة الریاضیة المدرسیة في تنمیة واكساب القیم دو   : ــــ

،  30المجلد ، االیجابیة لدى طالب مرحلة التعلیم الثانویة
  2016،مجلة جامعة النجاح للعلوم االنسانیة

لوكي العدواني للتالمیذ دور التربیة الریاضیة في خفض الس    ـــــــــــــینـــــــمد امواضح احــــ  14
كلیة التربیة البدنیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ،  المراهقین
  2005، الجزائر

،  بیروت، دار الكتاب العلمیة، 1ط،  المعجم العربي للطالب    یوسف شكري مرجــــــــــــان  -15
  2008،لبنان
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  لمشاركة الفعالةمقیاس دور النشاط الریاضي في تنمیة دافعیة ا
  / عزیزاتي التلمیذات

  ،،،،،،تحیة طیبة وبعد
یسرنا أن نضع بین أیدیكن هذا المقیاس الذي صمم لجمع المعلومات الالزمة للبحث في         

ة لدى تلمیذات مرحل مشاركة الفعالةنمیة دافعیة الالتعرف على دور مدرسة التربیة البدنیة في ت
فیما یلي مجموعة من العبارات التي تقیس متغیرات البحث ارجو  ،التعلیم األساسي بمدینة سبها

من سیادتكن االطالع علیها بكل شفافیة ودقة وتحدید درجة موافقتكن أو عدم موافقتكن عنها وذلك 
  .ختیاركن في المربع المناسب ال) ×(بوضع عالمة 

  
    

بدرجة   العبـارة  الرقم
  كبیرة جداً 

بدرجة 
  كبیرة

د إلى ح
  ما

بدرجة 
  قلیلة

بدرجة قلیلة 
  جداً 

طریقة المدرسة في تقدیم الحصة تساعدنا في ممارسة النشاط   -1
  الریاضي

  
        

االلعاب الریاضیة التي تختارها المدرسة تدفعنا لممارسة النشاط   -2
  الریاضي

  
        

            تعاملنا المدرسة معاملة جیدة داخل الحصة  -3
            التشجیع والثناء للتالمیذتستخدم المدرسة عبارات   -4
            تمیل المدرسة لمجموعة معینة من التالمیذ أثناء الحصة  -5
            تدخل المدرسة فینا المرح والسرور داخل الحصة  -6
            تشجیع المدرسة یدفعنا لممارسة النشاط الریاضي  -7
            تعملنا مدرستنا بالطریقة المناسبة للدرس  -8
            لمدرسة إذا أخطانا في اداء المهارةتعاقبنا ا  -9

            تعید المدرسة شرح المهارة إذا طلبنا منها ذلك  -10
            في أداء المهارة أخطاؤناتتأثر التلمیذات بعقاب المدرسة إذا   -11
            تستخدم المدرسة الحوافز والمكافآت أثناء الحصة  -12

تتركالحریة للتلمیذات تستخدم المدرسة االسلوب الدیمقراطي و   -13
  أثناء الحصة

  
        

            ال تقبل المدرسة بمساعدة التلمیذات أثناء حصة التربیة البدنیة  -14

تستخدم المدرسة االسلوب البسیط في الحاالت الخاصة   -15
  والمعقدة

  
        

تفضل المدرسة التعامل مع التلمیذات المتفوقات ریاضیًا أثناء   -16
  الحصة
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مكافآت التي تقدمها المدرسة تحفزنا وتدفعنا في ممارسة ال  -17
  لنشاط الریاضي

  
        

تستخدم المدرسة عبارات التشجیع والثناء أثناء حصة التربیة   -18
  البدنیة والریاضیة

  
        

تسخر المدرسة من التلمیذات في حالة عدم النجاح في أداء   -19
  مهارة ما

  
        

            ذات الممتازات فقطتتعامل المدرسة مع التلمی  -20
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  للمرضىعلى بعض المتغیرات البدنیة أثر برنامج تأهیلي مقترح 
  بعد تبدیل مفصل الورك 

  
  نعیمة عبد السالم إبراهیم عون. د                                                            

  :المقدمة 1-1
فإذا تعرض  تعتبر اإلصابات واألمراض منذ بدء الخلیقة ولهذا الوقت العدو األول لإلنسان

إلصابة أو مرض معین ال یستطیع أن یتغلب علیها بسهولة إال باستخدام وسائل وعالجات یمكن 
أن یشعر معها بالشفاء أو التحسن على األقل، فاإلصابات واألمراض لها تأثیرات مباشرة على 

تقلق حیاة اإلنسان سواء كانت الصحیة أو البدنیة أو االجتماعیة وطبیعة حیاته عامة، فهي 
المصاب وتؤثر على من حوله أیضا وربما تعكس مسیرة حیاته، فالرجال والنساء على حٍد سـواء 

فالحركة البشریة تتأثر ات التي یمكن أن تـؤدي إلى أمراض، وربما األطفال أیضًا یخشون اإلصاب
  (Wise,2003) .بعدة عوامل منها اإلصابة والمرض

لیاقة البدنیة وتقلل القدرات الوظیفیة وأیضًا تؤثر إن اإلصابات واألمراض یمكن أن تقلل ال
على الصحة العامة والخاصة لألفراد وتفقد القدرات العقلیة عند وقوعها أحیانًا وتحتاج إلى الرعایـة 

  .شأنها أن تجلب الراحة للمصاب أو المریض  الطبیة والصحیة في تولیفة جیدة من
 (2000, R Dekker, et all)  

اإلصابات تختلف باختالف أسبابها فهناك  إلى أنوالمهتمین  المختصینن ویشیر العدید م
تنتج عن عوامل وأسباب مختلفة قد تكون مرتبطة بالحوادث أو األنشطة البدنیـة  التي اإلصابات

عضالت ال مثلأو ممارسات خاطئـة، وقد ترتبـط هـذه اإلصابات باألجـزاء المختلفـة من الجسم 
  .شائعة وكثیرة الحدوثمفاصل وأن هذه اإلصابات لاغضاریف و العظام و الو 

 (2002, U.S Department of Health)  
 Jan Erik etو ) CLAIRE et all )2009إضافة لما سبق تشیر العدید من الدراسات 

all )2008( و ،R. Dekker et all )2000 (هناك بعض األمراض التي یمكن أن  إلى أن
شرة في العضالت والعظام والمفاصل واألطراف حیث تؤثر تحدث إصابات مباشرة أو غیر مبا

 التهاباتعلى قابلیتها للحركة وتحد منها باإلضافة إلى التآكل العظمي في بعض األعضاء أو 
  .عظمیة مثل التي تحدث في رأس عظم الفخذ

إن ضرر تآكل المفاصل عامة ومفصل الورك خاصة له أسباب عدة وهي یمكن أن تكون 
ناتج عن تلف وهو یسمى یكون باشرة أو التهاب المفاصل الروماتیزمي أو ربما اإلصابات الم

تآكل وتلف روتیني معروف بالتهاب المفاصل االنحاللي وهو یمكن أن یؤدي إلى فقدان المفصل 
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)Obinwanne et all ,2008 ( باإلضافة إلى انخفاض كثافة المعادن في العظام وهو یؤثر
  .(Omid Sadr et all ,2008)مفاصل على قوة وصالبة العظام وال

والتطور التكنولوجي في الطب أي التكنولوجیا الطبیة أصبحت تناظر بل وتفوق كل 
بكافة اإلصابات واألمراض  ىالمجاالت األخرى وخاصة في العملیات الجراحیة والتي تعن

األمریكیة لجراحة  باإلضافة إلى الخطوة اإلیجابیـة التي وضعتها منظمة الصحة العالمیـة والجمعیة
حصائیات لجمیع أنواع األمراض واإلصابـات ومن بینها  مفصل الورك في وضـع سجـالت وإ
صابات الورك والـذي یعني فیه بكافة البیانات التـي توضـح األسباب  السجل النرویجي ألمراض وإ

  .الرئیسیة إلصابات مفصل الورك وبالتالي محاولة إیجاد الحل المناسب لذلك
 (2008, Jan Erik et all)  

صابات مفصل الورك شائعة بین األفراد بغض النظر  ویشیر الباحثون إلى أن أمراض وإ
لدى لورك اعن أعمارهم أو مهنهم أو لونهم أو جنسهم، حیث یمكن أن یصیب الخلع التطوري 

هذا ویعتبر . األطفال، أو قد یصاب البالغین بالتهابات الغضروف العظمي لرأس عظم الفخذ
روماتیزم الورك من األمراض ذو ارتباط مباشر وتأثیر هام على أجزاء أخرى من الجسم مثل 

یجب أن تؤخذ إصابات وأمراض مفصل الورك على محمل لذلك  .أسفل الظهر أو مفصل الركبة
الجد ألنها تسبب وبشكل متكرر المعاناة المستمرة أو اإلعاقة الجسدیة للكبار والصغار على حد 

، حیث یدل السجل (Bogolobov,2007) (Ronald ,2006)ي زیادة مستمرة سواء وهي ف
من اإلناث ونسبة % 72عام منهم ) 80(أن متوسط عمر الحاالت  2006النرویجي في عام 

من  2006و  2005من الحاالت لم یبلغ عنها، ولقد وصلت النسبة في عامي % 2.325
فقط من % 58حوالي  2008حتى عام حالة، واللذین بقوا على قید الحیاة % 79إلى % 64

  .(Jan Erik et all ,2008)الحاالت 
الورك الحاد أو المزمن یحتاج إلى التشخیص ومعرفة أسبابه والعالج المناسب،  ألموبما أن 

وأن اإلصابـات أو األمراض فـي منطقـة مفصل الورك لها من الخطـورة ما یكفـي إلـى السعي وراء 
، ولقد تعددت وسائل العالج على المدى الطویل (Scott ,2005)فـه العالج مهما بلغت تكالی

ي إلى التبدیل ـبدًء من المسكنات ومضادات االلتهابات مرورًا بعملیات التثبیت بالمسامیر والبراغ
  . (John et all ,2008)و (Rianne et all ,2008)ل لمفصل الورك ـالكام

أن دراسة خیارات   Mckinney,  Nelson and Wesley ,(2009)كما یشیر كًال من 
العالج لمفصل الورك أمر في غایة األهمیة فهي تعطى حسب أهمیتها وحسب القواعد المتبعة 
في العالج، وان الجراحة التعویضیة االستبدالیة الكلیة تعطي نتائج ممتازة في جزء كبیر من 

مع حالة المریض والمرحلة  الحاالت مع الراحة الكاملة والتي تدعمها برامج تأهیلیة تتناسب
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بعد  أتباعهاالعالجیة، حیث تعتبر عملیات تأهیل هؤالء المرضى من العملیات الهامة الواجب 
  .إجراء العملیات الجراحیة والتي یرتكز علیها النجاح والشفاء الكامل للمریض 

(2001, David, John) (2009, Phil)  
ًا في ـم وسائل العالج الطبیعي واألكثر استخدامـد أهـك أحـة والتدلیـات العالجیـر التمرینـوتعتب

ار كًال من ـث أشــحی. وركــن بعد إجراء عملیات تبدیل مفصل الـات التأهیلیة للمصابیـالعملی
Mckinney Nelson and Wesley  )2009 ((2008) Charles, Henry and 

Patricia  (2009) Colleen, Juile and Basser (Bogolobov,2007)  أن الهدف
األساسي للعملیات التأهیلیة لهؤالء المصابین هو عودتهم للمشاركة في النشاط والحركة وأدائهم 

ن استخدام التمرینات الخاصة . لوظائفهم أو ممارستهم لحیاتهم الطبیعیة دون الشعور باأللم وإ
أهم المكمالت  والتدلیك أصبح أمرًا حتمي للوصول للهدف، حیث أن التمرینات العالجیة تعتبر

  .الواجب استخدامها للعمل الجراحي
  :مشكلة الدراسة وأهمیتها 1-2

هناك العدید من المضاعفات التي یمكن أن یتعرض لها المصابین والمرضى الذین أجریت 
لهم عملیات تبدیل مفصل الورك والتي یمكن أن تكون سببًا للعجز الكلي أو الوفاة حیث تشیر 

 Omid, et all, (2008) Elham, et all, (2009) Puil, (2008) (2008)الدراسات 
Nokuthaba et all  (2003)و Wise  إلى أن هؤالء المرضى معرضون لإلصابة بالتخثر

الوریدي بعد الجراحة واحتمالیة الوفاة في خالل السنتین التالیتین وذلك نتیجة لإلهمال أو عدم 
ة الجسم واإلصابة بالسمنة أو ظهور اآلم مختلفة الرعایة والتأهیل إضافة إلى ارتفاع مؤشر كتل

  .في الورك السلیم أو منطقة أسفل الظهر أو في مفصل الركبة
في ان العدید من الناس یصبحون غیر قادرین على  األهمیةالورك ،و تكمن  أوالحوض 
 إعمالهمیصبحون غیر قادرین على ممارسة  إنهمالتي یشعرون بها كما  اآلالمالحركة نتیجة 

العملیة الجراحیة یصبح  إجراءوغیر قادرین على تكملة مسیرتهم وبالمقابل فأن الخوف الشدید من 
یعتبر تبدیل المفصل في  ألنهیبقاء في الفراش فترة طویلة من الزمن  ألنههاجس یؤرق المریض 

المشكلة ال  أصبحتحد ذاته عجز و لكن نتیجة التطور في العالجات وبوجود برامج التأهیل 
بمكان  األهمیةمن  أصبحتالعملیات الجراحیة  أجراء أهمیةمثل عرقلة لتكملة المسیرة وان ت

عملیة جراحیة لتبدیل المفصل وخاصة الورك الن الجسم ال یمكن ان  أجراءبحیث یستدعي 
  .ه مثل رئیسيیستغنى عن مفصل 

ًا وضرورة بالغة بالنظر لما سبق فإن وضع وتقنین برامج تأهیلیة للمصابین یشكل أمرًا حتمی
األهمیة للوقایة من تلك المضاعفات الخطرة والتي یمكن أن تسبب فشًال للعالج الجراحي أو 
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كذلك تعتبر . خرى من الجسمأجزاء أتكون سببًا في ظهور العدید من األمراض أو اإلصابات في 
ن تصیب هؤالء البرامج التأهیلیة عامًال مساعدًا لالبتعاد عن التغیرات النفسیة التي یمكن أ

بعادهم عن التعقیدات المختلفة التي قد تواجههم، حیث یعتبر العالج الجراحي فقط  المصابین وإ
  .المتممة له األخرى عالجًا غیر كامل إذا لم تستخدم الوسائل والطرق

وبعد اإلطالع على العدید من الدراسات واألبحاث رأت الباحثة ضرورة عمل برنامج 
نما یشتمل على التمرینات الموجهة للعدیتأهیلي، موجه لیس فق د من ط للمنطقة المصابة وإ
أسفل الظهر والطرف السفلي السلیم كما وارتأت أن استخدام التدلیك  األجزاء في الجسم مثل

 بتأثیرات استجابتهااألجزاء وتحسین  لتلكیساعد في تحسین لیونة العضالت ومرونة المفاصل 
  .التمرینات العالجیة المقترحة

أي منعهم من (وبما أن المرضى اللذین یخضعون لبرامج حركیة حادة ولمدة زمنیة طویلة 
من ولیس عن المرض أو اإلصابة نفسها یمكن أن یعانوا من أمراض ناتجة عن الخمول ) الحركة

عامة وللمرضى الذین تم  هنا تأتي أهمیة استخدام التمرینات العالجیة في العملیات التأهیلیة
  .فصل الورك لهم خاصة بهدف إتمام العمل الجراحي والوقایة من المضاعفات استبدال م

  :األهداف 1-3
  :ىلتعرف علهدف الدراسة لت

بعد تبدیل مفصل  للمرضى على بعض المتغیرات البدنیة المقترح أثر البرنامج التأهیلي - 1
 .الورك

بدیل مفصل بعد ت على تحسین المدى الحركي للمرضى المقترح البرنامج التأهیلي أثر - 2
 .الورك

على تحسین االتزان الحركي للمرضى بعد تبدیل مفصل المقترح أثر البرنامج التأهیلي  - 3
 .الورك

  :الفرضیات 1-4
على بعض البعدیة للبرنامج  هناك فروق دالة إحصائیًا بین االختبارات القبلیة و - 1

 .عدیةبعد تبدیل مفصل الورك ولصالح االختبارات الب المتغیرات البدنیة للمرضى
على تحسین المدى  البعدیة للبرنامج هناك فروق دالة إحصائیًا بین االختبارات القبلیة و - 2

 .بعد تبدیل مفصل الورك ولصالح االختبارات البعدیة الحركي للمرضى 
البعدیة للبرنامج على تحسین االتزان  هناك فروق دالة إحصائیًا بین االختبارات القبلیة و - 3

 .دیل مفصل الورك ولصالح االختبارات البعدیةالحركي للمرضى  بعد تب
 .إجراءات الدراسة -3
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  :مجاالت الدراسة 3-1
  :المجال البشري 3-3-1

لیات الجراحیة لتبدیل مفصل الورك العم إجراءلقد اقتصرت الدراسة على المرضى بعد 
  .بمدینة الزاویة الغرب لیبیا 

  :المجال المكاني 3-3-2
 ةبمنزل كل مریض) منفرد(تطبیق البرنامج بشكل فردي ختبارات و تم إجراء كافة القیاسات واال

  :وفقًا للمتغیرات المهمة لهذه الدراسة كما یليفي مدینة الزاویة لیبیا 
 . اإلثباتالعمر من خالل شهادات  :رمتغی .1
 .في المنزل  ةمن خالل قیاس الوزن للمریض : الوزن .2
المصحات لرجوع لتقاریر المستشفیات و الل امن خ: العملیة الجراحیة أجراءتاریخ و  موعد .3

 .الطبي  ةالمرفقة مع ملف المریض
 . تمت قیاس كل المتغیرات البدنیة بمنزل كل مریضة  :المتغیرات البدنیة .4

  :المجال الزمني 3-3-3
إلى ) 20/7/2019(تمت إجراءات الدراسة والبدء فیها في الفترة الزمنیة من  

یعني متفاوتة  فیما یخص كل مریض فهي أماككل  للبرنامج وقد كانت هذه الفترة )3/2/2020(
شهر و نصف و منهم من استمر كل مریض له خصوصیة للتعامل منهم من تماثل لشفاء خالل 

  .في تنفیذ البرنامج لمدة شهرین إلى شهرین ونصف 
  :محددات الدراسة 3-4
حساسیة لقد واجهت الباحثة صعوبة بالغة في الحصول على العینة وذلك نظرًا لصعوبة و  .1

من طریقة نقل و على المریض من مضاعفات العملیة  األهلموضوع الدراسة و الن خوف 
لحركة بعد تقبل بعض الناس لمراكز العالج الطبیعي باإلضافة إلى صعوبة  إلى ةالمریض

 . األلمالعملیة و الخوف الشدید من 
 .صعوبة وجود العینة في مناطق قریبة من مراكز العالج  .2
 .ألدوات بین المرضى و أماكن سكنهم صعوبة نقل ا .3
حیث الحركة و البرامج الغذائیة عدم تعاون بعض األهل في تنفیذ بعض التعلیمات من  .4

  .زیادة الوزن عند معظم المرضى ما أربك تنفیذ البرنامج عند بعضهم و أخر الشفاء و 
ت قلة وندرة واجهت الباحثة صعوبة في توافر الدراسات العربیة المتعلقة بالموضوع والحظ .5

 .المراجع، إال أن المراجع األجنبیة كانت غنیة وتم االستعانة بها في كل خطوات الدراسة
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  :منهج الدراسة 3-5
تصمیم  مته ألهداف وفروض الدراسة وذلك باستخدامتم استخدام المنهج التجریبي لمالئ

  ).القیاس القبلي والبعدي للمجموعة(المجموعة الواحدة 
  :ةمجتمع الدراس 3-6

بمدینة  العملیات الجراحیة لتبدیل مفصل الورك أجراءبعد مرضى لللقد كان مجتمع الدراسة 
  .الزاویة الغرب لیبیا 

  : عینة الدراسة3-7
من مجتمع الدراسة األصلي، حیث تكونت العینة  العمدیةتم اختیار عینة الدراسة بطریقة 

ر هوالء فقط من أفراد المجتمع وتم اختیا مرضى كانوا جمیعا من العنصر النسائي) 6(من 
لصعوبة الحصول على عدد من  أیضاالدراسة و  محدداتلعدة أسباب منها ما ذكر في  األصلي

كذلك الظروف المناطیقیة قریبة یسهل التنقل بینهم و  أماكنفي فترة زمنیة قریبة و  أكثرالمرضى  
العملیات لهم بدولة  أجراءتم وقد خارج لیبیا  أجریتالن كل العملیات الجراحیة لتبدیل المفصل 

و قد تم اختیارهم بالطریقة  سنة) 60إلى  30(قد كانت أعمار العینة تتراوح من و  تونس الشقیقة،
  - :منها  أسبابالعمدیة لعدة 

 . عملیة تبدیل مفصل الورك أجراءحداثة  - 1
لى ان ال وعالتاریخ المرضي  إلىاجرا العملیة الجراحیة من خالل الرجوع  أسبابتقارب  - 2
 :وراء تبدیل مفصل الحوض كتاليكون األسباب ت
  .حادث مروري -أ

 .مشابه ذلك  أوورم  - ب
 .جلطة دماغیة  - ت
  :للبرنامج مراحل التحضیرو  اإلجراءات 3-8
والتي قد أجریت لها  العینة إلفرادعدة خطوات  أجراءالبرنامج فقد تم  إجراءاتقبل البدء في    

   -:یث كانت الخطوات على النحو التالي حاختبارات قبلیة وبعدیة ،
     وان من الواجب الن الباحثة تعمل في مجال التأهیل الحركي و أهالي المرضى  تم أخذ موافقات  -

   . على أجراء البرنامج ألتأهليذلك علیه تم االتفاق     
   لتوقیع خطیًا وامن قبلهم البرنامج  فهمبحیث تم اختیار العینة بعد تم عرض البرنامج علیهم   -
    لحین تماثل المریضة للبرنامج و لالشتراك في البرنامج طیلة المدة المحددة  على الموافقة  
  .بالشفاء  
       الطبیب المعالج و تمت الموافقة علیه و أعطاء اإلذن  إلىتم إرسال نسخة من مقترح البرنامج  -
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لذي طبق نامج بشكله النهائي وابذلك و حسب ما یتناسب مع كل مریضة حیث تم أخراج البر 
  )ملحق.(على أفراد العینة 

تمت الموافقة على شرط المریضات ككل ان یكون ذلك بمنزل كل مریضة وذلك نظرا لصعوبة  -
  .الحركة في البدایة 

وبناء على قدرة أهل في الفترة المسائیة  ةتم تحدید موعد حسب التوقیت المناسب لكل مریض -
 .ء القیاسات القبلیة قبل البدء في البرنامج التأهیليالمریض للبدء بإجرا

تم إجراء كافة القیاسات للمتغیرات  تحضیر األدوات واألجهزة الخاصة بالمتغیرات وقیاساتها بعد -
الخاصة بالدراسة بمنزل كل مریضة على حدا ولیس في نفس الوقت حیث بدأت االختبارات 

ملیات لم تكن في نفس الیوم لكل المریضات ولكن فترات القبلیة قبل البرنامج لكل مریضة الن الع
) 20/7/2019(مختلفة بحیث كان البرنامج فردي ولیس جماعي ولكن الفترة الزمنیة كانت من 

  .في الفترة المسائیة ) 3/2/2020(إلى 
  :لتنفیذ البرنامج و  المستخدمة لقیاس متغیرات الدراسةاألجهزة واألدوات  3-9

لكل من  المدى الحركيالمفاصل و لقیاس مرونة ) الجینومیتر( Goniomaterجهاز  - 1
 .مفصل الحوض و كذلك الركبة 

 .متر الختبار التوازن) 5(شریط الصق طول  - 2
 .ساعة إیقاف لقیاس سرعة الخطوة والزمن المستغرق للخطوة - 3
 .جهاز میزان طبي لقیاس الوزن و الطول  - 4
 .عكازات طبیة الرباعیة  - 5
 . أشرطة مطاطیة - 6
 .ذات خاصیة التثبیتبتداًء من نصف كیلو األوزان ا - 7
 .الكرة الطبیة    - 8
 .الكرسي المتحرك  - 9

 .ساعة إیقاف  -10
 الدرج المنزلي في حالة عدم وجوده تم استخدام جهاز الخطو  -11
 .زیوت خاصة بالمساج  -12
 . األلملتخفیف الكمدات الباردة  -13

جع العلمیة والنشرات التابعة لمنظمة بعد االطالع على الكثیر من الدراسات السابقة والمرا
والخاصة  World Health Organization (WHO) (2005), (2009)الصحة العالمیة 

دخال برامج التأهیل في مجال الرعایة الصحیة  بتبدیل مفصل الورك والعجز الناتج عن اإلصابة وإ
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  أیضا كمـا أوصت كبعد عملیات تبدیل مفصل الور ومحاولة إعادة التأهیل الوظیفي والحركي 
 .Tomasz Wolny, et alودراسة  Caroline Moriello, et al. (2011) كل من دراسة

بعض المتغیرات المصاحبة التي یصاب بدراسة  Chien-Chin, et al. (2008)و (2010)
بها هؤالء المرضى والتي تكون خارج التحكم لدى بعضهم مثل زیادة الوزن نتیجة قلة الحركة 

التزان وفقدان القدرة على المشي والسرعة، كما أن هؤالء المرضى یصابوا بمحدودیة في وفقدان ا
وبالتالي فقـدان القـدرة على بمفصل الورك والناتج عن اإلصابة  مفصل نتیجة الضرر الحاصلال

مما یعیق ویسبب في التأثیر  األلمتحریك العضالت العاملة على المفاصل المعنیة الناتج عن 
 Glen). ات المریض الحركیة حیث یحتاج األمر إلى التركیز على هذه المتغیراتعلى وقدر 

Gillen & Ann, 2004)  كما وأن كل المراجع والدراسات التي تم اإلطالع علیها قدمت تصور
وفكرة كاملة لدى الباحثة الختیار ما یناسب عینة الدراسة من حیث الشكل واألداء والطریقة في 

، فلقد تم العمل على  التعامل معهم وفقاً  لما تقتضیه مصلحة المریضة أوًال ومصلحة الدراسة ثانیًا
ن محاولة تخفیف الوزن وتحسین المدى الحركي في مفصل الورك وتحسین الخطوة وسرعتها  وإ

 أجراءبعد عموما و استخدام قیاس المدى الحركي لهؤالء المرضى عنصر مهم جدا ألن المریض 
في المفاصل  الناتجة عن األلم أثرها تحدث له العدید من األضرار العملیات الجراحیة وعلى

حیث یصبح الشخص غیر قادر على تحریك العضو المصاب  علیهاوالعضالت العاملة 
وعضالته مما یسبب ضمور في العضالت العاملة والتي بدورها تسبب محدودیة للمفاصل وتغیر 

خوف الشدید بعد العملیات الجراحیة مهم جدا في شكل وزمن الخطوة كما ان الحالة النفسیة وال
 .في سرعة االستشفاء 

كما أن ما استوجب قیاس القدرة على التوازن وقیاس سرعة الخطوة في نفس الوقت هو أن 
ذا استطاع المریض  هؤالء المرضى غالبًا ما یعانون من عدم االتزان سواء الثابت أو المتحرك وإ

و الخوف من  األلمصعوبة تكون في عدم التركیز نتیجة أن یقف أو یمشي مع السند فإن ال
، فلذلك نجد المریض غیر متزن ویحتاج أو یعتمد  بعد الجراحة االرتكاز على الرجل المصابة

على المساعدة وعدم االستقاللیة خاصة في البدایة بعد العملیة الجراحیة باإلضافة إلى الحذر 
 ,Nicola J. Hancock)ـيء فیهـا وهـذا ما أثبتته دراسـة والخـوف الشدیـد عند أخـذ الخطـوة والبط

et al. 2011) . حیث ثبت لألهلو برجوع حسب ما تم مالحظته  یضاتكما أن معظم المر 
أنهم غیر قادرین في البدایة على االعتماد على النفس أو عدم القدرة على أخذ خطوات شجاعة 

جهة العملیة ن فقدان كامل للقوة وخاصة في في محاولة الوقوف أو المشي، كما أنهم یعانون م
وهذا ما استدعى الباحثة إلى ). 2001روبرت بكمان وجیني، (سواء الیمین أو الیسار الجراحیة 

  .في تسریع الشفاء اختیار كافة هذه المتغیرات التي من شأنها أن تخدم الدراسة وما تقتضیه
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  :یراتیاسات القبلیة بالنسبة للمتغكیفیة أجراء الق 3-10
  -:تم إجراء كافة القیاسات للمتغیرات الخاصة بالدراسة في منزل كل مریضة على النحو التالي 

  .قیاس الوزن و قیاس الطول   - 1
 اخذ بیانات العمر من األوراق الثبوتیة لكل مریضة  - 2

مفصل  Hip Jointمفصل الحوض  Range Of Motionقیاس المدى الحركي  - 3
  knee joint الركبة 

  .Dynamic Balancingاالتزان مع السند والمساعدة قیاس عنصر  - 4
 Step of Speed.قیاس القدرة على المشي وسرعة الخطوة  - 5

  :تم التعامل مع المریضات قبل البدء في البرنامج بعدة تدابیر البد منها كما یلي * 
لكل  قامت الباحثة بعمل تقییم مبدئي لحالة كل مریضة في العینة ووضع برنامج مناسب تقریباً  -

ي ضوء اإلطالع على حالة كل مریضة بمرافقة المریضات باالعتماد على نتائج التقییم المبدئي وف
و القائمین علیهن واإلطالع على ملفات وتقاریر المریضات وأخذ البیانات والمعلومات  ذویها

 History Patient’sوكذلك  Family Historyالالزمة من المریضة نفسها أو من األهل 
  .صول على بعض البیانات والمعلومات التي تفید وتخدم سیر وتطبیق البرنامجللح
قامت الباحثة بمحاولة التعرف على مدى إحساسات المریضات وقدرتهن على االستجابة  -

للناحیة الحركیة والقدرات العضلیة  Examinationsوالتعاون ومحاولة إجراء بعض االختبارات 
ل محاولة المقاومة أو باستخدام بعض األجهزة واألدوات السالفة الذكر إما باستخدام الیدین مثلهن 

لقیاس القوة العضلیة أو مدى حركة المفاصل والتناسق الحركي والشد العضلي والتوازن وهكذا 
حتى تم التأكد من مدى حاجة المریضات للبرنامج والتعرف على مدى قدرة المریضات على 

إجراء االختبارات القبلیة لكل مریضة على حدا كل ذلك بعد العودة األداء بعد ذلك قامت الباحثة ب
  لیبیا إلى 

  )ملحق. (العینة لالختبارات القبلیة والبعدیة  إفرادتم تجهیز استمارة خاصة بجمع البیانات لكل  -
  :االختبارات القبلیة وطریقة األداء 3-11
   .المحددة الزمنیة في المدة كال على حدا االختبارات بشكل منفرد  أجراءتم  
الوزن تم استخدام المیزان الطبي المزدوج بالكیلوجرام ألخذ متغیر الوزن والمتدرج بالسنتیمتر  -

الوزن والطول في االستمارة الخاصة  تسجیلألخذ قیاس الطول لكل مریضة قبل البدء بحیث تم 
  .بجمع البیانات
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  :طریقة إجراء القیاسین -
للوقوف على المیزان وفي الحاالت التي تعذر فیها اتزان مریضة تم محاولة إیقاف كل 

المریض على المیزان خاصة في االختبارات القبلیة تم اللجوء إلى مساعدتها على الثبات على 
  .الجهاز حتى یتم اخذ القراءة 

   Range Of Motionقیاس أو اختبار المدى الحركي للمفاصل  -1
والسلطاني، عباس ) 2008(فضل، محمد  Vladimir Janda ,  1983كل من  لقد ذكر

بأن هذا القیاس أو االختبار والخاص بالمفاصل ككل تقریبًا والذي یبرز أهمیة المدى ) 2005(
الحركي للمفاصل في الحدود التشریحیة للمفاصل وما تسمح به الحدود الطبیعیة للمفاصل فهو 

ع أو الخفض أو التقریب أو التبعید یعبر عن القیمة الزاویة الناتجة من الثني والمد أو الرف
  .للمفصل أو للعضالت العاملة علیها

  :رالغرض من االختبا* 
عملیة  إجراءبعد  ةمریضالتم استخدام هذا االختبار للتعرف على المدى الحركي لمفاصل 

عاني من ضعف شدید ة هنا تتحدیدًا ألن المریضومفصل الركبة  تبدیل مفصل الحوض
بالتالي فإن ذلك یؤثر على حركة المفاصل مما یسبب محدودیة في الحركة بالعضالت العاملة و 

الفترة األولى بعد العملیة الجراحیة لتبدیل  وهي األولىالمرحلة  خاصة فياأللم الحاد الناتج عن 
في  بالتكلس اإلصابةمریض بعد العملیة الجراحیة لدیه احتمالیة  إي، كما أن مفصل الورك

  .على تحریكها ویصاب بإعاقة طویلة المدىصل وعدم القدرة المف
  :األداة المستخدمة* 

وهو الخاص بقیاس مرونة المفاصل  (Goniomater)میتر  تم استخدام جهاز الجینو
الحوض بثني الركبة من وضع االستلقاء  يوالمدى الحركي، وقد تم قیاس المدى الحركي لمفصل

  . ومفصل الركبة بالثني من االستلقاء على البطن
  :Normal Range Of Motionالمدى الحركي الطبیعـي للمفاصل المعنیـة  -2

 .I.A)لقـد عكـف العدیـد مـن الخبـراء علـى دراسـة المدى الطبیعي للمفاصل منهم 
Kapandji, 2002) ید من المراجع وقد تم التعرف على المدى الطبیعي بحیث وضحت في العد

: العضالت أو المفاصل، وقد كانت القراءات كالتالي ختباراتوالقیاس وا الخاصة باالختبار
(Vladimir Janda, 1983)  

  ).120º –صفر (من   مفصل الحوض بثني الركبة من االستلقاء على الظهر  - 1
  ).130º –صفر (من     مفصل الركبة من االستلقاء على البطن بثني   - 2

.(I.A. Kapandji & Honore , 2002)                                                   
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  :وصف االختبار* 
قیاس المدى الحركي لمفصل الحوض بثني الركبة من وضع االستلقاء على الظهر للمریض  -

یقوم المریض بمحاولة سحب أو ثني مفصل الحوض مع ثني الركبة والتثبیت عند أقصى بحیث 
مفصل الحوض تمامًا  نقطة أو أقصى مدى وصل إلیه المریض ثم محاولة وضع الجهاز على

في نقطة التمفصل مع عظم الفخذ وتحریك المؤشر مع الفخذ وتسجیل أقصى مدى حركي 
 .وصلت إلیه المریضة

قیاس المدى الحركي لمفصل الركبة، من وضع االستلقاء على البطن تحاول المریضة ثني  -
ى مفصل الركبة من مفصل الركبة ألقصى ما یمكن ومحاولة التثبیت، حیث یتم تثبیت الجهاز عل

الجانب مع الفخذ ثم محاولة تحریك المؤشر مع الساق للوصول ألقصى مدى وصلت إلیه 
 .المریضة وتسجیل القراءة

  Step of Speedوسرعة الحركة Dynamic Balancingاختبار االتزان الحركي  -3
في مثل هذه الحاالت یعاني معظم المرضى بعد عملیة تبدیل مفصل الحوض من قلة      

و التي تعقب العملیة لتبدیل المفصل ویالزمه شعور دائم  أولىاالتزان الحركي خاصة في الفترة 
الذي یعانیه وكذلك االضطراب العصبي الناتج عن الخوف  األلمبعدم االتزان باإلضافة إلى 

والذي یجبـر المریـض  Weaknessالشدید من االرتكاز على مفصل جدید  مما یسبب الضعف 
زان والذي یحتاج فیه المریـض إلـى التركیـز علـى الطـرف السفلـي والـى التدخل المبكر بعدم االت

العضالت العاملة على بالتأهیل لتحسین القدرة على المشي واالتـزان والذي یعید تنظیم عمل 
  (Nicola J, Hancock, et al. 2011)  المفصل

  :)اختبار مشتق من اختبار باس المعدل(وصف االختبار * 
مثبت على األرض حیث یقف ) سم5(متر وعرض ) 5(تم وضع شریط الصق بطول 

المریض في خط البدایة وبمساعدة إذا احتاج األمر ذلك ویقوم المریض بالمشي على هذا الشریط 
  :الذي یمثل خط مستقیم وتحسب للمریض العناصر التالیة

  .متر) 5(عدد الخطوات التي قطع فیها مسافة  - 1
 .كلي الذي قطع فیه هذه المسافةالزمن ال - 2
  .عدد مرات الخروج عن الخط - 3

  :ومن خالل هذه العناصر تم حساب
  (%).نسبة عدد مرات الخروج عن الخط في   - أ

 .زمن أو سرعة الخطوة في الثانیة   -  ب
  .معدل سرعة المریض في الثانیة -ج
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  :وقد اتبعت المعادالت التالیة
  :دلة التالیة الستخراج هذه النسبة وهينسبة الخروج عن الخط تم استخدام المعا -
  

  = نسبة الخروج عن الخط 
  
  :بالنسبة لسرعة الخطوة فقد تم حسابها بالمعادلة التالیة -

  =  سرعة الخطوة 
  
  :أما بالنسبة لمعدل سرعة المریضة فقد تم استخدام المعادلة التالیة -
  

       = معدل سرعة المریض    
  

أن القیاس الموضوعي لالتزان هو عنصر مهم لتقدیم األدلة ) 2011(تذكر نعیمة ،عون       
على النتائج أثناء البحوث العلمیة وخاصة مع كل المرضى في األوضاع السریریة، وباعتبار أن 
عنصر االتزان هو القدرة على الحفاظ على وضع الجسم في موقف وفي حدود قاعدة االستقرار 

النشاط الصحي ألن األوضاع التي تخرج عن قاعدة  أو االتزان، وغیر ذلك یعتبر خروج عن
وترتبط السرعة الحركیة مع ، ن العاهات واالنحرافات القوامیةاالتزان واالستقرار تسبب العدید م

القدرة على االحتفاظ "االتزان الحركي ارتباطًا وثیقًا حیث تعمل على تعزیز التوازن المتحرك یعني 
  ) 2007عمر، حسین، ". (از متحركةبمركز ثقل الجسم فوق قاعدة ارتك

  :التجربة االستطالعیة 3-12
إلى ) 2019-7-1(ة بتاریخ تم إجراء التجربة االستطالعیة قبل البرنامج بمدة كافی  

 أجراءالمریضات بعد  إحدىحیث قامت الباحثة بإجراء تجربة استطالعیة على  )2019–7–15(
أیام في ) 5(بواقع ) أسبوعین(الوطن و لمدة ارض  إلىو بعد رجوعها  الوركعملیة تبدیل مفصل 

األسبوع ، بمنزل المریضة حتى یتم وضع واختیار أسس وقواعد البرنامج والتي تتناسب مع هذه 
تجربة استطالعیة بسبب رفضها ان تكون ضمن التجربة ضة كالفئة حیث اعتبرت هذه المری

  :للبرنامج األساسیة
عداد البرنامج بالرجوع للمصادر العلمیة والدراسات تم إالتجربة االستطالعیة  جراءإبعد و 

واختیار وتحدید ما یمكن للمریضات أدائه وما یتناسب مع حالتهن حیث أن البرنامج المعد كان 
  .متنوع ویتناسب تقریبًا مع احتیاجات ومتطلبات كل مریضة وما تسمح به حالتها والتدرج فیها

عدد مرات 
  الخروج

عدد الخطوات

  الزمن الكلي
 عدد الخطوات

  المسافة
 الزمن
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تم تصمیم البرنامج التأهیلي المقترح والذي تم  :لتنفیذوكیفیة ا البرنامج التأهیلي المقترح3-13
اختیاره بما یتناسب مع الحالة المرضیة لكل مریضة و خصوصیة حالتها وبعد االطالع على 
المراجع العلمیة والدراسات السابقة وبعد أجراء التجربة االستطالعیة تم وضع أسس البرنامج 

  :حیث اشتمل البرنامج على المقترح
للطرفین المصاب . ((Lower Limp)السفلي  الطرف عالجیة لتقویة عضالت تمرینات - 1

 ).والسلیم
تمرینات عالجیة هدفت لتحسین مرونة المفاصل وزیادة المدى الحركي ولیونة العضالت  - 2

 )للطرفین المصاب والسلیم. (العاملة 
 .تمرینات عالجیة هدفت لتحسین االتزان وتطویر وتحسین الخطوة و زیادة سرعتها  - 3
 :احتواء البرنامج كذلك على برنامج التدلیك العالجي والذي استخدم فیه الحركات - 4
  .Effleurageالمسحیة  -
  Patrissage) الفركي(الدعكي  -
  لتخفیف األلم  )الرفلوكسولوجي ) (االكیو برشر(الضغط على بعض النقاط العصبیة  -

  شتملت التمارین على التدرج كان البرنامج باالعتماد على االختبارات المبدئیة بحیث ا
وبذلك یكون البرنامج قد اشتمل على التمارین ومراعاة المدى الحركي وذلك بثالث طرق 

  :ثالث طرق  العالجیة المناسبة للحالة وهذه التمارین العالجیة تحتوي على
  سلبیة(الطریقة األولى بواسطة الباحثة (Passive.  
 ة أحیانًا الطریقة الثانیة المریض نفسه وبمساعد(Active). 
  الطریقة الثالثة بواسطة المریض نفسه وباستخدام األدوات أو المقاومةResisted. 

ولقد اشتمل البرنامج كله على التدریب للطرف المصاب والطرف السلیم أیضا بغرض       
  .الحصول على عنصر االتزان و تقویة الجزء السلیم و حمایته من اإلرهاق و التعب 

قد اختلفت مدة تنفیذ البرنامج من مریضة إلى أخرى الن العینة تفاوتت في سرعة و 
  .فترة ما بعد الظهراالستشفاء و الن البرنامج كان بشكل فردي و لیس جماعي 

تم مراعاة العدید من العناصر عند وضع البرنامج مثل الشدة، فترات الراحة، عدد التكرارات، 
حیث كانت كما هي  لوحدات التدریبیة األسبوعیة ومدة البرنامج ككلوزمن الوحدة التدریبیة وعدد ا

  : )1(موضحة في الجدول رقم 
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  )1(الجدول رقم 
  التوقیت  مراعاة  یشتمل على  العناصر

  فترة المساء  متغیرة ↑↓  %70-50من   الشدة
  =  متغیرة ↑↓  20-10  عدد التكرارات
  =  متغیرة ↑↓  د1.30 -1  )إیجابیة(فترات الراحة 

  =  كأقصى حد ↑↓  ساعة 1.30-1من   وحدة التدریبیةزمن ال
  =  متغیرة حسب حالة كل مریضة ↑↓  )وحدة(  30-24  عدد الوحدات التدریبیة

  =  كل مریضة على حدا  من شهرین إلى شهرین ونصف  مدة البرنامج ككل

  .قابلة للزیادة أو النقصان ↑↓*  
  -:وكذلك مراعاة 

  .في التمارینأن یشتمل البرنامج على عنصر التنویع  - 1
 .مراعاة عنصر التدرج من السهل إلى الصعب - 2
 .مراعاة خصوصیة حالة كل مریضة وما تسمح به الحالة - 3
 .التنوع والتشكیل في األوضاع عند إعطاء التمارین بما تسمح به الحالة - 4
 .متابعة المریضة أثناء فترات الراحة البینیة  - 5
 . ↑↓دریبیة نقصان زمن كل عنصر من عناصر الوحدة الت أوزیادة  - 6

مراعاة مراحل التمارین العالجیة حسب المراحل التي تمر بها حالة المریضة سواء الحادة أو 
  .المتوسطة أو حالة االستشفاء 

  :التأهیلیة) الجلسة(تفاصیل الوحدة * 
   :جلسة التمارین العالجیة -اوال ً 

یث تعمل على زیادة ح Passiveتبدأ عادتا الجلسة العالجیة باستخدام التمارین السلبیة 
عنصر اإلطالة وتحسین المرونة وتنشیط الدورة الدمویة ابتداء من الجزء العلوي إلى السفلي سواء 
بالطرف المصاب أو السلیم ، وذلك بهدف تجنب حدوث إصابة المریضة وتمهیدًا لباقي التمارین 

تقویة العضو السلیم  اإلیجابیة األخرى التي تقوم فیها المریضة باألداء دون مساعدة، وبغرض
ألن هذا الطرف یقع علیه عبء كبیر بعد العملیة الجراحیة لتبدیل مفصل الحوض ،كما اشتملت 

  :على  أیضاالوحدة 
 .العاملة على مفصل الحوض و الظهر و الطرف السفلي  تقویة العضالت - 1
 .زیادة المرونة في المفاصل لتحسین المدى الحركي - 2
 .باستثارة العضالت العاملة زیادة تجنید الوحدات الحركیة - 3
 .زیادة تحسین الصحة العامة للمریض - 4
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 . زیادة تحسین عنصري االتزان والسرعة -5
  :تنوعت هذه التمارین من حیث

  .ناتاالدور  - 1
 .الثني والمد - 2
 .الرفع والخفض - 3
 .المد واإلطالة - 4
 )مقاومة المعالج ، األثقال واألوزان( .المقاومات - 5
  .الشد واالرتخاء - 6
  .السحب والدفع - 7

  جلسة التدلیك :یا ثان
) الدعكي(اشتملت جلسات التدلیك على التدلیك العالجي المتنوع ما بین المسحي والفركي     

حیث كانت جلسة التدلیك تتخلل كل الجلسات األسبوعیة جلسة ، والضغط على المراكز العصبیة
نتقال إلى الفركي دقیقة حیث تبدأ الجلسة بالتدلیك المسحي بأنواعه ثم اال) 30(المساج أكثر من 

بعد االنتهاء من التمرینات العالجیة حسب ما تنص علیه قواعد التدلیك بأن یكون ) الدعكي(
  .التدلیك باتجاه الدورة الدمویة 

  نوع ونسبة األداء في مكونات الوحدة أو الجلسة
  )2(جدول رقم 

  التصنیف  النسبة  النوع
    في مرحلة ما بعد الحادة% 25من   السلبیة

الة كل مریضة ونظام حسب ح
  الوحدة التدریبیة لكل األنواع

↓↑  

  فما فوق% 25  اإلیجابیة
  فما فوق% 25  المقاومات

  )متنوعة(بعد التمارین % 25  المساج
  .قابلة للزیادة أو النقصان ↑↓* 

النوع من التمارین أو المساج ونسبة أدائه في الجلسة الواحدة ) 2(یتبین من الجدول 
من قدرات %) 25(تعطى من ) الحرجة(رین السلبیة بعد مرحلة ما بعد الحادة حیث أن التما

المریضة وما تقتضیه الحاجة أما في المرحلة الحادة في بدایة تنفیذ البرنامج حوالي أكثر من 
أما اإلیجابیة عندما تكون حالة المریضة لدرجة تحسن تمكنه من األداء أخذت نسبة %). 25(
من الكلي للجلسة، أما تمارین المقاومات في البدایة أخذت ما نسبته فما فوق من الز %) 25(
، أما فیما یخص جلسة التدلیك وهي %) 25( تقریبًا بمقاومة المعالج أو األوزان ثم ازدادت تدریجیًا
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تدلیك متنوع بین %) 25(تحدیدًا جلسة بنهایة األسبوع فهي مكملة في نهایة كل جلسة حوالي 
  .بأنواعه و الضغط على المراكز العصبیة ) عكيالد(المسحي والفركي 

  :القیاسات البعدیة 3-14
تم إتباع كافة اإلجراءات التي تم القیام بها في القیاسات القبلیة لكل مریضة وكانت لكل 

تم  هالبیانات ومن خالللكل تسجیل الحالة مرضیة خصوصیة في بدایة ونهایة البرنامج، ومن ثم 
  .إحصائیًا بطرق علمیة ومن ثم مناقشتهاتحلیل ومعالجة النتائج 

  :المعالجات اإلحصائیة 3-15
  .المتوسطات الحسابیة -
 .االنحرافات المعیاریة -
 Wilcoxonلكوكسون  اختبار و -
 .أدنى وأعلى قیمة -

   :مناقشة النتائج و عرض -4
  :ألولىعرض ومناقشة الفرضیة ا 4-1

بین ) 0.05(ًا عند مستوى الداللة هناك فروق دالة إحصائی"قد نصت الفرضیة األولى على ان 
االختبارات القبلیة والبعدیة للبرنامج المقترح على بعض المتغیرات البدنیة للمرضى بعد تبدیل 

 .مفصل الورك و ولصالح االختبارات البعدیة
  )3(جدول 

  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمتغیرات العمر والوزن والطول
 االنحراف المعیاري الحسابي المتوسط المتغیرات

 12.57 58.18 العمر
 15.45 92.86 )كغم(الوزن 
 8.43 159.41 )سم(الطول 

قیم المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمتغیرات العمر والوزن ) 3(یبین الجدول 
اف بانحر ) 58.18(والطول ومن خالل بیانات الجدول یتضح أن متوسط اعمار العینة قد بلغ 

) 15.45(بانحراف معیاري ) 92.86(كما بلغ المتوسط الحسابي للوزن ) 12.57(معیاري بلغ 
  ).8.43(بانحراف معیاري ) 159.41(ولمتغیر الطول المتوسط الحسابي 
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  )4(جدول 
  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لكل المتغیرات البدنیة

  بعديالالقیاسین القبلي و  الخاصة بالدراسة في
  6= ن                                                                                    

  المتغیرات
  البعدي  القبلي
المتوس

  ط
االنحرا

  ف
اقل 
  قیمة

اكبر 
  قیمة

  المتوسط
االنحرا

  ف
اقل 
  قیمة

اكبر 
  قیمة

 80.00 0.00 32.22 34.43 المدى الحركي للحوض
111.5

7 18.52 77.00 124.00 

 126.00 16.00 41.73 94.15 80.00 0.00 36.46 26.14 المدى الحركي للركبة
 0.83 0.33 0.17 0.64 0.97 0.22 0.26 0.77  )نسبة الخروج عن الخط(االتزان 
 30.00 15.00 6.48 21.00 50.00 24.00 9.21 32.71 )عدد الخطوات(االتزان 
 45.00 18.00 10.17 29.00 60.00 40.00 7.32 45.71  )الزمن الكلي(االتزان 
 1.70 1.10 0.20 1.34 1.80 0.02 0.59 1.26 )زمن الخطوة(االتزان 

االتزان عدد مرات الخروج عن 
 25.00 5.00 7.30 14.29 46.00 18.00 9.74 29.14 الخط

 0.28 0.11 0.09 0.17 6.00 0.11 1.86 0.82 )معدل سرعة المریض(االتزان 

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وأعلى وأقل قیمة لجمیع  )4(جدول ال یتبین من
وبحساب مستوى الداللة لتلك ، البعديالمتغیرات البدنیة الخاصة بالدراسة في االختبارین القبلي و 

المتغیرات والفروقات باستخدام اختبار ولكوكسون وبإیجاد الفروق بین القیاسین القبلي والبعدي 
یجاد مستوى الداللة لها باستخدام قیمة  لهذه المتغیرات قد أظهرت النتائج أن هناك فروقات  (z)وإ

في معظم المتغیرات التي اشتملت  لعینة الدراسةذات داللة إحصائیة بین القیاس القبلي والبعدي 
علیها الدراسة ولصالح القیاس البعدي، كما تم مالحظة أن مجموعة البحث قد سجلت تقدما 

عامة في مستویات األداء لالختبارات ولصالح البعدي مقارنة بالقبلي وذلك نظرًا ملحوظا بصفة 
ألهمیة العناصر التي اشتمل علیها البرنامج التأهیلي وتنوع محتویاته وزخم الجوانب التي تناولها 

 إلىعملیة تبدیل مفصل الورك یحتاج  أجراءمریض بعد  إيان  إلىوذلك یعزى  وأوالها أهمیة، 
متعدد ومتنوع ویمتاز بالتنوع والتعدد ویمتاز بشمولیة التطبیق بحیث ال یهمل أي جانب برنامج 

من الجوانب التي من شأنها أن تعمل على زیادة تحسین كل المتغیرات البدنیة وخاصة العضالت 
بعد تبدیل مفصل الورك تحدیدًا تمتاز  المرضىوألن الورك العاملة على المفاصل وخاصة مفصل 

ومكانة ومركز هذا المفصل واتصاله بالحوض ككل  األلموحساسیة نظرًا لحدة وشدة بخصوصیة 
والعمود الفقري والطرف السفلي عموما لذلك اشتمل هذا البرنامج على التنویع والتكامل في األداء 

على  Dhamoon, et al. (2009)حتى نعمل على إعادة تأهیل هؤالء المرضى وقد حث 
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عادة ضرورة وضع برامج مدروس ة ومقننة لتقدیم كل ما من شأنه المساهمة في تحسین الحالة وإ
أجهزة الجسم المختلفة التأهیل مثل التمارین العالجیة والتي تعمل على تحقیق التكامل بین 

مما یحقق تكامل األداء الحركي   التناسق بین أجزاء الجسمواالرتفاع بمستوى العمل من خالل 
  .وتوافقه

قد عملت الباحثة على تقدیم كل ما هو متاح وممكن وما من شأنه أن وبناًء على ذلك ف
یزید من فرص إعادة تأهیلهن وزیادة عنصر االعتماد على النفس وزیادة نوعیة الحیاة لدیهن، 
باإلضافة إلى أن الباحثة قد أولت العنایة بأبعاد أخرى من شأنها أن تسهم في تحسین الحالة 

لروح المعنویة لدیهم وحثهم على األداء والحركة، ومما الشك فیه أن البدنیة  للمریضات، ویرفع ا
رفع معنویات المریضات یسهم في رفع كفاءة البرامج التأهیلیة والعالجیة ألن هؤالء المرضى 
یعانون من االالم المبرحة جدًا وغیر مستقرة وقد تؤدي إلى تأخر التحسن أو تأخر التأهیل، وهذا 

-Keh)و مـــــــا ذكــــره (National Stroke Association, 2010) یؤكد ما نشر في تقریر
Chung Lin, et al. 2011)   والذي نتج عن الشكوى  الوركبأن المرضى بعد تبدیل مفصل

المستمرة والذي یحتاج إلى رعایة حثیثة وعنایة كبیرة جدا لكافة الجوانب وفي جمیع مظاهر الحیاة 
التأهیلي والمتابعة المنزلیة بعد ذلك، وقد أضاف التقریر بأن برنامج  ابتداًء من العالج الطبي إلى

التأهیل من شأنه أن یعزز االنتعاش لدى المرضى ویبعد المریضات عن اإلصابة بأضرار 
مشي او حتى الجلوس وان التقدم خطوات في مستقبلیة أخرى مثل االنحرافات وعدم االتزان في ال

كمنا حالة عدم االستقرار لدى المریض والحالة النفسیة السیئة لدى هنا تحو ،  طریق إعادة التأهیل
بعض المرضى وطبیعة هذه اإلصابة نفسها تؤثر على المصابین بها وبشكل كبیر جدا مما 
یسبب تأخر االستشفاء لدى البعض منهم ولكن البرامج التأهیلیة تعمل على تحسین الصحة 

المریضة وذلك نظرًا للدور الفاعل الذي تقوم به لعودة العامة والصحة النفسیة والوظیفیة لدیهم 
الستشفاء إلى حد كبیر ومحاولة التقلیل من الصعوبات التي یواجهونها وأن الخضوع لبرامج ل

التأهیل یعمل على تقلیل األضرار الالحقة التي تنتج عن األلم وتستدعي إجراء مثل هذه العملیات 
 (2009)و ذلك یتفق مع  دراسة كل من  لجسمالجراحیة لتبدیل أي عضو من أعضاء ا

Catherine et all ،(2008) Ferrara et all   ،(2008) Charles, Henry an Ratricia  
،(2008) Omid et all  ،(2007) Ece Unlu et all.  لذلك فإن استخدام البرنامج التأهیلي

ند مقارنة نتائج االختبار المقترح قد عمل إلى تحسین معظم المتغیرات لدى هؤالء المرضى ع
القبلي والبعدي مما أظهر أن النتائج كانت لصالح االختبار البعدي وبذلك تكون قد تحققت 

بین ) 0.05(هناك فروق دالة إحصائیًا وعند مستوى داللة (الفرضیة األولى والتي تنص على أن 
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متغیرات البدنیة للمرضى بعد االختبارات القبلیة والبعدیة للبرنامج التأهیلي المقترح على بعض ال
  .تبدیل مفصل الورك ولصالح االختبارات البعدیة

 :عرض ومناقشة الفرضیة الثانیة 2- 4
بین االختبارات ) 0.05(هناك فروق دالة إحصائیًا عند مستوى داللة "والتي نصت على 

عد تبدیل المدى الحركي للمرضى ب تحسینالبعدیة للبرنامج التأهیلي المقترح على  القبلیة و
  مفصل الورك و لصالح االختبارات البعدیة 

  )5(جدول 
  لمتغیر المدى الحركي) القبلي والبعدي(نتائج ولكوكسون بین القیاسین 

اشارة  المدى الحركي
 الرتبة

مجموع 
 الرتب

متوسط  العدد
 الرتب

مستوى   zقیمة 
  الداللة

  المدى الحركي للفخذ
 0.0 0.0 0.0 سالبة

3.37  0.019*  
 3.0 6.0 24.0 موجبة

  المدى الحركي للركبة
 0.0 0.0 0.0 سالبة

3.37  0.019*  
 3.0 6.0 24.0 موجبة

  إحصائیاوجود فرق دال  إلىتشیر *
لمتغیر المدى الحركي ) البعدي القبلي و(نتائج و لكوكسون بین القیاسین ) 5(یبین الجدول 

یتبین ان جمیع قیم مستوى الداللة ) z(مة وعند قراءة قیم مستوى الداللة المحسوبة والمرافقة لقی
وجود فروق ذات داللة احصائیة بین القیاسین القبلي  إلىمما یشیر ) 0.05(كانت اقل من 

العینة في متغیرات المدى  أفرادان التحسن كان ایجابیا لدى جمیع  إلىوالبعدي حیث تشیر الرتب 
  .الحركي

كي ولصالح القیاس البعدي لجمیع أفراد حیث نالحظ من خالل النتائج تحسن المدى الحر 
العینة ویعود ذلك لطبیعة التمرینات المستخدمة في الوحدة التدریبیة والتي كانت تشتمل على 

 الحتوائهامجموعة من التمارین العالجیة سواء السلبیة أو اإلیجابیة أو بمقاومات مختلفة وكذلك 
ینات موجهة ومعنیة بالجهة المصابة على برنامج التدلیك العالجي، حیث كانت هذه التمر 

وخصوصًا على عضالت السفلیة والحوض باإلضافة إلى تنوع وتشكیل هذه التمارین ومن 
أوضاع مختلفة واستخدمت فیها كافة األدوات والوسائل المتاحة لتحسین المدى الحركي لمفصل 

تركیز على عناصر الورك ومرونة العضالت العاملة على هذه المفصل، وقد قامت الباحثة بال
الدورنات والمرجحات والثني والمد والتقریب والتبعید وباالستعانة ببعض األدوات وفي حدود ما 

 The Physiology of theتسمح به الناحیة التشریحیة لهذه المفاصل وحدودها الفسیولوجیة 
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Joints  وكذلك مداها الحركيRange of Motion في جمیع االتجاهات و خاصة الطرف 
إلى أهمیـة التركیز على  Roland & Paul, (2009)حیث أشار  Lower Limbالسفلي 

األطراف وخاصة السفلى في برنامج التأهیل الذي من شأنه أن یعمل على زیادة القوة العضلیة 
تدخل جراحي  إلىوزیادة مرونة العضالت والمدى الحركي في المفاصل المصابة والتي تحتاج 

رك  وأن تحسین القدرة على االتزان والقدرة على المشي لدى هؤالء المرضى وتبدیل في مفصل الو 
تعتمد على التدریب المكثف والشامـل لهذا الطرف ألن المریضة هنا تعتمد  علـى مـدى تحسـن 

خـوفًا من اإلصابات أو السقـوط  بعد العملیة وهـذا یتفـق مـع مـا ذكـره ) السفلي(هـذا الطـرف 
Nicola J. Hancock, et al. (2011)  عادة تأهیل الطرف السفلي بما یحتویه من بأن كفاءة وإ

عضالت وزیادة مرونة المفاصل وزیادة مداها یعمل على تنظیم عمل العضالت العاملة وزیادة 
المدى الحركي وخاصة عند التدخل المبكر واألداء المتواصل من دون انقطاع ، وهذا یعزز ما 

بأهمیة التركیز على العضالت واألوتار العاملة على  Deog Young, et al. (2005)جاء به 
المفصلیة ومحدودیة  التلكساتالمفاصل في تحسین حالتها وزیادة قوتها ولیونتها لمنع حدوث 

بأن التركیز على العضالت وعلى  James & Jaffery (2009)الحركة فیها كما أضاف 
وث عجز على المدى الطویل للمرضى بعد المفاصل یمنع حدوث محدودیة الحركة ویمنع حد

هناك فروق دالة "وتحقق الفرضیة الثانیة والتي نصت على  أثباتكد وهذا یؤ .تبدیل مفصل الورك 
بین االختبارات القبلیة والبعدیة للبرنامج التأهیلي المقترح ) 0.05(إحصائیًا عند مستوى داللة 

 ." الورك ولصالح االختبارات البعدیةعلى تحسین المدى الحركي للمرضى بعد تبدیل مفصل 
  )6(جدول 

  وسرعة الخطوة لمتغیر االتزان الحركي) القبلي والبعدي(نتائج ولكوكسون بین القیاسین 

 إشارة االتزان الحركي
 الرتبة

مجموع 
 الرتب

متوسط  العدد
 الرتب

مستوى   zقیمة 
  الداللة

  )نسبة الخروج عن الخط(االتزان 
- 21.0 6.0 3.0 

1.18  0.227  
+ 6.0 1.0 3.0 

  )الزمن الكلي(االتزان 
- 28.0 6.0 4.0 

2.37  0.018*  
+ 0.0 0.0 0.0 

  )زمن الخطوة(االتزان 
_ 13.0 4.0 3.3 

0.52  0.489  
+ 8.0 2.0 4.0 

  )عدد مرات الخروج عن الخط(االتزان 
_ 28.0 6.0 4.0 

2.37  0.018*  
+ 0.0 0.0 0.0 

 )ةمعدل السرع(االتزان 
_ 4.0 1.0 4.0 

0.36  0.616  
+ 6.0 3.0 2.0 
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  .إحصائیاوجود فرق دال  إلىتشیر  *
لمتغیر االتزان الحركي ) القبلي والبعدي(نتائج ولكوكسون بین القیاسین ) 6(یبین الجدول 

والتي توضح ان قیم  zوسرعة الخطوة حیث یتبین قیم مستوى الداللة المحسوبة والمرافقة لقیمة 
عدد الخطوات ومتغیر زمن االتزان الكلي ومتغیر عدد مرات الخروج عن لداللة لمتغیرات مستوى ا

وجود فروق ذات داللة احصائیة بین القیاسین القبلي  إلىمما یشیر  0.05كانت اقل من  الخط
ان التحسن كان ایجابیا بینما كانت  إلىالرتب  أشاراتوالبعدي على هذه المتغیرات حیث تشیر 

الداللة المحسوبة لمتغیرات االتزان الحركي نسبة الخروج عن الخط وزمن الخطوة  قیم مستوى
وهي قیم غیر ) 0.616(و) 0.489(و) 0.227(ومتغیر معدل السرعة قد بلغت على الترتیب 

مما یعني عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة على هذه  )0.05(ألنها اكبر من  إحصائیادالة 
لنتائج أن اختبار االتزان الحركي وكذلك سرعة الخطوة قد كان دال ، حیث أظهرت االمتغیرات

) 5(إحصائیًا لصالح القیاس البعدي عندما تم أخذ عدد الخطوات التي قطع فیها المریض مسافة 
م والزمن الكلي الذي قطع فیه هذه المسافة باإلضافة إلى حساب عدد مرات الخروج عن الخط 

سم، بینما لم تكن دالة إحصائیة بین القیاس القبلي والبعدي  )5(م وعرض ) 5(الذي كان بطول 
في متغیر نسبة الخروج عن الخط وزمن الخطوة ومتغیر معدل سرعة المریضة  واللذین تم 
استخراجهم من خالل المتغیرات السابقة واعتمادًا علیهم، حیث تعزى الباحثة مدى نجاح البرنامج 

ن سرعة الخطوة وعدد الخطوات حیث أن هذا االختبار في تحسین االتزان الحركي وتقلیل زم
متر بعدد خطوات معینة وبزمن كلي لقطع هذه ) 5(یفسر على أنه عندما یقطع المریض مسافة 

المسافة، وكذلك تقل لدیه نسبة الخروج عن الخط ویقل الزمن الكلي للمریض وزمن الخطوة 
فع وتحسین عنصر االتزان الحركي لدى الواحدة فإن ذلك یدل على أن البرنامج قد عمل على ر 

  .المرضى باإلضافة إلى تحسین سرعة خطوة المریضة
وتعزي الباحث ذلك إلى أن المریضة أصبحت في االختبار البعدي أكثر قدرة على االتزان 
وأكثر قدرة على المشي وكذلك وأصبحت لدیها من االتزان والثقة ما جعلها تقطع هذه المسافة 

لى عدم التركیز والترنح في  باأللم اإلحساسوسرعة أقل ألنها تعاني من  بعدد خطوات أقل وإ
غیر السابق تستدعي عدم  أخربأنها بعضو  اإلحساسالمشیة كما أن ضعف العضالت نتیجة 

ومدى  و الحالة وكذلك حسب خصوصیة اإلصابة أثناء المشي مثال بأكملها الرجلعلى  اسیطرته
  .الجانب تأثیرها وموقعها فهي تحكم هذا

كما أظهرت هذه النتائج أن هنالك عالقة طردیة كلما زاد االتزان قلة عدد الخطوات وقلت و
نسبة الخروج عن الخط وقل الزمن الكلي لقطع هذه المسافة باإلضافة إلى قلت زمن الخطوة وهـذا 

   Daniel Sanak, et al. (2010)یتفـق مـع مـا ذكـره كـًال مـن 
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 Carrera of Bogousslavsky (2006)و  Gina A Mottet, et al. (2007)و
بأن المصاب و الذي   (Jim Lyone, 1998)و Marco Di Monaco, et al. (2010)و

یعاني عادةً من عدة أضرار منها عدم القدرة على المشي أو السیطرة وفقدانها باإلضافة إلى 
طبیعة الحال على عنصري االضطراب الحركي و اإلحساس بال الم  لدیه األمر الذي یؤثر ب

  االتزان الحركي والقدرة على المشي وأن مدى التحسن لدیه یتوقف على المنطقة التي تعرضت 
لإلصابة وكذلك مدى الضرر الذي استدعى تبدیل مفصل الحوض مما یسبب عدم اتزان في 

واالتزان  وألن هذا البرنامج قد اشتمل على تمارین عالجیة لتحسین القدرة على المشي،  المشي
الحركي مع مراعاة التنویع والتغیر والتشكیل في هذه التمارین والتدلیك فإن الباحثة تعزي السبب 

العضلي للعضالت التي  وتحفیز العملإلى أن هذه التمارین عمدت على تحسین االتزان الحركي 
ساهمة في یتطلبها العمل بالفعل دون غیرها، مما یمنع حدوث حاالت اإلجهاد الشدید مع الم

تحقیق انسیابیة الحركة وزیادة كفاءة العمل العضلي، كما أن التمارین العالجیة تعمل على تنمیة 
اإلحساس الحركي الجید وتحقیق التوازن بین عملیات الكف واالستمرار واكتساب التوافق الحركي 

القدرة على كما أنها عملت على تحسین . الجید وسرعة االستجابة الحركیة وتأخر ظهور التعب
المشي وبالتالي انعكس ذلك على أن المریضة أصبحت لدیها قدرة على ضبط الحركة وقدرة على 
التركیز وقدرة على تقلیل عدد الخطوات واالبتعاد عن الحركات الزائدة التي تشتت االنتباه والتركیز 

السلیم ما یستوجب كما أن التمرینات والتدلیك عمال على تقویة المنطقة سواء للطرف المصاب أو 
ومن الجدیر بالذكر أن من أهم أهداف التمارین العالجیة  أن تصبح الرجل أكثر قوة وقدرة عل

في المراحل المبكرة من اإلصابة هي محاولة المحافظة على أوضاع الجسم السلیمة سواء في 
ء الثابت أو أثناء النوم أو المشي أو الوقوف أو الجلوس وكذلك العمل على تحسین االتزان سوا

المتحرك وتحسین القدرة على المشي وزیادة القدرة على االعتماد على النفس وألن البرنامج 
التأهیلي في هذه الدراسة عمل على تحسین االتزان الحركي وزاد من القدرة على المشي وقلل 

لك فإن لذ تحمل االتزان الحركي والمشي الزمن فأن نتائج هذه الدراسة التي تم التوصل ألیها
استخدام التمارین العالجیة لهؤالء المرضى قد عمل على تحسین المتغیرات البدنیة وبذلك تكون 
فرضیة الدراسة الثالثة قد تحققت والتي تشیر إلى أن هناك فروقًا دالة إحصائیًا وعند مستوى داللة 

سین االتزان الحركي بین االختبارات القبلیة والبعدیة للبرنامج التأهیلي المقترح على تح) 0.05(
  .للمرضى بعد تبدیل مفصل الورك ولصالح االختبارات البعدیة) وسرعة الخطوة
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  :االستنتاجات5-1
في ضوء أهداف وفروض الدراسة وبعد اإلطالع على النتائج وعرضها ومناقشتها تم     

  :التوصل إلى االستنتاجات التالیة
تبدیل عملیة نیة عامة للمرضى بعد البد الحالة على تحسین هناك أثر للبرنامج التأهیلي - 1

 .مفصل الورك عند وضعها في برامج مقننة ومدروسة 
تعمل التمارین العالجیة والتدلیك على تحسین وزیادة المدى الحركي لمفصل الحوض  - 2

لى تحسین النغمة العضلیة لدى العضالت الضعیفة و العاملة   وإ
یجابي وفعال على تحسین االتزان تؤثر التمرینات العالجیة والتدلیك العالجي بشكل إ - 3

  . الحركي للمرضى بعد تبدیل مفصل الورك
تؤثر التمرینات العالجیة والتدلیك العالجي بشكل إیجابي وفعال على تحسین سرعة  - 4

 . الخطوة أثناء الحركة للمرضى بعد عملیة تبدیل مفصل الورك
یة و تسرع في تنشیط تعمل البرامج التأهیلیة المنوعة على تحسین كل المتغیرات البدن - 5

 .الدورة الدمویة و بتالي تسریع الشفاء 
  :التوصیات 5-2

  : في ضوء النتائج التي تم التوصل إلیها توصي الباحثة بما یلي
تصمیم و اختیار البرامج المنوعة لتحسین الحالة البدنیة عامة والتسریع بالشفاء  - 1

  .خاصة للمرضى بعد تبدیل مفصل الورك 
ت العالجیة والتدلیك الوارد في البرنامج المقترح لكل المرضى بعد استخدام التمرینا - 2

 .أجراء عملیة تبدیل مفصل الورك 
االهتمام والتركیز وعدم إهمال أي عضو من جسم خاصة بعد العملیات الجراحیة  - 3

 .وتبدیل المفاصل 
استخدام برامج التدلیك العالجي بأنواعه في تأهیل المرضى وخاصة بعد العملیات  - 4

 .راحیة الج
ضـرورة إجـراء مثـل هـذه الـدراسات والتركیـز علـى هـذه الفئـة ألنها تمثـل الحاجة  - 5

     ة ـــة العالمیـب ما جاء في تقریر منظمة الصحــــــم حســــع دول العالـــــي جمیـــــالحقیقیة فـ

                                     .orld Health Organization (2009) . 
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  القدرة العضلیة للذراعین وعالقتها بدقة أداء مهاراتي اإلرسال من أعلى  
  والضرب الساحق في كرة الطائرة

  عبد الفتاح المرغني عقل . د                                                             
       میلود سعدنور الدین . أ                                                         
  عبدالرزاق عبدالرحمن عثمان  . د          

   :المقدمة وأهمیة البحث-1-1
یعد التقدم العلمي من ممیزات عصرنا الحاضر إذ شمل جوانب الحیاة كافة بما فیها الجانب    

نسانیة الریاضي الذي تفاعل مع علوم طبیعیة  د كثیرة إلعداد الفرد إعدادًا شامًال متزنًا تمهیوإ
وبما أن إعداد الفرد ال یتحقق من ، للوصول إلى المستویات العلیا في النشاط الریاضي المختار

. غیر هذه العلوم فالبد من وضع طرائق وأسالیب حدیثة تساهم في تطویر األنشطة الریاضیة كافة 
]11:6. [  
ج بدورها إلى مستوى وفي لعبة الكرة الطائرة یوجد هناك عدد من المهارات األساسیة التي تحتا     

هي  اإلرسالحیث نجد أن مهارة ) اإلرسال والضرب الساحق(عاٍل من القدرات العضلیة ومنها 
أولى مهارات الكرة الطائرة التي یبدأ بها الفریق المباراة لكي یتمكن من كسب النقاط بصورة مباشرة 

تقبال اإلرسال المنافس كما أن الالعب المرسل إذا تمكن من كشف نقاط الضعف الدفاعیة في اس
  . فإنه یحقق النقاط المباشرة لفریقه 

وبالتالي حسم الشوط ، وأما مهارة الضرب الساحق فیستطیع الفریق من خاللها حسم النقطة     
  ] .11:10[ .ومن ثم حسم المباراة لصالحه 

ألنها  استهمدر حاول الباحثون الهجومیتین ) اإلرسال والضرب الساحق(ونظرًا ألهمیة مهارتي     
وعلیه فإن ، الطریق األفضل الذي یتم به الحصول على النقاط وصوًال إلى تحقیق الهدف المنشود

، أهمیة البحث تكمن في االرتقاء بمستوى طالب قسم التربیة البدنیة بكلیة اآلداب والعلوم الشقیقة
مدربینا لتكون خطة  والمهاریة في أیديوذلك من خالل وضع تلك العالقات بین القدرات العضلیة 

وبالتالي تطویر ، بدایة للعمل على تطویر تلك القدرات التي تساهم في تطویر األداء المهاري
  . طالبنا وفرقنامستوى 

  :مشكلة البحث -1-2
وخاصة السنة الثالثة أثناء أداء ، ن لطالب قسم التربیة البدنیةمن خالل مالحظات الباحثو      

وجود ضعف في مستوى أداء هاتین المهارتین كرة الطائرة الحظوا في مادة الالجانب العملي 
واختالف اآلراء بین المختصین والمدربین على مدى المهمتین الناتج عن عدم المعرفة الصحیحة 
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حیث ، أهمیة القدرات العضلیة وعالقة كل قدرة من تلك القدرات بنوع المهارة المطلوب تطویرها
ختلف وعالقتها ونسبة مساهمتها في أداء وتحسین تلك المهارة تتطلب كل مهارة قدرة عضلیة ت

  .لضمان أفضل النتائج 
  :البحث هدف -1-3
    عالقة القدرة العضلیة للذراعین بدقة أداء مهارتي اإلرسال من التعرف على یهدف البحث إلى  -

  . أعلى والضرب الساحق في الكرة الطائرة   
  :البحث  تساؤل-1-4
من أعلى عنویة بین القدرة العضلیة للذراعین ودقة أداء مهارتي اإلرسال عالقة مهل هناك  -

 والضرب الساحق في الكرة الطائرة ؟) التنس(
  : طار النظرياإل-1-5
   :مفهوم القدرة العضلیة-1-5-1
وقد یتبادر إلى الذهن أن .فهي مزیج من القوة العضلیة والسرعة ، القدرة العضلیة مكون مركب    

یتمتع بالقوة العضلیة والسرعة یستطیع في كل األحوال أن یحقق أرقاما مرتفعة في الفرد الذي 
وقد یكون صحیحًا في ، ال یواكبه الصواب في كل األحوال القول قدهذا ، اختبارات القدرة العضلیة

بعض األحوال، والمقصود هو أن توافر مكون القوة العضلیة والسرعة ضرورة حتمیة إلخراج القدرة 
إذ یتوقف ذلك ، وجودهما فقط ال یعني بالضرورة نتاجًا عالیًا في القدرة العضلیةولكن ، یةالعضل

خراجهما في قالب واحد    ] . 21:301. [على قدرة الفرد على إدماج هذین المكونین وإ
  :وفیما یلي بعض منها ، وقد حاول عدید الخبراء المختصین توصیف القدرة العضلیة  

. بأنها القابلیة على إخراج أقصى قوة في أسرع زمن ممكن  )1979 ،جونسن ونیلسون(عرفها 
العضلیة أقصى قوة یمكن للعضلة منفردة أو المجموعة ) 2007، علي جالل الدین(] .26:200[

عبارة عن قدرة الریاضي في ) 2010، شغاتي، العلي(] .16:20. [بذلها للتغلب على مقاومة ما 
 ] .4:188. [صدي بها التغلب على مقاومة خارجیة أو الت

التي یبدأ فیها اللعب ) المهارة(یعرف اإلرسال بأنه الضرب  :كرة الطائرةالاإلرسال في  -5-2- 1
وهو عبارة عن جعل الكرة في حالة لعب عن طریق ، ویستأنف عقب انتهاء الشوط وبعد كل خطأ

الشبكة إلى ضرب الكرة بكلوة الید أو راحة الید أو قبضة الید أو كف الید بهدف إرسالها من فوق 
یعد كما  ] 19:41[ .ن قبل الفریق المرسل نصف الملعب المقابل من دون ارتكاب أي خطأ م

أدائه یكون  ياإلرسال من المهارات األساسیة ذات الطابع الهجومي الفردي حیث إن لالعب ف
یعة إتقان ضربات اإلرسال یمكن إحراز نقطة سر ومن خالل ، ]6:15[مستقًال وغیر مرتبط بزمالئه 
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وقد تؤدي في بعض األحیان إلى تغییر نتیجة المباراة لصالح الفریق الذي ، ومباشرة للفریق المرسل
الموضوعة في كما أن ضربة اإلرسال ، ]8:31[یجید استغالله للحصول على نقطة مباشرة  

 خاطئ من قبل الفریق المنافس) استقبال(یمكن أن تؤدي إلى تمریر ) المؤشرة(مكانها المضبوط 
مكانیة الفریق في أخذ ضربة اإلرسال وأن یدافع عن هجوم سهل  ویؤدي اإلرسال ، ]13:141[ وإ

ي بواسطة الالعب الذي تواجد في منطقة اإلرسال أاألیمن المي بواسطة الالعب في الصف الخلف
  ] 25:31[ ) .رةفاالص(لخط الخلفي بعد إشارة الحكم في ا) 1(یشغل المركز رقم 

أن ضربة اإلرسال من أهم ضربات الهجوم المباشرة التي یستعملها  (Rennielidor)ویرى     
ویتفق كل من ] 27:16. [الالعبون خالل اللعب والتي تضع المنافس في وضع دفاعي ضعیف 

مفتاح الحصول على النقاط في حالة إیكسرون على كون اإلرسال ، هینر، عقیل الكاتب وكلینز
  ] 18:36] [14:35. [إتقانه 

  :أهمیة اإلرسال في الكرة الطائرة
یعد اإلرسال من المهارات األساسیة والذي یشكل أهمیة كبیرة عند إتقانه ویمكن یؤدي بعدة      

مكاناته طرق حسب مستوى الفریق  رسال وإ  التنسالمهاریة وقد شاع استخدام اإلرسال المتموج وإ
متخصصون لما له من فاعلیة في له العبون وانتشر أخیرا اإلرسال الساحق الذي یؤدي من القفز و 

تسجیل النقاط مباشرة إال أنه من الصعب االستمراریة بالمستوى نفسه ألنه یخضع للمستوى البدني 
واإلرسال هو المفتاح األول لبدایة اللعب اإلیذان لبدء المباراة حیث بدون اإلرسال ال ] 28:16. [

كل مباراة وفي بدایة كل شوط وعقب كل خطأ أول یمكن أن یبدأ اللعب إذ یبدأ به اللعب في 
األداء الفني والخططي لمهارة اإلرسال یعني الكثیر من حیث إن إتقان ، ]22:16[یحتسبه الحكم 

في اللحظة المناسبة حسابات الفریق اإلستراتیجیة إذا استطاع الالعب أن یختار اإلرسال المناسب 
عن تأثیر في استقبال فضًال ، لى نقاط كثیرة لفریقهع والتوجیه إلى المكان المناسب سوف یحصل

رباكه  وتحتاج مهارة اإلرسال ] 10:98[،مما یجعل وصول الكرة بشكل غیر جید الفریق المنافس وإ
هناك طریقة إلتقان هذه المهارة كما أنه لیس ، والمهارة في األداءإلى الكثیر من ضبط األعصاب 

وأصبح لقد تطور اإلرسال . في حركات اإلرسال ت الفنیة سوى التدریب المستمر وفقًا للمتطلبا
وبه  1960قویة وخطافیة حتى عام بصورة  وظل یؤدىبید الفریق بمرور الوقت سالحًا هجومیًا 
أما من ، من كامل المهارات% 17اإلرسال ویشكل ] 20:29[. تحققت نجاحات كثیرة آنذاك

وفي % 40والنساء أكثر من % 30الرجال الناحیة الخططیة الهادفة لإلرسال فقد بلغت عند 
ظهر من خالل البحث الذي أجري آنذاك على تلك  1979البطولة الدولیة التي أقیمت عام 

أما في ] 30:17% . [7وللنساء % 6البطولة أن الحصول على نقطة مباشرة للرجال بلغ معدله 
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أما في دورة ، %4لغ فقد ب، 1994في كأس العالم % 206في برشلونة قد بلغ  1992األعوام 
بعد التعدیل القانوني الذي إن فاعلیة اإلرسال قد ازدادت كما ]  31:18% . [3لنطا فقد بلغ طأ

الجواز لالعب بصد اإلرسال وهو عدم ، 1984حدث بعد الدورة األولمبیة في لوس انجلوس عم 
لمرسل في اختیار قرب الشبكة إال بعد عبور الكرة خط الهجوم لذلك ترك المجال أمام الالعب ا

أو تشویش أو خوف من أن یقوم أحد الالعبین بعمل حائط الصد االرتفاع المناسب دون أي إزعاج 
  ] .14:35. [لإلرسال 

والذي یقضي بفتح قاعدة  1992كما أن التعدیل القانوني الذي حدث في دورة برشلونة عام    
یار الالعب المرسل لزوایا اختو ال أمتار زادت من تأثیر اإلرس) 9(وجعلها ) م3(اإلرسال من 

به الالعب المرسل أكثر فعالیة وتأثیر أن مفتوحة في ملعب الخصم وفي أي مكان یشعر 
والتشویق التعدیالت أو التغیرات التي تحصل في قانون اللعبة هدفها خلق التنافس الكبیر واالندفاع 

في اإلرسال كان غرضه تعدیل لدى الالعبین من جهة ولدى الجمهور من جهة ثانیة أن هذا ال
یجاد بدائل للحصول على النقاط من هذا التعبیر    ] 15:85. [التقلیل من أهمیة الضرب الساحق وإ

  :أنواع اإلرساالت في الكرة الطائرة -1-5-3
  :اتفق أغلب خبراء اللعبة على تقسیم أنواع اإلرسال حسب الطریقة التي تؤدى بها إلى قسمین     
وهو الذي یتم فیه مقابلة الكرة للید وضربها وهي أسفل من مستوى  :األسفل منل اإلرسا: أوال

  .الكف
وهو الذي یتم فیه مقابلة الید للكرة وضربها وهي أعلى من مستوى الكف : اإلرسال من أعلى: ثانیا
وأكرم زكي خطایبه  ] 3:92[ وحسن الحیاري] 14:46[ویتفق كل من كل من عقیل الكاتب . 
  : التقسیم حیث تقسم أنواع اإلرسال إلى مع هذا  ]1:76[

  :اإلرسال من األسفل  /أوال 
  .اإلرسال المواجهة األمامي من األسفل 

 .اإلرسال الجانبي من األسفل 
 .اإلرسال الجانبي المعكوس من األسفل 

  :اإلرسال من أعلى  /ثانیًا 
  )التنسبي(اإلرسال المواجهة من األعلى 

 ) الخطافي(األعلى  اإلرسال الجانبي من
 .من األعلى ) الیاباني(والجانبي ) األمریكي(اإلرسال المتموج األمامي 
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من ) العائم(والمتموج  )التنسبي(وعلى الرغم من األنواع المتعددة لإلرساالت فقد ظل اإلرسال (
 والیاباني السیما العائم بشكلیه األمریكي ، ولحد اآلن 1960اإلرساالت الفعالة منذ استخدامها عام 

]5:78. [  
  :مفهومه، الضرب الساحق-1-5-4

في تحقیق الفوز تعد مهارة الضرب الساحق إحدى المهارات األساسیة التي لها دور كبیر    
حراز    . ] 2:50[نقاط عنده تنفیذه بطریقة سلیمة وإ

لكامل من الكرة بإحدى الیدین بقوة لتعدیتها باضرب « وتعرف المهارة الضرب الساحق بأنها     
تطور تنفیذ الضربة و ] 17:57[» فوق الشبكة وتوجیهها إلى ملعب الفریق المنافس بطریقة قانونیة 

فیه عنصر السرعة والقوة وقد وصلت أحیانا سرعة الكرة الساحقة من خالل األداء الذي یتوفر 
ة والضربة فضًال عن عنصر الدق، في الثانیة) م30(كم في الساعة  120إلى للمستویات العالیة 

النقاط واالستحواذ على اإلرسال مقارنة المرتبة األولى في إحراز الساحقة هي الوسیلة التي تحتل 
بالمهارات األخرى حیث یتمیز الفریق الذي یضم العبوه ضاربین من الطراز الجید ویتحدد في 

احقة بالقوة تتمیز الضربة السكما ] 12:39[ضوء ذلك مستوى الفریق فضًال عن العوامل األخرى 
وتعد الضربات الساحقة ، في تنفیذها والسرعة في االقتراب والرشاقة في الوثب والدقة في التوجیه
حراز النقاط إذا ما نفذت بطریقة جیدة     ] .9:52[من األهمیة لتحقیق الفوز للفرق وإ

  :أهمیة الضرب الساحق في الكرة الطائرة-1-5-5
الكرة الطائرة هو الحصول على نقطة مباشرة من نقاط  إن الهدف من الضربة الساحقة في    

یامنا إلى أالمباراة للحصول على اإلرسال فلو بقیت لعبة الكرة الطائرة تلعب بدون الضربة الساحقة 
من أرض الملعب ووضعها في المجال الخالي واقتصرت على مجرد تحریر الكرة بین الالعبین هذه 

سبب وارتفاع مستوى الفریق الریاضي في ة الطائرة یومًا كامًال للفریق الخصم استمرت مباراة للكر 
الحدیثة واتخاذ المواقع المناسبة والسلیمة یحول دون إیجاد ثغرات تتیح الحصول تكنیكات الدفاع 

لذا ظهرت مهارة الضرب الساحق في الكرة الطائرة والتي تعد المهارة ، على نقاط بطریقة سهلة
إن هذه المهارة تساهم في ] 17:112[ .تعمل على تفوق الفرق المنافسةالهجومیة الرئیسیة التي 

وتشیر الدراسات إلى نجاح الضرب ، كسب النقاط للفریق سواء كانت بصورة مباشرة أم غیر مباشرة
وتتطلب هذه ] 14:75. [عند النساء% 40عند الرجال و% 50الساحق بشكل مباشر بنسبة تشكل 

عبین یتمیزون بسرعة البدیهیة وحسن التصرف والثقة بالنفس وارتفاع المهارة نوعیة معینة من الال
القامة وقوة عضالت الرجلین والسرعة الحركیة الفائقة والرشاقة والتوافق العصبي والعضلي والقوة 
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، والضرب والدقة في األداء الحركي وتوجیه الضربات في نقطة معینةاالنفجاریة العالیة في الوثب 
  ] .17:112[وفي الوقت نفسه االستعداد للدفاع عن ملعبه  ، هبوط الصحیحباإلضافة إلى ال

  :أنواع الضرب الساحق في الكرة الطائرة -1-5-6
على تقسیم الضرب ]) 9:52[د محمد قطب وسع] 17:57[علي مصطفى طه  (ل من یتفق ك     

  : الساحق إلى األنواع التالیة وهي 
  .الضربة الساحقة المواجهة 

 .احقة المواجهة بالدوران الضربة الس
 .الضربة الساحقة الجانبیة والخطافیة 

 ) .الصاعدة(الضربة الساحقة السریعة 
 .الضربة الساحقة الساقطة بالرسغ 

 .الضربة الساحقة بالخداع 
وتتشابه طریقة أداء جمیع األنواع السابقة الذكر من الضربات الساحقة عدا مرحلة الضربة في     

 –المتوسط  –السریع : (لضرب الساحق تبعًا الرتفاع األعداد إلى ثالثة أنواع كل نوع ویصنف ا
حیث إن استیعاب ،] 5:94:95[وتنفذها الفرق حسب حاجة الخطة التي رسمها الفریق ) العالي

الخطة المرسومة بكفاءة وسرعة اكتشاف الخصم ومعالجة الظروف الصعبة والمحافظة على 
لها قبل البطولة جة وكلها فعالیات عضلیة یجب االستعداد ریاضة الجأش في الظروف الحر 

]29:5 [  
   :الدراسات السابقة-2-2
 مقارنة بعض القدرات العقلیة "بعنوان ) 7() 2000(دراسة ریتا سهاك كاكینكولیان -2-2-1

هدفت الدراسة إلى التعرف على الفروق  " والبدنیة بین العبي الكرة الطائرة على وفق تخصصاتهم
الالعب المعد (ض القدرات العضلیة والبدنیة بین العبي الكرة الطائرة على وفق تخصصاتهم في بع

العبًا اختیروا بالطریقة ) 40(حیث اشتملت عیینة البحث على ) والالعب الحر والضارب السریع
 ،الجیش(العشوائیة الطبقیة من العبي أندیة الدرجة الممتازة والمتمثلة بثمان فرق یمثلون أندیة 

عدم وجود  :وتوصلت الدراسة إلى) الناصریة، وسیمل وهیت، لسالما، الكوفة، الرمیثة، الصناعة
الالعب المعد والالعب الحر والضارب العالي (فروق معنویة بین العبي التخصصات األربعة 

 سرعة رد الفعل وحدة االنتباه وتركیز االنتباه واإلدراك(في القدرات العقلیة ) والضارب السریع
توزیع (وجود فروق معنویة بین الالعب المعد والضارب العالي في القدرة العقلیة  ) .بمسافة الوثب

وجود فروق معنویة بین الضارب العالي والضارب السریع في  .ولصالح الالعب المعد ) االنتباه
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ب المعد وجود فروق معنویة بین الالع .ولصالح الضارب السریع ) توزیع اإلدراك(القدرة العقلیة 
عدم وجود  .ولصالح الالعب المعد) اإلدراك بمسافة رمي الكرة(والالعب الحر في القدرة العقلیة 

القوة االنفجاریة لعضالت (فروق معنویة بین العبي التخصصات المختلفة في القدرات البدنیة 
لین والقوة الممیزة لعضالت الذراعین والقوة الممیزة بالسرعة لعضالت الرجالرجلین والقوة االنفجاریة 

بالسرعة لعضالت البطن وسرعة االستجابة الحركیة ومرونة العمود الفقري والتوافق ومطاولة 
ولصالح ) الرشاقة(معنویة بین الالعب المعد والالعب الحر في القدرة البدنیة وجود فروق  .السرعة 

 .الالعب المعد 
التقریر الكمي لمساهمة أهم " :بعنوان )24( )2010(  نعیمة زیدان خلفدراسة -2-2-2

تهدف الدراسة و " القدرات البدنیة والعقلیة في دقة أداء المهارات الهجومیة لدى العبات الكرة الطائرة 
إلى التعرف على التقریر الكمي لمساهمة أهم القدرات البدنیة والعقلیة في دقة أداء المهارات 

الباحثة المنهج الوصفي بأسلوب الدراسات واستخدمت ، الهجومیة لدى العبات الكرة الطائرة
العبة من العبات ) 24(وتكونت عینة الدراسة من ، االرتباطیة لمالئمته لطبیعة مشكلة الدراسة
وتكونت إدارة الدراسة من ، تم اختیارهم بالطریقة القصدیةالمنتحب الوطني السوري بالكرة الطاهرة 

ث توصلت الباحثة إلى وجود عالقة معنویة بین المهارات حی، االختبارات البدنیة والعقلیة والمهاریة
وبین القدرات البدنیة التالیة القدرة االنفجاریة للذراعین والرجلین وسرعة الهجومیة بالكرة الطائرة 

بالكرة االستجابة الحركیة ومرونة الظهر الخلفیة وجود عالقة معنویة بین المهارات الهجومیة 
قلیة التالیة اإلدراك الحسي وحركة الوثب والتصور العقلي لمهارتي اإلرسال الطائرة وبین القدرات الع

وأوصت الدراسة بالتأكید على أهمیة القدرات البدنیة والعقلیة التي أظهرت . والضرب الساحق 
  . عالقات معنویة ونسب مساهمة عالیة في دقة أداء المهارات الهجومیة بالكرة الطائرة عند التدریب 

  -:إجراءات البحث-3
  .نظرًا لمالئمته لطبیعة ومشكلة البحث ، استخدم الباحثون المنهج الوصفي:منهج البحث -3-1
 اشتمل مجتمع البحث على طالب قسم التربیة البدنیة بكلیة اآلداب : مجتمع البحث  -3-2

  .طالبًا ) 35(والعلوم الشقیقة والبالغ عددهم 
طریقة العمدیة والتي شملت طالب السنة الثالثة الالبحث ب تم اختیار عینة:عینة البحث -3-3

  .طالبًا ) 15(بقسم التربیة البدنیة بكلیة اآلداب والعلوم الشقیقة والبالغ عددهم 
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  )1(جدول رقم 
  تجانس العینة في كل من متغیرات معدالت النمو والمتغیرات المهاریة

  معامل االلتواء  الوسیط  ف المعیارياالنحرا  المتوسط الحسابي  وحدة القیاس  المتغیرات
  1.212  19.51  0.573  19.35  سنة  العمر
  0.092  180.00  3.325  180.16  سم  الطول
  0.067  77.50  3.529  77.50  كجم  الوزن

  . التوصیف اإلحصائي ومعامل االلتواء لعینة البحث   1رقم یوضح الجدول 
  :ارات المستخدمة في البحث األدوات واالختب-3-4
 : دواتاأل-

  .المصادر والمراجع العلمیة العربیة واألجنبیة 
 .المالحظة -

 ) .2(كرات عدد ، ملعب الكرة الطائرة
 .شریط قیاس معدني 

 ) .2(شریط الصق ملون عدد 
 .أقالم رصاص 

 ) .1(ساعة توقیت الكترونیة عدد 
 صافرة

  :االختبارات -
وق الرأس من وضع الجلوس على بالیدین من ف) كغم 2(اختبار رمي الكرة الطبیة زنة  -

  ]11:64:66[ .كرسي
  .قیاس القدرة االنفجاریة للذراعین والكتفین  : هدف االختبار* 
  وشریط قیاس ) كغم 2(كرة طبیة زنة ، كرسي، وحزام جلدي، منطقة فضاء مستویة :األدوات * 
ن فوق الرأس على الیدی، یجلس المختبر على الكرسي ممسكًا بالكرة الطبیة :مواصفات األداء * 

أن یكون الجذع مالصقًا لحافة الكرسي ویوضع حول الصدر الحزام الجلدي ویمسك من الخلف 
عن طریق محكم لغرض منع المختبر من الحركة لألمام في أثناء رمي الكرة بالیدین إذ تتم عملیة 

  ) .بدون استخدام الجذع(رمي الكرة باستعمال الیدین فقط 
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  :الشروط * 
 .مختبر محاولة مستقلة في بدایة االختبار كتدریب على األداء یعطى لل

 .یعطى للمختبر ثالث محاوالت یسجل أفضلها 
 . عندما یهتز الكرسي أو یتحرك أثناء األداء ال تحتسب النتیجة ویعطى محاولة أخرى عوضًا عنها 

  :التسجیل * 
ین أقرب نقطة تضعها الكرة على المسافة بین الحافة األمامیة للكرسي وب: درجة كل محاولة هي 
 .األرض ناحیة الكرسي 

 ..درجة أحسن محاولة من المحاوالت الثالث : درجة المختبر هي 
  ]23:293[  : )تنس(اء مهارة اإلرسال من األعلى اختبار قیاس دقة أد

  .قیاس دقة أداء مهارة اإلرسال من األعلى :  الغرض من االختبار* 
 5، شریط قیاس، شریط لتحدید األهداف، طائرة قانونيالكرة اللعب م:  األدوات المستخدمة* 

  .كرات طائرة قانونیة 
  موجهًا نحو المناطق ) تنس(یقوم المختبر بأداء مهارة اإلرسال من األعلى :  مواصفات األداء* 
  ) .د، ج، ب، أ(

  :شروط التسجیل لالعب ثالث محاوالت فقط * 
  ) .أ( نقاط لكل محاولة داخل المنطقة) 4(
 ) .ب(نقاط لكل محاولة داخل المنطقة ) 3(
 ) .ج(لكل محاولة داخل المنطقة  تینطنق

 ) .د(لكل محاولة داخل المنطقة  نقطة واحدة
 .صفر عند سقوط الكرة خارج هذه المناطق 

 .عند سقوط الكرة على خط مشترك بین منطقتین تحتسب درجة المنطقة األعلى 
  .اب خطأ قانوني تلغى المحاولة في حالة ارتك
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 اختبار قیاس أداء دقة مهارة اإلرسال من األعلى) 1(الشكل 
  م 2.75
  )ج(منطقة 

      )د(منطقة 

  

  سم 75
  )أ(منطقة 

  م 2
  )ب(منطقة 
  سم 75

  )أ(منطقة 
  م 2.75
  )ج(منطقة 
  م 5

  )ج(منطقة 
                                                                              

  ]23:310[) 5(نحو مركز ) 4( اختبار دقة مهارة الضرب الساحق من مركز -
  ) أ(المنطقة ) 5(نحو مركز ) 4(قیاس دقة مهارة الضرب من مركز :  الغرض من االختبار* 
 10 –اس شریط قی –شریط لتحدید األهداف  –ملعب كرة كما في الشكل : األدوات المستخدمة * 

  .كرات طائرة 
) 4(یقوم المدرب بإعداد الكرة للمختبر الذي یقوم بالضرب الساحق من مركز : مواصفات األداء* 

  ) .أ(المنطقة ) 5(موجهًا الكرة نحو مركز 
  للمختبر ثالث محاوالت : شروط التسجیل * 
  ) .أ(نقاط لكل محاولة داخل المنطقة ) 4(
 ) .ب(قة نقاط لكل محاولة داخل المنط) 3(
 ) .ج(لكل محاولة داخل المنطقة  تینطنق
 ) .د(لكل محاولة داخل المنطقة  ة واحدةطنق

 .صفر عند سقوط الكرة خارج هذه المناطق 
 .عند سقوط الكرة على خط مشترك بین منطقتین تحتسب درجة المنطقة األعلى 

  .تلغى المحاولة في حالة ارتكاب خطأ قانوني 
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  )5(نحو مركز ) 4(اختبار مهارة الضرب الساحق من مركز یوضح أداء ) 2(الشكل 
  
  م  2.75                       
  
  

  المدرب            
  
  
  
  
  
  

  الالعب           
  
  
  
  

  
  م 3      

  
  
  
  

  م 3      
  
  
  
  

  م 3     

    
  
  
  
  
  

  ب                  
  

  م  3.5                  

  ] 23:81[) 6(نحو مركز ) 3(من مركز لساحق اختبار قیاس دقة مهارة الضرب ا -
المنطقة ) 6(نحو مركز ) 3(قیاس دقة مهارة الضرب الساحق من مركز : الغرض من االختبار* 
  ) .أ(
 –شریط لتحدید األهداف  –ملعب كرة الطائرة مقسم كما في الشكل  :األدوات المستخدمة  *

  .كرات طائرة  10 –شریط قیاس 
یقوم المدرب بإعداد الكرة للمختبر الذي یقوم بالضرب الساحق من مركز  :مواصفات األداء  *
  ) .أ(المنطقة ) 6(موجهًا الكرة نحو مركز ) 3(

  للمختبر ثالث محاوالت  : شریط التسجیل* 
  ) .أ(نقاط لكل محاولة داخل المنطقة ) 4(
 ) .ب(نقاط لكل محاولة داخل المنطقة ) 3(
 ) .ج( لكل محاولة داخل المنطقة تینطنق
 ) .د(لكل محاولة داخل المنطقة  ةطنق

 .صفر عند سقوط الكرة خارج هذه المناطق 
 .عند سقوط الكرة على خط مشترك بین منطقتین تحتسب درجة المنطقة األعلى 
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 .تلغى المحاولة في حالة ارتكاب خطأ قانوني 
  )6( نحو مركز) 3(ار مهارة الضرب الساحق من مركز اختب یوضح أداء) 3(الشكل 

  
  المدرب            

  
  
  
  
  
  
  

  الالعب           
  
  
  
  

  
  
  
  
  

        
  
  
  
  

       

    
  

  م 3ب                    
  
  
  
  

  م 3أ                      
  
  
  

  م  3ج                    

  ]23:81[) . 1(نحو مركز ) 4(من مركز اختبار قیاس دقة مهارة الضرب الساحق 
المنطقة ) 1(نحو مركز ) 4(قیاس دقة مهارة الضرب الساحق من مركز : تبارالغرض من االخ *
  ) .أ(
 –شریط لتحدید األهداف  –ملعب كرة الطائرة مقسم كما في الشكل  :األدوات المستخدمة  *

  .كرات طائرة  10 –شریط قیاس 
) 4(من مركز  یقوم المدرب بإعداد الكرة للمختبر الذي یقوم بالضرب الساحق:مواصفات األداء  *

  ) .أ(المنطقة ) 1(موجهًا الكرة نحو مركز 
  للمختبر ثالث محاوالت  :شریط التسجیل 

  ) .أ(نقاط لكل محاولة داخل المنطقة ) 4(
 ) .ب(نقاط لكل محاولة داخل المنطقة ) 3(
 ) .ج(نقاط لكل محاولة داخل المنطقة ) 2(
 ) .د(نقاط لكل محاولة داخل المنطقة ) 1(

 .وط الكرة خارج هذه المناطق صفر عند سق
 .عند سقوط الكرة على خط مشترك بین منطقتین تحتسب درجة المنطقة األعلى 
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  .تلغى المحاولة في حالة ارتكاب خطأ قانوني 
  )1(نحو مركز ) 4(یوضح أداء اختبار مهارة الضرب الساحق من مركز ) 4(الشكل 

  
  

  المدرب            
  
  
  
  
  
  

  الالعب           
  
  
  
  

  
        

  
  م 3       

  
  

        
  

  م 3       
  
  

       
  م 3        

    
  

  م  3.5        
  
  

  ب                 
                    

  
                   

  
  أ                     

  
  م    2.75                                                                    

 18/12/2018: قام الباحثون بإجراء دراسة استطالعیة بتاریخ  :لدراسة االستطالعیة ا-3-5
  :خمسة طالب من بین مجتمع البحث ومن خارج العینة للتعرف علي ) 5(على 

  .مدى تفهم الطالب لمفردات االختبارات القدرة العضلیة 
 .یة األساس الدراسةة في التأكد من صالحیة األجهزة واألدوات المستخدم

 .معرفة الوقت المستغرق في تنفیذ االختبارات القدرة العضلیة 
 .التعرف على الصعوبات لتي تواجه الباحثون وفریق العمل عند إجراء االختبارات

  :الدراسة األساسیة -3-6
عدة أیام فتم قیاس اختبار القدرة العضلیة للذراعین یوم  على تم تنفیذ الدراسة       

م اجري اختبار 26/12/2018وفي یوم  عب كلیة اآلداب والعلوم الشقیقة م في مل25/12/2018
م اجري اختبار الضرب  27/12/2018عینة البحث وفي یومعلى  التنساإلرسال من أعلى 

  .الساحق على عینة البحث 
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، االنحراف المعیاري، الوسیط، المتوسط الحسابياستخدم الباحثون  :اإلحصائیة  المعالجات-3-7
  .معامل االلتواء ، الرتباطمعامل ا

  :عرض ومناقشة النتائج -4
  والعالقةراف المعیاري الوسط الحسابي واالنح) 2(جدول رقم 

  والقدرة العضلیة للذراعین التنسبین اإلرسال من أعلى 
  الداللة  االرتباط  االنحراف المعیاري  الوسط الحسابي  القدرة أو المهارة  ت
  1.93  3.288  القدرة العضلیة للذراعین  1

  2  معنوي  0.435
في ) التنس(اإلرسال من أعلى 

  3.673  4.193  الكرة الطائرة

  3.492  4.559  الضرب الساحق  3
)0.385 ،0.05 (  

وانحرافها ) 3.28(كان وسطها الحسابي أن مقدار القدرة العضلیة ) 2(یتضح من الجدول رقم     
1.93 على ) 3.67- 4.19(واالنحراف المعیاري لإلرسال الحسابي  كما یبین قیمة الوسط

على )  3.49، 4.55(التوالي كما یظهر الجدول الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري كما یلي 
وهذا یدل على وجود ) 0.435(عالقة االرتباط بین اإلرسال والقدرة العضلیة بمقدار وأن . التوالي 
  ) .0.05(عند مستوى الداللة ) 0.385(عنوي ما بین اإلرسال والقدرة العضلیة عند درجة ارتباط م

  للذراعینالعالقة بین الضرب الساحق والقدرة العضلیة ) 3(جدول رقم 
  الداللة  االرتباط  االنحراف المعیاري  الوسط  الحسابي  المهارة أو القدرة
  3.492  4.559  الضرب الساحق

  معنوي  0.305
  1.193  3.288  للذراعین العضلیة القدرة

)0.385 ،0.05(  
) 0.305(حیث یبین الجدول معامل االرتباط بین الضرب الساحق والقدرة العضلیة بمقدار     

  .واالرتباط معنوي ) 0.05(عند درجة ) 0.385(معنوي عند قیمة 
اإلرسال والضرب  أن هناك عالقة طردیة بینیتضح ) 3(و) 2(ومن خالل النتائج في الجداول     

ن أن القدرة العضلیة للذراعین ، الساحق مع القدرة العضلیة یجب أن تكون ذات مستوى عاٍل وهذا بیّ
من القدرة والسرعة في األداء ألن لعبة كرة الطائرة تعتمد في نتائجها على اإلرسال والضرب 

  .ات الساحق اللذان یعتبران من أهم المهارات للحصول على الفوز في المباری
حیث أكدت على القدرات البنیة والعقلیة وعالقتها بالمهارات ، زیدان خلفنعیمة كما في دراسة 

حیث تؤكد وجود عالقة معنویة بین المهارات الهجومیة ، )اإلرسال والضرب الساحق(الهجومیة 
  .والقدرات العضلیة 
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  االستنتاجات والتوصیات -5
  :توصل الباحثون إلى االستنتاجات التالیة  من خالل نتائج البحث :االستنتاجات -5-1 

   في  التنسأعلى للذراعین ودقة اإلرسال من القدرة العضلیة معنویة بین وجود عالقة ارتباط -  
  .الكرة الطائرة     

 .في الكرة الطائرة  الضرب الساحقالقدرة العضلیة للذراعین ودقة وجود عالقة ارتباط معنوي بین -
  :ضوء ما توصل إلیه الباحثون یوصوا بما یلي  في : التوصیات-5-2
عطاء اهتمام أكثر في التدریب و ، التركیز على سرعة اإلرسال ودقتهعند تدریب الطالب یجب - إ

 . للضرب الساحق أثناء المحاضرة 
    االهتمام بالطالب وتدریبهم على اإلرسال والضرب الساحق حتى یمكن االستفادة منهم في األندیة -
 .ضیة مستقبًال الریا  
  .إجراء دراسات في مجال لعبة كرة الطائرة للمهارات األخرى -
 

  المراجع 
  :المراجع العربیة  - 1
، عمان، دار الفكر للطباعة والنشر، موسوعة الكرة الطائرة  أكرم زكي خطابیة  1

  .م  1996
ین برنامج تدریبي لتطویر سرعة رد الفعل الحركي دائرة في تحس  جمعة محمد عوض  2

كلیة التربیة ، أطروحة دكتوراه، بعض المهارات في الكرة الطائرة
  م1996، جامعة البصرة، الریاضیة

  .م  1987، اربد، دار األول للنشر، فنون الكرة الطائرة  حسن الحیاري  3
مكتب النور ، 1ط، استراتیجیات طرائق وأسالیب التدریب الریاضي  حسین العلي ،عامر فاخر  4

  .م  2010، دبغدا، للطباعة
، القاهرة، مطبعة عادل، )خطط، مهارات(مذكرات الكرة الطائرة   حمدي عبد المنعم  5

  .م  1983
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  6 م  1984، التوزیعكوبي للطباعة والنشر و ، القاهرة، الكرة الطائرة  ـــــــــ

.  
مقارنة بعض القدرات العقلیة والبدنیة بین العبي الكرة الطائرة   ریتا سهاك كاكینكولیان  7

، كلیة التربیة الریاضیة، رسالة ماجستیر، على وفق تخصصاتهم
  .م  2000، جامعة بغداد

لسابع منشورات ا، لیبیا، )تحكیم –تدریب  –تعلیم (الكرة الطائرة   سعد حماد الجمیلي  8
  م 1997، من ابریل
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  م1985، الموصل، الكرة الطائرة بین النظریة والتطبیق  لؤي غانم الصمیدي، سعد محمد قطب  9
دراسة مقارنة بین المتغیرات البایومیكانیكیة لإلرسالین المتوج   عامر جبار السعدي  10

، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، األمامي والساحق بكرة الطائرة
  .م  1998، بغداد، ة الریاضیةكلیة التربی

أثر منهج مقترح للقوة العضلیة الخاصة في تطویر أداء بعض   عبد الرزاق كاظم الزبیدي  11
: مهارات المتطلبات الخاصة على بساط الحركات األرضیة 

م  1999، جامعة بغداد، كلیة التربیة الریاضیة، أطروحة دكتوراه
.  

مقارنة األداء فرق المقدمة العراقیة للكرة الطائرة  دراسة تحلیلیة  عبد الزهرة حمیدي  12
كلیة التربیة ، أطروحة دكتوراه: في ضوء أنظمة أداء عالمیة 

  .م  1995، جامعة البصرة، الریاضیة
، القاهرة، دار الفكرة العربي، المبادئ التعلیمیة في الكرة الطائرة  عصام الوشاحي  13

  .م  1991
، مطبعة التعلیم العالي، كرة الطائرة التكتیكو التكنیك الفرديال  عقیل عبد اهللا الكاتب  14

  .م  1987، بغداد
، تغییر قاعدة اإلرسال في الكرة الطائرة وأثرها في دقة اإلرسال  عقیل الكاتب ،عامر جبار السعدي  15

  .م  1997، بغداد، )15(العدد ، مجلة التربیة الریاضیة
 2007، مصر، الفراعنة للطباعة، 1ط، اءمبادئ وظائف األعض  علي جالل الدین  16

  .م 
، القاهرة، 1ط، قانون، تحلیل، تدریب، تعلیم، تاریخ: الكرة الطائرة   علي مصطفى طه  17

  .م  1999، دار الفكر العربي
فراشیسكا ، ایكسرون –هنیر  –كلینز   18

  فكس
فریق كمونة : ترجمة ، سلسلة االكتشاف الریاضي للكرة الطائرة

  م 1990، ة التعلیم في الموصلمطبعة وزار 
، دار العلوم للخدمات الجامعیة، 1ط، الحدیث في الكرة الطائرة  محمد خیر الحوراني  19

  .م  1993، األردن
محمد صبحي حسانین ،حمدي عبد   20

  المنعم
، دار الفكر العربي، 1ط، طرق تحلیل المباراة في الكرة الطائرة

  .م  1968
مطبعة دار الفكر ، اس والتقویم في التربیة البدنیة والریاضیةالقی  محمد صبحي حسانین  21

  .م  2004، القاهرة، مدینة نصر، العربي
، أثر تعلم أنواع مختلفة من اإلرسال في دقة األداء لكرة الطائرة  محمد صالح فلیح  22

م  1999، جامعة بغداد، كلیة التربیة الریاضیة، رسالة ماجستیر
.  

اختبارات بدنیة ، خطط، الموسوعة العلمیة للكرة الطائرة مهارات  مروان عبد المجید  23
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، عمان، 1ط، تحكیم، انتقاد ومعاقبة، ومهاریة وقیاسات جسمیة
  .م  2001، موسوعة الوراق للنشر والتوزیع

التقدیر الكمي لمساهمة أهم القدرات البدنیة والعقلیة في دقة أداء   نعیمة زیدان خلف  24
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كرة الطاهرة المهارات لدى العبات

  جامعة، كلیة التربیة الریاضیة
  .م  2010، سوریا –دمشق 

م  2001، العراق، 2004-2001القواعد الرسمیة للكرة الطائرة   االتحاد الدولي لكرة الطائرة  25
.  
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تأثیر جهاز إلكتروني مبتكر للرؤیة البصریة وسرعة االستجابة على بعض المهارات األساسیة "
 "لریاضة الكاراتیه ألصحاب الهمم

                                                            سمیحة علي سالم الصقري د     
 محمد عاصم محمد غازي. د                                                                

  :مقدمة الدراسة -1-1     
یعتبر العصر الذي نعیشه هو عصر التكنولوجیا والحاسب اآللي حیث تم تفعیل وتوظیف      

التكنولوجیا بأنواعها المختلفة في شتى المجاالت المعرفیة وتم اإلفادة منها في مختلف 
نما هي وسیلة لسرعة  التخصصات الدقیقة، ولذلك فالتكنولوجیا لیست هدفًا في حد ذاتها وإ

الماثل في تطویر العملیة التعلیمیة على وجه العموم وفي مجال ریاضة الوصول إلى الهدف 
  )2، ص 2010المعرفة، ( .الكاراتیه على وجه الخصوص

یعتبر التعلیم عملیة تربویة مخططة مبنیة على أسس علمیة تعمل على وصول التالمیذ إلى     
تحقیق الهدف من عملیة التعلیم التكامل في األداء الریاضي لریاضة الكاراتیه ما یترتب على ذلك 

ویتطلب تحقیق هذا الهدف أن یقوم المعلم والمدرب بتخطیط وتنظیم قدرات التالمیذ ، والتدریب 
وفي إطار موحد للوصول بهم إلى ، والالعبین البدنیة والفنیة والذهنیة، وصفاتهم الخلقیة، والنفسیة

 ) 15، صفحة 2002شمندي، ( لتنافسیةأعلى مستوى في األداء الریاضي وخاصة في المباریات ا
أن السرعة تتكون من سرعة رد الفعل وسرعة االستجابة والتي یجب أن یمتلكها كل تلمیذ لما    

 لهذه الصفة من أهمیة یتصف بهـا كـل تلمیذ ولكي یؤدیها بشكل جید وأن یمتلك إدراك ووعي جید
  )2، ص 2005إبراهیم، (

وهو فرع یهتم بالنظر ) قیاسات النظر(أن التدریب البصري هو أحد فروع االوبتومتري     
، واإلدراك الحسي للتقییم  وقد نحتاج إلى القدرات البصریة بشكل متفاوت في ریاضة الكاراتیه

وتحسین األداء المهاري  بحسب نوع اللعبة فمثال في لعبة كرة القدم نحتاج إلى الرؤیة المحیطیة 
عمق البصري والرؤیة المركزیة أما في الكرة الطائرة فالتركیز البصري ورد الفعل البصري من وال

أهم القدرات التي تحتاجها اللعبة، وبشكل عام كلما زدت سرعة أداء اللعبة الریاضیة زدت الحاجة 
لیمة إلى وجود القدرات البصریة والي رؤیة بصریة عالیة وبالتالي زدت الحاجة إلى وجود حواس س

 )25، ص2008ناجي، . (لدي الریاضیین
وهي من الحواس " قدرة الشخص على الرؤى وتحدید مسافات المرئیات"وتعني حاسة اإلبصار    

األنشطة التي تحتاج إلي مستوى عال من  التي تلعب دورًا هامًا في النشاط الریاضي خاصة
وتعتبر الخطوة األولي  دقیقة وسریعة فالمهارة البصریة تقدم للریاضي معلومات ، اإلدراك الحسي
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وكلما كانت المعلومات أو البیانات ، للعملیات المعلوماتیة وهي مهارة یمكن تطویرها بالتدریب
غیر واضحة أو غیر مكتملة أو مشوشة بأي درجة فإن درجة االستجابة في هذه الحالة تكون أقل 

 (Ariel, 2004, p. 2).  مما هو متوقع
 :الدراسةمشكلة -1-2

تنحصر مشكلة الدراسة في وجود ضعف بمستوى األداء في بعض المهارات األساسیة 
لریاضة الكاراتیه عند أصحاب الهمم لفئة ضعاف السمع مما دفع الباحث إلى تصمیم جهاز 

یهدف لقیاس سرعة ) الحساسات اإللكترونیة ومنبه ومثیر( إلكتروني متعدد الوظائف به العدید من
الحركیة لدى الالعبین مع تحسین أدائهم في بعض المهارات األساسیة لریاضة  االستجابة

الكاراتیه وذلك لمواكبة تطورات العصر الحالي للتغلب على ضعف المستوى ولالرتفاع بالعملیة 
التعلیمیة والتدریبیة ومن خالله یستطیع أن یسجل عدد الضربات والركالت إلكترونیا وكذلك 

مي سرعة االستجابة ألنها هي الصفة األساسیة أثناء ممارسة ریاضة الوقت الخاص به وین
وعالج ، الكاراتیه كما یؤدي إلي توفیر الوقت والجهد  لمعلمي التربیة الریاضیة ومدربي الكاراتیه

خاصة في لعبة و ) التربیة الریاضیة المعدلة(نقص تطبیق فعالیات برنامج التربیة الریاضیة 
بهدف ) تخطیط و تنفیذ و تقویم( ي التكامل بین عملیتي التعلیم والتعلم من الكاراتیه للوصول إل

الوصول إلي الحل األمثل  للعمل في إطار منظومة العصر الرقمي والسعي باستخدام الجهاز 
 . اإللكتروني بهدف حل لمشكلة الدراسة و التي تخص أصحاب الهمم

   :أهمیة الدراسة-1-3
في تصمیم جهاز یعمل علي قیاس القدرات البصریة وسرعة رد الفعل  تتمثل أهمیة الدارسة     

 .الحركي  وقیاس مستوى أداء بعض مهارات الكاراتیه ألصحاب الهمم 
 -: الدراسة إليأهدف الدراسة تهدف هذا -1-4
تصمیم جهاز إلكتروني لقیاس سرعة رد الفعل والقدرات البصریة ومستوي أداء بعض المهارات -

  .في ریاضة الكاراتیه ألصحاب الهمم ) ماي جیري، كیاجي زوكي، امي زوكيكز (األساسیة 
    :فروض الدراسة-1-5

 -: في ضوء أهداف الدراسة تم تحدید فروض الدراسة التالیة
في سرعة االستجابة ) ـ البعدي القبلي(توجد فروق دالة إحصائیا بین متوسطات القیاسین - 1

 )إعاقة سمعیة).  (ماي جیري كزامي زوكي، كیاجي زوكي،(للمهارات 
في القدرات البصریة ) القبلي ـ البعدي(توجد فروق داله إحصائیا بین متوسطات القیاسین - 2
 ) كیاجي زوكي، ماي جیري ، زوكي كزامي( المهاري للمهاراتمستوي األداء و 



 م2020                         المؤتمر العلمي الدولي السادس لكلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة  
 

  
66 

   :مصطلحات الدراسة-1-6
آو شخص في الفراغ وهي  وهي القدرة علي التعامل وبسرعة مع هدف: الرؤیة البصریة  -

 (brown:, 2001, p. 1) أساس لكل من الحكم علي الضربات والركالت قید البحث 
 الفترة الواقعة بین اإلثارة واإلجابة الكاملة المناسبة بأقصر وقت ویعتمد ذلك  :سرعة االستجابة -

 ،2010الشلعوط، (علي إیعازات الجهاز العصبي وقابلیة الجهاز العضلي في التنفیذ الحركي 
)                                                                                                                            5ص
هي عبارة عن المهارات األساسیة لألداء المهاري و المكونة  : المهارات األساسیة في الكاراتیه -

أو التفسیر الحركي ) الكومتیه(الدفاعیة أو المهارات الهجومیة و  )الكاتا(ألداء الجملة الحركیة 
، صفحة 2002شمندي، )  (كیاجي زوكي،ماي جیري، كزامي زوكي) ( بنكاي الكاتا(للمهارات 

41(      
هي عبارة عن مهارة هجومیة  یقوم بها التلمیذ وهي ضربة قویة ومؤثرة وتنفذ  : كزامي زوكي -

 ) منطقة الجودان( الرجل وتتمیز هذه الحركة بمفعولها القوي والمؤثر في الوجه بمساواة الید مع 
 )55، صفحة 2017عاصم، (
هي عبارة عن مهارة هجومیة  یقوم بها التلمیذ وهي لكمة خاطفة وسریعة وهي  : كیاجي زوكي -

، 2017 عاصم،(فتنفذ بالید الیمني وتكون الرجل الیسرى لإلمام أو العكس ) أوي زوكي (عكس 
  )56صفحة 

هي عبارة عن مهارة هجومیة تؤدي بالرجل في منطقة البطن والصدر ترفع  : ماي جیري  -
الركبة عالیا وبسرعة إمام الصدر وأصابع القدم مرتفعة وتضرب إلي اإلمام بسرعة ویجب علي 

بقوة  التلمیذ عدم التركیز فقط علي وصول الركلة ولكن یجب مراعاة سحب القدم للخلف بسرعة و 
 )57، صفحة 2017عاصم، (
هي تلك المشكالت التي تحول دون أن یقوم الجهاز السمعي عند الفرد : اإلعاقة السمعیة  -

وتتراوح اإلعاقة السمعة في شدتها . بوظائفه أو تقلل من قدرة الفرد على سماع األصوات المختلفة
  )1، صفحة 2020مجلة سنابل األمل لإلعاقة، (بین الدرجات البسیطة والمتوسطة 

 :للدراسةاإلطار النظري -2-1
تلعب التقنیات التعلیمیة دورًا هامًا في تطویر عملیتي التعلیم والتعلم لما لها من تأثیر على        

ومن هذه التقنیة جهاز إلكتروني تم تصمیمه لقیاس ، الصفات البدنیة وتعلیم المهارات الحركة
فیقوم بحساب ، المهارات في الكاراتیه و تحدید مستوي األداءسرعة االستجابة لتحسین أداء بعض 

، كزامي زوكي(سرعة االستجابة لدي الالعبین عند أداء بعض المهارات وهم خمس مهارات 
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ونسبتهم المئویة وتحدید مستویات معیاریة دون تدخل أي شخص في ) ماي جیري، كیاجي زوكي
 فؤ الفرص عن طریق البرنامج اإللكتروني المبرمج تلك العملیة، حتى نكفل مبدأ المساواة وتكا

یتم حساب الزمن المسجل ألقرب (وتم وضع الجهاز اإللكتروني تحت منظومة معایرة الجهاز 
، 2000، رضوان) ( Time=(Start –T stop)عن طریق العالقة) مللي ثانیة 1/1000

  )3(ملحق ) 5صفحة 
لى منطقة الجسم العلیا سبع أماكن على النحو هو عبارة عن شاخص یوزع ع: الجهاز اإللكتروني

:                                                                                                                         التالي
 .حساس) 2(منطقة الرقبة یوضع به عدد  .1
 .حساس یسار) 1(حساس یمین و) 1(منطقة الصدر یوضع به  .2
 .حساس یسار) 1(حساس یمین و) 1(منطقة جانبي الجسم یوضع به  .3
 ) .1(المنطقة الوسطي أعلي منطقة الوسط یوضع حساس  .4

  . لمبة واحدة حمراء وأخري خضراء) 2(بها عدد ) شاخص(یوضع رأس: منطقة الرأس -
یل الدائرة مع قطعة أردینون لتحو  V ) .12(یتم توصیل الدائرة الكهربائیة بتیار كهربائي قوته  -

 .الكهربائیة إلى دائرة إلكترونیة 
یتم التوصیل من خالل كابل إلكتروني للربط مع البرنامج اإللكتروني المبرمج على قاعدة  -

 )فیجول بیسك (بیانات 
كزامي (یتم تشغل اللمبة الفالشیة باللون األحمر أو األخضر لتقییم الالعب على ضربات الید  –

 )  ماي جیري(ضربات الرجل  أو) كیاجي زوكي ، زوكي
 :ویتم العمل في البرنامج كالتالي

، المرحلة الدراسیة، المرحلة السنیة، الوزن، تشمل الطول) المختبر (یتم برمجة قاعدة  لالعب ) أ(
  Qr-codesكیو أر   - Barcodesصورة شخصیة لالعب و الحالة الصحیة  وعمل باركود 

) زمن ،عدد، مسافة ( لكل منهم إدخال المعادالت الحسابیة للتواصل من خالل المقیاس سواء 
إلى الدرجة المعیاریة  ثم یقوم البرنامج بعملیات حسابیة تعتمد على عشرة معادالت میكانیكیة تم 

معادالت وهذه ال، وضعها من قبل الباحثین لتقییم سرعة االستجابة لبعض المهارات المراد قیاسیها
تمثل التقییم المطلق لقدرات الالعب اعتمادًا على میكانیكیة العمل في تلك المهارات  ومتطلباتها 

، كمنظومة، وتم وضع هذا األسلوب ألول مرة في مجال القیاس والتقویم في ریاضة الكاراتیه
الل سنوات والذي  سوف یتم االعتماد علیه من خالل الدراسة القدرة على تقییم حالة الالعب خ

  .الوقوف على الحالة البدنیةالتعلیم و 
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یتم توصیل الجهاز اإللكتروني عن طریق الحاسب اآللي ویتم توصیل االثنین بشاشة ) ب(
طریقة التشغیل أمام ممارسة الالعبین للمهارات عرض كبیرة لعرض المحتوي من قاعدة البیانات و 

  .المراد قیاسها 
ستجابة من القدرات المهمة التي ال یخلوا منها أي نشاط ریاضي تعد سرعة اال: سرعة االستجابة

وتختلف األنشطة فیما بینها بمدي احتیاجها لها حسب المتطلبات المهاریة والخططیة لكل نشاط 
وتظهر أهمیتها في كثیر من األلعاب التي تتمیز بطبیعة األداء غیر الثابت والتغییر السریع 

راء حول تعریف سرعة االستجابة وأقسامها وسوف نتناول جزءًا لظروف المنافسة وقد اختلفت اآل
. قدرة الفرد على رد الفعل لمثیر معین في أسرع زمن ممكن: إذ عرفت بأنها . من هذه التعاریف

 ) 13-12، الصفحات 2008الضمد، (
س وتعد سرعة االستجابة عامًال هامًا في بناء مستوى التلمیذ وتقدمه مما ینعكس على أس     

مستوى األداء المهاري للمهارات األساسیة في ریاضة الكاراتیه، وتعد سرعة االستجابة أحدي 
 ( Tanaka, 2017p 525-535) . الصفات البدنیة الضروریة لتالمیذ ریاضة الكاراتیه

ویحدث رد الفعل المعقد في حالة وجود مثیرین أو أكثر ومطالبة الفرد باالستجابة تبعًا       
التمییز بین المثیرات، في هذا النوع من رد الفعل ال یكون  عملیةلمثیر واحد فقط بعد إجراء 

المثیر معروفًا مسبقًا إذ یجب على الالعب التعرف علیه أوال قبل إن یستجیب له، إضافة إلى أن 
 لالعب یختار مثیرًا  معینًا ضمن مجموعة مثیرات تعرض علیه لمرة واحدة أو لمرات متتالیة ا

(Stalling, 2009 p 12)  
وتتم اإلحساسات البصریة عن طریق العین التي تتأثر بالموجات الضوئیة حیث یكتسب      

تم عن طریق أما اإلحساسات الكیمیائیة فت، من خبراته عن طریق البصر %  85الفرد حوالي 
أما النوع األخر من اإلحساسات فهو اإلحساسات الحشویة ومنها اإلحساس ، األنف والفم 

الباطني والذي ینقسم إلى اإلحساس بالتوازن واإلحساس العضلي أما اإلدراك فهو وسیلة اتصال 
ك الفرد بالبیئة المحیطة وینقسم إلى إدراك اإلحساس بالحركة ،إدراك اإلحساس بالزمن،إدرا

 )21صفحة  2007إسماعیل،.(اإلحساس بالمسافة
 :الدراسات المشابهة-2-2
تأثیر تدریب الرؤیة "  بعنوان) 11) (م2008(دراسة محمود عبد المحسن ناجي -2-2-1 

بهدف تصمیم تدریبات للرؤیة البصریة " البصریة على أداء الالعب المدافع الحر في الكرة الطائرة
اء الالعب المدافع الحر في لعبة الكرة الطائرة من خالل  التعرف ومعرفة مدي فاعلیتها على أد

على تأثیر استخدام التدریبات البصریة علي أداء القدرات البصریة قید الدراسة لالعب المدافع 
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الالعب "الحر في لعبة الكرة الطائرة، وتم استخدام المنهج التجریبي وضمت العینة العب واحد 
الریاضي وتم اختیاره بالطریقة العمدیة وكانت أهم النتائج إن التدریب بنادي المنیا " اللیبرو

باستخدام التدریبات البصریة اثر ایجابیا على التقسیم الزمني لمراحل أداء مهارة استقبال اإلرسال 
 .وعلى الزمن الكلي لمراحل األداء 

ذات جدوى  برامج التدریب البصري" بعنوان) 22)(م 2005)(wood(دراسة وواد - 2 -2-2
بهدف تحسین األداء الحركي في ریاضات المضرب وتم استخدام المنهج " في المجال الریاضي 

مجموعات تجریبیة ورابعة كمجموعة ) 3(ناشئ تم تقسیمهم إلي ) 40(وبلغ قوام العینة ، التجریبي
على  Revien and Gaborsللتدریب البصري ) ریفیین و جابور ( ضابطة وتم تطبیق برنامج 

على المجموعة التجریبیة  Eyerobics Revienالمجموعة التجریبیة األولي وتطبیق برنامج  
الثانیة والمجموعة الثالثة استخدمت تدریبات القراءة والمجموعة الرابعة استخدمت فقط التدریب 

لیة أسابیع وكانت أهم النتائج وجود فروق بین القیاسات القب) 4(البدني وبلغت مدة البرنامج 
والبعدیة للمجموعات األربع لصالح القیاسات البعدیة وعدم وجود فروق في القیاسات البعدیة بین 
المجموعات األربع على الرغم من وجود تحسن واضح للمجموعتین التجریبیتین التي استخدمتا 

  .البرنامج البصري
  :إجراءات الدراسة- 3-1
 :منهج الدراسة-3-1-1

القبلي (التجریبي لمناسبته لطبیعة الدراسة باستخدام تصمیم القیاس  تم استخدام المنهج     
 .لمجموعة تجریبیة واحدة) ،البعدي

 :مجتمع وعینة الدراسة -3-1-2
  :مجتمع الدراسة-3-1-3

) إعاقة سمعیة( ممارسین للكاراتیه منمن الالعبین ال) 12( یتكون مجتمع الدراسة من       
والمسجلین باالتحاد المصري لریاضة الكاراتیه وعلى قاعدة البیانات بالبرنامج للجهاز اإللیكتروني 

 .سنة  12وحتى  6تتراوح أعمارهم ما بین 
 :عینة الدراسة -3-1-4
العبین  كعینة تجریبیة كما ) 6(تم اختیار عینة الدراسة بالطریقة العمدیة والبالغ عددهم       

) 8(لیكون إجمالي عینة الدراسة ) التقنین(العبین كعینة استطالعیة ) 2(باختیار  ینقام الباحث
  .یوضح ذلك) 1(العبین والجدول رقم 
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 )1(جدول رقم  
 توزیع  عینة الدراسة

 العینة الكلیة )التقنین( عینة استطالعیة  عینة تجریبیة البیان
 8 2 6 العدد
 %100 %10 %90 النسبة

  :أسباب اختیار عینة الدراسة -
 قیام الباحث الثاني بتعلیم وتدریب هذه المرحلة العمریة في أكادیمیة الشوتوكان للكاراتیه  - 1
 .تعتبر هذه المرحلة السنیة بصفه عامه العمر الذهبي للتعلم - 2
 .الخاصةتقارب أفراد عینة الدراسة من حیث العمر الزمني للفئات   - 3
 .حرص التالمیذ على التواجد المستمر في مواعید  التدریب والتعلیم   - 4
 . توافر العینة خالل العام بصفة مستمرة مما یسهل عملیة التطبیق - 5
 . توافر األدوات واألجهزة والمكان المخصص - 6

  :تجانس عینة الدراسة -
 ) 2(جدول رقم 

)8=ن(         )            المتغیرات األساسیة(تجانس عینة الدراسة في   
 االلتواء الوسیط المعیاري االنحراف الوسط الحسابي وحده القیاس المتغیرات
 -0.111 9.10 2.16 9.00 سنه العمر
 0.125 1.20 0.222 1.11 سم الطول
 0.279 36.1 2.03 37 كجم الوزن

 0.853 3.14 1.06 3.00 سنه العمر التدریبي

وأن ) 0.853، 0.111(معامل االلتواء تنحصر بین أن قیم  (2) یتضح من جدول  رقم     
مما یدل ، جمیعها تدور حول الصفر وهو ما یشیر إلى تماثل البیانات حول محور المنحنى تقریباً 

على أن جمیع أفراد العینة تقع تحت المنحني أالعتدالي في متغیرات العمر والطول والوزن  و 
 .عینة الدراسة في المتغیرات المختارةالعمر التدریبي مما یشیر إلى تجانس أفراد 

 .تجانس عینة الدراسة في القدرات المهاریة   -
 (3)جدول رقم  

)   8=ن(تجانس عینة الدراسة في القدرات المهاریة                        
 االلتواء الوسیط االنحراف المعیاري الوسط الحسابي وحده القیاس االختبارات

 -0.001 43.3   1.43 43.6 ثانیة اختبار كزامي زوكي
 0.060 44.7 1.49 45.4 ثانیة اختبار كیاجي زوكي
 -0.060 44.1 1.39 45.1 ثانیة اختبار ماي جیري
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وأن جمیعها ) 0.060، 0.001(أن قیم معمل االلتواء تنحصر بین ) 3(یتضح من جدول      
المنحني أالعتدالي في القدرات  تدور حول الصفر مما یدل على أن جمیع أفراد العینة تقع تحت

  .المهاریة مما یشیر إلى تجانس أفراد عینة الدراسة في المتغیرات المختارة
 :مجاالت  الدراسة-3-2

 :تمثلت مجاالت الدراسة فیا یلي    
م وحتى 1/11/2018في الفترة من األربعاء  تم تطبیق الدراسة : المجال الزمني-3-2-1

  .أسبوع   5ولمدة ، م7/12/2017الخمیس  
  تم تطبیق القیاسات على عینة الدراسة بمالعب أكادیمیة  :المجال المكاني -3-2-2

  . الشوتوكان للكاراتیه بمحافظة كفر الشیخ
   :وسائل وأدوات جمع البیانات -3-3
  ).الوزن –الطول  –العمر الزمني  –العنوان  –االسم ( استمارة تسجیل البیانات الخاصة  -
  .استمارة تسجیل نتائج االختبارات المهاریة الخاصة -
  جهاز لقیاس الطول والوزن -
   :االختبارات المهاریة -3-4

 )مهارة ضربة كزامي زوكي (االختبار األول 
 ). یمین و یسار( قیاس سرعة االستجابة الحركیة  : الغرض من االختبار  -
  . ومحتویاتهالجهاز اإللكتروني   : أدوات االختبار -
 )Gedan , chudan( في منطقة الوجه و الصدر  : المسار الحركي للضربة -
اإللكتروني  اإللكتروني ویتم تشغیل الجهاز ف الالعب أمام الجهازیتوق: مواصفات االختبار - 

) 4(عند إضاءة الضوء األخضر  یؤدي الالعب ضربة  كزامي زوكي علي وضع الحساس رقم 
 الصحیحة للمهارة و هذا یظهر فیما بعد في عملیة التحلیل الحركي و التحلیل ةمع مراعاة  الوقف

وقوف في وضع زنكوتسو داتشي   )KarateDo( للمهارة  من خالل البرنامج اإللكترونيالزمني 
 . وضع الیدین والرجلین

  .الیسرىیؤدي  الالعب هذا االختبار مرة بالید الیمني ومرة أخري بالید  : شروط االختبار -
  .عن طریق الجهاز اإللكتروني و قاعدة البیانات : طریقة التسجیل -
 .تقریبا ویتم التطبیق بطریقة فردیة) دقیقة1(من  : زمن االختبار -
 عند إضاءة اإلشارة الخضراء یبدأ الالعب في ضرب المهارات باستخدام الید مثل : التقییم  -

الضوء األحمر یبدأ الالعب في ضربات الرجل مثل  زوكي وعنده رؤیة، وكیاجي، كزامي، زوكي
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أرومواشي یبدأ الحساس الموجود على الجهاز اإللكتروني في تلقي ، مواشي جیري، ماي جري
ضربات سواء بالید أو بالرجل ویسجل الزمن من خالل قاعدة البیانات الموجودة على الحاسب 

خالل المعادلة المنصوص  علیها و سرعة الضربة من ، اآللي و یبدأ حساب زمن رد الفعل
 . ویعطي لالعب عدد ثالث محاوالت )3ملحق (
  )مهارة ضربة  كیاجي زوكي : (االختبار الثاني  - 2
 . ).یمین و یسار( قیاس سرعة رد الفعل: الغرض من االختبار  -
 .الجهاز اإللكتروني  ومحتویاته: أدوات االختبار -
 )Gedan , chudan( في منطقة الوجه و الصدر   : المسار الحركي للضربة -
  یقف الالعب أمام الجهاز اإللكتروني عند إضاءة الضوء األخضر یؤدي   :مواصفات االختبار -

هذا مع مراعاة  الوقفة الصحیحة للمهارة و ) 3(كیاجي زوكي على وضع الحساس رقم   ضربة
من خالل البرنامج الزمني للمهارة التحلیل یظهر فیما بعد في عملیة التحلیل الحركي و 

 . وقوف في وضع زنكوتسو داتشي وضع الیدین و الرجلین) KarateDo(اإللكتروني
 . یؤدي الالعب هذا االختبار مرة بالید الیمني ومرة أخري بالید الیسرى : شروط االختبار -
 . عن طریق الجهاز اإللكتروني و قاعدة البیانات: طریقة التسجیل -
 .تقریبًا ویتم التطبیق بطریقة فردیة) دقیقة1( من  : االختبارزمن  -
عند إضاءة اإلشارة الخضراء یبدأ الالعب في ضرب المهارات باستخدام الید مثل : التقییم  -

زوكي  وعند رؤیة الضوء األحمر یبدأ الالعب في ضربات الرجل مثل ، كیاجي، كزامي زوكي
أرومواشي یبدأ الحساس الموجود على الجهاز اإللكتروني في تلقي ، مواشي جیري، ماي جري

ضربات سواء بالید أو بالرجل یسجل الزمن من خالل قاعدة البیانات الموجودة على الحاسب 
ملحق (یبدأ حساب زمن رد الفعل  وسرعة الضربة من خالل المعادلة المنصوص علیها اآللي و 

   . ویعطي الالعب عدد ثالث محاوالت) 3
 ) Mae geri -مهارة ضربة ماي جیري ( االختبار الثالث  - 3
 . ).یمین و یسار( قیاس سرعة رد الفعل : الغرض من االختبار-
 . .الجهاز اإللكتروني  ومحتویاته :أدوات االختبار-
  ) (Gedanفي منطقة البطن  : المسار الحركي للضربة -
اإللكتروني تشغیل الجهاز اإللكتروني عند یقف الالعب أمام الجهاز : مواصفات االختبار-

   مع مراعاة الوقفة) 7(إضاءة الضوء األحمر یؤدي ضربة ماي جیري على وضع الحساس رقم 
    یظهر فیما بعد في عملیة التحلیل الحركي والتحلیل الزمني للمهارة من الصحیحة للمهارة وهذا
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زنكوتسو داتشي وضع الیدین  وقوف في وضع) Karate Do(خالل البرنامج اإللكتروني 
 .والرجلین 

 یؤدى الالعب  هذا االختبار مرة بالقدم الیمني ومرة أخرى بالقدم الیسرى: شروط االختبار  -
 . عن طریق الجهاز اإللكتروني و قاعدة البیانات: طریقة التسجیل  -
 .تقریبًا  ویتم التطبیق بطریقة فردیة )  دقیقة1( من  :زمن االختبار  -
 عند إضاءة اإلشارة الخضراء یبدأ الالعب في ضرب المهارات باستخدام الید مثل:  التقییم -

وكیاجي زوكي  وعند رؤیة الضوء األحمر یبدأ الالعب في ضربات الرجل ، كزامي زوكي
أرومواشي یبدأ الحساس الموجود على الجهاز اإللكتروني ، مثل ماي جري و مواشي جیري

لرجل یسجل الزمن من خالل قاعدة البیانات الموجودة على في تلقي ضربات سواء بالید أو با
وسرعة الضربة من خالل المعادلة المنصوص ، الحاسب اآللي و یبدأ حساب زمن رد الفعل

 .و یعطي الالعب عدد ثالث محاوالت ) 3ملحق (علیها 
  :المعامالت العلمیة-3-5

للمقیاس المستخدم قبل تطبیق البرنامج ) الصدق والثبات(تم التأكد من الصالحیة العلمیة       
 . )م31/10/2017م وحتى یوم الثالثاء  30/10/2017(التعلیمي في الفترة من یوم االثنین 

 : الصدق -أ
یعني قدرة  االختبار علي إظهار الفرق بین الصفة التي یقیسها لدي جماعات متضادة أو     

طریقة المقارنة بین المجموعات المتضـادة تم متباعـدة  وقد أعتمد في هذا النوع من الصدق 
 تالمیذ من المتقدمین في ریاضة الكاراتیه وضمت الثانیـة) 10(باختیار مجموعتین ضمت األولي 

تالمیذ من أكادیمیة  الشوتوكان للكاراتیه  وتمـت المقارنـة بـین المتوسطات الحسابیة لكأل ) 10(
 .صدق للمقیاس المستخدم علي التوالي یوضح معامل ال) 4(والجدول ، المجموعتین

 (4)  جدول رقم
8=معامل الصدق للمجموعتین الممیزة و الغیر ممیزة                     ن  

 وحده القیاس المتغیرات
 )10(الغیر ممیزة ن  )10(الممیزة ن 

 معامل الصدق
 ع± َس  ع± َس 

 اختبار كزامي زوكي
 

 0.97 0.46 2.40 0.57 2.51 عدد
 0.70 0.60 3.23 0.54 3.46 عدد

 اختبار كیاجي زوكي
 

 0.88 0.41 2.35 0.57 2.57 عدد
 0.78 0.60 2.33 0.69 2.98 عدد

 اختبار ماي جیري
 

 0.88 1.09 2.20 0.67 3.56 عدد
 0.80 0.60 2.87 0.60 3.20 عدد
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بین ) 0.97: 0.70(أن قیمة معامل الصدق انحصرت بین  ) 4(یتضح من جدول     
على وجود فروق معنویة مما یدل على قدرة  المجموعتین الممیزة وغیر الممیزة وهذا یدل

 .االختبارات في التمییز بین المجموعتین
  :الثبات  -ب

تم إیجاد معامل الثبات بأسلوب تطبیق االختبار ثم إعادة تطبیقه بفاصل زمني قدرة ثالثة      
االستعانة بالعینة السابقة والتي طبقت علیها الدراسة وتم ، أیام بین التطبیقین األول والثاني

سنه من مجتمع البحث ولكن من  12تالمیذ تحت ) 20(االستطالعیة األولي والثانیة وعددها 
خارج العینة األساسیة للبحث، وتم حساب معامل االرتباط لبیرسون بین نتائج القیاسین األول 

  . والثاني
 )5(جدول  رقم 

)8=ن(                               ات لالختبارات المهاریةمعامل الثب         
 االختبارات

 وحدة القیاس
 قیمة ت القیاس الثاني القیاس األول

  ع± َس  ع± َس  معامل الثبات

 اختبار كزامي زوكي
 

 0.91 1.47 1.72 4.19 1.67 3.96 عدد
 0.83 1.13 1.60 3.56 1.54 2.35 عدد

 اختبار كیاجي زوكي
 

 0.93 1.58 1.64 3.85 1.72 3.69 عدد
 0.82 1.25 1.55 3.87 1.48 3.54 عدد

 اختبار ماي جیري

 

 0.87 1.63 1.61 4.58 1.50 4.38 عدد

 0.80 1.50 1.95 4.32 1.59 4.25 عدد

    :استمارة التقییم من على قاعدة البیانات - ج  
بدء قیاس المهارات الحركیة قد تحسن من  أن اإلشارات المنتظمة ذات الرتم المنتظم  عند     

لهذا تحتوي قاعدة  )Wilson, 2005, p25(زمن رد الفعل و تتناسب عكسیًا مع سرعة الحركة 
البیانات على زمن الضربة و الوسط الحسابي و االنحراف المعیاري  حتى نتمكن من الحصول 

اعدة البیانات دون التداخل كل ذلك مبرمج علي ق الطائیةعلي الدرجة المعیاریة و الدرجة 
  1شكل  للوصول للنتائج  بطریقة موضوعیة

وبما أن ریاضة الكاراتیه تعتبر من الریاضات القتالیة التي تتمیز بأنها ذات مواقف لعب     
مما یتطلب ردود أفعال حركیة متنوعة من خالل سرعة ، متغیرة تظهر من خالل ظروف مفاجئة

   )12، صفحة 2016إبراهیم، (المستویات المعیاریة االستجابة و تحدید 
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الدرجة ، االنحراف المعیاري، الوسط الحسابي، لهذا تحتوي شاشة التقییم على زمن الضربة     
وتحتوي على ، والخاصة بالتقییم المهاري للضربات قید البحث) المئنیة (الدرجة التائیة ، المعیاریة

األداء ، التوقیت الجید في األداء، األوضاع والحركات(الكاتا من المهارات الفنیة للتقییم في 
من خالل تلك الشاشة نتعرف على شاشة استعراض ) حركة البطن أثناء األداء، الواقعي للمهارات

  4الصورة رقم .  التقییم
  :الدراسات االستطالعیة -3-6
  :الدراسة االستطالعیة األولي -1

سنة من مجتمع البحث ولكن من خارج  12 العبین تحت) 6(تم اختیار عینه عددها 
وتم تطبیق الدراسة ، الشوتوكان للكاراتیه العبي أكادیمیةالعینة األساسیة للبحث ومن 
 . )م25/10/2017م وحتى 24/10/2017(االستطالعیة األولي في الفترة من 

  :أهداف الدراسة االستطالعیة األولي
 ). البساط(وتنظیم الملعب  إعداد مكان التعلیم والتدریب  -
 .التأكد من صالحیة األدوات واألجهزة المستخدمة -
 .تدریب المالحظین على كیفیة إجراء االختبارات -
 نتائج الدراسة االستطالعیة األولي  -
 .صالحیة مكان التدریب وتجهیز الملعب -
 .صالحیة األدوات واألجهزة المستخدمة -
 .االختباراتقدرة المالحظین على إجراء  -
  :الدراسة االستطالعیة الثانیة -2

في ، تم تطبیق الدراسة االستطالعیة الثانیة على نفس عینة الدراسة االستطالعیة األولي     
 ) م28/10/2017م وحتى 27/10/2017(الفترة من 

  :أهداف الدراسة االستطالعیة الثانیة
 .االختبارات على الجهاز اإللكترونيمراجعة الشروط النهائیة الخاصة بتطبیق  -
 .مدي استیعاب المالحظین  لطریقة إجراء االختبارات على الجهاز اإللكتروني -
 . تطبیق بعض وحدات البرنامج وذلك لتحدید وتقنین الوحدات -
 .اكتشاف الصعوبات والمعوقات التي قد تظهر خالل التطبیق -
  .تالتأكد من المعامالت العلمیة لالختبارا -
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   :نتائج الدراسة االستطالعیة الثانیة
المعرفة التامة بالشروط واإلجراءات النهائیة الخاصة بتطبیق االختبارات والتعامل مع الجهاز  -

  .اإللكتروني
  .استیعاب المالحظین  لطریقة إجراء االختبارات -
   :البرنامج التعلیمي -3-7
الكاراتیه  المهاري لتالمیذیهدف البرنامج التعلیمي إلى سرعة رد الفعل وقیاس مستوي األداء       

 بصورة أكثرمن خالل الممارسة والتعلیم الذي یحاكي واقع التدریبات المعطاة للتالمیذ ولكن 
 KARATE(تشویقًا عن طریق ابتكار الجهاز اإللكتروني و التواصل عن طریق قاعدة البیانات 

DO ( . ومن خالل المسح المرجعي للمراجع العلمیة والدراسات والبحوث السابقة استطاع الباحث
مده البرنامج وعدد األسابیع داخل البرنامج وعدد مرات (تحدید متغیرات البرنامج من حیث 

  ) التدریب األسبوعیة وكذلك فترات التعلیم الیومیة وزمن وحدات التعلیم المستخدمة 
  :لبرنامج التعلیميأهداف ا-3-7-1

 :بوضع األهداف العامة للبرنامج في ثالث أهداف وهي  انقام الباحث
ویشمل اكتساب التالمیذ الطریقة الصحیحة وكیفیة األداء للمهارات : الهدف النفس حركي- أ

في ریاضة الكاراتیه ) أرومواشي جیري، ماي جیري، مواشي جیري، كیاجي زوكي، كزامي زوكي(
النموذجیة ومن خالل توظیف البرنامج التعلیمي  للوصول لهدف وغرض البحث من  بالطریقة

 .سرعة رد الفعل و تحسین مستوي األداء 
ویتضمن اكتساب التالمیذ المعلومات من مفاهیم وحقائق مرتبطة بأهمیة : الهدف المعرفي - ب

في ریاضة ) أرومواشي جیري، ماي جیري، مواشي جیري، كیاجي زوكي، كزامي زوكي(مهارات 
وتأثیرها على األداء وعلى نتیجة المباریات ودورها المهم في تحدیدها لمن سوف یفوز ، الكاراتیه

 .بالمباریات 
ویشمل على اكتساب التالمیذ اتجاهات ایجابیة نحو استخدام البرنامج : الهدف الوجداني -ج

أرومواشي ، واشي جیريماي جیري، م، كیاجي زوكي، كزامي زوكي(التعلیمي في تعلیم مهارات 
  .في ریاضة الكاراتیه) جیري

 :وضع البرنامج في صورته النهائیة-3-7-2
 تحقیق األهداف التي وضع من أجلها البرنامج    -
 مراعاة الهدف من البرنامج  -
 .مالئمة محتوي البرنامج لمستوي وقدرات عینة البحث -
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 .مراعاة الفروق الفردیة لإلفراد عینة البحث  -
 .توفیر اإلمكانات واألدوات المستخدمة في البرنامج -
 .مرونة البرنامج وقبوله للتطبیق العملي على الجهاز اإللكتروني  -
 .تدرج التمرینات من السهل إلى الصعب ومن البسیط إلى المركب  -
وفترات الراحة من خالل وضعه على شاشات مراعاة التشكیل المناسب للفترات التعلیمیة  -

 .نامج في شاشة أجراء التقییم البر 
  .التدرج في زیادة التعلیم والتقدم المناسب والشكل التموجي والتوجیه بالدروس التعلیمیة المحددة -
 .االهتمام بقواعد اإلحماء والتهدئة -

  : األدوات المستخدمة في تنفیذ البرنامج
 -أقماع   -السالمة  مراعي فیه عوامل األمن وبساط للتدریب ومجهز تجهیز كامل و     

  الشاخص اإللكتروني،) المبتكر (الجهاز االلكتروني 
    :زمن وعدد الوحدات التعلیمیة للبرنامج التعلیمي-3-7-3
 ).أسابیع  5( البرنامج لمدة  -
 سنه ) 12 - 6(المرحلة السنیة مرحلة التالمیذ االتحاد المصري للكاراتیه  -
 .م7/12/2017:  1/11من ) داد خالل فترة اإلع( توقیت البرنامج  -
 ).مالعب أكادیمیة الشوتوكان للكاراتیه ( مكان تطبیق البرنامج  -
 ).األربعاء –السبت )(وحدات 2(عدد وحدات التعلیم األسبوعیة  -
 ).مرة واحدة فقط ( عدد مرات التعلیم الیومیة  -
 ).وحدات  5( عدد وحدات البرنامج  -
 ).دقیقة  90( زمن وحده التدریب الیومیة  -
 ).دقیقة  180( زمن التدریب األسبوعي الواحد  -
 ).دقیقة  900(زمن البرنامج ككل  -
، التعلیمي وخاص الجزءأعداد بدني عام ، أعمال أداریة ،إحماء عام(أجزاء  الدرس التعلیمي  -

  .)الجزء التطبیقي، الجزء الختامي 
  
  
  
  



 م2020                         المؤتمر العلمي الدولي السادس لكلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة  
 

  
78 

  :أجزاء الوحدة التعلیمیة-3-7-4
اتفقت الدراسات التي أجریت في ریاضه الكاراتیه على إن الوحدة التعلیمیة تنقسم إلي ثالثة     

  -:أجزاء
جزء في اإلحماء والتهیئة ویشمل تمرینات التهیئة البدنیة ألجهزة  الجسم و ممارسة األنشطة  -أ 

 :التي ستتضمنها الوحدة التعلیمیة مقسمة إلى ثالث أجزاء
دقائق تتضمن تهیئة وتجهیز لكافة األدوات وأیضًا لتسجیل ) 5:(إلداریة المقدمة و األعمال ا 

 .الحضور والغیاب
وأیضًا یشمل ، ویشمل تمرینات اإلطالة والمرونة لتهیئة الجسم، دقائق) 5: (اإلحماء العام1-

 .تمرینات التهیئة لضربات وركالت الكاراتیه 
دقائق، وتضم تمرینات شاملة ومتنوعة ) 10: (التمرینات البدنیة واإلعداد البدني الخاص 

، ماي جیري، مواشي جیري، كیاجي زوكي، كزامي زوكي( تخدم مهارات ، وأوضاع مختلفة
 ) .أرومواشي جیري

ویشمل تدریبات مختلفة خاصة بطریقة التدریس لتلك المهارات ، دقیقة) 35: (الجزء التعلیمي - 2
في ریاضة ) أرومواشي جیري، يماي جیري، مواشي جیر ، كیاجي زوكي، كزامي زوكي(

المراد تحسینها والتي لها تأثیر رئیسي في تحقیق أهداف الوحدة  وتشمل التدریبات، الكاراتیه
التعلیمیة وذلك بالتنوع باستخدام التمرینات واألدوات الالزمة لتطبیق التمرین بحیث یتم التدرج فیها 

ویمثل أكبر زمن في ، تعلیمیة للتالمیذمن السهل إلى الصعب والتي تسهم في تطویر الحالة ال
  .أجزاء الوحدة التعلیمیة

ویشمل تدریبات مختلفة ذات مهارة عالیة بأسالیب التدریس ، دقیقة) 30( :الجزء التطبیقي - 3
) أرومواشي جیري، ماي جیري، مواشي جیري، كیاجي زوكي، كزامي زوكي( المختلفة لمهارات 

عملیة التعلم و االرتقاء بمستوي األداء المهاري في المهارات ریاضة الكاراتیه  بهدف تفعیل  في
وكذلك إشراك التالمیذ بصورة إیجابیة في العملیة التعلیمیة والتغلب على نواحي ، قید البحث

التعلیم ومراعاة الفروق الفردیة بین  وذلك من خالل فاعلیة القصور في التدریس المختلفة،
بما یتالءم مع ، كبیرة من التالمیذ تصل لمستوي االرتقاءالمستویات المتباینة لجعل نسب 

المستوي العمري وطبیعة المهارة لیصل التالمیذ إلي سرعة االستجابة المطلوبة ومستوي األداء 
  .المهاري و الدقة والتركیز وانجاز الهدف المراد في البحث في أسرع وقت ممكن 

التي  نات متنوعة مثل تمرینات االسترخاءتمری علىدقائق، وتشتمل ) 5( :الختاميالجزء  - د
  .الطبیعیةتهدف إلى عودة التلمیذ إلى حالته 
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 )2(شكل رقم 
 نسب أجزاء الوحدة التعلیمیة 

 االلتواء الوسیط المعیاري االنحراف الوسط الحسابي وحده القیاس المتغیرات
 -0.111 9.10 2.16 9.00 سنه العمر
 0.125 1.20 0.222 1.11 سم الطول
 0.279 36.1 2.03 37 كجم الوزن

 0.853 3.14 1.06 3.00 سنه العمر التدریبي

%) 14.2(توزیع الوحدة التعلیمیة وهي على النحو التالي نسبة اإلحماء ) 2(یبین الشكل رقم    
وجاءت بالمرتبة الثالثة مما یدل على أهمیة اإلحماء لتجنب اإلصابات أثناء األداء التعلیمي 

بالمرتبة الثانیة مما یدل على أهمیة األعداء البدني في %) 34.9(نسبة األعداد البدني  وجاءت
بالمرتبة األولي  وهذا یدل %) 39.96(وجاءت نسبة الجزء التعلیمي ، تخطیط الوحدة التعلیمیة

على أهمیة العملیة التعلیمیة وأهمیة الجزء التعلیمي لغرض الوصول إلى هدف البحث وتحسین 
ثم نسبة الجزء الختامي %)  10.96(األداء المهاري وجاءت نسبة الجزء التطبیقي مستوي 

)0.93. (%  
حیث أن استخدام النشاط التعلیمي یعتبر مدخًال جدیدا ومستحدث لالرتقاء بإنتاجیة التالمیذ     

األسلوب  ویحتاج تطبیق هذا" الكومیته" وزیادة فاعلیة أدائهم التعلیمي خالل مسابقة النزال الفعلي 
  .داخل البرامج التعلیمیة  إلي التقنین الموجه 

المهاریة لألسالیب المهاریة المكونة للنشاط التعلیمي مثل القوة  -لتطویر المتطلبات البدنیة :  أوالً 
   .وتحمل القوة والرشاقة، وتحمل األداء، وتحمل السرعة، الممیزة بالسرعة

من خالل التقسیم المكاني فوق البساط أو خالل التقسیم  سواءتقنین النشاط التعلیمي المنفذ : ثانیاً 
 )9صفحة  2017احمد محمود إبراهیم  (الزمني خالل زمن المباراة الفعلي بالمسابقة  

    :خطوات تنفیذ التجربة-3-7-5
م  ولیوم واحد وتم قیاس 2017/ 11/ 1تم إجراء القیاس القبلي علي عینة الدراسة یوم    

البدنیة و قیاس مستوي المهارات األساسیة عن طریق االختبارات البدنیة والمهاریة  مستوي القدرات
  .باستخدام الجهاز اإللكتروني في الجانب المهاري  وذلك بمالعب أكادیمیة الشوتوكان للكاراتیه

كما تم إجراء القیاس البعدي علي عینة الدراسة في سرعة رد الفعل ومستوي أداء المهارات      
 . م  ولیوم واحد2017/ 12/ 1ددة بالدراسة یوم المح

  :1ملحق رقم  Karate Doطریقة عرض البیانات علي شاشات البرنامج اإللكتروني  
هو عبارة عن شاخص یوزع علي منطقة الجسم العلیا سبع أماكن علي   الجهاز اإللكتروني     

  - :النحو التالي
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) 1(حساس یمین و) 1(منطقة الصدر یوضع بها ، حساس) 2(منطقة الرقبة یوضع بها عدد  -
المنطقة ، حساس یسار) 1(حساس یمین و) 1(منطقة جانبي الجسم یوضع بها ، حساس یسار

بها عدد ) شاخص(یوضع رأس: منطقة الرأس،  (1) الوسطي أعلى منطقة الوسط یوضع حساس
لدائرة الكهربائیة بتیار ویتم توصیل ا، لمبة واحدة حمراء و أخري خضراء و بها جهاز فالشي) 2(

  .مع قطعة أریدیون لتحویل الدائرة الكهربائیة إلي دائرة إلكترونیة )  V. 12( كهربائي قوته 
وتیم التوصیل من خالل كابل إلكتروني للرابط مع البرنامج اإللكتروني المبرمج على قاعدة      

مر أو األخضر لتقییم الطالب علي ویتم تشغل اللمبة  الفالشیة بالون األح) فیجول بیسك(بیانات 
، مواشي جیري، ماي جیري(أو ضربات الرجل ) كزامي زوكي ،كیاجي زوكي(ضربات الید 

    )أرومواشي جیري
 - :ویتم العمل في البرنامج كالتالي  
، المرحلة الدراسیة، المرحلة السنیة، الوزن، تشمل الطول) المختبر(یتم برمجة قاعدة  للتلمیذ ) أ(

 Qr-codesكیو أر   -  Barcodesصورة شخصیة للتلمیذ و الحالة الصحیة  وعمل باركود 
) زمن ،عدد، مسافة(لكل منهم إدخال المعادالت الحسابیة للتواصل من خالل  المقیاس  سواء 

إلي الدرجة المعیاریة  ثم یقوم البرنامج بعملیات حسابیة تعتمد على عشرة معادالت میكانیكیة تم 
وهذه المعادالت ، ن قبل الباحثین لتقییم سرعة رد الفعل  لبعض المهارات المراد قیاسیهاوضعها م

لقدرات التلمیذ  اعتمادًا على میكانیكیة العمل في تلك المهارات  ومتطلباتها  تمثل التقییم المطلق
 ،كمنظومة، وتم وضع هذا األسلوب ألول مرة في مجال القیاس والتقویم في ریاضة الكاراتیه

والذي  سوف یتم االعتماد علیها من خالل الدراسة البحثیة القدرة علي تقییم حالة التلمیذ خالل 
  .4ملحق رقم   .الوقوف علي الحالة البدنیةسنوات التعلیم و 

یتم توصیل الجهاز اإللكتروني عن طریق الحاسب اآللي ویتم توصیل االثنین بشاشة ) ب(
البیانات و طریقة التشغیل أمام ممارسة التالمیذ للمهارات عرض كبیرة لعرض المحتوي من قاعدة 

  .المراد قیاسها
  :)1الصورة رقم(الشاشة االفتتاحیة  : أوًال  

  ))المحاور األساسیة للبرنامج، اسم البرنامج و الجهاز اإللكتروني (( تحتوي على      
  :)2الصورة رقم ( شاشة اإلعدادات   - 1

اإلعدادات الخاصة بالبرنامج ومن خاللها یتم وضع البیانات الخاصة بالبرنامج من أجل      
الهدف األساسي والخاص للقیاسات الخاصة بسرعة رد الفعل والدراسة الشاملة لحالة التلمیذ 

والدول  -األحزمة الخاصة بریاضیة الكاراتیه  -درجات التقدیر  -المرحلة السنیة (وتحتوي على 
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األوزان  -األندیة - ) أو الوالیات التابعة للدولة (المحافظات  -) األمارات -السعودیة  - مصر ( 
المدربین القائمین أو  - أعداد الحساسات الخاصة بالقیاس للمهارات  – الخاصة بریاضة الكاراتیه

  ) .المدرسین علي عملیة التدریس 
تحتوي على كل البیانات الخاصة بالتلمیذ للتواصل مع ولي أمر  :شاشة بیانات الطالب  - 2

من الوزن والطول والعمر  المورفولوجیاالتلمیذ من خالل البرید اإللكتروني تحتوي علي القیاسات 
حتى یتسنى للمعلم الوقوف على الحالة التعلیمیة للتالمیذ وهى تحتوي على الحالة الفنیة والتطور 

  .الفني للتلمیذ من عدد األحزمة الحاصل علیها 
أهمیة الشاشة في أعداد البار كود حتى یتمكن التلمیذ من الدخول   شاشة أعداد البطاقات - 3

 .أو الجهاز إلجراء القیاسعلى البرنامج 
 شاشة الدخول علي شاشات البرنامج : ثانیا

وحتى یتمكن من الدخول ، البد من ادخل الباركود الخاص بالتلمیذ حتى تفتح الشاشة الخاص به 
   .على البرنامج أو الجهاز إلجراء القیاس  في القدرات المهاریة

 :)3الصورة رقم  )( أجراء القیاس ( شاشة القیاس للمهارات: ثالثاً 
مواشي  - ماي جیري  -كیاجي زوكي   -كزامي زوكي (تحتوي على اسم الحركة أو المهارة     

وزمن الحركة أو المهارة وسرعة الحركة تبعًا للمعادالت الحسابیة  مثل ) اورمواشي جیري -جیري 
غیر صحیحة أو (حالة الحركة أو المهارة في أثناء القیاس ) 1.237-0.295-0.411( 

مؤشرات اإلیقاع الحیوي ،الخصائص ، الحالة التدریبیة، باإلضافة إلى المستوي البدني) صحیحة 
الفسیولوجیة والمورفولوجیة وتحتوي علي سرعة الحركة وهي عبارة عن المسافة المقطوعة سواء 

مقیاس ، البرنامج التعلیمي المقترح من خالل الوحدة األسبوعیة، في الثانیةمن الید أو الرجل 
الطول والوزن والعالقة بینهما للوقوف على الصفات الجسمیة من خالل المعادالت الحسابیة بین 

وتحتوي على أسماء ) التحمل، المرونة، الرشاقة، السرعة(المستوي البدني ، الطول والوزن
وأیضا موافقة ولي أمر الطالب على المشاركة للتسجیل على قاعدة ، المعلمین أو المالحظین

 .الوقوف على الحالة الصحیة للتلمیذ حتى یكون جاهز للممارسة ، البیانات
 :)4الصورة رقم ( شاشة التقییم : رابعًا 
الدرجة ، االنحراف المعیاري، الوسط الحسابي، زمن الضربة(تحتوي شاشة التقییم على      

وتحتوي  بات قید البحث،والخاصة بالتقییم المهاري للضر ، والدرجة المعیاریة) المئنیة (التائیة 
األداء ، التوقیت الجید في األداء، األوضاع والحركات(على المهارات الفنیة للتقییم في الكاتا من 

من . للوصول للمستوي المعیاري للكاتا أو الكومتیه) حركة البطن أثناء األداء، الواقعي للمهارات
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راض استمارة التحلیل الحركي التي خالل تلك الشاشة نتعرف على شاشة استعراض التقییم واستع
 ) .سرعة الحركة، وزاویة المفصل، زاویة االرتكاز، زمن الضربة(تحتوي 

الدرجة ، االنحراف المعیاري، الوسط الحسابي، زمن الضربة(وتحتوي استمارة التقییم على      
المعیاري للكاتا والتقدیر ، والتقدیر العام والتقدیر للمستوي )المئنیة (الدرجة التائیة ، المعیاریة

من خالل تلك الشاشة یمكن إضافة صورة التلمیذ من خالل التحلیل ) للمستوي المعیاري للكومتیه 
ومن خالل الشاشة ، مجموع تقییمات الكاتا والكومتیة، الحركي للتوضیح علیها المقیاس و الزوایا

  .یمكن طابعة استمارة التحلیل الحركي واستمارة التقییم
 :)5الصورة رقم (شاشة التقاریر : ساً خام

تحتوي على شاشة مستوي التلمیذ في اختبارات الكاتا والكومتیة یظهر ذلك من خالل الرسوم      
وتحتوي على شاشة مستوي التلمیذ في التحلیل الحركي  ، البیانیة وورقة المصفوفات الحسابیة

والتقدیر العام ، وسرعة الحركة ، ن الحركةزم(نتعرف من خاللها على الفترة التي تم فیها القیاس 
وتحتوي على شاشة مستوي ، كل ذلك یظهر من خالل الرسوم البیانیة  والتقاریر الحسابیة

الطالب في الكاتا والكومتیة  بالمقارنة بین الطالب بالمستوي المهاري للكاتا والكومتیة من خالل 
لى شاشة مستوي اإلیقاع الحیوي للطالب نتعرف الرسوم البیانیة والتقاریر الحسابیة كما تحتوي ع

  علي الدورة البدنیة و الدورة العقلیة واالنفعالیة 
   :اإلجراءات التنفیذیة للبحث-3-8

 :یمر بالمراحل التالیة ) الجهاز اإللكتروني(عند العمل على     
 .مرحلة التشغیل ما قبل القیاس 

 .تشغیل  جهاز الكمبیوتر
 .)اللوحة اإللكترونیة ( لتهیئة الماكروكنترول )  الجهاز(تشغیل 
 .)USB( بالكمبیوتر عن طرق كابل التوصیل ) الجهاز(توصیل 

 . KARATE DO) قاعدة البیانات (فتح شاشة البرنامج 
   .مرحلة التشغیل  أثناء القیاس

  .الدخول على الشاشة الخاصة بالتلمیذ عن طریق الباركود الخاص به 
 . دقائق) 3(وأداء الضربات  سواء بالید أو الرجل على مدي ) اللكترونيالجهاز ا(تشغیل 

بعد االنتهاء من الوقت یتم تسجیل األزمنة للضربات ثم عمل المعالجات الحسابیة  الخاصة 
  .بالضربات 
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  )المعالجات اإلحصائیة والحسابیة واإللكترونیة (مرحلة ما بعد التشغیل 
الزمن ، اسم الضربة((بالتلمیذ للحصول على البیانات اآلتیة فتح شاشة التقییم الخاصة  -

االنحراف المعیاري الستخراج الدرجة المعیاریة ، الوسط الحسابي، درجة الحزام، المسجل له
استخدام برنامج التحلیل الحركي للمساعدة في ، والدرجة المئنیة  لمعرفة التقدیر الخاص بالتلمیذ

  ))صحیحة وسلیمة حتى یكون الحكم بطریقة موضوعیة تقییم األداء المهاري بطریقة
 .استخراج النتائج عن طریق شاشة التقاریر -
 : المعالجات اإلحصائیة-3-8

باستخدام الحاسب  Spssتم إجراء المعالجات اإلحصائیة باستخدام برنامج الحزم اإلحصائیة     
 : اآللي وذلك من خالل المعالجات اإلحصائیة التالیة

  .الحسابيالوسط 
  .الوسیط

  .االنحراف المعیاري
  .معامل االلتواء

  .نسب التحسن :لعینتین مرتبطتین) ت ( اختبار ، لعینتین مستقلتین) ت ( اختبار 
  :عرض ومناقشة النتائج-4-1

 : عرض ومناقشة نتائج الفرض األول الذي ینص على: أوال
في سرعة االستجابة ) القبلي ،البعدي( توجد فروق  داله إحصائیًا بین متوسطات القیاسین    

  كیاجي زوكي، ماي جیري، كزامي زوكي(للمهارات 
 )6(جدول رقم 

 8=ن          في مستوي األداء للمهارات لعینة البحث) البعدي  -القبلي ( داللة الفروق بین القیاسین  
 االختبارات

 القیاس البعدي القیاس القبلي
 قیمة ت

 ع± َس  ع± َس 
 13.08- 2.64 6.54 1.20 2.16 اختبار كزامي زوكي
 22.34- 2.19 5.75 1.02 1.43 اختبار كیاجي زوكي

 9.41 1.92 5.95 0.409 1.01 اختبار ماي جیري

  7.07=  4ودرجة حریة  0.05قیمة ت الجدولیة عند مستوي معنویة 
القبلي ـ (القیاسین وجود فروق دالة بین ) : 3(وشكل رقم) 6(یتضح من جدول رقم        

في سرعة االستجابة الحركیة للمهارات المختارة للمجموعة التجریبیة قید البحث ولصالح ) البعدي
اختبار ماي ( ،)اختبار كیاجي زوكي(،)اختبار كزامي زوكي: (القیاس البعدي في االختبارات
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لیة عند مستوي حیث أن قیمة ت المحسوبة  لجمیع االختبارات أكبر من قیمة ت الجدو ) جیري
 .مما یدل على وجود فروق داله إحصائیاً ) 0.05(

 :عرض ومناقشة نتائج الفرض الثاني الذي ینص على: ثانیًا 
في القدرات البصریة ) القبلي ـ البعدي(توجد فروق داله إحصائیا بین متوسطات القیاسین 

  كیاجي زوكي، ماي جیري ، مي زوكيكزا(ومستوي األداء المهاري  للمهارات 
 )7(جدول رقم 

 8=ن       )كیاجي زوكي، ماي جیري، كزامي زوكي(القدرات البصریة ومستوي األداء المهاري للمهارات 

 القدرات البصریة االختبارات
 القیاس البعدي القیاس القبلي

 نسبة التحسن
  

 اختبار كزامي زوكي
 

 % 9.02 8.46 7.76 اإلحساس بالحركة
 % 12.54 10.95 9.73 اإلحساس بالزمن

 % 7.91 7.69 6.51 اإلحساس بالمسافة
 % 1.24 6.57 6.07 اإلحساس بالحركة اختبار كیاجي زوكي

 % 11.45 8.94 7.95 اإلحساس بالزمن
 % 9.02 9.24 8.25 اإلحساس بالمسافة

 % 10.45 7.01 6.25 اإلحساس بالحركة اختبار ماي جبري
 % 6.36 8.02 7.85 بالزمناإلحساس 

 % 2.34 6.59 6.52 اإلحساس بالمسافة

  )4(الشكل رقم 
وجود فروق  داله إحصائیًا بین متوسطات القیاسین ) 4(والشكل رقم ) 7(یتضح من جدول      
كیاجي ، كزامي زوكي(في القدرات البصریة و مستوي األداء المهاري للمهارات ) القبلي ـ البعدي(

وجود نسب تحسن للقیاس البعدي عن القیاس القبلي للمجموعة التجریبیة ) جیري زوكي، ماي 
وفي اختبار كزامي ، %9.02) أثناء الحركة(وهذه النسب كانت في اختبار كزامي زوكي

وفي اختبار ، %7.91) أثناء المسافة( وفي اختبار كزامي زوكي 12.54) أثناء الزمن(زوكي
، أما في اختبار )أثناء الحركة(اختبار كیاجي زوكي  %1.24) أثناء الحركة(كیاجي زوكي
في ، %9.02) أثناء المسافة(في اختبار كیاجي زوكي%  11.45) أثناء الزمن(كیاجي زوكي 

% 6.36) أثناء الزمن(وفي اختبار ماي جیري ، %10.45) أثناء الحركة(اختبار ماي جیري 
 %.2.34) أثناء المسافة( وفي اختبار ماي جیري 

أثیر التدریب  والذي روعي فیه مبدأ تویعزي الباحثین ذلك إلى تأثیر الجهاز االلكتروني و      
التدرج من السهل من الصعب ومراعاة الفروق الفردیة بین الناشئین والتنمیة الشاملة للتوازن 

من خالل التعامل مع اإلشارات الضوئیة ذات اللون األحمر ، بجانب النواحي البدنیة األخرى
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خضر والتعزیز من خالل الجرعات التدریبیة أثناء عملیة القیاس وأثناء التدریب على التعامل واأل
 .مع الجهاز االلكتروني

        :االستنتاجات والتوصیات-5
 :االستنتاجات -5-1 

في ضوء أهداف وفروض البحث وفي حدود العینة واستنادا إلي ما أسفرت عنه المعالجات     
   -:اإلحصائیة أمكن التوصل إلي اآلتي

الجهاز المصمم یعمل على تنمیة وقیاس القدرات البصریة وسرعة االستجابة الحركیة في  -
 .ریاضة الكاراتیه 

بي علي تحسین مستوي األداء المهاري للمهارات  القدرات البصریة المتعددة  له  لها تأثیر إیجا -
 .قید البحث

في سرعة االستجابة ) القبلیي ـ البعدي(توجد فروق  داله إحصائیًا بین متوسطات القیاسین  -
 لصالح القیاس البعدي) كیاجي زوكي، ماي جیري ، كزامي زوكي(للمهارات 

في القدرات البصریة ) القبلیي ـ البعدي(توجد فروق  داله إحصائیًا بین متوسطات القیاسین  -
 )     كیاجي زوكي، ماي جیري ، كزامي زوكي(ومستوي األداء المهاري للمهارات 

 : التوصیات -5-2 
لذوي أصحاب الهم . تطبیق القدرات البصریة علي المهارات األخرى في ریاضة الكاراتیه -

  . المختلفین في التصنیف 
ور التدریبات البصریة في المجال الریاضي بصفة عامة وفي ریاضة ضرورة االهتمام بتفعیل د -

 . الكاراتیه  بصفة خاصة
  .التدریب والقدرات البصریة و الرابط بین سرعة االستجابة في إثناء التعلیم  -
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  شاشة اإلعدادات  2الشاشة االفتتاحیة                                                               الصورة رقم  1الصورة رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شاشة التقییم  4الصورة رقم                                            شاشة قیاس المھارات           3الصورة رقم 
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
     
  

 
  الوصف التفصیلي للجھاز اإللكتروني ) 1( ملحق رقم                                          5شاشة التقاریر رقم الصورة 
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 استخدام ضوء جامعة طرابلس في التربیة بكلیات التدریس هیئة ألعضاء التدریسي األداء
  الحدیثة التكنولوجیا

  الخالقي بشیر العظیم عبد. د
  الكریم على ضو عبد. د                                                                  

  :المقدمة-1-1
إن نظام التعلیم هو أحد مقومات حیاة المجتمعات المعاصرة، ودور هذا النظام لیس إحضار      

ومات وتیسیر مصادرها للطلبة، بـل أیضا الكیفیة التي یتم بها عرض هذه وعرض المعل
المعلومات وتقییمها، وفي ظل تدفق المعلومات، ونمو المعرفة بمعدالت سریعة، نتج عنها ثورة 
المعلومات التي نعیشها اآلن؛ أصبح العالم یعیش ثورة علمیة وتكنولوجیة كبیرة، كان لها تأثیر 

لحیاة، وأصبح التعلیم مطالبًا للبحث عن أسالیب ، ونماذج تعلیمیة جدیدة على مختلف جوانب ا
لمواجهة العدید من التحدیات على المستوى العالمي؛ منها زیادة الطلب على التعلیم، وزیادة 
المعلومات في جمیع فروع المعرفة المختلفة، فضًال عن ضرورة االستفادة من التطورات التقنیة 

  .التعلیمفي مجال التربیة و 
والتعلیم ضرورة من ضرورات الحیاة، وهو الركیزة األساسیة ألي تطور ونماء اجتماعي     

واقتصادي، وهو الجسر الوحید ووسیلة العبور للمستقبل الزاهر المشرق، والتعلیم هو إطاللة 
عاش  فالتجارب الدولیة المعاصرة،  معاصرة علي الحیاة، والتي بدورها تفرض نفسها كواقع مُ

ن كل الدول  أثبتت بما ال یدع مجاًال للشك أن بدایة التقدم الحقیقیة بل والوحیدة هي التعلیم، وإ
التي أحرزت شوطًا كبیرًا في التقدم، تقدمت من بوابة التعلیم، بل إن الدول المتقدمة تضع التعلیم 

یم في ظهور أنظمة ولقد أسهمت االتجاهات الحدیثة لتكنولوجیا التعل.في أولویة برامجها وسیاستها
جدیدة ومتطورة للتعلیم والتعلم، والتي كان لها أكبر األثر في إحداث تغیرات وتطورات إیجابیة 
على الطریقة التي یتعلم بها الطلبة، وطرائق وأسالیب توصیل المعلومات العلمیة إلیهم، وكذلك 

  .اهاتعلى محتوى وشكل المناهج الدراسیة المقررة، بما یتناسب مع هذه االتج
والتكنولوجیا میادین متعددة، یرتبط كل میدان منها بنوع من الممارسات والنشاطات البشریة،     

ومن المعروف أن مصدر هذه النشاطات هو اإلنسان، فهو واضع الخطة ومنفذها، وكلما كان 
 هذا اإلنسان على معرفة علمیة ووعي لما یقوم به من ممارسات كان المردود أفضل، والنتائج

كما أن التطور الهائل في تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، .  أكثر قربًا من األهداف المرسومة
عد أمرًا یفرض عدم  ُ وتنوع وتعدد إمكاناتها في تطویر واستحداث مداخل واستراتیجیات تعلیمیة، ی

لة لتوظیفها تجاهلها أو التغاضي عنها، ویحتم اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة إلتاحة الفرص الكام
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لمداخل واالستراتیجیات واالنتفاع بما تحویه من أدوات وفنیات لصیاغة وبناء واستخدام تلك ا
  .التعلیمیة

 بل الطالب، ذهن في وتخزینها والمعلومات، المعارف، نقل مجرد الجامعي التدریس یعد لم ولذلك
یجاد التعلم، حدوث عملیة تسهیل األساسیة وظیفته أصبحت  التعلیمیة المعالجاتو  الشروط وإ
  .طالب كل تعلم لضمان

نظر بات المنطلق هذا ومن    ُ  لفهم واستراتیجیاً  أساسیاً  مدخالً  باعتباره التدریس هیئة لعضو ی
 التعلیم تكنولوجیا ومعطیات مستحدثات إدخال إن حیث الجامعي؛ التعلیم داخل التطوریة العملیة

 في لقدراته األمثل االستثمار فرص معه یقلُ  قد ریس؛التد هیئة لعضو األدائي الجانب مراعاة دون
حداث الجامعیة، الدراسیة المقررات تصمیم  فضالً  الطالب، أذهان في المتكامل المتعمق الفهم وإ

 من النماذج هذه توفره وما وأسالیبها، مخططاتها في واضحة مناسبة نماذج وجود فإن ذلك عن
 في أدائه وتطویر التدریس، هیئة عضو دور تغییر في یسهم أن یمكن ذلك كل فإن تعلم، أسالیب
ُ  تحدیاً  یمثل الجامعي التدریس هیئة عضو وأصبح الجدیدة، التعلیمیة البیئة مع التكیف سبیل  له
 على قدرته مدى وعلى التغیرات، لهذه وتقبله تهیئته، مدى على التحدي هذا درجة تتوقف بحیث
  .المتغیرات هذه مع للتفاعل أدائه تطویر

عد     ُ  ألنه التربوي، للنظام وكذلك العالي، للتعلیم الفقري العمود بمثابة التدریس هیئة عضو وی
ُسیرها بحیث لها ومستوعباً  الحدیثة، للتقنیة مواكب جیل أعدد عن المسئول  ال حتى والتُسیره، ی
 ودوج من البد ذلك ولتحقیق المجاالت، شتى اقتحم التي والتطور الحضارة ركب عن یتخلف
 في عالیة ومهارات كفایات ولدیهم العلمي، والتكوین األعداد في متمیزین تدریس هیئة أعضاء
 األساسیة الركیزة باعتبارهم وذلك المختلفة؛ وتطبیقاتها واالتصاالت المعلومات تقنیة استخدام
  ) 46، 2006 ، عسقول محمد(  .العالي التعلیم علیها یقوم التي الُكبرى

  : ةالدراس مشكلة-1-2
 معظم الحدیثة التقنیات فیه غزت والتي والتكنولوجیا، التقدم عصر في نعیش الیوم نحن    

 أشكال من شكالً  التقنیات بهذه األخذ وغدا واقعنا، من یتجزأ ال جزءاً  وأصبحت حیاتنا، مجاالت
       . الحدیث العصر ومواكبة التحدیث

م، التعلیم مجال ماغزته، ضمن ومن الحیاة، مناحي كل التقنیات هذه غزت كما       وتزاید والتعُل
 من جزء لتصبح العالم، في التربویة األنظمة كافة في التعلیم تكنولوجیا بمستحدثات االهتمام
 نبع وقد والتعلم، التعلیم عملیتي تحسین في تسهم كامنةٍ  قوةٍ  من تمتلكه لما فیها، التعلیم أنظمة

 من واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا حقل في تحدث التي الهائلة التطورات بسبب االهتمام هذا
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 جهة من المجال هذا في العاملة البشریة الكوادر مهارات لتحدیث الملحة الحاجة وبسبب جهة،
  .أخرى
 التعلیم، مراحل جمیع في واالتصاالت المعلومات تقنیة دمج نحو العالمي االتجاه خالل ومن     

 الحدیث التربوي الفكر تركیز خالل ومن استخدامها، لتبني والقومیة الوطنیة السیاسات ووضع
 ومن العولمة، زمن في للتعلیم حیویة أداة باعتبارها واالتصاالت؛ المعلومات تقنیة أهمیة على
 تكنولوجیا( واالتصاالت المعلومات تقنیة دور أدراك عن بمعزل لیبیا بلدنا تكن لم ذلك خالل
      ) التعلیم
 من التدریس هیئة عضو یمثله لما ونظراً  المراحل، جمیع في لتعلیمیةا العملیة تحسین في      
 خاصة أهمیة من الجامعیة المرحلة تمثله ولما التربویة، التعلیمیة العملیة في أساسیة ركیزة كونه
 سینمي واالتصاالت المعلومات لتقنیة التدریس هیئة أعضاء معرفة أن أساس وعلى التعلیم، في

 فإن للتقنیة؛ حاجاتهم تلبیة یسهل الذي اإلطار ضمن التربویة األهداف تحقیق يف ویساعدُ  قُدراتهم
 بالغ أمراً  التدریس في المختلفة لتطبیقاتها واستخدامهم وممارستهم بها، ثقافتهم مدى عن الكشف

 التي الصعوبات ومعرفة للتقنیة، االستخدام ومدى الثقافة مستوى تحدید في یساعد ألنه األهمیة،
 المعلومات تقنیة واستخدام واقع تطویر نحو ومقترحاتهم للتقنیة، استخدامهم وند تحول

  .التعلیمیة العملیة في واالتصاالت
  : التالي الرئیسي التساؤل في الدراسة مشكلة وتحددت

 في) واالتصاالت المعلومات( التعلیم لتكنولوجیا التدریس هیئة أعضاء استخدام واقع ما     
  ؟طرابلس بجامعة التربیة یاتبكل التعلیمیة العملیة
  :    الدراسة أهمیة
 التدریس هیئة أعضاء تواجه التي للصعوبات تحدیدها خالل من الدراسة هذه أهمیة تنبع      
 واألفضل، األمثل بالشكل التعلیم تكنولوجیا استخدام وبین بینهم تحول والتي التربیة، بكلیات

كسابهم التدریس، هیئة أعضاء وتدریب لتأهیل والخطط البرامج وضع كیفیة ولتخطیط  المهارات وإ
 أدائهموالتي تزید من  التعلیمیة العملیة أثناء التكنولوجیا هذه مع التعامل من تُمكنهم التي

  .التدریسي في العملیة التعلیمیة
  : الدراسة أهداف-1-3

  :على التعرف الى الدراسة تهدف
 تكنولوجیا توظیف في طرابلس جامعة التربیة یاتبكل التدریس هیئة ألعضاء المتجددة األدوار- 1

  .التعلم



 م2020                             المؤتمر العلمي الدولي السادس لكلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة  
 

  
93 

  . التعلم تكنولوجیا الستخدام التعلیمیة البیئة تأهیل مدى- 2
  :تساؤالت الدراسة 

 توظیف في طرابلس جامعة التربیة بكلیات التدریس هیئة ألعضاء المتجددة االدوار هي ما- 1
  التعلم؟ تكنولوجیا

 التعلیمیة البیئة تهیئة في طرابلس جامعة التربیة بكلیات سالتدری هیئة أعضاء دور هو ما- 2
  التعلم؟ تكنولوجیا الستخدام

  :النظري اإلطار
 ثم ومن ركائزه، أهم التعلیم یعد والذي له، المعرفي بالبناء االهتمام المجتمع بناء یتطلب    

 المستقبلیة توقعاتوال المعاصر، الواقع فرضه ما ظل في ملحة ضرورة به واالرتقاء تطویره أصبح
 لجودة المستمر والتطویر وقضایاها، الشاملة التنمیة لخدمة الحدیثة والتكنولوجیا المعرفة، لتوظیف

 العقود خالل ولكنها المستقبل، إلى الطریق وماتزال التربیة كانت ولقد التعلیمیة، المنظومة أداء
نما ،الطریق هذا معالم ترسم التي الوحیدة القوة تعد لم الماضیة  تكنولوجیا إلیها أُضیفت وإ

جتمع بناء نحو محركةٍ  كقوةٍ  واالتصاالت المعلومات  سریعاً  تطوراً  الیوم یشهد عالم في المعرفة مُ
 أثرت والتي والعلمي، التقني العصر معطیات تقدمه ما بسبب المجاالت؛ جمیع في مطرداً  وتغیراً 
 واألهداف، والمجاالت، الرؤى، في تهاأصعد كافة على التعلیمیة المنظومة على مباشر بشكل

تها، هیكلة إعادة وتطلبت التعلم، ومصادر ؤسساِ  التنمیة مستهدفة وأدواتِها آلیاتِها وتطویر مُ
  .المعلوماتي المجتمع إلى للدخول المستدامة

 توظیف في األكبر العبء عاتقه على یقع الذي الفعال البشري العنصر هو المعلم ویعتبر     
 وتطویر، تصمیم من تُمكنه وقدرات، مهارات من لدیه یتوفر بما وذلك التعلیم؛ جیاتكنولو  تقنیات

دارة وتقویم، واستخدام،  على مقتصرة المعلم مهمة تعد فلم التعلیم؛ تكنولوجیا تقنیات مصادر وإ
نما التقلیدیة، الوسائل باستخدام المعلومات تقدیم تعلم تعریف علیه وإ  توفر التي العصر بأدوات المُ

 ُ  مع التواصل وكذلك واإلقلیمیة، العالمیة المختلفة مصادرها من المعرفة على الحصول فرص له
  .اآلخرین

  : التعلیم تكنولوجیا
عرف       ُ  المعلومات عصر والتكنولوجیة، والمعلوماتیة، العلمیة، الثورة بعصر الراهن عصرنا ی

 ُكل غزت فالحاسبات البشري؛ عقلوال الحاسبات بین العضوي التالحم عصر المعرفي، واالنفجار
 التي السیاسة حتى واالتصاالت؛ والخدمات، االقتصاد، في المعاصر اإلنساني النشاط مجاالت

       . السلیمة القرارات اتخاذ في السیاسیین لمساعدة وبنوكها المعلومات قواعد على تعتمد
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 لالستخدام یؤهلهم إعداداً  األفراد بإعداد المعلومات مجتمع في التربویة النظم اهتمت لهذا       
  )89 ،2000،الخلیج لدول العربي التربیة مكتب.        ( المعلومات وتكنولوجیا للحاسبات الجید
عدو       ُ  القلیلة السنوات في االهتمام من مزیداً  القت التي المفاهیم من التعلیم تكنولوجیا مفهوم ی

 والتعلیمیة، التربویة األوساط كافة في یراً كث یتردد التعلیم تكنولوجیا مصطلح وأصبح الماضیة،
عد التعلیم بتكنولوجیا نقصده ما فإن ذلك وعلى ُ  ولكنه التعلیم، مجال في حدیثاً  أو جدیداً  اتجاهاً  الی
تاح ما كل یستخدم كان فاإلنساُن  ذاتها؛ البشریة قدم قدیم اتجاه ُ ُ  ی  ومواد أدوات، من البیئة في له

           .التالیة لألجیال معتقداته وتسجیل أفكاره، نقل وفي ین،اآلخر  مع التواصل تحقیق في
  )   11 ،2011، طلبة العزیز عبد(

 المنهجي التطبیق بعملیة یعنى الذي العلم" بأنها): 18 ،2003(خمیس عطیة محمد ویعرفها    
 الحلول وتصمیم مشكالته، لمعالجة معین، مجال في بشریة عناصر وتوظیف والنظریات للبحوث

دارتها واستخدامها وتطویرها، لها، المناسبة لعلمیةا   . محددةً  أهدافاً  لتحقیق وتقویمها وإ
 تقوم متكاملة عملیة أنها على:  "التعلیم تكنولوجیا فیعرف)  25 ،2010(  الحیلةمحمد  أما   

 وغیر بشریة تعلم مصادر واستخدام اإلنساني، التعلم عن والمعرفة العلوم من هیكل تطبیق على
 التعلیمیة، األهداف لتحقیق المنظومات، أسلوب ومنهجیة وفردیته، المتعلم نشاط على تؤكد بشریة

  ."فعالیة أكثر لتعلم والتوصل
  : التدریس هیئة عضو
ذا التقدم، طریق هو التعلیم كان إذا      ُصنع ال فإنه التقدم، إلى یهدف أن البد كان وإ  هذا ی
 توجیهه، مسئولیة یتحمل الذي المجتمع وبأهداف العصر، اتباتجاه یتأثر فهو فراغ، من التقدم
عداده ومسئولیاته، أدواره، فإن للمعلم بالنسبة وهكذا  هذا في التوجیه مسئولیة تحمل أجل من وإ

 به یأخذ ما تفسر والتي المجتمع، یشهدها التي التغیرات ضوء في إلیها النظر من البد التعلیم،
  .ومسئولیات حدیاتت من یقابله وما اتجاهات، من

عد      ُ  الجوهریة العوامل من التعلیم تكنولوجیا مع بفاعلیة التعامل على وقدراته المعلم إعداد وی
 تطویر على الطلبة مساعدة على قادراً  المعلم یكون فلن التعلیم، في التكنولوجیا دمج نجاح في

 إعداد یصبح قد نفسه الوقت فيو  بذلك، للقیام مؤهالً  نفسه هو یكون لم إن ومعارفهم مهاراتهم،
، معینة زمنیة لفترة المعلم  للمعلمین المهني التأهیل برامج معطیات مع للتعامل مناسب وغیر قدیمًا
 خصصه مجالت في الحدیثة االكتشافات على اطالع على یبقى أن ینبغي فالمعلم.  الخدمة أثناء

.  
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 هیئة عضو مهمة إن على)" 312 ،2013( خفاجي ورشا شحاته، صفاء من كل أشارت ولقد
 هیئة فعضو تیسیریه، مهمة أنها على التعلیم تكنولوجیا على والمعتمدة المختلفة، وأدواره التدریس،
 التعلم، بیئة فیصمم لطالبه، التعلم عملیة ییسر_  التكنولوجیة المستحدثات بمساعدة_  التدریس
 المواد من یناسبهم ما لهم ویصف التعلیمیة، لألنشطة ویخطط الحدیثة، بالتقنیات ویدعمها

 التعلم، أنماط من الجدیدة األنماط قیادة في دوره عن فضالً  هذا ویوجههم، ویرشدهم التعلیمیة،
 بشكل الویب شبكة على وتدریسها اإللكترونیة، والمقررات والبرامج االلكتروني، التعلیم ومنها
 ضرورات من شك بال أصبحت نوعة،مت تكنولوجیة جداریات ذلك وتتطلب تزامني، وغیر تزامني
 مع والتنسیقیة، ریةالتسیی وأدواره مهامه، أداء في نجاحه وعناصر التدریس، هیئة عضو عمل
 حال بكل تستطیع لن أنها إال الحدیثة، التكنولوجیات تلك أهمیة من الرغم على أنه الدائم الذكر

  ".أبداً  محله تحل أن األحوال من
  :التعلیم في التكنولوجیا تفعیل في يالجامع االستاذ دور أهمیة
 حبراً  یبقى التربویة النظم في العلیا الدوائر مستوى على علیه واإلنفاق له، التخطیط مایتم كل     
 التكنولوجیا لنشر جهود أو تربوي إصالح عملیة فأي فعلیًا، ویطبقه المعلم، یتبناه لم إن ورق على

ال ومباركته، المعلم، لقبول تخضع أن من البد التربوي المجال ضمن إبداعیة أفكار أو  فإنها وإ
 التعلیمة، العملیة على والسلطة القوة، من الكثیر لدیه المعلم أن إذ. الصفیة الحصة خارج ستبقى

عادة تحویر على قادراً  یجعله بما  خطط أو سیاسات، شكل على صیاغته یتم ما تشكیل وإ
  . استراتیجیة

 القلیل للمعلم یكون فقد سلبي، بشكل للسیاسات منفذ مجرد أنه على علمالم اعتبار یمكن فال      
 فیما القرار صاحب هو الوقت وبنفس أنه إال عدمه، من معینة تكنولوجیا استخدام في الحریة من

 أفضل وتُعد ووقتها، الصفیة الغرفة في التكنولوجیا هذه فیه یستخدم التي بالكیفیة یتعلق
 یدي بین التكنولوجیا وضع خاللها من یتم التي تلك المنهاج، في كنولوجیاالت لدمج االستراتیجیات

 في وتوظیفها التكنولوجیا، استخدام على مدرباً  المعلم یكون أن الضروري فمن علیها، مدرب معلم
  ) 144: 143 ،2013،الشرمان عاطف.   ( وفعال جید بشكل المنهاج

  :السابقة الدراسات-2-2
  : منه ندكر الموضوع بهذا تتعلق التي ساتالدرا من الكثیر هناك

 خدمات من اإلفادة مجاالت"  وعنوانها) :2005(المناعي سالم بن اهللا عبد دراسة-2-2-1
 قطر بجامعة التدریس هیئة أعضاء یتصورها كما العلمي، والبحث التعلیمیة العملیة في األنترنت

 .العلمي والبحث التعلیمیة العملیة يف األنترنت مجاالت على التعرف إلى الدراسة هذه وهدفت"
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 )378( من الدراسة عینة وتكونت الدراسة، لهذه التحلیلي الوصفي المنهج الباحث واستخدم
 العملیة مجال في قلیلة لألنترنت التدریس هیئة أعضاء توظیف درجة.أن  النتائج أهم وكانت

نو  التعلیمیة   .التعلیمیة العملیة مجال من إیجابیة أكثر العلمي، البحث مجال في تصوراتهم إ
 التدریس هیئة أعضاء استخدام واقع" وعنوانها) :2006( الدین حسام رامي دراسة-2-2- 2

 استخدام واقع إلى الدراسة هذه وهدفت". العلمي البحث في اإلنترنت لشبكة تشرین بجامعة
 المنهج باحثال استخدم. العلمي البحث في وأهمیتها اإلنترنت لشبكة التدریس هیئة أعضاء
 من التدریس هیئة أعضاء من البحث عینة وتكونت الدراسة، وهذه لمالئمته التحلیلي الوصفي
 إنشاء وكانت أهم النتائج الجنسین من تدریس هیئة عضو)  66( عددهم وبلغ تشرین جامعة
 على والتأهیل، والتدریب، للتعلیم، البرامج إعداد تتولى والمعلوماتي، التقني، للتطویر مراكز

  . المتقدمة التقنیات
 في ودورها االلكتروني التعلیم استراتیجیة: "وعنوانها)م2012( ُكَالب سهیل دراسة -2-2-3

 اإللكتروني التعلیم بمفهوم اإلحاطة إلى الدراسة هذه وهدفت" التربیة بكلیات التعلیمیة العملیة
 كلیات في التعلیمیة العملیة كفاءة رفعل منها االستفادة وكیفیة استراتیجیاته، على والتعرف وأنواعه،
 هیئة أعضاء من الدراسة عینة وتكونت التحلیلي، الوصفي المنهج الباحث واستخدم التربیة،
 وجامعة الزاویة، وجامعة طرابلس، جامعة وهي جامعات أربع من التربیة بكلیات التدریس
 في وتنشیطها ضاء هیئة التدریسمهارات اع تعزیزأهم النتائج  وكانت، المرقب وجامعة الزیتونة،

 جمیع في وبرمجیاتها الحدیثة، التعلیمیة التقنیات توافرو  االلكتروني التعلیم تقنیة استخدام مجال
  . الجامعیة الدراسیة المراحل

  : الدراسة منهج-3
  .التحلیلي الوصفي المنهج على دراستهما في اعتمد الباحثین

 التربیة بكلیات التدریس هیئة أعضاء جمیع علي راسةالد مجتمع اشتمل :الدراسة مجتمع -3-1
  .تدریس هیئة عضو) 295( عددهم والبالغ طرابلس، جامعة في
 التربیة كلیات في التدریس هیئة أعضاء على الدراسة عینة اقتصرت :الدراسة عینة-3-2

 جنزور، التربیة وكلیة طرابلس، التربیة كلیة: ( في متمثلة كلیات ثالث وهي طرابلس بجامعة
 توزیع وبعد تدریس، هیئة عضو )250(حوالي عددهم بلغ ،والذي) غشیر بن قصر التربیة وكلیة

، )223( علیها المتحصل) االستبانة( العینة أفراد عدد كان االستبانة  من الفاقد وكان عضوًا
، تمثیالَ  األصلي للمجتمع ممثلة كانت بحیث استبانة،) 27( االستبانة  موضحة كما صادقًا

  ).1( رقم الجدولب
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  توصیف العینة) 1(جدول  
  االستمارات عدد العینة عدد أعضاء هیئة التدریس الكلیات 

  الجاهزة للتحلیل
 النسبة المئویة

 %33.64 75 75 85 )تاجوراء(طرابلس كلیة التربیة  1

 %24.66 55 55 65 كلیة التربیة جنزور  2

 %41.70 93 93 110 كلیة التربیة قصر بن غشیر  3

    260 223 223 100% 

  :خصائص عینة الدراسة-
لمعرفة خصائص مجتمع الدراسة تم الحصول على التوزیع التكراري ألفراد عینة الدراسة،     

  : ، وفیما یلي عرض موجز لسمات أفراد عینة الدراسةالمتغیرات لعینة الدراسةحسب بعض 
 :الجنس .1

ئج الخاصة بجنس عینة الدراسة، حیث نجد أن والشكل البیاني النتا ،)2(یبین الجدول رقم     
  .%49.38لذكورفي حین تبلغ نسبة   ،و هي األكبر بین العینة ،%50.67بلغت  اإلناثنسبة  

  )2(الجدول رقم 
  الجنسالتوزیع التكراري إلفراد العینة حسب 

 النسبة  التكرار الجنس

 49.327 110 ذكر
 50.673 113 أنثى

 100 223 اإلجمالي

ذكر
49%

أنثى
51%
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، حیث بالمؤهل العلميالشكل البیاني النتائج الخاصة ) 3(یبین الجدول رقم  :المؤهل العلمي .2
في ، وهي األكبر بین المؤهالت العلمیة، %80.72حملة الماجستیر بلغت  نجد أن نسبة 

  .%19.28حملة شهادة الدكتوراه  حین تبلغ نسبة 
  )3(الجدول رقم 
  بحسب المؤهل العلميالتوزیع التكراري إلفراد العینة 

 النسبة  التكرار المؤهل العلمي

 19.283 43 دكتوراه
 80.717 180 ماجستیر
 100 223 اإلجمالي

  

دكتوراه
19%

ماجستیر
81%

  
  :مجالالسنوات الخبرة في  .3

والشكل البیاني النتائج الخاصة بسنوات الخبرة، حیث نجد أن نسبة  ،)4(یبین الجدول رقم     
في   ،%65.47حیث بلغت  لخبرةهي األكبر بین فئات ا سنوات 5أقل من من كانت خبرتهم 

 15-10من لذین خبرتهم اتلیها و  ،%21.52سنوات10- 5من حین تبلغ نسبة من كانت خبرتهم 
  %.2.690سنة بلغت  15، وأخیرًا الذین خبرتهم تزید عن % 10.31بلغت حیث سنوات 

  ) 4( الجدول رقم 
  بحسب سنوات الخبرةالتوزیع التكراري إلفراد العینة 

 النسبة  التكرار سنوات الخبرة

 65.471 146 سنوات 5أقل من 
 21.525 48 سنوات 10 -  5من 

 10.314 23 سنة 15- 10من 
 2.690 6 سنه فما فوق 15من 

 100 223 جمالياإل
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65%

  
  :  الدراسة أداة-3-3

 المتعلقة والبیانات المعلومات لجمع)  Questionnaire(  االستبانة الباحثان استخدم   
  .سةالدرا أداة إعداد في والمیداني المكتبي األسلوبین على الباحثین واعتمد بالدراسة،

  :استخراج معاییر الصدق والثبات لالستبیان 
 :دراسة ال ةصدق أدا  - أ

ومالءمتهــا للبیئــة  ،وتوافقهــا ،وتناســقها ،والتأكــد مــن دقــة فقراتهــا أدوات الدراســة،لتحقیـق صــدق     
  :ما یليبإجراء  ینقیاس المتغیرات، قام الباحث البحثیة، وقدرتها على

علـــى مجموعــــة مــــن المحكمــــین  االســــتبانة تمارةاســــ انعـــرض الباحثــــ: تقـــدیر صــــدق المحتــــوى-1
المتخصصـــــین فـــــي  األســـــاتذةالمتخصصـــــین فـــــي المجـــــاالت المتصـــــلة بموضـــــوع الدراســـــة، ومـــــن 

وقام بـإجراء مـا یلـزم  ،آلراء السادة المحكمین ینالباحث استجاب، وقد واالختبارات والقیاس اإلحصاء
فـــي صـــورتها النهائیـــة،  بانةاالســـت اســـتمارةمـــن حـــذف وتعـــدیل فـــي ضـــوء مقترحـــاتهم حتـــى خرجـــت 

 ). 1-ملحق رقم(
على الستمارة االستبانة الداخلي  االتساقبحساب  ینقام الباحث :الداخلي االتساقصدق  - 1

بین كل فقرة والدرجة الكلیة للمحور الذي  االرتباطوذلك بحساب معامالت  ،مفردات العینة
 :وكانت النتائج كما یلي ،تنتمي إلیه
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  ) 5(جدول 
الداخلي للفقرات التي تقیس واقع  استخدام أعضاء هیئة التدریس  االتساقق یبین صد

  لتكنولوجیا التعلیم في العملیة التعلیمیة  بكلیات التربیة

 معامل ارتباط بیرسون رقم الفقرة (.Sig)االحتمالیةالقیمة  معامل ارتباط بیرسون رقم الفقرة
  القیمة 
  االحتمالیة
(Sig.) 

 البیئة التعلیمیة وتكنولوجیا التعلیم لمعلم في توظیف تكنولوجیا التعلیماألدوار المتجددة ل
1 0.193 0.00* 1 0.585 0.00* 
2 0.241 0.00* 2 0.573 0.00* 
3 0.181 0.00* 3 0.507 0.00* 
4 0.282 0.00* 4 0.206 0.00* 
5 0.146 0.00* 5 0.179 0.00* 
6  0.178 0.00* 6  0.401 0.00* 
7  0.301 0.00* 

 8  0.198 0.00* 
9  0.172 0.00* 
10 0.257 0.00* 

 
11 0.281 0.00* 

  ).0.05و 0.01( داللة مستوى إحصائیًا عند دال االرتباط معامل (**)
 ،بین كل فقرة من فقرات المحور االرتباطن معامالت إ) 5(السابق رقم  ولوضح الجدی    

وبذلك ، )0.01(كانت دالة عند مستوى معنویة  ا، إنهوالدرجة الكلیة لفقراته الذي تنتمي إلیه
تتمتع بدرجة  االستبانة استمارةصادقة لما وضعت لقیاسه، وهذا یؤكد أن  االستبانةتعتبر فقرات 

 .الداخلي االتساقعالیة من 
  ):االستبانة( ثبات أداة الدراسة   .ب 

وكانــت )Alpha–Cornpachألفــا كرونبــاخ (معامــل  باســتخدامتــم حســاب قــیم معامــل الثبــات   
  :النتائج كما هي مبینة في الجداول التالیة

  )6(جدول 
لمقیاس واقع  استخدام أعضاء هیئة التدریس لتكنولوجیا ) ألفا كرونباخ(قیم معامل الثبات 

  بكلیات التربیة  التعلیم في العملیة التعلیمیة
 الثبات معامل الـــــــــــــالمج م
  0.73  یف تكنولوجیا التعلیماألدوار المتجددة للمعلم في توظ  1
  0.87  البیئة التعلیمیة وتكنولوجیا التعلیم  2

هي ،و كانـت علـى التـوالي) ألفـا كرونبـاخ(أن كافة معـامالت الثبـات ) 3(یتضح من الجدول رقم     
معامالت مرتفعة تشـیر إلـى تمتـع المقیـاس بدرجـة عالیـة مـن الثبـات، وبـذلك یكـون الباحـث قـد تأكـد 
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 علـى للتطبیـق وصـالحة النهائیـة، صـورتها فـي أصـبحت وأنهـا االسـتبانة، اسـتمارة من صـدق وثبـات
  .األساسیة الدراسة عینة

ستخدمة اإلحصائیة األسالیب-3-4   : والتحلیل القیاس في المُ
دخالها االستبیان أسئلة على العینة أفراد إجابات ترمیز تم      من وذلك اآللي الحاسب إلى وإ

 للعلوم اإلحصائیة البرامج حزمة( SPSSاإلحصائي بالبرنامج حقةالمل العمل أوراق خالل
 برنامج وكذاك ،)SPSS Statistical Package For Social Sciences(  ،)االجتماعیة
  .الغرض لهذا خصیصاً  والمعدة EXEL اإلحصائي

  : الدراسة تساؤالت على اإلجابة خالل من النتائج ومناقشة عرض سیتم-
  - : االولالتساؤل 

 توظیف في طرابلس جامعة التربیة بكلیات التدریس هیئة ألعضاء المتجددة األدوار هي ام
  التعلم؟ تكنولوجیا

  :مفردات عینة الدراسة على العبارات المتعلقة استجابة)  7(جدول 
  ) األدوار المتجددة للمعلم في توظیف تكنولوجیا التعلیم( 

  
  
  ت

  العبارات

سط 
متو

ال
جح

مر
ال

ف  
حرا

االن
عیا

الم
مل  ري

معا
الف

الخت
ا

ویة  
لمئ

ة ا
سب

الن
 

  
سائد

ي ال
الرأ

 
 

1  
أقوم بتأمین التواصل و التعاون المستمر بین أولیاء أمور 

 أوافق بشدة %84.22 %9.71 0.41 4.21 الطلبة و المؤسسات  التعلیمیة

 أوافق  %65.11 %13.74 0.45 3.26 .أسهم كمعلم في تحقیق التعلیم الذاتي و التعلیم عن بعد   2
 أوافق %64.84 %13.24 0.43 3.24 .أوظف التقنیة التكنولوجیة في االستراتیجیات التدریسیة   3
 أوافق %64.30 %12.81 0.41 3.22 . معهاامتلك مهارات العلم والتكنولوجیا و وكیفیة التعامل   4
 افقأو  %64.13 %12.65 0.41 3.21 أحاول كمعلم بتحویل مجتمع الكلیة إلى مجتمع الكتروني  5

تحقیق مبدأ تكافؤ الفرص ، و تطبیق مبدأ دیمقراطیة التعلیم   6
 أوافق %64.04 %12.91 0.41 3.20 . ه، و حق الجمیع فی

أحقق النمو الشامل و المتكامل للمتعلمین في كافة المجاالت   7
 أوافق %63.95 %12.47 0.40 3.20 )العقلیة ، الجسدیة ، النفسیة ، االجتماعیة(

ارة دافعیة الطالب للتربیة المستدامة أو التعلم مدى أحاول إث  8
 ال أوافق بشدة %35.61 %23.31 0.41 1.78 الحیاة

أقوم بتطویر المناهج التعلیمیة بما یتناسب مع الثورة   9
 ال أوافق بشدة %34.17 %26.66 0.46 1.71 المعلوماتیة 

 ال أوافق بشدة %33.90 %27.22 0.46 1.70 أحاول كمعلم االرتقاء بالعملیة التعلیمیة  10

11  
إلى  المتلقيأغیر دور الطالب في العملیة التعلیمیة من دور 

 ال أوافق بشدة %25.56 %123.24 1.58 1.28 دور المشارك والمنتج

 ال أوافق  %54.53 %7.31 0.20 2.73  الدرجة الكلیة
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 الدراسة عینة إلجابات ئویةالم والنسبة المعیاري واالنحراف الحسابي المتوسط یبین) 7( الجدول
 إجابات أن الحسابي والمتوسط المئویة، النسب خالل من ویالحظ تنازلیًا، مرتبة المحور حول

 الطلبة أمور أولیاء بین المستمر والتعاون التواصل بتأمین أقوم إلى تشیر كانت المبحوثین
 في كمعلم أسهم ذلك عدب تأتي ،%)84.22( بنسبة األولى المرتبة یحتل التعلیمیة والمؤسسات

 بالمرتبة یلیها ،%)65.11( وبنسبة الثانیة المرتبة في بعد عن والتعلیم الذاتي التعلیم تحقیق
 المرتبة وفي ،%)64.84( بنسبة التدریسیة االستراتیجیات في التكنولوجیة التقنیة أوظف الثالثة
 جاءت وقد ،%)64.30( بنسبة هامع التعامل ووكیفیة والتكنولوجیا العلم مهارات أمثالك الرابعة
 في"  والمنتج المشارك دور إلى المتلقي دور من التعلیمیة العملیة في الطالب دور أغیر"  العبارة
 األدوار لبعد الكلیة للدرجة السائد الرأي وأن ،%)25.56( بلغت مئویة وبنسبة األخیرة المرتبة

) الموافقة عدم( إلى یشیر كان لتعلیما تكنولوجیا توظیف في التدریس هیئة ألعضاء المتجددة
  .بالكامل الدراسة عینة إجابات وبحسب

مما یعني أن  األدوار المتجددة ألعضاء هیئة التدریس في توظیف تكنولوجیا التعلیم كان       
  ". عدم الموافقة"بدرجة 

، )2004(، ودراسة محمد اللهبي )2012(ُكالب  لوتوافقت هذه النتیجة مع دراسة كل من سهی 
، حیُث أكدوا على نشر )2006(، ودراسة رامي حسام الدین )2005(ودراسة عبد اهللا المناعي 

تقنیات تكنولوجیا التعلیم الحدیثة في المؤسسات التعلیمیة الجامعیة، وتصمیم برامج  وتعمیم
قنیات ، ودعم المكتبات بكلیات التربیة، وتزویده بأحدث ت، وتعزیز التدریب التكنولوجيالتدریب

هیئة  ألعضاءتكنولوجیا التعلیم، والتأكید على عمل ورش وندوات علمیة لتكنولوجیا التعلیم 
التدریس الجامعي، وكذلك االهتمام بالبنیة التحتیة الستخدام تكنولوجیا التعلیم الحدیثة بكلیات 

ى الجامعة الجامعة، بل والبحث عن الجدید ضمن تكنولوجیا التعلیم الحدیثة، وضرورة تعمیمه عل
جراءوكلیاتها، وتوفیر التدریب المناسب لها، واالهتمام بمجال البحث العلمي البحوث والدراسات  ،وإ

  .في مجال تكنولوجیا التعلیم 
توفیر التدریس القدیمة مع تكنولوجیا التعلیم الحدیثة، ولعدم  أسالیبویعزى ذلك لعدم تماشي 

تي تتمثل في إعداد الكوادر البشریة المدربة، وكذلك توفیر وال ،البنیة التحتیة لهذا النوع من التعلیم
وضع ،وضرورة خطوط االتصاالت المطلوبة التي تساعد على نقل هذا التعلیم من مكان آلخر

بادر الدولة إلى أن تُ هذه التكنولوجیا،و برامج لتدریب الطالب والمعلمین لالستفادة القصوى من 
وتتواكب مع عجلة  ،تنطلق من حاجات العصر ثحدیللتعلیم الوضع سیاسات واستراتیجیات 

  .التطور العلمي التقني
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 البیئة تهیئة في طرابلس جامعة التربیة بكلیات التدریس هیئة أعضاء دور هو ما-:الثانيالتساؤل 
  التعلم؟ تكنولوجیا الستخدام التعلیمیة

  :مفردات عینة الدراسة على العبارات المتعلقة استجابة)  8(جدول 
  ) یئة التعلیمیة وتكنولوجیا التعلیمالب( 
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1  
أقوم بإمكانیة استبدال المعلومات بإشكالها المختلفة عند الحاجة 

 إلى ذلك
4.83 0.37 7.71% 96.68% 

أوافق 
 بشدة

2  
لقواعد البیانات التعلیمیة بمراكز التعلیم أحول اإلدارة السریعة 

االلكتروني ، والمكتبات االلكترونیة و الشبكات التعلیمیة ، و 
 المختبرات و المعامل االفتراضیة

4.78 0.42 8.75% 95.52% 
أوافق 
 بشدة 

3  

أقوم بالعمل على توفیر وجود تجهیز بیئة تفاعلیة ، و فصول 
مداخل متنوعة لشبكات  افتراضیة موزعة بالكلیة ، و توفیر

محلیة و عالمیة ، و برید الكتروني ، و مجموعات بریدیة ، و 
) On Line(، و االتصال المباشر ) Telnet(االتصال عن بعد 

 اعیةو تبادل الفیدیو تحت الطلب و أقمار صن

4.77 0.42 8.89% 95.34% 
أوافق 
 بشدة

4  
رونیًا في أحاول القیام بسرعة نشر المعلومات و الوثائق الكت

صور و وسائل متعددة ، مما یوفر تشكیلة معلومات واسعة 
 .متعددة المصادر و األشكال 

3.16 0.37 11.66% 63.23% 
أوافق 
 احیاناَ 

5  

أحث على ضرورة وجود قنوات اتصال الكترونیة تسیر حصر 
المؤتمرات و االجتماعات عن  بعد ، و إجراء المناقشات و 

مع جمیع األطراف التي یمكن أن  التفاعالت السریعة األخرى
 تشارك في العملیة التعلیمیة

ال  39.37% 8.88% 0.17 1.97
 أوافق

6  
أعمل على تسیر عملیات االتصال المباشرة بین هیئة التدریس 

 و الطالب و اإلدارة التعلیمیة
1.84 0.37 20.06% 36.77% 

ال 
 أوافق

 أوافق  %71.15 %4.34 0.15 3.56  الدرجة الكلیة

 عینة إلجابات المئویة والنسبة المعیاري، واالنحراف الحسابي، المتوسط یبین) 8( الجدول    
 أن الحسابي والمتوسط المئویة، النسب خالل من ویالحظ تنازلیًا، مرتبة المحور حول الدراسة
 عند المختلفة بإشكالها المعلومات استبدال بإمكانیة أقوم إلى تشیر كانت المبحوثین إجابات

 السریعة اإلدارة أحول ذلك بعد تأتي ،%)96.68( بنسبة األولى المرتبة یحتل ذلك إلى جةالحا
 التعلیمیة، والشبكات االلكترونیة، والمكتبات االلكتروني، التعلیم بمراكز التعلیمیة البیانات لقواعد

 الثالثة رتبةبالم یلیها ،%)95.52( وبنسبة الثانیة المرتبة في االفتراضیة، والمعامل والمختبرات،
 وتوفیر بالكلیة، موزعة افتراضیة وفصول تفاعلیة، بیئة جهیز وجودت توفیر على بالعمل أقوم
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 بعد عن واالتصال بریدیة، ومجموعات الكتروني، وبرید وعالمیة، محلیة لشبكات متنوعة مداخل
)Telnet(، المباشر واالتصال )On Line(، بنسبة ةصناعی وأقمار الطلب وتحت الفیدي وتبادل 
 في الكترونیاً  والوثائق المعلومات نشر بسرعة القیام أحاول الرابعة المرتبة وفي ،%)95.34(

 بنسبة واألشكال المصادر متعددة واسعة معلومات تشكیلة یوفر مما متعددة، ووسائل صور
 التدریس هیئة بین المباشرة االتصال عملیات تسیر على أعمل"  العبارة جاءت وقد ،%)63.23(

 الرأي وان ،%)36.77( بلغت مئویة وبنسبة األخیرة المرتبة في"  التعلیمیة واإلدارة والطالب
) موافقة( إلى یشیر كان التعلیم تكنولوجیا الستخدام مهیأة التعلیمیة البیئة لبعد الكلیة للدرجة السائد
  .بالكامل الدراسة عینة إجابات بحسب
الســـتخدام  التعلیمیـــة البیئـــة تهیئـــه فـــي اجاهـــداً و  یعمـــل التـــدریس هیئـــة اعضـــاء أن یعنـــي ممـــا      

ـــیم كـــان  بدرجـــة    دأبـــو عمـــو وتوافقـــت هـــذه النتیجـــة مـــع دراســـة فریحـــة ، ".الموافقـــة"تكنولوجیـــا التعل
حیــث اكـــدت ). 2012( ، ودراســة عبــد الواحــد الكبیســي)2012( ، ودراســة ســهیل ُكــالب)2009(

النــوع مــن التعلــیم ، وكــذلك تــدریب أعضــاء تلــك الدراســات علــى ضــرورة تــوفیر البنیــة التحتیــة لهــذا 
فــي العملیــة التعلیمیــة، حتــى تكــون أكثــر  تكنولوجیــا التعلــیمهیئــة التــدریس الجــامعي علــى اســتخدام 

فائـــدة ومواكبـــة للمســـتجدات التعلیمیـــة الحدیثـــة، وكـــذلك الرغبـــة القویـــة لـــدى أعضـــاء هیئـــة التـــدریس 
ات رقمیـة للبرمجیـات التعلیمیـة علـى الشـبكات وضرورة إنشاء مكتبـ، لتطویر أنفسهم في هذا المجال

 ،الداخلیـــة لكلیـــات التربیـــة، وتـــوفیر االجهـــزة الحدیثـــة الســـتخدامها مـــن قبـــل أعضـــاء هیئـــة التـــدریس
هیئــة التــدریس بالجامعــة  ألعضــاءوالعمــل باســتمرار علــى إعــادة عقــد الــدورات التدریبیــة اإلجباریــة 

  .قنیة تكنولوجیا التعلیملتعزیز مهاراتهم وتنشیطها في مجال استخدام ت
نا تحتیة، وتوفیر المعامل، ووضع ا ُ لبرامج وقد یعزى ذلك لما توفره الجامعة حالیًا من ب

ضمن  بمحاولتها دمج التكنولوجیا الحدیثة ،الحدیثة التي وضعتها السیاسة التعلیمیة للجامعة
على أعضاء هیئة التدریس  كلیات التربیة بما یتماشى مع المناهج التعلیمیة الحدیثة، والتي تسهل

  .العملیة التعلیمیة بدرجة كبیرة 
  :النتائج  -5-1  
استخدام أعضاء هیئة التدریس  كشفت نتائج الدراسة عن وجود بعض الصعوبات التي تحد من - 1

في العملیة التعلیمیة  بكلیات التربیة بجامعة طرابلس ) المعلومات واالتصاالت(لتكنولوجیا التعلیم
األدوار المتجددة ألعضاء هیئة التدریس في عن " عدم الموافقة"بدرجة تیجة و حیث جاءت الن

التي تحول بینهم وبین استخدام تكنولوجیا التعلیم وتتمثل أبرز الصعوبات توظیف تكنولوجیا التعلیم 
  : في بالشكل األمثل واألفضل
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  التدریس القدیمة مع تكنولوجیا التعلیم الحدیثة أسالیبعدم تماشي -
  توفیر البنیة التحتیة لهذا النوع من التعلیم عدم-
  من المعلمین  إعداد الكوادر البشریة المدربة عدم -
  توفیر خطوط االتصاالت المطلوبة التي تساعد على نقل هذا التعلیم من مكان آلخر عدم -
  .هذه التكنولوجیابرامج لتدریب الطالب والمعلمین لالستفادة القصوى من عدم وجود -
مع التطور العلمي  من قبل الدولة تتواكب ثللتعلیم الحدیضع سیاسات واستراتیجیات و  عدم-

  .التقني
 التعلیمیة البیئة تهیئه في جاهداً  یعملوا التدریس هیئة اعضاء كما كشفت نتائج الدراسة أن- 2

لدى  الرغبة القویة مما یؤكد  "الموافقة"بدرجة   حیث جاءت االجابةالستخدام تكنولوجیا التعلیم 
  .رغم القصور الواضح في االمكانات  أعضاء هیئة التدریس لتطویر أنفسهم في هذا المجال

  : التوصیات -5-2
عادة التعلیمیة العملیة في التعلیم تكنولوجیا توظیف- 1  .المستخدمة التدریس أسالیب في النظر وإ
 الجامعیة، تعلیمیةال المؤسسات في الحدیثة التعلیم تكنولوجیا تقنیات وتعمیم ضرورة نشر- 2

 التكنولوجي التدریب وتعزیز التدریب، برامج وتصمیم
 .التعلیم تكنولوجیا تقنیات بأحدث وتزویده التربیة، بكلیات المكتبات دعم- 3
 .الجامعي التدریس هیئة ألعضاء التعلیم لتكنولوجیا علمیة وندوات ورش عمل- 4
 والبحث لجامعة،التربیة با بكلیات الحدیثة تعلیمال تكنولوجیا الستخدام التحتیة بالبنیة االهتمام- 5

 .وكلیاتها الجامعة على تعمیمه الحدیثة وضرورة التعلیم تكنولوجیا ضمن الجدید عن
جراء العلمي، البحث بمجال واالهتمام لها، المناسب التدریب توفیر- 6  في والدراسات البحوث وإ

 . التعلیم تكنولوجیا مجال
 .الحدیثة التعلیمیة المناهج مع یتماشى بما التربیة كلیات ضمن ثةالحدی التكنولوجیا دمج- 7
 التربیة، لكلیات الداخلیة الشبكات على التعلیمیة للبرمجیات رقمیة مكتبات إنشاء ضرورة- 8

  .التدریس هیئة أعضاء قبل من الستخدامها الحدیثة االجهزة وتوفیر
  :المراجع 

 التعلیمیة العملیة في ودورها اإللكتروني تعلیمال استراتیجیة): م2012( ِكَالب كامل سهیل - 1
 بین المعلم تكوین جودة( بعنوان فصل معلم لقسم األول السنوي المؤتمر التربیة، بكلیات
 .طرابلس جامعة غشیر، بن قصر التربیة كلیة) التطویر ورؤى الواقع تحدیات
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 باستخدام عاليال التعلیم مؤسسات فاعلیة تحسین) : م2013( خفاجي رشا شحاته، صفاء - 2
  . مصر القاهرة، نصر مدینة العربي، الفكر دار التكنولوجیا،

 دار المنهاج، وتطویر المعاصرة التعلیم تكنولوجیا) : م2013 (الشرمان  أبوحمید عاطف - 3
 .االردن عمان، للنشر وائل

 ،التعلیمیة المواقف في التعلیم تكنولوجیا تطبیقات) :م2011( الحمید عبد طلبة العزیز عبد - 4
  .مصر جمهوریة والتوزیع، للنشر العصریة المكتبة األولى، الطبعة

 التعلیم في االلكتروني التعلیم تقنیات توظیف) : م 2012(الكبیسي حمید الواحد عبد - 5
 .الكوفة  جامعة الجودة، لضمان الثالث المؤتمر. نحوه التدریسیین واتجاه الجامعي

الواقع والرؤیة  (إللكتروني في الجامعات اللیبیةالتعلیم ا): م2009(فریحه أبو بكر أبو عمود  - 6
  . المؤتمر العربي حول التعلیم العالي وسوق العمل، مصراته، لیبیا )المستقبلیة

الوسائل والتكنولوجیا في التعلیم بین اإلطار الفلسفي ):  م2006( محمد عبد الفتاح عسقول  - 7
  .طین، آفاق للنشر والتوزیع، غزة، فلس 2واإلطار لتطبیقي، ط 

 للنشر الكلمة دار القاهرة، التعلیم،  تكنولوجیا منتوجات) : 2003( خمیس عطیة محمد - 8
 . رةالقاه والتوزیع،

 للنشر المسیرة دار والتطبیق، النظریة بین التعلیم تكنولوجیا) : م2010( الحیلة محمود محمد - 9
  .االردن عمان السابعة، الطبعة والتوزیع،

 ومتطلبات الیوم واقع بین المدرسة): م2000( لیجالخ لدول العربي التربیة مكتب -10
 .الكویت المستقبل،
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  1مرفق 
 نبأعضاء هیئة التدریس اللیبیی قائمة بأسماء المحكمین

  
 م.ر االسم الدرجة العلمیة التخصص مكان العمل

 1 الفالوقي هاشم محمد أستاذ مناهج وطرق تدریس جامعة طرابلس
 2 الحامدي خلیفة محمد أستاذ مناهج وطرق تدریس طرابلسجامعة 

 3 الهرمة محمد مشارك ذستاأ مناهج وطرق تدریس جامعة طرابلس
 4 ابوشقور المهدي نعیمة مشارك أستاذ تدریس وطرق مناهج طرابلس جامعة
  5 المقرم خلیفة سعد أستاذ تدریس وطرق مناهج الزاویة جامعة

 6 حمدي داوود مشارك ذاستأ االحصاء جامعة طرابلس
 7 عبد اهللا فرغلي أحمد مساعد ذستاأ أصول التربیة جامعة طرابلس
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  ببلدیة أبوسلیم األساسيتقییم واقع األنشطة الریاضیة المدرسیة لمرحلة التعلیم 

  أسامة سالم غریبي  .د                                                                    
  محمد المبروك التائب  .أ                                                                    

  المرغني میلود مانع.أ                                                                    
  :لبحثمقدمة ا-1-1

أصبح التقییم وبرامجه في العصر الحدیث قرین كل العملیات التربویة والتعلیمیة واإلداریة 
وبدونه ال تستطیع معرفة ماتحققه من نجاح ، المختلفة واألهلیةالتي تقوم بها المؤسسات التعلیمیة 

 فمن خالل تقییم العملیات، وبالتالي ال نستطیع تطویر برامجنا، أو ما تقابله من معوقات
عملیات التقییم و ، حقق من األهداف المحددة للبرامجوالمخرجات للبرامج یمكننا معرفة مدى ما ت

عن النواحي اإلیجابیة یجب أن تسیر جنبًا إلى جنب مع عملیة تخطیط وتنفیذ العملیات للكشف 
  .ب البرامج المستهدفةكل جوانأن یكون التقییم عملیة تقدیر مستمر لومن الضروري والسلبیة، 

)6  :75 (  
المواد الدراسیة بالمدرسة التي تسهم في  أحدىوالتربیة البدنیة في المجال المدرسي تمثل      

لذلك ، وبخاصة مرحلة التعلیم األساسي، ومهاریاً ، وصحیاً ، واجتماعیا، وعقلیاً ، إعداد النشء بدنیاً 
شاملة للنشء من خالل فقد أخذت المؤسسات التعلیمیة على عاتقها مسؤولیة تحقیق التنمیة ال

  ) 45: 2( .رامج المختلفة وتنفیذهاوضع الب
دارتــها تخـتلف من نظـام تعـلیـمـي إلــى آخرأكما       ، ن تنظیم البرامج الریاضیــة المدرسیــة وإ

حیث تخضع هذه البرامـج إلى سـیاســـات المؤسـسات التـعلــیمیــة ، ومن مــؤسـسة تعلیمیة إلى أخـرى
المجتمع الذي أوجد هذه المؤسسات لتنفیذ البرامج بالصورة الهادفة إحساسًا منه بقیمة  وأهداف

ن البرامج الریاضیة المتنوعة للنشــاط الریاضي والتربویة المنشودة، وإ  تحقیق األهداف التعلیمیة
المدرسي كأي عمل آخر تحتاج إلى تخطیط وتنظیم ومتابعة وتقییم لــكي تحقق أهدافها وتظهر 

المظهر التربــوي المشرف الذي تسعى إلیه المؤسسات التعلیمـــیة المدرســیة في مســاعدة تالمیذها ب
  ) 43:  9(حقیق النمو المتكامل علــى ت

  :البحثمشكلة  -1-2
أحد الوسائل الهامة التي تعمل على تحقیق  أهداف التربیة البدنیة المدرسیة برامج  تعتبر     

األمر الذي یجعل من اإلدارة العامة للنشاط ، والتربویة بالمؤسسات التعلیمیةالعملیة التعلیمیة 
، المدرسي في بدایة كل سنة دراسیة تعمل على وضع تخطیط لجمیع األنشطة المدرسیة المختلفة

والبرامج الریاضیة هي جزء من هذه األنشطة التي تسعى من خاللها المؤسسات التعلیمیة إلى 
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باإلضافة إلى برامج ، بأكبر عدد ممكن من التالمیذ في األنشطة الریاضیة االهتمام والمشاركة
ویهدف النشاط المدرسي الداخلي أو الخارجي ، ة والصحة للتالمیذ داخل المدرسةاألمن والسالم

إلى المشاركة في تحقیق النمو البدني والجسمي والنمو الروحي واالجتماعي للتالمیذ إضافة إلى 
ة الجانب العقلي والعاطفي، وتنمیة الذوق الفني اإلبداعي لدیهم  ومما ال شك في تنمی المساهمة

فیه أن مشاركة الطلبة في النشاط المدرسي یؤثر بشكل ایجابي على عملیة التحصیل العلمي، 
أن التربیة خبراء ة العمل، واحترام وتقدیر الذات، ویؤكد القیادة، ویدعم االتجاه اإلیجابي نحو قیم

، وفي ممارسة ال نشاط المدرسي یعتبر جزءًا من فلسفة المدرسة الحدیثة في دعم المنهاج أوًال
ثانیًا، ومن خالل إطالع الباحثون على  تكوین عادات وقیم ومهارات معرفیة وتعلیمیة مختلفة

ریاضیة الخاصة بالنشاط المدرسي بعض الدراسات العلمیة التي اهتمت بدراسة أهمیة البرامج ال
دارتها ببعض الدول العربیة و ) 11) (10( ) 12(على بعض سیاسات تخطیط البرامج الریاضیة وإ

) 13( )م2017/2018(وعلى خطة النشاط المدرسي الصادرة عن وزارة التعلیم للعام الدراسي 
وجد أنها تحظى باهتمام كبیر جدًا من حیث تخطیطها وتنوعها ،وهي تستهدف جمیع المراحل 

بنین وبنات  وال تقتصر على ) والتعلیم الثانوي ، التعلیم األساسي، أطفالریاض ( السنیة بالتعلیم 
نما الخارجیة أیضًا ومحدودة بالجداول الزمنیة كما تتضمن العدید من  برامج األنشطة الداخلیة وإ
األهداف التربویة والبدنیة والتي أهمها رفع مستوي اللیاقة البدنیة للتالمیذ وتحسین المهارات 

هم وما إلى ذلك من البرامج اإلداریة والریاضیة المتطورة التي تسهم بفاعلیة في التنمیة الحركیة ل
  .الشاملة للنشء بالمجال المدرسي 

فكان من الضروري معرفة تقییم هذه البرامج من وجهة نظر المهتمین بتنفیذ سیاسات وخطط      
على أهم الصعوبات والسلیبات أو  البرامج الریاضیة التي تقدمها إدارة النشاط المدرسي للتعرف

االیجابیات فیها وللتعرف على مسار وحجم وأشكال األنشطة الریاضیة للتربیة البدنیة المدرسیة 
وتقییمها بأسلوب علمي یخضع للتحلیل الدقیق للبیانات وبالتالي التوصل إلى نتائج قد تسهم في 

ا ومكمال ألهداف المناهج العلمیة تطویر وتحسن هذا النوع من النشاط الذي یعتبر جزءا مهم
لذا جاءت فكرة هذا البحث بتقییم برامج األنشطة المدرسیة لمرحلة التعلیم األساسي في ، والتربویة

محاولة للتعرف على نواحي القصور في هذه البرامج بما قد یساعد في تحقیق أهدافها بطریقة 
  .نشاط المدرسيأفضل، وبما یسهم  أیضا في تحقیق أهداف المجتمع من ال
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  :البحثأهمیة  -1-3
أهمیة البحث في تقییم خطط وبرامج التربیة البدنیة المدرسیة المستهدفة من قبل إدارة تكمن     

النشاط المدرسي والتعرف على مدى كفایة اإلمكانات المادیة والبشریة والبرامج ومدى االستفادة 
لین عن تخطیط البرامج واألنشطة الریاضیة والمسؤو  منها وبالتالي یستفاد من استنتاجاته المهتمین

والبرامج سیساعد على تطویر األنشطة الریاضیة  األنشطةبالمؤسسات التعلیمیة فرصد واقع هذه 
  .في هذه المدارس

  :یهدف البحث إلى :البحثا هدف -1-4
سلیم  من وجهة  أبوببلدیة  األساسيتقییم واقع األنشطة الریاضیة المدرسیة لمرحلة التعلیم  - 1

  .نظر منسقي النشاط الریاضي ومدراء المدارس ومعلمي التربیة البدنیة 
  الفروق في تقییم واقع األنشطة الریاضیة بین المدراء ومنسقي النشاط المدرسي  التعرف على  - 2

 .الداخلیة والخارجیة" والبرامج  األهدافومعلمي التربیة الریاضیة في 
  :بحثالتساؤالت -1-5
هو تقییم أهداف البرامج الریاضیة المدرسیة والبرامج الریاضیة الداخلیة والخارجیة من  ما - 1

 وجهة نظر منسقي النشاط الریاضي ومدراء المدارس ومعلمي التربیة البدنیة؟
هل هناك فرق في التقییم بین منسقي النشاط الریاضي ومدراء المدارس ومعلمي التربیة  - 2

 البدنیة ؟
  :بحثمصطلحات ال -1-6
یمكن من خالله تحدید مدى التقدم الذي حدث تجاه تحقیق األهداف السابقة " :التقییم  -1

  )23: 1( ". وضبطها
 ومعدة وفق تنظیم یزید من إمكانیة هي مجموعة خبرات نابعة من المنهاج" :البرامج الریاضیة  -2

تنفیذها بحیث تناسب المراحل الدراسیة المختلفة وتتناسب مع قدرات ورغبات ومیول التالمیذ وتسد 
  )17: 7(  ". حاجاتهم

هي الوحدة الكبرى في المنهج لمادة التربیة الریاضیة لكل صف من ":التربیة البدنیة المدرسیة  -3
  )20: 8(                 ". ود الفقري في التربیة البدنیةوهي العم، صفوف المدرسة

 :السابقةالدراسات  2-2
 .)5()1999(دراسة جمال ربایعة  2-2-1 

دراسة الواقع الحالي للبرامج واألنشطة الریاضیة التنافسیة لالتحاد الریاضي " :عنوان الدراسة
 ."للجامعات األردنیة
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التعرف على الواقع الحالي للبرامج واألنشطة الریاضیة والتنافسیة لالتحاد  :أهداف الدراسة
 .الریاضي للجامعات األردنیة 

  .الدارس المنهج الوصفي  استخدم :منهج الدراسة
مشرف نشاط والعب والعبة تم اختیارهم بالطریقة العشوائیة  300تكونت من  :الدراسة عینة

  .الطبقیة 
درجة تقویم البرامج واألنشطة الریاضیة لالتحاد الریاضي قد تراوحت بین  :الدراسة أهم نتائج

عدم وجود فروق بین تقییم فئات العینة في تقدیر  إلى كما أشارت النتائج، درجة متوسطة وقلیلة
 .یمة البرامج واألنشطة الریاضیة ق
 .)4()2002(دراسة أماني العاصي  2-2-2

  ."مدرسیة التنافسیةمن وجهة نظر المشرفین والمعلمینالریاضیة التقویم البرامج " : عنوان الدراسة
  .یم فئات العینة للبرامج الریاضیةالتعرف على الفروق في تقی :هدف الدراسة
  .المنهج الوصفي ت الدارسةماستخد:منهج الدراسة
، معلمًا ومعلمة) 136(بواقع ، مشرفًا ومعلماً )150(تكونت عینة الدراسة من  :عینة الدراسة

 .مشرفًا ومشرفة من النشاط) 14(و
درجة تقویم البرامج الریاضیة المدرسیة التنافسیة من وجهة نظر المشرفین  :الدراسةأهم نتائج 

وجود فروق بین عدم  إلى كما أشارت النتائج، والمعلمین قد تراوحت بین درجة متوسطة وقلیلة
  .المدرسیة التنافسیةالریاضیة یمة البرامج في تقدیر قالمشرفین والمعلمین تقییم 

  .)3() 2013(عمر  دراسة إسماعیل عاشور 2-2-3
  . "تقییم البرامج التنفیذیة لمنهج ألعاب القوى بمرحلة التعلیم األساسي" :عنوان الدراسة
، المعرفیة( القوى في تحقیق األهداف فاعلیة البرامج التنفیذیة لمنهج ألعاب  :أهداف الدراسة

  ).والوجدانیة، والبدنیة
موجهًا بمكتب التوجیه التربوي ) 25( منهم، فرد) 493(تكونت عینة الدراسة من  :عینة الدراسة
  .معلمًا موزعین على مدارس مكاتب التعلیم بمدینة غریان ) 156(و، للتربیة البدنیة

إن البرامج التنفیذیة من وجهة نظر العینة تتصف بالموضوعیة والتكامل  :نتائج الدراسةأهم 
ن جوانب الضعف فیها ترجع إلى عدم توفیر اإلمكانیات ، والقوة في مكوناتها واالستمراریة وإ

  .بة بمدارس مدینة غریان وضواحیهاوالبیئة التعلیمیة المناس
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  :سابقةمن الدراسات ال مدى االستفادة 2-3
أنها ألقت  وجدواالتي أمكن االستفادة منها  لسابقةالباحثون على الدراسات ا إطالعبعد      
اختیار ، و تحدید الخطوات المتبعة إلجراء البحثوء على الكثیر من المعلومات من خالل الض

تحدید ، و تحدید المنهج المناسب لهدف البحثمن خالل توصیات تلك الدراسات، و  مشكلة البحث
  .تحدید اإلجراءات اإلحصائیة المناسبة لهذا البحث  العینة وتحدید عددها، و وب اختیار أسل
  :إجراءات البحث -3
مته لمتطلبات لمالئ باألسلوب المسحي الوصفين المنهج استخدم الباحثو  :منهج البحث 3-1

  .البحث
ثالث فئات ذات عالقة  فرد،مقسم إلى) 448(من  تكون مجتمع البحث:مجتمع البحث 3-2

ومنسقي النشاط ، مدیراً ) 64(مدراء المدارس  :والفئات هي، األنشطة الریاضیةببرامج  مباشرة
ومعلمي التربیة البدنیة العاملین  بالمدارس وعددهم ، منسقاً ) 64(الریاضي المدرسي وعددهم 

  .م2019 - 2018سلیم للعام الدراسي أبو بمكتب التعلیم منطقة ، معلماً ) 320(
عینة في شكل طبقي ال، فقد تم تحدید اختیار العینة بالطریقة المسحیةتم :عینة البحث 3-3

مشرفًا للنشاط ) 41(و، %) 56(مدیرًا بنسبة ) 36(و،%) 55(معلمًا وبنسبة ) 179(تكونت من 
  .من العدد الكلي لكل فئة %) 64(بنسبة 

  :أداة جمع بیانات البحث 3-4
الباحثون على العدید من البحوث والدراسات والمراجع العلمیة قاموا  إطالعمن خالل      

بتصمیم استمارة استبیان لجمع المعلومات حول تقییم واقع األنشطة الریاضیة المدرسیة لمرحلة 
 وتم عرضها علىضم عددا من المحاور وكل محور ضم عددا من العبارات  األساسيالتعلیم 
اء هیئة التدریس بكلیات التربیة البدنیة وعلوم الریاضة بجامعة ذوي خبرة وكفاءة من أعض أساتذة

ظهرت االستمارة في صورتها النهائیة وضمت  ثالث محاور  حتىقاموا بالتعدیل حیث ) طرابلس(
 9(وضم "الداخلیة"، والبرامج الریاضیة )فقرات 8(أهداف البرامج الریاضیة وضم عدد وهي محور 

وقد تم إجراء المعامالت العلمیة علیها للتأكد من صدقها ) رةفق 12(توالخارجیة وضم )فقرات
  .ثباتها  مدىو 

  :الصدق: أوًال 
حدد الباحثون لحساب الصدق التجریبي لالستبیان الصدق التكویني بطریقة االتساق الداخلي      

تبین ) 2،1(أرقاموالجداول ، بین درجة كل عبارة والدرجة الكلیة للمحور الذي تنتمي إلیه العبارة
  .قیم معامالت االرتباط ومستوى الداللة بین درجة العبارة والدرجة الكلیة للمحور 
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  )1(الجدول رقم 
معامالت االرتباط ومستوى الداللة بین درجة العبارة والدرجة الكلیة لمحور أهداف البرامج 

  الریاضة المدرسیة

أن العبارات التي حققت معامالت ارتباط دالة إحصائیا مع درجة  )1(یتضح من الجدول     
أما العبارات التي لم تحقق معامالت ارتباط دالة إحصائیًا فهي ، عبارات) 8(المحور الكلیة بلغت 

والتي تم حذفها لعدم تحقیقها شروط االتساق الداخلي مع درجة المحور الكلیة ، )6(عبارة رقم 
  .عبارات) 8(اف البرامج الریاضیة تالي یصبح عدد عبارات محور أهدوبال، التي تنتمي إلیه

  )2(الجدول رقم 
البرامج  يمعامالت االرتباط ومستوى داللة االختبار بین درجة العبارة والدرجة الكلیة لمحور 

  الداخلیة والخارجیة الریاضیة

 ارتباط داله إحصائیًا هي أرقام أن العبارات التي لم تحقق معامالت) 2(یتضح من الجدول      
من ) 31،26،22(من المحور الفرعي البرامج الریاضیة الداخلیة، والعبارات أرقام ) 20،19(

المحور الفرعي البرامج الریاضیة الخارجیة والتي تم حذفهم لعدم تحقیقهم شروط االتساق الداخلي 
ور األنشطة الریاضیة عدد عبارات مح وبالتالي أصبح، مع الدرجة الكلیة للمحور الذي تنتمي إلیه

معامل   رقم العبارة  
  االرتباط 

مستوى 
  الداللة 

معامل   رقم العبارة 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة 

معامل   رقم العبارة
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

1  60.  0.00  4  38.  0.35  7  47.  0.05  
2  63.  0.00  5  60.  0.00  8  49.  0.00  
3  55.  0.00  6  17.  0.05  9  52.  0.00  

المحاور 
  الفرعیة

رقم 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

رقم 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

رقم 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

  
  البرامج

  الریاضیة
  الداخلیة

10  61.  00.  14  49.  00.  18  63.  00.  
11  33.  05.  15  57.  00.  19  25.  05.  
12  58.  00.  16  68  00.  20  11.  05.  
13  53.  00.  17  70.  00.    

  

  
  البرامج

  الریاضیة
  الخارجیة

21  37.  00  26  34.  05.  31  16.  05.  
22  30.  05.  27  36.  05.  32  44.  00.  
23  50.  00.  28  58.  00.  33  65.  00.  
24  61.  00.  29  42.  00.  34  57.  00.  
25  55.  00.  30  86.  00.  35  56.  00.  
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في ضوء نتائج تحقیق الصدق التكویني لالستبیان في صورته األولى تم ، عبارة) 21(المدرسیة 
عبارة حققت معامالت صدق دالة إحصائیًا مع الدرجة الكلیة للمحور الذي ) 29(استخالص 
  .تنتمي إلیه 

  :معامل الثبات -ثانیًا 
وقد ) كرونباخ(باستخدام معادلة ) ألفا(االستبیان تم استخدم معامل  إلیجاد معامل ثبات      

أهداف البرامج "حیث بلغ معامل الثبات للمحور األول ، استخدمت بیانات العینة االستطالعیة
أما بالنسبة لالستبیان ، )0.84" (البرامج الریاضیة"، والمحور الثاني )0.71" (الریاضیة المدرسیة

وأن معامالت الثبات جمیعها أكبر من قیمة معیار كرونباخ ) 0.90(ت بلغ فقد حقق معامل ثبا
وهذه القیمة تؤكد أن االستبیان ومحاوره یتمیز بثبات وموثوقیة في تقییم البرامج ) 0.70(للثبات 

 .                                                       الریاضیة المدرسیة 
  :اإلجراءات اإلحصائیة 3-5
 .المتوسط الحسابي  - 1
 .المعیاري االنحراف - 2
 .االرتباط البسیط - 3
 .النسبة المئویة  - 4
 ).ت(اختبار  - 5
  .تحلیل التباین - 6
  :الدراسة االستطالعیة 3-6

األساسیة والتي  جتمع البحث ومن خارج عینة البحثتم تطبیق االستبیان على عینة من م      
وذلك مدراء مدارس ) 10(مشرفي نشاط و) 10(معلمین و) 10(منهم فرد ) 30(بلغ عددها 

  .للتعرف على الصعوبات التي قد تواجه تنفیذ الدراسة األساسیة
  :الدراسة األساسیة 3-7

 م23/6/2019بتوزیع االستبیان على عینة البحث وذلك في الفترة من  األساسیةتم تنفیذ الدراسة 
 . م 4/7/2019إلى 

نة الدراسة لمحتوى محاور تقییم عی لنتائجبعد التحلیل اإلحصائي  :النتائج ومناقشة عرض -4
  :سیة والجداول التالیة تبین ذلك المدر تقییم برامج الریاضة 
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  )3(لجدول رقم ا
الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري ودرجة التقییم والنسبة المئویة للموقف التقییمي 

  بمحور أهداف برامج الریاضة المدرسیة

  

على عبارات محور أهداف البرامج والخاص بإجابات العینة ) 3(ضح من الجدول یت     
قد تراوحت ما  الریاضة المدرسیة أن قیم النسب المئویة لدرجة التقییم للمواقف المستهدفة بالتقییم

  ).73.87(%، والدرجة الكلیة بلغت %)92إلى % 63(بین 
ومن خالل  تقییم أهداف برامج الریاضة المدرسیة یتبین من لإلجابة على التساؤل األول      

إجابات المبحوثین انه على الرغم من ووجود خطة للبرامج الریاضیة لتحقیق أهداف الریاضة 
المدرسیة إال إنه ال یوجد تقییم ألهداف البرامج الریاضیة المدرسیة كل سنة كما إن نقص 
اإلمكانات یؤثر بشكل سلبي على تحقیق األهداف األساسیة للریاضة المدرسیة مع عدم تمشیها 

  . نات المتاحة مع اإلمكا
  )4(جدول رقم 

ییم العینة ألهداف برامج الریاضة داللة الفروق بین الوسط الحسابي والوسط المعیاري لدرجة تق
  المدرسیة

وجــود فروق دالــة إحصائیًا بیــن الوســـط الحسابي والوســط المعیاري ) 4(یتضــح من الجـدول      
) ت(ولصالح الوسط الحسابیلدرجة تقییم أهداف البرامج الریاضة المدرسیة وهذا ما أكدته قیمة 

  اإلحصاءات                                                    م
  الــعــبــارات       

الوسط 
  الحسابي 

االنحراف 
  المعیاري 

درجة 
  التقییم 

النسبة 
  المئویة

  %73  565  0.88  2.18  هل توجد خطة للبرامج الریاضیة لتحقیق أهداف الریاضة المدرسیة ؟  1
  %68  527  0.89  2.04  الریاضیة المدرسیة واقعیة یمكن  تحقیقها باإلمكانیات المتاحة ؟هل أهداف البرامج   2
  %63  496  0.91  1.92  هل یوجد تقییم ألهداف البرامج الریاضیة المدرسیة كل سنة ؟  3
  %71  551  0.85  2.13  هل البرامج الریاضیة المدرسیة تحقق أهدافها المتنوعة بصورة جیدة؟  4
  %74  576  0.89  2.23  خطة البرامج الریاضیة أهداف اكتشاف الموهوبین واالهتمام بهم ؟ تشتملهل   5
هل حصائل البرامج  الریاضیة المدرسیة في الوقت الحالي ذات تأثیر إیجابي على   6

  تحقیق أهداف الحركة الریاضیة للیبیا ؟
1.91  0,85  493  63%  

  %87  674  0.67  2.63  ؟التنافس الشریف واالحترام والقیم الحسنةهل البرامج الریاضیة المدرسیة تعلم روح   7
  %92  717  0.58  2.71  هل نقص اإلمكانات أثر سلبَا على تحقیق أهداف أساسیة للریاضة المدرسیة ؟  8

  %73.87  الدرجة الكلیة لمحور أهداف البرامج الریاضة المدرسة

  المعیار اإلحصائي     
  المحور 

الوسط   ع  س
  المعیاري 

فرق 
  الوسطین

  مستوى   )ت(قیمة 
  الداللة 

  0.00  13.84  3.81  16  4.42  19.81  أهداف البرامج الریاضة المدرسیة
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وهي اصغر من مستوى المعنویة ) 0.00(ختبار ومستوى داللة اال) 13.84(المحسوبة 
)0.05.(  

  )5(الجدول رقم 
الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري ومجموع الدرجة والنسبة المئویة للموقف ألتقییمي بمحور 

  الریاضیة الداخلیة البرامج
  اإلحصاءات                                     م

  العبارات          
الوسط 

  الحسابي 
االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  التقییم 

النسبة 
  المئویة 

  %72  559  0.88  2.16  هل یتم النشاط الریاضي الداخلي وفقًا للسن والحاجات والمیول ؟  9
هل یوجد اهتمام باإلشراف على فترات النشاط التي تقدم للتالمیذ أثناء الیوم   10

  الدراسي ؟
2.15  0.85  557  71%  

  %72  565 0.85  2.18  ومتابعة من المعلمین باألنشطة الریاضیة التنافسیة ؟هل یوجد اهتمام   11
  %75  582 0.85  2.25  هل تطبق في األنشطة الداخلیة النظم والقواعد القانونیة للنشاط الممارس ؟  12
  %75  581 0.84  2.25  هل یسمح لجمیع التالمیذ ممارسة األنشطة وفقًا لمیولهم ورغباتهم ؟  13
المدرسة مزید من الوقت في حالة وجود عدد كبیر من المشاركین  هل تخصص  14

  في األنشطة ؟
1.70  0.82 439  56%  

هل یقوم بمهام اإلشراف والتدریب والتحكیم معلمو ومعلمات التربیة البدنیة   15
  بالمدرسة على حد سواء ؟

2.23  0.85  577  74%  

  %65  509 0.87  1.97  دوریة منتظمة ؟هل تنظم األیام الریاضیة بطریقة جیدة وعلى فترات   16
شراف من المدرسة لتوفیر متطلبات تنفیذ األنشطة الداخلیة ؟  17   %64  500 0.82  1.93  هل یوجد دعم وإ

  %69.33  الدرجة الكلیة لمحور البرامج الریاضیة الداخلیة

البرامج والخاص بإجابات العینة على عبارات بالمحور الفرعي ) 5(یتضح من الجدول      
راوحت ما بین أن قیم النسب المئویة لدرجة التقییم للمواقف المستهدفة بالتقییم قد تالریاضیة الداخلیة

والمالحظ من تقییم هذا المحور التزام ، )69.33(%ة بلغت ، والدرجة الكلی%)75إلى 56%(
المعلمین بإدارة النشاط المدرسي من حیث التدریب والتحكیم واألشراف وتطبیق النظم والقواعد 
القانونیة للنشاط الممارس في األنشطة الداخلیة مع السماح لجمیع التالمیذ بممارسة األنشطة وفقًا 

لوقت الالزم لمشاركة اكبر عدد من التالمیذ كما ال توفر لمیولهم ورغباتهم إال  أن المدارس ال توفر ا
  .بهاالدعم المناسب واألشراف الجید لتوفیر متطلبات تنفیذ األنشطة الداخلیة 
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 )6(الجدول رقم 
البرامج داللة الفروق بین الوسط الحسابي والوسط المعیاري لدرجات تقییم العینة بمحور 

  الریاضیة الداخلیة

  

الوسط الحسابي والوسط المعیاري وجود فروق داله إحصائیا بین ) 6(یتضح من الجدول     
وهذا ما أكدته  للبرامج الریاضیة الداخلیةولصالح الوسط الحسابي لدرجة تقییم بالمحور الفرعي 

وهي أصغر من مستوى ) 0.00(ومستوى داللة االختبار ) 12.67(المحسوبة ) ت(قیمة 
 ) .0.05(المعنویة 

  )7(الجدول رقم 
ومجموع الدرجة والنسبة المئویة للموقف ألتقییمي بمحور الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري 

  الخارجیةلبرامج الریاضیة ا
  اإلحصاءات                                            م

  العبارات 
الوسط 

  الحسابي 
االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  التقییم 

النسبة 
  المئویة 

بالمدرسة بتوافق معلمو التربیة البدنیة هل یتم وضع خطة المسابقات الریاضیة الخارجیة   18
دارة المدرسة؟   وإ

2.15  0.89  555  71%  

  %69  541  0.92  2.09  هل توجد خطة تلزم كل المدارس من االشتراك في األنشطة الریاضیة المحددة بالخطة ؟  19
األجهزة و هل توفر خطة إدارة النشاط الریاضي كل المتطلبات من األدوات والمالعب   20

  والتحكیم والجوائز ؟
1.72  0.81  446  57%  

  %73  571  0.90  2.21  هل تحدد ضوابط بالنسبة للتالمیذ المشاركین في األنشطة الخارجیة ؟  21
  %50  390  0.71  1.51  هل تتوفر كل المتطلبات المادیة والمعنویة والمعلوماتیة لتنفیذ البرامج الریاضیة المدرسیة ؟  22
للبرامج الریاضیة الخارجیة تمكن المدارس من إقامة أنشطتها بكل یسر هل الخطة الزمنیة   23

  ؟
1.82  0.82  471  60%  

  %74  575  0.81  2.22  هل المدارس حریصة على المشاركات في األنشطة الریاضیة الخارجیة ؟  24
  %79  612  0.83  2.37  هل تكلف المدرسة معلم التربیة البدنیة بضرورة المشاركة في األنشطة الخارجیة ؟  25
هل تلتزم إدارة النشاط الریاضي المدرسي بأجراء فحوص طبیة للتالمیذ المشاركین في   26

  األنشطة الریاضیة الخارجیة ؟
1.41  0.71  364  47%  

  %67  525  1.09  2.03  هل النشاط الریاضي الخارجي كافي الكتشاف المواهب الریاضیة من وجهة نظرك ؟  27
دارات ا هل یوجد تنسیق بین إدارة  28 لنوادي لرعایة وتدریب النشاط الریاضي المدرسي وإ

  الموهوبین؟
1.56  0.77  405  52%  

هل فاعلیة البرامج الریاضیة التنافسیة تعتمد بالدرجة األولى على موهوبي األندیة   29
  الریاضیة في الوقت الحالي؟

2.08  0.85  539  69%  

  %64  الدرجة الكلیة لمحور البرامج الریاضیة الخارجیة

للبرامج والخاص بإجابات العینة على عبارات بالمحور الفرعي ) 7(یتضح من الجدول      
قد تراوحت ما  أن قیم النسب المئویة لدرجة التقییم للمواقف المستهدفة بالتقییمالریاضیة الخارجیة

  المعیار اإلحصائي 
  العبارات   

الوسط   ع  س
  المعیاري

مستوى   )ت(قیمة   فرق الوسطین
  الداللة

  0.00  12.67  4.11  18  5.21  22.11  البرامج الریاضیة الداخلیة
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تقییم هذا المحور أن من نتائج ویظهر ، )64(%، والدرجة الكلیة بلغت %)79إلى  %47(بین 
المدارس حریصة على المشاركة في األنشطة الریاضیة الخارجیة  كما تلزم معلم التربیة البدنیة 

ویظهر التقییم عدم  بضرورة المشاركة و تضع ضوابط للتالمیذ للمشاركة باألنشطة الخارجیة 
شاركین في األنشطة التزام  إدارة النشاط الریاضي المدرسي بأجراء فحوص طبیة للتالمیذ الم

الریاضیة الخارجیة مع عدم تتوفر المتطلبات المادیة والمعنویة والمعلوماتیة لتنفیذ برامج الریاضیة 
دارات النوادي لرعایة  المدرسیة مع عدم وجود تنسیق بین إدارة النشاط الریاضي المدرسي وإ

  .وتدریب الموهوبین بالمدارس
 )8(الجدول رقم 

لبرامج داللة الفروق بین الوسط الحسابي والوسط المعیاري لدرجات تقییم العینة بمحور ا
 الریاضیة الخارجیة

فروق داله إحصائیا بین الوسط الحسابي والوسط المعیاري وجود ) 8(یتضح من الجدول     
ولصالح الوسط الحسابي لدرجة تقییم بالمحور الفرعي للبرامج الریاضیة الخارجیة وهذا ما أكدته 

وهي أصغر من مستوى ) 0.00(ومستوى داللة االختبار ) 13.65(المحسوبة ) ت(قیمة 
  ) .0.05(المعنویة 

  )9(الجدول رقم 
  لتقییم فئات العینة لواقع البرامج الریاضیة المدرسیة اإلحصائيیف یبین التوص

  اإلحصاءات
  فئات العینة    

  أكبرقیمة  أصغر قیمة   ن  ع  س

  214  84  179  26.7  142.11  المعلمین
  192  83  37  27.6  134.18  منسقي النشاط 
  210  83  42  28.5  141.26  مدراء المدارس
  214  83  258  27.19  140.83  المجموع الكلي

 134.18(أن المتوسطات الحسابیة لتقییم فئات العینة تراوحت من  )9( یتضح من الجدول    
  ) .28.5إلى  26.7(واالنحراف المعیاري من ) 142.11إلى 

  
  
  

  المعیار اإلحصائي 
  العبارات     

الوسط   ع  س
  المعیاري

فرق 
  الوسطین

مستوى   )ت(قیمة 
  الداللة

  0.00  13.65  5.82  24  6.89  29.82  البرامج الریاضیة الخارجیة
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  )10(الجدول رقم 
  تحلیل التباین لمتوسطات تقییم فئات العینة

  الداللةمستوى   )ف(قیمة   متوسط المربعات   درجات الحریة  مجموع المربعات
1931.055  2  965.528  1.31  27.  
188086.8  255  737.595    
190017.8  257    

عدم وجود فروق داله إحصائیًا یبین تقییم فئات العینة لواقع  )10( ضح من الجدولتی    
وهي أكبر من ، .)27(وهذا ما أكدته قیمة مستوى داللة معنویة االختبار ، البرامج الریاضیة
  .)0.05(مستوى معنویة 

عدم وجود فرق معنوي في درجة التقییم ولإلجابة على التساؤل الثاني أظهرت النتائج      
منسقي النشاط الریاضي ومدراء المدارس شطة الریاضیة المدرسیة بین وفي تقدیر مستوي األن
  .مما یدل على تقارب وجهة نظرهم في كل محاور التقییم ومعلمي التربیة البدنیة 

  :االستنتاجات5-1
والمنهج العلمي المستخدم تم التوصل إلى االستنتاجات  وتساؤالت البحث أهدافي ضوء ف     
  :التالیة

وجود خطة لبرامج األنشطة المدرسیة تحقق بعض أهداف النشاط المدرسي مع عدم وجود آلیة .1
  .لتقییم األهداف بشكل مستمر وواقعیتها لتتمشي مع اإلمكانات المتاحة 

  . اكتشاف بعض الموهوبین الریاضیین من خالل النشاط المدرسي .2
عدم وجود خطط وبرامج لتبني الموهوبین بالمدارس وعدم التنسیق بین إدارة النشاط المدرسي .3

  .واألندیة لتبني هؤالء الموهوبین
دارة المدرسة إال أن عد. 4 م توفر النشاط الریاضي الداخلي یحظى باهتمام كبیر من المعلمین وإ

المالعب والصاالت الریاضیة المناسبة إلقامة األنشطة الریاضیة المتنوعة یؤثر بشكل سلبي على 
  .األنشطة الداخلیة 

لتوفیر  إدارة النشاط المدرسيعدم توفر الوقت الالزم والدعم المناسب واألشراف الجید من  .5
  .یذ متطلبات تنفیذ األنشطة الداخلیة لمشاركة اكبر عدد من التالم

وجود اهتمام إیجابي من إدارات المدارس بالمشاركة الفاعلة في األنشطة الخارجیة من خالل . 6
  .لتدریب الفرق للمشاركة اإلیجابیةتكلیف المعلمین بهذه األنشطة ووضع خطط 
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  :التوصیات 5-2
  :باآلتي  وصي الباحثونأ استنتاجات البحثي في ضوء 
امج لما لها من دور فعال في نجاح خطة تنفیذ البر ) والبشریةالمادیة (االهتمام باإلمكانات  - 1

 .اإلداریة والریاضیة المدرسیة
وضع خطة لألنشطة الریاضیة تستهدف التالمیذ ذوي االحتیاجات الخاصة بالمدارس أسوة  - 2

تعمل على تنمیة قدراتهم  وغیرها من الجوانب التي، بأقرانهم األسویاء في الممارسة والتنافس
 .وأدائهم

دارة البرامج االهتمام بالمعلمین واللجان ا - 3 الریاضیة المدرسیة من خالل لمشرفة على تنفیذ وإ
 .دة في اإلدارة والتنظیم والتدریبتأهیلهم في دورات إلكسابهم خبرات مهنیة جدی

دارة البرامج االهتمام بنواتج ونتا - 4 مدرسیة وتفعیلها واالستفادة الریاضیة الئج وتقاریر تنفیذ وإ
 .منها

دارة النشاط الریاضي واألندیة الریاضیة للتعاون واالستفادة  - 5 االهتمام بالعالقة بین المدارس وإ
 .مكانات األندیة في إقامة األنشطةمن إ
  :المراجع

إبراهیم أحمد سالمة     .1
)1999(  

، منشأة المعارف، المدخل التطبیقي لقیاس اللیاقة البدنیة
  .اإلسكندریة 

أبوبكر محمد كریمید    .2
)1997          (  

تطویر األنشطة المدرسیة الحرة في ضوء أهداف المرحلة الثانیة 
كلیة ، رسالة دكتوراه غیر منشورة، لیبیا، من التعلیم األساسي

  .جامعة طنطا ، التربیة الریاضة
إسماعیل عاشور   .3

  )2013(عمر
حلة التعلیم تقییم البرامج التنفیذیة لمنهج ألعاب القوى لمر 

كلیة التربیة البدنیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، األساسي
  .جامعة طرابلس ، وعلوم الریاضة

أماني العاصي         .4
)2002(  

تقویم البرامج الریاضیة التنافسیة المدرسیة من وجهة نظر 
كلیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، المشرفین والمعلمین

  .األردنیةالدراسات العلیا 
تقویم البرامج واألنشطة الریاضیة والتنافسیة لالتحاد الریاضي )     1999(جمال ربایعة          .5

كلیة الدراسات ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، للجامعات األردنیة
  .العلیا األردنیة 

دراسة التقویم واقع البرامج واألنشطة الریاضیة لدى االتحاد علي أبوزمغ           .6
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، كلیة "48"العدد ، مجلة نظریات وتطبیقات، األردني للسباحة  )     2003(
  .اإلسكندریة، التربیة الریاضیة للبنین

لیلى عبدالعزیز زهران   .7
)1999   (  

دار ، األصول العلمیة والفنیة لبناء المناهج في التربیة الریاضیة
  .القاهرة ، زهران

محمد جمیل   .8
  )ت.ب(عبدالقادر

  .بیروت ، دار الجبل، التربیة الریاضیة الحدیثة

مفتاح محمد المبروك   .9
)2011(  

، اتجاهات اإلدارة المدرسیة نحو درس ومناشط التربیة البدنیة
جامعة ، كلیة التربیة البدنیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة

  .طرابلس 
زهرة  أبوعبدالناصر  نضال  .10

)2011(  
 على والصف والجنس الریاضیة الممارسة متغیرات تأثیر

 في العلیا األساسیة المرحلة طلبة لدى المشكالت السلوكیة
 الدراسات كلیة، غیر منشورة، رسالة ماجستیر، نابلس محافظة

  .فلسطین ، الوطنیة النجاح جامعة، العلیا
( ولید عبد العزیز الخراشي  .11

2004(  
دراسة (األنشطة الطالبیة في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة دور 

میدانیة على عینة مختارة من طالب جامعة الملك سعود 
، كلیة الدراسات العلیا، غیر منشورة، رسالة ماجستیر، )بالریاض

  السعودیة، جامعة الملك سعود
الدلیل التنظیمي لحصة   .12

النشاط في مدارس التعلیم 
وزارة ، ه 1438/1439العام 
إدارة النشاط ، التعلیم

المملكة العربیة ، الطالبي
  .السعودیة

https://edu.moe.gov.sa/Namas/DocumentCentre  

الخطة العامة للنشاط   .13
المدرسي للعام الدراسي 

وزارة ، م2017/2018
  مدرسيإدارة النشاط ال، التعلیم

content/uploads-https://moe.gov.ly/wp  
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 البالستیة على مستوى أداء بعض مهارات تأثیر برنامج بالتدریبات"
  "في سالح الشیش ریاضة المبارزة

  
  نور حاتم الحداد .د                                                                          

  مــــــــــرستزا ــــــــــــلی. د                                                                          
  سجى شكریاس       .أ                                                                          

   .التعریف بالبحث – 1
  : همیة البحثأالمقدمة و  - 1 – 1

تعد ریاضة المبارزة أحدى الریاضات التي لها متطلبات و محددات خاصة فضًال عن أهدافها     
وفقًا لقوانین معینة وقواعد تنظیمیة خاصة  إذ تمارس، یة والتربویةالریاضیة واالجتماعیة والنفس
ن قدرة المبارز على بذل الجهد وتحقیق الفوز تتوقف على الكثیر ، تحكم المنافسة بین المتبارزین وإ

ریاضة  وبما أن.لذا وجب علینا االهتمام بتلك القدرات، من المتغیرات منها القدرات البدنیة والحركیة
وخططیة التي یمكن من خاللها   من األلعاب الفردیة التي تتطلب قدرات بدنیة ومهاریة المبارزة

تحقیق نتائج متقدمة فالالعب الذي یكون متكامال بدنیا ونفسیا ومهاریا یستطیع الحصول على 
نتائج جیدة في المنافسات إذ تتطلب المبارزة سرعة الهجوم نحو الخصم بشكل مفاجئ ودقة في 

ن أي ضعف في القدرات أة السالح إلى هدف المنافس، لغرض الحصول على لمسة فتوجیه ذباب
، یسبب ضعف في دقة الحصول على اللمسة وبالتالي عدم تحقیق النتائج المرجوة في المنافسات

التدریبات البالستیة في التأثیر على أداء  تأثیرومن هنا تتجلى أهمیة البحث في التعرف على 
من أجل التركیز علیها من قبل المدربین للوصول إلى أفضل  بسالح الشیشة بعض مهارات المبارز 

  .النتائج في المنافسات الریاضیة
   :مشكلة البحث- 1-2

من األمور التي ال غنى عنها في تدریب المهارات التي تحتاج إلى  ةالبالستی اتعد التدریبت   
رزة  ونظرا لصعوبة أداء مهاراتها توافق عضلي عصبي للسیطرة على مجریاتها مثل ریاضة المبا

معرفة تأثیر التدریبات البالستیة على مستوى أداء بعض مهارات المبارزة  اتأرادت  الباحث
ومن هنا یمكن تلخیص مشكلة البحث ، والمتحققة في استمراریة أدائها في المباراة أكثر من غیرها

  .ارزةحسن من مهارات المبی أننه أتدریبي من شإدخال برنامج  في
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  :أهداف البحث 1-3
  : یهدف البحث إلى تصمیم برنامج تدریبات البالستیة للتعرف على     

  .  بسالح الشیشالمبارزة ریاضة بعض مهارات  أداءالتدریبات البالستیة على مستوى  تأثیر -
  .في سالح الشیشمهارات المبارزة   نسب التحسن في مستوى أداء بعض -
  فرض البحث  1-4
ك فروق ذات دالئل معنویة بین المجموعتین الضابطة والتجریبیة ولصالح العینة التجریبیة هنا -

بتغیر االتجاه  المباشرة، الهجمةالهجمة المستقیمة (مهارات  أداءمستوى في  في االختبار البعدي
  .بسالح الشیشالمبارزة في ریاضة )  الهجمة العددیة، الهجمة الدائریة ،الهجمة القاطعة،
بسالح الشیش نتیجة تدریبات المبارزة ریاضة بعض مهارات  ا هي نسب التحسن في أداءم -

  البالستیة ؟
  :مجاالت البحث-3-1
كلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضیة للبنات  –المرحلة الثالثة  الباتط:البشريالمجال  -3-1-1

  . جامعه بغداد
كلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضیة  –غدادجامعة ب –قاعه المبارزة   :المكانيالمجال  -3-1-2

  .للبنات
  ) . 28/12/2019ولغایة   25/10/2019  (المدة من :الزمانيالمجال  -3-1-3
  :الدراسات النظریة-1- 2
  :التدریب البالیستى-2-1-1

هو طریقة حدیثة نسبیًا وتربط عناصر التدریب البیلومترى وبین تدریب األثقال وتتضمن رفع    
  )  126: قاسم المندالوي . (ل خفیفة بسرعات عالیةأثقا
   :قید البحث الخاصةالمهارات -2-2-2
أو ، یعنيً  قیام الالعب بحركة بسیطة سواء أكانت بمد الذراع المسلحة فقط-:البسیطالهجوم  -1

 إما إذا تم االنتقال من جهة. فیكون مباشرا، التقدم أو الطعن نحو الهدف المنافس مد الذراع مع
وهو ذلك النوع من الهجوم  )48:عبد الهادي وعبد الكریم ( )مباشراهجوما غیر (ألخرى فیسمى 

إما في اتجاه التالحم نفسه أو ، الذي یقوم به الالعب في محاولة لتسجیل اللمسة في هدف المنافس
مد الذراع ویتم إما بمد الذراع أو بمد الذراع مع التقدم أو ، التالحم التجاهفي االتجاه المغایر 
  .متبوعا بحركة الطعن 
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یكون هجوما  أننستطیع استخالص أن الهجوم البسیط یمكن ) للهجوم البسیط(ومن هذا التعریف  
أو هجوما بسیط غیر ، )الذي یؤدي في اتجاه التالحم نفسه عندما یكون مفتوحا وهو(مباشرا،بسیطا 
ویلجأ الالعب ألداء الهجوم ، )تالحموهو الذي یؤدي في االتجاهات المغایرة  التجاه ال(،مباشر

  ) 120:إبراهیم نبیل . (التالحم األصلي مغلقا اتجاهالبسیط غیر المباشر في حالة ما إذا كان 
هو القیام بحركة بسیطة بمد الذراع مع التقدم أو بدونه في اتجاه هدف (والهجوم البسیط     

ذا تم بتغیر االتجاه ، المنافس نفسه فیكون مباشرا أي االنتقال من جهة إلى جهة أخرى في إثناء  ،وإ
) الهجوم البسیط المباشر(ثل ویتم) 216:عبد علي نصیف ) (هجوما غیر مباشر(فیسمى ، الهجوم

  :في 
  .الهجمة المستقیمة المباشرة -2

  : في ) الهجوم البسیط غیر المباشر( في حین
  .الهجمة بتغیر االتجاه-3
  .الهجمة القاطعة-4

  :المستقیمة المباشرةالهجمة : أوال
في االتجاه نفسه الذي یتالحم فیه مع منافسه في ) الهجمة المستقیمة المباشرة(یؤدي الالعب       

إبراهیم (والوحید للهجوم البسیط المباشر الحقیقيوهي المثال ، حالة ما إذا كان هذا االتجاه مفتوحا
ركة هجومیة مباشرة یقوم بها الالعب هيً ح) الهجمة المستقیمة المباشرة( كما أن ،)123:نبیل 

، عبد الهادي(وباالتجاه نفسه سواء أكانت منطقة خارجیة أم داخلیة ، المهاجم على هدف المنافس
  )68:عبد الكریم

  :الهجمة بتغیر االتجاه: ثانیاً 
وتتم بقیام الالعب بتغیر االتجاه مرة ، حركة هجومیة غیر مباشرة : هي) الهجمة بتغیر االتجاه(  

وذلك بتغیر ذبابة نصله ، واحدة إلى الجهة األخرى عندما یكون نصال الالعبین  في حالة التحام 
من أسفل نصل سالح الالعب المنافس المقابل للوصول إلى الجانب األخر أو بالعكس في 

وبتغیر نصل سالحه من أعلى نصل سالح الالعب  ،)211:عبد علي نصیف(األوضاع العلیا 
  .وبالعكس في األوضاع السفلى، للوصول إلى الجانب األخر المنافس المقابل

وتؤدي في االتجاه المقابل ، هي إحدى الهجمات التي یتمثل فیها الهجوم البسیط غیر المباشر و    
ولكنها ، لالتجاه الذي یتالحم فیه الالعب مع منافسه في حالة ما إذا كان االتجاه األصلي مغلقا 

هذه الحركة تتم بقیام الالعب و ، )123:إبراهیم نبیل (في طریقة أدائها تختلف عن الهجمة المغیرة 
وكذلك الرسغ باتجاه الكتف الیمنى من الجهة ، بسحب نصل سالحه إلى الخلف بثني المرفق قلیال 
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حتى یصل نصل الالعب إلى نهایة ذبابة نصل سالح المنافس یلي ذلك ، الیمنى الخارجیة قلیال 
أن یراعي دقة  على، المنافسل الالعب إلى الجانب اآلخر من نصل سالح مباشرة تغیر اتجاه نص

  .ومن مسافة قریبة إلى هدف المنافس ، م بوقت قصیرتوت،الحركة وسرعتها في أثناء تنفیذها 
وفي األوضاع ، )أي الخطوط العلیا(، وفي أكثر حاالتها باألوضاع العلیا، وتتم هذه الحركة   

،  الح الالعب في االتجاه الموازي لألرض عند تأدیة الطعنة القاطعةالسفلى تكون ذبابة نصل س
ولكي تتم بشكل صحیح یجب التأكد من عدم هروب نصل المنافس بوساطة زیادة السیطرة التامة 

وتؤدى هذه الحركة بسحب الالعب نصل ، )211:عبد علي نصیف(التي تضمن تأدیة هذه الحركة 
وبمجرد أن یجتاز نصل ، ید یرافقه انثناء بسیط جدا بالمرفق سالحه إلى الخلف بحركة من رسغ ال

ومد الذراع المسلحة ، الالعب ذبابه سالح المنافس یقوم بتوجیه ذبابة سالحه نحو هدف المنافس
ویفضل أداء الطعنة القاطعة من ، ویجب أن یكون تنفیذها بدقة وسرعة، والطعن بالقدم األمامیة

الن أدائها من مسافة قریبة ، لتالحم بالقسم الضعیف من النصلوعندما یكون ا، مسافة متوسطة 
یعطي للمنافس فرصة القیام بالهجوم المضاد ألّن المهاجم یضطر لثني ذراعه من مفصل المرفق 

  .بسبب قرب المسافة لنقل نصل سالحه من جانب آلخر 
   :الهجوم المركب-2

عبارة عن حركتین أو أكثر  هوو ، مختلفة یعنيً قیام الالعب بعدة حركات) الهجوم المركب(أن    
والتي تهدف إلى تسجیل لمسة على ، مع مراعاة الدقة في ترابطها التي تسبق حركة الهجوم المؤثر

وتتكون حركات الهجوم المركب التي تستخدم من قبل ، )211:عبد علي نصیف(هدف المنافس 
  :الالعبین مما یلي

  :الهجمة العددیة: أوال
وذلك بتغیر نصل سالحه ، ومن حالة االلتحام بالمراوغة األولى، الالعب المهاجم وتتم بقیام    

بحركة ) المدافع(فإذا قام الالعب المنافس ، إلى الجهة األخرى العلیا لوضع الدفاع الرابع للمنافس
وفي الوقت نفسه بتغیر نصل سالحه من حركة دفاع ، دفاع مخدوعة یقوم الالعب المهاجم

وذلك لتحقیق لمسة صحیحة على ، وع إلى الجهة التي كان فیها االلتحام السابقالمنافس المخد
ویشار إلى أن الهجمة العددیة تتم بقیام الالعب المهاجم من وضع االستعداد سواء . هدف المنافس

ویمكن عّد هذه ، فیقوم الالعب بعمل هجوم بسیط بتغیر االتجاه، بالتحام النصلین أو بغیاب النصل
وقبل تمكن ، وعند حصول ذلك، مثابة دعوة للحصول على استجابة المنافس للقیام بالدفاعالحركة ب

، یقوم األخیر بحركة هجوم بسیط بتغیر االتجاه مرة أخرى، المنافس من مالمسة نصل المهاجم
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ویمكن أن تكون هذه ، والطعن على المنطقة المفتوحة لتحقیق لمسة صحیحة على هدف المنافس
  )125:إبراهیم نبیل .(من مرتین حسب عدد المحاوالت الدفاعیة للمنافس الهجمة بأكثر

  ):   المزدوجة( الهجمة الدائریة -:ثانیاً 
وهي عبارة عن قیام الالعب المهاجم بعمل دائرة كاملة بنصل سالحه حول واقیة سالح "     

، )271:عبد علي نصیف " (األولى المراوغةوالعودة إلى االتجاه نفسه التي بدأت منها  ، المنافس 
وذلك بتغیر اتجاه نصل سالحه ، األولى من وضع االلتحام السادس بالمراوغةكأن یقوم الالعب  

أي قیام ، بأداء حركة الدفاع الدائري ) المدافع(فإّن قام المنافس ، إلى جهة وضع الدفاع الرابع 
، مهاجم في الخطوط العلیاالالعب المدافع بالمرور بنصل سالحه من أسفل نصل سالح الالعب ال

وذلك بقیام الالعب بعمل دورة تامة لمحاولة ، ومن أعلى نصل سالح المهاجم في الخطوط السفلى
فیقوم الالعب المهاجم في الوقت نفسه بهروب نصل سالحه في هذا الدفاع ، إعادة االلتحام

  .ألولىا المراوغةوالعودة إلى االتجاه نفسه الذي تمت فیه ، )المخدوع(الدائري
إن الهجمة الدائریة هي عبارة عن قیام الالعب المهاجم بعمل حركة هجوم بسیط غیر  كما    

وهي البدایة نفسها للهجمة العددیة ولكن في هذه الحركة تكون استجابة المنافس ، مباشر أیضا
اع المستقیم بدال من الدف، دفاع آخر وهو الدفاع الدائري باستخدامآذ یحاول منع المهاجم ، مختلفة

ولذا یقوم المهاجم بعمل حركة دائریة كاملة بنصل سالحه حول ، الذي یستخدم في الهجمة العددیة
وتكون حركة ، لمنع األخیر من نجاح دفاعه عن طریق مالمسة النصل، واقیة سالح المنافس

دفاعیة وحركات الدفاع للمنافس من أسفل نصل كل منهما األخر في األوضاع ال، التغیر للمهاجم
على أن ،) السابع والثامن( ومن أعلى نصل المنافس في األوضاع السفلى ) السادس والرابع (العلیا

  ) .261:عبد علي نصیف (یراعى ما یأتي عند تأدیة هذه الحركة
عدم الهبوط أو ارتفاع ذبابة نصل سالح المهاجم في أثناء تأدیة الهجمة الدائریة بالنسبة إلى -

  )وبسرعة ممكنة، أي تكون ذبابة النصل في أثناء األداء في حیز ضیق (، الخطوط العلیا 
 .الحركة في إثناء أدائها استطالةأي  االستطالةصفة ) الدائریة(یجب أن تأخذ الهجمة المزدوجة -
أي یجب إن تؤدي (  ،واالنتباه إلى عدم سعة الحركة، الحركة بعمل الدائرة من مرفق الرسغتودي -

  )81:فاطمةوآخرون()رة قطر واقي سالح لمنافس بحیز ضیق على قد
  المرتبطة  الدراسات -2-2
 على والتقاطع البالستیة للتدریب برنامج تأثیر" بعنوان) م2007( منصور محمود نجوى دراسة-

 تأثیر على للتعرف الدراسة وتهدف" الید كرة لناشئات الحركیة المهاریة البدنیة المتغیرات بعض
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 تحمل السرعة  - تحمل القوة – القدرة( البدنیة المتغیرات على والمتقاطع لبالستيللتدریب ا البرنامج
 ).التصویب -االستالم  -التمریر (والمهاریة  )تحمل األداء –

) 14(على  العینة واشتملت نتجریبیتی لمجموعتین الفتیة بتقسیم التجریبي المنهج ماستخد وقد    
 والمتقاطع يالبالیست أن كل من البرنامج النتائج أهم من وكان العمدیة بالطریقة اختیارهم تم ناشئة

) األداء تحمل – السرعة تحمل  -  القوة تحمل – القدرة( البدنیة القدرات تطویر على ایجابیا أثر
  ).والتصویب واالستالم التمریر( الحركیة المهارات على إیجابیاً  وأثر

  :البحث إجراءات -3
  .البحثباحثات المنهج التجریبي لمالئمته طبیعة مشكلة أستخدم ال:البحثمنهج -3-1
كلیة التربیة البدنیة  –تمثل مجتمع البحث بطالبات المرحلة الثالثة  :البحثمجتمع وعینة  3-2

جامعة بغداد وقد تم اختیار عینة البحث بالطریقة العشوائیة بواقع شعبة  –وعلوم الریاضة للبنات
 تینبلغ العدد النهائي للمجموع طالبة، 21والبالغ عددها) ب(واحدة من أصل شعبتن وهي شعبة 

 إجراءوتم ، تم استبعادهم لعدم انتظامهم في الدوام 5الباقيبینما هطالب) 16( والضابطة التجریبیة
 ) 1( ا مبین في جدول التكافؤ والتجانس للمجموعتین كم

  ) 1( جدول 
  )16= ن (وعتین في المتغیرات األساسیة المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وقیمة ت للمجم

مستوى  النتیجة
 الداللة

 قیمة ت
 المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة

 المتغیر
 س ع - + س ع- +

 الوزن 65.360 1.862 65.120 2.315 0.403 0.688 غیر معنوي

 الطول 171.76 2.203 171.280 2.315 0.773 0.444 غیر معنوي

 العمر 22.496 0.366 22.660 0.345 0.625 0.111 غیر معنوي

بالنسبة 0.05عند مستوى داللة  إحصائیاأن قیمة ت المحسوبة غیر دالة )  1(یتضح من جدول 
 .                            متكافئتینالعینتین  إنلجمیع المتغیرات للمجموعتین الضابطة والتجریبیة ویعني ذلك 

 :        خدمة في جمع المعلومات األدوات والوسائل المست -3 -3
  .شبكة المعلومات العالمیة – 1
  .المصادر العلمیة  – 2
  .االستبیان  – 3
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  : البحث المیدانیة  إجراءات  4 – 3
  االختبارات القبلیة 3-4-1

  .الساعة التاسعة صباحا26/10/2019-25االختبارات القبلیة في یومین الموافق  أجرت الباحثات
  ستوى المهارات قید البحثتقیم م-3-4-2

تم تقییم أداء الرد المضاد بواسطة ثالثة محكمین عن طریق توزیع أقراص فیدویة لهم  إذ    
تقییم واحتساب الدرجات وذلك  ةكیفی بها واستمارة لمأل المعلومات أعدت لهذا الغرض موضحة

ستمارة خاصة ال اً وفقوتقییم كل مهارة  .وأخذ الوسط الحسابي لدرجاتهم) 10(بوضع درجة من 
  .أعدت لهذا الغرض 

ولقد تم إتباع طریقة  المهارى األداءتحسین مستوى إلى  التدریبيیهدف البرنامج : التدریبيالبرنامج 
 التدریبيولقد تم تقنین الحمل  أسابیعثمان  إلى التدریبيوقسم البرنامج ، التدریب الفترى مرتفع الشدة

من أقصى ما %  50:  30(األثقال البالستیة تراوحت بین  بحیث تكون شدة التدریب مقاومات
) 3(ثوان وحجمه یكون  10:  5وشكل األداء یكون أسرع ما یمكن خالل ) یستطیع الفرد تحمله

جمالي) ق 100ق إلى  75(والزمن الكلى للوحدة التدریبیة یتراوح من  أسبوعیةوحدات تدریب   وإ
من %  40ق ولقد تم تحدید نسبة  2160=أسابیع  8× وحدات  3× ق 90التدریبيحجم البرنامج 

ق ولقد تم  960= أسابیع  8× وحدات  3× ق  40لیصبح  البدنيحجم التدریب للجانب  إجمالي
=  100÷  40×  960= حجم تدریب القوة السریعة لتصبح  إجماليمن %  40تحدید نسبة 

والختام  اإلحماءتم عزل زمن  كما، ق ولقد تم تحدید زمن الراحة بخمس أضعاف زمن العمل 384
 بسرعةالبرنامج على تدریبات قوة تؤدى  واحتوى، )ق20(من الزمن الكلى للوحدة التدریبیة ویبلغ 

  .المهارى األداءفي  المستخدمةعالیة لجمیع المجموعات العضلیة 
  :االختبارات البعدیة-3-4-3

، الساعة التاسعة صباحا 28/12/2019أجرت الباحثات االختبارات البعدیة في یومین الموافق    
  .وقد حرصت الباحثات على توفیر األحوال نفسها التي كانت محیطة باالختبارات القبلیة 

  : اإلحصائیةالوسائل  3-5
 االنحراف المعیاري + الوسط الحسابي 

  للعینات المستقلة والمترابطة )ت (اختبار
  عرض النتائج وتحلیلها ومناقشتها  -4
  ائج وتحلیلهاعرض النت 4-1
 ).  4؛  3؛  2( األولي بالجداول رقم الفرضیة  أوال عرض النتائج الخاصة باختبار-1- 1 – 4
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  )2(جدول رقم 
  .بین القیاسین القبلي والبعدي للعینة التجریبیة T - Testداللة الفروق اإلحصائیة الختبار

  اإلحصائیةالمعالم   ت
  االختبارات

وحدة 
  القیاس

  ختبار البعدياال  االختبار القلبي
متوسط 
  الفروق

االنحراف 
المعیاري 
لمتوسط 
  الفروق

) ت(قیمة 
  النتیجة  المحسوبة

  ع  س  ع  س

  الهجمة المستقیمة المباشرة  1

رجة
د

  

  معنوي  8.6  1.1  3.6  0.64  8.1  1.4  4.5
  معنوي  7.0  1.9  3.8  1.7  7.8  1.8  4  الهجمة بتغیر االتجاه  2
  معنوي  9.0  1.0  3.3  1.6  8.1  1.6  4.7  الهجمة القاطعة  3
  معنوي  8.0  1.3  4.7  0.6  7.6  1.3  2.8  الهجمة الدائریة  4
  معنوي  9.3  1.2  4.2  0.5  8.3  0.9  4.1  الهجمة العددیة  5

  ).3.5=(0.01واحتمال خطأ ، ) 7(الجدولیة عند درجة حریة ) ت(قیمة : مالحظة

وقیم ، الحسابیة  األوساطوقًا بین قیم نالحظ فر ) 2(عن طریق النتائج المبینة في الجدول رقم    
إذ بلغت قیمة الوسط ، االنحرافات المعیاریة لالختبارین القبلي والبعدي لدى المجموعة التجریبیة

معیاري بلغ  وبانحراف، )4.5) (الختبار الهجمة المستقیمة المباشرة(الحسابي في االختبار القبلي 
 االنحرافوقیمة ، )8.1(االختبار البعدي  في حین بلغت قیمة الوسط الحسابي في) 1.4(

الحسابیة القبلیة  األوساطالفرضیة المتعلقة بداللة الفروق بین  اختبارولغرض ، )0.64(المعیاري 
قیمة الوسط الحسابي للفروق بین  أنوتبین ، للعینات المترابطة ) t( اختبارتم استخدام ، والبعدیة
، ) 3.6( قد بلغت) تبار الهجمة المستقیمة المباشرة الخ(الحسابیة القبلي والبعدي  األوساط

الجدولیة فقد ) ت(قیمة  أما، )8.6(المحسوبة ) t(وبلغت قیمة ، ) 1.1(معیاري بلغ  وبانحراف
المحسوبة أكبر ) t(ولما كانت قیمة ، ) 0.01(خطأ  وباحتمال، )7(تحت درجة حریة ) 3.5(بلغت

وهذا یدل على تطورمستوى ، ولمصلحة االختبار البعدي  ،فإّن الفرق معنوي، من قیمتها الجدولیة 
  أداء الهجمة المستقیمة المباشرة للمجموعة التجریبیة 

، )4) (الختبار الهجمة بتغیر االتجاه(كما بلغت قیمة الوسط الحسابي في االختبار القبلي     
، ) 7.8(البعدي  في حین بلغت قیمة الوسط الحسابي في االختبار) 1.8(معیاري بلغ  وبانحراف

 األوساطولغرض اختبار الفرضیة المتعلقة بداللة الفروق بین ، )1.7(وقیمة االنحراف المعیاري 
قیمة الوسط الحسابي  أنوتبین ، للعینات المترابطة) t( اختبارتم استخدام ، الحسابیة القبلیة والبعدیة

، )3.8(قد بلغت) ة بتغیر االتجاهالختبار الهجم(الحسابیة القبلي والبعدي  األوساطللفروق بین 
الجدولیة فقد ) ت(قیمة  أما). 7.0(المحسوبة )  t(وبلغت قیمة ، )1.9(معیاري بلغ  وبانحراف

المحسوبة ) t(ولما كانت قیمة ، ) 0.01(وباحتمال خطأ ، ) 7(تحت درجة حریة ) 3.5(بلغت
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وهذا یدل على ، ار البعديولمصلحة االختب، فإّن الفرق معنوي ، أكبر من قیمتها الجدولیة 
  .للمجموعة التجریبیة ) الختبار الهجمة بتغیر االتجاه(تطورمستوى أداء 

، )4.7(فقد بلغت) الختبار الهجمة القاطعة(قیمة الوسط الحسابي في االختبار القبلي  أما    
، )8.1( في حین بلغت قیمة الوسط الحسابي في االختبار البعدي) 1.6( معیاري بلغ وبانحراف

 األوساطالفرضیة المتعلقة بداللة الفروق بین  اختبارولغرض ، )1.6(المعیاري  االنحرافوقیمة 
قیمة الوسط الحسابي  أنوتبین ، للعینات المترابطة) t( اختبارتم استخدام ، الحسابیة القبلیة والبعدیة

، ) 3.3(قد بلغت) الختبار الهجمة القاطعة(الحسابیة القبلي والبعدي  األوساطللفروق بین 
الجدولیة فقد ) ت(قیمة  أما). 9.0(المحسوبة )  t(وبلغت قیمة ، )1.0(معیاري بلغ  وبانحراف

المحسوبة أكبر ) t(ولما كانت قیمة ، )0.01(خطأ  وباحتمال، )7(تحت درجة حریة ) 3.5(بلغت
 تطور مستوىلى وهذا یدل ع، فإّن الفرق معنوي ولمصلحة االختبار البعدي، من قیمتها الجدولیة 

  .أداء الهجمة القاطعة للمجموعة التجریبیة 
)  4.0) (الختبار الهجمة الدائریة(كما بلغت قیمة الوسط الحسابي في االختبار القبلي       

، ) 7.8(في حین بلغت قیمة الوسط الحسابي في االختبار البعدي  )1.3( وبانحراف معیاري بلغ 
 األوساطالفرضیة المتعلقة بداللة الفروق بین  اختبارولغرض ، )0.6( المعیاري  االنحرافوقیمة 

وتبین أن قیمة الوسط الحسابي ، للعینات المترابطة) t( اختبارتم استخدام ، الحسابیة القبلیة والبعدیة
، ) 3.8( قد بلغت) الختبار الهجمة الدائریة(الحسابیة القبلي والبعدي  األوساطللفروق بین 

الجدولیة فقد ) ت(قیمة  أما). 8.0(المحسوبة ) t(وبلغت قیمة ، )1.3(معیاري بلغ  وبانحراف
المحسوبة أكبر ) t(ولما كانت قیمة ، )0.01(خطأ  وباحتمال، )7(تحت درجة حریة ) 3.5(بلغت

 تطور مستوىوهذا یدل على ، فأن الفرق معنوي ولمصلحة االختبار البعدي، من قیمتها الجدولیة
  .الدائریة للمجموعة التجریبیة أداء الهجمة 

، )4.1) (الختبار الهجمة العددیة(وبلغت قیمة الوسط الحسابي في االختبار القبلي       
، )8.3(في حین بلغت قیمة الوسط الحسابي في االختبار البعدي ) 0.9(معیاري بلغ  وبانحراف

 األوساطبداللة الفروق بین  الفرضیة المتعلقة اختبارولغرض ، )0.5(المعیاري  االنحرافوقیمة 
وتبین أن قیمة الوسط الحسابي ، للعینات المترابطة) t( اختبارتم استخدام ، الحسابیة القبلیة والبعدیة

 وبانحراف، )4.2(قد بلغت) الختبار الهجمة العددیة(الحسابیة القبلي والبعدي  األوساطللفروق بین 
) 3.5(الجدولیة فقد بلغت) ت(قیمة  أما، )9.3( المحسوبة)  t(وبلغت قیمة ، )1.2(معیاري بلغ 

المحسوبة أكبر من قیمتها ) t(ولما كانت قیمة ، )0.01(خطأ  وباحتمال، )7(تحت درجة حریة 
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أداء الهجمة  تطور مستوىوهذا یدل على ، فإّن الفرق معنوي ولمصلحة االختبار البعدي، الجدولیة
 .العددیة للمجموعة التجریبیة 

  .تحلیل نتائج االختبارات المهاریة القبلیة والبعدیة للمجموعة الضابطة عرض و  4-1-2
  )3(جدول رقم 

  .بین القیاسین القبلي والبعدي للعینة الضابطة T - Testداللة الفروق اإلحصائیة الختبار

  اإلحصائیةالمعالم   ت
  االختبارات

وحدة 
  القیاس

  االختبار القلبي
االختبار 
متوسط   البعدي

  الفروق

حراف االن
المعیاري 
لمتوسط 
  الفروق

) ت(قیمة 
  المحسوبة

  النتیجة
  ع  س  ع  س

  الهجمة المستقیمة المباشرة  1

رجة
د

  

  معنوي  5  0.7  1.2  1.3  6  1.6  4.7
  معنوي  6.1  0.7  2.3  0.9  6.5  0.9  4.1  الهجمة بتغیر االتجاه  2
  معنوي  4.9  0.6  1.1  1.1  5.2  1.5  4.1  الهجمة القاطعة  3
  معنوي  5.1  1.3  1.6  0.5  6.5  1.2  4.1  الدائریةالهجمة   4
  معنوي  8.1  0.9  2.6  0.7  6.6  0.5  4  الهجمة العددیة  5

  ).3.5=(0.01واحتمال خطأ ، )7(الجدولیة عند درجة حریة ) ت(قیمة 

وقیم ، الحسابیة األوساطنالحظ فروقًا بین قیم ) 3(عن طریق النتائج المبینة في الجدول رقم    
إذ بلغت قیمة الوسط ، ت المعیاریة لالختبارین القبلي والبعدي لدى المجموعة الضابطةاالنحرافا

معیاري بلغ  وبانحراف، )4.7) (الختبار الهجمة المستقیمة المباشرة (الحسابي في االختبار القبلي 
وقیمة االنحراف المعیاري ، )6(في حین بلغت قیمة الوسط الحسابي في االختبار البعدي ) 1.6(
تم ، الحسابیة القبلیة والبعدیة  األوساطولغرض اختبار الفرضیة المتعلقة بداللة الفروق بین ، )1.3(

 األوساطوتبین أن قیمة الوسط الحسابي للفروق بین ، للعینات المترابطة) t( اختباراستخدام 
معیاري  انحرافوب، ) 1.2( قد بلغت) الختبار الهجمة المستقیمة المباشرة( الحسابیة القبلي والبعدي

تحت درجة ) 3.5(الجدولیة فقد بلغت) ت(قیمة  أما).5(المحسوبة )  t(وبلغت قیمة ، )0.7(بلغ 
فإّن ، المحسوبة أكبر من قیمتها الجدولیة) t(ولما كانت قیمة ، )0.01(خطأ  وباحتمال، )7(حریة 

لهجمة المستقیمة أداء ا تطور مستوىوهذا یدل على ، ولمصلحة االختبار البعدي، الفرق معنوي
  .المباشرة للمجموعة الضابطة

، )2.5) (الختبار الهجمة بتغیر االتجاه(كما بلغت قیمة الوسط الحسابي في االختبار القبلي    
، )4.1(في حین بلغت قیمة الوسط الحسابي في االختبار البعدي ، )0.9(وبانحراف معیاري بلغ 

 األوساطالفرضیة المتعلقة بداللة الفروق بین  اراختبولغرض ، )0.9(وقیمة االنحراف المعیاري 
وتبین أن قیمة الوسط الحسابي ، للعینات المترابطة) t(اختبارتم استخدام ، الحسابیة القبلیة والبعدیة

، )1.6(قد بلغت) الختبار الهجمة بتغیر االتجاه(الحسابیة القبلي والبعدي  األوساطللفروق بین 
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الجدولیة فقد ) ت(قیمة  أما). 6.1(المحسوبة ) t(وبلغت قیمة ، )0.7(معیاري بلغ  وبانحراف
المحسوبة أكبر ) t(ولما كانت قیمة ، )0.01(خطأ  وباحتمال، )7(تحت درجة حریة ) 3.5(بلغت

 تطور مستوىوهذا یدل على ، فإّن الفرق معنوي ولمصلحة االختبار البعدي، من قیمتها الجدولیة
  .للمجموعة الضابطة ) تجاهالختبار الهجمة بتغیر اال(أداء 
، )4.1(فقد بلغت ) الختبار الهجمة القاطعة(قیمة الوسط الحسابي في االختبار القبلي  أما    

، )5.2(في حین بلغت قیمة الوسط الحسابي في االختبار البعدي) 1.5(معیاري بلغ  وبانحراف
 األوساطداللة الفروق بین الفرضیة المتعلقة ب اختبارولغرض ، )1.1(المعیاري  االنحرافوقیمة 

وتبین أن قیمة الوسط الحسابي ، للعینات المترابطة) t(اختبارتم استخدام ، الحسابیة القبلیة والبعدیة
 وبانحراف،)1.1(قد بلغت) الختبار الهجمة القاطعة(الحسابیة القبلي والبعدي  األوساطللفروق بین 
) 3.5(الجدولیة فقد بلغت) ت(قیمة  أما. )4.9(المحسوبة) t(وبلغت قیمة ، )0.6(معیاري بلغ 

المحسوبة أكبر من قیمتها ) t(ولما كانت قیمة ، )0.01(خطأ  واحتمال، )7(تحت درجة حریة 
أداء الهجمة  تطور مستوىوهذا یدل على ، ولمصلحة االختبار البعدي، فإّن الفرق معنوي، الجدولیة

  .القاطعة للمجموعة الضابطة 
، )4.1) (الختبار الهجمة الدائریة(وسط الحسابي في االختبار القبلي كما بلغت قیمة ال    

، )6.5(في حین بلغت قیمة الوسط الحسابي في االختبار البعدي ) 1.2(معیاري بلغ  وبانحراف
 األوساطالفرضیة المتعلقة بداللة الفروق بین  اختبارولغرض ، )0.5(وقیمة االنحراف المعیاري 

قیمة الوسط الحسابي  أنوتبین ، للعینات المترابطة) t( اختبارتم استخدام ، دیةالحسابیة القبلیة والبع
 وبانحراف، )2.3(قد بلغت) الختبار الهجمة الدائریة(الحسابیة القبلي والبعدي  األوساطللفروق بین 
) 3.5(الجدولیة فقد بلغت) ت(قیمة  أما). 5.1(المحسوبة) t(وبلغت قیمة ، )1.3(معیاري بلغ 

المحسوبة أكبر من قیمتها ) t(ولما كانت قیمة ، )0.01(خطأ  وباحتمال، )7(رجة حریة تحت د
أداء الهجمة  تطور مستوىوهذا یدل على ، فإّن الفرق معنوي ولمصلحة االختبار البعدي، الجدولیة

  .الدائریة للمجموعة الضابطة 
 وبانحراف، )4) (ة العددیةالختبار الهجم(وبلغت قیمة الوسط الحسابي في االختبار القبلي     

وقیمة ، )6.6(في حین بلغت قیمة الوسط الحسابي في االختبار البعدي ) 0.5(معیاري بلغ 
الحسابیة  األوساطالفرضیة المتعلقة بداللة الفروق بین  اختبارولغرض ، )0.7(المعیاري االنحراف

ن أن قیمة الوسط الحسابي للفروق وتبی، للعینات المترابطة) t( اختبارتم استخدام  والبعدیةالقبلیة 
معیاري  وبانحراف، )2.6(قد بلغت) الختبار الهجمة العددیة(الحسابیة القبلي والبعدي  األوساطبین 
تحت ) 3.5(الجدولیة فقد بلغت) ت(قیمة  أما). 8.1(المحسوبة  )t(وبلغت قیمة ، )0.9(بلغ 
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المحسوبة أكبر من قیمتها ) t(ولما كانت قیمة ، )0.01(خطأ  وباحتمال، )7(درجة حریة 
أداء الهجمة  تطور مستوىوهذا یدل على ، فإّن الفرق معنوي ولمصلحة االختبار البعدي، الجدولیة

  .العددیة للمجموعة الضابطة 
التجریبیة والضابطة في  :عرض وتحلیل نتائج االختبارات المهاریة للمجموعتین 4-1-3

  . االختبار البعدي 
  )4(جدول رقم 

  بین المجموعة التجریبیة والضابطة في القیاس البعدي T - Testة الفروق اإلحصائیة الختباردالل

  اإلحصائیةالمعالم   ت
  وحدة القیاس  االختبارات

) ت(قیمة   المجموعة الضابطة  المجموعة التجریبیة
  النتیجة  المحتسبة

  ع  س  ع  س
  معنوي  4.12  1.3  6  0.64  8.1  درجة  الهجمة المستقیمة المباشرة  1
  معنوي  7.98  0.9  6.5  1.7  7.8  الهجمة بتغیر االتجاه  2
  معنوي  4.03  1.1  5.2  1.6  8.1  الهجمة القاطعة  3
  معنوي  4.66  0.5  4.1  0.6  7.6  الهجمة الدائریة  4
  معنوي  5.46  0.7  6.6  0.5  8.3    الهجمة العددیة  5

  ).2.98=(0.01 واحتمال خطأ، )14(الجدولیة عند درجة حریة ) ت(قیمة : مالحظة

وقیم ، الحسابیة األوساطهناك فروقًا بین  أن) 4(یتبین من النتائج المبینة في الجدول رقم        
 ال فرادوالمجموعة الضابطة ، االنحرافات المعیاریة في االختبارات البعدیة بین المجموعة التجریبیة 

الختبار (عدي للمجموعة التجریبیة إذ بلغت قیمة الوسط الحسابي في االختبارالب، عینة الدراسة
في حین بلغت قیمة الوسط ، )0.64(معیاري مقداره  وبانحراف) 8.1)(الهجمة المستقیمة المباشرة

، )6) ( الختبار الهجمة المستقیمة المباشرة(للمجموعة الضابطة  االختبار البعديالحسابي في 
لمتعلقة بداللة الفروق بین االختبارین الفرضیة ا اختبارولغرض ، )1.3(معیاري مقداره  وبانحراف

) t(إذ تبین أن قیمة ، للعینات المستقلة) t( اختبارفقد تمت معالجة النتائج إحصائیًا بوساطة 
ولما كانت قیمة ، ) 0.01(خطأ  وباحتمال، )14(تحت درجة حریة )  4.12(المحسوبة قد بلغت 

)t ( المحسوبة أكبر من قیمتها الجدولیة البالغة)الحسابیة معنوي  األوساطفإّن الفرق بین ، )2.98
وهذا یدل على تطور مستوى الهجمة المستقیمة المباشرة لدى ، ولمصلحة المجموعة التجریبیة

  . المجموعة التجریبیة
الهجمة  الختبار(كما بلغت قیمة الوسط الحسابي في االختبار البعدي للمجموعة التجریبیة      

في حین بلغت قیمة الوسط الحسابي في ) 1.7(معیاري مقداره  انحرافوب، )7.6) (بتغیر االتجاه
معیاري  وبانحراف، )4.1) (الهجمة بتغیر االتجاه الختبار(االختبار البعدي للمجموعة الضابطة 

الفرضیة المتعلقة بداللة الفروق بین االختبارین فقد تمت معالجة  اختبارولغرض ، )0.9(مقداره 
المحسوبة قد بلغت ) t(إذ تبین أن قیمة ، للعینات المستقلة) t( اختباراطة النتائج إحصائیًا بوس
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المحسوبة أكبر ) t(ولما كانت قیمة ، )0.01(خطأ  وباحتمال، )14(وتحت درجة حریة ، )7.98(
ولمصلحة ، الحسابیة معنوي األوساطفإّن الفرق بین ، )2.98(من قیمتها الجدولیة البالغة 

  . هذا یدل على تطور مستوى  الهجمة بتغیر االتجاه لدى المجموعة التجریبیةو ، المجموعة التجریبیة
) الختبار الهجمة القاطعة(وبلغت قیمة الوسط الحسابي في االختبار البعدي للمجموعة التجریبیة 

في حین بلغت قیمة الوسط الحسابي في االختبار البعدي ) 1.6(معیاري مقداره  وبانحراف، )8.1(
ولغرض ، ) 1.1(معیاري مقداره  وبانحراف، )5.2) (الختبار الهجمة القاطعة(ابطة للمجموعة الض

الفرضیة المتعلقة بداللة الفروق بین االختبارین فقد تمت معالجة النتائج إحصائیًا بوساطة  اختبار
تحت درجة حریة )  4.03(المحسوبة قد بلغت ) t(إذ تبین أن قیمة ، للعینات المستقلة) t( اختبار

المحسوبة أكبر من قیمتها الجدولیة البالغة ) t(ولما كانت قیمة ، )0.01(خطأ  وباحتمال، ) 14(
وهذا یدل ، ولمصلحة المجموعة التجریبیة ، الحسابیة معنوي األوساطفإّن الفرق بین ، ) 2.98(

  . على تطور مستوى الهجمة القاطعة لدى المجموعة التجریبیة
) الختبار الهجمة الدائریة(االختبار البعدي للمجموعة التجریبیة  قیمة الوسط الحسابي في أما    

في حین بلغت قیمة الوسط الحسابي في ) 0.6(معیاري مقداره  وبانحراف، )7.8(فقد بلغت 
معیاري مقداره  بانحراف، )6.5) (الختبار الهجمة الدائریة(االختبار البعدي للمجموعة الضابطة 

المتعلقة بداللة الفروق بین االختبارین فقد تمت معالجة النتائج  الفرضیة اختبارولغرض ، )0.5(
، )4.66(المحسوبة قد بلغت ) t(إذ تبین أن قیمة ، للعینات المستقلة) t( اختبارإحصائیًا بوساطة 
المحسوبة أكبر من قیمتها ) t(ولما كانت قیمة ، ) 0.01(خطأ  وباحتمال، )14(تحت درجة حریة 
ولمصلحة المجموعة ، الحسابیة معنوي األوساطفإّن الفرق بین ، )2.98(الجدولیة البالغة 

  . وهذا یدل على تطور مستوى الهجمة الدائریة لدى المجموعة التجریبیة، التجریبیة
الختبار الهجمة (كما تبین ان قیمة الوسط الحسابي في االختبار البعدي للمجموعة التجریبیة     

في حین بلغت قیمة الوسط الحسابي في ) 0.5(عیاري مقداره م وبانحراف) 8.3(بلغت) العددیة
معیاري مقداره  وبانحراف، ) 6.6) (الهجمة العددیة الختبار(االختبار البعدي للمجموعة الضابطة 

الفرضیة المتعلقة بداللة الفروق بین االختبارین فقد تمت معالجة النتائج  اختبارولغرض ، )0.7(
) 5.4(المحسوبة قد بلغت ) t(إذ تبین أن قیمة ، للعینات المستقلة) t( اختبارإحصائیًا بوساطة 
المحسوبة أكبر من قیمتها ) t(ولما كانت قیمة ، )0.01(خطأ  وباحتمال، )14(تحت درجة حریة 
ولمصلحة المجموعة ، الحسابیة معنوي األوساطفإّن الفرق بین ، )2.98(الجدولیة البالغة 

  . مستوى الهجمة العددیة لدى المجموعة التجریبیة وهذا یدل على تطور، التجریبیة
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  ). 5،6(الثانیة  بالجداول رقم الفرضیة  النتائج الخاصة باختباروتحلیل عرض : ثانیا 1-4 -4
  )5(جدول رقم 

بین االختبار القبلي والبعدي في المهارات قید  النسب المئویة للتحسن وداللة التحسن لدى المجموعة التجریبیة
  البحث

  ت
  اإلحصائیةالمعالم

  االختبارات

االختبار 
  القبلي

االختبار 
  الفـرق  البعدي

مقدار 
  التحسن

النسبة المئویة 
  للتحسن

  داللة التحسن
  س  س

  كبیر  %44  0,44  3,6  8.1  4.5  الهجمة المستقیمة المباشرة  1
  كبیر  %49  0,49  3.8  7.8  4  الهجمة بتغیر االتجاه  2
  كبیر  %41  0,41  3,4  8.1  4.7  الهجمة القاطعة  3
  كبیر  %36  0,63  4.8  7.6  2.8  الهجمة الدائریة  4
  كبیر  %50  0,50  4,2  8.3  4.1  الهجمة العددیة  5

مقدار التطور للمجموعة التجریبیة في اختبار الهجمة  أن) 5(یتضح من الجدول رقم      
المجموعة  أننيً وهذا یع، %)44(وبنسبة مئویة مقدارها ، )0,44(المستقیمة المباشرة قد بلغ 

 اختبارأما في ، الهجمة المستقیمة المباشرة اختبارفي ) كبیر( التجریبیة قد حققت نسبة تطور
وهذا ، %) 63(بنسبة مئویة مقدارها) 0,63(الهجمة بتغیر االتجاه فقد بلغت قیمة مقدار التطور

ة بتغیر االتجاه الهجم اختبارفي ) كبیر(یعنيً أن المجموعة التجریبیة قد حققت نسبة تطور 
  . أیضًا 

بنسبة مئویة مقدارها ، )0,41(فقد بلغت قیمة مقدار التطور. الهجمة القاطعة  اختبارأما في     
الهجمة  اختبارفي ) كبیر(المجموعة التجریبیة قد حققت نسبة تطور أنوهذا یعنيً ، %)41(

وبنسبة مئویة ، )0,48(تطور الهجمة الدائریة فقد بلغت قیمة مقدار ال اختبارأما في . القاطعة
 اختبارفي ) كبیر(المجموعة التجریبیة قد حققت نسبة تطور أنوهذا یعنيً ، %)48(مقدارها

وبنسبة ، )0,50( الهجمة العددیة فقد بلغت قیمة مقدار التطور  اختبارأما في . الهجمة الدائریة
في ) كبیر(ققت نسبة تطورالمجموعة التجریبیة قد ح أنوهذا یعنيً ، % )50( مئویة مقدارها 

  . اختبار الهجمة العددیة 
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  )6(جدول رقم 
بین االختبار القبلي والبعدي في المهارات قید  النسب المئویة للتحسن وداللة التحسن لدى المجموعة الضابطة

  البحث

  ت
  اإلحصائیة المعالم 

  االختبارات              
االختبار   االختبار القبلي

  قدار التحسنم  الفـرق  البعدي
النسبة 
المئویة 
  للتحسن

  داللة التحسن
  س  س

  كبیر  %21  0,21  1,3  6  4.7  الهجمة المستقیمة المباشرة  1
  كبیر  %37  0,37  1,6  6.5  4.1  الهجمة بتغیر االتجاه  2
  كبیر  %21  0,21  1,1  5.2  4.1  الهجمة القاطعة  3
  كبیر  %36  0,36  2,4  6.5  4.1  الهجمة الدائریة  4
  كبیر  %39  0,39  2,6  6.6  4  جمة العددیةاله  5

مقدار التطور للمجموعة الضابطة في اختبار الهجمة  أن) 6(یتضح من الجدول رقم     
المجموعة  أنوهذا یعنيً ، %)21(وبنسبة مئویة مقدارها ، )0,21(المستقیمة المباشرة قد بلغ 

أما في اختبار . ة المباشرةفي اختبار الهجمة المستقیم) كبیر(الضابطة قد حققت نسبة تطور
، % ) 39( وبنسبة مئویة مقدارها، )0,39(الهجمة بتغیر االتجاه فقد بلغت قیمة مقدار التطور

الهجمة بتغیر االتجاه  اختبارفي ) كبیر(المجموعة الضابطة قد حققت نسبة تطور  أنوهذا یعني 
  . أیضًا 
بنسبة مئویة ) 0,21(التطور ار الهجمة القاطعة فقد بلغت قیمة مقد اختبارأما في     

الهجمة  اختبارفي ) كبیر(وهذا یعنيً ان المجموعة الضابطة قد حققت نسبة تطور، %)21(مقدارها
  . القاطعة

وبنسبة مئویة مقدارها ، )0,36( الهجمة الدائریة فقد بلغت قیمة مقدار التطور اختبارأما في     
الهجمة  اختبارفي ) كبیر(حققت نسبة تطورالمجموعة الضابطة قد  أنوهذا یعنيً ، %)36(

وبنسبة مئویة ، )0,39(الهجمة العددیة فقد بلغت قیمة مقدار التطور  اختبارأما في . الدائریة
 اختبارفي ) كبیر(المجموعة الضابطة قد حققت نسبة تطور أنوهذا یعنيً ، %)39(مقدارها 

  . الهجمة العددیة 
  :ولى والثانیةللفرضیتین األ  مناقشة النتائج 2 -4

العینتین كانت متطورة في  أن ) 6 – 5 – 4( یتضح من خالل النتائج المذكورة في الجداول      
كما نالحظ أن هناك تقدما في االختبارات البعدیة للعینة التجریبیة عن . استخدمتاالختبارات التي 

البالستیة التدریبات یة تأثیر إلى فاعل والتقدم بالمهارات سبب ذلك التطور اتالضابطة ویعزو الباحث
رد أن سرعة  وهسالح الشیش وهدفه المحدود أن  كمتغیر مستقل باعتبار ثاتالباح والتي وضعتها
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في متغیرات كثیرة منها سرعة رد فعل والتركیز األثر الذي له  سریعةقوه إلى  فعل الخصم بحاجة
الحركة بینه وبین خصمه فارق  أن ونالعب لكالیحتاجها  األداءفي  أن السرعة واالنتباه باعتبار

 تحتاج وصغر هدف الخصم السالح وتحدید مسافة واتجاه)79:ودیع  أیلین (وهو ما تؤكده ثواني 
صدار الدماغ  إلىالحسیة  ال شاراتالثانیة من ثم توصیل ا أجزاءرد فعل اقل من  سرعة إیعازات وإ

بأخذ اتجاه حركه الخصم وتهدیده  لىالعاملة إالعضالت  الحركیة إلى ألعصابحركیة عن طریق ا
  )88:عالوىمحمد حسن (في الوقت والمكان المناسبین المسه 

   :االستنتاجات والتوصیات – 5
  :االستنتاجات 5-1

أثر البرنامج التدریبي بالتدریبات البالستیة تأثیرًا كبیرًا في مستوي أداء مهارات المبارزة بسالح     
  :لك من خاللالشیش للمجموعة التجریبیة وذ

وجود فروق معنویة بین العینتین الضابطة والتجریبیة في االختبارات البعدیة ولصالح العینة  - 1
  التجریبیة

وظهر ذلك  حصول تطور واضح في االختبارات البعدیة للعینة التجریبیة ولجمیع المتغیرات -  2
  . في درجة التحسن التي كانت كبیرة في أداء جمیع المهارات قید البحث

  .في االختبارات البعدیة للعینة الضابطة بسیطحصول تطور - 3
  :التوصیات 2 -5

  .نفس المسار الحركي لألداء في األداءلتطویر مستوى  البدنيیجب أن یتم التدریب    
 .تدریب جمیع المهارات ومتطلباتها البدنیة  فياألدوات والوسائل  استخدام

  .الریاضيات المختلفة ألهمیتها في المجال ضرورة أجراء دراسات مشابهة وللفعالی
   :المراجع

  )2001مركز الكتاب، ، القاهرة: ( 2ط، إبراهیم نبیل العزیز ؛ األسس الفنیة للمبارزة-
  .)1986، اإلسكندریة، المعارفمنشاة :(تحكیمو  تقییمو  تدریب و تعلیم؛ودیع فرح  أیلین -
  )1990، مطبعة دار الحكمة ،بغداد :( 1ط، المبارزة وآخرون؛عبد علي نصیف -
  ).2008بغداد ،دار الحكمة،  :(ریاضة المبارزة ؛عبد الكریم فاضل،  عبد الهادي حمید -
، مطبعة المجتمع العربي، األردن: (1ط ، أسس ریاضة المبارزة: وآخرونفاطمة عبد مالح  -

2011(.  
  )1997جوي ،مطابع الر القاهرة ،: ( الیزومترياالعقلي  حسین التدریبقاسم حسن  -
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دار  ، القاهرة: ( 1طالحركي ، األداءاختبارات ؛محمد نصر الدین رضوان ،محمد حسن عالوي  -
  ).1982، الفكر العربي

تأثیر برنامجین للتدریب البالیستي والمتقاطع على بعض المتغیرات : نجوى محمود منصور -
كلیة التربیة الریاضیة ،جامعه المنیا ، أطروحة دكتوراه( البدنیة والمهارات الحركیة لناشئات كرة الید 

،2007. (  
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  )ا(ملحق 

  المهارىاستمارة تقییم مستوى األداء 
 )(   رقم الالعبة  

  المهارات
انسیابیة أداءها 

  وتوافقها
التوقیت المناسب 

  ودقة األداء
مجموع الدرجات    القسم الختامي  القسم الرئیسي  القسم التحضیري

=10  
  2- 1الدرجة من  2- 1الدرجة من  2- 1الدرجة من   2- 1من  الدرجة  2- 1الدرجة من 

1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                

  /التوقیع / اسم المقوم 
        /مكان العمل /الدرجة العلمیة 

 التاریخ 
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  خارجه الستعادة الكفاءة الوظیفیةریاضي داخل الوسط المائي و  برنامج تأهیل
  القطنیة للریاضیین بعد الجراحة والحركیة للفقرات 

  
  أسامة عطیة الهادي قدارة .د                                   

   :المقدمـة-1-1
غیر الفقرات ون من عدد من وهو یتك، یعتبر العمود الفقري هو المحور المركزي لجسم اإلنسان  

منتظمة الشكل ومختلفة الحجم وترتبط ببعضها البعض ویفصل بینها ألواح غضروفیة لیفیة 
، تعطي العمود الفقري المرونة في الحركة حتى یتمكن اإلنسان من أداء واجباته بسهولة وكفاءة

یعمل على حفظ وهو یقع في وسط الجسم و ، كما أنها من أهم العوامل في امتصاص الصدامات
كما تتمركز ، ود الفقري بطریقة مباشرة أو غیر مباشرةموتتصل جمیع أجزاء الجسم بالع، توازنه

علیه العضالت الظهریة المسؤولة عن انتصاب القامة وعند تعرض العمود الفقري لإلصابة سواء 
یفیة وعلى الشكل وبالتالي على األجهزة الوظ، مباشرة أو غیر مباشرة فإن األلم یؤثر على الحركة

  . )250:8. (العام للقوام 
بحكم تكوینه یعمل بقوى ضاغطة على و جسم اإلنسان بأن )  1995( وتضیف ثناء حسین      

ولما كانت ، فكل فقرة من فقرات العمود الفقري تتحمل العبء الناتج من وزن ما یعلوها، العظام
من الطبیعي أن یكون الضغط الواقع على  هالفقرات تتحمل عبء أكبر  من الفقرات الظهریة فإن

لذلك فإن الفقرات القطنیة تعتبر من أكثر األماكن تعرضًا لإلصابة في العمود ، هذه الفقرات أكبر
  ) 42:6. (الفقري 
إلى أن أكثر المناطق في العمود الفقري تعرضًا لإلصابة هي ) 1998(ویشیر محمد كمال      

جع ذلك إلى أنهما أكثر المناطق في العمود الفقري تعرضًا للحركة ویر ، المنطقة القطنیة والعنقیة
  )71:15. (واالستخدام 

أن العمود الفقري یتعرض للعدید من اإلصابات وأداء بعض ) 2000(ویذكر قدري بكري      
، مما یؤدي إلى اإلقالل من كفاءة وظائفه، الحركات التي قد ال تتناسب مع خصائصه الوظیفیة

لى االهتزاز في األسطح المفصلیة حیث تتآكل وتصبح خشنة والحركة بینهما مؤلمة باإلضافة إ
وقد یصل األمر في النهایة ألن تخلو العظام نفسها من الغضاریف وتتعرض أیضا لالهتزاز في 

وقد یصاحب ذلك تغیرات في محفظة المفصل فتزداد سمكًا نتیجة ، مناطق االتصال والضغط
طقة القطنیة نقطة ضعف ومشاكل حركیة للریاضیین نظرًا لحیویة كل من وتمثل المن، االلتهابات

محفظة المفصل والمنطقة القطنیة وتحملها ألحمال وأوزان كبیرة واالنثناءات الطبیعیة لها 
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ولحدوث أعمال حركیة بها أكثر من غیرها بالعمود الفقري مما یؤدي إلى المتاعب والمشاكل 
  ) 20:14. (ي مختلف الریاضات الصحیة واإلصابات للریاضیین ف

أن ضعف عضالت الظهر والرجلین مع عدم مرونة ) 1995(ویذكر صبحي حسانین   
وأن اإلحصائیات التي قام ، العمود الفقري من األسباب التي قد تؤدي إلى إصابة أسفل الظهر

من حاالت الشكوى من األلم أسفل الظهر ترجع إلى ضعف % 80بها فازیابر  تؤكد أن 
  ) .43:12. (ت المنطقة القطنیة للعمود الفقري عضال
إلى أن نسبة التعرض إلصابة أسفل الظهر قد تصل إلى ) 1998(ویشیر أبو العال أحمد    

إال أن ممارسة التمرینات البدنیة تعتبر ، سنة 50-20من سكان العالم للمرحلة من )% 70-80(
األبحاث أن تمرینات االنقباض  وقد أوضحت الكثیر من، ذات فائدة للتغلب على اإلصابة

. العضلي الثابت لعضالت البطن األمامیة لها أفضل األثر في التغلب على مقاومة األلم 
)98:1 (  

أن من أهم أسباب آالم الظهر ) Compello & Nordin)1996 نودرین ، ویذكر كامبیلو  
م واألنیمیا أو أمراض الد: حدوث تشوهات في العمود الفقري وبعض األمراض األخرى مثل 

، بعض العادات القوامیة الخطأ أو نتیجة مزاولة النشاط الریاضي والحركات الریاضیة بشكل خطأ
لذلك فإنه من أهم البرامج التأهیلیة الحركیة تقویة المجموعات العضلیة المساعدة للفقرات القطنیة 

  ) 93:21. (بشكل خاص للعمل على تخفیف األلم 
أن ممارسة الریاضیین المصابین بانزالق غضروفي ) 1995(أوضح هاني محمد حیث   

قطني لبرامج التمرینات العالجیة التأهیلیة تشتمل على تمرینات ریاضیة مقننة تهدف إلى عالج 
. الخلل الوظیفي للفقرات القطنیة وتحسین الكفاءة البدنیة للعضالت المحیطة بالعمود الفقري 

)34:16(  
أن التأهیل هو إعادة كل من ) 1985(بوهر وثیودا  عن) 1996(ویذكر مجدي وكوك   

أما التأهیل الریاضي یهدف إلى . الوظیفة الطبیعیة والشكل الطبیعي للعضو بعد اإلصابة 
. محاولة تدریب الالعب المصاب واكتسابه أعلى مستوى وظیفي في أقصر وقت ممكن 

)28:11(  
) 1990(أحمد  خالد ) 1997(مجدي الحسیني ) 2001(زغلول ، ویتفق كل من احمدي  

على أن التمرینات التأهیلیة تعتبر المحور األساسي والعامل المشترك في عالج اإلصابات وهي 
ویعتمد التأهیل الریاضي ، إحدى الوسائل الطبیعیة والهامة في مجال العالج المتكامل لإلصابات

ص وذلك من خالل على التمرینات بمختلف أنواعها وهي تتوقف على نوع اإلصابة والتشخی



 م2020                             ي السادس لكلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة  المؤتمر العلمي الدول
 

  
142 

برنامج تمرینات تاهیلیة الستعادة الجزء المصاب لحالته قبل اإلصابة ورفع الكفاءة الوظیفیة في 
  .) 5:3() 152: 10() 249:4. (أسرع وقت 

   :مشكلة البحث وأهمیته-1-2
منها فحدوث اإلصابات لالعبین  هيالشك أنه من أهم المشكالت في المجال الریاضي   

لذلك تحتاج إلى ، وتعتبر إصابة العمود الفقري من اإلصابات الخطرة، لشدیدةاالخفیفة ومنها 
وجد أن الذین ، برامج عالجیة دقیقة لتفادي مشاكل متقدمة في الفقرات القطنیة من العمود الفقري

حیث إن ، یعانون من آالم أسفل الظهر یلجئون إلى العالج الطبیعي أو التدلیك أو تناول األدویة
یقوم الفرد بدور  أنبمعنى  فیف مؤقت لأللم ألنها سلبیة خالوسائل تعمل على تمعظم هذه 

یعتمد على المعالجة أو األدویة وتمثل مشكلة كبیرة لدى الریاضیین وغیر الریاضیین  ألنهإیجابي 
  .تؤثر على المستوى البدني لالعب  شدیدةنه آالمًا عوتترك أثرًا سلبیًا مما ینتج 

ة من أكثر الفقرات عرضة لإلصابة لموقعها التشریحي حیث إنها تتحمل إن الفقرات القطنی  
درجة من  التقلیلوترجع أهمیة هذا البحث إلى العمل على ، عبء وضغط الفقرات التي تعلوها

المدى الحركي وذلك لتأهیل المصابین بإصابات أسفل الظهر من تحسین و  اإلحساس باأللم 
، للعودة المبكرة لمزاولة النشاط الریاضي التخصصي العبي األنشطة الریاضیة ومساعدتهم

ویعتبر هذا البحث من البحوث التطبیقیة التي تم تطبیقها داخل الوسط المائي بجانب التمرینات 
  .البدنیة خارج الوسط المائي لتأهیل الریاضیین المصابین بالفقرات القطنیة للعمود الفقري 

یقیة ومتخصصة لتأهیل الالعبین المصابین وتتضح أهمیة البحث في أنه محاولة تطب  
بالمنطقة القطنیة للعمود الفقري حیث یمكن أن تساعد الالعبین على العودة المبكرة لمزاولة 

وذلك من خالل وضع برنامج ، النشاط الریاضي ورفع مستوى كفاءتهم البدنیة وقدراتهم الحركیة
یث إن أهمیة التمارین العالجیة التأهیلیة ح، متخصص للتأهیل البدني للمصابین بالفقرات القطنیة

لها تأثیر إیجابي على تقویة عضالت المنطقة القطنیة ورفع مستوى مرونة العمود الفقري مما 
في تقلیل حجم الخسائر المعنویة التي یتعرض لها الالعبین و یساعد على تخفیف األلم 

  .المصابین
  أهداف البحث -1-3

فــاءة الوظیفیــة والحركیــة للفقــرات القطنیــة للریاضــیین بعــد جراحــة یهــدف البحــث إلــى اســتعادة الك  
المنظار من خـالل تطبیـق برنـامج تـأهیلي ریاضـي داخـل وخـارج الوسـط المـائي ودراسـة تـأثیره علـى 

  :المتغیرات التالیة 
  .القوة العضلیة الثابتة للعضالت العاملة على العمود الفقري والركبة والفخذین  .1
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 .ت العمود الفقري التحمل العضلي لعضال .2
 .المدى الحركي للعمود الفقري  .3
 .التوازن الثابت والدینامیكي  .4
 .درجة األلم  .5

   :فروض البحث-1-4
توجــد فــروق دالــة إحصــائیا بــین المجموعــة التجریبیــة والمجموعــة الضــابطة فــي كــل مــن القــوة 

 – الحركــيدى المــ –التحمــل العضــلي  –العضــلیة الثابتــة للعضــالت العاملــة علــى العمــود الفقــري 
لصـالح المجموعـة التجریبیـة وتحـت تـأثیر البرنـامج التــأهیلي درجـة األلـم  –التـوازن الثابـت والحركـي 

  .الریاضي 
   :مصطلحات البحث-1-5
   :الكفاءة الوظیفیة والحركیة -

هــي مــدى قــدرة األجهــزة الحیویــة بالجســم أو أحــد أعضــاء )  2001( زغلــول، عرفهـا  احمــدي  
ظیفته التي یجب علیه أداؤهـا سـواء حركیـًا أو وظیفیـًا وتشـمل الكفـاءة العضـلیة الجسم على القیام بو 

ولیاقة الجهاز التنفسي واللیاقـة الذهنیـة واالنفعالیـة واللیاقـة الحركیـة والكفـاءة العضـلیة وتشـتمل علـى 
ة عناصــر القـــوة والتحمـــل والمرونــة والتـــوازن والتـــي تهیــئ للفـــرد لالحتفـــاظ بمســتوى اللیاقـــة والكفـــاء: 

ألداء األعمــال المختلفــة ألطــول فتــرة وتمنحــه الشــكل الجیــد للقــوام وتعمــل علــى وقایتــه مــن مشــاكل 
  .) 20:4. (وآالم أسفل الظهر التي یتعرض لها 

   :)تعریف إجرائي(البرنامج التأهیلي الریاضي  -
برنــامج یشــتمل علــى مجموعــة مــن التمرینــات یــتم أداءهــا داخــل وخــارج الوســط المــائي بهــدف   

عادة الكفـــاءة الوظیفیـــة والحركیـــة للفقـــرات القطنیـــة للریاضـــیین عینـــة البحـــث بعـــد إجـــراء جراحـــة اســـت
  .المنظار وبعد موافقة الطبیب المختص وعرضها على الخبراء في المجال الطبي والریاضي 

  التأهیل الریاضي 
   :المبادئ األساسیة للتأهیل الریاضي

یـــل هـــو درب مـــن دروب العـــالج الـــذي علـــى أن التأه) 2009(یشـــیر أحمـــد  حلمـــي صـــالح   
وهـو یعمـل ، یقصد بـه الوصـول إلـى الشـفاء وذلـك باسـتخدام وسـائل العـالج الطبیعـي والطـب البـدیل

  )213:2. (على تهیئة المصاب للوصول إلى أقصى مراحل الشفاء واالستعداد البدني 
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ادة أن التأهیـــل هـــو عـــالج وتـــدریب العضـــالت الســـتع) 2003(وتـــذكر صـــفاء الخربـــوطلي   
بهـدف المحافظـة ، القدرة الوظیفیـة باسـتعمال وسـائل العـالج الطبیعـي والتمرینـات العالجیـة المناسـبة

   )137:7. (على مرونة العضالت وعودة القوة لها 
، إعــادة الوظیفــة للعضــو المصــاب: التأهیــل هــوبــأن )  2000( كمــا یضــف عــویس الجبــالى   

م تویــ، بة والتقــویم الصــحیح لهــا وطــرق عالجهــاویعتمــد بصــورة أساســیة علــى تحدیــد أســباب اإلصــا
تأهیــل المصــاب بحیــث یســتطیع القیــام بالوظــائف واألعبــاء الضــروریة دون اضــطراب مثــل المشــي 

  )129:9. (الساللم وتأدیة مطالب الحیاة الیومیة  وصعود
أن التأهیـل یحتـوي علـى عـدة  وسـائل ) Freddie et al )2001 وآخـرون فریـدي ویضـیف   

وفــــي الطــــب الریاضــــي فإنــــه یشــــمل وســــائل مصــــممة ، تعادة الوظیفــــة بعــــد اإلصــــابةمصــــممة الســــ
الستعادة الریاضي للمستویات المختلفة من األداء الریاضي في أقـل وقـت ممكـن والتأهیـل یبـدأ فـورًا 
بعــد اإلصـــابة ویتقـــدم خـــالل المراحـــل الحـــادة وأقـــل مـــن الحـــادة لإلصـــابة أو الجراحـــة حتـــى وصـــول 

شاط البـدني بمسـتوى مثـالي مـن اللیاقـة البدنیـة والمـدى الحركـي والقـوة العضـلیة الالعب لممارسة الن
إلـى جانــب التحمــل العضــلي وهـذه أساســیات هامــة إلنجــاز األداء البـدني والمهــاري المثــالي والتقلیــل 

والتأهیـل یحتــوي علــى تمرینـات عالجیــة وعوامــل طبیعیـة تكــون علــى ، مـن خطــورة مـا بعــد اإلصــابة
التــــدلیك والتـــــي تســـــتخدم إلزالـــــة األلـــــم والتـــــورم ، الكهربـــــاء، البـــــرودة، ثـــــل الحـــــرارةممختلفـــــة أشــــكال 

والتمرینـــات العالجیـــة تحتـــوي علـــى حركـــات مختلفـــة مصـــممة ، والمســـاعدة فـــي عملیـــات االستشـــفاء
. الســـــتعادة الوظیفـــــة ألكبــــــر درجـــــة متاحـــــة فــــــي أقـــــل وقـــــت ممكــــــن وبمســـــتوى عـــــاٍل مــــــن األداء 

)247:22.(  
ف یختلـــ  )1995(  Flynوفلـــین  )  Harrilson   )1991 ســـونهارل  ویضـــیف كـــل مـــن  

من العب إلى آخر طبقًا لحدود قدراته وأهدافـه خاصـة بعـد معرفـة نوعیـة  محتوى البرنامج التأهیلي
العضــالت المصــابة ووظیفتهــا والعمــل علــى إعــادة بنــاء هــذه الوظیفــة مــرة أخــرى فــي ضــوء طبیعــة 

نمیـــة وتطـــویر عناصـــر اللیاقـــة البدنیـــة كـــالقوة العضـــلیة والســـعي إلـــى إعـــادة ت، العمـــل العضـــلي لهـــا
والتي یجب أن تكون واضـحة للمصـاب مـن ، والمدى الحركي عن طریق التمرینات البدنیة المناسبة

حیث كیفیة أدائها وعدد التكرارات التي یجب أن یقوم بها ومراعاة التدرج فـي تمرینـات البرنـامج مـن 
عة عــودة الالعــب إلــى مســتواه الریاضــي وضــمان رجوعــه ممــا یســاعد علــى ســر ، مرحلــة إلــى أخــرى

  ) 165:20) (504:19. (إلى ممارسة حیاته 
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   :أهداف التأهیل الریاضي
أن التأهیـــل یهــــدف إلـــى تطـــویر وظــــائف العضـــو المصــــاب ) 2001(تـــذكر میرفـــت یوســــف   

یًا تبعــًا وهــذا یجـب أن یكــون التأهیــل فردیــًا وتخصصــ، لیقابـل المتطلبــات الخاصــة بالنشــاط الممــارس
لنوعیــة األنســجة التــي تــأثرت وظیفتهــا باإلصــابة والعمــل علــى إعــادة بنــاء هــذه الوظیفــة مــرة أخــرى 
. ومـــن خـــالل إعـــادة تنمیـــة وتطـــویر القـــوة العضـــلیة والمـــدى الحركـــي والتوافـــق العضـــلي العصـــبي 

)246:16. (  
فالتأهیــل ، إلــى أن هنــاك أهــداف بعیــدة المــدى لعملیــة التأهیــل) 2009(ویشــیر أحمــد حلمــي   

ـــــات األداء الحركـــــي  ـــــع متطلب ـــــى ممارســـــة جمی ـــــاءة للمصـــــاب للعـــــودة إل ـــــى اســـــتعادة الكف یعمـــــل عل
والمحافظــة علــى درجــة اللیاقــة البدنیــة لألجــزاء الســلیمة بالجســم كمــا یعمــل علــى الوقایــة ، والــوظیفي

. ة ومسـاعدة المصـاب للوصـول إلـى أفضـل إمكانیاتـه البدنیـ، من تكرار حـدوث اإلصـابة مـرة أخـرى
)214:2. (  

إلـى أن التأهیـل بعـد اإلصـابة علـى جانـب كبیـر مـن ) Harrilson  )1991سون لویشیر هار   
األهمیــة وغالبــًا مــا تــؤثر درجــة التأهیــل ومســتواه علــى ســرعة وكفــاءة عــودة المصــاب إلــى مــا قبــل 

  :وتتلخص أهداف التأهیل الریاضي في . اإلصابة سواء كان ریاضیًا أو غیر ریاضیًا 
  .دة المدى الحركي للعضو المصاب استعا -
 .استعادة القوة العضلیة والوظیفیة للعضو المصاب  -
 .زیادة معدل التأم العظام  -
 .زیادة سرعة تصریف التجمعات الدمویة  -
 ) 306:19. (زیادة سرعة استعادة العضالت لوظائفها في أقل وقت ممكن  -
تســــتخدم ضــــمن بــــرامج علــــى أن بــــرامج العــــالج الطبیعــــي ) 1999(أســــامة ریــــاض ویضــــیف  -

  : التأهیل وهي تهدف إلى 
زالة اإلعاقة الحركیة المؤقتة الناتجة عن اإلصابة  -   .منع األلم وإ
 .استعادة وظیفة الجزء المصاب  -
 )19:  5( . تقویة العضالت  -
   :إجراءات البحث-3
ن تصــمیم القیــاس القبلــي والبعــدي لمجمــوعتیبي تــم اســتخدام المــنهج التجریبــ :مــنهج البحــث-3-1

  .ضابطة وتجریبیة
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  :مجاالت البحث-3-2
تــم إجــراء القیاســات القبلیــة والبعدیــة لعینــة البحــث وتطبیــق البرنــامج :  المجــال المكــاني-3-2-1

  . طرابلس –التأهیلي في مصحة لیبیا للعالج الطبیعي 
م وحتـى  2017/  5/9 مـن تـاریخ  االسـتطالعیةالدراسات تم تطبیق : المجال الزمني -3-2-2

فــي علــى أفــراد العینــة حیــث تــم إجــراء القیاســات النهائیــة األساســیة الدراســة و م  2017/  10/ 14
  .م 2018/ 13/4و  11/4
بالطریقــة العمدیـة مـن الریاضــیین المصـابین بإصــابة البحـث تـم اختیـار عینــة  :عینـة البحــث-3-3

 ریاضـي 16فقـري وعـددهم الفقرات القطنیة والذین أجریت لهم جراحة في الفقرات القطنیة بـالعمود ال
إلــــى مجمــــوعتین أحــــداهما ضــــابطة واألخــــرى  هممصـــابین یزاولــــون الریاضــــات المختلفــــة ثــــم تقســـیم

  .ریاضیین  8تجریبیة كل مجموعة 
طـرابلس لیبیـا للعـالج الطبیعـي  مصـحة على المترددین المرضى منیتكون  :مجتمع البحث-3-4
. 
   :األجهزة واألدوات المستخدمة-3-5

  تر لقیاس الطول ألقرب سم جهاز رستامی -
 .جهاز میزان طبي لقیاس الوزن ألقرب نصف كجم  -
 .شریط قیاس لقیاس المدى الحركي للعمود الفقري  -
 .جهاز التوازن الخشبي لقیاس التوازن الدینامیكي  -
 .ساعة إیقاف لقیاس الزمن ألقرب ثانیة  -
 .حمام سباحة  -
  .قیاس درجة األلم م -
   :رحالبرنامج التأهیلي المقت-3-6

   :هدف البرنامج
اســـتعادة الكفـــاءة الوظیفیـــة والحركیـــة للفقـــرات القطنیـــة للریاضـــیین عینـــة البحـــث بعـــد جراحـــة   

  : المنظار وللوصول إلى الهدف العام للبرنامج تم وضع األهداف التالیة 
الركبــة (التنمیــة المتوازنــة للقــوة بــین المجموعــات العضــلیة العاملــة علــى جــانبي العمــود الفقــري  -

  ) .الفخذینو 
 .إطالة العضالت العاملة على جانبي العمود الفقري  -
 .تحسین درجة التوازن الثابت والدینامیكي للجزء المصاب  -
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 .تقلیل درجة األلم في منطقة أسفل الظهر  -
الوصـول إلــى مرحلـة االســترخاء لتهدئـة التــوتر العضـلي المصــاحب لإلصـابة ممــا یسـاعد علــى  -

 .راحة وعودة المصاب أقرب ما یكون إلى حالته الطبیعیة إتمام عملیة التأهیل بعد الج
 .المحافظة على عناصر اللیاقة البدنیة لألجزاء السلیمة  -
 . إكساب الفرد المعلومات الصحیة التي یمكن اتباعها للحفظ على الجراحة  -
  :أسس تنفیذ البرنامج-3-7

المـدى الحركـي التـوازن  – تحدید العضالت العاملة على العمـود الفقـري لقیـاس متغیـرات القـوة  
 –المقربــة لمفصــل الفخـــذ  –المثنیـــة لمفصــل الفخــذ  –المــادة للجــذع  –العضــالت المثنیــة للجــذع (

  ) . المبعدة لمفصل الفخذ
  أسس اختیار التمرینات بالبرنامج التأهیلي 

المتدرجـة فـي الصـعوبة ) داخل وخارج الوسط المائي(انتقاء مجموعة من التمرینات التأهیلیة  -
 .لتنمیة الصفات البدنیة والمجموعات العضلیة المتأثرة باإلصابة 

علـى نخبـة مـن الخبـراء فـي مجــال ) داخـل وخـارج الوسـط المــائي(عـرض التمرینـات التأهیلیـة  -
التربیــة الریاضــیة وأطبــاء جراحـــة العمــود الفقــري وأخصــائي الطـــب الطبیعــي الختیــار انســـب 

وقـد أسـفر . المقتـرح بمـا یتناسـب مـع حالـة المصـاب  التمرینات التأهیلیة وفقًا لهدف البرنـامج
  :عن الخبراء عرض البرنامج التأهیلي على 

  .استبعاد بعض التمرینات التي تعمل ضغط على المنطقة القطنیة   ) أ
 )  2 -  1مرفق (  .استبعاد بعض التمرینات التي تحتاج مقاومة عالیة   ) ب

  ترح عند تطبیق البرنامج المق إتباعهاالشروط التي یجب 
  .ساعة من إجراء الجراحة طبقًا لتعلیمات الطبیب المختص  24یتم تطبیق البرنامج بعد  -
التـــدرج فـــي شـــدة التمـــرین فـــي مراحـــل تطبیـــق البرنـــامج بمـــا یتناســـب مـــع قـــدرة أداء الریاضـــي  -

 .المصاب 
 .أداء التمرینات في حدود آالم للریاضي المصاب  -
 .فات اإلصابة للریاضي المصاب االبتعاد عن التمرینات التي تؤدي إلى مضاع -

   :تمرینات الوسط المائي اختیارخطوات 
یهــدف البرنــامج التــأهیلي داخــل الوســط المــائي إلــى تأهیــل المجموعــات : هــدف التمرینــات  - 1

  .العضلیة المرتبطة بتحسین إصابات المنطقة القطنیة ألفراد عینة البحث 
  تمرینات الوسط المائي  اختیارأسس  - 2
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تم زیارة العدید من مركـزا العـالج الطبیعـي والطـب الریاضـي وذلـك بهـدف : میدانیة الزیارة ال -أ
 : الوصول إلى 

  .بالمنطقة القطنیة المصابین طبیعة أنواع التمارین المستخدمة في تأهیل  - 1
 .برامج التأهیل المستخدمة داخل الوسط المائي إن وجد  - 2
  . بعة للمصابین الفترة الزمنیة المستغرقة ألداء برامج التأهیل المت - 3

التعرف على طبیعة العمل للتمرینات المستخدمة في برامج التأهیل فـي الوسـط المـائي بـالرجوع   . أ
تــم التعـرف علــى طبیعــة العمــل ) 1997(محمــد عـادل رشــدي ومـن بینهــا إلـى المراجــع العلمیــة 

 : للتمرینات المستخدمة للمصاب داخل الوسط المائي وتتضمن 
  للجزء المتحرك(ة والمقاومة تمرینات بتغیر اذرع القو. (  
 ومة الماء اتمرینات تعمل ضد مق. 
  تمرینات باستخدام العمل االیزوتوني. 
  63: 13.(تمرینات باستخدام العمل االیزومتري ( 

   :)الوسط المائيوخارج داخل (مراحل البرنامج التأهیلي المقترح 
وتكــون الفتــرة الزمنیــة لهــذه المرحلــة تشــمل تمرینــات داخــل وخــارج الوســط المــائي : المرحلــة األولــى 

وحدات تدریبیة في األسبوع وتـم تطبیـق المرحلـة األولـى علـى عینـة ) 3(یومًا بواقع ) 14(أسبوعین 
  :ار وتهدف هذه المرحلة إلى ظساعة من جراحة المن 24البحث بعد 

  .تعلیمات الوقایة بعد إجراء الجراحة  إتباع -
 .تقلیل الورم واأللم  -
 .النغمة العضلیة  المحافظة على -
 .تشجیع المریض على المشي  -
  .تهیئة المریض ألداء التمرینات في المرحلة الثانیة اإلرشادات  -
  .ائي في األسبوع األول الماالبتعاد عن تمارین الوسط  -
 .أداء التمارین في حدود األلم  -
 .أداء التمارین تتم بمساعدة األخصائي والمساعد  -
 . توفیر عوامل األمن والسالمة -

المرحلـة  هوتشـمل تمرینـات داخـل وخـارج الوسـط المـائي وتكـون الفتـرة الزمنیـة لهـذ :المرحلة الثانیة 
  :وتهدف إلى یومًا ) 14-15(

  ) .توازن –مرونة  –قوة (تنمیة القدرات البدنیة  -
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 .تهیئة الجهاز الحركي لتحمل العبء الحركي الواقع على الجسم والقیام بالواجب البدني  -
ــــة زیــــادة المــــد - ى الحركــــي للعمــــود الفقــــري عامــــة والفقــــرات القطنیــــة خاصــــة مــــن خــــالل إطال

 .عضالت الظهر والعضالت الخاصة بها 
 .تنمیة التوازن الثابت والحركي  -

  اإلرشادات 
  .ینصح المصاب بالحركة والمشي كلما أمكن ولكن في حدود األلم  -
 .ابتعاد المصاب عن الحركات المفاجئة وحركات اللف والدوران  -
وتشـمل تمرینـات داخـل وخـارج الوسـط المـائي وتكـون الفتـرة الزمنیـة لهـذه المرحلـة  :لمرحلة الثالثـة ا

  :وتهدف إلى یومًا ) 15(من 
محاولة الوصول العضـلي للعضـالت العاملـة علـى جـانبي العمـود الفقـري إلـى المسـتوى القریـب  -

 .من األفراد األصحاء غیر المصابین 
 .لیومیة بصورة طبیعیة اقرب ما یكون العودة إلى متطلبات الحیاة ا -

  الدراسة االستطالعیة
   :الدراسة االستطالعیة األولى

 :وذلك بهدف  7/9/2017 – 5/9/2017قام الباحث بإجراء دراسة استطالعیة في یوم 
  .إعداد األدوات المستخدمة في القیاس  -
 .تسجیل الوقت التي یستغرقه في تسجیل البیانات  -
 .التأكد مناسبة مكان إجراء القیاس  -
 .تحدید میعاد إجراء القیاس لعینة الدراسة مع الطبیب المختص  -

   :الدراسة االستطالعیة الثانیة
علــى عینــة قوامهــا  14/10/2017 – 11/10/2017قــام البحــث بــإجراء دراســة اســتطالعیة مــن 

عینــة البحــث بهــدف التعــرف أفــراد مــن الریاضــیین وبــنفس إصــابة العینــة األساســیة مــن خــارج ) 3(
  :على 

  .المراجع العلمیة  –تحدید العضالت المراد قیاسها طبقًا آلراء الخبراء  -
 .تدریب المساعدین على كیفیة القیاس  -
 .التعرف على المشاكل في تنفیذ البرنامج التأهیلي  -
 .التدریب على إجراء القیاسات الخاصة بالبرنامج  -
 .د األلم تحدید الشدة المناسبة وذلك بحدو  -
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 ما أسفرت عنه الدراسة االستطالعیة:   
تم التأكد من مالئمة األجهزة واألدوات المستخدمة في القیاس والتأهیـل وكفـاءة المسـاعدین فـي  -

  .استخدامها 
 .تحدید العضالت العاملة في البرنامج بشكل أساسي  -
   :الدراسة األساسیة-3-8

جریبیـــة والمجموعـــة الضـــابطة فـــي الفتـــرة تـــم إجـــراء القیاســـات القبلیـــة لكـــل مـــن المجموعـــة الت -
وذلــك لكــل فــرد مــن أفــراد عینــة البحــث علــى حــدة وتســجل  12/2/2018 – 10/2/2018

وقــد تــم إجــراء القیاســات تحــت إشــراف الطبیــب . نتــائج القیاســات فــي االســتمارة الخاصــة بــه 
  .المختص وبعد موافقته 

مــن تمرینــات داخــل وخــارج  مــا یشــملهتــم تنفیــذ البرنــامج التــأهیلي علــى المجموعــة التجریبیــة ب -
بینما قامت المجموعـة الضـابطة  30/4/2018 – 3/2/2018ائي في الفترة من الوسط الم

 .بتطبیق البرنامج التقلیدي المتبع في المؤسسات العالجیة بإشارات من الطبیب المختص 
 – 11/4/2018إجـــراء القیاســـات البعدیـــة بعـــد انتهـــاء تطبیـــق البرنـــامج المقتـــرح فـــي یـــومین  -

ــــنفس األســــس التــــي تمــــت فــــي إجــــراء القیاســــات القبلیــــة وذلــــك لكــــل مـــــن  13/4/2018 وب
 .المجموعة التجریبیة والضابطة 

تم تطبیـق القیاسـات البدنیـة مرحلیـًا وحسـب تـاریخ إجـراء الجراحـة لكـل مصـاب مـن أفـراد العینـة  -
  .بصورة فردیة 

التجریبیـة والمجموعــة الضــابطة بواقــع تـم تطبیــق القیاســات القبلیــة والبعدیـة لكــل مــن المجموعــة  -
 :أربع أیام لكل مصاب كما یلي 

  .إجراء القیاسات الخاصة بالقوة العضلیة العاملة على العمود الفقري : الیوم األول 
  .إجراء قیاسات التحمل العضلي للعضالت العاملة على العمود الفقري : الیوم الثاني 
  .حركي إجراء قیاسات المدى ال: الیوم الثالث 
  .إجراء قیاس التوازن الثابت والدینامیكي وقیاس درجة األلم : الیوم الرابع 

   :المعالجات اإلحصائیة-3-9
وتحققــــًا  SPSSتمــــت المعالجــــة اإلحصــــائیة بواســــطة الحاســــب اآللــــي باســــتخدام برنــــامج   

  :ألهداف البحث
  .االنحراف المعیاري  –الوسط الحسابي  -
 . (T test)موعتین مختلفتین اختبار الفرق بین متوسطین لمج -
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   :عرض ومناقشة النتائج -4
الفروض بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في متغیرات البحث قبل تطبیق   

  البرنامج 
الفروق بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في اختبارات القوة القصوى الثابتة والتحمل ) 1(جدول 

  )التكافؤ(رنامج العضلي قبل تطبیق الب
  الدالالت اإلحصائیة 

  
  

  االختبارات

  المجموعة التجریبیة 
  8=ن

المجموعة 
  الضابطة 

  8=ن
الفرق بین 
  المتوسطین

  قیمة 
  ت 

  ع±  س  ع±  س

  القوة القصوى 
  الثابتة 

للمجموعات 
  العضلیة

  0.38  0.15  0.52  6.29  0.97  7.14  )كجم(المثنیة للجذع 
  0.40  0.15  0.73  9.63  0.77  9.48  )كجم(المادة للجذع 

  0.29  0.06  0.42  5.75  0.44  0.69  )كجم(المثنیة لمفصل الفخذ یمین 
  0.46  0.12  0.54  5.23  0.53  5.10  )كجم(المثنیة لمفصل الفخذ یسار 
  0.48  0.12  0.49  6.20  0.52  6.32  )كجم(المادة لمفصل الفخذ یمین 
  0.68  0.14  0.34  5.74  0.46  5.60  )كجم(المادة لمفصل الفخذ شمال 
  0.37  0.07  0.36  5.29  0.39  5.36  )كجم(المقربة لمفصل الفخذ یمین 
  0.20  0.04  0.36  4.19  0.41  4.23  )كجم(المقربة لمفصل الفخذ شمال 
  0.38  0.08  0.38  4.70  0.48  4.78  )كجم(المبعدة لمفصل الفخذ یمین 
  0.39  0.05  0.24  4.15  0.30  4.10  )كجم(المبعدة لمفصل الفخذ شمال 

  التحمل
  العضلي

درجة  45زمن رفع الرجلین زاویة 
  0.62  0.11  0.35  3.88  0.36  3.99  ) ث(من الرقود 

   2.14=  0.05معنوي مستوى * 
فـي والخـاص بـالفروق بـین المجموعـة التجریبیـة والمجموعـة الضـابطة ) 1(مـن جـدول یتضح   

) 0.46إلـى  0.20(المحسوبة تراوحـت مـا بـین  )ت(أن قیمة ) . اختبارات القوة العضلیة والتحمل(
ممــــا یــــدل علــــى عــــدم وجــــود فــــروق معنویــــة بــــین  0.05و هــــذه القــــیم غیــــر معنویــــة عنــــد مســــتوى 

المجمــوعتین وتأكیــد أن هنــاك تكــافؤ بــین مجمــوعتي البحــث فــي اختبــارات القــوة العضــلیة والتحمــل 
  .قبل التجربة 

جموعة الضابطة في اختبارات المدى الحركي للجذع قبل الفروق بین المجموعة التجریبیة والم) 2( جدول
  )التكافؤ(تطبیق البرنامج 

  الدالالت اإلحصائیة 
  

  االختبارات

  المجموعة التجریبیة 
  8=ن

  المجموعة الضابطة 
الفرق بین   8=ن

  المتوسطین
  قیمة 
  ت 

  ع±  س  ع±  س
  المدى 
  الحركي

  0.58  0.27  0.64  11.45  1.13  11.19  )سم(األمامي لثني الجذع 
  0.33  0.13  0.82  10.16  0.68  10.03  )سم(الخلفي لثني الجذع 
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  للعمود الفقري حول المحور األمامي
  0.29  0.09  0.53  10.83  0.66  10.74  سم ) المیل للجانب األیمن(الخلفي 

  للعمود الفقري حول المحور األمامي
  سم) المیل للجانب األیسر(الخلفي 

9.28  0.61  9.18  0.89  0.10  0.26  

  2.14=  0.05معنوي مستوى * 
والخـاص بـالفروق بـین المجموعـة التجریبیـة والمجموعـة الضـابطة فـي ) 2(مـن جـدول یتضح   

) 0.58إلـى  0.26(المحسـوبة تراوحـت مـا بـین ) ت(أن قیمـة ) . اختبارات المدى الحركي للجـذع(
ــــد مســــتوى  ــــة عن ــــى عــــدم وجــــود فــــرو  0.05وهــــذه القــــیم غیــــر معنوی ــــة بــــین ممــــا یــــدل عل ق معنوی

المجموعتین وتأكید أن هناك تكافؤ بین مجموعتي البحث في اختبارات المـدى الحركـي للجـذع قبـل 
  .التجربة 

الفروق بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في اختبارات التوازن وزاویة األلم قبل تطبیق ) 3(جدول 
  )التكافؤ(البرنامج 

  الدالالت اإلحصائیة
  
  

  اتاالختبار 

  المجموعة التجریبیة
  8=ن

  المجموعة الضابطة
الفرق بین   8=ن

  المتوسطین
  قیمة
  ت

  ع±  س  ع±  س

  التوازن
  0.29  0.05  0.15  4.33  0.51  4.38  )ثانیة(التوازن الثابت 
  0.41  0.05  0.21  0.86  0.30  0.81  )ثانیة(التوازن الحركي 

  0.28  0.63  4.65  95.75  4.22  95.13  )درجة(اختبار درجة زاویة األلم 

  2.14=  0.05معنوي مستوى * 
والخـاص بـالفروق بـین المجموعـة التجریبیـة والمجموعـة الضـابطة فـي ) 3(یتضح مـن جـدول   

) 0.41إلــى  0.28(المحســوبة تراوحــت مــا بــین ) ت(أن قیمــة ) . التــوازن وزاویــة األلــماختبــارات (
ــــد مســــتوى  ــــة عن ــــى عــــدم و  0.05وهــــذه القــــیم غیــــر معنوی ــــة بــــین ممــــا یــــدل عل جــــود فــــروق معنوی

قبــل  التــوازن وزاویــة األلــمالمجمــوعتین وتأكیــد أن هنــاك تكــافؤ بــین مجمــوعتي البحــث فــي اختبــارات 
  .التجربة 

  داللة الفروق بین القیاس القبلي والقیاس البعدي للمجموعة التجریبیة في وزن الجسم) 4(جدول 
  8= ن 

  الدالالت اإلحصائیة
  

  المتغیرات

الفرق بین   قیاس البعديال  القیاس القبلي
  قیمة ت  المتوسطین

نسبة 
التغیر 

  ع±  س  ع±  س  ع±  س  %
  5.46  *2.53  4.74  4.25  2.77  73.63  5.79  77.88  )كجم(الوزن 

  2.36=  0.05معنوي عند مستوى * 
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أن هنــاك فــرق متوســط الــوزن قبــل وبعــد تطبیــق البرنــامج التــأهیلي ) 4(توضــح نتــائج جــدول       
  . ولصالح القیاس البعدي  0.05إحصائیا عند مستوى  وهذا الفرق دال

داللة الفروق بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في القوة القصوى الثابتة والتحمل ) 5(جدول 
  للمجموعة العضلیة بعد تطبیق البرنامج 

  الدالالت اإلحصائیة 
  االختبارات

المجموعة 
  التجریبیة

  8= ن 

المجموعة 
  الضابطة 

  8= ن 
الفرق بین 
نسبة   قیمة ت   المتوسطین

  %التغییر 
  ع±  س  ع±  س

القوة القصوى الثابتة 
  للمجموعات العضلیة

  41.03  *15.86  8.97  1.07  12.90  1.19  21.87  )كجم(المثنیة للجذع 
  26.97  *6.07  7.38  1.54  19.97  3.07  27.35  )كجم(المادة للجذع 

المثنیة لمفصل الفخذ یمین 
  18.66  *4.29  1.96  1.06  12.91  1.64  15.88  )كجم(

المثنیة لمفصل الفخذ یسار 
  23.78  *6.29  3.05  1.00  9.78  0.95  12.84  )كجم(

المادة لمفصل الفخذ یمین 
  31.80  *10.64  5.63  1.04  12.06  1.07  17.69  )كجم(

المادة لمفصل الفخذ شمال 
  33.32  *8.47  5.15  1.19  10.31  1.24  15.47  )كجم(

مقربة لمفصل الفخذ یمین ال
  )كجم(

13.05  1.03  9.56  1.00  3.84  6.85*  26.69  

المقربة لمفصل الفخذ یسار 
  29.98  *10.44  3.89  0.76  9.31  0.77  13.29  )كجم(

المبعدة لمفصل الفخذ یمین 
  29.31  *10.08  3.64  0.68  8.78  0.76  12.41  )كجم(

المبعدة لمفصل الفخذ یسار 
  22.71  *4.59  2.74  0.78  9.31  1.35  12.05  )كجم(

 45زمن رفع الرجلین زاویة   التحمل العضلي 
  )ث(درجة مئویة من الرقود 

14.90  1.18  9.41  0.64  5.50  11.59*  36.87  

  2.14=  0.05معنوي عند مستوى * 
الخــاص بــالفروق بــین المجموعــة التجریبیــة والمجموعــة الضــابطة فــي ) 5(یتضــح مــن جــدول   

لقوة القصـوى الثابتـة والتحمـل للمجموعـات العضـلیة وجـود فـروق دالـة إحصـائیا القیاس البعدي في ا
 4.29(فــي جمیــع االختبــارات وقــد تراوحــت قیمــة ت مــا بــین  0.05بــین المجمــوعتین عنــد مســتوى 

كمـــا بلغـــت النســـبة .  0.05وهـــذه القـــیم أكبـــر مـــن قیمـــة ت الجدولیـــة عنـــد مســـتوى ) 15.86إلـــى 
  %) . 41.03إلى % 22.71(ما بین  المئویة للفرق بین المجموعتین
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  الفروق بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في المدى الحركي للجذع ) 6(جدول 
  بعد تطبیق البرنامج 

  الدالالت اإلحصائیة
  االختبارات

المجموعة 
  التجریبیة

  8= ن 

المجموعة 
  الضابطة 

  8= ن 
الفرق بین 
  المتوسطین

  قیمة ت 
نسبة 
التغییر 

%  
  ع±  س  ع±  س

  المدى الحركي

األمامي لثني الجذع 
  )سم(

38.28  3.74  26.74  2.06  11.54  7.65*  30.15  

  25.95  *9.92  6.57  1.09  18.75  1.53  25.32  )سم(الخلفي لثني الجذع 
للعمود الفقري حول 

المحور األمامي الخلفي 
) المیل للجانب األیمن(

  سم

21.06  2.03  16.20  0.83  4.86  6.25*  23.07  

للعمود الفقري حول 
المحور األمامي الخلفي 

) المیل للجانب األیسر(
  سم

19.53  1.39  15.11  1.07  4.43  7.12*  22.66  

  2.14=  0.05معنوي عند مستوى * 
والخـاص بـالفروق بـین المجموعـة التجریبیـة والمجموعـة الضـابطة فـي ) 6(یتضح مـن جـدول   

وجود فروق دالـة إحصـائیا بـین المجمـوعتین عنـد مسـتوى  القیاس البعدي في المدى الحركي للجذع
وهـذه القـیم أكبـر  مـن ) 9.92إلـى  6.25(في جمیع القیاسات حیث بلغت قیمـة ت مـا بـین  0.05

كمـا بلغـت النسـبة المئویـة للفـروق بـین المجمـوعتین مـا بـین .  0.05قیمة ت الجدولیة عند مستوى 
  %) .30.15إلى % 22.06(

ن المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في اختبارات التوازن وزاویة األلم بعد الفروق بی) 7(جدول 
  التجربة 

  الدالالت اإلحصائیة 
  االختبارات

  المجموعة التجریبیة
  8= ن 

المجموعة 
  الضابطة 

  8= ن 
الفرق بین 
  المتوسطین

  قیمة ت 
نسبة 
التغییر 

%  
  ع±  س  ع±  س

  التوازن

التوازن الثابت 
  )ثانیة(

15.69  1.42  8.98  0.90  6.71  11.27*  42.76  

التوازن الحركي 
  )ثانیة(

6.46  0.88  3.85  0.75  2.61  6.41*  40.38  

  16.11  *6.08  10.75  2.59  77.49  4.28  66.74  )درجة(اختبار درجة زاویة األلم 

  2.14=  0.05معنوي عند مستوى * 
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یـة والمجموعـة الضـابطة فـي والخـاص بـالفروق بـین المجموعـة التجریب) 7(یتضح مـن جـدول   
فــي  0.05القیــاس البعــدي فــي اختبــارات وزاویــة األلــم وجــود فــروق بــین المجمــوعتین عنــد مســتوى 

وهـــذه ) 11.07إلــى  6.08(درجــة األلــم  حیـــث بلغــت قیمــة ت مــا بــین  –جمیــع قیاســات التــوازن 
المجمــوعتین  كمــا بلغــت نســبة الفــروق بــین.  0.05القــیم أكبــر مــن قیمــة ت الجدولیــة عنــد مســتوى 

  %) . 42.76إلى % 16.11(لصالح المجموعة التجریبیة ما بین 
  ) كجم(داللة الفروق بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في الوزن ) 8(جدول 

  بعد تطبیق البرنامج 

  الدالالت اإلحصائیة 
  االختبارات

المجموعة 
  التجریبیة

  8= ن 

  المجموعة الضابطة 
الفرق بین   8= ن 

  %نسبة التغییر   قیمة ت   المتوسطین

  ع±  س  ع±  س
  3.74  *2.40  2.75  1.69  67.38  2.77  73.63  )كجم(الوزن 

   2.14=  0.05معنوي مستوى * 
الخــاص بــالفروق بــین المجموعــة التجریبیــة والمجموعــة الضــابطة فــي ) 8(یتضــح مــن جــدول   

 0.01ا بـین المجمـوعتین عنـد مسـتوى أن هنـاك فرقـًا دال إحصـائی) كجم(القیاس البعدي في الوزن 
وهــــذه القیمــــة اكبــــر مــــن قیمــــة ت ) 2.40(حیــــث بلغــــت قیمــــة ت . لصــــالح المجموعــــة التجریبیــــة 

  . الجدولیة 
  :مناقشة النتائج -4-2

الخــاص بــالفروق بــین المجموعــة التجریبیــة والمجموعــة الضــابطة فــي ) 5(یتضــح مــن جــدول 
التحمـل للمجموعـات العضـلیة وجـود فـروق دالـة إحصـائیا القیاس البعدي في القوة القصـوى الثابتـة و 

  .بارات لصالح المجموعة التجریبیة بین المجموعتین في جمیع االخت
ویرجــع الباحــث هــذه النتــائج تأهیــل البرنــامج الریاضــي داخــل الوســط المــائي والــذي أدى إلــى 

فـي اختبـارات القـوى  تحسن نتائج القیاس البعدي لدى المجموعة التجریبیة عن المجموعة الضـابطة
القصــــوى الثابتــــة والتحمــــل للمجموعــــات العضــــلیة للمجموعــــة التجریبیــــة وهــــذا مــــن شــــأنه أدى إلــــى 

یین بعـــد جراحــــة المنظـــار وبمســــتوى للریاضـــاســـتعادة الكفـــاءة الوظیفیــــة والحركیـــة للفقـــرات القطنیــــة 
  . أفضل من المجموعة الضابطة 

عـة التجریبیـة والمجموعـة الضـابطة فـي والخـاص بـالفروق بـین المجمو ) 6(یتضح مـن جـدول 
القیـاس البعــدي فــي المــدى الحركــي للجــذع وجــود فـروق دالــة إحصــائیا بــین المجمــوعتین فــي جمیــع 

  .القیاسات ولصالح المجموعة التجریبیة 
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الباحــث هــذه النتــائج إلــى تــأثیر برنــامج التأهیــل الریاضــي داخــل الوســط المــائي والــذي ویرجــع 
قیاس البعدي في اختبارات المدى الحركي للجذع لـدى المجموعـة التجریبیـة اللدى إلى تحسن نتائج 

) 2009وائــل ناصــر (ویؤكــد هــذه النتــائج مــا توصــلت إلیــه نتــائج دراســة ، عــن المجموعــة الضــابطة
مــن تحســن المــدى الحركــي فــي جمیــع االتجاهــات للعمــود الفقــري وتحســن مرونــة الفقــرات القطنیــة 

  .مرینات العالجیة نتیجة الخضوع لبرنامج من الت
والخـاص بـالفروق بـین المجموعـة التجریبیـة والمجموعـة الضـابطة فـي ) 7(یتضح مـن جـدول 

  .القیاس البعدي في اختبارات وزاویة األلم وجود فروق بین المجموعتین في جمیع القیاسات 
قتـرح مالویرجع الباحث هـذه النتـائج إلـى تـأثیر برنـامج التأهیـل الریاضـي داخـل الوسـط المـائي 

لدى المجموعة التجریبیة عـن المجموعـة الضـابطة فـي والذي أدى إلى تحسن نتائج القیاس البعدي 
  .نتائج اختبارات التوازن وزاویة األلم 

كمــا یعــزى هــذا التحســن إلــى تــأثیر البرنــامج التــأهیلي المقتــرح بمــا اشــتمل علیــه مــن تمرینــات 
لقـــوة العضـــلیة للعضـــالت العاملـــة علـــى تاهیلیـــة وعالجیـــة ووســـائل طبیعیـــة ســـاعدت علـــى تحســـن ا

كبیـر فـي تحسـین التـوازن الثابـت العمود الفقـري والمحیطـة بمنطقـة اإلصـابة األمـر الـذي أثـر بشـكل 
والحركــي ولكــن نظــرًا وصــعوبة الجراحــة فــإن التحســن فــي التــوازن الحركــي وصــل إلــى حــدا مــا إلــى 

  .المستوى المنشود ولكن وأوفى المتطلبات الحركیة 
الخــاص بــالفروق بــین المجموعــة التجریبیــة والمجموعــة الضــابطة ) 8(مــن جــدول  یتضــح   

  .بین القیاسین  عدم وجود فروق معنویة) كجم(في القیاس البعدي في الوزن 
، هــذه  النتــائج إلــى عــدم تعــرض المجموعــة الضــابطة إلــى أي برنــامج تــأهیليویرجــع الباحــث 

ولعـل هـذه النتیجـة ، الـوزن لـدى هـذه المجموعـةاألمـر الـذي أدى إلـى عـدم وجـود تحسـن فـي متغیـر 
تعكس فاعلیة البرنـامج التـأهیلي المقتـرح داخـل الوسـط المـائي والـذي أدى إلـى تحسـن نتـائج اختبـار 

  .الوزن لدى المجموعة التجریبیة 
  :والتوصیات  االستنتاجات-5
  :االستنتاجات -5-1

  :ت اآلتیة في ضوء أهداف البحث والنتائج تم التوصل إلى االستنتاجا
نتــائج إیجابیـــة فــي اســـتعادة وخارجـــه الوســـط المــائي داخــل الریاضـــي  يالتــأهیلالبرنـــامج یظهــر  - 1

 .الكفاءة الوظیفیة والحركیة للفقرات القطنیة 
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تفــوق المجموعــة التجریبیــة علــى المجموعــة الضــابطة فــي النتــائج الخاصــة بالقیاســات البعدیــة  - 2
زن والمــدى الحركــي والتــوازن الثابــت والحركـــي لكــل مــن القــوة القصــوى والتحمــل العضــلي والــو 

 .للعضالت العاملة على العمود الفقري وكذلك درجة األلم 
  :التوصیات -5-2

االسترشـــاد بالبرنـــامج التـــأهیلي المقتـــرح عنـــد تأهیـــل المصـــابین الســـتعادة الكفـــاءة الوظیفیـــة  .1
  .والحركیة للفقرات القطنیة 

 .طقة القطنیة زیادة االهتمام بالوقایة من إصابات المن .2
مـــن خـــالل الطبیعـــي اســـتخدام األجهـــزة الحدیثـــة التـــي تســـاعد علـــى معرفـــة التقـــدم بـــالعالج  .3

 .القیاس 
  



 م2020                             ي السادس لكلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة  المؤتمر العلمي الدول
 

  
158 

  قائمة المراجع  
دار الفكر ، بیولوجیا الریاضة وصحة الریاضیین  )1998(أبو العال أحمد  عبد الفتاح   /1

  القاهرة، العربي
مكتبة ، ر والطب البدیلالتدلیك في آالم الظه  )2009(أحمد  حلمي صالح   /2

  القاهرة 1مدبولي ط
العالج الطبیعي لماذا ؟ مركز األهرام للنشر   )1990(أحمد  محمد خالد   /3

  القاهرة، والتوزیع
إبراهیم زغلول ، احمدي أحمد علي  /4

)2001(  
 Gmcدار ، وتطبیقاتها، التمرینات االستثنائیة

  للطباعة، القاهرة
مركز الكتاب ، ریاضي والعالج الطبیعيالطب ال  )1999(أسامة ریاض محمد   /5

  القاهرة، 1ط، للنشر
مؤسسة الجمل للطباعة ، تمرینات الماء  )2002(ثناء عبد الباقي حسنین   /6

  .طنطا ، واإلعالن
كلیة التربیة الریاضیة ، تربیة القوام والتدلیك  )2008(صفاء الدین الخربوطلي   /7

  .اإلسكندریة ، للبنین
8/    

  علي جالل الدین 
  )2013( قدري بكريمحمد 

  

  المكتبة المصریة ، اإلصابات الریاضیة والتأهیل

، القاهرة، )النظریة والتطبیق(التدریب الریاضي   )2000(  عویس الجبالي   /9
  دار المعارف للنشر

، 2ط، الوقایة والعالج، إصابات الریاضیین  )1997(مجدي الحسیني علیوة   /10
  .ظافر للطباعة 

رنامج مقترح لتأهیل العضالت العاملة على ب  )1996(مجدي محمد وكوك   /11
، مفصل الكتف بعد إصالح الخلع المتكرر

كلیة التربیة ، رسالة دكتوراه غیر منشورة
  الریاضیة طنطا

، القیاس والتقویم في التربیة البدنیة والریاضیة  )1995(محمد صبحي حسانین   /12
  القاهرة ، دار الفكر العربي، الجزء األول، 2ط



 م2020                             ي السادس لكلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة  المؤتمر العلمي الدول
 

  
159 

منشأة ، میكانیكیة إصابة العمود الفقري  )1997(  رشدي محمد عادل  /13
  .اإلسكندریة ، المعارف

التأهیل الریاضي اإلصابات الریاضیة   )2000(محمد قدري بكري   /14
  .القاهرة ، واإلسعافات

دار ، أسرار العالج بالماء الساخن واالسترخاء  )1998(محمد كمال مصطفى   /15
  .الطائع 

شركة للطباعة ، شكالت الطب الریاضيم  )2001(میرفت السید یوسف   /16
  2ط، اإلسكندریة، والنشر

دار ، القاهرة، اللیاقة البدنیة والمعالجة بالریاضة  )1995(هاني محمد عرموش   /17
  .النفاس 

برنامج تمرینات تأهیلیة لتحسین الكفاءة الوظیفیة   )2009(وائل أحمد  ناصر   /18
للعضالت العاملة على العمود الفقري وتأثیرها 

ى بعض المتغیرات الكهروفسیولوجیة واالتزان عل
الدینامیكي عقب الشفاء من االنزالق 

كلیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، الغضروفي
  . جامعة اإلسكندریة، التربیة الریاضیة للبنین

19/  - Physiologic factors of 
rehabilitation of injred 
athlete W,D Saunders, Co. 
Philadelphia, P.D. 1991. 

Harrilson G.L: 

20/  Clinical applications in 
Zuluage met a (editors) 
sports physiotherapy 2nd , 
churchill Livingstone, 1995. 

Flynn, C. : 

21/  Physical Exercise and low 
bck pain second, 1996  Compello, m Nordin: 

22/  Sports injuries mechanicls 
ptevention treatment 

Freddie H. Fu, M Jawid Stewer 
David Antone: 



 م2020                             ي السادس لكلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة  المؤتمر العلمي الدول
 

  
160 

Lippinco. Williams & 
Williams and ed., 2001 . 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2020                             ي السادس لكلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة  المؤتمر العلمي الدول
 

  
161 

  ) 1(مرفق رقم 
  أسماء الخبراء في مجال التربیة الریاضیة 

  مكان العمل/ التخصص   االسم   م
عزة عبد الغني عبد / د.أ  1

  العزیز
جامعة  –كلیة التربیة الریاضیة  –ریاضة أستاذ فسیولوجیا ال

  اإلسكندریة 
  جامعة اإلسكندریة  –أستاذ اإلصابات بكلیة التربیة الریاضیة   محمد كمال موسى / د.م.أ  2
عبد الباسط صدیق / د.أ  3

  عبد الجواد 
كلیة التربیة  –أستاذ اإلصابات والتأهیل البدني الریاضي 

  جامعة اإلسكندریة  –الریاضیة 
  

  ) 2(رفق رقم م
  أسماء الخبراء في مجال الطب والعالج الطبیعي

  مكان العمل / التخصص   االسم   م
  جامعة اإلسكندریة  –أستاذ جراحة العمود الفقري   یاسر محسن عالم/ د.أ  1
  لیبیا  –طرابلس / أبو سلیم  - قسم العالج الطبیعي   إبراهیم عفان/ د  2
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  بعض الصفات على تطویرتدریبات اللعب بمساحات الملعب  تأثیر
  في كرة القدم ةالمهاریو البدنیة 

  صالح الدین علي دخیل         . د                                                                               
  إبراهیم سالم الرقیعي. د                                                                               

  نوري حسن الخبولي. أ                                                                               
  :قدمة البحثم 1-1

، ریاضة كرة القدم كأحد أنواع الریاضة خضعت لألسس والمبادئ العلمیة منذ فترة طویلة     
بذلت كثیر من الدول المتقدمة في اللعبة جهودا مستمرة إلعداد وتنمیة الناشئین والموهوبین  وقد

تي یعتمد علیها في تطویر اللعبة على أسس علمیة متینة وواضحة باعتبارهم القاعدة العریضة ال
لما تناسبت قواعد اللعب مع قدرات الناشئین كانت هناك فرصة الستمتاعهم باللعب والتعلم كو 

  .لناشئ استیعابها وتنفیذهابدرجة أفضل، وكلما كانت القواعد سهلة الفهم ومبسطة أمكن ل
تم تعدیل الكثیر من قواعد اللعب في األنشطة المختلفة  بأنه) 1996(ویرى مفتي إبراهیم      

إنه لیس هناك ما یمنع استخدام مثل تلك القواعد  قدرات الناشئة ،وقد أثبتت نجاحها فعاللتناسب 
: 29(.عملیات التعلم والممارسة والمتعةبهدف زیادة خبرات النجاح للناشئین ،وبهدف تحسین 

304(    
بأن تدریبات المالعب المصغرة أو ") 2000(محمد كشك  في حین یرى أمر اهللا البساطي    

أسلوب المنافسات یعد من أفضل األسالیب الستثارة نشاط الالعب وزیادة دوافع ممارسته نحو 
یعتمد على دینامیكیة اللعب الجماعي المتشابه لألداء خالل المباریات حیث  ألنهاألداء ،ذلك 

واالستقرار لمراحل األداء الفني یؤدي ذلك إلى ترقیة وتحسین كفاءة المهارات وتحقیق الثبات 
  )184  - 185: 4(."للمهارة الخاصة في المواقف المتغیرة داخل المباراة 

 التحمل، القوة، ( البدنیة الصفات تنمیة نحو یوجه القدم كرة في البدني اإلعداد وواجب      
الصفات  أنهاعلى  ( Bernard Turban,1998) التي یعرفها) المرونة والرشاقة السرعة،

 بعضها فضل إمكان من الرغم على العناصر وهذه القدم، كرة البدنیة والهامة والالزمة لالعب
 بعضها یكمل متجانسة كوحدة العلمي المیدان في أننا نراها إال نظري بشكل اآلخر من البعض
 عند الخمسة التكامل صفة نجد ال قد األخرى ولكننا بالنقاط منها كل ویتأثر ویؤثر اآلخر البعض

  )28: 36( .المدربین من كثیر
یظهر التشویش عند الناشئین ) 5ضد  5(في حال اللعب " )2010(ویوضح موفق المولى     

وعلیه تصبح المسؤولیات في ) القابلیة الحركیة(الصغار عند تبادل المراكز أو ما یعرف بأساس 
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واضحة جدا فتتم تغطیة كل الواجبات بسهولة مطلقة وتكون األنسب لتعلیم )  4ضد4(اللعب 
 )  129: 32(." األلعاب المصغرة الحتوائها على كل عناصر اللعبة من دون تعقید 

یختلف الناشئین عن البالغین في درجة النضج وبالتالي في ) 1992(ویذكر مفتي إبراهیم      
مارین الریاضیة المختلفة، وبناء علیه كان البد أن تحور قواعد اللعب بما درجة استجابتهم للت

تتضمنه من أدوات ومساحات تتناسب مع قدراتهم لذا نحاول عرض عدد من التحویرات في 
قواعد اللعب واألدوات والمساحات بهدف تسهیل ممارسة الناشئین للریاضة حتى تنمو مهاراتهم 

بصورة أكثر یسرا، وحتى یقبل الناشئون على ممارسة الریاضة برضا المهاریة و وقدراتهم البدنیة 
ت المالعب وأزمنة اللعب ودوافع نابعة من ذاتهم ،وتتضمن التحویرات أحجام األدوات ومساحا

  )139-138:  30(.وقواعده
أنه من األهمیة في كرة القدم المزج ) Martin Bidzinski )1996 ویرى مارتین بیدزنسكى     

بین مهارات كرة القدم ومكونات اللیاقة البدنیة ، فكالهما یجب أن یتم تنمیتهما معًا، فبمرور 
یاقة البدنیة في زیادة فعالیة لالوقت سوف نالحظ أن أثناء تطبیق البرنامج التدریبي مساهمة ال

العب كرة بدونها، كما أنه ال یمكننا الحكم على جودة أداء أداء التمریر واالستالم والجري بالكرة و 
، فإن هذا یعبر عن قدراته )منافس -نفسي -بدني(القدم إال إذا نظرنا ألدائه تحت ضغط 

  )27-25:  41. (الحقیقیة، والتدریب على ذلك یرفع من أدائه بصورة شاملة
یمر الناشئون خالل المراحل األولى لطفولتهم بتطورات في النمو البدني والحركي والنفسي      

حیث تكون و وهو ما یعكس ضعف العناصر البدنیة لدیهم مثل القوة العضلیة والسرعة التحمل، 
هذه العناصر متوافرة لدى البالغین بدرجات أكبر فالناشئون غیر قادرین على جري المسافات التي 

وهم ال یستطیعون أن یجروا ، داخل المساحات الكبیرة للمالعب بنفس السهولة ها البالغونیجری
  .نفس المسافة في نفس الزمن

إن لعب الصغار في مالعب  )MICHEL DUMONT )2000 یوضح میشیل دومنت     
تناسب البالغین یؤدي إلى تغییر في طبیعة األداء الحركي لدى الصغار، فلعب العب ضد 

ي ملعب یناسب البالغین في كرة القدم سوف یؤدي إلى تجمیعهم على الكرة وترك العب ف
مساحات كبیرة من الملعب فارغة، ولذلك كان من الحكمة أن نكیف مساحات المالعب حتى 
یصبح اللعب بالنسبة للصغار أكثر متعة، وحتى نحقق األهداف التربویة للعبة ذاتها، وحتى نتیح 

  ) 149: 40(.ر كي تنمو مهاراتهم وقدراتهم بما یتناسب ونموهم الفرصة للناشئین الصغا
إن تحویر أدوات اللعب للناشئین لتتناسب مع قدراتهم  )1996(ویضیف مفتي إبراهیم      

فعلى ، مرجعه لیس فقط لصغر حجم أجسامهم ولكن أیضا لزیادة فاعلیة أداء المهارات الحركیة
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نظرا لعدم تناسب  )5(سنة صعوبة في تمریر الكرة مقاس  )11(سبیل المثال یجد الناشئون تحت 
المهارات سهال  في الوقت الذي یكون فیه أداء مثل هذه القوة العضلیة مع حجم ووزن الكرة

وما شابهها، زاد من  ات اللعب الثابتة الشباك والمراميكذلك فإن لتحویر أدو بالنسبة للبالغین ،و 
  )              304: 29( .فعیتهمداسرعة تقدم مستواهم و یجاب على فرص نجاحهم مما انعكس باإل

أنه على المدرب أن یعمل على تثبیت المهارات " )1994(حنفي محمود مختار ویرى     
تقان أثناء التدریب وأن تؤدى في ظروف تشبه ظروف المباراة، . األساسیة بحیث تؤدى بدقة وإ

 3ضد 3ومن هنا یتضح أن المباریات في مجموعات صغیرة ". مثل التدریبات المركبة مع الزمیل
خاصة وأن هذه التقسیمات تتطلب من ترفع من قدرة الالعب على األداء ودقته،  6ضد 6أو

الالعب أداء صحیحا وسریعا للمهارات تحت ضغط الالعبین الخصوم في حیز ضیق من 
الملعب هذا باإلضافة إلى أن هذه التدریبات تعطي الالعب الخبرات التي تجعله یقتصد في 

 – 177: 11( .تصرف وهدوء األعصاب أثناء اللعبمجهوده أثناء األداء مع القدرة على حسن ال
178(  
ولضمان تدریب ناجح وفعال وجب على المدربین القائمین بالعملیة التدریبیة في كرة القدم      

ومعرفة ،للناشئین بصفة خاصة إتباع أحسن الطرق واإللمام بالمبادئ األساسیة لعلوم التدریب 
والخططیة  ریةخصائص وممیزات المراحل العمریة للناشئین وتطویر صفاتهم البدنیة والمها

والنفسیة بأسلوب علمي صحیح لكونهم یشكلون القاعدة العریضة لفرق األكابر، فاإلعداد البدني 
واإلعداد المهاري واإلعداد الخططي واإلعداد النفسي واإلعداد الذهني هي جوانب اإلعداد 

من  المتكامل في كرة القدم،ویجب أن یتكامل جمیعها في خط واحد لتحقیق الهدف األساسي
وهذا ال یأتي إال من خالل خطة رشیدة طویلة المدى لها ،عملها وهو بناء فریق متكامل األداء 

  .أهداف محددة
  :البحث مشكلة 1-2

إن البرامج التدریبیة لها دور كبیر وحساس في مجال تكوین الالعبین خاصة الفئات     
الالعبین القدرات البدنیة والمهاریة حیث أنها الوسیلة التي یمكن من خاللها إكساب . الصغرى

ضف إلى ذلك القدرات العقلیة والنفسیة التي تسهم في االرتقاء بمستواهم ، وخطط اللعب المختلفة
  . عداد خطط تدریبیة مقننة وسلیمةإلى أقصى درجة وال یتم هذا إال من خالل إ

 صغیرة متنوعة مختلفة مساحات في اللعب تدریبات إن) 2003(یؤكد أبو العال عبد الفتاح و     
 مناطق في الهجمات حیازة الكرة، وبناء تشمل التي المهارات مختلف انجاز إلى تهدف وكبیرة
 تتطلب مختلفة التي مساحات داخل الالعبین تدریب األساسیة في الوسیلة المختلفة، وهي اللعب
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 والغیر المتوقعة وللمتغیرات لللعوام كاستجابة الجید األداء من الالعب تمكن عالیة بدنیة قدرات
 واتخاذ الصحیح والتصرف المتغیرات لهذه كاستجابة سریعة قرارات إلى اتخاذ وتحتاج متوقعة،

  )362: 1(. المناسب الوقت في السلیم القرار
 الصغار ومشاهدتها ممارستها في ویرغب العالم في شعبیة األلعاب أكثر من القدم كرةأن     

 بلدان في القدم كرة بلعبة العنایة ازدادت ولذلك مختلفة، اجتماعیة وثقافیة مستویات ومن والكبار
ا تطورا السنوات األخیرة في شهدت حیث الریاضي المجال في المتطورة العالم  المستوى في كبیرً

الدراسات  ساعدت الریاضي، وقد األداء بمستوى لالرتقاء والنفسي والخططي والبدني المهاري
 أن یمكن التي بالمتغیرات معرفته تطویر على المدرب التدریبیة بالعملیة المتعلقة العلمیة والبحوث

ا اإلنجازات أفضل تحقیق التدریبیة وبالتالي العملیة نجاح في تؤثر  هذا مع الریاضیة وتماشیً
 مع تتناسب أسس علمیة على تبنى ومقننه ثابتة تدریبیة برامج هناك تكون أن یجب التطور
 مع تنسجم تدریبیه نظم استخدام إلى أدى ما وهذا لالعبین، السنیة والمرحلة المنافسة طبیعة

 تساعد ألنها متنوعة بأسالیب المختلفة استثمار اللعب بالمساحات وهي اللعب الحدیث متطلبات
 كونها عن فضال وشاملة، جامعة تدریبات أنها أي والمهاریة البدنیة الجوانب بین المزج على

 إضافة وهي والتشویق اإلثارة وتزید التدریب في الروتین من التخلص إلى تهدف متنوعة تدریبات
 الحركیة القدرات وتطویر تدریب العمر على هذا في العمل ویستمر التدریبیة، العملیة في جدیدة

  .جوهرها  في أكثر تحلیلیة التصحیحات وتصبح القدم لكرة األساسیة وتستكمل المهارات
بناء على فلسفة أهداف التدریب خالل كل مرحلة عمریة ) 2010(موفق المولى ویؤكد      

هولندا البسیطة بكرة القدم عنوانها  الربح واللعب الجمیل فزاد التركیز على مفهوم الربح ولكن 
  : لیس قبل سیادة كل مهارات كرة القدم عند الناشئین واألهداف كما یلي 

  تعلم التعامل مع الكرة /لمس الكرة 
  مهارات اللعب في أي اتجاه وتركیز على السرعة والدقة 
  البدء بتطویر النضوج على الكرة /بدأ مرحلة تعلیم أسس اللعب 
  المهارات ورؤیة اللعب عن طریق لعب وضعیات كرة في مساحات مصغرة مختلفة

 ومجامیع مصغرة 
 32:224(.رتبط باألمور الفنیة فقطالتوجیه بواسطة المدربین ویكون م ( 
 أوضاع 2 ضد4 أو 2 ضد 2 الشامل الوضع من البدء المرحلة هذه في المهم من أنه حتى     
 دور فإن ذلك ومع الشامل، العودة الوضع ثم ومن التحلیلي للعمل للوصول االستمرار قبل حرة

 فالمباراة أیضاً  بحتة فنیة والتحركات یكون المبادرات ال أن یجب المختص أو الخبیر أو المدرب
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 الدفاع أو الهجوم في سواء المدرب قبل من المعروضة اللعب وتكون مفاهیم ،مفتوح بشكل تكون
 11)  ضد  (11 یلعبوا أن إقناع األطفال هو النهائي الهدف یكون أن یجب في البدایة، بسیطة
  .ما  حد إلى أكثر منظمة بطریقة
مع عدم إغفال الجانب التنافسي كلیا حیث یجب أن نساعدهم  )1996(ویؤكد مفتي إبراهیم      

على االستمرار في حب الریاضة الممارسة وفي ذات الوقت نتدرج بهم إلى التنافس المناسب  
إذن فمن األهمیة أن ننظم البرامج التنافسیة طبقا ألولویات أهداف الناشئین حاجاتهم ودوافعهم، 

ى أي مدى تحقق التنظیمات المستخدمة أهداف وحاجات الناشئین؟ إل: وعلینا أن نسأل أنفسنا
وهذا یعني اختیار البناء التنافسي في ضوء متطلبات الناشئین إن الضغوط المتعددة على 

ال تجعلهم یستمتعون  الناشئین والناتجة عن التنظیمات الخاطئة للتنافس والتي تفوق قدراتهم
  )307: 29(.  بالمنافسة

 دون المیدانیة الخبرة على االعتماد وأن میدانیة ممارسة او علم تتطلب التدریبیة العملیة إن     
 ونتیجة نموها، على والعمل الخبرة تلك لتطور القواعد األساسیة بإحدى یخل العلم إلى اللجوء

كونه من الالعبین  عن فضال اللعبة هذه في التطور لمستجدات مومتابعته ونالباحث لمالحظة
 هناك بالفئات السنیة أن المتواضعة وخبرته المختلفة مجاالتها في السابقین والمدربین  العاملین

 الوحدات خالل تدریبها وطرق مختلفة بمساحات تدریبات اللعب حول للمدربین مختلفة أراء
 من تدریبات مختلفة على تحتوي بالمساحات وهي اللعب أسلوب استثمار التدریبیة، وكیفیة

 في المدربین ألغلب الحقیقیة الرؤیا وضوح عدم في تتجلى مشكلة هناك إن ونالباحث وجد اللعب،
 استثمار هذه وكیفیة بها تؤدى التي الحدیثة واألسالیب التدریبات مفردات هذه على اإلطالع

 التدریب أثناء العتمادها علمیة صیغ خالل إیجاد من المهاریةو  دنیةـالب دراتـالق لتطویر الیبـاألس
وحداتهم التدریبیة،  في الملعب من مختلفة بمساحات اللعب لألسالیب الحدیثة التدریبات باستخدام

 تدریبات تصمیم خالل من المساحات في اللعب موضوع في للبحث ونالباحث دفع السبب وهذا
 نوالناشئی الفریق یواجهها التي مشاكل الكثیر من تعالج ألنها من الملعب مختلفة بمساحات اللعب
 ،والمهاریة البدنیة بالقدرات وهو االرتقاء الهدف إلى الوصول خاللها من یمكن والتي اللعب أثناء
 تلك التدریبات قیمة زادت وكلما التدریبیة للناشئین العملیة في المهمة القواعد من واحدة وهي

 سیر خالل الالعبین أداء بتجمیع بیانات ونالباحث قام ولذلك المنافسة، ومستوى واقع من اقتربت
 شكل وصیاغتها على المباریات في تحدث التي التكتیكیة الجمل أهم إلى للتوصل المباریات،

 التدریبات هذه تأثیر معرفة خاللها من یمكن والتي المباراة في یحدث ما تتشابه تدریبات
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 ومعرفة التنافسي لألداء المشابه المختلفة بالمساحات اللعب وتدریبات والمهاریة، البدنیة بالصفات
  .والمهاریة البدنیة القدرات في هذا األسلوب تطبیق عند تأثیرها
هي إحدى وسائل تثبیت وتطویر المهارات  المختلفة للعباعلى مساحات تدریبات فال اً إذ     

األساسیة فمثل هذه التدریبات تضمن مواقف لعب كثیرة مثل ما یحدث في المباریات من وجود 
زمالء ومساعدین ومنافسین ومواقف متغیرة ومتباینة وعبئ بدني ومنافسة حقیقیة، كذلك فإن عدد 

یعتبر كبیرا جدا مما یتیح تكرارات  لفةالمخت المساحات أداء المهارات في زمن یسیر في مثل هذه
  .مؤثرة

في تنمیة بعض  مختلفةمالعب  مساحات ظهر مدى تأثیر التدریب علىالحالي ت لدراسةوا      
 مأثناء تخطیطه ونالمهارات األساسیة والصفات البدنیة لناشئي كرة القدم، وقد حاول الباحث

كتدریبات نوعیة تشبه وما یحدث في  مختلفةال اللعبمساحات للبرنامج التدریبي الذي طبق على 
المباریات الفعلیة األسس العلمیة والتطبیقیة كدوام العمل والتكرارات والراحة المناسبة وعدد مرات 

  .ئلنمو لتلك المرحلة السنیة للنشالتدریب بما یتالءم مع خصائص مراحل ا
  : جاءت األهمیة لتحقیق ما یلي: البحثأهمیة 1-3

  تطویر وتحسین بعض الصفات البدنیة والمهاریة في لعبة كرة القدم لتهیئة الناشئین 
  التأكید على أهمیة اإلعداد البدني والمهاري للوصول إلى أعلى المستویات 
  المهارات األساسیة ألهمیتها لهذه الفئة العمریة على أسس علمیة تدریبیة تطویر صقل و

 حدیثة 
  الوطنیة بكرة القدم من النواحي البدنیة والمهاریةإعداد وتهیئة الفرق 
 الریاضي في كرة القدم  حث الباحثین للقیام بدراسات وأبحاث في التخطیط والتدریب

  وبشكل ینسجم مع جمیع الفئات العمریة 
  :إلى لبحثا هذا هدفی: البحث أهداف 1-4

 البدنیةالصفات  بعض تطویر في مختلفة بمساحات اللعب تدریبات ثیرتأ على التعرف .1
  .القدم كرة لناشئي والمهاریة

 .العمریة المرحلة هذه في مختلفة بمساحات اللعب تدریبات أهمیة على التعرف .2
طریق  عن والمهاریة البدنیة الصفات فیها تتطور أن یمكن التي المدة التعرف على .3

 .مختلفة بمساحات اللعبتدریبات 
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  :البحث فروض 1-5
كرة لناشئي  البدنیة الصفات بعض تطویر في تأثیر مختلفة بمساحات اللعب لتدریبات .1

  .البعدي القیاس لصالح القیاس القبلي والبعدي بین القدم
  كرة لناشئي المهاریة الصفات بعض تطویر في تأثیر مختلفة بمساحات اللعب لتدریبات .2

 .البعدي القیاس لصالح والبعدي القبلي القیاس بین القدم
  : البحث مصطلحات 1-6
  :المختلفة بالمساحات اللعب* 

 رغبات إشباع عن فضال المهاري للتعلم جیدة فرصة الالعب تعطي األداء في طریقة هي"     
 الصحیحة والرؤیا الجماعي والتصور واللعب الحركة وخفة ویطور التوازن وطموحات الالعبین

 البدنیة العقلیة العلیا واللیاقة تطویر العملیات الصحیحة فضال عن القرارات واتخاذ للملعب
  )326: 1(.  "أثناء المباراة اللعب معدل ورفع التعب ومقاومة النفسي واالستعداد والمتعة

  :المساحات اللعب أسلوب* 
 الحركي الواجب لحل واحد آن في مختلفة حركات لألداء یستخدم نظام أو أسلوب هو"     
 الداخلیة القوى بین المتبادلة للعالقة عقالني لتنظیم الموجه الحركات نظام من هو أو والفني
 )27: 33(.  "عالیة نتائج ریاضیة لتحقیق األمثل بشكل استغاللها لغرض الخارجیة والقوى

  :اللعب أسلوب مساحات تحدید* 
 كانت سواء متنوعة هندسیة أشكال تأخذ ساحات إلى الملعب مساحة تقسیم على تعتمد"     
 طریقة وهي التمرین، من الهدف اتجاه حسب أو مستطیالت مربعات داخلصغیرة  أو كبیرة

 لغرض الحركیة للقدرات للتحسن الملموس ممكن لحل ألفضل التمرین في وأكدت أنشئت
 القدرات من عالیة ودرجة المتقن التكتیك بین یجمع وهو المنافسات في كفاءة إلى الوصول

 الفردیة الفعالیات ینمي وهو الملعب من مختلفة أماكن من األداء یكون أن فیه البدنیة، ویؤكد
  )13: 33.( "الجماعي وكذلك اللعب والخداع والمراوغة كالدحرجة ویطورها

  :لبحثجراءات اإ-3
  : بحثمنهج ال 3-1

 تصمیم المجموعة الواحدة وللقیاسین القبلي والبعدي خدم الباحثون المنهج التجریبي ذواست    
  . لمالئمته لطبیعة البحث 
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  :لبحثاعینة3-2

 ناشئي نادي االولمبي لكرة بالطریقة العمدیة من مدرسة تم اختیار العینة األساسیة للدراسة     
 2016 سنة  للموسم الریاضي  )12 – 9(ناشئ أعمارهم مابین 62الغ عددهم والب القدم،

الوزن  –الطول  –السن (في متغیرات  الدراسةاحثون بإجراء التجانس لعینة وقد قام البم  2017/
  ) . 1(كما هو موضح بالجدول رقم )  العمر التدریبي –

 خالل من العینة ألفراد التجانس ونالباحث استخرج وقد :البحثتجانس عینة  3-2-1
  : التالیة لمتغیراتل التوصیف

  )1(جدول

  62= ن    یمثل تجانس العینة في كافة المتغیرات 

الكلیة في المتغیرات قبل تنفیذ  الخاص بتجانس عینة الدراسة )1(یتضح من الجدول رقم      
اءت قریبة من الصفر مما یدل على ج قیم معامالت االلتواء لعینة الدراسةأن جمیع و التجربة 

  .القیم لتلك المتغیرات عتدالیةإ

  :بحثمجاالت ال 3-3

 سنة12- 9(ناشئي كرة القدم للفئات العمریة الذین تتراوح أعمارهم مابین  :المجال البشري.(  
  م2016/ 15/11م لغایة  2016/ 14/8المدة من   :ألزمانيالمجال.  
 لیبیا  –ملعب نادي االولمبي بمدینة الزاویة  :المجال المكاني .  
  : أدوات جمع البیانات3-4

على الكتب والمراجع العلمیة  اإلطالععن طریق  الخاصة بالدراسةتم جمع البیانات      
 بیاناتوالدراسات والبحوث المرتبطة بالمجال الریاضي عامة وكرة القدم خاصة للتعرف على أهم 

  : البحث وما بها من متغیرات وقد استخدام الباحثون خالل جمع البیانات األدوات التالیة

 :بحثاالختبارات المستخدمة بال 3-4-1
  2016/  9/ 4م إلي  2016/  8/ 30االستطالعیة خالل الفترة من تم إجراء الدراسة 

 .م إلیجاد المعامالت العلمیة لالختبارات

  االنحراف المعیاري  الوسط الحسابي  وحدة القیاس  المتغیرات
  معامل

  االلتواء
  0.329 -   5.49  143.9  سم  الطول
  0.304  4.41  33.79  كجم  الوزن
  0.061  0.829  10.96  سنة  العمر

  0.177  0.726  1.88  سنة  العمر التدریبي
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  م 2016/ 9/  6االختبارات القبلیة في الفترة من. 
  م  2016/ 26/11م إلي  2016/ 9/ 10تنفیذ البرنامج التدریبي في الفترة من 
  م  2016/ 11/ 27تنفیذ االختبارات البعدیه في الفترة من  

  :المستخدمة البدنیة االختبارات 3-4-2
 304 : 24.(الثبات من الطویل الوثب اختبار( 
  14:44).(متر 30الجري(اختبار السرعة( 
  218: 9( .لسارجنتاختبار الوثب العمودي ( 

  :المستخدمة  المهاریة االختبارات 3-4-3
 295: 10(.اختبار تنطیط الكرة(  
 301:(26.اختبار دقة تصویب الكرة( 
 10:302(.بالكرة المتعرج الجري اختبار( 

  : األدوات واألجهزة المستخدمة  3-4-4
  ثانیة 1/10ساعة إیقاف لحساب الزمن ألقرب. 
 جهاز رستامیتر لقیاس الطول. 
 میزان طبي لقیاس الوزن. 
 شریط قیاس. 
  أعالم –كونزات  - حواجز –اقمع  –كرات قدم. 
  جیر –) بخاخ ( طالء.  

  :االستطالعیةالدراسة 3-5
 الممهدةو  األساسیة القاعدة وهي ،لةــكام الدراسة الجوهري لبناء األساس بمثابة االستطالعیةالدراسة     

 8یوم في وتطبیق االختبارات االستطالعیة الدراسة إجراء تم وعلیه، بها القیام داالمر  الرئیسیة للتجربة
عادة م30/2016/  والبالغ االستطالعیةعلى أفراد العینة م 2016/ 9/ 4االختبارات یوم  تطبیق وإ

  .للدراسة األساسیة العینة خارج بالزاویة ومن االولمبي ناديمن  ناشئ (10) عددهم

  :أهداف الدراسة االستطالعیة 3-5-1
  تم إیجاد معامل الصدق لالختبارات البدنیة والمهاریة باستخدام أسلوب الصدق الذاتي 
 التأكد من صالحیة األدوات واألجهزة المستخدمة في تطبیق االختبارات. 
 ختبارات المستخدمة التعرف على الصعوبات التي یمكن أن تواجه الباحثون عند تطبیق اال

 .األساسیة على عینة الدراسة
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 تدریب المساعدین على إجراء وتطبیق االختبارات المستخدمة. 
  دراسةال قید لالختبارات البدنیة والمهاریةإیجاد المعامالت العلمیة. 

  :المعامالت العلمیة لالختبارات3-5-2
بأسلوب بالدراسة لالختبارات البدنیة والمهاریة المستخدمة ) االرتباط(إیجاد معامل الثبات تم      

م بین التطبیقین أیا 5 بفاصل زمني قدره )Test Retest( تطبیق االختبار ثم إعادة تطبیقه 
بین نتائج القیاسین األول والثاني كما ) بیرسون( تم حساب معامل االرتباطو  والثاني،األول 

  :موضح بالجدول التالیة
  )2(جدول 

  دراسةمعامل الثبات والصدق الذاتي للمتغیرات  البدنیة والمهاریه قید ال
المتغیرات البدنیة    ت

  والمهاریة
  الثانيالقیاس   القیاس األول

معامل الصدق   معامل الثبات
  ع  س   ع  َس   الذاتي

  0.99  0.99  0.221  6.283  0.246  6.283  متر  ثانیة 30الجري   -1
  0.96  0.92  0.020  1.283  0.019  1.283  الوثب الطویل    سم  -2
  0.95  0.91  1.900  29.50  1.900  29.50  الوثب العمودي   سم  -3
  0.85  0.73  1.032  4.800  0.948  4.700  تنطیط الكرة    بالعدد  -4

5-  
الجري الزجزاجي بالكرة    

  0.97  0.94  0.121  9.523  0.148  9.524  ث

  دقة التصویب بالكرة  - 6
  نقاط

2.400  0.699  2.400  0.699  0.55  0.74  

لالختبارات البدنیة والمهاریة  الثبات الخاص بإیجاد معامل ) 2(یتضح من الجدول رقم      
ستطالعیة في االختبارات قید وجود ارتباط دال إحصائیا بین التطبیق األول والثاني للعینة اال

إلیجاد معامل االرتباط بین نتائج التطبیق  )لبیرسون(لباحثون معامل االرتباط واستخدم االدراسة 
  . تباراتاألول والتطبیق الثاني وهو یعبر عن معامل ثبات االخ

  :دق لالختبارات البدنیة والمهاریةمعامل الص-3-5-3
 الصدق الذاتي باعتباره معامل الباحثون استخدم االختبارات صدق من التأكد أجل من    

 أخطاء القیاس شوائبها من التي خلصت الحقیقیةللدراجات  بالنسبة التجریبیة الدرجات أصدق
التربیعي لمعامل ثبات االختبار وقد تبین أن االختبارات تتمتع بقیمة  الجذر بحساب یقاس والذي

  .)2(كما هو واضح في الجدول رقم  عالیةذاتیة صدق 
  :المقترح التدریبي البرنامج-3-6

تحتوي البرامج التدریبیة المقننة في مجال ریاضة لكرة القدم على الكثیر من وجهات النظر      
المتباینة األمر الذي یستلزم تحدید أفضل خطوات التخطیط واإلعداد للبرامج التدریبیة والتي یمكن 
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استخالصها من مسح المراجع العلمیة المتخصصة في علم التدریب الریاضي عامة والتدریب في 
  .كرة القدم خاصة

تنمیة وتطویر الصفات البدنیة  إلى المقترح البرنامج یهدف :هدف البرنامج التدریبي 3-6-1
السیطرة والتحكم على (سنة 12لكرة القدم للناشئین تحت ي والمهارات األساسیة واألداء المهار 

  .)الكرة، دقة وسرعة التمریر، الجري بالكرة، قوة ودقة التصویب الكرة
 وشبه الخاص اإلعداد لمرحلة بإعداد البرنامج التدریبي وكانت تدریبات الباحثون قام     

 وأراء القدم لكرة العلمیة والدراسات والبحوث السابقة المراجع الدراسات على معتمدا المنافسات
 المساحات اللعب وفق تدریبات أهم تحدید في التدریب مجال في المتواضعة وخبرتهم والمختصین

 العلمیة األسس إلى إعداده في وقدرات ناشئي كرة القدم مستنًدا إمكانیات مع تتالءم التي المختلفة
 النتائج أفضل على الحصول لغرض العلمیة والمراجع المصادر بعض وعلى،  الریاضي للتدریب

 المطلوب المستوى في تدریبي ابرنامج عدادوإل ،لناشئینل والمهاریة البدنیةالصفات  بعض تطویرل
 والتي التدریبي للبرنامج المناسبة الفترة تحدید تم وقد للعینة المختلفة والظروف یتناسب لكي

 خالل منون الباحث یراعي بحیث األسبوع في تدریبیة وحدات  (3)وبمعدل أسابیع )10(ق تستغر 
ا التدریب مرات عدد وكذلك وأسبقیتها التدریبات تسلسل التدریبي للبرنامجم إعداده  مراعیً

 أعلى إلى العینة ووصول تتناسب التي والفترة الدراسة لعینة العام والمستوى المتوفرة اإلمكانیات
 البدنیة الصفات أغلب وتحسین تطویر في العمل على التدریبي البرنامج وركز ممكن، مستوى

 طبیعة مع تتشابه التي التطبیقیة التمریناتالتدریبات و  بعض بناء علىو  باللعبة الخاصة
 تنسجم التي التمرینات من مختلفة نسب التدریبات وتشمل والبدني، المهاري األداء في المباریات

 والتغیرات البدنیة القدرات بین االنسجام خالل من للمسابقات اإلعداد وخصائص طبیعة مع
  .المباریات ظروف مع تناسب التي التدریبیة لألحمال الداخلیة

إن من أهم ممیزات التوزیع الزمني ) "1994( الشیشانياحمد  إلیه وهذا یتفق مع ما أشار    
للبرنامج التدریبي هو اعتماده على األسس والمبادئ العلمیة السلیمة التي تأخذ بنظر االعتبار 
 استجابة الجسم لحجم التدریبات البدینة ونوعیتها التي یخضع لها الریاضي أثناء

  )3:13(."التدریب
  :البرنامج التدریبيأسس نجاح 3-6-2

 للبرنامج النجاح یتم لكي ،انه ةحماد إبراهیم ومفتي يالنمك وجمال المجد وأبو عمر یشیر    
  :  یأتيالمدرب ما  یراعي أن یجب للناشئین التدریبـي
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 للبرنامج )والرغبة الدافع( االستجابة العبي الفئات العمریة الصغیرة لدى ینمي أن من الضرورة 
 كل العب یقتنع وأن والتدریب التعلم خالل جهد من یبذلونه فیما الثقة لدیهم یكون التدریبي وأن

  األداء من عالیة درجة إلى به یصل سوف ذلك بأن
 التدریب أثناء األداء في الكامل التركیزاالنتباه و الناشئ على یتعود أن المطلوب 
 من وتزید نشاط الالعبین من تجدد التي واأللعاب التمرینات التدریبي البرنامج یتضمن أن 

 المشوق البرنامج بین یجب خلط أي لدیهم، والسأم الملل عامل وتبعد األداء على إقبالهم
 التصمیم والعطاء   یتطلب والذي الجد والبرنامج الترفیهي

 الالعبین لدى نتائج التدریب وتبین توضح التي القیاس وسائل على البرنامج یحتوى البد أن 
 النجاح ومقیاس ومراحله فتراته البرنامج وخالل أهداف في الالعبین تفاعل في اختالف فهناك

 فقط یفعلوه أن یجب ما على التدریب یقتصر وال من تقدم حققوه ما یشعر الالعبون بمدى أن
 ووسائل الالعبین واألدوات وعدد التدریب، وأماكن والمباریات، المهرجانات تحدد أن المفروض 

 التدریب السیر ضمان وذلك الدوري واإلصابات، الطبي بالكشف الخاصة والسجالت القیاس،
 السنویة   التدریب خطة في إطار الموضوعة للبرامج وفقا وتنظیمه

 وفقا  للتعدیل وقابلیته بالمرونة بالفئات العمریة الصغیرة الخاص البرنامج یتسم أن على
 كل فترة بعد التقویم عملیة تظهره لما ووفقا المدرب تقابل التي الطارئة للظروف

 والمهاریة البدنیة من الجوانب لكل للناشئین المتكامل للبرامج اإلعداد التخطیط عند مراعاة 
 .والذهنیة والنفسیة والخططیة

 كل نادي في المتاحة والمالعب واألدوات اإلمكانات مع البرنامج یتناسب أن. 
 أسبوعیاً  ثالث مرات التكرار عن مرات عدد تقل أالً  وحدات التدریب. 
 والمتعة البهجة والسرور عامل علیها تضفي وأن بالشمولیة التدریب وحدة تتصف أن. 
 البرنامج محتوى في الصغیرة األلعاب حجم زیادة. 
 والتركیز الفئات العمریة الصغیرة تدریب بدایة في األساسیة الحركیة بالمهارات االهتمام ضرورة 

  .القدم كرة مهارات تعلم في البدء قبل علیها
  ).spss(اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة تم استخدام الحقیبة :المعالجات اإلحصائیة3-7

 المتوسط الحسابي.  
 االنحراف المعیاري.  
 معامل االلتواء.  
  إلیجاد الثبات معامل االرتباط.Pearson  
  اختبار)T( للعینات المرتبطة.Paired Sample T-Test  
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  :النتائج  ومناقشة عرض- 4

  )3(جدول 
لالختبار القبلي المحتسبة ) T(وقیمه والفرق بین المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة متوسطات ال

  ید الدراسةوالبعدي في المتغیرات البدنیة ق
  
  المتغیرات البدنیة  ت

الفرق   القیاس البعدي  القیاس القبلي
  المتوسطینبین

  Tقیمة 
  بةو سالمح

  SIG)(الداللةمستوى
  ع  س  ع  َس 

  0.000  10.720  0.536  0.370  5.882  0.445  6.418  ثانیةمتر  30الجري   1
  0.000  11.327  0.015  0.069  1.292  0.071  1.277  سمالوثب الطویل   2
  0.000  11.112  1.77  3.380  30.21  3.466  28.44  سمالوثب العمودي   3

وهي أقل من  Sig. (2- tailed) = 0.000قیمة  یتضح أن) 3(رقم الجدول من خالل     
 ةالقبلیالقیاسات بین إحصائیا  دالة فروق، أي أن هناك البدنیة  االختباراتلجمیع  0.05
وقبول  وهذا دلیل كاف لرفض الفرضیة الصفریة هالبعدی اتولصالح القیاس هالبعدیات والقیاس

  . الفرضیة البدیلة
 تشیر إذ ،)2012( محمد خرفان حجار كدراسة حوثـوالب الدراسات من العدید عن تأكد وما    
 كذلك القدم، كرة لالعبي البدنیة الصفات تنمیة في إیجابا تؤثر المصغرة تدریبات المالعب أن

 أسلوب باستخدام التدریبات توظیف أن إلى تشیر ، والتي)( 2012محمد  خرفان حجار دراسة
   .القدم كرة العبي لدى البدنیة الصفات تطویر في ایجابیا أثرا مصغرة مالعب على المنافسة

 وهذا الریاضي التدریب في جدا مهمة المصغرة األلعاب تدریبات بأن نرى سبق مما وانطالقا     
ألنها  الریاضي التدریب في جدا مهمة المصغرة األلعاب أنJones, Al 2007 ) " (أكدها  ما

 التقنیة، اكتساب أجل من المباریات  خالل تحصل أن یمكن التي الوضعیاتتقرب الالعبین من 
 ارتقاء في المساهمة أجل من المتبادل التعاون في الرغبةو  البدنیة القدراتو  اللعب في الذكاء
  ." جذاب واستعراض أفضل أداء وتحقیق اللعب نوعیة
 والبعدیة القبلیة االختبارات نتائج بین معنویة فروق وجودیتبین ) 3(ومن خالل الجدول رقم      

 الختبارل المتوسط الحسابيوكانت قیمة  متر، 30في اختبار الجري  البعدي االختبار ولصالح
كانت قیمة  قد البعدي االختبار أما) 0.445 (معیاريالف نحراالاقیمة و ) 6.418( القبلي

  .)0.370 (معیاريال نحرافالاوقیمة  ،)5.882( الحسابي المتوسط
 )2.021( الجدولیة )ت( قیمة من أكبر وهي )10.720( المحسوبة) ت( قیمة كانت وقد

 القبلي بین االختبارین إحصائیة داللة ذات فروق وجود على یدل وهذا ،)0.05( الداللة ومستوى
 في التطور هذا ونالباحث یعزوو  متر، )30(الجري  في اختبارالبعدي ولصالح االختبار  والبعدي
 والربط) الرشاقة السرعة، القوة، (الصفات البدنیة في الحاصلة التطورات إلى البعدي االختبار
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 وان هذه الصفة، تطویر في اثر الذي التدریبي البرنامج في المعطاة التمارین خالل من بینهما
 من تعزز التي األساسیة الجوانب على التركیز نتیجة جاءالجري اختبار  في الحاصل التطور
 وتكییف تنظیم إلى أدى ما وهذا المحددة المساحات وفق التدریب خالل قابلیة السرعة تطویر
 إیجابیا اثر والذي العصبي والتحفیز واإلیقاع الحركة تنسیق في االنعكاسیة األفعال ردود سرعة

  .لها الفني واألداء السرعة تطور ناتج في
 القبلیة االختبارات نتائج بین معنویة فروق وجودیتضح أیضًا  )3(ومن خالل الجدول رقم      

 المتوسطوقد كانت قیمة  في اختبار الوثب الطویل من الثبات البعدي االختبار ولصالح والبعدیة
 االختبار ،أما (0.071) معیاريال نحرافالاقیمة و  (1.277) القبلي االختبار في الحسابي
 وقد ،069. 0)( معیاريال نحرافالاوقیمة 1.292) ( الحسابي المتوسطكانت قیمة  فقد البعدي
، )2.021 (البالغة الجدولیة )ت (قیمة من أكبر وهي (11.327) المحسوبة) ت( قیمة بلغت

 االختبارین بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود على یدل وهذا ،)0.05( الداللة مستوىعند و 
 قوةتطویر ل اختبار الوثب الطویل من الثبات ولصالح االختبار البعدي في والبعدي القبلي

 تفید والتي مختلفة مساحات في المنافس ضغط تحت اللعبو  التدریبات على هذا ویعود ،الرجلین
 بالعضلة الحركي الحس على وتعتمد عام، بشكل الحركیة المهارات أداء في تطبیقي بشكل
 للحجم بالنسبة التكرارات طریق عن بالحمل التدرج مبدأتعتمد  العضلیة القوة تنمیة أن، والوتر
 فعالیة األكثر هي هذه التمرینات أن وبما المسافات، أو الحواجز فوق من القفز ارتفاع وزیادة
جهًدا  الجسم على تفرض رصین، علمي بأسلوب مقننة واستخدام تدریبات القوة صفة تطویر على
ا  على تعتمد كلها الحركات تلكو  العاملة، والمفاصل واألوتار العضالت على ةخاصبو  عالیً

 متطلبات من تعد العضالت في العضلیة والقوة الحركیة بین السرعة والربط السفلیة األطراف
  .الحركي األداء
كذلك یعزو الباحثون ذلك إلى التطور البدني الذي حدث نتیجة التدریبات التي خضعت لها      

في غضون عملیات التدریب ) "1982(عینة الدراسة وهذا یتفق مع ما أشار إلیه عبد السالم نادر
  )             19(  ."ر سرعة رد الفعل تتطو 
 والبعدیة القبلیة االختبارات نتائج بین معنویة فروق وجودیتضح ) 3(ومن خالل الجدول رقم      

المتوسط  وقد كانت قیمة) لسارجنت( في اختبار الوثب العمودي البعدي االختبار ولصالح
في  ،أما )3.466 ( بلغ معیاريال نحرافالاقیمة و  ) 28.44 ( القبلي االختبار في الحسابي
  .)380 (معیاريال نحرافالاوقیمة ) 30.21 (الحسابي المتوسط كانت قیمة فقد البعدي االختبار
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 البالغة الجدولیة) ت (قیمة من أكبر وهي) 11.112( المحسوبة ت (قیمة بلغت وقد     
 بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود على یدلو  )0.05( الداللة مستوىعند و  )2.021(

 )لسارجنت(في اختبار الوثب العمودي  ، ولصالح االختبار البعديوالبعدي القبلي االختبارین
 المنافس ضغط تحت واللعب التدریبات المتنوعة على هذا ویعود االنفجاریة للرجلین، لتطویر قوة

 على عام ،وتعتمد بشكل الحركیة المهارات في أداء تطبیقي بشكل تفید والتي مختلفة مساحات في
 التدریبي بالحمل تعتمد مبدأ التدرج االنفجاریة القوة تنمیة أن حیث والوتر بالعضلة الحركي الحس

 من القفز ارتفاع زیادةمن خالل  التكراراتبین بالتوازن والراحة زیادة الحجم والشدة  طریق عن
هذه  أن وبما ،بارتفاعات مختلفة ومتدرجة الحواجز وتدریبات الوثب علىفوق صنادیق القفز 

 علمي بأسلوب مقننة استخدام تدریباتوباالنفجاریة  القوة تطویر صفة في فعالیة األكثر تالتدریبا
ا الجسم على تفرض رصین،  والمفاصل واألوتار العضالت على خاص وبشكل جهًدا عالیً
 والقوة الحركیة بین السرعة والربط السفلیة اإلطراف على تعتمد كلها الحركات وتلك العاملة،

وتعد القوة االنفجاریة ، للعبة كرة القدم الحركي األداء متطلبات من تعد العضالت في االنفجاریة
من الصفات البدنیة األساسیة لبعض أنواع الفعالیات الریاضیة ككرة القدم التي تتمیز بتغیرات 

والركض لمسافات قصیرة وهذه الفعالیات  مستمرة حیث تتطلب بعض المواقف أنواع القفز والقذف
  .تختلف من حیث شدتها وحجم الجهد الذي ینجم عنها

  " سرعة قصوى لمرة واحدة +قوة قصوى= إن القوة االنفجاریة " ) 2004(الالمي  عبد اهللا ویري
)18 (  

لعب مساحات  في تتم والتي المختلفة والمقننة تدریبات تأثیر إلى ذلك الباحثون ویرجع     
 أو الكرة لضرب جري من المقترحة التمارین فطبیعة في المباریات یحدث وما تشابه صغیرة

 والتوقف، السریعة االنطالقات في االتجاه، المفاجئ التغییر مع السریع والتحرك استقبالها
 مرمى في لألعلى والتصویب المتكرر القفز بالكرة، لالحتفاظ الخصم مع المستمر االحتكاك
 لالعب كرة البدینة الصفات أهم من تعتبر والتي بالسرعة الممیزة القوة تنمیة في ساهمت الخصم

  .القدم
  
  
  
  
  



 م2020                             المؤتمر العلمي الدولي السادس لكلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة  
 

  
177 

  )4(جدول 
المحتسبة والجدولیه لالختبار ) T(الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والفرق بین المتوسطات وقیمه  متوسطاتال

  القبلي والبعدي في المتغیرات المهاریة قید الدراسة

  المتغیرات  المهاریة  ت
الفرق بین   القیاس البعدي  القیاس القبلي

  المتوسطین
  Tقیمة 
  المحسوبة

مستوى الداللة 
)SIG  (   ع  س  ع  َس  

  0.000  18.605  4.923  2.411  9.211  0.976  4.288  تنطیط الكرة    بالعدد  -1

الجري الزجزاجي بالكرة    -2
  0.000  14.537  1.039  0.671  8.076  0.828  9.115  )ث(

  0.000  21.974  1.039  0.541  3.519  0.610  2.480  نقاط الكرة بدقة التصویب  -3

 والبعدیة القبلیة االختبارات نتائج بین معنویة فروق وجودیتضح  ) 4(ومن خالل الجدول رقم     
 االختبار في الحسابي المتوسطوكانت قیمة ،في اختبار تنطیط الكرة  البعدي االختبار ولصالح

  ) 4.288 (القبلي
الحسابي  المتوسط كانت قیمةو  البعدي االختبار أما )0.976( معیاريال نحرافالاقیمة و      

 ،)18.605( المحسوبة ) ت( قیمة بلغت وقد )2.923( معیاريال نحرافالاوقیمة  ،)9.211(
 على یدل وهذا ،)0.05( الداللة مستوىعند و  )2.021 (وقیمتها الجدولیة) ت (قیمة من أكبر وهي
البعدي في االختبار ولصالح  والبعدي القبلي االختبارین بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود

التدریبات  فاعلیةل المقترح التدریبي البرنامج لىإ التطور هذا ونالباحث ویعزو ،اختبار تنطیط الكرة
بالكرة واإلحساس بالمكان وهي عبارة عن جوانب تطویر وتنمیة لمهارات اإلحساس  تكون التي

 خالل من العصبي الجهازمستوى  لتحسین الحركي والترابط التوافق وتطورمهاریة وجوانب عقلیة 
والعملیات العقلیة العلیا كاإلحساس واالنتباه والتذكر والتفكیر  الحركي األداء مهارات بین الدمج

 المستمرة اإلعادة على التدریب أن" ) (1998وآخرونمفتي  أكده ما وهذا،وسرعة رد الفعل  
 القوة تحسین على وتساعد والرجلین الذراعین حركة بین التوافق تحسینى عل تساعد والمكثفة
  ".الرجلین لعضالت الخاصة

إن الربط بین السرعة والمهارة في ) " 1997( وهذا یتفق مع ما أشار إلیه یاسر عبد العظیم     
الحدیثة له أهمیته الخاصة لالعب والفریق من اجل االرتقاء بمستوى األداء وهذه وجهة  كرة القدم 

لى درجة عالیة من اللیاقة النظر الخاصة بالبناء المهاري لما یتطلبه االنجاز من وصول الالعب إ
  )34(    ."الخاصة

 تطویر في حجامت اللعب بمساحات المختلفة االتدریبا أثر إلى نتیجة ذلك ونالباحث ویرجع   
 في تتم التي النوعیة التدریبات تلك توفره ما خالل القدم من كرة العبي لدى البدنیة الصفات
 الخططي التقني، البدني، الجانب من كل تتضمن مدمجة جماعیة تمارین من مصغرة مالعب
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 التدریب أن" یرى إذ) Herman Vermeulen)2004 مع  اتفق ما وهذا النفسي الجانب وكذلك
 والمستمر السریع التحول لظروف نظرا المهاري الجانب إتقان في یساعد المصغرة المالعب على
 یعتمدو  األداء ودقة الفعل ردة وسرعة الرشاقة تنمیة إلى باإلضافة هذا الجماعي، األداء خالل من

 وتحسین ترقیة إلى ذلك یؤدي حیث المباریات خالل لألداءالمشابه  الجماعي اللعب دینامیكیة على
 المتغیرة المواقف في الخاصة للمهارة الفني األداء لمراحل واالستقرار الثبات وتحقیق المهارات كفاءة
  )37(."المباراة داخل
 والبعدیة القبلیة االختبارات نتائج بین معنویة فروق وجودیتضح ) 4(ومن خالل الجدول رقم      

 في الحسابي المتوسطوقد كانت قیمة   ،في اختبار الجري المتعرج بالكرة البعدي االختبار ولصالح
كانت قیمة  فقد البعدي االختبار أما ،)0.828( معیاريال نحرافالوا )9.115( القبلي االختبار
 المحسوبة )ت( قیمةكانت  وقد ،)0.671( معیاريال نحرافالاو  ،) 8.076( الحسابي المتوسط

 یدل وهذا ،)0.05( الداللة مستوى عندو  )2.021 (الجدولیة) ت( قیمة من أكبر وهي) 14.537(
ولصالح االختبار البعدي في  والبعدي القبلي االختبارین بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود على

 تدریبات على المقترح التدریبي البرنامج إلى ذلك الباحثون ویعزو ،اختبار الجري المتعرج بالكرة 
 وكذلك لالعب الفردي األداء تحسین في الفعال األثر لها كان التي المختلفة المساحاتب اللعب
 تعد الصغیرةاللعب  مساحات ، وباستخداموالرشاقة والسرعة كالمرونة األخرى المهارات مع ربطها
 في طبقت التي اللعب تدریبات وأن اللعب، خالل منو  بإشكاله المتنوعة لإلسناد طریقة أفضل

 یجعل صغیر في حیز اللعب فان كذلك، و التكتیكیة الحركیة الجمل إلى إضافة التدریبیة الوحدات
  .األداء في الدقة على الالعب تجبر الصغیر ةالمساح فنیا وهذه اللعب یتقن الالعب

 القدم كرة العب أن إلى" ) (1999 الزمیوسف و  )2009(تركي وجبار إلیه أشار ما وهذا     
 صفة على یعتمد الذي تنفیذها عن فضال ."ودقة بسرعة ویؤدیها األساسیة المهارات یمتلك أن یجب

 الشخلي عن نقال الشبلي أكده ما وهذا األساسیة، المهارات تدریب في والتكامل والتدرج الشمولیة
 على والمباشرة السریعة المناولة وتفضل األداء سرعة إلى تهدف الحدیثة القدم كرة إن) "(2004
 من كثیرة مواقف في عنها غنى ال مازال الدحرجة استخدام أن إال لمسافات بالكرة الركض

  ".المباریات
ویعزو الباحثون سبب ذلك إلى تضمن البرنامج التدریبي إلى تدریبات الجري بالكرة وبأسالیب      

متنوعة ومختلفة من ناحیة المسافات في مساحات مختلفة مما ساعد على تطویر مهارة الجري 
إن اإلحساس بالكرة عند الالعب ینمو مع ) "1994(وهذا یتفق مع ما أشار إلیه حنفي مختارلكرة با
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التدریبات ویكون نوعًا خاصًا من المالحظة العالیة التي تجعله یستطیع أن یتعامل مع الكرة بخبرته 
  )11(. "وینشأ عن ذلك إدراك الالعب دقه وخواص الكرة شكلها ووزنها ومرونتها عند جریه بها 

أن الجري بالكره من المهارات األساسیة المهمة لكل العب ) "1989مختار اینوبلي (ویرى       
  ) 27(."والكرة الحدیثة تعتمد على الحركة السریعة مع تغییر األماكن والمراكز سواء بالكره أو بدونها

یتطلب خطوات إن الجري بالكرة ) "2000( محمد كشكو  بساطي أمر اهللا أل ویشیر كل من     
  )  4(."سریعة ومتتابعة لضرب وقیادة الكرة للمكان المراد االتجاه إلیه 

في  تظهر أهمیه مهارة الجري بالكره أن )2000(محمد كشكو  يبساط أمر اهللا ألویضیف      
كثیر من مواقف اللعب التي تتطلب االنطالق السریع لالمام من الالعب لكسب مساحه وخاصة 
في المناطق الخالیة أو عند مراوغه الخصم والمرور منه ثم الجري السریع بالكره لالبتعاد عنه 
وخاصة العبي كره الوسط ویتطلب توجیه الكره والجري بها في أي اتجاه والتحكم فیها أن ال 

  ) 4(."بتعد الكره أثناء حركتها عن الالعب وتمام األداء بإیقاع معتدل ومتزن ت
 والبعدیة القبلیة االختبارات نتائج بین معنویة فروق وجودیتضح ) 4(ومن خالل الجدول رقم      

 في الحسابي المتوسط وقد كانت قیمة ،في اختبار دقة التصویب البعدي االختبار ولصالح
كانت قیمة  البعدي االختبارفي و  ،)0.610( معیاريال نحرافالوا )2.480( القبلي االختبار
 المحسوبة )ت( قیمة كانت وقد ،)0.541( معیاريال نحرافالاو  ،) 3.519( الحسابي المتوسط

 وهذا ،)0.05( الداللة ومستوى وعند )2.021( الجدولیة )ت( قیمة من أكبر وهي ،)21.974(
ار ولصالح االختب والبعدي القبلي االختبارین بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود على یدل

 استخدمت عینة الدراسة إلى تطور سبب ونالباحث ویعزو ،البعدي في اختبار دقة التصویب
 طریقة أفضل تعد فهي الصغیرة المساحات باستخدام) 5ضد  3( )2ضد  2( اللعب تدریبات

 الجزاء منطقة یاردة وحول (18) مناطق فياللعب  خالل لتطویر الجانب المهاري الفردي من
  بالتهدیف  تنتهي مرمى الخصم التي

 الخططیة التحركات بعض إلى إضافة التدریبیة الوحدات في طبقت التي اللعبوتدریبات  ،
وسرعة رد الفعل  التركیزاالنتباه و  إلى تهدف والتي التدریبي البرنامج في وضعت التياألساسیة 

 التصویب في والدقة الحركي األداء سرعة بین الدمج خالل من العصبي العضلي التوافق وتطور
 من أن بقولهم) (1988 الربیعيكاظم  ومنهم القدم بكرة المختصین معظم علیه أكد ما وهذا

 إلى للحصول والتدرج الدقة على التركیز ویجب التهدیف تعلم على التدریبیة الوحدات بناء الواجب
  )23(." القوي الدینامیكي التهدیف
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ویعزو الباحثون  سبب ذلك إلى استخدام التدریبات بالكرات التي تضمنتها الوحدات التدریبیة 
   إن التدریب العملي یعد الوسیلة ) "1982(والخاصة بمهارة التهدیف حیث یؤكد حنفي مختار

  )13( ".مشاكل المباریاترة الالعبین لحل المثلى لبناء الالعب بدنیا ومهاریا ویزید من خب
كلما زادت خبرة الالعب كلما استطاع أن یصوب في )" 1990( صالح امیش ویضیف      

  )16.("المكان المناسب وبالقوة المناسبة 
لكي یعمل المدرب على تثبیت المهارات األساسیة بحیث " )1982(حنفي مختار ویشیر      

تقان أثناء المباراة یجب مع  تقدم التدریب علیها أن تؤدى مع الزمیل أو أكثر تؤدى بدقه وإ
في ) 6ضد  6(أو ) 3ضد  3(التدریبات الخططیة  كذلك فأن المباریات في مجموعات صغیره 

مساحات صغیره من الملعب ترفع قدره الالعب على األداء ودقته وخاصة وان هذه المساحات 
المنافس وفي حیز ضیق من الصغیرة  تتطلب من الالعب أداء صحیحًا وسریعا تحت ضغط 

  )  13(."األرض 
أن اإلعداد البدني له تأثیر واضح في  " إلى) 2005(ویشیر إلى ذلك عصام عبد الخالق      

تنمیة القدرات البدنیة والحركیة مثل القوة العضلیة والتحمل والسرعة والرشاقة والمرونة ومركباتهم 
  )21( ". مثل القوة الممیزة بالسرعة وتحمل القوة

أن البرامج  التدریبیة  أصبحت الوسیلة الفعالة "إلى  )1997( مفتي حماد إبراهیم حیث یشیر     
عداد النشء ورفع مستواهم مهاریًا وفنیًا إلنجاز متطلبات اللعبة تحت كافة ظروف  في تأسیس وإ

  )28(."اآلداء المختلفة 
 )1997( من دراسة بوداود عبد الیمینكًال وتتفق هذه الدراسة  مع ما أشارت إلیه دراسات      

 ، دراسة بن قوة على )1994(، دراسة حنفي شعالن )1993(دراسة ممدوح إبراهیم على حسین 
، أن للبرامج التدریبیة المقننة تأثیر على )2005(، دراسة بن قاصد علي حاج محمد)1997(

  .الصفات البدنیة  والمهارات األساسیة لالعبي كرة القدم للناشئین
خطة  على التدریب أو أساسیة، مهارة تنمیة إن") 1988(حنفي محمود مختار یشیر كذلك    

 وتنظیم وحداته التدریب، تكرار المدرب على یتحتم بل معینة  أو صفة بدنیة ال یأتي دفعة واحدة
 السابقة التدریب وحدة یربط هدف وأن مستواهم، الصحیح وتطویر التعلم لالعبین یسمح بشكل
  ) 12(."التدریب الالحقة  وحدة بهدف
ساهمت وحدات البرنامج التدریبـي في تحسین نوعیة وكم األداء وبالتالي  ومن هذا كله      

أن التقدم في " )1996( المجدوعمر ابو إبراهیم شعالن ،تحسن المهارات قید الدراسة، حیث یرى 
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االتجاه، تحتاج  لفترة زمنیة أطول من مستوى أداء المهارات التي تتطلب السرعة والدقة وتغییر 
  )2(."والتحكم المهارات التي تتطلب القدرة لتحقیق المسافة، والتوافق والتوازن واإلحساس

أن التفوق الریاضي یعتمد على االرتقاء بمجموعة "إلي ) 1988(ویشیر حنفي مختار      
تطویر واستمراریة هذه العناصر من العناصر البدنیة والحركیة والنفسیة باإلضافة إلى القدرة على 

خالل التدریب والمنافسة یضاف إلي ذلك مستوي  الحالة الصحیة والخواص الفسیولوجیة 
  )  12( ".والتشریحیة التي  یتمتع بها الالعب

ال یكتفي تنفیذ المهارة أو الخطة مرة واحدة أثناء التمرین ) "2008(عبد علي جعفر ویشیر     
داء التركیز على تكرارها عدة مرات ویمكن التدرب على مهارة وخطة معا،وهذا الواحد ویستمر األ

تقان المهارة   )20(." یزداد أو ینخفض وقت التمرین الواحد تبعا آللیة تطبیقه في سرعة وإ
كرة الفي األداء أن تحقیق المستوي العالي  ") 1993(ویتفق ذلك مع ما ذكره سلیمان فاروق       

یتطلب إعداد فنیًا متكامًال في ضوء متطلبات ممارسة كرة القدم ویرجع ذلك لعوامـل القدم إنمـا 
كثیرة منهـا طبیعة األداء وزمن المباراة وكبر مساحة الملعب وكثرة الواجبات الملقاة على عاتق 

  ."الالعب
)15:2  (  
 :االستنتاجات 5-1

  .البدنیة الصفات بعض تطویر في ایجابي اثر له المقترح التدریبي البرنامج إن .1
  .المهاري األداء تطویر في ایجابي اثر له المقترح التدریبي البرنامج إن .2
 االیجابي األثر له كان مختلفة بمساحات اللعب تدریبات وفق المقترح التدریبي البرنامج .3

  .القدم كرة ناشئي لدى والمهاریة البدنیةلصفات ا بعض تطویر في
 وفق التدریبي البرنامج خالل التدریبي الحمل مكونات على والسیطرة العمل تنظیم .4

  .والمهاریة البدنیة القدرات تطور إلى یؤدي مختلفة بمساحات اللعب التدریبات
فى المالعب المصغرة أدى تطور األداء المهاري والبدني بین القیاس  التدریبات المهاریة .5

 .االختبارات قید الدراسةالقبلي والقیاس البعدى ولصالح القیاس البعدي من خالل أداء 
 في األثر لها كان المختلفة والمساحات الحدیثة التدریبیة والوسائل األدوات استخدام ان .6

  .القدم كرةلناشئي  المهاري األداءتطویر و  البدنیةبعض الصفات  تطویر
 المهاري األداء وتطویر لتنمیة مبتكرة وأسالیب جدیدة ونظم آلیات عن البحث ضرورة .7

 .المختلفة مساحاتبال باستخدام اللعب القدم كرةب الخاصة والحركیة البدنیةالصفات و 
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  :التوصیات 5-2
 على التدریب في السنیة ومدارس الناشئین بالفئات والمتخصصین المدربین الباحثون یوصي
 عن واالبتعاد الفكریة وكذلك والمهاریة البدنیة لتطویر الناحیة كبیرة وبنسب المهاري اإلعداد
  :وذلك من خالل والشاق العنیف البدني التدریب

 طریق علمي ،عن بأسلوب التدریب الریاضي مجال في للمدربین المعرفیة القدرات رفع .1
  متخصصین     إشراف تحت التدریبیة العلمیة والدورات الملتقیات والمؤاتمرات في اإلسهامات

 الناحیة من المدربین قبل من المعدة التدریبیة البرامج تقویم لغرض دوریة اختبارات إجراء .2
  .والمهاریة البدنیة

إجراء المزید من الدراسات التي تشتمل على برامج لتنمیة وتطویر التدریبات المهاریة في  .3
مالعب المساحات المختلفة ومعرفة تأثیرها على مراكز الالعبین في خطوط الملعب الثالثة 

  .)الهجومي - الوسط –الدفاعي (
فى مالعب المساحات المختلفة فى برامج التدریب  استخدام التدریبات المهاریةضرورة  .4

  الخاصة بناشئي كرة القدم لما لها من اثر ایجابي على تطویر مستوى األداء
ضرورة احتوى الوحدات التدریبیة الیومیة على التدریبات المهاریة في مالعب المساحات  .5

  والخططیة ة النواحي البدنیة والمهاریةالمختلفة  باستخدام الكرة خاصة عند تنمی
إلزام كل النوادي بإنشاء مدارس كرة القدم و التي تعتبر النواة لكل عمل فریق مستقبلي  .6

واالستعانة بمدربین أكفاء مع ضرورة إنشاء منافسات رسمیة على شكل بطولة وطنیة تتبارى 
  .فیها جمیع المدارس الموجودة

  : المراجع قائمة

 :العربیة لمراجعا: أوالً 

 العربي، الفكر دار الریاضي، التدریب فسیولوجیا : (2003)الفتاح عبد احمد العال أبو- 1
  .القاهرة

عمرو أبو .  إستراتیجیة الدفاع في كرة القدم، دار الكتاب، القاهرة): 1996(إبراهیم شعالن - 2
  المجد

الریاضیة السلسلة الثقافیة التحاد اإلعداد البدني لمنافسات :)1994(عادل الشیشاني احمد-3 
  .السعودیة ، 4البدنیة،عدد التربیة

   – ناشئ القدم كرة في والخططي المهاري اإلعداد أسس :2000)( البساطي احمد اهللا مرأ- 4
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  .دار المعارف،اإلسكندریة كبار،كشك  محمد    
تقویم برامج إعداد العبي كرة القدم الفئات الصغرى  :)2005(ي الحاج محمدبن قاصد عل - 5

، معهد التربیة البدنیة على مستوى بعض المدارس كرة القدم الجزائریة ،رسالة دكتوراه غیر منشورة
  .والریاضة ،جامعة الجزائر، الجزائر

لممارسة تحدید مستویات معیاریة الختیار الموهوبین من الناشئین  :)1997(بن قوة علي  - 6
البدنیة سنة ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،معهد التربیة " 11/12"الفئة العمریة رة القدم ك

  . الجزائر  والریاضة ،جامعة
على تعلم المهارات " الفیدیو "أثر الوسائل السمعیة البصریة :)1996(د عبد الیمین و بودا - 7

سنة، رسالة دكتوراه ، معهد التربیة البدنیة  12األساسیة في المدرسة الجزائریة لكرة القدم تحت 
  .الجزائروالریاضة ،جامعة 

  ح على مالعب مصغرة في تطویر أثر برنامج تدریبي مقتر  :)2012(   حجار خرفان محمد  - 8
، معهد غیر منشورةماجستیر رسالة الصفات البدنیة والمهارات األساسیة لناشئي كرة القدم، بعض

 .جامعة بن بادیس ، الجزائر التربیة البدنیة والریاضة،
 ،القدم،دارالفتح للطباعة والنشراإلعداد البدني لالعبي كرة  :) 2015(حسن السید أبوعبده- 9

  اإلسكندریة 
  ،دارظریة والتطبیق نكرة القدم بین ال اإلعداد المهاري لالعبي:) 2015(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-10

  .،مصر ماهي للطباعة والنشر ،اإلسكندریة
  .،مصرالقاهرة ،مدرب كره القدم، دار الفكر العربي ):  1994(حنفي محمود مختار -11
  ،القاهرةالعربي،  األسس العلمیة في تدریب كرة القدم، دارالفكر):1988(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-12

  .مصر

  ،دار الفكر العربي  –األسس العلمیة في تدریب كرة القدم : )1982(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -13
  مصر  القاهرة،

 المهارات بعض لقیاس اختبارات وتقنین تصمیم :(1990)وآخرون الخشاب قاسم زهیر-14
  الحركیة

 في الریاضیة التربیة لكلیات السادس المؤتمر وقائع الموصل، جامعة القدم، بكرة األساسیة
  .العالي التعلیم مطبعة القطر، جامعات

  تأثیر أسلوب مقترح إلكساب بعض المهارات المندمجة علي : )1993(سلیمان فاروق سلیمان- 15



 م2020                             المؤتمر العلمي الدولي السادس لكلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة  
 

  
184 

، كلیة التربیة الریاضیة للبنین، منشورة  غیر،رسالة ماجستیر "مستوي األداء الفني لناشئ كرة القدم
  .جامعة اإلسكندریة

  تأثیر أهم عناصر اللیاقة البدنیة والمهارات الریاضیة في ): 1990( صالح راضي امیش-16
  .، بغداداالنجاز، رسالة ماجستیر غیر منشوره، كلیه التربیة الریاضیة جامعه بغداد  مستوى

  ، البصرة، 1مطبعة النخیل ،ط،تدریب  ،كرة القدم تعلیم ): 2009(عادل تركي سالم جبار  -17
 العراق 

، جامعة القادسیة، األسس العلمیة للتدریب الریاضي) : 2004(الالمي حسین عبد اهللا-18
  .األردن

دار المعارف ین رد الفعل في المعمل والملعب ،العالقة ب):1982(عبد السالم نادر-19
  ،مصراإلسكندریة

والتصرف تأثیر التدریب الفردي على بعض الصفات الخاصة :)2008(عبد علي جعفر-20
  .،العراق، جامعة البصرة   الهجومي ،رسالة ماجستیر غیر منشورة الخططي

  التدریب الریاضي، نظریات وتطبیقات، دار المعارف، ) : 2005(عصام عبد الخالق -21
 اإلسكندریة 

 ،الریاضة مجال في حصاءمبادئ اإلو  والقیاس ختباراتاال :(1989)  ناجي قیس-22
  .، العراق بغداد جامعة مطبعة أحمد بسطویسي

موفق  ،دار الكتب للطباعة والنشر،جامعةاإلعداد البدني بكرة القدم): 1988( كاظم الربیعي -23
  .، العراق الموصلالمولى
 الفكر دار ، 5 ط الریاضیة، التربیة في والقیاس التقویم: (2001) حسانین صبحي محمد -24

 القاهرة ، مصر    العربي
 عبد العال أبو العربي، الفكر دار الریاضي، التدریب فسیولوجیا:(2000) عالوي محمد -25

  .القاهرة ، مصر الفتاح
محمد نصر  ،االختبارات المهاریة والنفسیة في المجال الریاضي):1992(عالوي محمد -26
  مصر  ،دار الفكر العربي ، القاهرة الدین
األسس العلمیة في تطویر اللیاقة البدنیة حسب المراحل : )1989(ليمختار أحمد إینوب -27

  .الكویت،مطابع المنار  ،بكرة القدمالعمریة
، مركز  1البرامج التدریبیة المخططة لفرق كرة القدم ، ج) : 1997(مفتي إبراهیم حماد-28

  .،مصرالكتاب للنشر ، القاهرة 



 م2020                             المؤتمر العلمي الدولي السادس لكلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة  
 

  
185 

  .،مصرالقاهرة ،دار الفكر العربي التدریب الریاضي للجنسین،: )1996(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -29
  .مصر ،القاهرة، دار الفكر العربي التدریب الریاضي للجنسین ،: )1992(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -30
ني مهاري على تطویر بعض المهارات تأثیر برنامج بد): 1993(ممدوح إبراهیم حسین  -31

  .                              العراق،،جامعة بغدادماجستیر غیر منشورة لناشئي كرة القدم ،رسالة  األساسیة
الكتاب الجامعي  تحلیل الرؤیة الهولندیة بكرة القدم ،دار) : 2010(موفق مجید المولى -32
  .العین ، األمارات 1،ط
 العربي الفكر دار القدم، كرة التدرب في الحدیثة األسالیب: (2000)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-33
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تحسین المستوى الرقمي ي علالبدنیة وتأثیره  القدراتبرنامج تدریبي مركب لتحسین بعض 
  الوثب الثالثي  لناشئ

  محمد إدریس  أعمار. د                                    
  رشاد الصادق المیساوي . د

  المصروبرمضان علي . د  
  :البحث مقدمة-1-1

نتیجــة لتطــور فــي  هــو الثالثــي الوثــبالتقــدم الســریع فــي تطــور المســتوى الرقمــي لمســابقة  إن      
، الریاضـــياألداء واالهتمام بكـــل مـــاهو فعـــال لالرتقـــاء بمســـتوى الریاضـــي،بـــرامج ووســـائل التـــدریب 

 واإللمــامتحقیــق المســتویات العلیــا والوصــول لمنصــات التتــویج یتطلــب الكثیــر مــن البحــث إن حیــث 
  . ا الهدف هو جدید لتحقیق هذبكل ما
و  المســتویات الرقمیــة فــي مختلــف مســابقات المیــدان إنللشــك،یــدع مجــاال  بمــا ال وقــد تبــث      

بصـورة مثیـرة للجـدل والتسـاؤل  لإلمـاموقفـزت ، البشـري  اإلعجـازفي مسـتوى  أصبحتقد  المضمار
والوسـائل المســتخدمة  األسـالیب أفضــلهـي  ومـا ؟ هلهـذا التطـور المــذالحقیقیــة وراء  األسـبابعـن 

 والتـي تنمـي عـن طریـق تـدریبات األثقــال وخاصـة تـدریبات القـدرة االنفجاریـة، فـي التـدریب الریاضـي
ب فــي مســابقات ل ضــمن بــرامج التــدریفتعتبــر هــده التــدریبات جــزء هـام وفعــا،  البلیــومتركوتـدریبات 
  ) 40:  8( المیدان 

مســــابقات  إحــــدىتمثــــل والتي الوثــــب،أصــــعب مســــابقات  مــــن تبــــر مســــابقة الوثــــب الثالثــــيوتع     
 بــاألداءه المســابقة وتمتــاز هــذ، المتســابق اكبــر تجمــع بــین الســرعة والقــوةالمیــدان والتــي تتطلــب مــن 
  . ) الوثبة ، الخطوة، الحجلة، االقتراب( المتمثلة في  األداءالسریع من خالل مراحل 

إن مســابقة الوثــب ) م1999( قاســم حســن ) مjaramo  )2000 جــارمومــن  تفــق كــال وی      
المتســابق مــن خــالل تــدریبات  إلیهــایصــل و ، وتــرابط تــؤدي مــن خــالل مراحــل فنیــة بتسلســل الثالثــي

مسـابقات المیـدان  كأحـدتتطلب جهدا غیر عادي و ، ةالحدیث ةوالمبادئ العلمی لألسسمقننة تخضع 
) بــة الحجلــة ـ الخطــوة ـ الوث( االرتقــاءات ر رد فعــل قــوي وشــدید خــالل مرحــل فالناشــئ یتحمــل اثــ

)18  :87( )27 :88 ( )26 :89  (.  
البـــدني العـــام  اإلعـــدادیكـــون  أن األهمیـــةمـــن  إن) م  2001( حمـــاد  إبـــراهیمویؤكـــد مفتـــي       

، وخاصـة فـي المراحـل السـنیة المختلفـة ، البـدني لإلعدادالمخصصة  األزمنةللناشئین یشغل معظم 
ر للمرحلــــة الســــنیة والتطــــو  النضــــج إمكانــــاتأي تطــــویر كافــــة عناصــــر اللیاقــــة البدنیــــة فــــي حــــدود 

 عـــداداإلا یعنـــي عنـــد اســـتخدام وهـــذ، ومراعـــاة شـــروط كـــل عنصـــر مـــن العناصـــر ، المتعامـــل معهـــا
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یحقق هـدفا هامـا وهـو تأسـیس قاعـدة  أننه ا من شأمراحل المبكرة للناشئین هذالبدني الخاص في ال
تاحــة، للیاقــة البدنیــة لــدى الناشـــئیناقویــة عامــة لعناصــر  تســهم عناصــر اللیاقـــة  أنالفرصــة فــي  وإ

  ) . 147:  22. (وكذلك تحسین مستوى االنجازالبدنیة في تطور وتحسن بعضها البعض 
علـى عنصـري القـوة  أساسـیةتعتمد بصـفة  الوثبمسابقة  إن) م 1997( محمد شحاتة  ویذكر     

التـي  واألساسـیةالهامـة  األمـورمـن  األثقالوالقوة الممیزة بالسرعة وبالتالي تصبح تدریبات  العضلیة
  )  . 114:  20 . (أساسیا من برامج التدریب تشكل جزءا 

المتطلبــــات  إحـــدىالمختلفـــة  بأنواعهـــاالعضـــلیة  القـــوة إن) م 2000( ویضـــیف احمـــد لطفـــي      
ــــدان بصــــفة خاصــــة  الریاضــــیة عامــــة ومســــابقات األنشــــطةفــــي  األساســــیة ومــــا حاجــــة هــــذه ، المی

كأحـــد الوســـائل التدریبیـــة المســـتخدمة فـــي رفـــع  األثقـــال اتتـــدریبیســـتخدم العضـــلیة  المســـابقات للقـــوة
  ) . 20 -19 :3. ( لرقمي في تلك المسابقة مستوى االنجاز ا

عبـارة  باألثقـالالتـدریب  إن)  Moran  Maglynn   )1990ویتفق كل مـن مـوران ومـاجلین      
بتـة التـي تسـتخدم االثالحـرة او  األثقـال باسـتخدامؤدي ة من تدریبات المقاومة المتدرجة تـعن منظوم

  )  20:  28( . المهارة والسرعة والتحمل والمرونة و  العضلیة بغرض زیادة القوة
تحســین عملیــات  إلــيیهــدف  البلیــومتركالتــدریب  إن) م 1997( حســام الــدین   طلحــة ویــذكر     

رتبط بعامـــل الـــزمن یـــ البلیــومترك التـــدریباتوأن معظـــم ، ت الریاضـــیة المختلفــة افـــي األداء االرتقــاء
حتــى یــتمكن مــن تحدیــد ، دقیقــا تحدیــدا المهــارىوعلــي المــدرب أن یحــدد الخصــائص الفنیــة لــألداء 

  )   207،  206:  9(  .التدریبات  تشمل علیه الذينوع التمرین 
إن أسلوب تدریبات البلیـومترك مـن األسـالیب التـي ) م 2003(ویضیف مروان على عبد اهللا       

حیـــث إن القـــوة ، تزیـــد مـــن قـــدرة العضـــالت علـــى األداء المتفجـــر، فیزیـــد مـــن ســـرعة األداء الحركـــي
  ) 5: 19( المكتسبة من هذه التدریبات تؤدي إلى أداء أسرع وأكثر تفجیرا للمدى الحركي 

 أســــلوبیعتبــــر  البلیــــومتركالتــــدریب  إن) م 2010(  ومحمــــد بریقــــع، خیریــــة الســــكري وتؤكــــد      
وفهـم  لـإلدراك ونتیجـةمتسـابقین المعظم لدى مكون هام لألداء  وأنه أیضا االنفجاریةلتطویر القدرة ا

یحســن مـن األداء فقـد تضــمنته بـرامج تــدریبهم  أن یمكـن البلیـومتركالناشـئین والمـدربین أن التــدریب 
عناصـر اللیاقـة البدنیـة فـي التخطـیط لتطـویر  عامالهامـاالمتكاملة في كثیر من المسـابقات وأصـبح 

  )10:  7( أعداد الناشئین وكذلك 
، البلیومترك مكملة لبعضهاو  األثقالأن تدریبات ) م 2003(ویذكر مروان على عبد اهللا      
ولكن ، تساعد على تنمیة كل من السرعة والقوة وبالتالي القدرة العضلیة األثقالتدریبات  إنحیث 

حیث انه قد ال یطور مقدرة الالعب على التحول من ، أقصى قدرة عضلیة إلنجازال یعد كافیا 
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تساعد  التيوهنا یأتي دور تدریبات البلیومترك ، االنقباض بالتطویل إلىالتقصیریاالنقباض 
القوة ضروریة لبناء أساس  األثقالولذا فان تدریبات ، االنقباضالالعب على سرعة التحول في 

وان استخدام كل من األثقال ، ولكن القوة الدینامیكیة تنمى أساسا بتدریبات البلیومترك، العضلیة
  )16:  19( قق األفضل البلیومترك معا یح

 :البحثمشكلة -1-2
ات وفـي كـل فـي كافـة الریاضـ تعـددام أمـرایـرة بفرق الناشئین في السـنوات األخ االهتمامأصبح      

 بــأن الناشــئین هــم المؤسســات،ن تلــك عــ المســئولینإیمــان  إلــيلــك ویرجــع ذ الریاضــیة، المؤسســات
 اهتمـامولـم یقـف األمـر عنـد حـد  كـامال المعـدین أعـدادا. لمتقدمة بالعبـین القاعدة التي تمد الفرق ا
دول العدیــدة و تبنـى حكومـات إلـى لـك الناشـئین فحسـب بـل أن األمـر تعـدى ذالمؤسسـات الریاضـیة ب

  .الریاضیةإلى تحقیق أفضل االنجازات الناشئین  هؤالءمن المشاریع التي تضمن لها رعایة 
مســتوى المحلــي الثالثــي فــي لیبیــا وتحدیــد موقعهــا علــى المســابقة الوثــب مســتوى  إلــيوبــالنظر      
، فـي المسـتوي الرقمـي محلیـاكبیـر  انخفـاضفـي السـنوات األخیـرة نالحـظ ، المسـتوى العربـيب مقارنة

فـــي  حــدیثا هالیســجوهــذه األرقــام تــم ت )م 13,20( إلــي) م 13,96(یبــي مــن لحیــث تراجــع الــرقم ال
بــالرقم الــرقم اللیبــي وبمقارنتــه ) م2019/  7/  15(فــي تــونس بتــاریخ  أقیمــتالبطولــة العربیــة التــي 

هــو  اللیبــيالــرقم بــین الــرقم العربــي و الفــارق  إن نجــد، البطولــة فــي هــذهالمســجل )م 15,70( العربــي
اشـتراك وتـداخل مجموعـة  ذلـك إلـيیرجـع الرقمي في المستوى  االنخفاضا التراجع و وهذ، )م1,74(

أو البــــرامج ، أو المســــتوي المهــــارىللناشــــئین اصــــر اللیاقــــة البدنیــــة ضــــعف عن منهــــا مــــن األســــباب
  .التدریبیة لم توضع وفق األسس العلمیة المقننة 

ومـن خـالل حضـوره للوحـدات  الخبـرةوفي حدود  ون في مجال التدریبومن خالل عمل الباحث     
المــدربین ال یعتمـدون علــى بعض أنـناشــئین فـي طـرابلس لــوحظ الوثــب الثالثـي لل لمتسـابقيالتدریبیـة 

الوثـــب الثالثــي فـــي تـــدریب لتنمیـــة الصــفات البدنیـــة التــي تخـــدم فعالیــات  ةمقننــال ةتدریبیـــالبرنــامج ال
، وفـــق أســـس علمیـــة المهـــارىفـــي اتجـــاه المســـار الحركـــي بـــاألداء  توظیفهـــاوعـــدم  القـــدرات البدنیـــة

 البلیـــومتركألثقـــال وتــدریبات األبحــاث والدراســـات الخاصــة بتــدریبات ا وبــاالطالع علــى العدیـــد مــن
ومنهــا مــن اتجــه إلــى اســتخدام تــدریبات ، منهــا مــن اتجــه إلــى اســتخدام تــدریبات األثقــال نالحــظ أن 
بینمــــا أجمعــــت معظــــم الدراســــات علــــى إن . لتحســــین مســــتوى عناصــــر اللیاقــــة البدنیــــة  البلیــــومترك

اللیاقــة البدنیــة وتطــویر  هــو أفضــل الطــرق لتنمیــة عناصــر) البلیــومترك_األثقــال(التــدریب المركــب 
وهـو نفـس الطریقـة المسـتخدمة ، كافة عناصر اللیاقة البدنیة ومستوى االنجاز الرقمي لدى الناشـئین

  .في هذا البحث 
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عصــام فتحــي ) 1) (م 2008(نتــائج دراســة كــال مــن إبــراهیم عبــدالعزیز  إلیــههــذا مــا توصــل      
بلیـــومترك علـــى تنمیـــة القـــدرات البدنیــــة العلـــى أهمیـــة تـــدریبات األثقـــال و ) 17) (م 2008(غریـــب 

  .وتحسین مستوى االنجاز 
ــــاحثونظــــرا       دفــــع ممــــا مســــتوى األداء والمســــتوى الرقمــــي  فــــي مــــن ضــــعف ونلمــــا الحظــــه الب

البدنیـــة  لتحســـین بعـــض القـــدرات) بلیـــومتري–أثقـــال (تصـــمیم برنـــامج تـــدریبي مركـــب إلـــى  البـــاحثون
  .لناشئین الوثب الثالثي تحسین المستوى الرقمي وتأثیره في 

  :   ثالبحأهداف -1-3
 .لناشئ الوثب الثالثي )  بلیومتري –أثقال ( تصمیم برنامج تدریبي مركب   .1
، القــوة الممیــزة بالســرعة، القــدرة العضــلیة، الســرعة االنتقالیــة(بعــض القــدرات البدنیــة  تحســین .2

 . قید البحث )  الرشاقة، المرونة
ــــأثیر البرنــــامج  .3 علــــى تحســــین ) بلیــــومتري  –أثقــــال ( التــــدریبي المركــــب  التعــــرف علــــى ت

 المستوى الرقمي لناشئ الوثب الثالثي
 :فروض البحث -1-4

البعـدي فــي بعـض القــدرات البدنیــة و بـین القیاســین القبلــي  إحصــائیةداللـة  ذاتتوجـد فــروق  .1
الوثــب لناشــئ ) الرشــاقة، المرونــة، القــوة الممیــزة بالســرعة، القــدرة العضــلیة، الســرعة االنتقالیــة(

 .الثالثي ولصالح القیاس البعدي 
ـــة  ذاتتوجـــد فـــروق  .2 المســـتوى الرقمـــي لناشـــئ البعـــدي و بـــین قیاســـین القبلـــي  إحصـــائیةدالل

 .البعديالوثب الثالثي ولصالح القیاس 
 :مصطلحات البحث -1-5
 . القدرات البدنیة الخاصة  .1

  هي تلك الصفات التي یتطلبها نوع النشاط الریاضي وتكون ناتجة عن تحلیل األداء الفني 
  )5:  3() 14:  15(  وفسیولوجیا وعضلیا وحركیا وزمنیا بدنیامن بدایته وحتى نهایته 

 :التدریب المركب  .2
  )  البلیومترك، األثقال(هو استخدام مجموعتین مختلفتین من نمط التمرینات بطریقة متتالیة    

  ) 74:   4(في نفس الوحدة التدریبیة 
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  سات السابقةاالدر -2-2
  .الدراسات العربیة -2-2-1
   أثر مساهمة التدریبات  بعنوان) 6() م  2008(جهاد احمد الرقوع دراسة -2-2-1-1

  البلیومترك وبعض المتغیرات الحركیة والبدنیة على مسافة الوثبة الثالثیة
ــــى أثــــر مســــاهمة تــــدریبات البلیــــومترك فــــي تحســــین المتغیــــرات   :هدف الدراسة  للتعــــرف عل

  الحركیة والبدنیة
  .استخدم المنهج التجریبي وذلك بتطبیق القیاس القبلي و البعدي   : منهج الدراسة 
ثالثـي للمرحلـة األساسـیة تحـت الثـب ي الو العبـ ثم اختیار عینة البحث مـن   :عینة الدراسة 

  العبا ) 20(قوامها  سنة 17سن 
إن برنــامج البلیــومترك مــؤثر وفعــال فــي تحســین المتغیــرات الحركیــة والبدنیــة   :نتائج الدراسة 

  قید الدراسة 
اسـتراتیجیة مقترحـة للتـدریب  بعنـوان) 17() م 2008(دراسة عصام فتحـي غریـب -2-2-1-2

  ة الوثب العالي بطریقة التقوس ا على القدرة االنفجاریة والمستوى الرقمي لمسابقالمختلط وتأثیره
 - األثقـــــال(اســـــتراتیجیة مقترحـــــة للتـــــدریب المخـــــتلط للتعـــــرف علـــــى تـــــأثیر   :هدف الدراسة 

وتأثیرهــــا علــــى القــــدرة االنفجاریــــة والمســــتوى الرقمــــي لمســـــابقة ) البلیــــومترك
  الوثب العالي

مجموعــات بتطبیــق القیـــاس  أربـــعاســتخدم المــنهج التجریبـــي وذلــك بتصــمیم   :منهج الدراسة 
  .القبلي و البعدي 

  طالبا ) 28(ثم اختیار عینة البحت بالطریقة العمدیة من الطالب قوامها   :عینة الدراسة 
  تحسین القدرات البدنیة والمستوى الرقمي  إلي أدىلتدریب المختلط ا إن  :نتائج الدراسة 

  . الدراسات األجنبیة-2-2-2
تـــأثیر ســـتة أســـابیع مـــن عنـــوان ب) 24) (م 1992(وآخـــرون  دراســـة كنـــت آدمـــز.-2-2-2-1

  القدرة العضلیة   إنتاجالبلیومترك في  – األثقالتدریب 
 األثقــال –لیــومترك الب – األثقــال( التــدریبالتعـرف علــى مقارنــة تــأثیر بــرامج   :هدف الدراسة 

  القدرة العضلیة  إنتاجفي زیادة ) والبلیومترك
المــنهج التجریبــي بتصــمیم ثــالث مجموعــات وذلــك بتطبیــق القیــاس اســتخدم   :منهج الدراسة 

  .القبلي و البعدي 
  العب) 48(استملت العینة على   :عینة الدراسة 
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 باألثقـالالقـدرة العضـلیة هـو التـدریب  إنتـاجبـرامج التـدریب فـي  أفضلكانت   :نتائج الدراسة 
  والبلیومترك

تــأثیرات تــدریبات  بعنــوان )29( )م 2005(دراســة رحمــن رحیمــي وناصــر بیهــار .-2-2-2-2
  هوائیة والقوة العضلیةالتدریبات البلومترك والمزج بینهم على القدرة ال – األثقال

 تــدریبات األثقــال علــى القــدرة الالهوائیــة والقــوة العضــلیةالتعــرف علــى تــأثیر   :هدف الدراسة 
علــــى القــــدرة الالهوائیــــة والقــــوة  البلیــــومتركتــــدریبات  التعــــرف علــــى تــــأثیر و 

  العضلیة والمزج بینهم 
اســتخدم المــنهج التجریبــي بتصــمیم ثــالث مجموعــات وذلــك بتطبیــق القیــاس   :منهج الدراسة 

  .البعدي القبلي و 
  .العب تم تقسیمهم الى ثالث مجموعات ) 48(استملت العینة على   :عینة الدراسة 
الوثـــب العمـــودي والقـــوة العضـــلیة لصـــالح التـــدریب وجـــود نســـب تحســـن فـــي   :نتائج الدراسة 

  )البلیومترك األثقال(
  :البحث  إجراءات-3
  :منهج البحث -3-1

القیــاس القبلــي والبعــدي  ة بأســلوبتصــمیم المجموعــة الواحــدب ون المــنهج التجریبــيأســتخدم البــاحث   
  .لنفس المجموعة ودلك لمناسبة لطبیعة البحث 

  :مجاالت البحث -3-2
  : ألزمانيالمجال -3-2-1

  ) 2019 /4/ 19( إلى ) 2/2019/ 1(  البحث في الفترة من  إجراءاتجمیع  أجریت
  )م 2019/  2/ 2( إلى  )م 2019/  2/  1( الفترة من الدراسة االستطالعیة في  إجراءثم 
  )م 2019/  2/  7(   إلى) م 2019/  2/  3( القیاسات القبلیة من  إجراءثم 
  )م 2019/  4/  11( إلى) م 2019/  2/  10( في الفترة  األساسیةالدراسة  إجراءثم 
  )م 2019/  4/  19( إلى) م 2019/  4/  14(  القیاسات البعدیة في الفترة إجراءثم 
  :جال المكاني الم-3-2-2

الت المدینـــة الریاضـــیة حتـــى ثـــم تطبیـــق القیاســـات االبحـــث بمالعـــب وصـــ إجـــراءاتجمیـــع  أجریـــت
  .البدنیة وتفید البرنامج التدریبي بمیدان ومضمار المدینة الریاضیة بطرابلس 

  :المجال البشري -3-2-3
  .الوثب الثالثي بمنطقة طرابلس  ثم تطبیق البحث على ناشئي      
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  : عینة البحث-3-3
مســابقة الوثــب الثالثــي والمســجلین  العمدیــة مــن بــین ناشــئيث بالطریقــة ثــم اختیــار عینــة البحــ     

الدراســة االســتطالعیة  حیــث أجریــت، ناشــئ) 11(القــوى بطــرابلس وقوامهــا  أللعــابباالتحــاد اللیبــي 
  ناشئ ) 8(على  األساسیةالدراسة  أجریتناشئ من حین ) 3(على 

  :شروط اختیار العینة -3-4
 .القوى  أللعابیكون مسجل في االتحاد اللیبي  أن .1
 ) 2019 – 2018( البطوالت للموسم الریاضي  یكون شارك في احد أن .2
 سنة  17یزید عن  سنة وال 14یقل عمره عن أال  .3
 یقل عمره التدریبي عن سنة واحدة أال  .4
 .عینة البحث  ألفرادتقارب المستوى الرقمي  .5

  )1(جدول رقم 
  األساسیة قبل التجربةالتوصیف اإلحصائي لبیانات عینة البحث في المتغیرات 

  )8= ن (
  معامل االلتواء  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  وحدة القیاس  المتغیرات األساسیة

  0.49 -  0.92 15.62  سنة  العمر
  0.80  4.25  173  سم  الطول

 0.27 3.25 102.5 سم  طول الطرف السفلي
  1.31 -  4.07 58.37 كجم الوزن

 0.49 1.12 2.12 سنة  العمر التدریبي

، كأقـــل قیمـــة) 1.31-(أن قـــیم معـــامالت االلتـــواء تتـــراوح مـــابین ) 1(یتضـــح مـــن جـــدول رقـــم      
وهـــذا یـــدل علـــى تجـــانس عینـــة البحـــث فـــي ) 3±(وهـــي تنحصـــر مـــا بـــین ، كـــأكبر قیمـــة) 0.80(و

  .المتغیرات األساسیة قبل التجربة 
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  )2(جدول رقم 
 والمستوى الرقمي البدنیة القدرات اختباراتبعض التوصیف اإلحصائي لبیانات عینة البحث في 

  قبل التجربة
  )8= ن ( 

  الدالالت اإلحصائیة
  

  االختبارات البدنیة

وحدة 
  القیاس

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

معامل 
  االلتواء

السرعة   1
  االنتقالیة

م من البدء  30عدو 
  الطائر

  0.64 0.14 3.80  ثانیة

2  
  

 القدرة العضلیة
  0.20 7.37 45.5 سم الوثب العمودي
  1.05- 0.17 2.45  متر  الوثب العریض

القوة الممیزة   3
  بالسرعة

  0.08-  0.51  7.71  متر  حجالت الرجل الیمنى 3
  1.10-  0.45  7.81 متر  حجالت الرجل الیسرى 3
  0.38  1.10  12.74 متر  حجالت الرجل الیمنى 6
  0.91  0.85  13.46 متر  حجالت الرجل الیسرى 6

  المرونة  4
ثني الجذع من جلوس 

  طویل
  0.46- 1.60 10.25  سم

  0.76  0.43 9.83  ثانیة  م10×  4الجري المكوكي   الرشاقة  5
 1.52  0.56  12.51 متر  المستوى الرقمي  6

، كأقــل قیمــة)  1.10-(أن قــیم معــامالت االلتــواء تتــراوح مــابین ) 2(یتضــح مــن جــدول رقــم      
وهـــذا یـــدل علـــى تجـــانس عینـــة البحـــث فـــي ) 3±(وهـــي تنحصـــر مـــا بـــین ، قیمـــةكـــأكبر ) 1.52(و

  .البدنیة والمستوى الرقمي قبل التجربة القدرات 
  :وسائل جمع البیانات -3-4
  : االستمارات -3-4-1
العمــــر  –الــــوزن  -طــــول الطــــرف الســــفلي  –الطــــول ( اســــتمارة تســــجیل المتغیــــرات األساســــیة  -

 ) العمر التدریبي  –الزمني
 استمارة تسجیل القیاسات القبلیة والبعدیة لالختبارات البدنیة قید البحث لناشئي الوثب الثالثي -
  :األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث -3-4-2
 ) .ألقرب سم(جهاز رستامیتر  -
 ) .ألقرب كجم(میزان طبي معایر  -
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 ) .ثانیة 1/100(ساعات إیقاف رقمیة ألقرب  -
  .بارات حدید وأوزان مختلفة  -
  .حواجز تدریب مختلفة االرتفاعات ، صنادیق متعددة االرتفاعات -
  .جیر، طباشیر، كرات طبیة، قوائم، و أقماع أرضیةأقماع ، عالمات ضابطة أعالم -
 .شریط قیاس  -
  :القیاسات واالختبارات المستخدمة في البحث -3-5

والمناسبة لطبیعة البحث بعد تم تحدید أهم االختبارات البدنیة الخاصة بناشئي الوثب الثالثي     
  :االطالع على العدید من المراجع والدراسات السابقة وتتمثل في 

  :أدوات قیاس المتغیرات األساسیة واشتملت علي -3-6-1
  ) .ألقرب سم(باستخدام جهاز الرستامیتر  :الطول 

  ) .ألقرب سم(باستخدام جهاز الرستامیتر :  طول الطرف السفلي
  ) .ألقرب كجم(باستخدام المیزان الطبي  :الوزن 

  ) .ألقرب سنة (عن طریق تاریخ المیالد  :العمر الزمني 
  ) .ألقرب سنة(عن طریق تاریخ بدایة التدریب : العمر التدریبي 

 -:البدنیة لناشئي الوثب الثالثي  القدراتأدوات قیاس -3-6-2
تــم اختیـــار مجموعــة مـــن االختبـــارات البدنیــة التـــي تتــوفر لهـــا المعـــامالت العلمیــة لقیـــاس أهـــم  

والدراســات المرجعیــة ) 10)(5( كمــا حــدتها المراجــع العلمیــة الثالثــي،لناشــئ الوثــب  القــدرات البدنیــة
عصـــام فتحـــي "ودراســـة ، )6()م 2008(جهـــاد أحمـــد الرقـــوع " دراســـة مـــن حیـــث اتفقـــت دراســـة كـــل 

دوجـــالس و دراســـة ) 14()2004(عبـــدالكریم حســـن مخادعـــة " ودراســـة ) 17() م 2008(غریـــب 
Douglas )19993(والتي یوضحها الجدول رقم ) 25() م(  

  )3(جدول رقم 
  لناشئي الوثب الثالثي  البدنیةعناصر اللیاقة اختبارات 

  االختبارات البدنیة
  البدنیة القدرات

  وحدة القیاس

  ثانیة  م من البد الطائر 30عدو   السرعة االنتقالیة  1
2  
  

 القدرة العضلیة
 سم الوثب العمودي
  متر  الوثب العریض

القوة الممیزة   3
  بالسرعة

  متر  حجالت الرجل الیمنى 3
 متر  حجالت الرجل الیسرى 3
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 متر  حجالت الرجل الیمنى 6
 متر  حجالت الرجل الیسرى 6

  سم  الجذع من جلوس طویلثني   المرونة  4
  ثانیة  م10×  4الجري المكوكي   الرشاقة  5
 متر  المستوى الرقمي  6

  
  :إجراءات البحث -3

بعــــد أن تــــم تحدیــــد االختبــــارات والقیاســــات ووســــائل جمــــع البیانــــات للدراســــة واختیــــار العینــــة       
والتجانس بینهم في المتغیرات قید البحث قد تم تحضیر للخطوات واإلجراءات الهامـة للبحـث والتـي 

  .تساعد على إجراء البحث بطریقة علمیة وسلیمة 
  :الدراسة االستطالعیة -3-7

) م 2019/  2/  2( إلــى ) م 2019/  2/  1( ة االسـتطالعیة فــي الفتـرة مــن أجریـت الدراســ
 .ناشئین الوثب الثالثي من خارج العینة األساسیة ) 3(على 

 : الهدف منها
 .اختیار انسب أدوات القیاس واألجهزة المستخدمة لقیاس متغیرات البحث  -
 .تحدید أماكن التدریب والقیاسات الخاصة بالبحث  -
  .مناسبة البرنامج التدریبي ألفراد العینة  التأكد من -

 : أهم النتائج
 .الوصول ألفضل ترتیب إلجراء قیاسات البحث  -
 .صالحیة األدوات واألجهزة المستخدمة وأماكن التدریب  -

  .مالئمة البرنامج التدریبي ألفراد عینة البحث 
  . ناشئي الوثب الثالثيخطوات تصمیم البرنامج التدریبي ل-3-8

مج التدریبیـة لمسـابقة الوثـب تم تحدید واختیار محتوى البرنامج التدریبي بناء على تحلیـل البـرا      
والمراجـــع العلمیـــة المتخصصـــة ویشـــتمل البرنــــامج  تـــي أشـــارت إلیهـــا الدراســـات الســـابقةوال الثالثـــي

، الســـرعة، ســـرعةالقـــوة الممیـــزة بال، ن القـــدرة العضـــلیةالتـــدریبي تـــدریبات البلیـــومترك واألثقـــال لتحســـی
  .كما یحتوي البرنامج على تدریبات تكنیكیة لمسابقة الوثب الثالثي ، المرونة والرشاقة

  -:أهداف البرنامج التدریبي -3-8-1
 -:یهدف البرنامج التدریبي إلي تحسین المستوى لناشئي الوثب الثالثي من خالل 

  )الرشاقة، المرونة، القوة الممیزة بالسرعة، القدرة العضلیة، السرعة االنتقالیة(البدنیة القدرات تحسین .1
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 .تحسین المستوى لناشئي الوثب الثالثي .2
  :أسس بناء البرنامج التدریبي المقترح -3-8-2
 .البرنامج التدریبي المقترح  أحمالالتخطیط الجید والمقنن لتنظیم الوحدات التدریبیة المواجهة  .1
تشـــابه التمرینـــات مـــع النشـــاط الحركـــي الممـــارس مـــن حیـــث الشـــكل والعمـــل العضـــلي واتجاهـــه  .2

 للمسار الحركي 
والتــي تــدعم المرونــة  الدینامیكیـة اإلطالــةواألثقــال تــدریبات  البلیـومتركیســبق تــدریبات  أنیجـب  .3

 الالزمة لكل نشاط ریاضي  الدینامیكیة
 واألثقـــال البلیـــومتركالتـــدریب المختلفـــة التــدریبات  وأســالیبالتنــوع فـــي اســتخدام طـــرق التـــدریب  .4

 والدي یخدم لتحقیق الهدف من البرنامج التدریبي االنفجاریةلتنمیة القدرة 
 یتناسب تشكیل الحمل داخل الوحدات التدریبیة في البرنامج التدریبي المقترح أنمراعاة  .5
  -:المدة الزمنیة للبرنامج التدریبي -3-8-3

وبـذلك یبلـغ إجمـالي ، تدریبیـة أسـبوعیا) وحـدات 3(بواقـع ) أسابیع 10(تم تنفیذ البرنامج لمدة       
وبـذلك  )دقیقـة 120(وتـم تحدیـد زمـن الوحـدة التدریبیـة إلـى ، تدریبیـة) وحـدة 30(الوحدات التدریبیة 

  .)دقیقة 3600(الزمن الكلى للبرنامج  یبلغ إجمالي
  :للتجربة الخطوات التنفیذیة -3-8-4
  :تم إجراء القیاسات القبلیة علي عینة البحث في  :القیاسات القبلیة -3-8-4-1

 )الرشاقة، المرونة، القوة الممیزة بالسرعة، القدرة العضلیة، السرعة االنتقالیة(البدنیة  القدرات -
في قیاس المستوى الرقمي لمسابقة الوثب الثالثي عدو تبعا للقانون الدولي أللعاب القوى  -

 .)م 2019/  2/  7( إلى  ) م 2019/  2/  3( الفترة من
  :تطبیق البرنامج التدریبي المقترح قید البحث -3-8-4-2

مــــن ناشــــئي الوثــــب ) 8(تـــم تطبیــــق البرنــــامج علــــى عینــــة البحــــث األساســـیة والبــــالغ عــــددهم       
  )م 2019/  4/  11( إلى) م 2019/  2/  10( في الفترة من ، الثالثي

  :تم إجراء القیاسات البعدیة علي عینة البحث في  :القیاسات البعدیة -
 )الرشاقة، المرونة، القوة الممیزة بالسرعة، القدرة العضلیة، السرعة االنتقالیة(البدنیة  القدرات -

 فـي الفتـرة مـنا للقـانون الـدولي أللعـاب القـوى تبعـ ئي الوثـب الثالثـيشلنا قیاس المستوى الرقمي
مــع مراعــاة نفــس الظــروف والشــروط التــي  )م 2019/  4/  19( إلـى ) م 2019/  4/  14(

  . تم إتباعها في نفس القیاسات القبلیة
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  :المعالجات اإلحصائیة -3-9
فــي ضــوء أهــداف البحــث و البیانــات التــي تــم الحصــول علیهــا تــم إجــراء المعالجــات اإلحصــائیة    

  : التالیة
 .                 المتوسط الحسابي  -
 .االنحراف المعیاري  -
  .الوسیط  -
 .معامل االلتواء  -
 T.test.  اختبار  -

  -:عرض ومناقشة النتائج -4
  -:عرض النتائج -4-1

  )4(جدول رقم 
  لمجموعة البحث التجریبیة في داللة الفروق بین القیاس القبلي والقیاس البعدي

  )البدنیة اختبارات القدرات(
  )8= ن (

  1.860= 0.05الجدولیة عند مستوى ) ت(قیمة 

  قیمة ت

الدالالت                          القیاس القبلي القیاس البعدي
  اإلحصائیة

  
  االختبارات البدنیة 

االنحرا  ت
  ف

  المعیاري

  الوسط
  الحسابي

االنحرا
  ف

  المعیاري

  الوسط
الحساب

  ي

5.78  0.08 3.63 0.14 3.80  
م من البدء  30عدو 

  الطائر
السرعة 
  1  االنتقالیة

القدرة  العموديالوثب  45.5 7.37 49.00 6.68 5.85
 العضلیة

2  
  الوثب العریض 2.45 0.17 2.52 0.17  3.45  

  حجالت الرجل الیمنى 3  7.71  0.51  8.67  0.91 5.64
القوة 

الممیزة 
  بالسرعة

3  
  حجالت الرجل الیسرى 3  7.81  0.45  8.14  0.60 2.50
  حجالت الرجل الیمنى 6  12.74  1.10  13.00  1.27 1.70
  حجالت الرجل الیسرى 6  13.46  0.85  14.16  0.71 3.02

ثني الجذع من جلوس  10.25 1.60 11.69 1.19  4.50
  طویل

  4  المرونة

  5  الرشاقة  م10×  4الجري المكوكي  9.83  0.43  9.19  0.52 4.14
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إحصـــائیة بـــین القیاســـین ال توجـــد فـــروق دالـــة فـــروق ذات داللـــة ) 4(مـــن الجـــدول رقـــم یتضـــح     
) حجــالت الرجــل الیمنــى 6(القبلــي والبعــدي ولصــالح القیــاس البعــدي فــي اختبــارات القــدرات البدنیــة 

 ولصـالح القیـاس البعـدي فــي بـین القیاسـین القبلـي والبعـدي وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیةبینمـا ت
 3، الوثـــب العـــریض، وديالوثـــب العمـــ، م مـــن البـــدء الطـــائر 30عـــدو ( البدنیـــةاختبـــارات القـــدرات 

ثنــي الجــذع مــن ، حجــالت الرجــل الیســرى 6، حجــالت الرجــل الیســرى 3، حجــالت الرجــل الیمنــى
 – 2.50(المحســـوبة مـــابین ) ت(حیـــث بلغـــت قیمـــة )  م10×  4الجـــري المكـــوكي ، جلـــوس طویـــل

ممــا  )0.05(الجدولیــة عنــد مســتوى الداللــة عنــد مســتوى ) ت(وهــذه القــیم أكبــر مــن قیمــة ) 5.85
  .یدل على إن هذا المتغیر دال 

وهــذه النتیجــة تؤكــد وجــود فــروق حقیقیــة بــین القیاســین ولصــالح القیــاس البعــدي وهــذا یعنــي أنــه     
علـیهم  البرنـامج التـدریبي المقتـرحبعـد تطبیـق  العینـة البدنیـة ألفـراد ن في مستوى القـدراتتحسهناك 

  .جزئیا وبذلك تتحقق صحة الفرض األول 
  )5(جدول رقم 

  لمجموعة البحث التجریبیة في داللة الفروق بین القیاس القبلي والقیاس البعدی
  )المستوى الرقمي لمسابقة الوثب الثالثي ( 

  )8= ن (

  ) 1.860=  ( 0.05الجدولیة عند مستوى ) ت(قیمة 
وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین القیاســین القبلــي والبعــدي ) 5(یتضــح مــن الجــدول رقــم      

) ت(حیـــث بلغــــت قیمــــة ، ولصـــالح القیــــاس البعــــدي فـــي المســــتوى الرقمــــي لناشـــئي الوثــــب الثالثــــي
الجدولیــة عنـــد مســتوى الداللـــة عنــد مســـتوى ) ت(وهــذه القیمـــة أكبــر مـــن قیمــة ) 4.33(المحســوبة 

  .مما یدل على إن هذا المتغیر دال ) 0.05(
وهذه النتیجة تؤكد وجود فروق حقیقیـة بـین القیاسـین ولصـالح القیـاس البعـدي وهـذا یعنـي أنـه       
 إلـىعلـیهم أدي  البدنیة ألفراد العینة بعد تطبیق البرنامج التـدریبي المقتـرح تحسن في القدراتهناك 

  .تحسن المستوى الرقمي وبذلك تتحقق صحة الفرض الثاني 
  
  

  قیمة ت
 القیاس القبلي القیاس البعدي

وحدة 
  االنحراف  ت  المتغیرات  القیاس

  المعیاري
  الوسط

  الحسابي
  االنحراف
  المعیاري

  الوسط
  الحسابي

  1  المستوى الرقمي متر  12.51  0.56  13.14  0.39 4.33
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  :مناقشة النتائج-4-2
یاســین القبلـــي والبعــدي فـــي وجــود فـــروق دالــة إحصـــائیا بــین الق) 4(أظهــرت نتــائج جـــدول رقــم     

  .قید البحث لصالح القیاس البعدي البدنیة  اختبارات القدرات
البدنیـة قیـد البحـث إلـى التـدریب المنـتظم واالسـتمرار  القـدراتالتحسن فـي  ونكما یرجع الباحث      

كمـــا احتـــوى ، اد عینـــة البحـــث إلـــى التـــدریب لمـــدة شـــهرین ونصـــفعلـــى دوام التـــدریب وخضـــوع أفـــر 
أثــرت بشــكل كبیــر فــي تحســین  ترك والتــيالبلیــوماألثقــال و البرنــامج التــدریبي المقتــرح علــى تــدریبات 

  .البدنیة لناشئي الوثب الثالثي  القدرات
والتـي أثبتـت تـأثیر التـدریب باألثقـال ) 23) (2002(وهذا ما أشارت إلیه دراسة منصف بـدر       

كما أن تدریبات البلیـومترك بطریـق سـلیمة ومنتظمـة أدت إلـى اإلقـالل ، على زیادة معدالت السرعة
حیـث راعــى الباحــث ، انقبـاض األلیــاف العضــلیة وتحسـین التوافــق بـین العضــالت العاملــةمـن زمــن 

أثنــاء أداء تــدریبات البلیــومترك تقصــیر زمــن مالمســة األرض إذ یقــوم الالعــب بالوثــب مباشــرة بعــد 
مالمسة األرض بالقدمین مما یعمل على تقلیل زمن االنقباض العضلي ممـا أدى إلـى زیـادة تحسـن 

  السرعة  
إلـــى أن ) 2000(عبـــد العزیـــز النمـــر وناریمـــان الخطیـــب ، )1994(كر عصـــام الوشـــاحى یـــذ

التدریب باألثقـال یمكـن بواسـطته تنمیـة القـوة وتحسـین األداء المهـارى حیـث یـؤدي التـدریب باألثقـال 
لى تغیرات في بروتین العضلة    .إلى زیادة حجم مقطع كل لیفه من األلیاف العضلیة وإ

 )11  :102-103 ( )16  :39 – 40( ، )12  :44 (  
إلـــى أن التـــدریب باألثقـــال ) 1996(ویتفـــق كـــل مـــن عبـــد العزیـــز النمـــر، ناریمـــان الخطیـــب  

  . والبلیومترك تعد من أفضل الطرق الفعالة إلنتاج وتحسین القوة السریعة والقوة القصوى 
) 13  :33 (  

التــدریب المنــتظم یســهم بقــدر إلــي أن ) 1994(ویتفــق هــذا إلــى مــا أشــار إلیــه محمــد عــالوى 
األمــر الــذي یســمح بزیــادة مــدى ، كبیــر فــي زیــادة قــدرة األربطــة واألوتــار علــى االســتطالة واالمطــاط

  ). 150:  2( ) 188:  21. ( وسهولة الحركة في مفاصل الجسم وبالتالي تحسین المرونة 
عصـام فتحـي غریـب  )1) (م 2008(عبـد العزیـزإبـراهیم  تفق هذه النتائج مع ما أشار إلیـهوت

  .القدرات البدنیة  بلیومترك على تحسینعلى أهمیة تدریبات األثقال و ) 17) (م 2008(
وجــود فــروق دالــة إحصــائیا بــین القیاســین القبلــي والبعــدي ) 5(كمــا أظهــرت نتــائج جــدول رقــم 

  .في المستوى الرقمي لناشئي الوثب الثالثي قید البحث لصالح القیاس البعدي 
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الباحثون سبب التحسن في المسـتوى الرقمـي لناشـئي الوثـب الثالثـي إلـى وجـود عالقـة ویرجع 
إلــى تحســین  التــدریب المركــبحیــث أدى برنــامج ، ارتباطیــه بــین المســتوى الرقمــي والقــدرات البدنیــة

ممـا أدى إلـى تبعیـة ) الرشـاقة، المرونـة، القوة الممیزة بالسـرعة، القدرة العضلیة، السرعة االنتقالیة(البدنیة 
  . تطویر المستوى الرقمي 

 )م 2003(مـروان علـي عبـداهللا  )15()م 2004(السـید  إبراهیموهذا ما یؤكده كل من عزت 
علــــى تنمیــــة المســــتوى ) بلیــــومترك، أثقــــال(التــــدریب المركــــب  أســــلوباســــتخدام  أهمیــــةعلــــى ) 19(

  .للوثب الرقمي 
 :التوصیات و االستنتاجات-5
  :االستنتاجات-5-1

، فــــي حــــدود عینــــة البحــــث وخصائصــــها والمــــنهج المســــتخدم، فــــي ضــــوء األهــــداف والفــــروض
ومن خالل نتـائج التحلیـل اإلحصـائي ذم التوصـل إلـى االسـتنتاجات ، واالختبارات البدنیة والقیاسات

  :التالیة 
البرنــامج التــدریبي المقتــرح بأســلوب التــدریب المركــب أثــر إیجابیــا علــى تحســین بعــض القــدرات -1

لناشــئي الوثــب ) الرشــاقة، المرونــة، القــوة الممیــزة بالســرعة، القــدرة العضــلیة، الســرعة االنتقالیــة(البدنیــة 
 .الثالثي 

تحســین المســتوى الرقمــي البرنــامج التــدریبي المقتــرح بأســلوب التــدریب المركــب أثــر ایجابیــا علــى -2
 .لناشئي الوثب الثالثي 

، المرونـة، القـوة الممیـزة بالسـرعة، القـدرة العضـلیة، السـرعة االنتقالیـة(القدرات البدنیة بعض ساهمت -3
  .في تحسین المستوى الرقمي لناشئي الوثب الثالثي  )الرشاقة

  :التوصیات-5-2
  : باالتيفي ضوء النتائج التي تم التوصل إلیها ومن خالل الدراسة یوصي الباحثون     

لناشــئي  ضــرورة تطبیــق البرنــامج التــدریبي المقتــرح كمرجعیــة فــي تحســین بعــض القــدرات البدنیــة-1
 .الوثب الثالثي 

 .للریاضیین استخدام التدریب المركب في برامج اإلعداد البدني -2
 .تأثیر التدریب المركب في بعض المسابقات األخرى إجراء دراسات حول -3
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  التدریبات النوعیة للقدرة العضلیة للرجلین على مستوى االنجاز تأثیر
  في مسابقة الوثب الطویل

  
                ةعمجزینب سالم . د                                                           

  المنیر    ىفطصمفوزي . د                                                                    
  خمیس يلعسهیر . د                                                                    

  :المقدمة -1-1
كافة مجاالته بشكل یفوق التصور عن مثیالته  فيیتمیز العصر الحدیث بتطور فروع العلم 

نصیبًا وافرًا من هذا التطور ونتیجة للتطور والتقدم  الریاضيوكان للمجال ، القرون السابقة في
وثورة المعلومات والنظریات الحدیثة لوحظ انفراد وتمیز هذا المجال بمعاییر اإلنجاز  التكنولوجي

األدوات  فيإال أن التطور الملموس ، وتحطیم األرقام القیاسیة السابقة بشكل غیر مسبق  الزمني
العدید من الجوانب البدنیة وكذلك تحسین األداء وقد مر بتطور ملموس  فيیسهم  الذيالمساعدة 

ن تحقیق المستویات الریاضیة العالمیة ، تحسین األرقام فيا كان له األثر الفعال مم نتیجة  یأتيوإ
تحقیق أفضل األزمنة  في لالعببها یتحدد مدى نجاح ا والتيللتدریب المقنن لفترات الموسم 

من  الالعبفیستعد  التدریبيكما تعد هذه المرحلة حصاد الموسم ، خالل البطوالت المختلفة 
التدریبیة لتحقیق أعلى مستوى ممكن من األداء  حمالاألناحیة البدنیة والنفسیة عن طریق تقنین ال

خالل البطولة ویعتمد تخطیط التدریب وتقنین األحمال لمرحلة التهدئة على علم وفن المدرب مع 
  .                         عبینإدراكه التام لطبیعة الفروق الفردیة لال

القیاسیة على  األرقاممسابقات المیدان والمضمار حظیت بنصیب كبیر من تحطیم  إن
اللیبیة في مسابقات المیدان والمضمار ظلت ثابتة بل ازدادت  األرقام أن إالمستوى العالمي 

الوثب الطویل یعد احد مسابقات المیدان  أنالقیاسیة العالمیة حیث  األرقامالفجوة بینها وبین 
  ) 2:  4(     .على المستوى العالمي واالولمبيالتي تأثرت بهذا التطور والمضمار 

 ،مرحلة أساسیةلى مراحل فنیة وتعد مسابقة الوثب الطویل من المسابقات التي تحتوي ع
دة ففي االقتراب تنشأ وان لكل مرحلة مهام حركیة محد،،،،، الهبوط، الطیران، االرتقاء، االقتراب
وفي الطیران یتم الحفاظ على اتزان الجسم ، االرتقاء تنشأ السرعة العمودیة  وفي، األفقیةالسرعة 

 إلى األرضفي عملیة الهبوط ینبغي لمس  أنلهبوط حیث ألطول فترة ممكنة مع اإلعداد لعملیة ا
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على مسافة الوثب وتعد مرحلتي  التأثیرالنسبیة في  أهمیتهاابعد مسافة ممكنة ولكل مرحلة 
  ) 333:  5(.ل المؤثرة في تحقیق مسافة الوثبالمراح أهماالقتراب واالرتقاء من 

مرحلة في  وأصعب أهممرحلة االرتقاء تعتبر  إن إلى )1992(وآخرون وبوهیتس ویذكر
كانت مما یزید صعوبة القدرة على تحویل الحركات المتشابهة التي المراحل الفنیة للوثب الطویل و 
الحركات الغیر متشابهة والتي تستخدم في االرتقاء والطیران   إلىتستخدم في عملیة االقتراب 

 األداءیتمكن من  ىإلى سرعة عالیة لالرتقاء حت ویتخلص الواجب الحقیقي  لالقتراب للوصول 
یمكن تأمین الوصول إلى ارتفاع مناسب  ىحت 25_  20زاویة االرتقاء من  أنالصحیح علما 
  )  337:  9( .لمرحلة الطیران

مسابقة الوثب الطویل تعد من المسابقات التي تتطلب مستوى معین من عناصر  أنحیث 
 أنهذه العناصر في مستوى األداء وبالتالي  المستوى الرقمي حیث اللیاقة البدنیة والتي تتحكم 

متسابق الوثب الطویل البد وان یتمتع بقدر كبیر من السرعة ومستوى عال من قوة الوثب هذا 
  )  331: 5( .باإلضافة إلى التحكم في التوقیت الحركي واألداء المهاري

العب وذاته لتحقیق مستوى رقمي بین ال يكل محاولة لتلك المسابقة تمثل تحد أنكما 
 اآلخرینمن  أفضلویتفوق فیها دائما من كانت حالته الذهنیة والنفسیة والفنیة والبدنیة  أعلى

الصحیح قبل الدخول مباشرة  األداءثب بالمراحل الفنیة للمسابقة وقدرته على تصور اومعرفة الو 
   .األداءلتالي تركیز االنتباه قبل وبا األمثل باألداء اإلحساسفي المنافسة یساهم في استدعاء 

)6 :5(  
یتوافر لدیهم  أنالعبي الوثب الطویل یجب  أن )1999(یذكر محمد صبحي حسنیین 

الذهن  إلىوقد یتبادر صفة القوة العضلیة والسرعة وهذان العنصران یكونان معا القدرة العضلیة 
مرتفعة في  أرقامایحقق  أن األحوالالفرد الذي یتمتع بالقوة العضلیة والسرعة یستطیع في كل  أن

وقد یكون صحیحا في  األحوالاختبارات القدرة العضلیة وهذا قول قد ال یواكبه الصواب في كل 
توافر مكوني القوة العضلیة والسرعة ضرورة حتمیة ال خراج  أنوالمقصود هو  األحوالبعض 

ذلیا في القدرة العضلیة القدرة العضلیة ولكن وجودهما فقط ال یعني بالضرورة نتاجا عا یتوقف  وإ
  )391 :7(.واخراجهما في قالب واحدالمكونین  نهذی إدماجلك على قدرة الفرد على ذ
  :مشكلة البحث - 1-2

مسابقة الوثب الطویل تحتل مكانة بارزة في مسابقات المیدان حیث تمارس في كافة  أن
 إنهامسابقات الوثب بل  أسهلالمراحل العمریة وتمثل في المسابقات المركبة وقد تبدو انها 

 أثناءیتقدم فیها المتسابق رقمیا نظرا للتحدیات التي یواجهها  أنالمسابقات التي یمكن  أصعب
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سرعة عمودیة  إلى األفقیةیقوم المتسابق لحظة االرتقاء بتحویل السرعة  أنث یجب حی األداء
  )2:31( .زمن ممكن في السرعة المكتسبة من االقتراب عادل عبد البصیر بأقل

تدریب مسابقة الوثب الطویل لتحسین مسافة  إلىالباحثون الحاجة  رأىوبنا على ما سبق 
في المتغیرات البدنیة  تأثیرهللتعرف على ء برنامج تدریبي بنا إلى الباحثون عدف الوثب هذا مما

  والمستوى الرقمي لمسابقة الوثب الطویل لدى ناشئین المنتخب اللیبي  
  :البحث أهداف -1-3

  التعرف على إلىیهدف البحث      
 .على بعض عناصر اللیاقة البدنیة لمتسابقي الوثب الطویل لنوعیةالتدریبات ا تأثیر - 1
  .على االنجاز المهاري لمتسابقي الوثب الطویل لنوعیةالتدریبات ا تأثیر - 2

  :فروض البحث -1-4
توجد فروق ذات داللة معنویة بین القیاس القبلي والقیاس البعدي بنسبة لعناصر اللیاقة  - 1

 .البدنیة لدى عینة البحث
المهاري  األداءتوجد فروق ذات داللة معنویة بین القیاس القبلي والقیاس البعدي بنسبة  - 2

  .لدى عینة البحث
  :الدراسات المشابهة -2-2
  .)8( )2017(حالوة دراسة نادر اسماعیل  2-2-1

برنامج تدریبي لتطویر بعض المتغیرات والمستوى الرقمي لمسابقة الوثب الطویل  تأثیر" :بعنوان
  ." األقصىلطالب كلیة التربیة البدنیة بجامعة 

برنامج تدریبي لتطویر بعض المتغیرات البدنیة والمستوى  تأثیرالتعرف على  إلى یهدف البحث
 واستخدم الباحث، األقصىالرقمي لمسابقة الوثب الطویل لطالب كلیة التربیة البدنیة بجامعة 

المنهج التجریبي مستخدما القیاس القبلي والبیني والبعدي على مجموعة البحث التجریبیة وتم 
بكلیة التربیة والریاضة بجامعة  األولىمن طالب السنة  بالطریقة العمدیةعینة البحث  اختیار

القوى لعینة  ألعابطالب بواقع طالب من الممارسین لریاضة  30وبلغ عددهم ، فلسطین األقصى
 األساسیةمن خارج عینة البحث  طالب لعینة الدراسة االستطالعیة وهم 12و األساسیةالبحث 

ة للرجلین والذراعین والبطن والسرعة والمرونة والمستوى وتم قیاس المتغیرات البدنیة للقوة العضلی
وبعد تطبیق  وأثناءالرقمي للوثب الطویل لعینة البحث من خالل قیاسات البحث الثالثة وذلك قبل 

البرنامج التدریبي اثر ایجابیا في  أن إلىالبحث وقد تم توصل الباحث  البرنامج التدریبي قید
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والقیاس القبلي لرقمي للوثب الطویل بالمقارنة بین متوسطات القیاس المتغیرات البدنیة والمستوى ا
  .البعدي ولصالح القیاس البعدي

  .)6( )2008(محمود سلیمان : دراسة  2-2- 2
بلیومتري، ال(دراسة مقارنة لتأثیر استخدام اسلوبین مختلفین لتنمیة القدرة العضلیة " :بعنوان

  ."لالعبي الوثب الطویل النجاز الرقمي على مستوى ا) البالستي 
والبالستي على مستوى االنجاز  هذه الدراسة للتعرف على تأثیر التدریب البلیومتريوهدفت  

) 10(وبلغت عینة الدراسة ، المنهج التجریبي واستخدم الباحث، الرقمي لمتسابقي الوثب الثالثي
  .سنة ) 20(العبین یمثلون منتخب جنوب الوادي تحت سن 

والبلیومتري قد  ستيالتدریب البال ألسلوبيالتدریبي البرنامج  إن :لنتائج التالیةلوتوصل الباحث 
  .حسن القدرة العضلیة والمستوى الرقمي لالعبي الوثب الثالثي 

  .)1 () 2002(حسین ابراهیم الطیب :دراسة  2-2-3
الوثب اثر استخدامات التدریبات البلیومترك على تحسین المستوى الرقمي في " :بعنوان
التعرف على اثر استخدام البلیومترك على تحسین المستوى الرقمي  إلى :هدفت الدراسة."الطویل

واستخدم ، العب من العبي الوثب الطویل) 12( عینة الدراسةوبلغت ، في الوثب الطویل
ان البرنامج التدریبي حسن المستوى : النتائج التالیة أهم إلىوتوصل ، المنهج التجریبي الباحث

  .الرقمي للوثب الطویل 
  :إجراءات البحث -3
  :منهج البحث 3-1

  .ةي والبعدي لمالمته طبیعة الدراساستخدم الباحثون المنهج التجریبي بالقیاس القبل      
  :عینة البحث 3-2

 )8(للیبي لمسابقة الوثب الطویل والبالغ عددهم ااشتملت عینة البحث على ناشئین المنتخب 
  .ریاضیین

 :المستخدمة في البحث األدوات 3-3
 .میزان طبي لقیاس الوزن - 1
 .رستامیتر لقیاس الطول - 2
 .دینامومیتر لقیاس القدرة العضلیة الثابتة للرجلین - 3
 .كور طبیة - 4
 .حواجز  - 5
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 .شریط قیاس - 6
 .حفرة وثب  - 7
 .ساعة ایقاف - 8

 :القیاسات المستخدمة في البحث 3-4
 .الوثب العمودي من الثبات - 1
 .الوثب العریض من الثبات - 2
 .العضلیة للرجلینالقوة  - 3
 .متر بدء طایر 30اختبار عدو  - 4
 .)یمین یسار( حجالت متتالیة لقیاس القدرة العضلیة للرجلین  3اختبار  - 5
 .من الجلوس لقیاس المرونة لإلماماختبار ثني الجذع  - 6

  :البرنامج التدریبي 3-5
التدریب عامة بعد االطالع على المراجع العلمیة والدراسات السابقة التي طبقة في مجال 

ومسابقات العاب القوى خاصة فقد تم تصمیم برنامج تدریبي وعرضة على الخبراء والمتخصصین 
في مجال التدریب في العاب القوى تم تطبیقه على عینة البحث بواقع ثالث وحدات تدریبیة في 

  .وحدة تدریبیة 36االسبوع ولمدة ثالث اشهر أي 
  :اسس وضع البرنامج 3-6

 التأكیدنامج المقنن على مجموعة من تدریبات السرعة وتدریبات القوة العضلیة مع تم وضع البر 
  :في التدریبات على االتي

 تحسین االداء الفني في مراحل الوثب الطویل - 1
 .مرحة االقتراب أثناء األفقیةاعطاء تدریبات للقدرة العضلیة لرفع مستوى السرعة  - 2
 .)طول الخطوة وترددها( من حیثتقنین الثالث خطوات االخیرة في االقتراب  - 3
 .التركیز على تنمیة القدرة العضلیة لرجل االرتقاء - 4
 .تحسین الطیران والهبوط السلیم - 5

  :القیاسات القبلیة 3-7
  .)م2019-3-25(فق راد عینة البحث یوم االثنین المو تم اخذ القیاسات القبلیة على اف  
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  :تنفیذ البرنامج 3-8
بفترة  أسبوعیةبمعدل ثالث وحدات  أسبوع 12العین في مدة  أفرادتم تنفیذ البرنامج على 

 میو  إلى )م2019-4-1(االثنین الموافق دقیقة من یوم )120 إلى 90(من  تراوحتزمنیة 
  ).م2019-7- 31(الموافق  األربعاء

  :القیاسات البعدیة 3-9
  ).م2019- 8-5(العینة یوم االثنین الموافق  أفرادتم اخذ القیاسات البعدیة على 

  :المعالجات االحصائیة 3-10
  :على واشتملت )SPSS(اإلحصائیةتم استخدام الحقیبة 

 .المتوسط الحسابي -
 .االنحراف المعیاري -
 ).T(اختبار  -

  :عرض ومناقشة النتائج - 4
  )1(الجدول رقم 

ومستوى الداللة بین القیاسین القبلي ) ت(واالنحراف المعیار وقیمة ابي یوضح المتوسط الحس
 والبعدي ألفراد العینة

مستوى  Tقیمة   القیاس البعدي  القیاس القبلي  المتغیرات  ت
 االنحراف المتوسط  االنحراف  المتوسط  الداللة

  0.002  3.868  0.10  2.57  0.17  2.30  الوثب الطویل من الثبات  1

  0.003  3.525  6.10  46.12  5.95  35.50  العموديالوثب   2

  0.021  2.611  0.19  3.42  0.25  3.71  متر 30جري   3

  0.100  1.792  0.79  6.31  1.36  5.31  مرونة الظهر  4

  0.000  6.527  0.09  7.52  0.07  7.23  حجالت بالرجل الیمنى 3  5
  0.000  5.069  0.10  7.46  0.09  7.21  حجالت بالرجل الیسرى 3  6

من الجدول السابق وجود فروق في متوسطات الدرجات بین القیاسات القبلي یتضح 
والبعدي وذلك في االختبارات البدنیة والمهاریة في القیاسین القبلي والبعدي للمجموعة التجریبیة 

هذا یؤكد أن و ) 6.527 -1.792(حیث تراوحت قیمة ت المحتسبة بین ، ولصالح القیاس البعدي
  تدریب النوعي أسهم بدرجة كبیرة في تحسین هذه المتغیرات لدى افراد العینةالبرنامج الخاص بال
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كما أظهرت نتائج التحلیل االحصائي في الجدول السابق أتضح ان االختبار االول الوثب 
وفي  )0.002(وهي دالة معنویة وتحت مستوى داللة  3.868العریض من الثبات بلغة قیمة ت 

وفي  )0.003(وبمستوى داللة  )3.525(االختبار الثاني الوثب العمودي كانت قیمة ت 
  )0.021(وتحت مستوى داللة ) 2.611(متر طایر كانت قیمة ت  30االختبار الثالث جري 

وهي غیر  0.100وتحت مستوى داللة 1.792بینما كانت في االختبار الرابع مرونة الضهر 
حجالت  3في مرونة الظهر وجات في االختبار الخامس  بسیطود تحسن دالة ولكن تدل على وج

حجالت بالرجل  3وفي االختبار السادس )0.000(وتحت مستوى داللة ) 6.527(بالرجل الیمنى
وجمیع النتائج تدل على ان البرنامج التدریبي ساهم  )0.000(وبمستوى داللة  )5.069(سرى الی

النتائج تتفق مع  وهذهعینة البحث  إفرادبشكل كبیر في تحسین وتطویر القدرات العضلیة لدى 
 نادر اسماعیل حالوةودراسة محمود سلیمان وكذلك دراسة  )2002(نتائج دراسة حسین ابراهیم 

)2017(.  
  :االستنتاجات1 -5
داللة احصائیة بین القیاس القبلي والبعدي على تحسین القدرات البدنیة توجد فروق ذات  - 1

 .الخاصة بالوثب الطویل ولصالح القیاس البعدي
 المهاریة القدرات تحسین على والبعدي القبلي القیاس بین احصائیة داللة ذات فروق توجد - 2

  .البعدي القیاس ولصالح الطویل بالوثب الخاصة
المستخدمة في البرنامج التدریبي المقترح تحسنا في مستوى أظهرت التدریبات الخاصة  - 3

 البرنامج في المستخدمة الخاصة التدریبات أظهرت لالطوی القدرات البدنیة الخاصة للوثب
  .الطویل للوثب الخاصة البدنیة القدرات مستوى في تحسنا المقترح التدریبي

 مستوى في تحسنا المقترح التدریبي البرنامج في المستخدمة الخاصة التدریبات أظهرت - 4
 .الطویل للوثب الخاصة المهاریة القدرات

  :التوصیات2 -5
یجب أن یهتم مدربي العاب القوى بالتدریبات الخاصة والتركیز على العناصر البدنیة التي  - 1

 .تخدم مهار الوثب الطویل
مشوقة وغیر االهتمام بالوحدات التدریبیة وضرورة احتوائها على اكثر من هدف حتى تكون  - 2

 .مملة
التركیز على التدریب في اتجاه المهارة حتى یتمكن المدرب والریاضي من الوصول للهدف  - 3

 .تحقیقهالمراد 
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  ونظرائهم األسویاءالتوحد  مقارنة مؤشر كتلة الجسم وبعض مكونات الدم ألطفال
  

  سعاد علي محمد زبون  .د.أ                                                                 
 
 :مقدمة البحث-1-1

األخیرة االهتمام باالضطرابات النمائیة التي تؤثر على األطفال، وعلى نموهم  في اآلونةبدأ 
أن سرعة التشخیص بشكل طبیعي وعلى مستقبلهم في الحیاة، وانطلق هذا االهتمام من افتراض 

یجاد سن مبكرة تمكنهم  فيالحلول واألسالیب المناسبة لرفع كفاءة هؤالء األفراد وهم  والتدخل، وإ
  .أفضلمواجهة الحیاة بصورة  من

وتعقیدا نظرا لتنوع األشخاص التوحد هو من أكثر االضطرابات النمائیة صعوبة  واضطراب
على مظاهر نمو  كبیراً  اً نه یؤثر تأثیر وتفاوت قدراتهم ومهاراتهم، كما اصابین بهذا االضطراب الم

أولى ونتیجة لذلك فقد ، به ب واالنغالق في عالمه المحیطالطفل المختلفة، ویؤدى به لالنسحا
بدراسة خصائص هؤالء األفراد، والمتعارف علیه في الوقت  الباحثون والمتخصصون اهتماماً 

من  الحاضر هو أن اضطراب التوحد من االضطرابات النمائیة الشاملة، والتي تشمل عدداً 
عدد األطفال  علیه فإن عراض السلوكیة والتربویة، وبناءاالضطرابات المشابهة في معظم األ

المصنفین ضمن هذه الفئة أصبح في تزاید، ومن هنا فإن كثیر من التعریفات حاولت وصف هذا 
فشل في االضطراب في ضوء المظاهر السلوكیة مثل االنعزال، واالنسحاب والنمو غیر السوي وال

هو إعاقة متعلقة ) Autism( والتوحد 16 –15: 11() 13: 6(.إقامة عالقات مع اآلخرین
بالنمو تستمر طیلة عمر الفرد، وعادة ما تظهر خالل السنوات الثالث األولى من عمر الطفل 

ویعرف ، وهي تنتج عن اضطراب في الجهاز العصبي مما یؤثر على وظائف المخ، بوضوح
التوحد بأنه عجز یعیق تطویر المهارات االجتماعیة والتواصل اللفظي وغیر اللفظي واللعب 

وهو نتیجة اضطراب عصبي یؤثر على الطریقة التي یتم خاللها جمع  التخیلي واإلبداعي
المعلومات ومعالجتها بواسطة الدماغ مسببة مشكالت في المهارات االجتماعیة تتمثل في عدم 

كذلك عدم القدرة على ، وعدم القدرة على اللعب، القدرة على االرتباط وخلق عالقات مع األفراد
ویكون للطفل حركات متكررة أو اهتمامات محددة ویقدر انتشار ، تخیلیةالتصور البناء والمالئمة ال

شخص وتزداد نسبة  500من بین  1هذا االضطراب مع األعراض السلوكیة المصاحبة له بنسبة 
أو ، وال یرتبط هذا االضطراب بأیة عوامل عرقیة، 4: 1اإلصابة بین األوالد عن البنات بنسبة 
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عرق الشخص أو للطبقة االجتماعیة أو الحالة التعلیمیة أو المالیة حیث لم یثبت أن ل، اجتماعیة
  )106، 97:  6( ) 11:  4( .للعائلة أیة عالقة باإلصابة بالتوحد

 واضطراب التوحد من اإلعاقات التي تحظى باهتمام الباحثین والمختصین؛ إذ إن تأثیره ال 
یتجاوز ذلك لیشمل جوانب  واحد فقط من شخصیة الطفل ذي اإلعاقة بلیقتصر على جانب 

مختلفة منها المعرفي، واالجتماعي واللغوي واالنفعالي، وال یتوقف هذا التأثیر عند هذا الحد بل 
یمتد لیشمل أسر هؤالء األطفال والمجتمع كله، ویعاني األفراد ذوي اضطراب التوحد من مشكالت 

عدم توازن طبیعي للبكتیریا  فمعظمهم یعانون من حالة ومظاهرهاأشكالها  فيغذائیة متعددة 
الجهاز الهضمي،  فيوالخمائر والجراثیم في األمعاء، وبالتالي تبدأ الجزئیات الضارة باالنتشار 

  فرط النماء الخمیرى في األمعاء، ویعانى البعض منهم من
ویتعرض ذوى اضطراب التوحد من عسر الهضم وسوء االمتصاص وتكون عملیة الهضم      

غیر كاملة وطبیعیة مما یؤدى إلى سوء امتصاص الجسم للعناصر الغذائیة المفیدة للجسم، لذا 
بعض االلتهابات  إزالةتساعد على  التيینصح األطباء باستخدام المكمالت الغذائیة والتعویضیة 

 ) 139:  4( ركزة في األمعاءة المتموالحساسی
كما یعانى بعض األطفال التوحدیین مشكلة مضغ أو أكل مواد غیر صالحة لألكل مثل      

وغیرها، وفي مثل هذه الحاالت یجب في البدایة إجراء فحص طبي شامل للتأكد ، التراب والحجارة
صابته بتسمم أو إ، من أن الطفل ال یعانى من مشكلة صحیة مثل نقص الحدید أو الزنك

كما یمكن الفحص الطبي من التأكد من ، التي ربما كانت السبب في مثل هذا السلوك، الرصاص
، سالمة الطفل من أیة أضرار نتیجة لتناوله مواد غیر صالحة لألكل السیما جهازه الهضمي

ة وكذلك اإلسهال واألطعم، ویعانى األطفال التوحدیون من سوء امتصاص للفیتامینات والغذاء
ویعانون أیًضا من سوء الهضم لألطعمة والدلیل على ، الغیر مهضومة فهي شائعة لدى التوحدیین
من األطفال % 85كما أن ، )Urinary Peptides(ذلك هو ثبوت ارتفاع بیبتیدات البول 

  . والبكیتري والعدوى الفیروسیة  التوحدیون لدیهم فرط في النمو المیكروبي للفركیات
دراسات أن بعض األطفال یعانى من مشكالت سوء امتصاص األطعمة ونقص وأوضحت ال     

في المواد الغذائیة التي یحتاجها الطفل نتیجة لخلل في األمعاء والتهاب مزمن في الجهاز 
، الهضمي مما یؤدى إلى سوء في هضم الطعام وامتصاصه بل وفي عملیة التمثیل الغذائي ككل

، 1ب، بالتوحد یعانون من نقص في معدالت الفیتامینات أولذلك نجد أن األطفال المصابون 
ونقصه یؤدى إلى ، السیلنیوم الذي یعمل على الحمایة من األكسدة، وبالمثل البیونین، 5ب ، 3ب

بینما على الجانب اآلخر یوصى بتجنب تناول األطعمة التي تحتوى ، الماغنسیوم، الزنك، أنیمیا
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وتوصى بتناول كمیات من ، لتنشیط الجهاز المناعيعلى نحاس على أن یعوضه الزنك 
ا كبیرً في خلق اإلنزیمات التي ) B(وبعض الفیتامینات مثل فیتامین ، الكالسیوم والذي یلعب دورً

والماغنسیوم الذي یجعل هذا الفیتامین فعاًال ویحسن من حاالت التوحد والتي  ، یحتاجها المخ
والقدرة على االنتباه و تحسین في المهارات التعلیمیة تتضح في السلوك اآلتي االتصال العیني 

والذي یساعد على مزید من التركیز " ج"باإلضافة إلى  فیتامین ، وتصرفات معتدلة إلى حد ما
ومعالجة اإلحباط  ولضبط هذه المعدالت البد من إجراء اختبارات الدم فقد تؤذى النسب الزائدة 

  .كون كذلك للحاالت األخرىالبعض ویكون لها تأثیر سام وقد ال ت
ومن المشكالت الشائعة األخرى المتعلقة بالطعام واألكل مشكلة المزاجیة المفرطة أما في      

اإلصرار على تناول طعام معین أو اإلصرار على أن یقدم الطعام ویرتب بنفس الطریقة على 
هاز المناعي وهذا ما السفرة دون أدنى تغییر فمعظم األطفال التوحدیون یعانون من ضعف الج

والتي ) T-Cells(فالتحالیل المختبریة أوضحت أن خالیا تى ، نقل عن األدب الطبي والعلمي
باإلضافة إلى ان لدیهم نشاط أقل ، تعتبر أساسیة لوظیفة المناعة هي أقل من المعدل الطبیعي

وحدین أعلى ًضا مجموعة التأی، وقلة إزالة السمیة في األطفال التوحدیین ، للخالیا القاتلة الطبیعیة
 ) 33:  6( )4.( في مصل النحاس 

هذا االضطراب النمائي یؤثر على نمو الطفل كان من البد قیاس مؤشر كتلة الجسم  أنوبما      
اإلشارة الحیویة «، أحیانا، بأنه body mass index (BMI(حیث یوصف مؤشر كتلة الجسم 

وقد تحول هذا المفهوم الذي ) بعد درجة الحرارة، النبض، معدل التنفس، وضغط الدم(» الخامسة
ظل غریبا حتى قبل بضع سنوات، إلى عبارة تتداولها غالبیة العائالت، ویعطیك مؤشر كتلة 

ویستخدم مؤشر كتلة ، طوللاالجسم قیاسًا یدل على ما إذا كنت تتمتع بوزن صحي یتوافق مع 
ویرتبط بشكل معقول مع كمیة الدهون في ، الجسم لعدة أسباب فالطول والوزن یسهل قیاسهما

الن المؤشر هو مقیاس جید للمخاطر الصحیة كقاعدة، ، وهو األمر األكثر أهمیة أیضا، الجسم
اض القلب واألوعیة وعندما ترتفع قیمة مؤشر كتلة الجسم، ترتفع أیضا أعداد الوفیات بسبب أمر 

الدمویة و مؤشر كتلة الجسم ال یلتقط سوى تلك المعلومات التي تعبر عن وزن جسم شخص ما 
وعالقته بطوله فهو ال یمیز ما إذا كان الوزن ناجما عن كمیات الدهون أم عن العضالت أم 

  ) 677:  21( .)الكتل الخالیة من الدهون(العظام 
اسات ألطفال التوحد تناولت مواضیع ومتغیرات مختلفة منها وقد أجریت العدید من الدر      

 مصطفىسین التواصل لدیهم كدراسة تح ألجلدراسات تناولت البرامج التدریبیة ألطفال التوحد 
دور أنشطة اللعب الجماعیة في تنمیة التواصل لدى ) 17() 2004( دسع لخمیسيوا دق،صا
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فاعلیة برنامج تدریبي لتنمیة ) 16)( 2009(دراسة محمد  محمود و ،بالتوحدالمصابین األطفال 
تأثیر ممارسة )  15)( 2012(ودراسة محمد  الحلي، االنتباه التواصلي لدى األطفال التوحدیین

یف النشاط الریاضي في تخفیف السلوك العدواني الصفي لألطفال المصابین باضطرابات ط
ت یافاعلیة برنامج تدریبي لتنمیة السلوک) 7) (2013(شاد علي التوحد متوسط الشدة ،ودراسة 

فعالیة برنامج تدخل ) 20) (2014(ولید حسن التوحدیین  ل غیر اللفظیة لدى عینة من األطفا
) 12)(  2015( منصوري ودراسة صفاء ، مبكر لتنمیة مهارات العنایة بالذات لدى أطفال التوحد

دراسة تجریبیة على ثالث حاالت بمدینة ، ABAتخفیض بعض أعراض التوحد بتطبیق برنامــج  
فاعلیة برنامج تدریبي في التدخل المبكر قائم على ) 8) (2016(ودراسة روان البار، بسكرة

السلوك اللفظي في تنمیة مهارات التواصل لدى أطفال من ذوي التوحد في المملكة العربیة 
وعة العاب صغیرة بأسلوب الدمج في تأثیر مجم) 18)( 2017(ودراسة ناهدة الدلیمي ، السعودیة

  .بعض القدرات البدنیة ألطفال التوحد 
نایف كما تناولت دراسات أخرى الجانب النفسي والسلوكي ألطفال التوحد كدراسة     
 )13( )2008(شبیب ل عادودراسة ، بناء قائمة لتقدیر السلوك التوحدي) 19) ( 2003(الزاع

 ء،آلباا نظرجهة و  نم بالتوحد نلمصابیا طفاللأللیة لعقواالجتماعیة وا یةلنفسا ئصلخصااما أ
 وسارة الغسق معهدي في الطفال توحدالمظاهر السلوكیة ) 14()2011(یكي الك محسن ودراسة

الذاكرة البصریة لدي األطفال ) 5( ) 2016( حسن  الهام، ودراسة وامهاتهم ئهمباا نظر ةھجو نم
  مراكز التربیة الخاصة و األطفال العادیینالمصابین بالتوحد في 

برنامج مدى فاعلیة) 10) (2001(سهى امین وتناول البعض النواحي العالجیة مثل دراسة     
) 9) (2016( زینة علي ودراسة ، عالجي لتنمیة االتصال اللغوي لدى بعض األطفال التوحدیین
ا رات لذ اللفظي لدى أطفال التوحد فاعلیة العالج النفسي الحركي في تحسین مهارات التواصل

دراسة تتناول فیها متغیرات مختلفة عن هذه الدراسات تشمل متغیرات الدم ومؤشر  إجراءالباحثة 
  .كتلة الجسم ومقارنة أطفال التوحد بأقرانهم االسویاء في هذه المتغیرات 

 :مشكلة البحث-1-2
في مختلف  األسویاء نظرائهمالتوحد و ان هناك اختالف كبیر بین أطفال الكثیرون  یعتقد     

وعدم اندماجهم مع األشیاء بدایة من تصرفاتهم وسلوكهم الیومي وقلة تواصلهم مع االخرین 
األطفال من نفس االعمار وطریقة لعبهم وحبهم لالنطواء واالنعزال عن االخرین وسلوكهم النمطي 

یعتقد ان هذا االختالف یرجع الى  وقد األطفال،نتیجة للخلل الذي یعاني منه هؤالء المتكرر 
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و الوظائف نتیجة الخلل الذي یعاني منه هؤالء األطفال بالرغم من ان الشكل أتركیب الجسم 
  .نظرائهمالخارجي لدیهم طبیعي وغیر مختلف على 

والمقابلة الشخصیة مع  داخل المجتمعمالحظة الباحثة للعدید من الحاالت ومن خالل      
حد وحضور ورشات العمل الخاصة بالتوحد وبذوي اإلعاقة كذلك متابعة حاالت أمهات أطفال التو 

أخرى داخل مراكز التوحد الحظت االختالف بین أطفال التوحد واقرانهم في نفس العمر في 
ویرجع  اجتماعیا،و أو بصریا أتصرفاتهم وتواصلهم مع المجتمع سواء كان هذا التواصل حركیا 

هذه الدراسة لمقارنة  إجراءالباحثة  رأتمن سبب االختالف  وللتأكدذلك لدرجة التوحد لدى الطفل 
بعض المتغیرات التي من الممكن ان یكون لها تأثیر مثل مؤشر كتلة الجسم وبعض مكونات الدم 

ختالف في هذه لدى أطفال التوحد واقرانهم االسویاء ومعرفة هل هناك ا) الزنك والنحاسكالحدید و (
هؤالء  تأثیر علىالتي لها وذلك للمساهمة ولو بدرجة قلیلة لمعرفة بعض المتغیرات  المتغیرات
  .األطفال 

 :البحث أهداف-1-3
في نفس  األسویاء نظرائهممؤشر كتلة الجسم وبعض مكونات الدم ألطفال التوحد و  التعرف على

  .العمر
 .في نفس العمر األسویاء ونظرائهممقارنة مؤشر كتلة الجسم وبعض مكونات الدم ألطفال التوحد 

  :تساؤالت البحث-1-4
 ؟األسویاء وبعض مكونات الدم ألطفال التوحد  ونظرائهمالجسم  مؤشر كتلةهو  ما -
ونظرائهم  أطفال التوحدبین مؤشر كتلة الجسم وبعض مكونات الدم فروق في  هل هناك -

  ؟األسویاء
 :البحثإجراءات -3
  :منهج البحث-3-1

  .البحثاستخدمت الباحثة المنهج الوصفي وذلك لمالئمته لطبیعة 
  :البحثعینة -3-2

من مركز اطفال ) 6(أطفال التوحد والبالغ عددهم طریقة العمدیة من التم اختیار العینة ب     
) 10_  8(من تراوحت أعمار العینة و تم اختیارهم عشوائیا أطفال اسویاء  )4(الزاویة للتوحد و

 سنوات
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  ) 1( جدول
  التوحد ألطفال المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري ومعامل االلتواء في متغیرات العمر والطول والوزن

  6= ن 
 معامل االلتواء  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  عدد العینة المتغیرات

 456.- 983. 9.167 6 العمر  
 679.- 096. 1.407 6 الطول قیاسات جسمیة

 690.- 5.748 39.100 6 الوزن
 119. 1.033 19.478 6 مؤشر كتلة الجسم

 1.574 43.988 111.167 6 الحدید  مكونات الدم
 2.041 9.935 85.500 6 الزنك

 123. 096. 1.127 6 النحاس

جمیع معامالت االلتواء تتبع المنحني أالعتدالي لعینة البحث بان ) 1(یتضح من الجدول رقم     
مما )3±(أي انحصرت ما بین ) - 6902.041.(في المتغیرات األساسیة حیث تراوحت ما بین 

  .یدل على تجانس عینة البحث
  ) 2( جدول 

  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري ومعامل االلتواء في متغیرات العمر والطول والوزن
 4= ن  االسویاء ألطفاللومؤشر كتلة الجسم 

 معامل االلتواء االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي عدد العینة  المتغیرات
 423.- 2.98 9.750 4 العمر  

 876. 089. 1.385 4 الطول  قیاسات جسمیة
 665. 6.602 37.250 4 الوزن

 062.- 1.539 19.365 4 مؤشر كتلة الجسم
 822. 22.081 51.250 4 الحدید  مكونات الدم

 229. 3.304 93.250 4 الزنك
 046. 320. 1.358 4 النحاس

بان جمیع معامالت االلتواء تتبع المنحني أالعتدالي لعینة البحث  )2(یتضح من الجدول رقم   
مما  )3±(بین أي انحصرت ما) 876._- 423. (في المتغیرات األساسیة حیث تراوحت ما بین

  .تجانس عینة البحثیدل على 
  : الزمنيالمجال -3-3

  .م 2019/  11/ 14الى   2019 / 11/  3ء الدراسة في الفترة من تم إجرا    
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  :البحثاألدوات واألجهزة المستخدمة في -3-4
   :أوال األجهزة المستخدمة

  :كاألتيلقد استخدمت الباحثة األجهزة التي تخدم البحث وهي   
  .میزان طبي دقیق لتحدید الوزن بالكیلو جرام _ 
  .لقیاس األطوال بالسنتیمتر میتررستاجهاز _ 

  :البحثالمستخدمة في القیاسات :  ثانیا
المورفولوجیا المتغیرات  ىالتي تحدد متغیرات البحث الدالة عل دمت الباحثة القیاساتلقد استخ   

 لعینة البحث
  .المورفولوجیاالقیاسات  -

  .تم قیاس الطول الكلي للجسم بجهاز الرستامیتر :الطول
 .الطبيتم قیاس الوزن بواسطة جهاز المیزان  :الوزن

 :الجسممؤشر كتلة 
تم استخدام مؤشر كتلة الجسم والذي ال یتطلب سوي تحدید الوزن بالكیلو جرام والطول      

العدید من الباحثین حیث  واستخدامنالت قبول ) كویتلیت(بالمتر وذلك من خالل معادلة وضعها 
الوزن = ) .بالمتر(علي مربع الطول ) جرامبالكیلو (یتحدد التركیب الجسمي من خالل قسمة الوزن 

  )  1 :188( 2BMI)الطول م/ (كجم 
  .النحاس –الزنك  –الحدید : تم تحلیل بعض مكونات الدم مثل : المستخدمةالتحالیل 

   :الدراسة األساسیة-3-5
، 2019/ 11/  3بالزاویة بمختبرات الفا واخذ العینات  تم اجراء قیاسات  تحلیل الدم      

  .للعینة بمركز التوحد الزاویة  2019/  11/ 14_  4وقیاس الطول والوزن من 
   :المعالجات اإلحصائیة-3-6

  :هم المعالجاتأ توكان  SPSSبرنامج الحقیبة اإلحصائیة تم استخدام    
 . المتوسط الحسابي

 .االنحراف المعیاري 
 .معامل االلتواء 

  .للمجموعتین مختلفتین" ت " اختبار 
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  -:عرض ومناقشة النتائج -4
  :عرض النتائج4-1

  ) 3( جدول 
في متغیرات العمر والطول والوزن " ت" المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري الفرق بین المتوسطات و قیمة 

  10= األسویاء ن  ونظرائهممؤشر كتلة الجسم ألطفال التوحد 
المتوسط  العدد العینة مكونات الدم

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

الفرق بین 
 المتوسطات

 الداللة  مستوى الداللة "ت" قیمة 

 العمر
 غیر دال 661. 455.- 583.- 983. 9.17 6 توحد
 2.986 9.75 4 عادي

  الطول
 غیر دال 698. 402. 024. 096. 1.41 6 توحد
 089. 1.38 4 عادي

 الوزن
 غیر دال 650.  471. 1.850 5.748 39.10  6 توحد
 6.602 37.25 4 عادي

مؤشر كتلة 
 الجسم

  141. 113. 1.033 19.48  6 توحد
.892 

 غیر دال
 1.539 19.37 4 عادي

" الفرق بین المتوسطات و قیمة المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري )  3( جدول یوضح ال    
  األسویاء نظرائهمالتوحد و ألطفال في متغیرات العمر والطول والوزن مؤشر كتلة الجسم " ت

  ) 4( الجدول 
  المعیاري الفرق بین المتوسطاتالمتوسط الحسابي واالنحراف 

 في  مكونات الدم ألطفال التوحد واقرانهم االسویاء" ت" و قیمة 
المتوسط  العدد العینة مكونات الدم

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

الفرق بین 
  المتوسطات

مستوى  "ت" قیمة 
 الداللة

  الداللة

 الحدید
 دال 038.* 2.488 59.92 43.99 111.17 6 توحد
 22.08 51.25 4 عادي

 الزنك
 غیر دال 177. -1.480 7.75- 9.93 85.50 6 توحد
 3.30 93.25 4 عادي

 النحاس
 غیر دال 128. -1.700 230.- 096. 1.13 6  توحد
 320. 1.36 4 عادي

في  " ت" المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري الفرق بین المتوسطات و قیمة )  4( الجدول    
وجود فروق دالة احصائیا في یتضح من الجدول  مكونات الدم ألطفال التوحد ونظرائهم األسویاء

بعض مكونات الدم ألطفال التوحد واقرانهم االسویاء في نفس العمر ولصالح أطفال التوحد في 
من مشكالت غذائیة یعانون ذوي اضطراب التوحد ان األطفال عنصر الحدید ویرجع ذلك الى 
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ومظاهرها، فمعظمهم یعانون من حالة عدم توازن طبیعي للبكتیریا والخمائر  أشكالها فيمتعددة 
عسر الهضم وسوء االمتصاص وتكون اضطراب التوحد ل والجراثیم في األمعاء ویتعرض ذوى

لغذائیة المفیدة عملیة الهضم غیر كاملة وطبیعیة مما یؤدى إلى سوء امتصاص الجسم للعناصر ا
األطباء باستخدام المكمالت الغذائیة والتعویضیة التي تساعد على ازالة بعض  لذا ینصحللجسم، 

  ) 139:  4( االلتهابات والحساسیة المتمركزة في األمعاء
  :االستنتاجات و التوصیات-5
  :إلىما أسفرت عنه نتائج البحث توصلت الباحثة ظل  في:االستنتاجات -5-1

في نفس  األسویاء نظرائهممكونات الدم ألطفال التوحد و في بعض  إحصائیاوجود فروق دالة     
 .العمر ولصالح أطفال التوحد

  . في مؤشر كتلة الجسم األسویاء نظرائهمالتوحد و  أطفالبین  إحصائیاعدم وجود فروق دالة     
  :یليالباحثة من نتائج توصى بما  إلیهضوء ما توصلت  في: التوصیات-5-2

جراءتذلیل الصعاب تكاثف الجهود ألجل     الكشوفات الالزمة لهؤالء األطفال للتعرف على  وإ
 .المشاكل الصحیة التي یعانون منها

بالحقائق المتعلقة بالتوحد من خالل ورش العمل  نشر الوعي لدى جمیع إفراد المجتمع     
 .العلمیة والمؤتمرات

 األموربهذه الفئة من األطفال حتى یتمكنوا من تخفیف العبء على أولیاء ضرورة االهتمام       
 .واالمهات

 .المجتمعأولیاء األمور على االهتمام بأطفالهم التوحدیون ودمجهم مع تشجیع      
الكتشاف ما عندهم من  نشطة الریاضیةفي االة إشراك التالمیذ ذوي اضطراب التوحد ضرور      

 .بعض الوظائف لدیهم وتحسین قدرات ومواهب
من الجنسین  أكبراجراء مثل هذه الدراسة ودراسات أخرى تشمل تخطیط المخ على عینات      

 .مختصین أشخاصأوسع تحت اشراف  وبشكل
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  من وجهة نظرهم  العاب القوىدربي التي تواجه م صعوباتال
 

  إدریسمحمد الطاهر  عمارإ.د
  :مقدمة البحث -1-1

إتقانهـا  فـي تعتمـد والتـي المتعـددة األساسـیة مبادئهـا لهـاالتـي  األلعـاب مـن القوى ألعاب تعتبر
 ذلـك هـو النـاجح المـدرب بـأن الواضـح مـن بـات لـذا، التـدریب طـرق فـي األسلوب السلیم إتباع على

 مراحـل كـل فـي التدریبیـة وتصـرفاته سـلوكیاته علـى تنعكس بصفات وخصائص یتمتع الذي المدرب
 التكامـل یحـدث أن مـن شـأنه مـا كل على یطلع أن ویجبالمسابقة  وبعد وأثناء وكذلك قبل اإلعداد

 یسـهل قـدللمتسـابق  بالحالـة النفسـیة وتنبؤاتـه وقراءاتـه والـتعلم التدریب فمعرفته بمشكالت، عمله في
 العنصـر هـو المـدرب بـروأعت، عملـه فـي علیهـا یسـتند وعلمیـة صـحیحة أسـس وضـع كثیـرًا فـي ذلـك

 متسـابقینال إعـداد عـن مباشـر ل وبشـكلو المسـؤ  إنـه حیـث ،العملیـة تلـك تأثیرًا فـي واألكثر األساسي
 وتــوجیههم بأیــدیهم األخــذ بالتــالي، مبكــراً  مــواهبهم اكتشــاف علــى القــادر وهــو الشــخص ونفســیاً  بــدنیاً 

  )129:  10(.المستویات أعلى إلى إیصالهم لغرض
وبواسطته یمكـن تحقیـق أهـداف تلـك ، حیث یعد المدرب الریاضي هو محور العملیة التدریبیة

فعلیــه تقــع مســئولیة التخطــیط والتنفیــذ ، ألي نشــاطالعملیــة  فهــو المحــرك الرئیســي والعمــود الفقــري 
المــدرب ومـن هنـا یمكــن القـول بـأن ، وفقـًا لمـا تقتضـیه المنافســة والبطولـة وتبعـًا لإلمكانیــات المتاحـة

عملیة التدریب عملیـة صـعبة وتحتـاج إلـى شخصـیة ذات طـابع خـاص و ، یواجه صعوبة أثناء عمله
ذهنـي وجسـمي  داریین واإلعالم فهي تحتـاج إلـى مجهـودواإل متسابقین بحكم التعامل المباشر مع ال

  )80-79: 9. (كبیرین 
  :مشكلة البحث -1-2

تقـــانأحســـن مســـتوى  إلـــىالمـــدرب هـــو المكـــون األساســـي للوصـــول بالمتســـابق ن إ      المهـــارات  وإ
إلـــى المســـتویات  متســـابقینلوصـــول بالالســـلیم ل إطارهـــافـــي  أداءهـــاالحركیـــة بـــالتوافق المطلـــوب لیـــتم 

ومـن خـالل عمـل الباحـث كمحاضـر ومــدرب وفـي حـدود خبرتـه المتواضـعة الحـظ ان هنــاك ، العلیـا
الــذي یترتــب علیــه ســوء النتــائج  األمــرالعدیــد مــن الصــعوبات التــي تواجهــه وزمــالءه فــي التــدریب 

التـــي تواجـــه مـــدربي  الصـــعوبات" ومـــن هنـــا جـــاءت فكـــرة البحـــث ، والمســـتویات الرقمیـــة للمتســـابقین
المعوقـــــات لتســـــاهم فـــــي كشـــــف هـــــذه  مـــــن وجهـــــة نظـــــر المـــــدربین بمدینـــــة طـــــرابلس العـــــاب القـــــوى

  .التغلب علیهاو لمعالجتها فیما بعد  والصعوبات
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  :أهمیة البحث-1-3
في كافة الجوانب المحیطة بالعملیة للمدربین  توفر المعلوماتالبحث في  أهمیةتكمن     

لوصول ومساهمتها في ا والتي من بینها الصعوبات والمعوقات التي تواجه المدرب التدریبیة
 .والفنیة  البدنیة مختلف النواحيفي  وتحسین المستوى العلیا للمستویات متسابقینبال
 -:یهدف البحث إلى التعرف على  :هدف البحث-1-4

  .بمدینة طرابلسمن وجهة نظرهم  العاب القوىالتي تواجه مدربي  صعوباتالأهم  -
  :تساؤل البحث -1-5

 من وجهـــة نظـــر المـــدربین بمدینـــةالعـــاب القـــوىالتـــي تواجـــه مـــدربي  صـــعوباتالمـــاهي أهـــم  -
  ؟طرابلس

 :مصطلح البحث -1-6
التـي تواجـه المـدربین أثنـاء تـدریبهم وتـأدیتهم لألعمـال اإلداریـة المتعلقـة  المعوقاتهي ": الصعوبات
  )220:  13(.  "تنفیذها  وآلیة بالمسابقات

  :الدراسات السابقة 2-2
  ).2( )2010( إسماعیلاحمد الفاتح دراسة  2-2-1

لكــــرة القــــدم فــــي والیــــة  األولــــىالصــــعوبات التــــي تواجــــه المــــدربین فــــرق الدرجــــة : عنــــوان الدراســــة
  .الخرطوم

لكـرة القــدم فــي  األولــىالصــعوبات التـي تواجــه المـدربین فــرق الدرجـة التعــرف علـى  :هـدف الدراســة
  .والیة الخرطوم

  .الدارس المنهج الوصفي لمالئمته لطبیعة الدراسة  استخدم: المنهج المستخدم
ـــة الدراســـة ــــة تكــــــونت: عین التحـــاد المحلـــي لكـــرة القـــدم المـــدربین المنخـــرطین با مـــن الدراســــــة عینــ

  .ن مدربی )8(وعددهم  
  : أهم النتائج

  . الحدیثة في التدریبواألجهزة  األدواتال تتوفر  -
  .الالعبینذیة تغعلى  إلشرافمتخصصین ل ال یوجد -
تقــویم مـع عـدم وجـود یضـع الجهـاز الفنــي خطـة سـنویة للتـدریب  غیـر كافیـة وال التـدریبسـاعات  -

  .مستمر 
  .المشكالت التي تطرأ في الوقت المناسب ةعالجال تقوم اإلدارة بم -
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  ).3( )2005( بدر دویكات دراسة  2-2-2
 . مشاكل مدربي كرة السلة في فلسطین من وجهة نظرهم: عنوان الدراسة
  .مشاكل مدربي كرة السلة في فلسطینالتعرف على  :هدف الدراسة

  .الدارس المنهج الوصفي لمالئمته لطبیعة الدراسة  استخدم: المنهج المستخدم
  . مدرب )57( مدربي كرة السلة في فلسطین وعددهم  من الدراســـة عینـــة تكـــونت :عینة الدراسة
  :أهم النتائج

  .مالیة مكافآت األندیة إدارات إقرارعدم بحل مشاكل الالعبین مع  األندیة إداراتعدم اهتمام  -
  :إجراءات البحث -3
  :المنهج المستخدم 3-1

  .طبیعة البحث للوصفي باألسلوب المسحي لمالئمته الباحث المنهج ا استخدم
  :مجتمع البحث 3-2

والمسـجلین لـدى اإلتحـاد العـام اللیبـي  العـاب القـوىیشتمل مجتمع البحـث علـى جمیـع مـدربي       
  .مدرب) 25(وعددهم  ) 2020 – 2019( للموسم الریاضي ، القوى أللعاب

  :عینة البحث 3-3
) 22(األساسـیة علـى شـتملت العینـة فا، عینة البحث بالطریقة العمدیة من مجتمع البحـث اختیارتم 

  .%)88(وبنسبة مئویة بلغت  طرابلسفي  القوى ألعابمدربًا من مدربي 
  :وسائل جمع البیانات 3-4
  :االستبیان استمارة -

ـــدارس علـــى العدیـــد مـــن الدراســـات والبحـــوث الســـابقة تـــم تحدیـــد محـــاور       مـــن خـــالل إطـــالع ال
ــــى ) 6(وعــــددها  االســــتبیان ــــة عل ــــى الســــادة المحكمــــین وتمــــت الموافقــــة الكلی محــــاور وعرضــــها عل
عبارات لكل محور وعرضها على نفس المحكمـین إلبـداء الـرأي واسـتخراج  إنشاءومن تم ، المحاور

  :لما یلي وفقاالمعامالت العلمیة 
قـــــام الباحـــــث بعـــــرض المقیـــــاس علـــــى مجموعـــــة مـــــن الســـــادة ذوى الخبـــــرة  :الصـــــدق الظـــــاهري -

لمعرفــة  مــن األكــادیمیین بكلیــات التربیــة الریاضــة )العــاب القــوى(واالختصــاص فــي مجــال التــدریب 
وبعـــد مراجعـــة االســـتمارات تبـــین موافقـــة المحكمـــین علـــى عبـــارات ، حـــول صـــالحیة المقیـــاس أرائهـــم

 %).100(المقیاس بنسبة اتفاق 
وبعد ، أوليمدربین كقیاس ) 5(لمقیاس قید الدراسة على عینة قام الباحث بتطبیق ا :ثباتال -

 األولقیاس تطبیق المقیاس على نفس العینة وبنفس الشروط والظروف لل إعادةتم  أسبوع
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مما ) 0.83(االرتباط للمقیاس قد بلغت ن معامل أوباستخدام معامل االرتباط بین القیاسین تبین 
  )33: 15(.ان صالح لقیاس الظاهرة قید البحثن االستبییدل على أ

 –مشــكلة كبیـــرة جـــدًا (وهـــي  اســتجاباتوفـــق خمســـة  االســتبیانوتكــون اإلجابـــة علــى عبـــارات      
وتعطـــى الـــدرجات علـــى  )ال تمثـــل مشـــكلة –مشـــكلة صـــغیرة  –مشـــكلة متوســـطة  –مشـــكلة كبیـــرة 

والجـدول التـالي یوضـح متوسـطات كـل مسـتوى ، االسـتبیانلعبارات ) 1 – 2 – 3 – 4 – 5(التوالي 
  .جابات العینةتمن اس

  )1(جدول 
  الستجابات العینة )المرجح(الحسابي المتوسط 

  المستوى  المتوسط المرجح  ت
  ال تمثل مشكلة  ) 1.8إلى  1.00( من   1
  مشكلة صغیرة  ) 2.6إلى  1.81( من   2
  مشكلة متوسطة  ) 3.4إلى 2.61( من   3
  مشكلة كبیرة  ) 4.2إلى  3.41( من   4
  مشكلة كبیرة جداً   )5إلى 4.21( من   5

  :الدراسة األساسیة 3-4
ــــة ، صــــحة االســــتبیانبعــــد التأكــــد مــــن مــــدى       ــــى أفــــراد العین ــــم تطبیقــــه عل  – 9 – 2( خبتــــاریت

 الـــدرجاتتـــم البـــدء فـــي رصـــد  اكتمـــال البیانـــاتوبعـــد ) م2019 – 9 – 16(وحتـــى تـــاریخ  )م2019
  . وتسجیلها في النماذج المخصصة لها ومعالجتها إحصائیًا 

  

  :المعالجات اإلحصائیة المستخدمة 3-5
 . )رجحمال(الحسابي المتوسط  -
  .التكرار  -
 .النسبة المئویة  -
 .  االرتباطمعامل  -
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 3.59( بین ما الالعبینعلى مشكالت محور  االستجابةأن مستوى  )2(من الجدول  یتبین

 المتسابقینعدم التزام صعوبة جاءت حیث ، )3.75(لمتوسط العام ادرجة  كانتفیما  )4.05 –
ي تمر به البالد مما الظروف الت إلىذلك  ویعزو الباحث )4.05(وبمتوسط قدره أوًال في التدریب 

  .ترتب علیه عدم قدرة المتسابقین في المواظبة والتقید بمواعید التدریب الرسمیة 
 )3.95(المرتبة الثانیة وبمتوسط في في التدریب  المتسابقینعدم جدیة وتأتي العبارة الثانیة 

إلى أن التخطیط للتدریب عملیة غایة في الصعوبة حیث تتطلب ) 2009(علي البیك حیث یشیر 
قیق اإلنجازات الریاضیة وقتًا وجهدًا وواجبات متتابعة یتوقف إنجازها على بعضها البعض لتح

  )8(.النهائیة
 ویعزي )3.77(وبمتوسط متسابقالطموح لدى ال انخفاضالعبارة السابعة وهي  تأتيبینما 

وفي هذا الصدد ، الحالة النفسیة التي یمر بها المتسابق جراء الظروف الحالیة إلىالباحث ذلك 
على أن من الحاجات األساسیة لالعب هو الطموح ومحاولة ) 2002( عالوىمحمد حسن  یؤكد

 یفهم نفسه ویستغل إمكانیاته الذاتیةومساعدته على أن ، بها واالرتقاءتشكیل دوافعه ومیوله 
.)12(  
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 بین ما كانت المدربعلى مشكالت محور  االستجابةأن مستوى  )3(من الجدول  یتبین
عدم صعوبة العبارة الثالثة جاءت و ، )3.57(لمتوسط العام ادرجة  كانتفیما  )3.86 – 3.05(

وفي هذا السیاق یشیر علي  )3.86(وبمتوسط قدره أوًال تفرغي للتدریب یؤثر على عملي التدریبي 
وعلى ، تنفیذها باستمرارألن العملیة التدریبیة عملیة مرنة ومستمرة ) 2019( وآخرون المصروب

  )7(. المدرب أن یكرس جل وقته لنجاحها
ن استمراریة التدریب أساس مهم لنجاح عمل أب) 2005(ویؤكد ذلك عصام عبد الخالق  

  )5(. المدرب وتقدم المستوى 
حیث ، عدم وجود التعاون الصادق من أعضاء الناديالرابعة في حین جاءت العبارة 

خطط الیجابیة طریقة التدریب هي نظام االتصال الم إن) 2002( مصطفى وجديیوضح 
الوسیلة التي تساعد على تطویر الحالة التدریبیة  ألنهاالتفاعل بین المدرب وأعضاء النادي 

  )14(.للمتسابق 
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 ما إدارة النادي كانتعلى مشكالت محور  االستجابةأن مستوى  )4(من الجدول  یتبین
  ) .   4.06(لمتوسط العام ادرجة  كانتفیما  )4.45 – 3.73( بین

المكافأة المالیة المقررة للمدرب ال تتفق وحجم مشكلة  أوالالعبارة األولى حیث جاءت 
ذلك یؤثر على سیر عمل  إن إلىالباحث ویعزي  ) 4.45(بمتوسط  البطوالت التي یتم تحقیقها

) 2009( عطاب إبراهیمتوصل إلیه  المدرب ویشعره باإلحباط والتذمر وهذه النتیجة تتفق مع ما
  )6(.مسابقة مستوى ال ارتقاءبأن اإلمكانات المادیة والموارد المالیة تؤثر على 

غلى انه من بین الصعوبات التي تواجه المدربین هي ) 2005(كما یشیر بدر دویكات 
  )3.  (مالیة  مكافآتاألندیة  إدارات إقرارعدم 

وبمتوسط  طیلة فترة المسابقات متسابقینال یتوفر نظام خاص لتغذیة الالثالثة تلیها العبارة
أن التغذیة مكون هام في البرنامج الریاضي  إلى)2011(عبد الرحمن زاهر حیث یشیر ) 4.36(

  )4( .الشامل ألنها تساعد على تأخیر التعب وتحسین األداء 
هي عدم توفر  األندیةن من الصعوبات داخل أ )2010( إسماعیلویوضح احمد الفاتح 

  )2.(على التغذیة  لإلشرافمتخصصین 
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 بـین مـا كانـتاإلمكانـات علـى مشـكالت محـور  االسـتجابةأن مسـتوى  )5(من الجدول  یتبین
  ) .4(لمتوسط العام ادرجة  كانتفیما  ) 4.36 –3.59(

وبمتوســـط  المالعـــب القانونیـــة للتـــدریبعـــدم تـــوفر العبـــارة الثانیـــة جــاءت فـــي المرتبـــة األولـــى 
ن تــــوفر الســــاحات أ) 2011( شــــحتولكــــاظم  إلیــــهتوصــــل  وتتفــــق هــــذه النتیجــــة مــــع مــــا) 4.36(

القانونیـة تعتبــر مــن النـواحي المهمــة والرئیســیة للمسـابقة فعنــدما تجــري المنافسـة علــى ســاحات غیــر 
.  ســوء النتــائج  إلــىممــا یــؤدي  المهــارياإلصــابات وتــدني فــي األداء الفنــي  إلــىقانونیــة قــد تــؤدي 

)10(  
عــدم تــوفر األدوات المطابقـــة للمواصــفات الدولیـــة العبــارة الثالثـــة وفــي المرتبــة الثانیـــة جــاءت 

ــــاحأبــــو حیــــث یشــــیر ) 4.09(وبمتوســــط  للتــــدریب ــــد الفت اســــتخدام األدوات  إن) 2012( العــــال عب
واألجهــزة الریاضــیة المســاعدة فــي التــدریب تعمــل علــى إمكانیــة الــتحكم فــي برنــامج تنمیــة الصــفات 

  )1(. والقدرات البدنیة التي تساهم في تطویر مستوى المتسابقین 
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 بین ما كانت تحادعلى مشكالت محور اإل االستجابةأن مستوى  )6(من الجدول  یتبین
اإلتحاد ال  األولىحیث جاءت العبارة ، )4.05(لعام لمتوسط اادرجة  كانتفیما  ) 4.41 –3.59(

تلیها العبارة ) 4.41(في الترتیب األول وبمتوسط  ینظم دورات صقل متقدمة للمدربین في الداخل
لذلك و ) 4.36(ثانیا وبمتوسط  بتوفیر دورات صقل للمدربین في الخارجاإلتحاد ال یهتم الثانیة 

قامة دورات تدریبیة وصقل للمدربین  إن إلى) 2011( شحتول یشیر كاظم حلقات  أوعدم تنظیم وإ
دراسیة تعمل على تأخر مستوى المدرب الوطني على بقیة مدربي العالم سواء بالمعلومات 

. التدریبیة التي تجیز لهم العمل كمدربین في البطوالت  الحصول على الشهادات أوالحدیثة 
)10  (  
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 بین ما كانتعلى مشكالت محور اإلعالم  االستجابةأن مستوى  )7(من الجدول  یتبین
  ) .3.68( لمتوسط العام ادرجة  كانتفیما  ) 3.82 –3.5(

دل على مشكلة كبیرة، وتتفق هذه النتیجة تعبارات محور اإلعالم متوسطات كل  تسجل
مما یؤكد أن ، على أن اإلعالم من المجاالت والمحاور المهمة) 2011( كاظم شحتولمع دراسة 

  )10.  (د الضغط الكبیر على المدرب  هذه النقاط تعتبر من المشكالت والعوائق التي تول
وسائل االتصال التي ظهرت   اقويمن  اإلعالم إن إلى) 2005( ظاهرعارف كمال  ویشیر

فائقة دون  بجاذبیةفله دور ال مثیل له في تقدیم المادة التي تتمیز  اإلخباروسیلة لنقل  وأفضل
  )11.  (غیرها من الوسائل األخرى 

  المتوسط العام للمحاور) 8(جدول 
  االستجابةمستوى   الترتیب  المتوسط العام  المحاور

  مشكلة كبیرة  الرابع  3.75  المتسابقین
  مشكلة كبیرة  السادس  3.57  المدرب
  مشكلة كبیرة  األول  4.06  النادي

  مشكلة كبیرة  الثالث  4  اإلمكانات
  مشكلة كبیرة  الثاني  4.05  االتحاد
  مشكلة كبیرة  الخامس  3.68  اإلعالم

)  4.06 -3.57(للمحــاور قـــد تــراوح مـــابین  ان المتوســط العـــام) 8(یتضــح مـــن الجــدول رقـــم     
یلیــه محــور )  4.06(وبنســبة  أوالحیــث تمثــل كــل النســب مشــكلة كبیــرة حیــث جــاء محــور النــادي 

ثـم یلیـه محـور المتســابقین ) 4(ثالثـا وبنسـبة  اإلمكانـاتثـم یلیـه محـور ) 4.05(االتحـاد ثانیـا بنسـبة 
  ) .3.57(م یلیه محور المدرب وبنسبة ث) 3.68(وبنسبة  اإلعالمویلیه محور ) 3.75(رابعا 

  :االستنتاجات 5-1
  -:التوصل إلى االستنتاجات اآلتیة  من خالل نتائج البحث ومناقشتها تم     

كانــت جــل اســتجابات عینــة البحــث علــى عبــارات االســتبیان تمثــل مشــكلة كبیــرة جــدا ومشــكلة  - 1
 .متوسطة في محور المدرب كبیرة على كافة المحاور ماعدا عبارة واحدة سجلت مشكلة 

ــــــتم " ســــــجلت العبــــــارة  - 2 المكافــــــأة المالیــــــة المقــــــررة للمــــــدرب ال تتفــــــق وحجــــــم البطــــــوالت التــــــي ی
 .وتحدیدا في محور إدارة النادي (4.45) متوسط قیمته أعلىتحقیقها

  :التوصیات 5-2
 البطوالت إقامة وعند والمسابقات التدریب أوقات تنظیم عند المعنیة الجهات مع التنسیق - 1

  .الریاضیة
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 والعقبات المشكالت لمواجهة الصحیحة بالطرق تعریفهم منها الغرض للمدربین دورات إقامة - 2
  . لبرامجهم تنفیذهم دون تحول التي

 تحقیقهم دون تحول صعاب من یواجههم ما حل على والعمل الناشئین بمدربي االهتمام3 -
  .المطلوبة الریاضیةسابقات للم
  .طریق مشاركته في دورات محلیة ودولیة  المقومات التدریبیة للمدرب عن االهتمام بصقل -4
  یتعلق  المختلفة لتغطیة كل ما اإلعالمضرورة التواصل بین اتحادات العاب القوى ووسائل  -5

  .  بالبرامج التدریبیة والمسابقات 
  :المراجــــع

  

ـــــــــدریب الریاضـــــــــي المعاصر،  )2012(   العال عبد الفتاحأبو   .1 الخطـــــــــط  الفســـــــــیولوجیة األســـــــــسالت
حمـــل  أخطـــاء–التـــدریب طویـــل المـــدى -التدریبیة،تـــدریب الناشـــئین

  .،القاهرة دار الفكر العربي ،1طالتدریب ،
  

 الفـــــــــاتح عبـــــــــداحمـــــــــد   .2
  إسماعیل

لكــرة القــدم فــي  األولــىالصــعوبات التــي تواجــه المــربین فــرق الدرجــة   )2010( 
ـــــــوم رســـــــالة ماجســـــــتیر ،جامعـــــــة ، والیـــــــة الخرطـــــــوم الســـــــودان للعل

  .والتكنولوجیا ،كلیة التربیة الریاضیة 
  
  

3.  
  

مشــاكل مــدربي كــرة الســلة فـــي فلســطین مــن وجهــة نظــرهم ،مجلـــة   )2005(   بدر دویكات
  19الجامعة الوطنیة للبحوث والعلوم االجتماعیة ،المجلد 

   عبد الرحمن زاهر  .4
  .القاهرة ، للنشرمركز الكتاب ، موسوعة فسیولوجیا الریاضة  ) 2011( 

  

  عصام عبد الخالق  .5
  

، منشأة المعـارف، 12ط) تطبیقات  –نظریات ( التدریب الریاضي   ) 2005( 
  .اإلسكندریة 

  

    عطاب إبراهیم  .6
أثـــر العملیـــة التدریبیـــة للمـــدرب علـــى األداء الریاضـــي لالعبـــي كـــرة   ) 2009( 

معهـد ، منشـورةرسـالة ماجسـتیر غیـر ، دراسة میدانیـة لألندیـة، القدم
  . جامعة الجزائر ، التربیة البدنیة

  

  علي المصروب  .7
  عیاد القاضي 

  نصر عقل

المجلـــة العلمیـــة لكلیـــة ، المشـــكالت التـــي تواجـــه مـــدربي كـــرة القـــدم  )2019( 
  .طرابلس ، 26العدد ، التربیة البدنیة وعلوم الریاضة

  

    علي فهمي البیك   .8
  .اإلسكندریة ، منشأة المعارف، تخطیط التدریب الریاضي  ) 2009( 

    فاهم أحمد كامل  .9
للمــــدرب علــــى أداء العبــــي  أثــــر الســــلوكیات والخصــــائص القیادیــــة  ) 2001( 

المجلــد الثالــث ، مجلــة التربیــة الریاضــیة، الـدوري الممتــاز بكــرة القــدم
  العدد الثاني، جامعة بغداد ، شرع
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    كاظم عبد شحتول  .10
التــي تواجــه مـدربي الــدوري الممتــاز بكــرة القــدم المعوقـات والمشــاكل   ) 2011( 

مجلـة كلیــة ، وفقـًا لرؤیـة المـدربین 2010-2009للموسـم الریاضـي 
جامعــة ، العــدد الثالــث، المجلــد الثالــث والعشــرون، التربیــة الریاضــیة

  .بغداد 
  

    كمال عارف ظاهر  .11
التربیـــة مجلـــة ، الصـــعوبات اإلداریـــة لمـــدربي كـــرة الیـــد فـــي العـــراق  ) 2001( 

  .جامعة بغداد ، العدد الثالث، المجلد العاشر، الریاضیة
  

    عالوىمحمد حسن   .12
، دار الفكــر العربـي للطباعــة والنشــر، سـیكولوجیة المــدرب الریاضـي  ) 2002( 

  .القاهرة 
    نغم خالد الخفاف  13

 )2012 (  
وجهــة  معوقــات النشــاط الریاضــي فــي كلیــات جامعــة الموصــل مــن

المـؤتمر الـدوري الثـامن عشـر ، التربیة الریاضیة وحدة يمنتسبنظر 
  . العراق ، لكلیات وأقسام التربیة الریاضیة

دار الهــــدى .العلمیــــة للتــــدریب الریاضـــي لالعــــب والمــــدرب األســـس  )2002(   وجدي مصطفى  14
  .للنشر والتوزیع ،المنیا

ــــــــرحمن  15 ــــــــد ال ــــــــد عب ولی
  خالد 

،ادارة اإلســـالميالنـــدوة العلمیـــة للشـــباب ، تحلیـــل بیانـــات االســـتبیان  )2009( 
  .البرامج والشؤون الخارجیة،الریاض
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القیم الخلقیة بعض عناصر اللیاقة البدنیة و  بعضتنمیة على  حركي تربويرنامج تأثیر ب
  لتالمیذ المرحلة االبتدائیة

  المیساويالصادق رشاد . د                                                                
  الصادق المیساويرندة . د                                                                 

  :المقدمة مشكلة البحث 1-1
من حیاتهم كثیرا من االتجاهات والقیم والمیول وذلك  األولىات یكتسب التالمیذ في السنو 

فیتعلم ، و خارجهاأ التربیة المباشرة والتربیة الغیر مباشرة داخل المؤسسات التعلیمیة عن طریق
ذاالتلمیذ عن طریق تربیته فإذا عاش في عالم كله عدوانیة تعلم الصراع  كان عالمه یحمل  وإ

ولو عاش في مجتمع یكافيء على ، ولو كان كله تشیعا تعلم الوالء، صعابا تعلم الصبر والمثابرة
ذا اآلخریننجازات تعلم الحب وتقدیر اال الحیاة اكتسب منها قیم خلقیة تكون له بمثابة  أحب وإ

  .المحلي  أونقطة االنطالق للتفاعل مع المجتمع المدرسي 
تحدیث مناهجها لكي تسایر الركب  إلىتسعى جمیع الدول النامیة  األخیرة اآلونةوفي      

الخلقیة واالجتماعیة القیم  بإكساباالهتمام  إلىالدول  لذلك اتجهت هذه، والتقدم العلمي الهائل
  .من خالل مناهجها.... وغیرها
انه یوجد في المناهج المدرسیة من القیم ما "  )1999( احمد اللقائي وفارعة حسن یرىو 

من خالل مواقف  إالتوجد قیم غیر معلنة والتي ال تظهر هو محدد وصریح والى جانب ذلك 
محتوى المنهاج  أنوهذا یعني ، تعلیمیة مصاحبة للمنهاج من جانب المعلممواد  أوتدریسیة 

لذا فهي من المواد التي ، ومعلمیه بأسالیبهم التدریسیة یلغبان دور مهم في اكساب القیم المرغوبة
  )286: 2. (  "والمجتمع الذي یعیشون فیه وقیمه ومثله العلیا أنفسهمتساعد المتعلمین على فهم 

كیف  التلمیذ تعود األنشطةالمشاركة في  إن )2002( إبراهیمالعزاوي ومروان ویشیر ایاد 
الریاضة وسیلة والى جانب ذلك تعد  أدائهاجسمه والحركات العدیدة التي یستطیع  إمكاناتیقدر 

 األخالقبواسطتها العادات والتقالید السائدة في مجتمعه وكذلك تنمى فیه  تربویة یتعلم التلمیذ
  )138: 9. ( والعادات الفاضلة 

ننمیها ونعتني بها وان الفشل في الوصول الى اللیاقة  أناللیاقة البدنیة للتلمیذ یمكن  أن    
وصورته عن جسمه البدنیة الجیدة قد یعزي الى اسباب عدة ویؤثر في ذلك تفهم التلمیذ لذاته 

  )270:  7. (ومعلوماته عن االمكانات الحركیة البدنیة المتاحة له من خالل جسمه 
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یجب تنمیة كافة عناصر اللیاقة البدنیة في حدود امكانات النضج والتطور للمرحلة السنیة        
عناصر وان هذا من شأنه أن یحقق هدفا هاما، وهو تأسیس قاعدة قویة عامة ل، المتعامل منها

تاحة الفرصة في أن   )148: 19(  .تسهم في تطور ونمو بعضها  اللیاقة البدنیة لدى التالمیذ وإ
من الضروري ان یبنى البرنامج الحركي بحیث یمكن للتلمیذ ان ینمي مستوى معین من 
اللیاقة البدنیة وهذا یعني اداء نشاط حركي عام كافي ومستمر لتحقق النمو وبما ان المستوى 
المناسب من اللیاقة البدنیة مهم لحاجة كل من الفرد والمجتمع لذا یجب ان تكون اللیاقة البدنیة 

  )54: 15. ( ما لها من قوة في موقف التعلیم بأكمله هدفا ل
، اقتصادیة، سیاسیة( ان القیم تشمل قیم "الى  )1999(ویذكر احمد اللقائي و فارغة حسن 

ومع ذلك فمن الصعب الفصل بین ....) وغیرها، جمالیة، ترویحیة، دینیة، اجتماعیة، اخالقیة
وهي تتعرض  للظهور ، القیم جوهر المجتمعوفي جمیع االحوال تشكل تلك ، نوع واخر منها

ولعل اخطر االمور المتعلقة بجمیع القیم هي ، تبعا لعوامل التغییر وسرعتها وشدتها، واالختفاء
        . "الوجدانیة في العملیة التعلیمیةالتي نراها بین الجوانب المعرفیة والجوانب ، تلك الفجوة

)2 :293(  
عملیة تعلیم القیم الخلقیة شأنها شأن أي عملیة تعلیمیة  الى ان )1998(تشیر هدى فرج      

نما توجیها سلیما اجتهاد غیر موجه أویجب اال تتم بجهد عشوائي   أسس إلىالبد وان تستند  وإ
فعملیة تعلیم القیم الخلقیة اذا كانت تستهدف غرس تلك القیم لدى ، محددة من طرق مناسبة

وفهم النشئ عبر مراحل العمر المختلفة فإن هذا الجهد التعلیمي البد وان یوجه بطریقة منظمة 
صحیح لطبیعة ومتطلبات تلك العملیة من هنا فإن االمر یدعو الى معرفة االسس المختلفة التي 

تحدید مراحل وخصائص النمو الخلقي  إلى باإلضافةالقیم الخلقیة تستند الیها عملیة تعلیم 
  )31-30: 23. (  باعتباره الترجمة المباشرة لغرس وتنمیة هذه القیم 

ان اهمیة القیم الخلقیة تتلخص في انها عامل مؤثر في سلوك الفرد وتبد االطفال على 
د للوصول الیها وایضا لها داللة كبیرة العقد النفسیة وتساعد االفراد على ربط اهدافهم والسعي الجا

على تقدم المجتمع وتطوره وتروض النشء على المسلك الحسن وتدربهم على العادات 
  )75-74:  6(.االجتماعیة التي تفي بحاجات الجماعة والتي تتكون من الجماعات االجتماعیة

یعني إغناء او إحداث إضافات تكمل نواقص معینة كشفها  الحركي والبرنامج االثرائي     
ویكون ذلك نتیجة او استجابة لفقرات ، المربون في أي من العناصر او جعلها وضوحا ویسرا

موض في االهداف او المحتوى او االسالیب او الوسائل المستخدمة في تطویر او لظهور غ
ا المربون من خالل المؤسسات واالفراد الى سد وعندئذ یلج، القیاس والتقویمسالیب المفاهیم او ا
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هذه الثغرات واستكمال النواقص ومعالجة جوانب القصور لجعل المنهاج اكثر انسجاما مع اهداف 
  )18:120. (التربیة وفلسفتها

المجتمع في حاجة الى إطار من القیم  ألنهأهمیة هذه الدراسة،  تضح للباحثانومما سبق ی
المشتركة لكي یحتفظ بوحدته وتماسكه وخاصة في الوقت الحالي والذي تعرضت فیه القیم الى 
االنهیار والتفتت والتدهور واهتزاز بعضها ان لم یكن كلها كنتیجة حتمیة للتغیرات االجتماعیة 

افدة بین الشباب بسبب التواصل المكتف التي شهدها العالم ونظرا لتفشي السلوكیات الغربیة الو 
فقد طغت قیم المادة ) االنترنت(واالنتشار الواسع لشبكة المعلومات الدولیة ، االخرین مع

وأصبح المجتمع في مواقف صعبة جعلتنا نفكر في جدوى ، والتكنولوجیا على القیم الخلقیة
الن هذه القیم هي التي تحمي من قیم وما یجب غرسه في حیاة اطفالنا  ما نمتلكهوصالحیة 

من االنحدار ویؤكد ذلك الندوات التي اقیمت في مجتمعنا العربي منها ندوة اقیمت في  المجتمع
ومؤتمر المنامة ، )القیم واالخالق المنظمة للمؤسسات االقتصادیة(بعنوان ) 2005(الكویت 

والتي أوصت  )عنات فرض القیم الغربیة على مجتممؤتمرات دولیة حاول(بعنوان ) 2010(
واحترام عملیة البناء االجتماعي ، جمیعها باالرتقاء بالقیم الخلقیة ودعمها في المؤسسات المختلفة

  )24(. بكل مقوماته
  : أهداف البحث 1-2

 :یهدف البحث الحالي الي     
قوة  (بعض عناصر اللیاقة البدنیة علي تنمیة  اثرائي حركي تربويتأثیر برنامج معرفة  .1

 .لتالمیذ المرحلة االبتدائیة) التوازن –الرشاقة  -عضالت الذراعین
  -االمانة  –الصدق (القیم الخلقیة  بعض تنمیةعلى  تربوي حركي اثرائي برنامج تأثیر معرفة .2

  .االبتدائیة المرحلة لتالمیذ) الطاعة
  : فروض البحث 1-3
تنمیة بعض توجد فروق دالة إحصائیًا بین القیاسین القبلي والبعدي للمجموعة التجریبیة  في  .1

قید البحث ولصالح  )التوازن –الرشاقة  -قوة عضالت الذراعین ( عناصر اللیاقة البدنیة
  .القیاس البعدي 

بعض القیم في   القبلي والبعدي للمجموعة التجریبیة توجد فروق دالة إحصائیًا بین القیاسین .2
 .قید البحث ولصالح القیاس البعدي ) الطاعة - االمانة –الصدق(الخلقیة 
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 تنمیة فيفي القیاس البعدي  والتجریبیة الضابطةحصائیًا بین المجموعة فروق دالة إتوجد  .3
قید البحث  )التوازن –الرشاقة  - قوة عضالت الذراعین (البدنیة  اللیاقة عناصر بعض

 .ولصالح القیاس البعدي للمجموعة التجریبیة 
بعض  في البعدي القیاس في التجریبیةالضابطة و  المجموعة بین إحصائیاً  دالة فروق توجد .4

 للمجموعة البعدي القیاس ولصالح البحث قید) الطاعة - االمانة –الصدق(القیم الخلقیة 
  .التجریبیة

  :مصطلحات البحث 1-4
 :الحركيالبرنامج االثرائي  -
عبارة عن خبرات حركیة تتضمن حركات اساسیة وقصص حركیة والعاب تمتلیة والعاب "      

تعریف (. "صغیرة تتضمن القیم الخلقیة وعناصر اللیاقة البدنیة التي یكن تحقیقها في الدرس
 )اجرائي

 :عناصر اللیاقة البدنیة -
 )107: 1(  ."عضلیة واحدة  انقباضیهإثناءهي القوة القصوى المبذولة " :القوة

  )37:   5(  ."تتالیة في اتجاهات مختلفة بسرعةهي القدرة على أداء حركات م"  :الرشاقة
  )47:  17( ."لى الجسم وحركاته عضلیا عصبیاالسیطرة ع"  :نالتواز

استعداد تجعله دائما على مجموعة من رغبات الفرد ومیوله الفعالة التي هي  :القیم الخلقیة  -
سه كارها لبعض االفعال والنتائج رما ببعض النتائج وفي الوقت نفومغ األفعالببعض  لإلتیان

.)13 :6(  
  :السابقة الدراسات 2-2
  .)21) (2010(جمعة   محمد مصطفىدراسة  2-2-1
 الخلقیة والقیم الحركیة المهارات بعض على السلة كرة لنشاط تربوي حركي برنامج اثر :وانعنال

  .االبتدائیة المرحلة لتالمیذ واالجتماعیة
 الحركیة المهارات بعض على السلة كرة لنشاط تربوي حركي برنامجیر ثتأ ىعل التعرف :االهداف

  .االبتدائیة المرحلة لتالمیذ واالجتماعیة الخلقیة والقیم
  .مسحي –تجریبي : المنهج
  .)150(عددالعینة : العینة

  .السلة كرة في الحركیة المهارات تحسین على ایجابي ثیرأت البرنامج یؤثر" :النتائج أهم
  ."الخلقیة القیم تحسین على ایجابي تأثیر البرنامج یؤثر
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  .)13) (2006(احمد   محمد صوفیادراسة  2-2-2
  ".العلوم منهج في االعدادیة المرحلة لتالمیذ البیئیة االخالق في مقترح اثرائي برنامج": العنوان

 في االعدادیة المرحلة لتالمیذ البیئیة االخالق في مقترح اثرائي برنامج على التعرف :االهداف
  .العلوم منهج

  .التجریبي :المنهج
  وتلمیذة تلمیذ) 280(وعددهم  اعدادي االول الصف تالمیذ من عشوائیة عینة اختیار تم :العینة

 االخالق تنمیة في فعال بشكل اسهم العلوم مادة لمنهج المقترح االثرائي البرنامج: النتائج أهم
  .البیئیة االنشطة بعض طریق عن البیئیة

  .)10) (2004(غانم  محمد إیناسدراسة  2-2-3
 للمعاقین الذات مفهوم في الخلقیة القیم بعض على ریاضي ترویحي برنامج فاعلیة: العنوان
  .حركیا

  : االهداف
  .حركیاً  المعاقین لدى الخلقیة القیم بعض على الترویحي البرنامج فاعلیة -
  .حركیاً  المعاقین لدى الذات مفهومى عل الترویحي البرنامج فاعلیة-
  حركیاً  المعاقین لدى المجموعتین بین الخلقیة القیم وبعض الذات مفهوم بین الفرق-

  .تجریبي: المنهج
  .معاق 36عددهم  البالغ سنة )22 – 18( من المعاقین الفرادا من عمدیة: العینة

  :النتائج أهم
  .حركیا للمعاقین الخلقیة القیم بعض تنمیة على إیجابي تأثیر له الترویحي البرنامج-
  .حركیا للمعاقین الذات مفهوم على إیجابي تأثیر له الترویحي البرنامج-
  .البعدي القیاس في المجموعتین بین احصائیا دالة فروق توجد-
  .)11) (2001(الحاروني  حسني تهاني دراسة 2-2-4

  .االعدادیة  المرحلة لتلمیذات الریاضیة التربیة دروس في التربویة القیم تحقیق اسالیب: العنوان
  .االعدادیة  المرحلة لتلمیذات الریاضیة التربیة لدرس التربویة القیم قائمة بناء - :االهداف

 المرحلة لتلمیذات الریاضیة التربیة دروس في التربویة القیم تحقیق سالیبا على التعرف-
  .االعدادیة 

  .المسحي: المنهج
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  .معلمة) 30: (العینة
 المواقف بقیاس االعدادیة بالمرحلة الریاضیة التربیة لدرس التربویة القیم قیاس یمكن :النتائج أهم

  .الجمالیة  والتربیة والنظام العمل لحب والتربیة االخالقیة التربیة عن المعبرة التعلیمیة
  .قاصرة  االعدادیة المرحلة لتلمیذات الریاضیة التربیة لدرس التربویة القیم-
  .الجمالیة  التربیة عن الدالة التعلیمیة للمواقف الریاضیة التربیة درس افتقار-
  :إجراءات البحث -3
  :منهج البحث 3-1

تجریبیة وضابطة وذلك لمالئمته  تینبتصمیم مجموعالمنهج التجریبي ان الباحثاستخدم 
  .لطبیعة البحث وأهدافه  

  :مجاالت البحث 3-2
  .تالمیذ الصف الرابع االبتدائي  :المجال البشري /أوال
 16/12/2018الي 15/10/2018تم التطبیق من  :المجال الزماني /ثانیا
  . الحكمة بالزاویة تنفیذ التجربة في مدرسة  تم: المجال المكاني /ثالثا

  :مجتمع البحث 3-3
والبالغ دینة الزاویة بم المسجلین بمدرسة الحكمةأشتمل مجتمع البحث علي جمیع التالمیذ 

  .سنوات ) 10- 9(طفال ویتراوح سنهم ) 50(معدده
  :عینة البحث    3-4

سنوات ) 10-9(بعمر  تالمیذ مدرسة الحكمةتم اختیار عینة البحث بالطریقة العشوائیة من 
 وقام) ف2019-2018(للعام الدراسي تلمیذ )50(وقد بلغ عددهم اإلجمالي اویة الز  بمنطقة

بتقسیم العینة وبشكل عشوائي إلى ان الباحث حیث قام، تلمیذ وتلمیذة) 35(باختیارالباحثان 
وتم تالمیذ لظروفهم الصحیة  ثالثةتم استبعاد  لكل مجموعة تلمیذ وتلمیذة) 16(مجموعتین بواقع 

تأثیر على ضبط إجراء التجانس و التكافؤ بین أفراد عینة البحث في بعض المتغیرات التي لها 
القیم و  عناصر اللیاقة البدنیة باإلضافة إلى) الذكاء-الطول –الوزن –العمر(تجربة البحث وهي 

  .قید البحث  الخلقیة
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  )قید البحث(المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوسیط وااللتواء في المتغیرات ) 1(جدول 
  المعالجات اإلحصائیة           
  االلتواء  الوسیط  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  المتغیرات

  0.80  1.18  0.18  1.28  )م(الطـــول 
  0.25  19.751  2.581  19.696  )كجم(الـــوزن 
  0.25  5.312  0.242  5.328  )السنة (العمــر 
 -1.82 14.00 2.233 14.023  الذكاء
 - 0.35 3.201 1.350 2.501 القوة

  0.32  5.218  1.028  5.380  السرعة
  0.33  5.601  0.927  5.878  الرشاقة
  - 0.52  5.995  1.376  5.966  الصدق
  0.897  3.566  0.231  4.908  االمانة
  0.908  4.00  1.643  3.652  الطاعة

  إن معامل االلتواء لعینة البحث انحصرت مابین) 1(یتضح من الجدول 
  .عینة البحثمما یدل على تجانس أفراد ) 3±(وهي أصغر من ) 0.25،  1.82- (

  16= 2ن=1نیة   داللة الفروق بین المجموعتین التجریبیة والضابطة في متغیرات البحث األساس) 2(جدول 
  المعالجات اإلحصائیة      

  المتغیرات
  )ت(قیمة  المجموعة الضابطة  المجموعة التجریبیة

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط  
  0.05  0.14  1.26  0.17  1.26  )م(الطول 
  0.34  1.87  18.81  3.03  18.56  )كجم(الوزن 
  0.43  0.25  5.30  0.24  5.34  )السنة(العمر 
 1.245 3.81 15.43 2.52 16.58  الذكاء
 0.329 1.309 2.85 1.461 2.85  القوة

  0.18  1.03  5.14  0.97  5.21  الرشاقة
  0.57  0.95  4.86  0.92  5.07  التوازن
  0.88  0.73  5.28  1.28  5.64  الصدق
  0.76  0.43  3.97  0.45  4.92  االمانة
  1.53  0.99  4.98  1.09  3.86  الطاعة

  .)2.26=( 0.05القیمة الجدولیة عند 
غیر دالة إحصائیا حیث إن القیم المحسوبة اقل من )ت(أن قیم ) 2(یتضح من الجدول      

مما یؤشر إلى عدم وجود فروق ذات ) 1.535، 0.05(القیمة الجد ولیة وقد تراوحت القیم بین 
الوزن  –الطول (األساسیة الضابطة في متغیرات البحث داللة إحصائیة بین المجموعة التجریبیة و 

) توازن –رشاقة  –عضالت الذراعین قوة(عناصر اللیاقة البدنیة كذلك و  )الذكاء -العمر –
من التكافؤ بین  تأكد الباحثانوبذلك ) الطاعة –االمانة  –الصدق ( لقیم الخلقیةاوأیضا

  .المجموعتین قبل بدء التجربة 
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  : اتاالختبار صدق وثبات  3-5
  : الصدق 3-5-1

ومن خارج عینة الدراسة  تلمیذ وتلمیذة) 15(ات علي عینة قوامها االختبار تم تطبیق 
  : ات بطریقة المقارنة الطرفیة االختبار األساسیة حیث تم حساب صدق 

  15= الصدق بطریقة المقارنة الطرفیة لمتغیر الذكاء            ن ) 3(جدول 
 الداللة مان ویتنياختبار  مجموع الرتب متوسط الرتب االختبار

 0.000 3.796 55.02 5.52 األدنىالربیع  )بالدرجة(الذكاء
 155.02 15.52 األعلىالربیع 

 یتمیزاالختبار ذات داللة معنویة  مما یدل علي أن )   Z(أن قیمة ) 3(یتضح من الجدول     
  .بالصدق

  15=  ن     تغیرات عناصر اللیاقة البدنیةالصدق بطریقة المقارنة الطرفیة لم) 4(جدول 
 الداللة مان ویتنياختبار  مجموع الرتب متوسط الرتب االختبار

 0.000 4.322 66.00 6.52 األدنىالربیع  قوة
 199.00 19.50 األعلىالربیع 

 0.000 4.312 62.20 6.52 األدنىالربیع  الرشاقة
 254.02 18.50 األعلىالربیع 

 0.000 4.216 70.00 6.52 األدنىالربیع  توازنال
   190.00 17.00 األعلىالربیع 

 اختباراتذات داللة معنویة  مما یدل علي أن  (Z ) أن جمیع  قیم) 4(یتضح من الجدول     
  .قید البحث تتمیز بالصدق اللیاقة البدنیةعناصر 

 لجمیع مالحظة بطاقة استخدام طریق عن وذلك القیم الخلقیة لمقیاس العلمیة المعاییر إیجاد تم
  یومین مدى على الظروف وبنفس التالمیذ

  15= ن     رفیة البعاد القیم الخلقیة   الصدق بطریقة المقارنة الط) 5(جدول 
 الداللة مان ویتنياختبار  مجموع الرتب متوسط الرتب االبعاد
 0.000 4.550 195.00 6.52 الربیع األدني الصدق

 299.00 20.52 الربیع األعلي
 0.000 4.350  199.34  8.54  الربیع األدنى االمانة

  234.88  17.09  الربیع األعلى
 0.000 3.965  180.75  5.76  الربیع االدنى الطاعة

  301.00  21.34  الربیع االعلى

معنویة  مما یدل علي أن أبعاد  ذات داللة  Zأن جمیع  قیم ) 5(یتضح من الجدول رقم       
  .قید البحث تتمیز بالصدق  القیم الخلقیة
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  :الثبات 3-5-2
واالبعاد وذلك بإیجاد معامالت الثبات الختبار الذكاء  اتاالختبار بحساب ثبات ان الباحث قام
تلمیذًا ) 15(علي عینة عشوائیة قوامها  اللیاقة البدنیة وابعاد القیم الخلقیةعناصر  اختبارات

ات علي االختبار وتلمیذة ومن خارج العینة األساسیة ومن نفس مجتمع البحث وتم إعادة تطبیق 
  :اآلتيات األولي ونوضح ذلك في االختبار أیام من تطبیق ) 7( نفس العینة ونفس المختبرین بعد

مما ) 0.89(الذكاء لحساب معامل الثبات بلغ اختبار بین التطبیقین في  االرتباطأن معامل = 
  .االختبار یؤكد ثبات 

لحساب معامل الثبات بلغ في  عناصر اللیاقة البدنیةبین التطبیقین في  االرتباطأن معامل = 
  .االختبار مما یؤكد ثبات )  0.81(بلغ  والتوازن) 0.87( والرشاقة) 0.83( القوة

وهذه ) 1.00( في الصدق الثبات بلغ ابعاد القیم الخلقیةفي  بین العبارات االرتباطأن معامل  =
 .االختبار مما یؤكد ثبات  )0.86(والطاعة بلغ ) 0.88( واالمانةأعلي قیمة للثبات 

  :البیانات جمع أدوات  3-6
  :الجسمیة القیاسات 3-6-1
  ).سم ألقرب(الریستامیتر جهاز باستخدام: الطول   - 1
  ) .كجم ألقرب(الطبي  المیزان باستخدام: الوزن   - 2
  .بالسنة : الزمني  عمرال  - 3
  :االختبارات 3-6-2
 سنة )12-3(سن  من لألطفال لفظي غیر اختبار وهو: )الرجل رسم(العملي  الذكاء ختبارا - 1

  )19(. بالدرجة  ویحسب فقرة  50من  ویتكون جماعیة صورة في تطبیقه یسهل
 )163: 1(.    )كجم1(دفع الكرة الطبیة من الوقوف : عضالت الذراعینقوة اختبار  - 2
 )443: 4(.)ث(جري المتعرج بین االعالم الاختبار  - 3
 )75: 3(  .                 االتزان والتحرك للجانباختبار  - 4
 :قیةخالمقیاس القیم اال 3-6-3

یتمشى مع المرحلة السنیة  قیة والذيخالالمقترح لتنمیة بعض القیم االتم وضع البرنامج 
 وذلك  من خالل االطالع على بعض المراجع" الباحثان"وكذلك استخدام مقیاس من اعداد 

حیث اتبع الباحثان الخطوات التالیة في بناء ) 14() 13)(10)(8)( 6(والدراسات السابقة 
  : المقیاس
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الصف الرابع االبتدائي حیث قیة لتالمیذ خالوهي قیاس القیم اال، تحدید الظاهرة المراد قیاسها -
تم عمل دراسة استطالعیة لتحدید القیم وعرضها على الخبراء وتم وضعها في الصورة 

 .النهائیة مع العبارات لكل االبعاد
 .مناسبة االبعاد المقترحة للمقیاس -
 .قیة لتالمیذ الصف الرابع االبتدائيخالكفایة االبعاد لقیاس القیم اال -

  قبل وبعد العرض على الخبراء عبارات المقیاس في صورته االولیةیوضح عدد  )6(جدول 
  العرض على الخبراء بعد  قبل العرض على الخبراء  االبعاد  ت
  6  8  الصدق  1
  12  9  االمانة  2
  7  7  الطاعة  3
  25  24  المجموع  

ان عدد عبارات هذا المقیاس بعد العرض على الخبراء قد بلغت ) 6(یتضح من الجدول 
الثة عبارات في ثوتم إضافة وبناء على أرائهم تم حذف عبارتین في محور الصدق  عبارة) 25(

  .محور االمانة
  :البرنامج االثرائي الحركي 3-7

قام الباحثان بتصمیم برنامج اثرائي حركي تربوي بما یتناسب مع المرحلة العمریة وفقا 
  .اتهموبعد عرضه على الخبراء وأخذ مالحظ لخصائصهم ومیولهم وقدراتهم

  :البرنامج  اسس وضع 3-7-1
 )12( )8( والدراسات السابقة) 20)(14)(7)(5)(2( العلمیة المراجع إلى بالرجوع الباحثان قام
  :التالیة اللخطوات وفق المقترح البرنامج تصمیم للباحثان یتثنى حتى) 23) (21( )16( )13(

  البرنامج من الهدف تحدید* 
تحسین القیم  على أثره ومعرفة اثرائي تربوي حركي برنامج تصمیم إلى البرنامج یهدف

  .االخالقیة وبعض عناصر اللیاقة البدنیة
  :المستهدفة الفئة تحدید* 

 بمدینة سنوات 9 بعمر االبتدائي الرابع الصف تالمیذ في المستهدفة الفئة تحددت لقد
  .بلیبیا الزاویة

  :البرنامج محتوى اختیار* 
 انتقالیة غیر وحركات انتقالیة بحركات البحث هدف عن والمعبر البرنامج محتوى اختیار

  .براعة  وحركات حركیة وقصص وابتكاریه وتمثیلیة صغیرة وألعاب
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  :البرنامج تنفیذ مدة تحدید* 
  .أسبوعیًا  حصص )3(بواقع  أسبوع) 12(في  البرنامج تطبیق تم-
  .درس ) 36(في  حددت وقد البرنامج لتطبیق المناسبة الدروس تحدید تم-
  :التدریس وأسالیب طرق اختیار* 

 تنفیذ في اإلضافیة والواجبات الموجه واالكتشاف المشكالت حل أسلوب على الباحثان اعتمد
  .المقترح  البرنامج في األسالیب هذه استخدام یتم أن الباحثان یراعي وسوف البرنامج

  :التقویم طرق تحدید* 
  :یلي بما البرنامج هذا في التقویم طرق تتحدد
  .لبعض عناصر اللیاقة البدنیة اختبار  - أ

  .)النظافة  –االمانة  –الصدق ( القیم االخالقیة  مقیاس  -  ب
   :حالبرنامج المقتر  8 -3

) 3(أسابیع بواقع  )8(درس في) 12(تم تنظیم محتوي البرنامج في صـــورة دروس وعددها
دقیقة وراعا الباحثان فیه التمرینات  (40) ا ویعطي كل درس مرتین ومدة الدرحصـــــــص أسبوعی

الریاضیة والقصص الحركیة وااللعاب الصغیرة والتي تساعد على تعدیل السلوك لدى التالمیذ 
  .عن طریق النشاط الحركي واللعب 

  :ویهدف البرنامج المقترح الى 
  . عناصر اللیاقة البدنیة  حسینت  -
  .یستطیع التلمیذ التفاعل السلیمقیة حتى خالالعمل على تحسین بعض القیم اال -
  :عیة االستطال التجربة 3-9

من نفس مجتمع البحث  تلمیذ وتلمیذة) 15(وعددها عینة  ىعلان بإجراء الدراسة الباحث قام
مدي اختبار و ، اسبة البرنامج لتالمیذوذلك لمعرفة مدي من، ومن خارج عینة البحث األساسیة

التأكد من ثبات وصدق ، لتنفیذ البرنامجوالمقیاس الخلقي  واألجهزة المستخدمة  صالحیة المكان
البرنامج للهدف وقد أسفرت نتائج الدراسة عن مالئمة .للبرنامج  التالمیذفهم مدي و  ، اتاالختبار 

  .الموضوع من أجله 
  : القیاس القبلي 3-10

وذلك في الفترة من بإجراء قیاس قبلي لتالمیذ مجموعتي البحث ان الباحث قام  
  .  م11/10/2018الي  م9/10/2018
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  :تنفیذ البرنامج3-11
  16/12/2018الي 15/10/2018تم تنفیذ البرنامج علي عینة البحث في الفترة من 

  : القیاس البعدي3-12
/ 12/ 4وذلك في الفترة منلتالمیذ مجموعتي البحث  بعدي بإجراء قیاسان الباحث قام
  . القیاس القبلي  يوبنفس الطریقة التي أتبعت ف 2018/ 17/12الي  2018

  : اإلحصائي األسلوب 3-13
  ) . spss اإلحصائیة الحقیبة(باستخدام  إحصائیا البیانات معالجة تم
  . الحسابي المتوسط•
  . المعیاري  االنحراف•
  . االلتواء •
  . لوسیط ا •
  .مانویتني  اختبار•
  ).ت(اختبار •
  :لنتائجعرض ومناقشة ا -4

  جموعة التجریبیةداللة الفروق بین القیاسین القبلي والبعدي لدي المیوضح ) 7(جدول 
  16= قید البحث                 ن في عناصر اللیاقة البدنیة

وحدة   االختبارات
  القیاس

  المجموعة التجریبیة

  القیاس البعدي  القیاس القبلي  )ت(قیمة 
المتوسط 
  الحسابي

األنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

األنحراف 
  المعیاري

  3.402  0.835  3.043  0.365   0.856 عدد المرات قوة عضالت الذراعین
  4.580  0.672  3.863  1.112  4.094 تانیة الرشاقة
  6.372  2.421  7.55  1.123  3.80 درجة التوازن

  )2.26=( 0.05الجدولیة عند " ت"قیمة 
 القیاسین القبلي والبعدي للمجموعة التجریبیة بینوجود فروق ) 7(یتضح من الجدول رقم 

 –عضالت الذراعین قوة(بعض عناصر اللیاقة البدنیة  تحسین في 0.05عند مستوي داللة 
  .قید البحث ولصالح القیاس البعدي  )التوازن –الرشاقة 
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  التجریبیة المجموعة لدي والبعدي القبلي القیاسین بین الفروق داللة یوضح) 8(جدول 
  16= البحثن قید القیم الخلقیة في

  
  االبعاد

وحدة 
 القیاس

  

    المجموعة التجریبیة
  القیاس البعدي  القیاس القبلي  )ت(قیمة 

المتوسط 
  الحسابي

المتؤسط   االنحراف المعیاري
  الحسابي

  االنحراف المعیاري

  12.878  0.518  5.308  0.710  1.769  درجة  الصدق
  10.320  0.232  6.543  0.815  2.231  درجة  االمانة
  9.905  0.566  4.000  0.675  1.846  درجة  الطاعة

  )2.26=( 0.05الجدولیةعند " ت"قیمة 
 التجریبیة للمجموعة والبعدي القبلي القیاسین بین فروق وجود) 8(رقم  الجدول من یتضح

 البحث قید )الطاعة –االمانة  –الصدق (بعض القیم الخلقیة  في  0.05لة دال مستوي عند
  . البعدي القیاس ولصالح

  تحسین في التجریبیة والضابطة المجموعتینداللة الفروق بین یوضح ) 9(جدول 
  32= قید البحث                  ن عناصر اللیاقة البدنیة

  االختبارات

    

  التجریبیةالمجموعة   الضابطةالمجموعة   )ت(قیمة 
المتوسط 
  الحسابي

األنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

األنحراف 
  المعیاري

  8.760  0.079  2.279  0.368  0.104 قوة عضالت الذراعین
  4.670  0.378  3.910  1.305  4.866 الرشاقة
  5.285  1.793  4.65  1.08  1.50 التوازن

  )2.16=( 0.05عند الجدولیة " ت"قیمة 
والتجریبیة عند مستوي  الضابطةالمجموعتین وجود فروق بین ) 9(یتضح من الجدول رقم 

  .عناصر اللیاقة البدنیة قید البحث ولصالح المجموعة التجریبیةتحسین في   0.05داللة 
                  )قید البحث( قیةالخالقیم االالتجریبیة في الضابطة و  المجموعتینداللة الفروق بین  یوضح )10(جدول 

  32= ن
  )ت(قیمة   التجریبیةالمجموعة   المجموعة الضابطة  اتاالختبار 

المتوسط 
  الحسابي

األنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

األنحراف 
  المعیاري

  10.907  0.745  7.33  0.762  1.927 الصدق
  8.353  0.701  6.809  0.138  2.180 االمانة
  11.369  0.421  4.555  0.821  1.635 الطاعة

  )2.16=( 0.05عند الجدولیة " ت"قیمة 
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الضابطة و التجریبیة عند  ق بین المجموعتینوجود فرو ) 10(رقم یتضح من الجدول 
 قید البحث ولصالح) الطاعة -االمانة  -الصدق( قیةخالالقیم االفي   0.05مستوي داللة 

، مما یشیر الي تمیز أفراد العینة التجریبیة عن أقرانهم القیاس البعدي المجموعة التجریبیة في
قید  قیةخالفي تحسین القیم اال البرنامج االثرائي الحركيما یؤكد أثر  د العینة الضابطة أفرا

  .البحث 
الذي تم تطبیقه  لبرنامج االثرائي التربوي الحركيذلك الي التأثیر اإلیجابي لان الباحثعزي یو 

 القصص الحركیة ختیارتم مراعاته عند وضع البرنامج من اعلي المجموعة التجریبیة وما 
طیور وغیرها من وتقلید الحیوانات وال والعاب صغیرةاأللعاب التمثیلیة واألنشطة الحرة و 

ستعانة ببعض األدوات الصغیرة صورة جماعیة وتنافسیة شیقة مع االكما أنها تؤدي ب،األلعاب
ما ساهم في تنمیة بعض عناصر إلي نفوسهم م المحببةالمختلفة األشكال واألحجام واأللوان 

  .اللیاقة البدنیة وتحسین القیم الخلقیة قید البحث قید البحث 
شاط نال ان الفرد یكتسب من خالل اللعب وممارسة) 2008(هذا ما اكده أمین الحسیني 

الحركي مجموعة من الخبرات تثبت لدیه دوافع ومیول وقیم ومثل علیا لها مغزاها من أجل 
في تدعیم الخلق من  یئة المحیطة ومن ثم فإن االنشطة الریاضیة تقوم بدور واضحالتفاعل مع الب

ویكتسب منها طابعًا ممیز من حیث لدى ممارسي االنشطة الحركیة  وتثبیتهاخالل تدعیم الدوافع 
  )8.(االحتیاج بعض السمات االساسیة الضروریة

  :ستنتاجاتاال 5-1
المتبعة للتحقق من صحة الفروض المقترحة وفي في حدود موضوع البحث وأهدافه والخطوات 

   : إلى االستنتاجات اآلتیة انالباحث ث ونتائج التحلیل اإلحصائي توصلحدود عینة البح
 البعدي القیاس ولصالح والبعدي القبلي القیاسین بین فروق وجود الى النتائج اظهرت .1

 .البحثالتجریبیة في تنمیة عناصر اللیاقة البدنیة قید  للمجموعة
الى وجود فروق بین القیاسین القبلي والبعدي  اظهرت نتائج مقیاس القیم االخالقیة .2

 .قیة قید البحثخالولصالح القیاس البعدي للمجموعة التجریبیة في تحسین القیم اال
 المجموعة ولصالحالتجریبیة و بین المجموعتین الضابطة  فروق وجود الى النتائج اظهرت .3

 .البدنیة قید البحث اللیاقة عناصر تنمیة في التجریبیة
التجریبیة الضابطة المجموعتین  بین فروق وجود الى المالحظة بطاقة نتائج اظهرت .4

 .التجریبیة في تحسین القیم الخلقیة قید البحث ولصالح المجموعة
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  :التوصیات5-2
  :بما یلي  وصي الباحثانی، توصل إلیها البحث في ضوء النتائج التي

قبل الباحثان في تدریس التربیة ن متفعیل البرامج االثرائي الحركي التربوي المصمم  - 1
 .البدنیة

 .على االخصائیین االجتماعیین بالمدارس مقیاس القیم الخلقیة وعرضهتطبیق  - 2
  .  لیبیا الهتمام بتطبیقها في مدارسوا للتالمیذ إعداد مزید من البرامج  - 3
 .الدراسات للمراحل العمریة االخرىیوصي الباحثان بعمل مثل هذه  - 4
عقد ندوات ومحاضرات لمعلمي التربیة البدنیة وخاصا في القیم الخلقیة واالجتماعیة  - 5

 .وغیرها
  :المراجع

، منشاة المعارف، المدخل التطبیقي للقیاس في التربیة البدنیة  :  إبراهیم أحمد سالمة   .1
  .2000اإلسكندریة ،

أحمد حسین اللقائي فارغة    .2
  محمدحسن 

: 
  

عالم الكتب ، 1ط، التربیة البیئیة بین الحاضر والمستقبل
  .1999، القاهرة، للنشر

، دار الفكر العربي ،القاهرة، القدرات االدراكیة الحركیة للطفل  :  أحمد سلیمان الروبي   .3
1995.  

خاطر  أحمد محمد   .4
  على فهمي البیك

: 
 
  

، القاهرة، دار المعارف، القیاس في المجال الریاضي
2000.  

، ،منشأة المعارف 2ط، خبرات في العاب للصغار والكبار  :  الین ودیع فرج   .5
  .2002، االسكندریة

رسالة ، تنمیة القیم االخالقیة لدى اطفال ماقبل المدرسة  :  أمل حسن حراث   .6
كلیة التربیة جامعة المنصورة ، ماجستیر غیر منشورة

،1990.  
اسامة  –أمین الخولي    .7

  راتب
: 
  

، القاهرة، دار الفكر العربي، 5الحركیة للطفل ،طالتربیة 
1998.  

تأثیر ممارسة بعض االنشطة الكشفیة على اكتساب القیم   :  أمین عبدالحي الحسیني   .8
الخلقیة لتالمیذ المرحلة االعدادیة ،رسالة ماجستیر غیر 

  .2008، جامعة المنصورة، كلیة التربیة الریاضیة، منشورة
  الدار العلمیة، 1علم االجتماع التربوي الریاضي ن ط  : العزاويأیاد عبدالكریم    .9
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  .2002، االردن  ،الدولیة  مروان عبدالمجید إبراهیم
 في الخلقیة القیم بعض على ریاضي ترویحي برنامج فاعلیة  :  غانم محمد إیناس  10

حركیًا رسالة ماجستیر غیر منشورة  للمعاقین الذات مفهوم
  .2004جامعة االسكندریة ،

  عبدالعزیزتهاني    .11
  ایمان الجاروني

: 
  

  اسالیب تحقیق القیم التربویة في دروس التربیة الریاضیة
مجلة بحوث التربیة ، لتلمیذات المرحلة االعدادیة بحث منشور

  .2001، اغسطس، جامعة الزقازیق، الریاضیة للبنین
12  
  

        حسنیة غنیمي 
  المقصود عبد

: 
  

رسالة ، ألطفال الروضةبرنامج مقترح لتنمیة القیم االجتماعیة 
، جامعة عین شمس، اآلداب كلیة، ماجستیر غیر منشورة

1992.  
 المرحلة لتالمیذ البیئیة االخالق في مقترح اثرائي برنامج  :  صوفیا محمد  .13

 الریاضیة التربیة بحوث مجلة، العلوم منهج في االعدادیة
  .2006اغسطس،  الزقازیق، جامعة للبنین،

  ضیاءزاهر  .14
  

: 
  

مصر   ، مركز الكتاب للنشر، التربویةالقیم في العملیة 
  .1996، القاهرة، روكسي، جدیدةال

  دور محتوى التربیة الریاضیة في اكساب القیم الخلقیة  :  طلعت السید سالم  .15
  رسالة ماجستیر، واالجتماعیة لتالمیذ المرحلة االبتدائیة

  جامعة الزقازیق فرع، كلیة التربیة الریاضیة، غیر منشورة
  .2005، بنها

  المجلس الوطني) 160(العدد، ارتقاء القیم دراسة نفسیة  :  عبداللطیف محمد خلیفة  .16
  .1992للثقافة والفنون واآلداب ن الكویت ،

  منشأة المعارف ،، البرامج الحركیة والتدریس للصغار  :  عفاف عبدالكریم  .17
  .1995، االسكندریة

  على الفاندي  .18
  ابراهیم إرحومة

  ، طرابلس، المنشأة العامة للنشر والتوزیع، التربويالمرشد   :
1983.  

، مكتبة االنجلو المصریة، بحوث في تقنین االختبارات النفسیة  :فؤاد أبو حطب                .19
  .1977، القاهرة

  مكتبة االنجلو، 1ط، المناهج التعلیمیة صیاغتها وتقویمها  :محمود الضبع                  .20
  .2006، القاهرة، المصریة
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  بعض على السلة كرة لنشاط تربوي حركي جبرنام اثر  :  مصطفى محمد جمعة  . 21

  المرحلة لتالمیذ واالجتماعیة الخلقیة والقیم الحركیة المهارات
 ، كلیة التربیة الریاضیة بنات، رسالة ماجستیر، االبتدائیة
  .2010، الجزیرة

  1ط، التدریب الریاضي للجنسین من الطفولة الى المراهقة  :مفتي إبراهیم حماد             .22
  .1996، القاهرة، دار الفكر العربي

بناء مقیاس للقیم الخلقیة في المجال الریاضي لدي تالمیذ   :هدى فوزي فرج                .23
كلیة التربیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، المرحلة االعدادیة

  .1998، الجزیرة، الریاضیة بنات
  .شبكة المعلومات الدولیة . 24
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  الخلقیة القیم یاسقرفق مم
  
  

  المحترم...................................................  /لاألستاذ الفاض
 الخلقیة البرنامج االثرائي الحركي على تحسین القیم ثرأ على للتعرف دراسة بإجراء الباحثان یقوم
 القیم نمو من بعض تمثل التي العبارات من عدداً  یضم والذي البحث، هدف تحقیق اجل ومن

 وتحتاج األثرأ لقیاس صالحة غیر أم صالحة العبارات كانت أذا فیما الرأي ابدأ نرجـو لذا الخلقیة،
ضـافة تعدیل إلى   .مناسباً  ترونه مـا وإ

  :هي  األطفال إلجابة لبدائ درجات ثالثة هناك
  .الصحیحة لإلجابة تبریراً  الطفل یعطي عندما) درجتان( -
  .تبریر غیر من صحیحة إجابة الطفل یجیب عندما) واحدة درجة(-
  . خاطئة إجابة یجیب عندما) صفر( -

 للطفل، المفهومة وباللغة المقابلـة طریـق عن انفراد على طفل لكل األسئلة الباحثان یوجه حیث
  .التالي السؤال إلى االنتقال قبل السؤال على اإلجابة فرصة له وتعطى

  
  
  
  

  .والتقدیر الشكر جزیل مع
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  :الخلقیة القیم مقیاس
  :الصدق قیمة: أوال
  ال اوافق  اوافق  العبارة  رقم
فماذا تقول لها ، أذا كسرت شیئًا ثمینًا في البیت ولم یرك احد وسألتك أمك من كسر هذا  - 1

  ادري ؟ ولماذا ؟ ؟أتقول لها الحقیقة أم تقول ال
  

    

 أذا ضرب أخوك طفًال أمامك وجاء والده وسألك من ضرب ابنه فماذا تقول له ؟ أتقول له  - 2
  ضربه أخي أم تقول له ال ادري ؟ ولماذا ؟

    

أین  أذا كانت عندك نقود واشتریت بها حاجة دون علم أبیك أو أمك وعندما یسألك والداك  - 3
  ولماذا ؟ ؟أم تقول لهما ضاعت النقود ؟ أتقول لهما اشتریت بها

    

طفل لعب بحاجات أمه دون علمها ولما جاءت للبیت سألته من الذي لعـب بحـوائجي   - 4
  دري فهل هذا صحیح أم ال؟ ولماذا؟؟فخاف من عقابها وقال لها ال ا

    

 أذا رأیت باب الدوالب مفتوحًا وبداخله قطعة حلوى وقمت بأخذها من دون علم أمك وعند  - 5
  ؟لها لك أین هي ؟ تخاف منها وتقول ال ادري ؟ فهل هذا صحیح أم ال ؟ ولماذاسؤا

    

 أذا أعطى طفل طعامه إلى رجل فقیر وعند رجوعه إلى البیت سألته أمـه هـل تناولـت  - 6
  طعامك فخاف منها وقال لها نعم تناولت طعامي فهل هذا صحیح أم ال ؟ ولماذا ؟

    

  :األمانة: ثانیًا 
  ال أوافق  أوافق  العبارة  رقم
 إذا كان احد األطفال في الروضة جائعًا وال یوجد عنده طعام وصدیقه عنده طعام واخـذ  - 1

  ؟لمه فهل هذا صحیح أم ال ؟ ولماذامنه من دون ع
    

 وكانت تعجبك وأخـذتها ولمـا رجـع األصباغأذا طلب منك صدیقك أن تنتبه إلى علبة   - 2
  صدیقك وسألك أین هي قلت له ال ادري ؟ فهل هذا صحیح أم ال ؟ ولماذا ؟

    

 أذا أردت أن تشتري حلویات وأخذت النقود من الدوالب من دون علم والدیك فهـل هـذا  - 3
  صحیح أم ال ؟ ولماذا ؟

    

  وعندما خرجوا أخذتها من الحدیقة فهـلأذا رأیت لعبة في حدیقة الجیران وكانت تعجبك   - 4
  ال ؟ ولماذا ؟ هذا صحیح أم

    

 أذا طلب منك أبوك عدم اللعب أو العبث بحاجاته وقال لك ال تجعل أخوك یلعـب بهـذه  - 5
الحاجات وعندما خرج من البیت قمت أنت باللعب أو العبث بها فهـل هـذا صـحیح أم ال 

  ؟ولماذا ؟

    

لعبة عندك ولم یتذكرها فهل تقوم بإعادتها له آم تخفیها عنه ؟ أذا ترك صدیقك -  - 6
  ولماذا ؟
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  :النظافة:ثالثًا 
  ال اوافق  اوافق  العبارة  الرقم

 ال؟ ام صحیح هذا فهل احد یالحظه ولم الروضة ساحة في األوساخ برمي قام طفالً  رأیت أذا  -1
  له؟ تفعل ذاماف

    

 هذا فهل المعلمة تالحظه ولم الصحیة المرافق من خروجه بعد یدیه بغسل یقم ولم طفالً  رأیت أذا  -2
  له؟ تفعل ذاماف ال؟ أم صحیح

    

      له؟ تفعل فماذا یدیه یغسل أن دون طعامه تناول طفالً  شاهدت أذا  -3
      ؟ل لهتقو فماذا أظافره یقلم لم الصف في صدیقك رأیت أذا  -4
      له؟ تفعل فماذا أسنانه ینظف لم بجانبك یجلس الذي الطفل رأیت أذا  -5
      التراب ماذا تفعل ؟ ااذا شاهدت مجموعة من االطفال یأكلو   -6
      اذا شاهدت طفل یغسل الفاكهة قبل اكلها ماذا تقول له؟  -7
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  الریاضیةاألنشطة  اللعب في بعض بمراكزوعالقته  نمط اإلیقاع الحیوي لالعبین
  

  القاسم كساب    أبو إبراهیم.د                                                       
  نور الدین الصغیر المصراتي. د                                                              
  خدیجة مولود البكوش. أ                                                     

  :مقدمة البحث 1-1
ومن  اإلنسان ال یبقى دائمًا على حالة فهو یتغیر من سنة إلى أخرى ومن شهر إلى آخر

یوم إلى آخر بل ومن ساعة إلى أخرى وهذا التغیر في حالة جسم اإلنسان یظهر في شكل 
إیقاعات حیویة متباینة ، واإلیقاع الحیوي وهو التموجات التي تحدث في مستوى حالة أجهزة 
الجسم المختلفة بین االرتفاع واالنخفاض حیث ال یستطیع الجسم البشري أن یظل یعمل بكامل 

  . زته وبمستوى عالي من الكفاءة الفسیولوجیة لفترات زمنیة طویلةطاقة أجه
ودوران " دوران األرض حول الشمس"إن الرتم البیولوجي یعطى لعملیات الدورة الطبیعیة 

القمر حول األرض فترات تغیر نشاط الشمس وهذه الدورة الفلكیة تؤثر على جمیع الكائنات الحیة 
تغیرات درجة الضوء، "ف التغیرات للوسط المحیط مثل على سطح األرض كما نالحظ اختال

  )389:2". (الخ...الحرارة، اإلشعاع
وبذلك هناك تأثیرات خاصة للطبیعة ذات اإلیقاع الحیوي خاص ویذكر یوسف ذهب 

في الحالة االنفعالیة والبدنیة  أن الرتم البیولوجي هي تلك التغیرات الحادثة) 1995( واخرون
  ) 23: 11.(ترتبط یمیكانزمات وتغیرات الوسط الداخلي والخارجي المحیط به والعقلیة للفرد والتي

وبذلك ال یقتصر مفهوم اإلیقاع الحیوي على مجرد التغیرات الحادثة في الوظائف 
الفسیولوجیة للفرد فقط یمتد أیضًا لیشمل النواحي االنفعالیة أو النفسیة إذ یشمل اإلیقاع الحیوي 

  )389: 2. (لبیولوجیة والنفسیة واالجتماعیةكافة تكوینات اإلنسان ا
واإلیقاع الحیوي لدى اإلنسان یعتبر مركب یتأثر بعدة عوامل ولذا فهو معقد كما أنه مرتبط 

  . في نظام واحد یحتوى على العدید من العالقات المتبادلة بدرجة كبیرة
ئه عن العالم المصري أحمد شفیق في لقا) 1994(ویشیر على البیك وصبري عمر

إلى بعض سمات هذا العلم، حیث ذكر إن الهرمونات ) 1994-5-2(التلیفزیوني في عید الربیع 
الداخلیة عند اإلنسان لها دورات توقیتیه یومیة وأكبر من یومیة موسمیة، وسنویة كما وضح إنه 
في المستقبل ومع التعرض الدقیق لهذه الدورات سوف یمكن أن تحل كثیرًا من المشاكل الطبیة 
التي تتعلق بالمرض ویعیش اإلنسان في تكیف مستمر بین البیئة الداخلیة الخاصة به التي لها 
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دوراتها البیولوجیة الخاصة وبین الوسط الكوني المحیط به الذي له دوراته الكونیة الخاصة مثل 
ة أو اللیل والنهار والدورات القمریة والدورات الموسمیة وكل من هذه الدورات سواء كانت داخلی

خارجیة لها إیقاع خاص حیث البد أن یوائم اإلنسان أو الكائن الحي الذي یعیش على كوكب 
األرض بین هذه الدورات، وقد عرف منذ القدم أن عدم قدرة الكائن على المواءمة بین النظام 
 الدوري الخاص بالكون یعرض حیاته إلى الفناء وهذا ما تم بالفعل بالنسبة لكثیر من الحیوانات

التي اندثرت مثل الدیناصورات وما إلى ذلك فلقد خلق اهللا الكون الذي یعیش فیه في شكل دورات 
توقیتیة متقاربة ومتباعدة ومتداخلة ویجب على اإلنسان لكي ینتج في أحسن صورة أن یحاول 

  ). 10-9:6(دائمًا أن یعیش مع الناموس الطبیعي لهذه الدورات 
ة والتي یطلق علیها التزامن التطابقي یمكن أن یؤدي إلى إن كثرة اختالف الدورة الیومی

اضطراب میكانیزمات التنظیم بالجسم وانخفاض الحالة الوظیفیة للریاضي وأیضًا اختالل 
  )162:8. (خصائص القدرة على العمل واضطراب النوم وزیادة االضطرابات العصبیة

12مشكلة البحث:  
خالل الیوم تبعًا لشكل الحیاة التي یعیشها حیث من المعروف أن حالة الریاضي تختلف 

اإلیقاع الیومي لألجهزة الوظیفیة الداخلیة وكذلك عملیات تبادل المواد یكون ثابتًا وتشكل دائمًا في 
السنوات األولى من الحیاة ویحتفظ به خالل سنوات الحیاة الممتدة إال أن إثبات اإلیقاع الخاص 

فاءة العمل تعتبر أقل ثباتًا في أوقات مختلفة من الیوم حیث یتضح بردود األفعال الحركیة وكذا ك
أن أعلى كفاءة للعمل تكون خالل فترة الضحى والظهیرة بینما تقل في كل من أوقات الصباح 
الباكر والمساء وهي تكون أقل مما یمكن في أوقات اللیل وبناء على ذلك فإن الممارسة في 

تقان األوقات المختلفة من الیوم سوف  یكون لها تأثیر مختلفًا على مستوى إمكانیات السرعة وإ
  )41: 6.(النواحي الفنیة ومستوى التحمل

ولكي نتصور ما یمكن أن یحدث إذا ما حدث وتعرض اإلنسان إلى ظروف یومیة مختلفة 
عن تلك الظروف الذي تعود علیها أو التي یعیش فیها وما یمكن أن یحدث للریاضیین بصفة 

الذي ) 1972(عام " فولوكوف"خاصة فعلى سبیل المثال القصة التي عرضها العالم المعروف 
اقتربت بطولة االتحاد : طاقة الحیویة باالتحاد السوفیتي حیث قالیعتبر من أشهر علماء ال

إحدى فرق الصدارة في كرة السلة موفقین "السوفیتي من النهایة ولم یكن العبي فریق اركوتسك 
وذلك من إجراء المباریات البیئة التي أدیت في بدایة البطولة والتي أداها الالعبین بمستوى أقل 

الخاصة بهم والمعهودة فیهم حیث شعر الالعبون في بدایة هذه الدورة بكثیر من اإلمكانیات 
بالتعب وعدم القدرة على مواصلة النوم وكذا الشعور بعدم الرغبة والمقدرة على خوض المنافسة 
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كل ذلك بدأ مع ركوبهم الطائرة والتي انقلتهم من اركوتسك إلى موسكو خالل خمسة ساعات من 
إیامهم بعد الوصول إلى موسكو كانوا في حالة من الخمول للنوم الطیران حیث أنهم في أول 

، وحالة من القلق العمیق لیالً  طوال النهار وعدم الرغبة في الطعام وعدم القدرة على النوم
أیام  10إلى  7، ولقد استمرت هذه الحالة الغریبة ما یقارب من "المستمر والرغبة في الطعام لیالً 

منافسة بقدراتهم المعهودة وبالطبع كان الوقت قد مر وضاعت علیهم نقاط كثیرة حتى تمكنوا من ال
لم تمكنهم من تحقیق البطولة أو حتى مركزًا متقدمًا فیها، واتضح في النهایة أن العبي الفریق 

  )42- 41: 6). (اإلیقاع الحیوي(كانوا ضحیة ما یعرف بالبورتم 
یعتها حیث بها مالعب مكشوفة ومالعب ونظر الختالف المالعب من حیث أماكنها وطب

مغطاة ومن خالل اطالع الباحثون على الدراسات السابقة وقلتها بلیبیا لدراسة االیقاع الحیوي 
  .وانماط الالعبین علیه رأى الباحثون ان یقوموا بهذا البحث

  :أهمیة البحث 1-3
ر وتوافق الحركة اتفق الكثیر من العلماء على أن اإلیقاع الحیوي كنظام تعاقب وتكرا

الوظیفیة لإلنسان بحیث تعمل أجهزة الجسم كل بإیقاع خاص ألن اإلنسان متغیر ودائمًا متأثر 
بالتغیرات االنفعالیة والنفسیة والبدنیة العقلیة ویتضح ذلك بصورة إیقاعیة وبالنسبة لمجال التدریب 

عبین تحت تلك اإلیقاعات الریاضي یتأثر الالعب باإلیقاعات حیث تعمل األجهزة الوظیفیة لال
المختلفة ما بین االرتفاع واالنخفاض بحیث یتأثر على مدار السنوات والسنوات التدریبیة 
المتالحقة فالالعب ال یستطیع أن یعمل بكفاءة ثابتة لفترات زمنیة وكذلك یتأثر اإلیقاع الحیوي  

  )465-464 :3. (العبباإلیقاعات النفسیة والعملیة التي تعمل مجتمعة في مستوى أداء ال
فاإلیقاع الحیوي لدى الالعب یتغیر على مدار األربع والعشرین ساعة وما بین النهار 

  )468: 4(واللیل بالنسبة للعملیات الفسیولوجیة والتي لها تأثیر على مستوى الالعب وحیویته 
ي تم عملها فالبحث في اإلیقاع الحیوي لیس على االطالق مقرونًا بالدراسات االجتهادیة الت

على الدورات البیولوجیة البسیطة ألنه على األقل تحتاج دراسة اإلیقاع الحیوي إلى فترة أطول من 
فظاهرة التغیر في كیمیاء الدم، أو نظام النوم، یمكن قیاسهما خالل . دراسة الدورات البیولوجیة

یویة والتي تحتاج دراستها عدة دقائق أو ساعات وهذا یجعلها سهلة بالمقارنة بدراسة اإلیقاعات الح
أیام على األقل الستكمالها وباإلضافة إلى أن اإلیقاع البدني واالنفعالي والعقلي المكون ) 10(

  )13: 7( .لهذا اإلیقاع الحیوي المعقد یحدث فیه مئات بل األلف التغیرات بمرور الزمن
ات الدورة الطبیعیة یعطى تصور لعملی) Biorngthmse(الرتم البیولوجي (واإلیقاع الحیوي 

  ".دوران األرض حول الشمس ودوران القمر حول األرض وفترات تغیر نشاط الشمس" 
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وهذه التغیرات تؤثر على ) الفلكیة(تأثیر عملیات الدورة الطبیعیة ) إیقاع(وكل ذلك هو رتم 
جمیع الكائنات الحیة على سطح األرض كما نالحظ اختالف في التغیرات للوسط المحیط مثل 

  )151: 10. (تغیرات درجة الضوء والحرارة واإلشعاع وغیرها
اهتمام العلماء باإلیقاع الحیوي نتیجة التقدم التقني الذي یعیشه اإلنسان حالیا  ولقد ازداد

حیث یرتبط اإلیقاع الحركي بتطور إیقاع الحیاة المعاصرة، والتطور الهائل الذي حدث في 
إیقاع اإلنسان أكثر سرعة  أصبحر الحیاة والعمل، لقد تكنولوجیا المواصالت واالتصاالت وأمو 

مما أدى إلى زیادة الجهد البشري وقصر فترات الراحة وعدم االستقرار واالنتقال السریع ما بین 
الهدوء والضوضاء في سباق اإلنسان لتوفیر عائد مادي أكبر، لكل هذا أصبح اإلیقاع الحیوي 

  )393: 2. (أمر حیویًا لإلنسان
أن هناك بعض االهتمامات غیر األكادیمیة عن ) 1995(كما یؤكد یوسف ذهب وآخرون 

بین  بالتحدياإلیقاع الحیوي تركزت على األداء الریاضي وذلك ألن المنافسة الریاضیة ملیئة 
األفراد وهي تتیح فرصة ممتازة لدراسة أهمیة دور اإلیقاع الحیوي، ألن الریاضي أثناء المنافسة 

 –ون في قمة أدائه فإنه من األجدر معرفة العوامل المشاركة في هذا األداء مثل یجب أن یك
اإلیقاع الحیوي، وقد یرجع النجاح أو الفشل في األداء نتیجة  - التدریب –الدوافع  –الحالة البدنیة 

  )55: 11(عند الریاضي ) البدني، االنفعالي، العقلي(الثالثة  اإلیقاعاتالختالف 
  :ثأهداف البح 1-4

  :یهدف البحث للتعرف على
 . انماط اإلیقاع الحیوي لالعبین في بعض األنشطة الریاضیة.1
 . عالقة نمط اإلیقاع الحیوي لالعبین بمراكز اللعب في بعض االنشطة الریاضیة.2

  :تساؤالت البحث 1-5
 الریاضیة؟ األنشطةهي انماط االیقاع الحیوي لالعبین في بعض  ما.1
 الریاضیة؟ األنشطةبمراكز اللعب في بعض  الحیوي لالعبین اإلیقاعنمط  هي عالقة ما.2

  : الدراسات السابقة 2-2
  ).8) (1996(دراسة غادة محمد عبد الحمید  2-2-1

لدى ) م100(تخطیط برنامج التدریب الریاضي وفقا لدینامیكیة واثره على زمن عدو :" بعنوان
وهدفت الدراسة للتعرف على تأثیر تخطیط  ،"تالمیذ المدرسة اإلعدادیة الریاضیة باإلسكندریة

عدو، واستخدام المنهج ) م100(برنامج تدریب وفق الدینامیكیة اإلیقاع الحیوي على زمن 
عداء من مدرسة السواحل اإلعدادیة الریاضیة ، ودلت  )24(التجریبي ، واشتملت العینة على 
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النمط الغیر منتظم هو األكثر شیوعا النتائج على وجود تباین بین انماط اإلیقاع الحیوي الیومي، و 
  .عدد على مدار ساعات الیوم) م100(وهناك تأرجح في زمن 

  ).9) (2005(طه أبو دراسة هشام محمد  2-2-2
العبي كرة  ىبعض القدرات البدنیة الخاصة لد ىتأثیر اإلیقاع الحیوي البدني عل" بعنوان     
  ."الید

بعض القدرات البدنیة  ىتأثیر اإلیقاع الحیوي البدني بمراحله عل هدفت الدراسة للتعرف على     
وعلى عالقة نمط اإلیقاع الحیوي ) القوة، القدرة، المرونة، السرعة، الرشاقة(الخاصة بكرة الید 

من أندیة الدرجة ، من العبي كرة الید العباً ) 14(نة من نت العیِّ تكوَّ و  بالقدرات البدنیة قید الدراسة
ته لطبیعة ئملمال ،استخدم الدارس المنهج الوصفي، و والمنتخب الوطني في األردن، األولى
القوة (أظهرت نتائج الدراسة وجود داللة إحصائیة لتأثیر اإلیقاع الحیوي البدني على ، و الدراسة

لیها الیوم ، یأفضل القدرات في المرحلة اإلیجابیة ثم السلبیة وكانت، )والقدرة والمرونة والرشاقة
وكل من ، ووجود داللة بین أنماط اإلیقاع الحیوي. رج، وعدم وجود عالقة دالة مع السرعةالح

وتفوق النمط المسائي وغیر ، )السرعة والمرونة(وعدم وجود عالقة مع  )القوة والقدرة والرشاقة(
وعدم وجود عالقة بین النمط المسائي غیر ، على الصباحي في متغیرات الدراسة المنتظم

  .منتظمال

  ).5) (2018(دراسة خدیجة مولود احمد البكوش  2-2-3
، هدفت الدراسة للتعرف "تاثیر االیقاع الحیوي علي بعض القدرات البدنیة لناشئي كرة الید "بعنوان

للناشئین، والتعرف على العالقة بین االیقاع ) العقلي. االنفعالي،البدني (علي االیقاع الحیوي 
واالنثروبومتریة والحركیة لناشئي كرة الید، واستخدمت الدارسة الحیوي وبعض القدرات البدنیة 

ناشئي، ) 55(المنهج الوصفي، وتم اختیار العینة بالطریقة العمدیة من ناشئي كرة الید بعدد 
ودلت النتائج عن وجود اختالفات في االیقاع الحیوي بین افراد العینة، وجود فروق معنویة بین 

  .فئة االكبرالفئتین السنیتین لصالح ال
  :إجراءات البحث -3
  :منهج البحث 3-1

  . الباحثون المنهج الوصفي لمالئمته لطبیعة البحث استخدم
  :عینة البحث 3-2

)  كرة السلة، كرة القدم، كرة الید(تم اختیار عینة البحث منالعبي بعض األنشطة الریاضیة
  )الجزیرة /اندیة االولمبي( .بالمنطقة الغربیة لمرحلة االواسط
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  )1(جدول رقم 

  التوصیف اإلحصائي لعینة البحث

 النسبة العدد نوع النشاط
 %33.3 21 كرة الید
 %33.3 21 كرة السلة
 %33.3 21 كرة القدم

  : أدوات البحث 3-4
  :الباحثون استخدم

  المعربة: Ostierg استمارة اوستبرج 3-4-1
الحیوي والتي اشتملت على ثماني تم استخدام استمارة اوستبرج المعربة لتحدید نمط االیقاع 

  )15)(1(مرفق .أسئلة رئیسة لكل سؤال مجموعة اختبارات لإلجابة علیها
  : المقابلة الشخصیة 3-4-2

تمت المقابلة الشخصیة للفرق عینة البحث وذلك لتوضیح أهداف البحث وكذلك توضیح 
  .الغموض والرد على استفسارات الفرق الریاضیة عن االستمارة

  :استخدم الباحثون المعالجات اإلحصائیة االتیة :عالجة اإلحصائیةالم 3-5

الجزء×= النسبة المئویة 
الكل

.  

  ).LSD(تحلیل التباین
  :عرض النتائج1- 4

  63= ن      االنماط والنسبة المئویة لعینة البحث) 2(رقم جدول 
 النسبة المئویة العدد نوع النمط
 %20.9 13 صباحي

 %54 34 غیر منتظم
 %25.4 16 مسائي

من بین االنماط الثالثة بعدد منتظم النمط الغیر عدد ال أن اعلى )2(یتضح من الجدول 
ثم %) 25.4(نسبة مئویةب)16(بعدد ویلیه النمط المسائي%) 54(وكانت النسبة المئویة ) 34(

  %).20.9(بنسبة مئویة  النمط الصباحي
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  ریاضي وفق عینة البحث نشاط كل اإلیقاع الحیوي حسب یبن عدد انماط) 3(جدول رقم 
  63= ن

 المجموع مسائي غیر منتظم صباحي نوع اللعبة
 21 7 10 4 كرة الید

 21 6 12 3 كرة السلة
 21 9 6 6 كرة القدم

توزیع االنماط وفق أنواع االنشطة حیث كان للنمط الغیر المنتظم ) 3(یتضح من جدول 
العبین ویلیه النمط المسائي في كرة القدم ) 10(العب وكرة الید) 12(في كرة السلة بعدد 

  . العبین) 9(بعدد
  63= یوضح نسبة األنماط حسب كل نشاط ن) 4(جدول رقم 

ا
 لنشاط

نوع 
 لعدد النمط

  النسبة 
 المئویة

ا
 لنشاط

نوع 
 لعدد النمط

النسبة 
 المئویة

ا
 لنشاط

 نوع النمط
 لعدد

  النسبة
 المئویة

ك
رة ك

 الید

    %19 4 صباحيال
 

سلة
ة ال

كر
 

 14.3 3 صباحيال
% 

   
   

قدم
ة ال

كر
 

 %28.6 6 صباحيال

غیر ال
 %47.6 10 منتظمال

غیر ال
 %57.2 12 منتظمال

غیر ال
 %28.6 6 منتظمال

 %42.8 9 مسائيال %28.6 6 مسائيال %33.3 7 مسائيال

أن أعلى نسبة مئویة للنمط الغیر المنتظم في لعبة كرة السلة ) 4(یتضح من جدول 
ثم یلیه النمط %) 47.6(ویلیه النمط الغیر المنتظم في لعبة كرة الید بنسبة %) 57.2(وكانت

وأقلهم النمط الصباحي بكرة الید بنسبة %) 42.8(المسائي في كرة القدم وكانت النسبة المئویة 
)19 .(%  

  21=ن )كرة الید( تحدید االنماط بالنسبة لمراكز الالعبین) 5(جدول رقم
 المجموع النمط المسائي النمط الغیر المنتظم النمط الصباحي مركز اللعب

 1 0 1 0 حارس مرمي
 7 2 3 2 الوسط

 3 1 2 0 الظهیر ایمن 
 2 0 2 0 الظهیر ایسر

 3 0 2 1 الجناح االیمن
 2 0 2 0 الجناح االیسر

 3 0 2 1 قلب هجوم
 21 3 14 4 المجموع
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 )3(عب الوسط بعدد المنتظم لمركز الأن أعلى عدد للنمط الغیر  )5( یتضح من الجدول
المراكز الظهیر االیمن واالیسر والجناح االیمن واالیسر وقلب  ت فيتساو  العبین في حین

  )2(الهجوم بعدد
  21=ن   )كرة السلة(الالعبین تحدید األنماط بالنسبة لمراكز ) 6(جدول رقم 

 المجموع النمط المسائي النمط الغیر المنتظم النمط الصباحي مركز اللعب
 4 1 3 0 صانع االلعاب

 3 0 2 1 ارتكاز ایمن
 1 0 1 0 ارتكاز ایسر 

 4 0 3 1 الجناح االیمن
 3 0 2 1 الجناح االیسر

 6 2 4 0 قلب هجوم
 21 3 15 3 المجموع

) 4(قلب الهجوم بعدد  مركزب منتظمالأن أعلى عدد للنمط الغیر ) 6(الجدول یتضح من 
  .العبین لنفس النمط)3(العبین في حین تساوى كل من صانع االلعاب والجناح االیمن بعدد

  21=ن   )كرة القدم(تحدید االنماط بالنسبة لمراكز الالعبین) 7(رقم جدول 
 المجموع النمط المسائي منتظمالالنمط الغیر  النمط الصباحي مركز اللعب

 1 0 0 1 حارس المرمى
 4 2 1 1 الوسط

 4 1 2 1 ظهیر ایمن
 2 1 1 0 ظهیر ایسر
 3 1 1 1 جناح ایمن
 3 1 1 1 جناح ایسر
 4 3 0 1 قلب هجوم

 21 9 6 6 المجموع
بمركز قلب الهجوم  أن أعلى عدد كان للنمط المسائي )7( یتضح من الجدول

ومركز الوسط  النمط الغیر منتظم  العبین بینما تساوى المراكز في الظهیر االیمن في)3(بعدد
  .العبین) 2(مسائي بعدد النمط الفي 
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  الخاص بتحلیل التباین بین انماط االیقاع الحیوي) 8( رقم جدول
  )مسائيال، منتظمال غیرال ،صباحيال(

االنشطة 
 لتباینمصدر ا الریاضیة

درجة 
 الحریة

مجموع 
 التباین

متوسط 
 قیمة ف المربعات

القیمة 
 الجدولیة

لید
رة ا

ك
 

 5.29 10.58 2 بین المجموعات
 0.52 9.42 18 دلیل المجموعات 3.49 10.17

  20 2 المجموع

سلة
ة ال

كر
 

 8 16 2 بین المجموعات
 0.7 10.5 15 داخل المجموعات 3.59 11.43

  26.5 17 المجموع

قدم
ة ال

كر
 

 0.425 0.85 2 بین المجموعات
 0.53 9.5 18 داخل المجموعات 3.49 0.80

  10 20 المجموع
غیر ،صباحي(الحیوي  اإلیقاع أنماطالخاص بتحلیل التباین بین ) 8(من خالل جدول 

یتضح انه ال ) كرة القدم، كرة السلة، كرة الید(الریاضیة  باألنشطةمراكز اللعب ب) مسائي، منتظم
) 0.80(المحتسبة ) ف(حیث بلغت قیمة ، توجد فروق بین مراكز اللعب في ریاضة كرة القدم

كما وقد لوحظ من الجدول ) 3.59(ت غوالتي بل 0.05وهي أقل من القیمة الجدولیة عند مستوى 
هى )10.17(حیث بلغت قیمة ف المحتسبة   رة الیدأنه توجد فروق معنویة في مراكز اللعب بك

ولو أنه توجد فروق بین ، ) 3.49(بلغت والتي 0.05أكبر من القیمة الجدولیة عند مستوى 
والقیمة الجدولیة بلغت ) 11.43(المحتسبة ) ف(قیمة مراكز اللعب في كرة السلة، حیث بلغت 

ولتحدید معنویة الفروق ، لقیمة الجدولیة وهذه القیم أكبر من ا،  0.05عند مستوى داللة )3.59(
كرة (نشطة الریاضیة ألل) مسائيال،منتظم الغیر ال، صباحي ال(لتحلیل التباین بین االنماط الثالثة 

كما هو موضح في جدول   LSDوتم ذلك باستخدام اختبار أقل فرق معنوي ) كرة السلة، الید 
)9.(  
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  لألنشطةمعنویة الفروق بین انماط االیقاع الحیوي في مراكز اللعب ) 9(رقم جدول
  LSDباستخدام اختبار ) كرة السلة، كرة الید (

االنشطة 
 الریاضیة

 االنحراف المتوسط االنماط
 معنویة الفروق بین المتوسطات

 LSDقیمة 
 مسائيال منتظمالغیر ال صباحيال

   
 

لید
رة ا

ك
 

 0.142 *1.423 - 0.787 0.571 صباحيال
  

0.394 
 *1.571 - - 0.577 2.000 منتظم رغیال
 - - - 0.780 0.429 مسائيال

سلة
ة ال

كر
 

 0.000 *2.000 - 0.548 0.500 صباحيال
  
 *2.000 - - 1.049 2.500 منتظمال غیرال 0.707

 - - - 0.837 0.500 مسائيال
غیر ال،صباحي ال(االنماط الثالثة الخاص بمعنویة الفروق بین ) 9(یتضح من جدول 

یتضح  LSDباستخدام اختبار ) كرة السلة، كرة الید (في االنشطة الریاضیة  )مسائيال ،منتظمال
  :مایلي

منتظم یزید عن النمط الصباحي والنمط المراكز اللعب في كرة الید نالحظ أن النمط الغیر  -
 .والمسائيولم تظهر فروق بین النمط الصباحي ، المسائي 

مراكز اللعب في كرة السلة نالحظ أن النمط الغیر منتظم یزید عن النمط الصباحي والنمط   -
  .ولم تظهر فروق بین النمط الصباحي والمسائي، المسائي 

  :مناقشة النتائج 4-2
إن تحدید نمط اإلیقاع الحیوي أصبح من االشیاء المهمة في مجال التدریب الریاضي حیث 

التغیرات الحادثة في الحالة االنفعالیة والبدنیة والعقلیة للفرد ویالحظ إن الفرد الذي أنه تلك 
یتعرض لتغیر ایقاع وظائفه بصورة مفاجئة یواجه العدید من التغیرات، فعلى سبیل المثال أن 

بالدم ووظیفة الكلى تكون في أعلى  )Adrenalin a( درجة حرارة الجسم ومستوى األدرینالین
یكون في أدنى مستویاته، ولذا ) الیاتون(بینما إفراز هرمون الغدة الدرقیة الصنوبریة  مستویاتها
  )1.(الء األفراد یتعرضون لهبوط في مستویات أدائهم وقدراتهم على التركیزؤ نجد أن ه

من ثم أصبح دراسة نمط اإلیقاع الحیوي مع مراكز اللعب شیئًا مهما أیضًا وكذلك أثناء 
 )(Marichyk عن مارشیوك) 1995(یاضي وهذا ما أوضحه إبراهیم كساب أدائهم للنشاط الر 

أن الریاضیین أنفسهم یالحظون أن أحدهم یستطیع بسهولة أداء الحمل البدني وایضا . وأخرون
یظهر مستوي ریاضي عالي في الساعات الصباحیة واالخرى في النصف الثاني من النهار أن 

ي ومدي ارتباطه بمستوى الكفاءة الوظیفیة یعتبر الشغل تقسیم االفراد الي انماط إیقاع حیو 
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الشاغل للعلماء ویحاولون بقدر جهدهم اجراء الدراسات في هذا المجال ومازال التقسیم یعتمد 
اوسترجوا مما الشك فیه ان كثیر الدراسات في هذا المجال ستصل حتما الي  علي استمارة

  ).1(وعیة االیقاع الحیوي ارتباطات بین الناتج والتي ستكون مدخال لموض
وفیما یتعلق عن انتشار االیقاع الحیوي تبعا لمركز اللعب لبعض األنشطة الریاضیة لكرة  

ان اعلي مجموعة ) 2(الید وكرة السلة وكرة القدم وفقًا لعینة البحث ویتضح  من نتائج جدول 
) 16(مسائي بعدد ویلیه النمط ال%) 54(العب وبنسبة ) 34(للنمط الغیر منتظم حیث بلغت 

وظهر  %)20.9(العب وبنسبة  )13(واقلها النمط الصباحي بعدد%) 25(العب وبنسبة 
واضحًا من ذلك أن العبین افراد العینة یختلفون فیما بینهم باألنماط الحیویة ویصنفون الى ثالث 

فاق النتائج انماط وكان النمط االكثر شیوعا النمط غیر المنتظم في هذه العینة، وبهذا فقد وجد ات
مع نتائج الدراسة التي قام بها ابراهیم كساب التي اجریت علي طالبات كلیة التربیة البدنیة 

طالبا بالمدرسة العلیا االساتذة ) 54(بالزاویة وایضا الدراسة التي قام بها یوسف ذهب علي عدد 
نمط البیولوجي التربیة البدنیة والریاضة بجامعة مستغانم بالجزائر حیث اوضحت تقسیمات ال

ان أعلى نسبة مئویة من عدد الطلبة للنمط الغیر المتنظم ) المسائي،الصباحي الغیر المنتظم (
  .ویلیه النمط الصباحي واقلها النمط المسائي وذلك بالنسبة للمجموع الكلي لعینة البحث

طبیعة ویعزو الباحثون ان النسبة االكبر من العینة كانوا من النمط الغیر منتظم الي ال
والذین یتصفون بعدم وجود نظام سائد لدیهم في حیاتهم الیومیة،  لالعبین في لیبیا االجتماعیة

وبعدم وجود رقابة على الالعبین من قبل المدربین بالنسبة لساعات النوم والیقظة والنظام الیومي 
في المرتبة الثانیة المتبع من العمل والراحة، وأما بالنسبة النمط المسائي فیعزو الباحثون ظهوره 

الى أن جمیع االنشطة الریاضیة وهذا یرجع الى تعود الالعبین على نظام حیاة معظم النشاط بها 
  .یتم في المساء تكون عنه في الصباح

وحنان الحسانین ) 8) (1996(وتتفق هذه النتیجة مع دراسة كل من غادة محمد 
  .ا لدى العینةأن النمط الغیر المنتظم هو االكثر شیوع) 4)(1999(

وفیما یتعلق بنسبه انتشار نمط االیقاع الحیوي بین مراكز الالعبین حسب كل نشاط على 
العبین في ) 3(الوسط  ان اعلى عدد لنمط غیر المنتظم لمركز) 7و 6و 5(حدا فیبین جدول 

لب العبین  في كرة السلة ویلیه النمط المسائي لمركز ق) 3(كرة الید و مركز قلب الهجوم بعدد 
العبین في كرة القدم، ویرجع الباحثون ذلك الى تقارب نوع الممارسة الریاضیة في  )4(الهجوم 

یتطلبه الوقوف بین  كرة الید والسلة بأن اللعبتین تطلب التغیر في مراكز اللعب في كل لحظة وما
من  اللعب وعدم الثبات في مركز واحد مثبت به، وظهر واضحًا أعلى عدد من المراكز اللعب هم
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النمط الغیر منتظم ویلیها النمط المسائي وأقلها النمط الصباحي أي إن نمط اإلیقاع الحیوي یمثل 
  .ردود أفعال حیویة تنعكس على فعالیة االداء لألجهزة الحیویة المختلفة بالجسم

عن شابشكوفا أن الجهاز العصبي والهرموني ) 1994(ویشیر علي البیك وصبري عمر 
اط الكیمیائي لخالیا وأنسجة الجسم المختلفة حیث أن الغدد الصماء التي تفرز یقوم بتنظیم النش

الهرمونات بالدم مباشرة وتلعب دورًا كبیرًا إلتمام العملیات الوظیفیة وكذلك التكیف قبل وخالل 
وبعد العملیات الخاصة بالنشاط الریاضي ومن هنا واجب تحدید نمط االیقاع الحیوي لمراكز 

  ).6(وكفاءة الالعبین اللعب لزیادة
بتحلیل التباین بین انماط اإلیقاع الحیوي ) 8(وبالنظر الى نتائج البحث بجدول رقم 

كرة الید، كرة السلة، (في مراكز اللعب باألنشطة الریاضیة ) الصباحي، الغیر منتظم، المسائي(
) ف(ث بلغت قیمة یتضح أنه التوجد فروق بین مراكز اللعب في ریاضة كرة القدم حی) وكرة القدم
في حین قد لوحظ من ) 0.05وهي أقل من القیمة الجدولیة عند مستوى داللة ) 0.80المحتسبة 

والقیم الجدولیة ) 10.17(نتائج نفس الجدول أنه توجد فروق معنویة في بمراكز العب بكرة الید 
ب بكرة ف المحتسبة في مراكز اللع(وكذلك قیمة ) 0.05(عند مستوى داللة ) 3.49(بلغت 
والقیم اكبر من ) 0.05(عند مستوى داللة  )3.59(والقیمة الجدولیة بلغت ) 11.43(السلة 

ذلك الي اختالف كال من كرة القدم مع كرة الید والسلة من ) الباحثون(القیمة الجدولیة ویرجع 
حیث نوع النشاط حیث تقام مباریات كرة القدم بالمالعب المكشوفة مما یتعرض الالعب الي 

لشمس والظروف الجویة والمناخیة المختلفة وتقام مباریات كرة الید والسلة في مالعب مغطاة ا
وایضًا اختالهما في زمن المباریات وعدد الالعبین لكل فریق وتؤكد سلمى نصار 

ساعة للیوم  24ان لكل انسان كفاءة بیولوجیة قد تكون مختلفة عن غیره خالل ) 1982(وآخرون
  ).65(جي في المستوى الذي یكون في الغالب ثابتاً ویوجد تذبذب بیولو 

معنویة الفروق بین انماط االیقاع الحیوي في مراكز اللعب ) 9(ویتضح من نتائج جدول 
بكرة الید  حیث كانت النتائج في مراكز اللعب LSDلریاضة كرة الید، كرة السلة باستخدام اختبار 

والنمط المسائي وكذلك في مراكز اللعب بكرة ان النمط الغیر منتظم یزید عن النمط الصباحي 
  .السلة ان النمط الغیر منتظم  یزید عن النمط الصباحي والمسائي

ان معامل االرتباط كان قویا في لعبة كرة السلة وكرة الید وذلك لوجود داللة  أتضح حیث
لتدریب بتحدید طردیة بین مركز اللعب واالیقاع الحیوي وهذا ما یؤكد أهمیة االهتمام في مجال ا

نمط االیقاع الحیوي لكل العب وتحدید فترات التدریب للفریق وظهر معامل االرتباط متوسط 
بالنسبة لالعبي كرة السلة وظهر معامل االرتباط ضعیف لالعبي كرة الید ومن هذا وجب 
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صة االهتمام بتحدید نمط االیقاع الحیوي وذلك للتكیف قبل وخالل وبعد فترات التدریبات الخا
  .باألنشطة الریاضیة  وذلك لزیادة كفاءة الالعب

  :االستنتاجات 5-1
  :في ضوء عرض النتائج توصل الباحثون الى االستنتاجات التالیة

ان اعلي نمط من االنماط الثالثة في االنشطة الریاضیة قید البحث هو النمط الغیر منتظم .1
واقلهم %) 25(العب بنسبة )16(بعدد یلیه النمط المسائي %) 54(العب وبنسبة ) 34(بعدد 

 %). 20.9(العب وبنسبة ) 13(النمط الصباحي بعدد 
: فیما یتعلق بنسبة انتشار نمط االیقاع الحیوي بین مراكز الالعبین حسب كل نشاط علي حدا.2

العبین في كرة الید وبمركز قلب ) 3(بأن اعلي عدد للنمط الغیر منتظم لمركز الوسط بعدد 
) 4(العبین في كرة السلة یلیهم النمط المسائي لمركز قلب الهجوم بعدد ) 3(بعدد الهجوم 

 .العبین في كرة القدم
وبالرجوع الي التساؤل الثاني حیث اظهرت النتائج بأنه ال توجد فروق بین مراكز اللعب ریاضة .3

اللعب  كرة القدم فیما ظهرت فروق معنویة بین مراكز اللعب في ریاضة كرة الید ومراكز
 .بریاضة كرة السلة

وجود فرق معنویة بین انماط اإلیقاع الحیوي في مراكز اللعب لنشاط كرة الید وكرة السلة حیث .4
  .یزید النمط الغیر منتظم عن النمط الصباحي والنمط المسائي

  :التوصیات 2-5
والخاصة  قیام المدربین في مجال التدریب الریاضي األخذ في االعتبار الخصائص العامة. 1

 .لإلیقاع الحیوي ومكوناته ومراحله أثناء التخطیط واالشتراك في المنافسات
 .مراعاة التوزیع الزمني لقترة التدریب وتحید مراكز اللعب وفقًا ألنماط اإلیقاع الحیوي. 2
 .استغالل تحدید نمط اإلیقاع الحیوي في عملیة انتقاء واختیار المجموعات المتجانسة. 3
م بتطبیق وتنفیذ األحمال التدریبیة في التوقیت المناسب ألنماط اإلیقاع الحیوي لالعبین االهتما. 4

 .مما یزید فاعلیة العملیة التدریبیة 
اجراء دراسات مشابهة لمعرفة الكثیر عن انماط اإلیقاع الحیوي لتساهم في رفع مستوى الكفاءة . 5

  .المجال الریاضيالوظیفیة والمستوى الرقمي وتحقیق افضل النتائج في 
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  :المراجع
 دراسة تحلیلیة لإلصابات الریاضیة وعالقتها باإلیقاع

، كلیة التربیة غیر منشوره الحیوي، رسالة ماجستیر
 .الریاضیة للبنین، جامعة اإلسكندریة

  :)1995(اببوالقاسم كسَّ أإبراهیم - 1

فسیولوجیا ومورفولوجیا الریاضي وطرق القیاس والتقویم، 
 .العربي، القاهرةالفكر ر دا

  ): 1997( الفتاح العال أحمد عبد أبو - 2
 نمحمد صبحي حسانی

أسس ونظریات التدریب الریاضي، دار الفكر العربي، 
  .القاهرة

تحدید نمط اإلیقاع الحیوي وعالقته بإلنجاز الرقمي 
م رسالة ماجستیر غیر منشوره، كلیة التریبة 100لسباحي 

 .الریاضیة، جامعة حلوان، مصر

 ): 1999( بسطویسي أحمد - 3
  
 ) :1999(حنان محمد حسانین  - 4

تأثیر اإلیقاع الحیوي على بعض القدرات البدنیة لناشئ 
كرة الید، رسالة ماجستیر غیر منشوره، كلیة التربیة البدنیة 

  .وعلوم الریاضة 

  ) :     2018(خدیجة مولود البكوش  - 5

المعارف، اإلیقاع الحیوي واإلنجاز الریاضي، منشاة 
  .مصر، اإلسكندریة

  :)1994( علي البیك وصبري عمر- 6

إلى 18تأثیر فترات الیوم على معامل المرونة للشباب من 
سنة، مجلة نظریات وتطبیقات العدد الثاني، كلیة  20

  .التربیة الریاضیة للبنین، اإلسكندریة

  ): 1992( علي العزوي- 7
  

تخطیط برنامج التدریب الریاضي وفقا لدینامیكیة    
م عدو لدى تالمیذ 100اإلیقاع الحیوي واثره على زمن 

المرحلة االعدادیة الریاضیة باإلسكندریة، رسالة دكتوراه 
غیر منشورة، كلیة التریبة الریاضیة للبنات، جامعة 

  االسكندریة، مصر 

  ) :   1996(غادة محمد عبد الحمید  - 8

بعض القدرات البدنیة الخاصة  ىیر اإلیقاع الحیوي علتأث
كلیة رسالة ماجستیر غیر منشوره  العبي كرة الید،  ىلد

 .التربیة الریاضیة، جامعة الیرموك اربد، األردن

  : )2005(هشام محمد أبو طه- 9
 

فسیولوجیا العامة وفسیولوجیا الریاضة، مكتب الحریة،    : )1994(ــــ10  
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 المعادي، القاهرة  
، موسوعة اإلیقاع الحیوي، منشأة المعارف اإلسكندریة

 .مصر
  ):1995(یوسف ذهب -11  

  محمد جابر بریقع
 غادة محمد عبد الحمید 
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  المعوقات التي تواجه المرأة الحامل لممارسة النشاط الریاضي بالمنطقة الغربیة 
  

  عائشة البهلول محمد   . د
  دمحأنوال عبد اهللا . د                                                                        

  سامیة علي عاشور. م 
  :مقدمة وأهمیة البحث 1_1

الریاضة من أهم العوامل التي تساعد على االرتقاء بالمستوى الصحي والبدني تعد ممارسة     
  .للناس عامًة وللمرأة الحامل خصوصًا 

ومهما كان نوع النشاط الریاضي الممارس فإنه یعتمد أساسًا على الدافع وهو السعادة      
التي تؤثر إیجابیًا على  الشخصیة باإلضافة إلى الفوائد الجانبیة للصحة العامة واللیاقة البدنیة

  ) 165:  4( المرأة الحامل 
عن طبیعة  فالریاضة رسالة محبة وسالم ،وهي بمعناها الشامل نشاط إنساني ال ینفك    

ذا أهمل اإلنسان الریاضة أصیب بالملل  اإلنسان، فاألجسام والعقول تحتاج إلیها في كل حین وإ
ویض األجسام قدیما یتم بوسائل مختلفة والضعف الجسدي، والخمول العقلي، وقد كان تر 

الریاضات، فكانت  كالجري والسباق والمصارعة والفروسیة والسباحة، وغیر ذلك من أنواع
الریاضة ( ، وریاضة األجسام)الریاضة المعنویة( ریاضة العقول والقلوب الریاضة بقسمیها

جاء عن الرسول  فقد لجسدیة،، فریاضة األجسام ولیاقتها لتصبح قویة مرنة عن العلل ا)البدنیة
) المؤمن القوي خیر وأحب إلى اهللا من المؤمن الضعیف(الكریم صلى اهللا علیه وسلم أنه قال 

فقوة المؤمن هي القوة المعنویة والقوة البدنیة، وال تتم القوة البدنیة إال بالتمرین . رواه مسلم
عتم من قُوة والتدریب وممارسة الریاضات، فقد قال اهللا تعالى﴿ وَأعدواْ  هم ما استَط  ومن رباط َل

ه ه عدو اْلخیِل ترهبوَن ِب واإلعداد یكون بقوة اإلیمان . من سورة األنفال 60من اآلیة  وعدوُكم الّل
الكریم  صل اهللا  وقوة األجساد، وقوة األجساد ال تكون إال بالریاضات المختلفة وقد مارس رسولنا

المؤمنین عائشة رضي اهللا عنها، فهذا بعض ما نفل من أنواع علیه وسلم ریاضة الجري هو وأم 
الریاضة في زمن النبي الكریم صل اهللا علیه وسلم مما یدل على اهتمامه وعنایته علیه الصالة 
والسالم بتربیة البدن والروح على حد سواء، وأما في زماننا فقد اتخذت الریاضة ألوانا عدیدة، 

، حیث وضعت    . شؤونهالها في كل دولة وزارة خاصة تعتني بكل واهتمامًا بالغًا
المرأة الحامل عن ممارسة  وتتبلور أهمیة البحث الحالي في التعرف على العوائق التي تواجه    

الریاضة وذلك في محاولة للكشف عن األسباب التي تمنع المرأة من ممارسة الریاضة في الحیاة 
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قافي إال أنهن ال یمارسن الریاضة ولو حتى في الیومیة، فمع وجود المستوى التعلیمي والث
المنزل، لهذا تتجلى لنا أهمیة هذه الدراسة للوقوف على العوامل التي تمنع المرأة من ممارسة 

  .رغم فوائدها الكثیرة والمتنوعة  الریاضة والمداومة علیها
ة الغربیة على وجه ومن هنا فإننا ندعو كل الجهات المعنیة بالدولة اللیبیة عامة والمنطق     

وتكون من ضمن اختصاصاتها ریاضة المرأة  الخصوص إلى بناء مراكز عامة لریاضة المرأة
وهذا یأتي من ، وتحقق لها طموحها، الحامل بطرق متطورة وتتناسب مع ثقافة المرأة اللیبیة

دورها، وتأكید ، واألسرة واألصدقاءخالل تحقیق الوعي المطلوب، وتشجیع المرأة من المجتمع 
یجب العمل على تهیئة كل المستلزمات والبنیة  كما أنه، بعیدًا عن التحجیم وعدم االهتمام

  .التحتیة بما یساعد على تحقیق ریاضة المرأة الحامل بالمنطقة الغربیة
  :مشكلة البحث -1-2

ممارسة تلعب الریاضة أهمیة كبرى للمرأة الحامل نظرًا إلى الفوائد الكثیرة التي تنتج عند    
  .األنشطة الریاضیة المختلفة 

فاشتراك المرأة الحامل في ممارسة النشاط الریاضي یساعد على تنمیة القدرة البدنیة 
  )  10( والسعادة الشخصیة 

إال أن مجتمعاتنا العربیة لم تشهد  المرأة،وبالرغم من أن العالم یشهد اهتمامًا كبیرًا بریاضة 
 وعدم وجود برامج متكاملة لالرتقاء بها بها،االهتمام نفسه، وذلك لقصور الوعي الریاضي 

لكونها من المؤسسات التي تقع ، والعمل بشكل جماعي، وخاصة في وزارة الشباب والریاضة
ت ذات العالقة، إذ إن وذلك بالتعاون مع الجها، على مسؤولیتها االهتمام بتطویر الریاضة

تطویر هذا القطاع الحیوي یقع على عاتق الدولة لتهیئة األجواء المناسبة للمرأة الحامل لممارسة 
فالمرأة الحامل یجب أن تكون ممارستها للریاضة في  .هوایتها الریاضیة من خالل عدة جوانب

ویجب أن تكون من ، ةحیث ال یمكنها أن تظهر عالنیة أثناء ممارستها للریاض، أماكن خاصة
خالل ممارسة تشرف علیها مدربات متخصصات، والبد كذلك من التأكید على الجانب الشمولي 

وتوفیر األجواء المالئمة لها، فنحن نطمح إلى ممارسة حق الریاضة لكافة فئات ، لریاضة المرأة
یة التي تعتبر من والتي تعني الترویح عن النفس والحفاظ على اللیاقة البدنیة والصح، المجتمع

  . ضروریات المرأة الحامل والتي هي أحد فئات هذا المجتمع 
وقد أحدث التطور في المواقف واالعتقادات تحوًال في األسباب والظروف التي كان یتوقف 

ففي معظم ، علیها اشتراك السیدات عامًة والمرأة الحامل خاصًة في ممارسة النشاط الریاضي
  ) 164: 4. (ضة نموًا وتطورًا بفضل ظهور الثقافة والنشر بهذه الدولدول العالم سجلت الریا



 م2020                         المؤتمر العلمي الدولي السادس لكلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة  
 

  
279 

وعند تردد الباحثات على العیادات والمراكز الصحیة الخاصة بالنساء في المنطقة الغربیة 
قامت بطرح مجموعة من األسئلة الخاصة بممارسة النشاط الریاضي داخل وخارج المنزل في 

  .وامل الموجودات بهذه العیادات والمراكزفترة الحمل وذلك على السیدات الح
الریاضیة خارج المنزل  األنشطةكانت تنفي ممارسة  اإلجاباتفالحظن الباحثات أن أغلب 

الریاضیة داخل  األنشطةوأیضًا داخله في هذه الفترة بالرغم من أن بعض منهن كانت تمارس 
وبناء على هذه ، قبل فترة الحملالصاالت الریاضیة النسائیة الموجودة بالقرب من سكنها وذلك 

االستجابات عملت الباحثات على وضع مجموعة من األسئلة في استمارة استبیان وتوزیعها على 
للوقوف على األسباب والمعوقات التي تواجه المرأة الحامل ، السیدات الحوامل بالمنطقة الغربیة

  .عند ممارسة النشاط الریاضي
  :هدف البحث 3_1
أهم المعوقات التي تواجه المرأة الحامل عند ممارسة الریاضة بالمنطقة  التعرف على_ 1

  .الغربیة
  :تساؤل البحث  4_1

  ما هي أهم المعوقات التي تواجه المرأة الحامل عند ممارسة الریاضة بالمنطقة الغربیة ؟     
  :الدراسات النظریة والدراسات المشابهة-2- 2
  :الدراسات النظریة 1_2
  :ضة للمرأةالریا 1_1_2

للریاضة فوائد عدیدة فهي تساهم في الحد من اإلصابة بأمراض عدة مثل السكري والسرطان 
حیث یحتاج الجسم إلى الحركة وذلك لتنشیط الدورة الدمویة باستمرار ، وأمراض القلب والضغط

  ) 7. ( وزیادة اللیاقة البدنیة لدى المرأة مما ینعكس ایجابیًا على الصحة بشكل عام
  :أهمیة الریاضة للمرأة الحامل 2_1_2

فالمحافظة ، تكمن أهمیة الریاضة أثناء الحمل في الفوائد التي تعكسها على صحة المرأة
على نظام ریاضي أثناء فترة الحمل یمكن أن یساعد على الحفاظ على لیاقة الجسم والحصول 

لتقلیل من بعض كما یمكن أن تؤدي الریاضة أثناء الحمل إلى ا، على الراحة النفسیة
المضاعفات الشائعة مثل اآلم الظهر والتعب باإلضافة إلى التخفیف من التوتر وكذلك نجد أن 

  .) 3. ( النشاط البدني الریاضي المقنن یساعد في زیادة القدرة على تحمل اآلم المخاض والوالدة
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  :التمرین التي یفضل استخدامها أثناء فترة الحمل 3_1_2
التمارین الریاضیة قبل الحمل فإنه یجب على المرأة التقلیل من الجهد في حالة ممارسة    

وینصح بممارسة ، المبذول في التمارین الریاضیة أثناء فترة الحمل مقارنة بالفترة التي قبلها
ویتثنى ، ریاضة المشي لمدة ثالثین دقیقة للمرأة الحامل التي لم تمارس التمارین الریاضیة مسبقاً 

باإلضافة إلى ذلك فإنه هناك ، التي تعاني من مضاعفات طبیة أثناء الحمل من ذلك المرأة
العدید من التمارین الریاضیة التي یمكن القیام بها أثناء الحمل والتي تبدأ بالتمارین الریاضیة 

ولكل نوع من التمارین الریاضیة میزاته إال ، البسیطة كالمشي وصوًال إلى رفع األوزان الخفیفة
  .) 3( لنهایة تتشارك في الفوائد التي تعود على الصحة والجسم أنها في ا

  :معوقات ممارسة المرأة الحامل للریاضة 4_1_2
  :البرامج الریاضیة المقننة_ 

أن عدم وجود برامج ریاضیة مقننة وخاصة بالمرأة الحامل یعد من المعوقات ذات األهمیة     
  .للنشاط الریاضي الكبیرة التي تحد من ممارسة المرأة الحامل 

لذا یجب وضع برامج مقننة خاصة بریاضة المرأة الحامل بحیث یتم فیها مراعاة أن      
كما یجب أن یكون ، تحرص المرأة على التنفس بانتظام حتى ال ینقطع األوكسجین عن الجنین

الحامل  المكان الذي تمارس فیه المرأة الحامل النشاط الریاضي بحرارة غیر مرتفعة ألن المرأة
كما یجب أال تمارس التمارین الریاضیة التي ، تكون أكثر عرضة لهبوط ضغط الدم عامة

  ) 8. ( تتطلب منها الرقود على الظهر وخاصة بعد الشهر الرابع من أجل الدورة الدمویة 
  :الكادر الریاضي المتخصص _ 

رأة الحامل وتشجیعها إن عدم توفر الكادر الریاضي المتخصص یؤثر سلبًا على تحفیز الم    
  ) 164:  4. ( لممارسة األنشطة الریاضیة 

  :الدراسات المشابهة 2_2
معوقات تولي المرأة العربیة "بعنوان ) 2008(االعرج  سمر جودة سمعان: دراسة   1_2_2

أهم أهداف هذه الدراسة التعرف ، "مراكز قیادیة في المجال الریاضي في الدول العربیة األسیویة
معوقات تولي المرأة العربیة لمراكز قیادیة في المجال الریاضي من وجهة نظر القادة الى 

وكذلك التعرف إلى ، الریاضیین في مجالس إدارة االتحادات الریاضیة في الدول العربیة األسیویة
المؤهل العلمي والخبرة في االتحاد والممارسة الریاضیة (هذه المعوقات تبعا لمتغیرات الدراسة 

 )251(تكونت من عینة وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي على، )بیعة المهنة الرئیسیةوط
عضوا اختیروا بالطریقة العشوائیة لتمثیل اكبر شریحة من القادة الریاضیین في مجالس إدارة 
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وقد أظهرت  ،)فلسطین، االردن، لبنان، سوریا(االتحادات الریاضیة في الدول العربیة االسیویة 
ج الدراسة أن من أهم المعوقات التي تواجه المرأة العربیة في تولیها مراكز قیادیة في المجال نتائ

الریاضي هي سیادة النظرة المجتمعیة الذكوریة في قیادة المؤسسات الریاضیة، توفر فرص النمو 
ادیة افتقار المرأة للقدرة المالیة الالزمة للوصول لمراكز قی، المهني للرجل أكثر من المرأة

  ) 6. ( ریاضیة
العوائق التي تحول الطالبات الجامعیات عن "بعنوان ) 2016(سلمى بازین : دراسة 2_2_2

وكشف العوائق التي تحول ، إبراز أهمیة ممارسة المرأة للریاضة بهدف: ممارسة الریاضة
ثناء واقتراح حلول للمشاكل التي تواجه المرأة أ، الطالبات الجامعیات عن ممارسة الریاضة

وتحسیس المجتمع ، وتوعیة المرأة بالفوائد الناجمة عن ممارسة الریاضة، للریاضةممارستها 
وقد استخدمت الباحثة المنهج ، بمبادئ الریاضة وما لها من فوائد إیجابیة تعود على المرأة

 حیث تم التوصل، طالبة 30الوصفي باألسلوب المسحي على عینة تم اختیارها عشوائیًا بلغت 
إلى أن الوسط البیئي االجتماعي یتنافى مع ممارسة المرأة للریاضة في المرافق  النتائج في

الریاضیة الحالیة، وأن نظرة المجتمع إزاء ممارسة المرأة للریاضة مازالت سلبیة بسبب عاملي 
اللباس الریاضي واالختالط، فكل من هذه األسباب وأخرى عوائق فعلیة حالت دون ممارسة 

  ) 5. ( الجامعیات للریاضة الطالبات 
المعوقات "بعنوان ) 2018(صبار محمود شحاذة ، مازن هادي كزار الطائي: دراسة  3_2_2

 هدف، "التي تواجه الریاضة النسویة في العراق والحلول المقترحة لها من وجهة نظر الفتیات
یجاد الحلول المقترحة الدارسة إلى تحدید أهم المعوقات التي تواجه الریاضة النسویة في العراق  وإ

وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي باألسلوب المسحي على ، لها من وجهة نظر العراقیین
عینة من طالبات كلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة في جامعتي بابل ودیالي وقد تم اختیارها 

توصل الباحثان إلى وقد ، طالبة من كل جامعة) 100(طالبة بمعدل ) 200(بالطریقة العمدیة 
أن أهم المعوقات التي تواجه المرأة العراقیة وتمنعها من ممارسة الریاضة هي المعوقات النتائج ب

أما الحلول المقترحة في تفعیل دور . االجتماعیة ومن ثم الجوانب األمنیة واإلمكانات الصحیة 
ممارسة الریاضة ودعم األندیة النسویة المتخصصة وتفیر كافة األجهزة واألدوات الخاصة ل

  ) 9.( المسؤولین للریاضة النسویة بشكل خاص 
  :اجراءات البحث 3
  :منهج البحث 1_3

  .استخدمن الباحثات المنهج الوصفي لمالءمته لطبیعة البحث     
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  :مجتمع البحث 2_3
من المنطقة ) مل بمختلف مراحل الح( مجتمع البحث على السیدات الحوامل  أشتمل     

   .بلیبیاالغربیة 
  :عینة البحث 3_3

تم اختیار عینة البحث بالطریقة العشوائیة من السیدات الحوامل المتابعین للعیادات الخاصة    
، الزهراء، الزاویة الغرب، الزاویة المركز، الزاویة الجنوب( بالنساء والتولید من المناطق 

  .سیدة  250 بلع عدد أفراد العینةحیث ، )صرمان، صبراتة، جنزور، المعمورة
  :األدوات المستخدمة في البحث 4_3
  :المقابلة الشخصیة_ 1

، قامت الباحثات بإجراء المقابلة الشخصیة مع القائمین على الصاالت الریاضیة النسائیة_ 
حیث لوحظ عزوف كبیر جدا من السیدات ، للتعرف على مدى انتساب السیدات الحوامل لها

  . الممارسات للریاضة في هذه الفترة
قامت الباحثات بإجراء المقابلة الشخصیة مع بعض السیدات الحوامل والمتابعین للعیادات _ 

  .وذلك لتحدید ما إذا كانت السیدة ممارسة للنشاط الریاضي أم ال ، الخاصة بالنساء والوالدة
  ) :استبیان  استمارة(أداة الدراسة _ 2

ع على بعض المراجع والدراسات العلمیة بعد اجراء المقابالت الشخصیة السابقة واالطال     
ولتحقیق أهداف الدراسة قامت الباحثات ببناء وتصمیم استمارة استبیان ، في حدود علم الباحثات

عن ممارسة األنشطة ) بمختلف مراحل الحمل(خاصة بالمعوقات التي تواجه السیدات الحوامل 
وذلك بعد ) 1(ة استبیان أولیة مرفق حیث تم إعداد استمار ، الریاضیة كأداة لجمع المعلومات 

ودراسة مازن هادي كزار  )5)(2016(الرجوع إلى الدراسات السابقة مثل دراسة سلمى بازین 
) 6)(2008( سمعانا اعرجودراسة سمر جودة ) 9) (2018(صبار محمود شحاذة ، الطائي

 الباحثات قامتوقد ،) في حدود علم الباحثات(باإلضافة إلى المراجع العلمیة المتخصصة 
في مجال التربیة البدنیة وعلوم الریاضة من  بعرض االستمارة على عدد خمسة من الخبراء

للتأكد من مناسبة الفقرات ودقة صیاغتها ) 2مرفق) (المرقب، طرابلس، الزاویة(جامعة 
  .والعمل على تقنینها  ووضوحها
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  :المعامالت االحصائیة ألداة الدراسة 5_3
  : الصدق الظاهري لالستمارة 1_5_3

للتحقق من صدق فقرات استمارة االستبیان وصالحیتها من حیث الصیاغة والمضمون      
، ومناسبتها وشمولها للجوانب المتعلقة بالمعوقات التي تواجه المرأة الحامل عند ممارسة الریاضة

على ستة من أعضاء ) 1( فقرة مرفق) 17(وقد عرضت استمارة االستبیان بصورتها األولیة 
وقد ، )2(مرفق ) المرقب، طرابلس، الزاویة(هیئة التدریس بكلیات التربیة البدنیة من الجامعات 

تم استبقاء الفقرات على أنها مناسبة لتحقیق األهداف التي وضعت من أجلها مع إجراء بعض 
ات التي انتهت إلیها كما تم اضافة ثالث فقرات جدیدة فأصبح مجموع الفقر ، التعدیالت علیها

  .ي لالستمارة وعلیه تعتبر هذه االجراءات داللة صدق الظاهر ، فقرة) 20(االستمارة بعد التحكیم 
  :الدراسة االستطالعیة للبحث 6_3

للتأكد من عدم ممارسة المرأة الحامل للریاضة في فترة الحمل كان البد على الباحثات من      
والمتمثلة في الزیارات المیدانیة لبعض المراكز الصحیة العامة والخاصة إجراء دراسة استطالعیة 

، م2019/  8/  15_5بالمنطقة الغربیة والمتمثلة في عیادات النساء والوالدة وذلك في الفترة 
، حیث لوحظ أنه هناك بعض المعوقات التي تقف حائًال بین المرأة الحامل وممارسة الریاضة

  .سة في تحدید سیر العمل لهذا البحث وقد ساعدتنا هذه الدرا
  :الدراسة األساسیة للبحث  7_3

حیث ، )من مختلف مراحل الحمل(مرأة حامل ) 250(شملت الدراسة األساسیة للبحث على     
تم توزیع استمارة االستبیان التي تم ضبطها وتقویمها موضوعیًا من أساتذة من كلیات التربیة 

 18م إلى 2019/  11/  4وذلك في الفترة من ، )وطرابلس والمرقب الزاویة(البدنیة بالجامعات 
  .م 2019/  11/ 

 :طرق استخراج النتائج
ولتفسیر النتائج ، )ال(و )نعم(تكون سلم االستجابة على فقرات االستمارة من استجابتین وهي     

  : وتحدید درجات المعوق اعتمدت النسب المئویة التالیة 
 معوق ذو صعوبة كبیرة جدا                 فما فوق       % 80_ 
 معوق ذو صعوبة كبیرة %                    79.9 -% 60_ 
 معوق ذو صعوبة متوسطة %                    59.9 -% 40_ 
  معوق ذو صعوبة ضئیلة %                        40اقل من _ 
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  :األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في البحث 8_3

من أجل تحلیل وترجمة النتائج المتحصل علیها بعد اإلجابة عن األسئلة المطروحة أعتمت     
  % .الباحثات على اإلحصاء باستخدام النسبة المئویة 

	%  = النسبة المئویة 	عدداإلجابات	
الكلیالمجموع

  

  :عرض ومناقشة النتائج -4
لغرض التعرف على المعوقات التي تواجه المرأة الحامل عند ممارسة النشاط الریاضي 

وفي ضوء البیانات اإلحصائیة التي توصل إلیها الباحثات من خالل استخدام ، بالمنطقة الغربیة
استمارة االستبیان لتحدید أهم المعوقات التي تواجه المرأة الحامل عند النسبة المئویة على 

  نشاط الریاضي بالمنطقة الغربیة ممارسة ال
من خالل الجدول السابق الذي یعرض نتائج النسب المئویة لبعض المعوقات التي تواجه 

أهم هذه  حیث یتضح أن من، المرأة الحامل بالمنطقة الغربیة عند ممارسة النشاط الریاضي
المعوقات هو عدم درایة المرأة الحامل بالتمارین الخاصة ومدى االستفادة منها لها وللجنین في 

ثم یلیها ، من اجمالي العینة%  93.20حیث تحصل هذا السبب على نسبة مئویة ، نفس الوقت

  %النسبة المئویة   األسئلة  ت
  ال  نعم

  % 84.80  % 15.20  .هل للمعتقد الدیني أثر سلبي على ممارستك للریاضة   1
  % 48.00  % 52.00  .هل لغیاب األمن والسالمة دور على عدم ممارسك للریاضة   2
  % 62.00  % 38.00  .هل تجدي استخدام التكنولوجیا واالنترنت أفضل من ممارسة الریاضة   3
  % 96.00  % 4.00  .هل الوالدین سبب في عدم ممارستك للریاضة   4
  % 90.00  % 10.00  .هل زوجك سبب في عدم ممارستك للریاضة   5
  % 60.00  % 40.00  .هل الجانب الثقافي واالجتماعي أثر على عدم ممارسة الریاضة   6
عدم ممارستك  هل قلة وجود الصالت الریاضیة المتخصصة القریبة من مسكنك سبب في  7

  .للریاضة 
84.8 %  15.20 %  

  % 80.00  % 20.00  .هل لألصدقاء دور في عدم ممارستك الریاضة   8
  % 38.00  % 62.00  .هل لدیك معتقد أن الریاضة أثناء الحمل تؤدي إلى أالم في الجسم   9
  % 72.80  % 27.20  .هل لدیك معتقد أن الریاضة أثناء الحمل تؤدي إلى اجهاض الجنین   10
هل لدیك معتقد أن الریاضة أثناء الحمل تؤدي إلى ارتخاء في منطقة الحوض وبالتالي تؤدي   11

  .إلى االم الظهر 
50.00 %  50.00 %  

  % 80.00  % 20.00  .هل تعاني من مشاكل بالحمل تمنعك عن ممارسة الریاضة   12
  % 14.00  % 86.00  .ممارستك للریاضة هل عدم توفر المختصین في ریاضة الحوامل سبب في عدم   13
  % 72.00  % 28.00  .هل لطبیبك الخاص دور في عدم ممارستك للریاضة   14
  % 6.80  % 93.20  .هل عدم درایتك بالتمارین الخاصة بالمرأة الحامل سبب في عدم ممارستك للریاضة   15
  % 52.00  % 48.00  .لممارسة الریاضة عدم قدرتك على التوفیق بین مسؤولیاتك االسریة وتحدید وقت   16
  % 7.60  % 92.40  .افتقار الحوافز المعنویة الداعمة للمرأة الحامل لممارسة النشاط الریاضي   17
  % 20.00  % 80.00  .هل للعادات والتقالید دور في عدم ممارستك للریاضة   18
  % 7.60  % 92.40  .النشاط الریاضي هل للثقافة الریاضیة للمرأة اللیبیة دور في اختیار نوع   19
  % 14.00  % 86.00  .هل عدم ثقتك في برامج التدریبات الریاضیة سبب في عدم ممارستك للریاضة   20



 م2020                         المؤتمر العلمي الدولي السادس لكلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة  
 

  
285 

الثقافة االفتقار للحوافز المعنویة الداعمة للمرأة الحامل عند ممارسة النشاط الریاضي وقلة 
الریاضیة للمرأة اللیبیة له دور في اختیار نوع النشاط الریاضي ووقت ممارسته حیث كانت 

  .من اجمالي العینة %  92.40النسبیة المئویة 
وكذلك للعادات والتقالید لهم دور في عدم ممارسة المرأة الحامل للریاضة فقد كانت النسبة 

  .العینةمن اجمالي %  80.00المئویة 
الباحثات هذه المعوقات وسبب وجودها هو قلة اهتمام االعالم الریاضي بكل ما  وتعزي

فاهتمام المؤسسات االعالمیة بهذا الجانب له ، یخص المرأة اللیبیة عامة والمرأة الحامل خاصة
دور في نشر الوعي الثقافي والخاص بكل جونب الریاضة ومدى االستفادة منها في الحیاة 

  .الیومیة 
األنشطة الریاضیة تعد عملیة نمو مستمرة تهدف إلى زیادة خیرات الفرد الیومیة فممارسة 

  ) 19:  2. ( واالحتفاظ بقدراته البدنیة 
فتؤكد نتائج هذه الدراسة إلى أنه من المعوقات تلك تتعلق بالمجتمع والعادات والتقالید 

الریاضة بالصاالت  باإلضافة إلى نظرة المجتمع الضیقة لممارسة المرأة الحامل لألنشطة
فهي ، حیث یأتي ذلك نتیجة غیاب الوعي الثقافي الریاضي ألهمیة ممارسة الریاضة، الریاضیة

وهذا ما ، تعد من األسباب المهمة التي تحد من مشاركة المرأة الحامل في األنشطة الریاضیة
) 9( )2018(تؤكده نتائج دراسة كًال من مازن هادي كزار الطائي وصبار محمود شحاذة 

  .)5) (2016(وسلمى بازین 
ومن األسباب أیضًا عدم توفر متخصصین في ریاضة الحوامل وكذلك عدم الثقة في برامج 
التدریبات الریاضیة المطبقة في الصاالت الریاضیة النسائیة ألنها تطبق بشكل عشوائي وغیر 

  ) .لف مراحل الحملفي مخت(كما أنها تفتقر للبرامج الخاصة بالسیدات الحوامل ، مقنن
فالبرامج الریاضیة المتخصصة والمقننة هي التي تساعد المرأة وخاصة تلك التي تمارس 

  .الریاضة بانتظام قبل فترة الحمل على ممارستها بشكل منتظم حتى في فترة الحمل 
لهذا یجب وضع برامج مقننة خاصة بریاضة المرأة الحامل بحیث یتم فیها مراعاة أن 

كما یجب أال تمارس ، ة على التنفس بانتظام حتى ال ینقطع األوكسجین عن الجنینتحرص المرأ
التمارین الریاضیة التي تتطلب منها الرقود على الظهر وخاصة بعد الشهر الرابع من أجل الدورة 

  )8. (الدمویة 
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ى تؤكد الباحثات وبناء على النتائج التي تم التوصل إلیها من خالل اجراء هذه الدراسة عل
أن عدم وجود برامج ریاضیة مقننة وخاصة بالمرأة الحامل یعد سبب مهم في عدم ممارستها 

  .للریاضة خالل فترة الحمل 
وأیضًا من األسباب المهمة هو قلة انتشار الصاالت الریاضیة المتخصصة للمرأة الحامل 

الحامل عند  حیث یعد أحد األسباب التي تواجه المرأة الغربیة،وفي نطاق واسع بالمنطقة 
  .من اجمالي العینة %  84.80ممارسة الریاضة فقد تحصلت على نسبة مئویة قدرها 

فعدم توفر الصاالت الریاضیة المتخصصة بالمرأة الحامل وعد تجهیزها كما هو مطلوب 
من الناحیة الریاضة والصحیة وتوفر المتخصصین بریاضة المرأة الحلم فإنه یؤدي إلى عدم 

وهذه النتیجة تتفق مع دراسة ، طة الریاضیة في فترة الحمل بمختلف مراحلهممارستها لألنش
والتي تنص على عدم توفر المرافق الریاضیة الخاصة والمالئمة ) 5) (2016(سلمى بازین 

بالمرأة، وعدم تجهیزها وتكییفها للریاضات النسویة كما ینبغي، یؤدي إلى عدم ممارسة المرأة أو 
  . یاضة الطالبة الجامعیة للر 

فیجب أن یكون المكان الذي تمارس فیه المرأة الحامل النشاط الریاضي بحرارة غیر مرتفعة 
  )8. (ألن المرأة الحامل تكون أكثر عرضة لهبوط ضغط الدم عامة 

وكذلك غیاب االعالم الریاضي وقلة انتشار الثقافة الریاضیة اثر سلبًا على ثقافة المرأة 
ك لعدم درایتها بمدى فائدة الریاضة أثناء فترة الحمل إلى أن توصلت حتى اجتماعیًا وصحیًا وذل

إلى معتقد أن الریاضة تؤثر سلبًا على جسمها شكًال ومضمونًا وذلك من حیث اآلم الظهر 
حیث كانت النسبة المئویة ما ، وأیضًا ارتخاء بعض العضالت وخاصة بمنطقة الحوض والظهر

  %) . 62.00_ %  40.00(بین 
الباحثات هذه األسباب إلى غیاب الوعي الصحي والمعرفة بالفوائد التي تقدمها وتعزي 

فالتربیة البدنیة والریاضة تساعد ، ممارسة األنشطة الریاضیة في هذه الفترة للجسم وكذلك للجنین
على تطویر وظائف األجهزة الحیویة للجسم كتنشیط الدورة الدمویة والجهاز التنفسي وغیرهما من 

  )19:  2. (الحیویة بالجسم  األجهزة
فیجب على وسائل اإلعالم تسلیط الضوء على ریاضة المرأة وممارسة المرأة الحامل 

وكذلك نشر القیم والمبادئ ، للریاضة وتشجیعها مع توضیح فوائدها النفسیة واالجتماعیة والبدنیة
شطة الریاضیة واستغالل االجتماعیة التي توازن بین أوقات العمل والفراغ لتدفعهن لممارسة األن

أوقات الفراغ لهن مع توفر مراكز خاصة لنعمل على تغییر نظرة المجتمع السلبة اتجاه ممارسة 
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راسة سلمى بازین وهذا ما تتفق معه نتائج د. المرأة الحامل للریاضة في مختلف مراحل الحمل 
 )2016 ) (5(  

ألمن والسالمة لهما دور في عدم أیضًا من األسباب التي تواجه المرأة الحامل هو غیاب ا
قدرة المرأة على ممارسة أي نشاط ریاضي بالصاالت النسائیة الموجودة بالمنطقة الغربیة من 

  .من اجمالي العینة %  52.00فقد كانت النسبة المئویة ، مسكنها
فالواقع األمني الحالي له دور سلبي في ابتعاد المرأة عمومًا والمرأة الحامل على وجه 

حیث تتفق نتائج ، الخصوص عن ممارسة األنشطة الریاضیة داخل الصاالت الریاضیة النسائیة
)  9) (  2018( هذه الدراسة مع نتائج دراسة مازن هادي كزار الطائي وصبار محمود شحاذة 

التي توصلت إلى أن المعوقات األمنیة تعد من أهم المعوقات التي تواجه المرأة وتمنعها من 
  .نشطة الریاضیة ممارسة األ

أما باقي المعوقات التي من المتوقع أن تكون قد تواجه المرأة الحامل عند ممارسة األنشطة 
وهي تعد % )  38.00_ %  4.00( الریاضیة فقد كانت النسبة المئویة لها قد تراوحت ما بین 

  ) . % 39.90( معوقات ذات درجة صعوبة ضعیفة جدًا لحصولها على نسبة مئویة أقل من 
ما هي أهم المعوقات التي فمن خالل ما سبق نستطیع االجابة على تساؤل البحث وهو 

  تواجه المرأة الحامل عند ممارسة الریاضة بالمنطقة الغربیة ؟ 
 التي تواجه المرأة الحامل عند ممارسة الریاضة بالمنطقة الغربیةحیث تتمثل هذه المعوقات 

  : في
فقد تحصل هذا ، مرینات الریاضیة وفوائدها خالل فترة الحملعدم درایة المرأة الحامل بالت

قلة ، من إجمالي العینة ویعد أعلى نسبة عن باقي المعوقات وتلیها%  93.20السبب على 
الثقافة الریاضیة واالفتقار للحوافز التي تدعم المرأة الحامل عند ممارسة األنشطة الریاضیة حیث 

  .نة من إجمالي العی%  92.40تحصل على 
كذلك عدم توفر األشخاص المتخصصین في ریاضة الحوامل وكذلك عدم الثقة في البرامج 

فهي من ، الریاضیة المطبقة حالیًا في الصاالت الریاضة المحدودة النطاق بالمنطقة الغربیة
وجهة نظرها تعد برامج عشوائیة غیر مقننة وغیر متخصصة للمرأة الحامل حیث تحصلت على 

  .من إجمالي العینة  % 86.00نسبة 
إن قلة توفر وانتشار الصاالت الریاضیة النسائیة بالمنطقة الغربیة والمتخصصة بریاضة 
    المرأة الحامل تعد من أسباب عدم ممارستها لألنشطة الریاضیة فقد تحصلت على نسبة

  .من إجمالي العینة %  84.80
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وكذلك ، من إجمالي العینة%  80.00وتلیها العادات والتقالید والتي تحصلت على نسبة 
وأیضًا غیاب ، غیاب األعالم الریاضي ساعد على قلة انتشار الثقافة الریاضیة للمرأة الحامل

األمن والسالمة ساعد على عدم قدرة المرأة الحامل على ممارسة األنشطة الریاضیة داخل 
حصل عبى نسبة فقد ت، الصاالت الریاضیة وخاصة تلك التي تكون غیر قریبة من مسكنها

  .من إجمالي العینة %  52.00
  :االستنتاجات والتوصیات-5
  :االستنتاجات 1_5

في ضوء المنهج المستخدم وعرض ومناقشة النتائج التي توصلوا لها الباحثات تم استنتاج     
  :اآلتي

من أهم عدم اهتمام االعالم الریاضي بنشر مدى فائدة ممارسة الریاضة للمرأة الحامل یعد _ 1
  .المعوقات 

عدم االهتمام بالثقافة الریاضیة للمرأة عامًة والمرأة الحامل على وجه الخصوص أدى إلى _ 2
  .عدم اهتمامها بممارسة النشاط الریاضي 

قلة االهتمام بالحوافز المعنویة الداعمة للمرأة الحامل سبب من أسباب عزوفها عن ممارسة _ 3
  .النشاط الریاضي 

برامج ریاضیة مقننة وخاصة بالمرأة الحامل في المنطقة الغربیة سبب في عدم عدم وجود _ 4
  .ممارستها للنشاط الریاضي 

عدم وجود كادر ریاضي متخصص في ریاضة المرأة الحامل بالصاالت القلیلة الموجودة في _ 5
  .المنطقة الغربیة 

  .الحامل بالمنطقة الغربیة االفتقار لوجود الصاالت الریاضیة المتخصصة بریاضة المرأة _ 6
  .العادات والتقالید لها دور كبیر في عدم ممارسة المرأة الحامل للنشاط الریاضي _ 7

  :التوصیات  2_5
اهتمام االعالم الریاضي بنشر الوعي الریاضي الخاص بالتمرینات الخاصة بالمرأة الحامل _ 1

  .لتطویر الثقافة الریاضیة لها 
  ) .أمنیًا ، مادیاً ( بالمرأة تحت رعایة الدولة تصمیم أندیة خاصة _ 2
، تفعیل دور الصاالت الریاضیة واالهتمام بوجود كادر متخصص في ریاضة المرأة  الحامل_ 3

  . وتوفیر كافة األجهزة واألدوات الخاصة لممارسة الریاضة بالنسبة للمرأة الحامل 
  .حاملاالهتمام بوضع برامج ریاضیة مقننة وخاصة للمرأة ال_ 4
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  .دعم المسؤولین لریاضة المرأة بشكل عام وریاضة المرأة الحامل بشكل خاص  - 5
  

  :المراجع 
  .الفرآن الكریم _ 1
، الطبعة األولى، دار جریر للنشر والتوزیع، تعلیم التربیة الریاضیة: ابراهیم محمد محاسنة _ 2

  .م 2006، األردن
  .م 2019، بحث منشور، الحملأهمیة الریاضة أثناء : أنس أبو ریاله _ 3

www.sotor.com 
 ، الطبعة الرابعة، دار الصفاء للنشر، علم النفس التربوي، حنان عبد الحمید العناني_ 4

  .م 2015
بحث ، العوائق التي تحول الطالبات الجامعیات عن ممارسة الریاضة: سلمى بازین _ 5

  .م2016، جامعة محمد خیضر بسكرة، م وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضةمعهد علو ، منشور
معوقات تولي المرأة العربیة مراكز قیادیة في المجال الریاضي : سمر جودة سمعان األعوج _ 6

  .م 2008، جامعة القدس، رسالة ماجستیر منشورة، في الدول العربیة األسیویة
  .م 2015، بحث منشور، للنساءفوائد الریاضة : هایل الجازي _ 7

www.mawdoo3.com 
  .م 2015، بحث منشور، الریاضة للحامل: كارین ألیان ضاهر _ 8

www.lahamag.com 
الریاضة النسویة المعوقات التي تواجه : صبار محمود شحادة ، مازن هادي كزار الطائي_ 9

كلیة التربیة البدنیة ، بحث منشور، في العراق والحلول المقترحة لها من وجهة نظر الفتیات
  .م 2018، العراق، جامعة دیالي، وعلوم الریاضة

، الریاضیةكلیة التربیة ، بحث منشور، الریاضة والمرأة: یاسین علوان اسماعیل المیمي _ 10
  .م 2015، جامعة بابل

  
  
  
  
  
  



 م2020                         المؤتمر العلمي الدولي السادس لكلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة  
 

  
290 

  )1(مرفق 
  االستمارة في صورتها األولیة

  ..................................... :المحترمةالسیدة 
  :طیبةتحیة 

سألین اهللا عز وجل أن یبارك  ولمعرفة،بدایة نشكر لكم جهودكم البناءة للرفع من مسیرة العلم 
عزوف المرأة الحامل " یسرنا أن نضع بین أیدیك استمارة استبیان وهي أداة لدراسة بعنوان .فیكم

حیث تحتوي االستمارة على مجموعة من األسئلة ذات " عن ممارسة الریاضة بالمنطقة الغربیة 
في الخانة التي تحتوي على ( / ) وذلك لإلجابة على فقراتها بوضع عالمة  بالموضوع،الصلة 
  .جابة التي تعبر عن موقفك بدیل اال

  نأمل منكي التكرم باالطالع واالجابة 
  :فقرات االستبیان 

  ال  نعم  األسئلة  ت
      .هل للمعتقد الدیني أثر سلبي على ممارستك للریاضة   1
      .هل لغیاب األمن والسالمة دور على عدم ممارسك للریاضة   2
      .من ممارسة الریاضة هل تجدي استخدام التكنولوجیا واالنترنت أفضل   3
      .هل الوالدین سبب في عدم ممارستك للریاضة   4
      .هل زوجك سبب في عدم ممارستك للریاضة   5
      .هل الجانب الثقافي واالجتماعي أثر على عدم ممارسة الریاضة   6
      .هل قلة وجود الصالت الریاضیة المتخصصة سبب في عدم ممارستك للریاضة   7
      .لألصدقاء دور في عدم ممارستك الریاضة هل   8
      .هل لدیك معتقد أن الریاضة أثناء الحمل تؤدي إلى أالم في الجسم   9
      .هل لدیك معتقد أن الریاضة أثناء الحمل تؤدي إلى اجهاض الجنین   10
ض وبالتالي هل لدیك معتقد أن الریاضة أثناء الحمل تؤدي إلى ارتخاء في منطقة الحو   11

  تؤدي إلى االم الظهر
    

      .هل تعاني من مشاكل بالحمل تمنعك عن ممارسة الریاضة   12
      .هل عدم توفر المختصین في ریاضة الحوامل سبب في عدم ممارستك للریاضة   13
      .هل لطبیبك الخاص دور في عدم ممارستك للریاضة   14
      .في عدم ممارستك للریاضة  هل عدم درایتك بالتمارین الخاصة بالمرأة الحامل سبب  15
      .عدم قدرتك على التوفیق بین مسؤولیاتك االسریة وتحدید وقت لممارسة الریاضة   16
      .افتقار الحوافز الداعمة للمرأة في المجال الریاضي   17
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  )2(مرفق 
  قائمة بأسماء الخبراء لتقییم استمارة االستبیان 

  الجامعة  الكلیة  الدرجة العلمیة  االسم  ت
  الزاویة  التربیة البدنیة وعلوم الریاضة  استاذ مساعد  لیلى محمد الهنشیري  1
  الزاویة  التربیة البدنیة وعلوم الریاضة  استاذ مساعد  رندة المیساوي  2
  طرابلس  التربیة البدنیة  استاذ مساعد  اسماعیل الهادي حصن  3
  طرابلس  التربیة البدنیة  استاذ مساعد  مجدي أبو بكر حمزة  4
  طرابلس  التربیة البدنیة  استاذ مساعد  محمد بشیر الحداد  5
  المرقب  التربیة البدنیة  استاذ مساعد  سلیمان الصادق األمین  6

  )3(مرفق 
  االستمارة في صورتها النهائیة

  %النسبة المئویة   األسئلة  ت
  ال  نعم

      .هل للمعتقد الدیني أثر سلبي على ممارستك للریاضة   1
      .لغیاب األمن والسالمة دور على عدم ممارسك للریاضة  هل  2
      .هل تجدي استخدام التكنولوجیا واالنترنت أفضل من ممارسة الریاضة   3
      .هل الوالدین سبب في عدم ممارستك للریاضة   4
      .هل زوجك سبب في عدم ممارستك للریاضة   5
      .ممارسة الریاضة هل الجانب الثقافي واالجتماعي أثر على عدم   6
      سبب في عدم ممارستك للریاضة هل قلة وجود الصالت الریاضیة المتخصصة القریبة من مسكنك  7
      .هل لألصدقاء دور في عدم ممارستك الریاضة   8
      .هل لدیك معتقد أن الریاضة أثناء الحمل تؤدي إلى أالم في الجسم   9
      .الحمل تؤدي إلى اجهاض الجنین هل لدیك معتقد أن الریاضة أثناء   10
      ض وبالتالي تؤدي إلى االم الظهرهل لدیك معتقد أن الریاضة أثناء الحمل تؤدي إلى ارتخاء في منطقة الحو   11
      .هل تعاني من مشاكل بالحمل تمنعك عن ممارسة الریاضة   12
      .للریاضة هل عدم توفر المختصین في ریاضة الحوامل سبب في عدم ممارستك   13
      .هل لطبیبك الخاص دور في عدم ممارستك للریاضة   14
      .هل عدم درایتك بالتمارین الخاصة بالمرأة الحامل سبب في عدم ممارستك للریاضة   15
      .عدم قدرتك على التوفیق بین مسؤولیاتك االسریة وتحدید وقت لممارسة الریاضة   16
      .الداعمة للمرأة الحامل لممارسة النشاط الریاضي افتقار الحوافز المعنویة   17
      .هل للعادات والتقالید دور في عدم ممارستك للریاضة   18
      .هل للثقافة الریاضیة للمرأة اللیبیة دور في اختیار نوع النشاط الریاضي   19
      .هل عدم ثقتك في برامج التدریبات الریاضیة سبب في عدم ممارستك للریاضة   20
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  مارسةنحو م الشباب ي اللیبي في تشكیل اتجاهاتاإلعالم الریاض دور
  النشاط الریاضي

  
  اللطیف الرباع عبد. أ                                                                        

 
:دمةـــالمق 1-1  

لقد انصب اهتمام وسائل اإلعالم بمختلف أنواعها بالریاضة كمادة أساسیة لجذب اكبر 
عدد من المتلقین وأفردت لها المساحات الزمنیة والمكانیة الواسعة لتتسع قاعدة المتابعین لهذه 

فالممارسة الریاضیة أصبحت غایة لبلوغ الصحة ، الوسائل وتتزاید أعداد الممارسین للریاضة
أحد أشكال اإلعالم  ویعتبر اإلعالم الریاضي السیما المرئي هو، والنفسیة السیما للشباب البدنیة

المتخصص الذي یساهم في تحقیق أهداف المؤسسات الریاضیة ورفع مستوى الثقافة الریاضیة 
ناثا وتعریفهم بأهمیة دور الریاضة في حیاتهم  وزیادة الوعي الریاضي لفئات المجتمع ذكورا وإ

ویتضمن صراعًا تنافسیًا ، كل نشاط بدني یتصف بروح اللعب یمارسه الفرد برغبة وصدق" كونها 
ویلعب اإلعالم الریاضي دورا مهما  )11 –1(" مع الغیر أو مع الذات أو مع عناصر الطبیعة

إذ تؤثر الصحف والتلفزیون على رجال اإلعالم إلعطاء الحقائق "في تقدیم مادة إعالمیة مفیدة 
العمل على  حث وتشجیع المتخصصین في مجال "وكذلك ) 5 – 2" (الدقیقة عند سرد األخبار

ت في التربیة الریاضیة ونشر وتنمیة االتجاها، الریاضة للمساهمة في تدعیم العادات السلیمة
فتنمیة االتجاهات كل ما من شأنه أن یزید من معرفة المتابع   )9 - 3" (الوعي بشكل عام

یؤدي إلى توسیع أفقه وفهمه لما یدور حوله من أحداث ریاضیة ومعلومات "للمجال الریاضي و
تتناول تاریخ لعبة وتتضمن الثقافة الریاضیة الموضوعات التي ، عن الجدید في مجال الریاضة

من األلعاب وأیضًا المقارنات بین الریاضة في الداخل والخارج والمعلومات الخاصة باقتصادیات 
كافة المواضیع التي تهدف "ویندرج تحتها  )1 - 4( "الریاضة وكیف تؤثر الریاضة على المجتمع

ات الفراغ و التسلیة إلى تنمیة اتجاهات الشباب نحو الریاضة سواء من حیث المتابعة لشغل أوق
والترفیه والترویح عن النفس لالبتعاد عن الظواهر االجتماعیة السلبیة أو من حیث الممارسة 

للنهل من معین الریاضة بما یعود بالنفع والفائدة على الصحة وتقویم الجسم واالبتعاد عن الخمول  
ئیًا تحت هذه الفئة عندما وتصنف الموضوعات تلقا، الكسل وما یتبعه من أضرار بدنیة ونفسیةو 

االبتعاد  –روعة ممارسة الریاضة  –أهمیة الریاضة (( تحتوي مثًال على كلمات أو جمل مثل 
الریاضي أداة  اإلعالمویرى الباحث أن ) 6 -5"( الخ... سبب الخمول والكسلعن الریاضة ی



م2020                         المؤتمر العلمي الدولي السادس لكلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة    
 

 
293 

الریاضي بین جمهور مهمة لنشر الثقافة الریاضیة وزیادة المعرفة الریاضیة وتعمیق الوعي 
وتحقیق الكثیر من المهام والوظائف اإلعالمیة المتعلقة بالریاضة والتربیة الریاضیة ، المتابعین

ومنها األخبار الریاضیة والمتابعات والتحلیالت الریاضیة باإلضافة إلى الترویح والترفیه والتعلیم 
في غالبیتها لها طبیعة اتصالیة  حیث تُستقى المعلومات والمعارف المتصلة بالریاضة من مصادر

وثقافیة أبرزها وسائل االتصال الجماهیریة التي كثرت وتنوعت في العصر الحدیث بحیث صارت 
  .من أیسر السبل لنقل المعلومات والمعارف وتأتي اإلعالم المرئي في مقدمتها

لذا یهدف هذا ، وأمام إقبال الشباب على متابعة اإلعالم الریاضي المرئي بشكل أو بآخر    
البحث إلى معرفة دور اإلعالم الریاضي في تشكیل اتجاهات الشباب نحو ممارسة  النشاط 

.الریاضي  

:مشكلة البحث 1-2  
یمكن لإلعالم الریاضي أن یعمل على الرقي بثقافة المجتمع ویعزز دوافع الممارسة 

ن اإلعالم لذلك فأ، الریاضیةالریاضیة للجنسین وتعمیق رؤیة وتذوق الجمهور لألحداث والظواهر 
الریاضي یسهم في تشكیل االتجاهات من خالل تزوید المتلقین بالمعلومات والمعرفة المرتبطة 

ومن ثم ، تجاهات ایجابیة نحوهابالعدید من الموضوعات والقضایا المطلوبة في تكوین وتنمیة ا
ي إشباع الدافع لدیهم نحو ن لإلعالم الریاضي تأثیر ایجابي على الجمهور فكریا وثقافیا ففأ

الحظ الباحث أن هناك إقباال من و ، االطالع على كل ما هو جدید في جمیع المجاالت الحیاتیة
الشباب على الریاضة والنشاط الریاضي وأن الشباب أصبحوا یعتمدون على اإلعالم الریاضي في 

مما جعل اإلعالم ، ضةاستقاء معلوماتها الریاضیة وتنمیة معارفهم ومداركهم في مجال الریا
  .الریاضي یلعب دورا أساسیا في بناء شخصیة الشباب والتأثیر فیها  

ومن هذا المنطلق فان الباحث رأى دراسة موضوع دور اإلعالم الریاضي اللیبي في تشكیل 
اتجاهات الشباب نحو الممارسة الریاضیة والوقوف على هذا الدور والتعرف على اتجاهات 

ص مشكلة البحث في وتتلخ، لقناعة الباحث بجدوى هذا الموضوع وأهمیته، الشباب الریاضیة
 :التساؤل التالي

  ؟النشاط الریاضي ممارسةنحو  دور اإلعالم الریاضي اللیبي في تشكیل اتجاهات الشبابما  -
: أهمیة البحث 1-3  

تأتي أهمیة هذا البحث في أنه یتناول موضوعًا مهمًا یتعلق باتجاهات الشباب نحو ممارسة 
الریاضي ودراسة الدور الذي یمكن أن یؤدیه اإلعالم الریاضي في تنمیة االتجاهات النشاط 

نحو ممارسة  الشباب وكیف یمكن لإلعالم الریاضي أن یؤثر على میول، الشبابیة للریاضة
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وتؤكد مثل هذه البحوث أهمیة دراسات اإلعالم ، في تشكیل اتجاهاتهم الریاضیة همالریاضة ویس
وتُبرز ، الخطاب اإلعالمي الریاضي وتُطور رسالتهوى الریاضي التي من شأنها أن ترتقي بمست

مثل هذه الدراسات التأثیرات المحتملة والمتوقعة لإلعالم الریاضي على الجمهور من الشباب 
هذا البحث في تقویم أن تفید نتائج كما یمكن ، وسائل اإلعالم الریاضي  وتفتح آفاق تطویر

  .محتوى اإلعالم الریاضي في لیبیا 
  :أهداف البحث 1-4

  -:لتحقیق األهداف اآلتیةحث یسعى الب
النشاط تشكیل اتجاهات الشباب نحو ممارسة  فياللیبي اإلعالم الریاضي دور  التعرف على .1

  . الریاضي
 .اللیبي المرئي  بما یقدمه اإلعالم الریاضيلوصول إلى معرفة مدى تأثر الشباب ا .2
  :تساؤالت البحث 1-5
اللیبي في تشكیل اتجاهات الشباب نحو المرئي ما الدور الذي یلعبه اإلعالم الریاضي  .1

 الریاضة ؟ممارسة 
النشاط ممارسة الشباب نحو  في تشكیل اتجاهاتاللیبي مدى تأثیر اإلعالم الریاضي ما  .2

  ؟الریاضي
:الدراسات السابقة 2-2  

دور بعض وسائل اإلعالم " :بعنوان: )4)(1994(عمید  المبروك أبو دراسة 2-2-1
الریاضي في تغییر االتجاهات نحو ممارسة األنشطة الریاضیة لدى طالب جامعة طرابلس 

المشاهدین وغیر المشاهدین للبرامج أن هناك فروقًا دالة بین  :نتائج الدراسة أهموكانت ، "بلیبیا
الریاضیة على مقیاس االتجاه نحو ممارسة األنشطة الریاضیة لصالح المشاهدین وأن هناك 
فروق دالة بین الصحافة واإلذاعة المسموعة على مقیاس االتجاهات نحو ممارسة األنشطة 

إلذاعة المرئیة على الریاضیة لصالح اإلذاعة المسموعة وجاءت الفروق دالة بین الصحافة وا
  .مقیاس االتجاهات نحو ممارسة األنشطة الریاضیة لصالح اإلذاعة المرئیة 

دور القنوات " :بعنوان: )7()2002(سامي كاظم حسن، مار العویبدراسة صالح ع 2-2-2
أهم نتائج وكانت ، "الفضائیة الریاضیة في تنمیة اتجاهات الشباب نحو التربیة البدنیة والریاضة

م إن اشتراك أفراد العینة من الجنسین في ممارسة األنشطة الریاضیة تجعل الفرد یهت:الدراسة
ن تأثیر القنوات الفضائیة الریاضیة على عادات وتقالید وقیم و ، بأتباع العادات الصحیة السلیمة إ
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للشباب  تأثیر القنوات الفضائیة الریاضیة على المستوى الدراسي بینما كان الشباب تأثیر إیجابي
  .سلبي 

وســائل اإلعـالم كعامـل من العوامـل " :بعنوان: )5) (1980(دراسة حسام رفقي  2-2-3
تؤثر الصحف واإلذاعة :الدراسة أهم نتائجوكانت ، " المؤثرة على السلوك الریاضــي للجماهیر

تؤثر الصحف ، كما والتلفزیون على اتحاد اللعبة كمساعدة الجماهیر على فهم قواعد اللعبة
تؤثر الصحف ،و والتلفزیون على رجال اإلعالم إلعطاء الحقائق الدقیقة عند سرد األخبار 

  . واإلذاعة على الحكم لیبتعد عن األهواء الشخصیة
  :إجراءات البحث -3
  :ج البحثمنه 3-1

  .المسحي لمالئمته لطبیعة البحث  تم استخدام المنهج الوصفي
  :مجتمع البحث 3-2

المرئي اللیبي  المتابعین لوسائل اإلعالم الریاضياللیبي یتمثل مجتمع البحث في الشباب 
  .  في مدینة طرابلس

 :عینة البحث 3-3
وحــرص الباحــث فــي اختیــار  )العینــات العشــوائیة البســیطة ( بنظــام  ر عینــة البحــثتــم اختیــا

بمدینــــة مـــن فئـــة الشـــباب اللیبـــي للمتـــابعین لإلعـــالم الریاضــــي المرئـــي  عمدیـــهالعینـــة التـــي كانـــت 
  .من الذكور واإلناثفرد ) 400(وقد بلغ عدد أفراد العینة ، طرابلس

:مجاالت البحث 3-4  
تمثل المجال المكاني للبحث في مدینة طرابلس باعتبارها أكبر مدینة  :المجال المكاني 3-4-1

.السكاني في لیبیاوتمثل الثقل   
م  1/10/2019تمثل المجال الزماني للبحث في ثالثة أشهر من : المجال الزماني 3-4-2

.    م 1/1/2020إلى   
:أدوات جمع البیانات 3-5  

  -:استخدم الباحث األدوات البحثیة التالیة
تم تصمیم استمارة االستبیان من خالل المسح المرجعي للدراسات  :استمارة االستبیان 3-5-1

حیث تم جمع بعض المعلومات الشخصیة وعن طریق المقابلة والمصادر والمراجع العلمیة السابقة 
والبیانات من خالل مقابلة عدد من المبحوثین لتعزیز البحث بمعلومات دقیقة ومفیدة والوصول 
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وتم تحدید ، إلى مؤشرات قد تؤدي إلى الخروج بنتائج وتوصیات یمكنها تحقیق أهداف هذا البحث
 .ي تلعبه وسائل اإلعالم ومدى تأثیرها في فئة الشباب محورین رئیسیین ینحصران في الدور الذ

ن تتسم موضوعیة االستبیان طرحها ی مجموعة األسئلة التيإن تكون الباحث  وحرص وإ
تجنب مع بطریقة علمیة  وان تكون، البحث لجانبيرط تغطیتها مع شاإلیجاز في عددها ب

بنائه الستمارة االستبیان بعض وراعى الباحث في الفهم  أو صعوبةمن تحیز األخطاء والعیوب 
األسئلة التي تكفل صالحیتها من حیث قصر وقت التطبیق ووضوح األسئلة وتناسب اللغة 

وتم إعداد االستبیان بصورة أولیة مبدئیا بحیث  ،ا للمستویات المختلفة للمبحوثینالمصاغة به
لتي تتمثل في بنود وایشتمل على البنود التي یمكن من خاللها اإلجابة عن تساؤالت البحث 

  :أساسیة وهي
 .البیانات الخاصة بالمبحوث من حیث السن والجنس .1
العوامــل المســاعدة علــى نشــر الــوعي الریاضــي والمعرفــة الریاضــیة والثقافیــة والریاضــة  .2

 .العامة
 .العوامل المؤثرة في تنمیة االتجاهات نحو الریاضة واكتساب السلوك الریاضي .3

عرضه على مجموعة من الخبراء المهتمین بالدراسات ب قام الباحث بتحكیم االستبیان ثم     
حیث تم تسجیل كل ما أبداه هؤالء الخبراء من مالحظات بشأن البدائل لالختبارات ، اإلعالمیة

  .النهائیة ووضعه في صورته، عدیل االستبیان بناء على هذه المالحظاتم توت
التعــرف علــى دور اإلعــالم الریاضــي اللیبــي فــي تشــكیل اتجاهــات لتحقیــق الهــدف األول حــول     

  .الشباب نحو ممارسة النشاط الریاضي 
  .........................الجنس ....................     العمر 

  إلى حد ما  ال  نعم  الفقرة
        والسلوكیات الضارة ؟هل اإلعالم الریاضي اللیبي یدعو إلى التخلص من العادات   1
        هل یسهم اإلعالم الریاضي اللیبي في إثراء الثقافة الریاضیة العامة ؟  2
       ما مدى مساهمة اإلعالم الریاضي اللیبي في تعمیق وعي الشباب الریاضي ؟   3
       ما مدى إسهـام اإلعالم الریاضي اللیبي في ترسیخ األخالقیات الریـاضیة ؟  4
        اإلعالم الریاضي اللیبي على تعلم ممارسة السلوك الریاضي المقبول مع اآلخرین ؟هل یساعد   5
هل یسهم اإلعالم الریاضي اللیبي في تنمیة اتجاهات الشباب نحو الریاضة من حیث الممارسة   6

  ؟
      

       هل یسهم اإلعالم الریاضي اللیبي في تنمیة اتجاهات الشباب نحو الریاضة من حیث المتابعة ؟  7
ن رأیًا عامًا إیجابیًا   8 هل یمكن لآلراء ووجهات النظر التي یقدمها اإلعالم الریاضي اللیبي أن تكوّ

 حول الریاضة ؟
      

ما مدى االعتماد على اإلعالم الریاضي اللیبي كمصدر من مصادر الثقافة والمعرفة الریاضیة   9
  ؟
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الوصول إلى معرفة مدى تأثر الشباب بما یقدمه اإلعالم الریاضي  :ولتحقیق الهدف الثاني    
 . المرئي اللیبي 

)یمكن اختیار أكثر من إجابة ( ؟ ما هي التأثیرات اإلیجابیة لمتابعتك وسائل اإلعالم الریاضي اللیبي /س  
   زیادة المعلومات  -
   ممارسة الریاضة  -
   إتباع عادات صحیة سلیمة  -
بقوانین ولوائح األلعاب الریاضیةالمعرفة   -    
   حب الریاضة واالقتناع بها  -
   ال تؤثر  -
   تأثیرات أخرى  -
)یمكن اختیار أكثر من إجابة ( ما هي أسباب متابعتك لإلعالم الریاضي اللیبي عند مواكبة نشاط ریاضي ما ؟ /س  

   جودة التصویر واإلخراج  -
الریاضیةالمقابالت التحلیلیة للمنافسات   -    
   التعلیقات على األخبار الریاضیة  -
   الحیادیة والموضوعیة في الطرح  -
   الحصول على زیادة في التفاصیل  -
  )یمكن اختیار أكثر من إجابة ( ما هي االتجاهات الجدیدة التي تعلمتها من متابعتك لإلعالم الریاضي اللیبي ؟  /س

   تهذیب النفوس  -
التعصبالتسامح وعدم   -    
   السلوك الریاضي المقبول  -
   المواظبة على ممارسة الریاضة  -
   التخلص من السلوكیات الضارة   -
   حب الریاضة والتعلق بها  -

وهو یعني الدرجة التي یقیس بها االختبار ما صمم من اجل قیاسه و لغرض  :اختبار الصدق - أ
توزیعه على عدد من المحكمین والذي المحتــــــــــــوى بتم استخدام صدق التأكد من صدق االستبیان 

من خالل تفحص قائمة مواصفته وطریقة بنائه وقد كانت النسبة المئویة  یقرروهیعتمد على ما 
  .وبالتالي تعد هذه النسبة داللة جیدة على صدق االستمارة% 88.7 المحكمینالتفاق 

النتائج ذاتها في حال تمت إعادته على نفس وهو أن یعطي االختبار  :اختبار الثبات –ب 
المجموعة وتم استخدام طریقة إعادة االختبار وتعد هذه الطریقة من أبسط الطرق في تقدیر 

من عینة البحث الكلیة % 5الثبات، ولتحقیق ذلك قام الباحث بتطبیق االستبیان على عینة تعادل 
لى نفس المجموعة وذلك بعد مرور أسبوعین ثم أعید تطبیق االستبیان ع، مبحوٍث ) 400(البالغة 

وفقا %  85,0الثبات تم حساب الثبات في االختبارین حیث بلغت نسبة و ، لمعرفة نسبة االتفاق
     100×    االتفاق =  معادلة كویر    :لمعادلة كویر

  عدم االتفاق+ االتفاق                               
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%85.0=       1700=       100×             17   =   الثبات   
              17+3            20  

:عرض ومناقشة النتائج -4  
ما الدور الذي یلعبه اإلعالم الریاضي المرئي اللیبي في  :لإلجابة على التساؤل األول 4-1

  تشكیل اتجاهات الشباب نحو ممارسة الریاضة ؟
  :الجداول التالیة مع تفسیراتها ضمت  والتيكانت نتیجة الدراسة المیدانیة     

التوزیع العمري ألفراد العینة بمجتمع البحث ) 1(جدول رقم   

التوزیع العمري ألفراد عینة البحث أن النسبة األكبر من ) 1(یتضح من الجدول رقم 
مبحوثًا  198سنة بتكرار بلغ  29 إلى 23المتابعون لإلعالم الریاضي تتراوح أعمارهم ما بین 

 16في حین بلغ تكرار المبحوثین من أعمار ، ماماأي قرابة نصف المبحوثین ت% 49.5وبنسبة 
وكانت النسبة األقل ألفراد العینة من المتابعین % 28.0مبحوثا أي بنسبة 112سنة  22حتى 

  % . 22.5مبحوثا وبنسبة  90فما فوق بتكرار  30لإلعالم الریاضي من سن 
دور األعالم في الدعوة إلى التخلص من العادات والسلوكیات الضارة ) 2(جدول رقم   

العادات والسلوكیات الضارة ؟هل اإلعالم الریاضي اللیبي یدعو إلى التخلص من   % ك 
 23 % 69 نعم

 52.5% 210 إلى حد ما
 30.2% 121 ال

 100% 400 المجموع

إجابات عینة البحث حول ما إذا كان اإلعالم الریاضي یدعو ) 2(یوضح الجدول رقم   
إلى  - حیث یتبین أن اغلب المبحوثین أجابوا بإجابة ، للتخلص من العادات والسلوكیات الضارة

مبحوثا ) 121(فـقـد أجاب بها ) ال(أما اإلجابة بـ %  52.5بنسبة ) 210(وكان عددهم  -حد ما 
أي أن ثلث عینة البحث یعتقدون أن اإلعالم الریاضي ال یدعو للتخلص من %  30.2بنسبة

%  17.2و كانت نسبتهم ) نعم(بحوثا بـ م) 69(العادات والسلوكیات الضارة في حین أجاب 
األمر الذي یدعو اإلعالم الریاضي لضرورة االهتمام بمواضیع الریاضة الداعیة للتخلص من كافة 
العادات السلبیة والسلوكیات الضارة ورغم ذلك فانه یمكن القول ان هذه النسب تبین ان هناك 

 % التكرار العمر
 %28.0 112 22إلى  16من 
 % 49.5 198 29إلى  23من 
 % 22.5 90 فما فوق 30من 

 % 100 400 المجموع
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لسلوكیات الضارة في الریاضة وهي اتجاهات جیدة فیما یخص موضوع التخلص من العادات وا
  .من ضمن أسباب تشكیل االتجاهات االیجابیة نحو الریاضة

  اإلعالم الریاضي في إثراء الثقافة الریاضیة العامة دور)  3(جدول رقم 
 % ك هل یسهم اإلعالم الریاضي في إثراء الثقافة الریاضیة العامة ؟

 50.5 % 202 نعم
% 34.7 139 إلى حد ما  

% 14.7 59 ال  

 100 400 المجموع

) 202(إسهام اإلعالم الریاضي في إثراء الثقافة الریاضیة حیث أكد ) 3(یبین جدول رقم 
هم في إثراء الثقافة الریاضیة أن اإلعالم الریاضي یس% 50.5من المبحوثین ونسبتهم 

وهو مؤشر ، أن اإلعالم الریاضي یقوم بذلك إلى حد ما% 34.7مبحوثا بنسبة ) 139(یرىو 
  .ایجابي فیما یخص اتجاهات الشباب نحو ممارسة الریاضة والتي تبدأ بالثقافة الریاضیة العامة 

  .مدى مساهمة اإلعالم الریاضي في تعمیق وعي الشباب الریاضي) 4(جدول رقم 

؟ الریاضيفي تعمیق وعي الشباب  اللیبي  اإلعالم الریاضي مساهمة مدىما   % ك 
% 37.3 149 نعم  

% 30.7 123 إلى حد ما  
% 32 128 ال  

 100 400 المجموع

تعمیق عالم الریاضي في إجابات عینة البحث حول مدى إسهام اإل) 4(یوضح الجدول رقم 
أكد إسهام اإلعالم في ذلك % 37.3مبحوثا وبنسبة ) 149(وعي الشباب الریاضي إذ اتضح أن 

اإلعالم الریاضي ال یسهم في تعمیق  أجاب بأن% 32.0مبحوثا وبنسبة ) 128(كما اتضح أن 
أن اإلعالم الریاضي یسهم في % 30.7مبحوثا وبنسبة ) 123(الوعي الریاضي للشباب وأجاب 

ویمكن اعتبار هذه النسب جیدة فیما یخص تعمیق الوعي الریاضي لدى الشباب ، ذلك إلى حد ما
  .من الشباب  مما یسهم أیضا في تشكیل االتجاهات نحو الریاضة لدى نسبة كبیرة

اإلعالم الریاضي في ترسیخ األخالقیات الریـاضیة دور )5(جدول رقم   
؟ في ترسیخ األخالقیات الریاضیة اللیبي مدى إسهام اإلعالم الریاضيما   % ك 

% 28.7 115 نعم  
% 38.5 154 إلى حد ما  

% 32.8 131 ال  
 100 400 المجموع
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إجابات المبحوثین عن مدى إسهام اإلعالم الریاضي في ) 5(یتضح من الجدول رقم 
یرون أن اإلعالم % 38.5مبحوثا وبنسبة ) 154(ترسیخ األخالقیات الریاضیة حیث اتضح أن 

أن اإلعالم الریاضي % 32.8مبحوثا بنسبة ) 131(الریاضي یسهم في ذلك إلى حد ما وأجاب 
أن اإلعالم الریاضي یسهم في % 28.7ة مبحوثا وبنسب) 115(ال یسهم في ذلك بتاتًا وأكد 

ترسیخ األخالقیات الریاضیة مما یعزز دور اإلعالم في تشكیل االتجاهات الشبابیة نحو 
 . الریاضة

دور اإلعالم الریاضي في المساعدة على تعلم ممارسة السلوك الریاضي المقبول مع اآلخرین )6(جدول رقم   
تعلم ممارسة السلوك الریاضي المقبول مع اآلخرین؟هل یساعد اإلعالم الریاضي اللیبي على   % ك 

% 32.5 130 نعم  
% 40.3 161 إلى حد ما  

% 27.2 109 ال  
 100 400 المجموع

إجابات المبحوثین حول ما إذا كان اإلعالم الریاضي یساعد ) 6( یبین الجدول رقم 
مبحوثا ) 161(حیث أجاب المتلقین على تعلم ممارسة السلوك الریاضي المقبول مع اآلخرین 

بأن اإلعالم یساعد في ذلك إلى حد ما وبلغ عدد المبحوثین الذین أجابوا بنعم %  40.3بنسبة 
ومن % 27.2بنسبة ) 109(أما الذین أجابوا بالنفي كان عددهم % 32.5مبحوثا بنسبة ) 130(

سلوكیات الریاضیة ذلك یتضح أن اإلعالم الریاضي یساعد بقدر كبیر في تعلم الشباب ممارسة ال
  .المقبولة مع اآلخرین ومن ثم تشكیل اتجاهات ایجابیة نحو ممارسة الریاضة 

دور اإلعالم الریاضي المساهمة في تنمیة اتجاهات الشباب نحو الریاضة من حیث الممارسة) 7(جدول رقم   
لممارسة ؟هل یسهم اإلعالم الریاضي اللیبي في تنمیة اتجاهات الشباب نحو الریاضة من حیت ا  % ك 

% 25.7 103 نعم  
% 37.7 151 إلى حد ما  

% 36.5 146 ال  
 100 400 المجموع

الریاضة نحو إسهام اإلعالم الریاضي في تنمیة اتجاهات الشباب ) 7(یوضح الجدول رقم 
أن اإلعالم الریاضي یسهم في تنمیة % 37.7مبحوثا بنسبة ) 151(من حیث الممارسة إذ یرى 

بأن اإلعالم % 36.5مبحوثا ونسبتهم ) 146(وأجاب ، نحو الریاضة إلى حد مااالتجاهات 
بأن اإلعالم  )%25.7(مبحوثین بنسبة ) 103(في حین أجاب ، الریاضي ال یسهم في ذلك

إذ یمكن اعتبار أن . الریاضي یسهم في تنمیة االتجاهات نحو الریاضة من حیث الممارسة
  .لإلعالم الریاضي دور كبیر في تنمیة االتجاهات الشبابیة نحو ممارسة الریاضة 
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  بعةدور اإلعالم الریاضي المساهمة في تنمیة اتجاهات الشباب نحو الریاضة من حیث المتا) 8(جدول رقم 

 % ك هل یسهم اإلعالم الریاضي اللیبي في تنمیة اتجاهات الشباب نحو الریاضة من حیث المتابعة ؟
% 51.3 205 نعم  

% 41.7 167 إلى حد ما  
% 7 28 ال  

 100 400 المجموع

إسهام اإلعالم الریاضي في تنمیة اتجاهات الشباب نحو  مدى) 8(یتضح من الجدول رقم 
وأجاب " نعم"أجابوا بإجابة % 51.3مبحوثین بنسبة ) 205(الریاضة من حیث المتابعة أن 

% 7.0مبحوثا بنسبة ) 28(في حین أجاب "إلى حد ما "بإجابة %  41.7مبحوثا بنسبة ) 167(
ب دورًا مهمًا في تنمیة اتجاهات الشباب نحو مما یؤكد أن اإلعالم الریاضي  یلع"  ال"بإجابة  

الریاضة فیما یخص المتابعة والمواكبة اإلعالمیة الشبابیة للریاضیة األمر الذي یمكنه أن یكون 
  .احد ابرز أسباب تشكیل اتجاهات الشباب نحو ممارسة النشاط الریاضي 

ن رأیًا عامًا إیجابیًا حول في تیاضي آلراء ووجهات النظر التي یقدمها اإلعالم الر دور ا)  9(جدول رقم  كوّ
 الریاضة

ن رأیًا عامًا إیجابیًا حول الریاضة ؟  % ك هل یمكن لآلراء ووجهات النظر التي یقدمها اإلعالم الریاضي اللیبي أن تكوّ
% 60.5 242 نعم  

% 22.5 90 إلى حد ما  
% 17 68 ال  

 100 400 المجموع

لآلراء ووجهات النظر التي یتبناها ویقدمها اإلعالم  ما إذا یمكن) 9(یوضح الجدول رقم 
ن رأیًا عامًا إیجابیًا حول الریاضة مبحوثا بنسبة ) 242(حیث تبین أن ، الریاضي أن تكوّ

أن اآلراء ووجهات % 22.5مبحوثا بنسبة ) 90(ورأى ، أي أغلب المبحوثین أكدوا ذلك% 60.5
ن رأیًا عاماً  وفي المقابل رأى ، إیجابیًا حول الریاضة إلى حد ما النظر في اإلعالم یمكنها أن تكوّ

أن هذه اآلراء ووجهات النظر ال تصنع رأیا عاما ایجابیا وبما أن % 17.0مبحوثا بنسبة ) 68(
ن رأیا عاما ایجابیا حول الریاضة فهذا مؤشر  نسبة كبیرة تعتقد أن اإلعالم الریاضي یمكن أن یكوً

  .ة لممارسة النشاط الریاضينحو إمكانیة تشكیل اتجاهات شبابی
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  .مدى االعتماد على اإلعالم الریاضي كمصدر من مصادر الثقافة والمعرفة الریاضیة) 10(جدول رقم 

؟ كمصدر من مصادر الثقافة والمعرفة الریاضیةاللیبي  مدى االعتماد على اإلعالم الریاضيما   % ك 
% 87.7 351 نعم  

% 7.7 31 إلى حد ما  
% 4.5 18 ال  

 100 400 المجموع

مدى االعتماد على اإلعالم الریاضي كمصدر من مصادر الثقافة ) 10(یبین الجدول رقم 
% 87.7مبحوثا بنسبة) 351(حیث اتضح أن معظم المبحوثین وعددهم ، والمعرفة الریاضیة

أما الذین أجابوا ، بإجابة إلى حد ما% 7.7مبحوثا بنسبة ) 31(أجابوا بنعم في حین أجاب 
وهذا یبین أنه یمكن االعتماد على اإلعالم % 4.5مبحوثا فقط بنسبة ) 18(فهم " ال"بإجابة 

الریاضي كمصدر من مصادر الثقافة والمعرفة الریاضیة األمر الذي یؤهل اإلعالم الریاضي 
للعب دور مهم في تشكیل االتجاهات الشبابیة نحو الریاضة من خالل االعتماد علیه كمصدر 

  .ثقافة والمعرفة الریاضیة من مصادر ال
ما مدى تأثیر اإلعالم الریاضي اللیبي في تشكیل اتجاهات : الثانيولإلجابة على التساؤل  -

  الشباب نحو ممارسة النشاط الریاضي ؟
  :كانت نتیجة الدراسة المیدانیة والتي ضمت الجداول التالیة مع تفسیراتها 

  وسائل اإلعالم الریاضي على سلوك أفراد العینة التأثیرات اإلیجابیة لمتابعة) 11(جدول رقم 

التأثیرات اإلیجابیة ) 11(یوضح الجدول رقم  :اختیار أكثر من إجابة ُسمح للمبحوثین     
التأثیرات متابعة اإلعالم الریاضي على سلوك أفراد العینة حیث تبین أن أكثر المكتسبة من 

أما ثاني أكثر التأثیرات اإلیجابیة % 28.9وبنسبة ) 192( یجابیة هي زیادة المعلومات بتكراراال
عدها ممارسة الریاضة وب% 25.2أي بنسبة ) 167(فكانت حب الریاضة واالقتناع بها بتكرار 

 % ك بعتك وسائل األعالم الریاضي اللیبي؟ لمتاالتأثیرات اإلیجابیة ما هي 
% 28.9 192 زیادة المعلومات  
% 20.6 137 ممارسة الریاضة  

% 11.4 76 إتباع عادات صحیة سلیمة  
% 12.6 84 المعرفة بقوانین ولوائح األلعاب الریاضیة  

% 25.2 167 حب الریاضة واالقتناع بها  
% 1.5 7 ال تؤثر  

% 0 0 تأثیرات أخرى  
%100 663 المجموع  
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ثم المعرفة بقوانین ولوائح األلعاب الریاضیة التي بلغ تكرارها % 20.6وبنسبة ) 137(بتكرار 
وكان عدد % 11.4بنسبة ) 76(عادات صحیة سلیمة  إتباعوكان تكرار % 12.6وبنسبة ) 84(

مما یؤكد أن لمتابعة % 1.5بنسبة ) 7(بأنه ال توجد تأثیرات إیجابیة  المبحوثین الذین أجابوا
ن كانت بنسٍب متفاوتةایجابیة تأثیرات اإلعالم الریاضي  وهو ما یبرز مساهمة اإلعالم  متعددة وإ

  .الریاضي في تشكیل االتجاهات الشبابیة نحو الریاضة
  من قبل أفراد العینة أسباب متابعة اإلعالم الریاضي) 12(جدول رقم 

 % ك ما هي أسباب متابعتك لإلعالم الریاضي اللیبي عند مواكبة نشاط ریاضي ما ؟
% 20.6 201 جودة التصویر واإلخراج  

%12.7 124 المقابالت التحلیلیة للمنافسات الریاضیة  
% 19.1 186 التعلیقات على األخبار الریاضیة  
%12.2 119 الحیادیة والموضوعیة في الطرح  
% 35.2 343 الحصول على زیادة في التفاصیل  

%100 973 المجموع  

الذي یوضح ) 12(ویتبین من الجدول رقم :اختیار أكثر من إجابة ُسمح للمبحوثین     
نشاط ریاضي ما أن الحصول على زیادة  أسباب متابعة وسائل اإلعالم الریاضي عند مواكبة

إلعالم الریاضي وبلغ سباب التي تجعل المبحوثین یتابعون اأكثر األفي التفاصیل كانت 
یؤكد أن زیادة التفاصیل بالشرح والتحلیل  ما% 35.2أي بنسبة ) 343(هذا السبب  تكرار

لشباب لمتابعة اإلعالم الریاضي بما یمكنه ان یكون احد هو ابرز عناصر جذب جمهور ا
  .أسباب تشكیل االتجاهات نحو الریاضة كمتابعة وممارسة 

  لإلعالم الریاضي االتجاهات الجدیدة التي تعلمها المتابعون) 13(جدول رقم 
الریاضي اللیبي ؟ما هي االتجاهات الجدیدة التي تعلمتها من متابعتك لألعالم   % ك 

% 5.2 62 تهذیب النفوس  
% 8.0 96 التسامح وعدم التعصب  
% 17.4 208 السلوك الریاضي المقبول  

%16.1 192 المواظبة على ممارسة الریاضة  
%20.2 241 التخلص من السلوكیات الضارة   

% 32.9 392 والتعلق بهاحب الریاضة   
%100 1191 المجموع  

االتجاهات الجدیدة التي  )13(ویبین الجدول رقم :اختیار أكثر من إجابة ُسمح للمبحوثین* 
كان  "حب الریاضة والتعلق بها"لإلعالم الریاضي عینة البحث ،حیث اتضح أن  تعلمها المتابعون

وهي نسبة % 32.9أي بنسبة ) 392(في مقدمة االتجاهات الجدیدة لعینة  البحث وبلغ تكراره 
" التخلص من السلوكیات الضارة "جاء بعده ، عالیة جدًا لهذا النوع من االتجاهات اإلیجابیة
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السلوك "وثالثًا نجد ، وهي نسبة تعد مرتفعة لموضوع مهم% 20.2وبنسبة  )241(بتكرار 
بتكرار " المواظبة على ممارسة الریاضة"ثم % 17.4بنسبة ) 208(بتكرار " المقبول  الریاضي

فقد جاء في المرتبة ما قبل األخیرة بتكرار " التسامح وعدم التعصب"أما % 16.1وبنسبة ) 192(
بتكرار "تهذیب النفوس "في حین كانت آخر مرتبة لالتجاهات الجدیدة % 8.0وبنسبة ) 96(
جماال یمكن القول أن نسب االتجاهات الجدیدة تعتبر جیدة إلى حد % 5.2وبنسبة ) 62(  كبیروإ

وتؤكد على قوة تأثیر اإلعالم الریاضي في تشكیل االتجاهات الشبابیة نحو ممارسة النشاط 
  . الریاضي 

:االستنتاجات 5-1  
: اآلتیة االستنتاجاتإلى  تم التوصل  

ن أكثر هذه التأثیرات  تأثیرات إیجابیة على سلوك الشباب اللیبي لإلعالم الریاضي - 1 وإ
ا مم) ممارسة الریاضة( تلیها) حب الریاضة واالقتناع بها(ثم ) زیادة المعلومات(اإلیجابیة هي 

  .في تعمیق التوعیة الریاضیة بین الشبابلإلعالم الریاضي یؤكد الدور االیجابي 
حب الریاضة والتعلق (تعلمها الشباب عینة  البحث  جاء في مقدمة االتجاهات الجدیدة التي - 2

التخلص "جاء بعده ، وهي نسبة عالیة لهذا النوع من االتجاهات اإلیجابیة% 32.9بنسبة ) بها
وثالثًا كان ، وهي نسبة تعد مرتفعة لموضوع مهم% 20.2بنسبة " من السلوكیات الضارة 

% 16.1بنسبة " بة على ممارسة الریاضةالمواظ"ثم % 17.4بنسبة " السلوك الریاضي المقبول"
في حین كانت % 8.0فقد جاء في المرتبة ما قبل األخیرة بنسبة " التسامح وعدم التعصب "أما 

إذ یمكن القول أن نسب االتجاهات % 5.2تهذیب النفوس بنسبة "آخر مرتبة لالتجاهات الجدیدة 
 .الجدیدة تعتبر جیدة إلى حد كبیر 

م في یسه اللیبي  أن اإلعالم الریاضي%  50.5ینة البحث بنسبة أكد أكثر من نصف ع - 3
إذ ، أن اإلعالم الریاضي یسهم في ذلك إلى حد ما منهم%  34.7إثراء الثقافة الریاضیة ورأى 
 .الثقافة الریاضیة نسب جیدة إثراءالریاضي في  اإلعالمتعتبر نسب االعتماد على 

نحو الریاضة سواء من  شبابكبیر في تنمیة اتجاهات البشكل اللیبي  الریاضيیسهم اإلعالم  - 4
 .حیث الممارسة أو المتابعة 

معرفة الریاضیة كمصدر من  مصادر الثقافة وال اللیبي یمكن االعتماد على اإلعالم الریاضي - 5
  .أنه باإلمكان ذلك منهم % 87.7رى حسب رأي المبحوثین حیث ی
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 :التوصیات 5-2
تسهم في تطویر اإلعالم الریاضي لیكون  أنهناك مجموعة من التوصیات یمكنها       

ذ یتعین على اإلعالم الریاضي إ نشر الثقافة والتوعیة الریاضیة بین الشبابعامال مهما في 
  :االهتمام باالتياللیبي 

ترفع ضرورة تركیز العنایة واالهتمام بمواضیع األخالقیات الریاضیة التي من شأنها أن   - 1
 . مؤشرات الروح الریاضیة لدى الشباب

أن یكون اإلعالم الریاضي  أكثر حیادیة وموضوعیة في الطرح ألن الحیادیة والموضوعیة  - 2
  .جاءت في آخر أسباب متابعة الشباب لإلعالم الریاضي عند متابعة نشاط ریاضي ما 

 الریاضیة وتعمیق وعي الشبابثقافة تناول المواضیع التي تسهم في إثراء ال مواصلة - 3
  الریاضي 

االستمرار في تناول المواضیع الریاضیة المساهمة في تنمیة اتجاهات الشباب نحو الریاضة  - 4
  .سواء من حیث الممارسة أو المتابعة 

ن رأیًا عاما إیجابیًا حول  - 5 إتاحة الفرصة لمزید من اآلراء ووجهات النظر التي یمكنها أن تكوّ
  .الریاضة 
:المراجع  

 دار الفجر للنشر ، القاهرة، الطبعة األولى، الصحفي المتخصص:إسماعیل إبراهیم - 1
  . م2001، والتوزیع

منشورات  ، بنغازي، دراسة تطبیقیة  ،اإلعالم المتخصص:السید أحمد مصطفى عمر  - 2
  جامعة 

  .م  1993 قاریونس،
جراءاته ومناهجه، البحث اإلعالمي :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 3 ، قاریونجامعة ، مفهومه وإ

  م1994
 ممارسةدور بعض وسائل اإلعالم الریاضي في تغییر االتجاهات نحو  :المبروك أبوعمید - 4

سابقا،  جامعة الفاتح، منشور بحث غیر ،الریاضیة لدى طالب جامعة طرابلس بلیبیااألنشطة 
  .م1994

 ،وسائل اإلعالم كعامل من العوامل المؤثرة على السلوك الریاضي للجماهیر:حسام رفقي  - 5
  .م 1980 ،القاهرةجامعة ، كلیة اإلعالم ، رسالة ماجستیر غیر منشورة 
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طا ع، مركز الكتاب للنشر، القاهرة ،الجزء األول ، الریاضي اإلعالم :خیر الدین عویس - 6
  .م 1998حسن عبد الرحیم

دور القنوات الفضائیة الریاضیة في تنمیة اتجاهات الشباب نحو :صالح عمار العویب - 7
  .   م2002السنة الثالثة،، 11العدد، مجلة دراسات، حث منشورالتربیة البدنیة والریاضة ب

عالم ، القاهرة، الطبعة األولى ، البحث العلمي في الدراسات اإلعالمیة :محمد عبد الحمید - 8
  . م 2000، الكتب 

  دور الصحافة في تنمیة االتجاهات نحو التربیة الریاضیة لتالمیذ  :سالم عبد اللطیف سویدان - 9
، كلیة التربیة البدنیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ،  اإلسكندریةبمحافظة  اإلعدادیةالمرحلة 

  .م  1982،جامعة القاهرة 
  .م 1983، عالم الكتب ، القاهرة ، تحلیل المضمون  :سمیر محمد حسین  -10
  طرابلس، الطبعة األولى ، یاضیة االتجاهات المعاصرة للثقافة الر  :حیى المنصوريیعلي  -11

  .م 1973
، العربي دار الفكر، تصمیم وتنفیذ استطالعات الرأي العام واإلعالم ،القاهرة:عاطف العبد -12

  .م2003
، مجلة البحوث اإلعالمیة، طرابلس، التطور واألهداف،اإلعالم الریاضي  :قیس الیاسري -13

  م 2008فصل الربیع ، 42العدد 
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تأثیر برنامج تدریبي مقترح  لتنمیة القوة العضلیة على بعض الصفات البدنیة والمستوى   
   الرقمي لمسابقة قذف القرص لطالب تخصص العاب القوى بجامعة سبها

 
  عبدالسالم الفیتورى عثمان.د                                                             

  ورى حسنـــــــمحمد الفیتإ. د                                                            
  حمد محمود على اسماعیلأ.د                                                             

  :مقدمة البحث 1-1
تعد العاب القوى من االلعاب التي لها مكانة متمیزة بین االلعاب الریاضیة االخرى لما 

والقفز والوثب والرمي بأنواعه والجري والمشي ، ویطلق  الجرىمتنوعة مثل  مسابقاتن تشتمل م
الصفات البدنیة ومنها علیها ام االلعاب ألنها األساس الذي تبنى علیه بقیة االلعاب كونها تنمي 

 ولقد اصبح على اللیاقة ان تواكب التحمل والرشاقة والمرونة وغیرها،لیة  والسرعة و القوة  العض
نوع جدید من اللیاقة یؤهله لمواجهة الضغط االنفعالي الذي  یؤدي هذا التقدم فاإلنسان الیوم

فاللیاقة التي كان یكتسبها تلقائیا في الماضي اصبحت صعبة المنال الیوم بهذا ، فرضه هذا التقدم
                                                                           ) 91: 9( .االسلوب فقد اصبح الیوم من الضروري ان یبذل جهدًا مقصودا الكتسابها

تلعب اللیاقة البدنیة دورا اساسیا في ممارسة جمیع األنشطة الریاضیة ویختلف حجم هدا 
هدا ما ،كما یختلف نوع اللیاقة البدنیة من لعبة الي اخري ،الدور طبقا لنوع النشاط وطبیعة 

  ) 29 : 10(البدنیة الخاصة یعرف باللیاقة 
ویهدف االعداد البدني العام الي خلق وتطور االسس ومواصفات التخصص الریاضي من  

ومن خالل اكتساب قدرات ومهارات ،خالل تطور عام لإلمكانات الوظیفیة لألعضاء الداخلیة 
   .تؤدي الي التقدم في نوع النشاط الممارس ة عدید

من اهم الشروط االساسیة لضمان نجاح عملیة التدریب  اضيالتخطیط للتدریب الریویعتبر 
وان نجاح التدریب یتوقف علي امكانیة المدرب في مراعاة طبیعة مواصفات الریاضي من جمیع ،

ومعني ان یكون لدي المدرب وتائق ،النوحي الداخلیه انسب الوسائل والطرق الخاصه بتحقیقها 
ویضیف انه یجب التركیز علیها والتي بدونها ،...تقبليالتحقیق الواضحه والخاصه بالتدریب المس

لم یتم تحقیق الوصول الي المستوي المطلوب والدي یظهر فیها یسمي بالفورما الریاضیة  
)9:14(  

ا صبح أفضل اذفي المجال الریاضي ی ةالي المستویات العالی ة وصول الالعبیمكانإأن 
تالئم مع استعداداته المختلفه ي ینوع النشاط الذوتوجیهه الي  لالعبا اختیار امكن من البدایة
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التعرف علي درجه كل یجب  ، وبالتالى لك یمكن التنبو بتفوقه في النشاط الدي یمارسه  وكذ
المحددة للمستوي وانه من المهم اختبار النسب الصحیحة عند استخدام وسائل  صفه من الصفات

    .    اصة بكل نشاط أومسابقة ریاضیةتدریبیة عامه او خاصة مع مراعاة المتطلبات الخ
من أهم االنشطة بأهمیة كبیرة باعتبارها  تحظىان سباقات المیدان والمضمار  كما

الریاضیه االساسیة حیت تشتمل علي الحركات الطبیعیة لالنسان من كما انها تحتل مكان 
ا فان ذل ، واالثارة قالصدارة في الدورات االولمبیة والعالمیة لما تتمیز به من عصري التشوی

دراسة اختیار متسابق العاب القوي تعد من األمور الهامه التي تواجه المدرب وتزداد هده األهمیة 
  )82: 11(  .  بتعدد مسابقات العاب القوي وبدلك تتباین في  متطلبات من الصفات البدنیه

لعاب االولمبیة ، العاب القوى التي دخلت الى األ مسابقاتقذف القرص من  مسابقةوتعتبر 
وقد تطور مستوى األداء واإلنجاز في هذه المسابقة خالل السنوات االخیرة بشكل ملحوظ وقد 
ساعدت عوامل عدیدة في هذا التطویر منها استخدام وسائل وطرق التطویر والتدریب من خالل 

رس یبحث عن التطور العلمي والتقني والفني في مجال طرائق تدریس التربیة البدنیة بدأ المد
الوسائل التقنیة ذات المؤترات السمعیة والبصریة للوصول ألفضل النتائج في التطویر والتي تقدم 

تعد ، و یة التطویر واالرتقاء نحو االفضلالنمادج الصحیحة وتجزئة الحركة الى مراحل تسهل عمل
بیرة فضال عن رمي القرص من الفعالیات التي تحتاج الى قوة عضلیة وسرعة ومرونة ك مسابقة

القیاسات الجسمیة المناسبة لهذه الفعالیة فالتطور الكبیر الذي یشهده مجال العاب القوى وما 
یحصل عنه من تسجیل االرقام القیاسات التي یحققها الالعبون لم یكن ولید الصدفة بل جاء من 

               .الریاضیة التطبیق السلیم لالسس العلمیة في بناء المنهاج  التدریبي لمختلف الفعالیات
 )10 :35(  

العاب القوى الممیزة لعفویتها من ناحیة االداء  ى مسابقاتوتعتبر مسابقة قذف القرص احد
والتدریب فهي تعتمد على الكثیر من المتغیرات البایومیكانیكیة والبدنیة بهدف تخقیق االنجاز مما 

یا لمعرفة نقاط ات ودراستها نظریا وعلمهذه المتغیر  یهتم به البحث وبشكل مستمر في الكشف عن
عف في االداء والقوة المستخدمة والتي لها دورا كبیرا في تحقیق االنجاز الریاضي لكونها الض

المسؤولة عن الواجب الحركي لفعالیات الرمي وعلیه اصبح من الضروري ایجاد تمرینات خاصة 
  ) 90: 11(   .تعمل على رفع مستوى االنجاز

الى دراسـة مثـل هـذه المشـكلة ممـا یكسـب هـذه الدراسـة وبـاالخص  وندفع الباحث االمر الذي 
خدمــة للمجتمــع الریاضــي وطــالب التربیــة البدنیــة والــذي یســعى الــى تحقیــق افضــل المســتویات ممــا 

 لمســابقةیكســب هــذه الدراســة اهمیــة وحاجــة ماســة لتجــاوز مرحلــة تــدني المســتوى الرقمــي للطــالب 
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اقتراح مجموعة من التمرینـات لتنمیـة القـوة العضـلیة والتـي مـن شـأنها  رمي القرص وذلك من خالل
    .ان تساهم في تطویر االداء الحركي تم االنجاز

 :البحث مشكلة 1-2
 البدنیة اللیاقة جید من مقدار امتالكبدنیة ال التریبة طالب من تتطلب رمي القرصمسابقة       

 بمستوى المطلوبة المهارات والفعالیات ألداء همتؤهل المعرفة من مناسب مقدار الى باإلضافة
 غیر العالیة اللیاقة ان بذلك ال نقصد ولكن ابطاال نخرج ال ألننا االقل على او جید متوسط
 اصبحوا كلما طالبنا لدى البدنیة مستوى اللیاقة تطور فكلما ذلك من العكس على بل مطلوبة
 هؤالء قدرة على بالتالي ینعكس وهذا افضل ة بشكلالمطلوب والمهارات الفعالیات اداء على قادرین

 خالل ومن ، یتخرجوا ان بعد جید بشكل الفعالیات والمهارات هذه غیرهم تعلیم على الطالب
 كلیة في العاب القوى مادة سيمدر  احد مكونه المیدانیة للطالب مومعایشته ونالباحث مشاهدة
 اللیاقة عناصر لبعض البدنیة التربیة طالب من دعد افتقار واالحظ البدنیة بجامعة سبها التربیة
 لتطویر كافیة غیر لها المرافقة والتدریبات المهارات لتعلیم الموضوعة فان المفردات وكذلك البدنیة

 مبسط تدریبي برنامج تعلیمي بوضع القیام ونالباحث ارتأى هنا فمن ، البدنیة عناصر اللیاقة
  طویال وقتا یتطلب وال كثیرة ادوات اواجهزة  توفر الى یحتاج وال مكان في أي تنفیذه یمكن

 البدنیة اللیاقة عناصر بعض لتطویر تنفیذه الطالب جمیع یستطیع بحیث) سهولة تنفیذه(
  .قذف القرص مسابقة في )االنجاز (الرقمي بالمستوى العناصر هذه عالقة والتعرف على

  :اهداف البحث 1-3
خصص العاب القوى تدریبي لتنمیة القوة العضلیة لطالب ت یهدف البحث إلى تصمیم برنامج   

  :  جامعة سبها لغرض
التعرف على تأثیر البرنامج التدریبي المقترح  لتنمیة القوة العضلیة على بعض الصفات البدنیة  -
لمسابقة قذف ) السرعة االنتقالیة القصوى -المرونة  -القوة الممیزة بالسرعة -القوة االنفجاریة ( 
  .ب تخصص العاب القوى بجامعة سبها قرص لطالال
التعرف على تأثیر البرنامج التدریبي المقترح  لتنمیة القوة العضلیة على المستوى الرقمي  -

  .لمسابقة قذف القرص لطالب تخصص العاب القوى بجامعة سبها
  :فروض البحث 1-4
فات البدنیة قید البحث لطالب توجد فروق دالة إحصائیا بین القیاسین القبلي والبعدي في الص -

  .تخصص العاب القوى جامعة سبها 
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توجد فروق دالة إحصائیا بین القیاسین القبلي والبعدي في المستوى الرقمي لمسابقة قذف  -
  .القرص لطالب تخصص العاب القوى جامعة سبها 

  :اهم المصطلحات المستخدمة في البحث 1-5
                   ".على مقاومة خارجیة معینة جموعة عضلیة في التغلبمهي قدرة عضلة أو " :القوة العضلیة* 

     )12  :96 (  
  ."هي القدرة على انتاج اقصى قوة عضلیة لمرة واحدة وباقصر فترة زمنیة": القوة االنفجاریة*   

     )2 :50(  
  )22: 5( . هي القابلیة على اخراج اقصى قوة في اقصر وقت ممكن: القوة الممیزة بالسرعة* 
هـي قـدرة الریاضـي علــى تحریـك الجسـم مـن مكــان الـى اخـر فــي "  :السـرعة االنتقالیـة القصــوى* 

  )163: 1(                                                          . " اقصر وقت ممكن
  )37:  7(                . " هي مدى الحركة في مفصل او مجموعة مفاصل"  :المرونة* 
  : الدراسات السابقة 2-2
  .)8( )2018(عادل حامد عبید  دراسة 2-2-1
تــأثیر اســتخدام تمرینــات خاصــة فــي تحســین مســتوى انجــاز رمــي القــرص بــدرس التربیــة "  :عنــوانب

ـــة المتوســـطة تمرینـــات الخاصـــة علـــى تـــأثیر اســـتخدام ال  التعـــرف علـــى بهـــدف ، "الریاضـــیة للمرحل
اسـتخدم  وتـم ،لـة المتوسـطةلتربیـة الریاضـیة لطـالب المرحتحسین اإلنجاز في رمي القـرص بـدرس ا

 بالطریقـة العشـوائیة عینـةال رتواختیـ ،الضـابطة و مجمـوعتین التجریبیـة الالتجریبـي بتصـمیم المـنهج 
، طبقـــــت طالبـــــا ) 15(تضـــــم كـــــل مجموعــــة طالبـــــا تــــم تقســـــیمهم الـــــى مجمــــوعتین ) 30( وعــــددها

االســلوب المتبــع مــن قبـــل (موعــة الضــابطة طبقــت والمج) التمــارین الخاصــة(المجموعــة التجریبیــة 
وجـود فــروق إحصـائیا فـي االختبــارات القبلیـة والبعدیــة إلنجـاز رمــي  أهــم النتــائجوكانـت . )المـدرس

   .للمجموعة التى استخدمت التمارین الخاصة ولصالح االختبارات البعدیة تین القرص للمجموع
  .)6( )2018( واخروندراسة بن زیدان حسین  2-2-2

فــي الــدروس العلمیــة علــى القــدرة العضــلیة واالنجــاز  البلیومتریــةاثــر توظیــف التمرینــات "  :بعنــوان
فـي الـدروس البلیومتریـة  اثر توظیف التمرینـات التعرف على هدفب ،" الرقمي في فعالیة دفع الجلة

التجریبـي نهج المـاستخدم  وتمالعلمیة على القدرة العضلیة واالنجاز الرقمي في فعالیة دفع الجلة ، 
العـاب القـوى بمعهـد التربیـة البدنیـة والریاضـیة  تخصـصمـن طـالب السـنة الثالثـة  العینة ت، وتكونـ

تـم تقسـیمهم الـى  طالبـا فـي مـادة العـاب القـوى )48(، حیـث ثـم اختیـار ) الجزائر(بجامعة مستنغانم 
ن الثبـات، دفـع اسـتخدم اختبـار الوثـب العـریض مـ موتـ،  طالبا) 24(مجموعتین تضم كل مجموعة 
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الكرة الطبیة واختبار االنجاز فـي دفـع الجلـة ، توصـل البـاحثون إلـى اسـتخدام التمرینـات البلیومتریـة 
قمــي فــي دفــع الجلــة بــین ر فــي الــدروس العلمیــة أدت إلــى تحســین القــدرة العضــلیة وكــذا االنجــاز ال

ــــة ا ــــة القیاســــیین القبلــــي والبعــــدي لصــــالح القیــــاس البعــــدي ، زیــــادة تفــــوق العین لتجریبیــــة علــــى العین
   .الضابطة في نتائج االختبارات في هذه الدراسة

  .)14( )2018( نادر اسماعیل حالوة دراسة 2-2-3
ي وتـــأثیره علـــى المســـتوى الرقمــــي لبرنـــامج تـــدریبي لتطـــویر القـــوة العضــــلیة للطـــرف الســـف": بعنـــوان

نـامج برنـامج تـدریبي التعرف علـى تصـمیم بر  بهدف ،"  متر حواجز في قطاع غزة 400لمتسابقي 
متـر حـواجز ،  400وتأثیره علـى المسـتوى الرقمـي لمتسـابقي  السفلى لتطویر القوة العضلیة للطرف

متـــر حـــواجز بنـــادي  400العبـــین لمســـابقة ) 8(مجموعـــة تجریبیـــة تـــم اختیارهـــا مـــن  ىوذلـــك علـــ
امج التــدریبي أن البرنــ  أهــم النتــائجوكانـت للعمــر الزمنــي ،  21.13الیرمـوك بقطــاع غــزة بمتوسـط 

متـر حـواجز لعینـة  400للقوة العضلیة أدى إلى معـدالت تحسـن فـي متغیـرات تحمـل القـوة لالعبـي 
 زة بالسـرعة الختبـار الوثـب العـریضفي متغیـر قـوة ممیـ%) 8.02(البحث، و بنسبة تراوحت مابین 

ختبــار وأشــارت نتــائج ا ثنــي الــرجلین بالثقــل مــن االنبطــاح ، فــي متغیــر تحمــل قــوة%) 64.52(و 
فـي ) 2.60(تحمل القوة والقوة الممیزة بالسرعة لدى عینة البحث الـى حجـم تـأثیر مرتفـع تـراوح بـین 

فــــي قــــوة رفــــع الكعبــــین ، وأن معــــدالت التحســــن فــــي القــــوة الممیــــزة ) 5.54(الوثــــب العــــریض ، و 
متــــر حــــواجز لــــدى عینــــة البحــــث بنســــبة  400وتحســــن فــــي المســــتوى الرقمــــي لالعبــــي  ،بالســــرعة

    .للبرنامج التدریبي) 4.53(وبحجم تأثیر ) 3.26%(
 : البحث إجراءات -3
 :البحث منهج 3-1

ذو التصمیم التجریبي  للمجموعة الواحدة  بإستخدام    التجریبى المنهج ونالباحث استخدم
  . البحث لطبیعة لمالئمتهالقیاس القبلى والبعدي 

  :مجتمع البحث 3-2
ب القوى بكلیة التربیة البدنیة وبلغ عددهم طالب تخصص ألعا تكون مجتمع البحث من

  .طالبا ) 27(
 :عینة البحث 3-3

اجریت الدراسة على عینة عمدیة من طالب  تخصص ألعاب القوى بكلیة التربیة البدنیة 
طالب ممن شاركوا بالدراسة ) 4(طالب وتم استبعاد ) 20( ،عددهموبلغ بجامعة سبها 
  .بهم أثناء تنفیذ التجربة لتكرار غیا طالب )3(االسطالعیة و
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 :البحث عینة تجانس 3-3-1
كما  )الوزن ، الطول ، العمر( المتغیرات وفق البحث عینة ألفراد تجانس  الباحثون اجرى

  )1(هو موضح في الجدول رقم 
  ) 1(جدول 

  )17=ن(    خصائص عینة الدراسة تبعا لمتغیر العمر والطول والوزن                    
تالمتغیرا  معامل االلتواء االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي 

)السنة(العمر   23.176 0.882 0.998 
)سم(الطول   1.715 0.059 2.254 
)كجم(الوزن   67.700 11.652 1.193 

أن قیم معامالت االلتواء كلها قریبة من الصفر وهي ضمن القیم ) 1(الجدول  یتبین من    
وبالتالي یتحقق الثبات وتجانس مقبول ألغراض البحث ) ±3مابین (المقبولة لمعامل االلتواء 

حیث تشیر هذه النسبة إلى مستوى جید في الشكل العام للبیانات التي تم جمعها من  ، العلمیة
  .خالل القیاسات التي أجریت على العینة

  :المستخدمة واألدوات األجهزة 3-4
  .نوالوز  الطول لقیاس الكتروني جهاز -
  ·  سقیا شریط -
 .قیاس قوة القبضةل دینامومیتر -
 .كجم ) 3(كرات طبیة  -
  .كرسي  -
 ·.  صافرة -
 ·  توقیت ساعة -
 · المعلومات جمع استمارة -

 :التجریبي التصمیم 3-5
 ،يالقبلي والبعد االختبارین ذات الواحدة المجموعة ذو التجریبي التصمیم ونالباحث استخدم

 (12) لمدة التدریبي المقترح البرنامج تنفیذ ذلك عدب ، القبلیة والقیاسات االختبارات اجریت اذ
 تأثیر لكشف االختبارین نتائج الفروق بین احتساب ثم البعدیة االختبارات اجریت ذلك اسبوع وبعد
 . التدریبي البرنامج قبل المتغیرات

 :المستخدمة واالختبارات القیاسات 3-6
  :من كل قیاس وشملت :الجسمیة القیاسات 3-6-1

 . للجسم الكلي ) سم( الكلي للجسم الطول  -
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 . )كجم( وزنال -
 :وشملت البدنیة االختبارات 3-6-2 
 الرجلیین لعضالت االنفجاریة القوة لقیاس الثبات في الطویل الوثب اختبار . 
 القوة االنفجاریة لقیاس كرسي على الجلوس من كغم (3) زنة الطبیة الكرة ورمي اختبار 

  . الذراعین لعضالت
 القوة لقیاس ثوان 10) (خالل  التكرارات من ممكن عدد اكبر االمامي ألداء الستنادا اختبار 

 المحاولة وتم احتساب محاولتان منح وتم والصدر الذراعین لعضالت للسرعة الممیزة
 .االفضل

 لقیاس ثوان  (10) خالل التكرارات من ممكن عدد اكثر ألداء لألعلى الركبتین رفع اختبار 
 .االفضل احتساب المحاولة وتم محاولتان فتح وتم الرجلین لعضالت للسرعة القوة الممیزة

 من عدد ممكن اكثر ألداء الظهر على االستلقاء وضع من الركبتین بثني الجلوس اختبار 
 . بطنال لعضالت للسرعة الممیزة القوة لقیاس ثوان ( 10 ) خالل التكرارات

 القصوى االنتقالیة السرعة قیاسل العالیة البدایة من متر ( 30 ) جري اختبار . 
 والفخذ الظهر مرونة لقیاس الطویل الجلوس وضع من لألمام الجذع ثني اختبار .  
  دینامومیتر(قیاس قوة القبضة. ( 
 یأتي ما وشملت مسابقات ألعاب القوى لبعض الرقمي المستوى اختبارات:   

 االختبار في تطبیق الدولي لقانونا على االعتماد وتم : القرص رمي مسابقة في الرقمي المستوى
 ألقرب المسافة وقیست) االكثر( االفضل المحاولة احتساب وتم محاوالت ثالث فرد كل منح اذ
 .)سم(
 :المیدانیة االجراءات خطوات 3-7
 : االستطالعیتین التجربتین 3-7-1

 مجتمع نافراد م (4)  على استطالعیتین المساعد تجربتین العمل فریق مع الباحثون اجرى
 االستطالعیة اجریت تجربة ، االساسیة البحث اجراءات تنفیذ عند استبعادهم تم والذین البحث

 لعضالت الیدین االنفجاریة القوة اختبارات اجراء خاللها وتم م 2018 -11-22 االولى 
 ة،المرون واختبارات والرجلین والبطن الذراعین لعضالت بالسرعة والممیزة والرجلین الذراعینو 

 من نماذج خاللها تطبیق م وتم -12 -2018 23بتاریخ  الثانیة االستطالعیة التجربة واجریت
 :- یأتي ما االستطالعیتین من التجربتین الهدف وكان المقترح التجریبي البرنامج
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 التدریبیة الوحدة ألداء الالزم الوقت االختبارات تحدید اداء كیفیة على العمل فریق تدریب    
 العمل فریق مع وتجاوبه البحث عینة افراد تعاون مدى على المستخدمة التعرف باراتواالخت

  .المساعد
  :التدریبیة البرامج تصمیم 3-8

البدنیة  اللیاقة عناصر بعض لتطویر مقترحة لتنمیة القوة العضلیة تدریبیة برامج صممت
 حول لبیان رأیهم يالریاض التدریب علم مجال في الخبراء  السادة من مجموعة على وعرضت
 ةوالشد الراحة واوقات التكرارات والمجامیع وعدد المستخدمة واالختبارات التدریبیة البرامج صالحیة

 . التدریبیة البرامج ان استقرت الى الخبراء السادة بمالحظات االخذ وتم المستخدمة
 :القبلیة االختبارات 3-8-1

 - 12 -28م ولغایة  2018/12/25 من مدةلل ایام (4) خالل القبلیة االختبارات اجریت
  .م2018

 :التدریبیة البرامج تنفیذ 3-8-2
 تعلم الرابعة طالب المرحلة جمیع اتم ان بعد الثاني النصف في  التدریبیة البرامج تنفیذ تم
 بتنفیذ البدء تم البحث عینة القبلیة على االختبارات اجریت ان وبعد ، البحث في المعتمدة الفعالیة

حمل  حركة وبتموج االسبوع في تدریبیة وحدات (3) وبواقع أسبوع) 12( لمدة التدریبیة امجالبر 
 التدریبیة البرامج بتنفیذ البدء التدریبیة وتم والوحدات واالسابیع المتوسطة الدورات بین  1:2
    .م2019- 6-6الى  2019- 3-16 بتاریخ

 :البعدیة االختبارات 3-8-3
- 5-19الى  2019/5/16  من خالل الفترة ایام (3 ) خالل البعدیة االختبارات أجریت

 . القبلیة والقیاسات االختبارات فیه أجریت الذي نفسه وباألسلوبم 2019
 :اإلحصائیة المعالجات 3-9

 الحسابي الوسط.  
 المعیاري االنحراف . 
 معامل االلتواء. 
 نسبة التحسن . 
  للمجموعة المرتبطة) ت(اختبار . 
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  :ناقشة النتائجعرض وم -4

  ) 2( جدول
المحسوبة وداللة الفروق ونسب التطور في االختبارین القبلي ) ت(یم قو  الوسط الحسابى واالنحراف المعیارى

  القوة االنفجاریةوالبعدي في 
نسبة 
%التحسن  

 المتغیرات البدنیة والمستوي الرقمي االختبار القبلي االختبار البعدي قیمة ت
االنحراف 

 يالمعیار 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

  )كجم(قوة القبضة  37.058 7.988 42.705 6.574 12.035 15.238
القوة االنفجاریة لعضالت الذراعین  3.128 0.669 3.477 0.649 6.026 11.157

  )متر(
ن القوة االنفجاریة لعضالت الرجلی 1.962 0.145 2.154 0.132 22.514 9.786

 )متر(

  2.131=  0.05قیمة ت الجدولیة عند مستوى 
 والبعدي القبلي االختبارین بین معنویة داللة ذات فروق وجود) 2(یتضح من جدول 

 القوة االنفجاریة ، للذراعین االنفجاریة القوة ، قبضة الید ( المتغیرات في االختبار البعدي ولصالح
على التوالي  ) 22.514، 6.026، 12.035(ة المحسوب) ت(إذ بلغت قیم ) الرجلین لعضالت

 نسب وبلغت 0.05عند مستوى داللة ) 2.131(الجدولیة البالغة ) ت(وهي قیم اكبر من قیمة 
 الى ذلك سبب ثونالباح ویعزو .)9.786%، 11.157%، 15.238%(للمتغیرات  التطور
 واتباع والرجلین ذراعینال لعضالت القوة االنفجاریة بتطویر الخاص التدریبي البرنامج فعالیة

 القوة ان اذا االنفجاریة القوة تدریب شروط التدریب ومراعاة في الصحیحة العلمیة االسس
 قلیلة تكرارات استخدام مع لتطویها عالیة شدد الى وتحتاج القوة القصوى اوجه من وجه االنفجاریة
 ما وهذا ممكن زمن أقلوب قوة بأقصى تؤدى اذ االداء زمن حیث من القوة القصوى عن وتختلف

راحة  فترات اعطاء مع قلیلة وتكرارات )قصوى( عالیة شدد باستخدام قام اذ ونالباحث اعتمد علیه
 تم اذا الحمل بدرجة الصحیح التدرج مع التكرارات والمجامیع ما بین الشفاء الستعادة كافیة

 الطویل الوثب تزامن في والوثب القصوى الشدة من (85-100%) بین ما تراوحت شدة استخدام
 الرجلین ولعضالت رمي الطبیة تمرین في الذراعین لعضالت االنفجاریة القوة لتطویر الثبات من
 قصوي قوة وباستخدام التكرارات المتواصلة ان علما الثبات من الطویل الوثب تمرین في

 والرجلین راعینالذ لعضالت االنفجاریة تطویر القوة الى ادت عوامل كلها عالیة حركیة وبسرعات
 المتواصلة التكرارات استخدام بأن" المصادر عن بعض )الصوفي( الیه اشار ما مع یتفق وهذا

   )5(،)3(،)4. ( االنفجاریة القوة تطویر الى تؤدي حركیة عالیة قصوي وبسرعات وبشدد
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  )3(جدول 
الفروق ونسب التطور في االختبارین القبلي  المحسوبة وداللة) ت(وفیم الوسط الحسابى واالنحراف المعیارى  

  القوة الممیزة بالسرعةوالبعدي في 
نسبة 
%التحسن  

 المتغیرات البدنیة والمستوي الرقمي االختبار القبلي االختبار البعدي قیمة ت
االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

القوة الممیزة بالسرعة لعضالت  8.705 1.759 10.353 1.578 13.786 18.917
  )تكرار(الذراعین 

القوة الممیزة بالسرعة لعضالت  17.470 1.874  19.647 2.059 14.111 12.454
 )تكرار(الرجلین 

لعضالت  للسرعة الممیزة القوة 7.235  1.091 8.706 1.159 11.785 20.331
  )تكرار( البطن

  2.131=  0.05قیمة ت الجدولیة عند مستوى 
 الممیزة نتائج القوة في معنویة داللة ذات فروق وجود لنا تبین (3) جدولال خالل من
 االختبارات ولصالح القبلي والبعدي االختبارین بین والبطن والرجلین الذراعین لعضالت بالسرعة
یم على التوالي وهي ق) 11.785، 14.111، 13.786(المحسوبة ) ت(إذ بلغت قیم  ، البعدیة

 نسب بلغت اذا ، 0.05عند مستوى داللة ) 2.131(الجدولیة البالغة ) ت(اكبر من قیمة 
 الى الحاصل التطور ونالباحث ، ویعزوعلى التوالي ) 20.331،  18.917،12.454(التطور 

 تدریب شروط على االعتماد تم اذ بالسرعة القوة الممیزة بتطویر الخاصة التدریبیة البرامج فعالیة
بین  ما تراوحت والتي المستخدمة الشدد ومراعاة التدریبیة وضع البرامج في للسرعة الممیزة القوة

استخدام  ان السابقة ، اذا العلمیة والدراسات البحوث من العدید الیه اشارت حسبما%) 80-  55(
 بةشدد مناس وباستخدام البحث مجموعة ادتها التي الركبتین بثني والجلوس الركبتین رفع تمارین
 بالسرعة القوة الممیزة تطویر في االثر لها كان والراحة العمل فترات تقنین مع عالیة وسرع

 في ونالباحث التي اعتمدها والقوة السرعة صفتي بین ما الجید الربط فان ذلك الى باإلضافة
 القوة تطویر الى ادت مقننة ولفترات زمنیة عالیة وبسرع المناسبة الشدد استخدام خالل من برامجه
 القوة بأن )والمؤمن باقر( من كل عن) الحیالي( الیه اشار ما مع یتففق وهذا بالسرعة الممیزة
 بین ما العالقة على تعتمد تنمیتها طرائق والسرعة وان القوة صفتین من تتكون بالسرعة الممیزة
  )2(.سرعة وال العضلیة القوة من عالیة درجة في توافرها ویشترط السرعة وتنمیة القوة تنمیة
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  ) 4(جدول 
المحسوبة وداللة الفروق ونسب التطور في االختبارین القبلي ) ت(یم الوسط الحسابى واالنحراف المعیارى وق

  المرونة المفصلیةوالبعدي في 
نسبة 
التحسن

% 

المتغیرات البدنیة والمستوي  االختبار القبلي االختبار البعدي قیمة ت
االنحراف  الرقمي

 المعیاري
متوسط ال

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

14.47
0 

  )سم( الظهر والفخذین  مرونة 14.647 2.447 16.765 1.985 11.177

  2.131=  0.05قیمة ت الجدولیة عند مستوى 
 والفخذین مرونة الظهر في معنویة داللة ذات فروق وجود لنا یتبین (4) لجدولا خالل من

المحسوبة ) ت(، إذ بلغت قیم البعدي االختبار ولصالح والبعدي ليالقب االختبارین بین
. 0.05عند مستوى داللة ) 2.131(الجدولیة البالغة ) ت(وهي قیم اكبر من قیمة  11.177)(

 التدریبیة البرامج فعالیة الى ذلك سبب ونالباحثویعزو ) 14.470( التطور نسبة بلغت اذا
 اال تخصصیة ولیست عامة تمارین هي البرنامج التدریبي في المعطاة التمارین ان من فبالرغم

 المرونة على درجة اثر له التدریبات نوع ان اذا ، الظهر والفخذین مرونة في تطورا نالحظ اننا
 وبشكل اسابیع)  (9التدریبي  البرنامج فترة طول المرونة تمرینات اداء في االستمرار ان اذا

 ان اال المرونة لتطویر ذاته بحد خاص برنامجوا یضع لم ونالباحث ان من فبالرغم . مستمر
 لعضالت والتمطیة تمرینات المرجحة اداء على ركزت والتي الجیدة والتمطیة االحماء تمرینات
 الظهر مرونة تطویر على علت البرامج التدریبیة تنفیذ فترة طوال مستمر وبشكل والفخذین الظهر

 الى العبیه یوجه ان یستطیع المدرب ان اذ ،في البحث فعال الیه التوصل تم ما وهذا والفخذین
 الریاضیة الفعالیات بعض في الخاص االداء تخدم قد للمرونة والتي العامة التمرینات بعض

 صفة تطویر على تعمل الجیدة والتمطیة االحماء تمرینات مع ضرورة تكرارها الى ویوجههم
 التأكید عن بأن)الصوفي( ذكره ما مع یتفق وهذا الحركات هذه علیها تتم التي في االجزاء المرونة

 التي االربطة خالل  من المرونة معین من بقدر للفرد تسمح معینة تدریبات باداء االستمرار على
  )4. (التمرین ذلك  في العاملة والعضالت المفاصل تلك بین تصل
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  ) 5(جدول 
المحسوبة وداللة الفروق ونسب التطور في االختبارین القبلي ) ت(یم الوسط الحسابى واالنحراف المعیارى وق

  السرعة االنتقالیةوالبعدي في 
نسبة 
التحسن

% 

المتغیرات البدنیة والمستوي  االختبار القبلي االختبار البعدي قیمة ت
االنحراف  الرقمي

 المعیاري
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

 القصوى السرعة االنتقالیة 5.110  3780.  4.772 0.485 5.052 7.083
  )ثانیة(

  2.131=  0.05قیمة ت الجدولیة عند مستوى 
 والبعدي القبلي االختبارین بین معنویة داللة ذات فروق وجودأنه ) 5(یتبین من جدول 

غت قیم السرعة االنتقالیة القصوى ولصالح القیاس البعدي ، إذ بل  في االختبار البعدي ولصالح
عند مستوى ) 2.131(الجدولیة البالغة ) ت(وهي قیم اكبر من قیمة  )5.052(المحسوبة ) ت(

 معنویة داللة ذات فروق لنا وجود تبین  (7.083%)للمتغیر التطور نسب وبلغت 0.05داللة 
 الى ذلك ونویعزو الباحث القصوى االنتقالیة السرعة قیمة في القبلي والبعدي االختبارین بین

 البرنامج تقنین صحة على یدل وهذا االنتقالیة السرعة بتطویر الخاص البرنامج التدریبي عالیةف
 وتقنین فترات المناسبة والتكرارات الشدد استخدام ومراعاة التدریب وبرامج قواعد التدریبي ومراعاة

 لمنهاج ل المكونةالعوام هذه مراعاة ان اذ ، التدریبیة العملیة في التقدم یضمن مما والحمل الراحة
 تقنین عملیة بأن) یوسف الزم(الیه  اشار ما مع یتفق وهذا تطور حدوث الى التدریب تؤدي

 الجسم واعضاء اجهزة مستوى عمل في یصحبه تقدما سوف سلیمة بصورة التدریبي العمل
  )15( )".مستوى ریاضي افضل لتحقیق البدنیة الصفات تطویر وبالتالي

 من العینة افراد مستوى مع تالئم وتنسجم لتدریبات ونالباحث ستخداما فان ذلك عن فضال    
 الیه اشار ما مع یتفق وهذا الصفة تطور هذه على ایضا عملت الحمل وحجم الشدد حیث

 الحمل یكون عندما التدریب تتم في االنسجام عملیة نجاح " بأن )عبدالمعز لدین اهللا محمد(
 )10. (مناسبة  وبشدة لالعبینا ومستوى لقابلیة مناسبا التدریبي
 بین وما الدورات المتوسطة ما بین التدریبي الحمل بدرجة التدرج مبدأ مراعاة ان كما      

 تدریب شروط مراعة باإلضافة الى التدریبیة الوحدات بین ما وكذلك الدورات داخل االسابیع
 اعطاء مع قصوى الى قصوى شبه ةوبشد قصیرة مسافات استخدام حیث من القصوى السرعة
  . القصوى االنتقالیة السرعة تطویر ادت الى عوامل كلها الشفاء الستعادة كافیة راحة فترات
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  )6(جدول 
المحسوبة وداللة الفروق ونسب التطور في االختبارین القبلي ) ت(یم الوسط الحسابى واالنحراف المعیارى وق 

  رمي القرص لمسابقةالمستوى الرقمي لبعدي في وا
بة نس

%التحسن  
المتغیرات البدنیة والمستوي  االختبار القبلي االختبار البعدي قیمة ت

االنحراف  الرقمي
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

  )متر(القرص  رمي  12.074 3.247  14.106 2.896 10.040 16.829

  2.131=  0.05قیمة ت الجدولیة عند مستوى 
 لرمي الرقمي في المستوى معنویة داللة ذات فروق وجود لنا یتبین (6) جدولال خالل من

) 10.040(، وبلغت قیمة ت  البعدي االختبار ولصالح والبعدي القبلي االختبارین بین القرص
 نسبة بلغت اذ،  0.05عند مستوى داللة ) 2.131(وهي اكبر من قیمة ت الجدولیة البالغة 

 بتطویر والخاصة البرامج التدریبیة فعالیة الى ذلك سبب ونالباحث ویعزو  (16.829%) التطور
 رمي في الرقمي والمستوى البدنیة هذه المتغیرات بین ما المتبادلة العالقات والى البدنیة المتغیرات

 السرعة زیادة الى الذراعین ادى لعضالت بالسرعة والممیزة االنفجاریة القوة فتطور ، القرص
 قوة بأقصى وتؤدى القصوى اوجه القوة من وجه االنفجاریة القوة ألن الرمي مسافة زیادةو  الحركیة

 الذي االساس الحجر هي القوة ان وبما .ممكن  وقت أقصر في یؤدى انه في عنه یختلف ولكن
 مقدار زاد وكلما حركة ینتج ان یمكن ال القوة وانه بدون البدنیة اللیاقة عناصر بقیة علیه یعتمد

 ان وبما ، كزمن او كمسافة كان سواء االنجاز تحسین ذلك الى ادى  )المختلفة باوجهها( ةالقو 
 والقوة للذراعین االنفجاریة القوة زیادة فان االداء في والسرعة تتطلب القوة القرص رمي فعالیة
 زیادة خالل من الرقمي المستوى تطویر على عمل والرجلین الذراعین بالسرعة لعضالت الممیزة

 عضلیة وبأقصر انقباضه اقصى اخراج ومحاولة االداء حركة انسیابیة وتحسین االداء سرعة وقوة
 عنصري بین الجید ما الربط خالل من لألداء البایوكیمائیة النواحي من االستفادة مع ممكن وقت
 من نممك عدد اكبر واستفادة) والرجلین الذراعین لعضالت بالسرعة الممیزة القوة( والسرعة القوة

 الى االسفل من الحركي الثقل من بانسیابیة واالستفادة الحركي الواجب بإخراج الحركیة الوحدات
 سرعة لتولید والرجلین الذراعین حركة سرعة من واالستفادة )الذراعین الى القدمین من( االعلى
 العلىا الى االسفل من الحركي الثقل وبدء للجذع العصر من حركة واالستفادة عالیة حركیة

 وهذا (الرقمي المستوى) االداء مسافة زیادة وبالتالي ممكن وقت في اقصر قوة اقصى لإلخراج
 توفر هو القرص رمي في االداء متطلبات اهم من ان في" )محمد عثمان( اشار الیه ما مع یتفق
 فأن لذلكو  " المناسبة الجسمیة والمواصفات الجید التكنیك الى باإلضافة االداء والسرعة في القوة
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 على عمل والرجلین ، الذراعین لعضالت بالسرعة الممیزة والقوة للذراعین االنفجاریة القوة تطور
 )   11(   .القرص رمي فعالیة في الرقمي المستوى زیادة تحسین

 :االستنتاجات 1- 5
 :یأتيما  ونالباحث استنتج

قوة (لصفات البدنیة قید البحث یر على اتأثللبرنامج التدریبى المقترح لتنمیة القوة العضلیة  -
راعین والرجلین، القوة ذالقبضة، السرعة االنتقالیة القصوى، القوة االنفجاریة لعضالت ال

 . )مرونة الظهر والرجلینراعین والرجلین والبطن، ذالممیزة بالسرعة لعضالت ال
رقمى لمسابقة قذف وتحسین للمستوى ال للبرنامج التدریبى المقترح لتنمیة القوة العضلیة تأثیر -

 .القرص لدى طالب تخصص ألعاب القوى 
 : التوصیات 5-2
 مع معنویة ارتباط عالقات اظهرت التي البدنیة المتغیرات ومتابعة تطویر على التأكید -

 . البحث في المعتمدة رمي القرص لمسابقة الرقمیة المستویات
 على التدریب ومراعاة یاضیةالر  التربیة كلیات لطلبة البدني الجانب تطویر على التأكید -

 الرقمي لتطویر المستوى المختلفة والفعالیات المهارات تعلیم مع البدنیة اللیاقة عناصر تطویر
 مناسبا كما یمتلكون التعلیمیة وهم مسیرتهم مواكبة لیستطیعوا افضل بشكل الطالب  واعداد

 .التخرج بعد للطالب قبالوتعلیمها مست والفعالیات المهارات تعلم على یعینهم اللیاقة من
  ف القرص بكلیات التربیة البدنیة اعتماد البرنامج التدریبى التعلیمى في تعلیم مسابقة قذ -

   :المراجع

احمد عبدالفتاح          ابو العال   1
 رضوان نصر الدین،  

، القاهرة ، دار الفکر العربي  " البدنیة فســـــــــــــــــــیولوجیا اللیاقـــــــــــــــــــة " 
)2003(  

اثــر اخـــتالف اســالیب الـــتحكم بمكونــات العمـــل التــدریبي البـــدني فـــي     الكریم عبد نمع ، الحیالي  2
ــــدم الشــــباب  ــــي كــــرة الق ــــة والمهاریــــة لالعب " بعــــض المتغیــــرات البدنی

ــــة الریاضــــیة ، جامعــــة  ــــر منشــــورة، كلیــــة التربی ــــوراه غی اطروحــــة دكت
  ) . 2007( الموصل ، 

الهوائیــة فــي عــدد مــن المتغیــرات البدنیــة والمهاریــة  تــاثیر المطاولــة"    الشاروك ، نبیل عبد اهللا    3
ــــي كــــرة الســــلة  ــــرة االستشــــقاء لالعب ــــي فت ــــبض ف " ومعــــدل ســــرعة الن

اطروحـــة دكتــــوراه غیـــر منشــــورة ، كلیــــة التربیـــة الریاضــــیة ، جامعــــة 
  ).2000(الموصل ،

تفـع الشــدة اثـر اسـتخدام تــدریبات االثقـال بطریقتـي التــدریب الفتـري مر      الصوفي ، ثامر غانم   4
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والتكراري في اوجه القـوة العضـلیة الخاصـة واالنجـاز فـي قـذف الثقـل 
، رســالة ماجســتیر غیـــر منشــورة ، كلیـــة " فئــة الجلـــوس  –للمعــوقین 

  ) . 2005( التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل ، 
ت دریبات البلیومترکس وتدریباـــــتخدام تـــــر اســـــة الثـــــة مقارنــــدراس"  عناد جرجیس ، الصوفي  5

ـــــــــــــــــــــــــــــوبعض الصفات البدنیل على االنجاز بالوثب الطویل االثقا ة  ـ
التربیة ، كلیــــــــــــــــة اطروحة دکتوراه غیر منشورة "  االنثروبومتریة

  ) .1999(ل ، جامعة الموص، الریاضیة 
بن زیدان حسین ، مقراني   6

  جمال ، حجار محمد
اثر توظیـف التمرینـات البلیومتریـة فـي الـدروس العلمیـة علـى القـدرة " 
ــــع الجلــــةا ــــي فعالیــــة دف ــــة علمیــــة " لعضــــلیة واالنجــــاز الرقمــــي ف مجل

متخصصــة فــي میــدان علــوم وتقنیــات النشــاطات البدنیــة والریاضــیة، 
)2018. (  

دبور یاسر محمد حسن    7
   د ـحمل ارباب محمد مرسا،

ـــــــــدراس" ـــــــــة لتـ اثیر التمرینات البلیومتریة على سرعة االداء المهاري ـ
ث  منشور في المؤتمر العلمي الثاني ــــبح"   د ــــلدى العبي کرة الی

اســـــــــــــــیوط ، جامعة ، في مصر والعالم العربي ل افضل نحو مستقب
  ) .1996(كلیة التربیة البدنیة ،

تــأثیر اســتخدام تمرینـــات خاصــة فــي تحســـین مســتوى انجــاز رمـــي "   عادل حامد عبید           8
العلمـي المـؤتمر " القـرص بـدرس التربیـة الریاضـیة للمرحلـة المتوسـطة

الــدولي االول بالریاضــة ترتقــي المجتمعــات وبالســالم تزدهــر األمــم ، 
  .2018- 5-4العراق ، دیالى 

تطبیقات للمباديء واالسس الفنیة اللعـاب السـاحة والمیـدان ، بغـداد،   عامر فاخر شغاتي         9
  ) .2001(مكتب الكرار ، 

ت االنثربومتریــة لــبعض المتغیــرات الكینماتكیــة عالقــة بعــض المتغیــرا  عبد المعز لدین اهللا محمد   10
ــــة  ــــرص ، رســــالة ماجســــتیر كلیــــة التربی والمســــتوى الرقمــــي لرمــــي الق

  ) .1998(الریاضیة جامعة الفاتح ، طرابلس ، 
، دار القلـم للنشـر والتوزیـع ، الكویـت  1ط " موسوعة العاب القوى "                   عثمان  محمد احمد  11

 ، )1990 . (  
 فاضل كامل                12

  عامر فاخر 
ـــة التهدئـــة ، ط ـــدریب تحمـــل القـــوة االطال ـــة فـــي ت ،  1اتجاهـــات حدیث

  ) .2011(مكتب المجتمع العربي للنشر والتوزیع ، 
  محمد حسن عالوى         13

  رضوان  محمد نصر الدین
  ، دار الفكر العربي ، مدینة نصر ، " اختبارات االداء الحركي " 
  ) . 2001( مصر،   

برنـامج تــدریبي لتطــویر القــوة العضــلیة للطــرف الســفي وتــأثیره علــى "    نادر اسماعیل حالوة        14



 م2020                         المؤتمر العلمي الدولي السادس لكلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة  
 

  
322 

كلیــة " متــر حــواجز فــي قطــاع غــزة 400المســتوى الرقمــي لمتســابقي 
  ) .2018(التربیة الریاضیة ، جامعة االقصى ، 

، مكتبـــة دار " كـــرة القـــدم  تعلـــیم  تـــدریب المهـــارات االساســـیة فـــي "   یوسف الزم كماش        15
  ) . 1999( الخلیج ، عمان ، 
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  برنامج قائم على األلعاب التعلیمیة لتنمیة بعض المهارات فاعلیة 
  الحركیة األساسیة والحیاتیة لدي أطفال الروضة

  
  الالفي عزمة محمد الحراري. د                                                              
 خدیجة علي مختار الحاج . أ                                                             

  :المقدمة ومشكلة البحث 1-1
حیث أنها تشكل الركیزة األساسیة ، اإلنسانتعد مرحلة ریاض األطفال من أهم مراحل حیاة 
، االنفعالیة والتي تؤثر في حیاته المستقبلیةلبناء وتشكیل الطفل من الناحیة العقلیة والجسمیة و 

 .وأهم ما یمیز هذه المرحلة الحركة والنشاط وحب االستطالع 
ونشاط أنساني یقوم به ، اإلنسان یعتبر اللعب غریزة فطریة خلقها اهللا سبحانه وتعالى فيو 

ویحتل المباشرة لسلوك اإلنسان، في مراحل حیاته المختلفة ویتضح ذلك من خالل المالحظة
فاللعب لیس نشاطا ضائعا ، مراحله األولى فياللعب مساحة كبیرة من اهتمام الفرد وخاصة 

. یشغل معظم اهتمام الطفل فهو شغله الشاغل ولكن اللعب، للطفل وتسلیة كما یعتقد البعض
  . وفهمه لنفسه وبیئته وتنمیة قدراته ومعارفه فاأللعاب تعتبر وسیلة لتقدیر الطفل لذاته

بأنها نشاط هادف تقوم به مجموعة من التالمیذ لتحقیق ") 2006(ها زید الهویدي ویعرف
 ."لعقلیة والنفس حركیة والوجدانیةاألهداف المرغوبة في مجاالتها المختلفة الحركیة والمعرفیة وا

)10 :239 ( 
حیث ، هي أحدي تكنیكات التدریس المستخدمة في التربیة والتعلیم"األلعاب التعلیمیة و 

ینشط فیها الطفل من أجل تحقیق األهداف المرغوبة وتسودها روح التنافس بین األفراد أو 
  )145:14. ("ویتخذ فیها التالمیذ القرارات في ضوء قواعد اللعبة ، الجماعات

بنجـاح  إلیهمفاأللعاب التعلیمیة تعطي للمتعلمین دافعیة ألداء األعمال الصعبة المؤكلة 
في المتعلم بالتعزیزات المختلفة في فیكت، تعلمون بالطریقة التقلیدیةمقارنة مع زمالئهم الذین ی

اللطیفة والتصفیق والصیحات وغیرها وتستطیع األلعاب  واإلشاراتاأللعاب التعلیمیة كاألصوات 
كما أنها تزید من  أداء التالمیذ التعلیمیة أكثر روعة وتــأثیر علىالتعلیمیة أن تجعل العملیة 

كما أن دمج األلعاب التعلیمیة  واالجتماعیةتطویر المهارات الحركیة والعقلیة والمعرفیة واألخالقیة 
         .في العملیة التعلیمیة تستطیع من خاللها جعل العملیة التعلیمیة والتعلیمیة أكثر فاعلیة

)5 :311(    
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، إتقان الطفل للمهارات الحركیة األساسیة إلي أهمیة) 1990(وقد أشار أسامة راتب       
فالمهــــــــــــــارات التي تتطور لدیه تعد قاعدة أساسیة للمهــــــــــــــــــــارات الحركیة حیث یصبح من السهل 

ال أن یتعلم الطفــــــــــــــــــــل أي مهارة حركیة معقدة بحیث یستطیع اتقــــانها واكتسابها بشكل جید مستقب
) .4:34(  

 اكتسابهذا وقد أجمع معظم خبراء وعلماء التربیة وعلم النفس علي أن الطفل یبدأ في 
هي تتسم بتعددها وتنوعها و ، سنة 12نذ سنواته األولي حتي المهارات الحركیة األساسیة م

أن كما ، ومنها مایؤدي من الحركة أو من الثبات، فمنها مایرتبط بالجسم كله أو بعضه، وتباینها
هناك اتفاق تام علي ان تلك المهارات الطبیعیة األساسیة تعتبر أساسًا لكثیر من المهارات 

  )220: 13. (واألنشطة المختلفة 
تعتبر المهارات الحیاتیة ضروریة لجمیع أفراد المجتمع فهي تعتبر من المتطلبات األساسیة 

مما یساعدهم علي حل ، التي یعیشون بها ومجمعتهمالتي یحتاجها األفراد لتوافق مع أفرادهم 
  .مشكالتهم الیومیة والتفاعل مع مواقف الحیاة المختلفة 

 القدر الالزم للمتعلمین من المهـارات"المهارات الحیاتیة بأنها " (2002)ویعرف حسام مازن 
 رة الوقت ،مهارات اتخاذ القرارات، إدا: الالزمة لممارسة حیاتهم الیومیة ونشاطاتهم الحیاتیة مثل

جراء عملیات التفاوض، مهارات االتصال والتفاعل الناجح  إدارة المال، إدارة مواقف الصراع وإ
عداد وتناول الغذاء الصحي والعنایة بالمالبس، االهتمام بتنسیق ورعایـة  مع اآلخرین، اختیار وإ

  )341:  8. ("المسكن وأدواته وأجهزته، ومهارات التعامل مع البیئة بموضوعاتها المختلفة
 وتعتبر مرحلة ریاض األطفال مرحلة تربیة وتعلیم تضم أطفاال تتراوح أعمارهم الزمنیة ما     
ویتم فیها تنمیة المفاهیم والمهارات المختلفة لتحقیق التنمیة الشاملة والمتكاملة ) سنوات 6- 4( بین

النمائیة  واالستعدادات والمستویاتالفروق الفردیة في القدرات  االعتبارلكل طفل مع األخذ بعین 
  )  98:  6.( والسلوكیة 

المعارف والمفاهیم والقدرات والمهارات  اكتسابتعتبر مرحلة الطفولة مرحلة مهمة في 
درجة كبیرة من  حیث أن طفل الروضة على تعد أساسیة لتشكیل حیاة الطفل المستقبلیة المختلفة 

التي تكشف من خاللها عن عالمه وحبه الشدید للحركة واللعب  واالستكشافالتقبل والبحث 
 والحیاتیة المهارات الحركیة األساسیة واكتسابوأن تنمیة الخاص ویطور قدراته الجسمیة والعقلیة 

من أجل شعوره من خالل رغبته الشدیدة في اللعب والجري والوثب والرمي و لدي طفل الروضة 
مرتبطة بالبیئة التي یعیش تمثل مجموعة مهارات  المهارات الحیاتیةبما أن و بالتمیز عن أقرانه 

وعلي الرغم من تلك األهمیة الحیویة لدور المهارات الحیاتیة لألطفال في حیاة كل ، الطفلفیها 
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 قبل المدرسة لم تحظى أطفال ما هذه المهارات وتنمیتها وخاصة لدى المجتمعات واألمم فأن
معظم الوقت في أعمالهم الوالدین  انشغالأن تان وتري الباحث. عد بها في مجتمعنا ب باالهتمام

ألطفالهم وعدم تفرغهم لتعلیمهم المهارات الحیاتیة  االستقرارلتوفیر وخاصة في الوقت الحالي 
وأن  كمامنها في تعلیم األطفال مهارات مفیدة عن طریق الحركة واأللعاب  االستفادةالتي یجب 

تسبق حیث  المدرسةبل قب الدور في تنشئة الطفل لم تعد المؤسسة الوحیدة التي تلع األسرة
أصبحت دور الحضانة تلعب دورا  إذقبل المدرسة  یعرف بطفل ما المدرسة فترة تحضیریة أو ما

ونظرًا ، عالم المدرسةته قبل دخوله إلى المساهمة عن طریق تنمیة قدراته ومهارافي أساسیًا 
رأت  طفال وخصوصیتها وتأثیرها الواضح علي نمو الطفل من جمیع الجوانبألهمیة ریاض األ

 ضرورة التفكیر في برنامج لأللعاب التعلیمیة لتنمیة بعض المهارات الحركیة األساسیة تانالباحث
 .لمدرسة والمهارات الحیاتیة للطفل ما قبل ا

  :علىیهدف البحث : أهداف البحث 1-2
 . الروضةألطفال  التعلیمیةتصمیم برنامج لأللعاب  - 1
تأثیر برنامج لأللعاب التعلیمیة لتنمیة بعض المهارات الحركیة األساسیة التعرف علي  - 2

 .) اللقف، الرمي، الوثب، الجري(
التربیة (المهارات الحیاتیة التعرف علي تأثیر برنامج لأللعاب التعلیمیة لتنمیة بعض  - 3

  . لدي أطفال الروضة ) المهارات الوقائیة، االجتماعیةالعالقات ، البیئة، الصحیة
  : فروض البحث 1-3

بین القیاسین القبلي والبعدي للمجموعة التجریبیة  لتنمیة بعض  إحصائیاتوجد فروق دالة  - 1
  .المهارات الحركیة األساسیة و الحیاتیة قید البحث ولصالح القیاس البعدي 

والضابطة بین القیاسین القبلي والبعدي للمجموعة التجریبیة  إحصائیاتوجد فروق دالة  - 2
لتنمیة بعض المهارات الحركیة األساسیة و الحیاتیة قید البحث ولصالح المجموعة 

  .التجریبیة في القیاس البعدي 
  :المصطلحات المستخدمة 1-4
هي نشاط تعلیمي منتظم یتم اللعب فیه بین تلمیذین أو أكثر یتفاعلوا معا ":األلعاب التعلیمیة-

  ) 185: 5.("من أجل الوصول الي أهداف تعلیمیة محددة وتتم تحت أشراف وتوجیه المعلم 
هي وسیلة الفرد للتعامل بفاعلیة وبشكل مباشر مع الحقائق ":المهارات الحركیة األساسیة  -

 واتزانوتشمل المهارات االنتقالیة وغیر االنتقالیة ومهارات ثبات  البیئةالواقعیة والمادیة في 
  ) 31: 11. ("الجسم
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یتعرض له من مواقف أثناء ممارساته لحیاته  بأنها سلوكیات الفرد تجاه ما" :المهارات الحیاتیة -
یعكسها نوع السلوك الصادر  استجاباتالیومیة حیث أن هذه المواقف ومثیرات تتطلب 

  ) 37: 9.("الفردعن
سسة تربویة تعمل علي تحقیق التربیة الشاملة والمتكاملة ألطفال بأنها كل مؤ " :ریاض األطفال-
  ) 339:  3( " .قبل المدرسة وتهیئتهم لاللتحاق بمرحلة التعلیم األساسي ما
  :الدراسات السابقة 2-2
.)7()1999(راسة رشید عامر محمد عامر د 2-2-1  

برنامج تربیة حركیة مقترح على تنمیة بعض المهارات الحركیة األساسیة تأثیر " :عنوانتحت 
تأثیر برنامج  تعرف علىال هدفوب، "سنوات 5-3والصفات البدنیة ألطفال ما قبل المدرسة من 

الصفات البدنیة ألطفال ما قبل بعض المهارات الحركیة األساسیة و تربیة حركیة مقترح على تنمیة 
التجریبي بأسلوب المجموعة الضابطة والتجریبیة  المنهجاستخدم وتم ، سنوات 5-3المدرسة من 

طفل تم تقسیمهم إلى مجموعتین عشوائیا ) 30( العینةبلغ عدد أفراد ، لمالئمته لطبیعة الدراسة
برنامج التربیة أن  النتائج أهموكانت ، طفل مجموعة ضابطة)15(طفل مجموعة تجریبیة و) 15(

برنامج التربیة و ،  تأثیر إیجابي دال معنویا على تنمیة المهارات األساسیةالحركیة المقترح له 
 .الحركیة له تأثیر ایجابي دال معنویا على تنمیة الصفات البدنیة

.)12()2001(محمد محمد أحمد المقدم ، دراسة یحي محمد لطفي نجم 2-2-2  
واأللعاب التعلیمیة البسیطة في فاعلیة برنامج مقترح قائم علي توظیف الوسائل ":عنوانتحت  

فاعلیة برنامج التعرف على  بهدف، "قبل المدرسة تنمیة المهارات الحیاتیة لدي أطفال مرحلة ما
توظیف الوسائل واأللعاب التعلیمیة البسیطة في تنمیة المهارات الحیاتیة لدي  مقترح قائم على

التجریبي بأسلوب المجموعة الضابطة  المنهجم ااستخدوتم أطفال مرحلة ماقبل المدرسة 
طفل تم تقسیمهم إلى مجموعتین ) 76(بلغ عدد أفراد العینة و والتجریبیة لمالئمته لطبیعة الدراسة

وجود  أهم النتائج تكانو ، طفل مجموعة ضابطة)37(طفل مجموعة تجریبیة و) 39(عشوائیا 
، یمیة تكسب األطفال مهارات حیاتیةاألنشطة في تصمیم مواقف تعل نامج المعتمد علىفاعلیة للبر 

 الحیاتیةالمهارات  اكتسابوخاصة أن أهداف مرحلة ریاض األطفال تركز في مجملها علي 
  .للطفل
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:إجراءات البحث-3  
  :منهج البحث 3-1

مجموعتین إحداهما تجریبیة القیاس القبلي والبعدي لل بتصمیمالمنهج التجریبي  استخدام تم
  . ضابطة نظرًا لمالئمته لطبیعة البحث  واألخرى

  :عینة البحث2- 3
 30عینة البحث بالطریقة العشوائیة من أطفال روضة البالبل وقد بلغ عددهم  اختیارتم 

طفال وطفلة وتم أجراء التجانس والتكافؤ بین أفراد عینة البحث في المتغیرات التي لها تأثیر علي 
الوثب (باإلضافة الي المهارات الحركیة األساسیة ) الوزن  - الطول  –العمر (نتائج البحث وهي 

مهارة المحافظة علي المكان  –مهارة النظافة الشخصیة ( والحیاتیة) اللقف –الجري  –الرمي  –
  .)البیئةمهارات أتجاه  –مهارة تناول الطعام  –

  )1(جدول 
  30=ن     والمهارات الحیاتیة قید البحث الدالالت اإلحصائیة للمتغیرات األساسیة 

  المتغیر  الوسط الحسابي  المعیاري االنحراف  الوسیط  االلتواء
  )م(الطول  4.43 0.13 4.4 0.17
  )كجم(الوزن 16.73 1.23 15 0.11
  )السنة(العمر  1.04 0.13 1.02 0.30
  )م(الوثب  0.48 0.04  0.47 0.61
  )م(الرمي  7.21 0.61 7.25 0.32
  )ث(الجري   7.96  0.60  8.10  0.96
  )ع(اللقف   1.34  0.53  1  1.20
 المهارات الحیاتیة  18.7  5.62  17.50  0.25

) 1.20 – 0.11(أن قیم معامالت االلتواء تراوحت بین ) 1(یتضح من خالل الجدول 
  . مما یعني أن العینة متجانسة في المتغیرات قید البحث ) 3+(وهي أقل من 

  )2(جدول 
للمجموعتین الضابطة والتجریبیة لمتغیرات النمو والمهارات ) ت(المعیاري وقیمة  واالنحرافالمتوسط الحسابي 

  الحركیة األساسیة والحیاتیة قید البحث إلیجاد التكافؤ لمجموعتي البحث
  30= ن                                                                                

  المتغیر  المجموعة التجریبیة  المجموعة الضابطة  )ت(قیمة 
االنحراف 
  المعیاري

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  الوسط الحسابي

  )م(الطول   1.22  0.17  1.22 0.10  0.05
  )كجم(الوزن 18.53 3.01  18.79  1.83 1.03
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  )السنة(العمر  5.80  0.40  5.18  0.53 0.89
  )م(الوثب   0.50  0.05  0.50  0.03  1.00

  )م(الرمي   7.25  0.58  7.17  0.59  0.537
  )ث(الجري   7.93 0.72  8.01  0.80  0.28
  )ع(اللقف   1.42  0.52  1.52  0.60  0.32
 المهارات الحیاتیة  20.10  2.52  21.02  3.01  1.20

  1.761=0.05القیمة الجدولیة عند 
الجدولیة عند ) ت(أقل من قیمة المحتسبة ) ت(أن جمیع قیم ) 2(نالحظ من خالل الجدول   

  .تكافؤ بین المجموعة التجریبیة والضابطة في متغیرات البحث ال مما یدل على 0.05
  :المستخدمة في البحث االختبارات 3-3
مجموعة من الخبراء  ىعل االختباروتم عرض :المهارات الحركیة األساسیة اختبار 3-3-1

  . فقة علیهر والملبیان أهمیته 
  )1(مرفق رقم                                         

 ) 360: 2. (م لقیاس مهارة الجري بالثانیة 20 اختبار - 1
  )109: 1.(رمي كرة التنس ألبعد مسافة لقیاس مهارة الرمي  اختبار - 2
  ) 233: 10. (الوثب الطویل من الثبات لقیاس مهارة الوثب  اختبار - 3
 )235:  10(.إمساك كرة صغیرة مرسلة بباطن الید في الهواء اختبار - 4

  :المهارات الحیاتیة 3-3-2
نظرًا لعدم توفر قائمة بالمهارات الحیاتیة لدي طفل الروضة والتي یمكن  :بطاقة المالحظة -

  :بما یلي ج لأللعاب التعلیمیة قامت الباحثتانمن خالل برنام اكتسابها
  .البحوث والدراسات السابقة والمرتبطة بموضوع البحث اإلطالع على -
  .طفل الروضة التعرف على -
  .المدرسة قبل الحدیثة لطفل ما االتجاهات التعرف على -

وهي  10مجموعة من المهارات الحیاتیة وعددها  ناتالباحث جمعت ماسبقوفي ضوء 
 - النظافة الشخصیة  -السلوكیة العادات  - العالقات االجتماعیة  -التربیة الصحیة  -االتصال(

وتم عرض ) تناول الطعام –أهمیة الماء - المهارات الوقائیة  -المحافظة علي المكان  -البیئة 
مهارات حیاتیة وهي  4 اختیاروتم ختیار األنسب منها لمهارات علي مجموعة من الخبراء الهذه ا

وتم ) البیئة–ارة تناول الطعام مه –مهارة المحافظة علي المكان  –مهارة النظافة الشخصیة (
عبارة وتم عرضها علي  48بلغ عددها  مجموعة من العبارات الالزمة لكل محور صیاغة
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وحساب القیمة  اإلجراءات اإلحصائیةوتم تطبیق .فقط عبارة  40 اختیارمجموعة من الخبراء وتم 
  .االستمارةككل لكل محاور 

  :االستطالعیةالتجربة  3-4
وتم  االستطالعیةولكي یتم التأكد من الشروط العلمیة لالختبارات السابقة أجریت الدراسة 

طفل وطفلة من نفس مجتمع البحث ومن خارج العینة  16 تطبیقها علي عینة بلغ عددها
) 2018/ 7/10(وقد أجري القیاس األول في بمدینة الزهراء األساسیة من روضة البالبل 

وقد  االختباراتوكان الغرض منه التأكد من ثبات و صدق ) 14/10/2018(واإلعادة كانت في 
عادة تطبیقه وقیاسه تحت نفس الظروف وفي ، االختباراتمعامل ثبات وصدق  احتسابتم  وإ

تكون هناك عوامل أخري مؤثرة في أداء األطفال لالختبارات  ال حتىنفس المكان واإلمكانیات 
  :ذلكوالجدول التالي یوضح 

عادةمعامل الثبات لالختبار ) 3(جدول    16= تطبیقه الصدق الذاتي       ن  وإ
  المتغیر  الثباتمعامل   الصدق معامل  الداللة اإلحصائیة

  الوثب  0.84  0.91  دال
  الرمي  0.89  0.94  دال
  الجري 0.81  0.90  دال
  اللقف   0.82  0.90  دال
  المهارات الحیاتیة  0.90  0.94  دال

  0.407=  0.05عند  القیمة الجدولیة
أكبر من القیمة الجدولیة عند  االرتباطأن جمیع قیم معامل ) 3(نالحظ من خالل الجدول      

  .بالثبات والصدق االختباراتمما یعني تمیز  0.05مستوي داللة 
  : األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث 3-5
 . )كم( میزان طبي لقیاس الوزن -
 .)سم(الطولجهاز الرستامیتر لقیاس  -
  . خطاط، سالل صنادیق، مكعباتأعالم صغیر ،، كور ملونه -
  :تم إتباع الخطوات األتیة: لیمیةبرنامج لأللعاب التع 3-6
  .تحدید المهارات الحركیة األساسیة قید البحث  -
تصمیم برنامج لأللعاب التعلیمیة التي یمكن أن تسهم في رفع مستوي أداء المهارات الحركیة  -

مهارة  –مهارة النظافة الشخصیة (والمهارات الحیاتیة ) الجري والوثب والرمي واللقف(األساسیة 
  )مهارات أتجاه البیئة –مهارة تناول الطعام  –المحافظة علي المكان 
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أرائهم حول مناسبة األنشطة لما وضعت الستطالع عرض البرنامج علي مجموعة من الخبراء  -
  .من أجله 

  .مالحظات السادة الخبراء أصبح البرنامج صالحا لالستخدام بناءًا علي  -
بتصمیم برنامج األلعاب التعلیمیة ألطفال الروضة وفقا ان تقامت الباحث :تصمیم البرنامج 3-7

  . واحتیاجاتهملخصائص نموهم 
  :هدف البرنامج3-7-1
  .لطفل الروضة قید البحث المهارات الحركیة األساسیة  تنمیة  - 1
  .بین األطفال من خالل اللعب والحركة  االجتماعیةبالعادات  لالطفتعریف  - 2
  .تعریف الطفل النواحي الصحیة في المأكل والملبس والمشرب  - 3
  .بین األطفال من خالل اللعب والحركة  االجتماعيزیادة التفاعل  - 4
  .الوقائیة في البیت والروضة والشارع والنادي  النواحيبتعریف الطفل  - 5
  . واالبتكار واالستكشافالفرصة لألطفال للحركة واللعب  إتاحة - 6
  :أسس وضع البرنامج 3-7-2
  .تناسب البرنامج مع خصائص النمو للمرحلة السنیة قید البحث  - 1
  .مراعاة الفروق الفردیة بین األطفال   - 2
  .توافر عوامل األمن والسالمة ألطفال الروضة  - 3
  .حركیة مختلفة   استجاباتصدار دافعیة األطفال إل استثارة - 4
مجموعة من األلعاب التعلیمیة لتنمیة  ان باختیارتقامت الباحث :محتوي البرنامج 3-7-3

المهارات الحركیة األساسیة والحیاتیة قید البحث ویتضمن محتوي البرنامج ثالثة أجزاء جزء 
حیث تم تنظیم ) د5(وجزء ختامي ومدته) د25(وجزء رئیسي ومدته ) د10(تمهیدي ومدته 

ًا ث دروس أسبوعیالأسابیع بواقع ث 8درسًا طبقت في  24المحتوي في صورة دروس عددها 
  .دقیقة 40حیث كانت مدة الدرس 

  :التجربة األساسیة للبحث 3-8
  :قبليالقیاس ال 3-8-1

-17من  اعتباراالمجموعتین التجریبیة والضابطة  ىتم أجراء القیاسات القبلیة عل
  .في المتغیرات قید البحث 18/10/2018
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  :تنفیذ البرنامج 3-8-2
 اعتباراة لطفل وطف) 15(المجموعة التجریبیة وعددهم تم تنفیذ برنامج األلعاب التعلیمیة علي 

أسابیع بواقع ثالث دروس أسبوعیًا وزمن الدرس  8لمدة   م9/12/2018 إلىم21/10/2018من
  .درسًا ) 24(دقیقة بواقع ) 40(
  :القیاس البعدي 3-8-3

تم أجراء القیاسات البعدیة علي المجموعتین التجریبیة والضابطة في الفترة من 
  .في المتغیرات قید البحث م12/12/2018الي  م10/12/2018
ان االختبارات اإلحصائیة تالباحث استخدمت :المستخدمة في البحث اإلحصائیةالوسائل  3-9

  :اآلتیة
 .الوسیط  -                            .المتوسط الحسابي  -
للعینات المرتبطة وغیر ) ت( اختبار -     . االلتواء -         .المعیاري االنحراف  -

 .مرتبطة 
  :عرض ومناقشة النتائج -4

  )4(جدول 
  داللة الفروق بین القیاسین القبلي والبعدي لدي المجموعة التجریبیة 

  15= نفي المهارات الحركیة األساسیة و الحیاتیة قید البحث     
  )ت(قیمة   المجموعة التجریبیة  االختبارات

  البعديالقیاس   القیاس القبلي
المتوسط 
  الحسابي

 االنحراف
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

 االنحراف
  المعیاري

  6.919  1.745  7.33  0.99   5.25 الجري 
  4.580  27.701  100.12  35.307  62.02 الوثب 
  6.372  2.421  7.55  1.123  3.80 الرمي 
  3.35  0.66  1.96  0.52  1.42  اللقف

  10.04  6.80  28.55  5.36  17.3  المهارات الحیاتیة
  )1.761=( 0.05الجدولیة عند " ت"قیمة 

وجود فروق بین القیاسین القبلي والبعدي للمجموعة التجریبیة ) 4(یتضح من الجدول رقم 
في تنمیة بعض المهارات الحركیة األساسیة والحیاتیة قید البحث  0.05عند مستوي داللة 

أنه ) 1999(دراسة رشید عامر  نتائجحیث تتفق نتائج هذه الدراسة مع .ولصالح القیاس البعدي 
البرنامج المقترح له تأثیر إیجابي علي تنمیة المهارات الحركیة األساسیة كما تتفق مع نتائج 
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وجود فاعلیة للبرنامج المقترح القائم علي ) 2001(دراسة كل من یحي لطفي ومحمد المقدام 
وخاصة أن حیاتیة المهارات لاالطفل  إكسابیة له تأثیر إیجابي في األلعاب التعلیماألنشطة و 

  .المهارات الحیاتیة للطفل  اكتسابأهداف مرحلة ریاض األطفال تركز في مجملها علي 
  )5(جدول 

  والبعدي بین المجموعة الضابطة والمجموعة داللة الفروق بین القیاسین القبلي
  30= ة والحیاتیة قید البحث           نالمهارات الحركیة األساسیالتجریبیة في 

  )ت(قیمة   المجموعة التجریبیة  المجموعة الضابطة  المتغیرات
المتوسط 
  الحسابي

 االنحراف
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

 االنحراف
  المعیاري

  4.07  1.745  7.33  1.09  5.27 ) ث(الجري 
  3.353  27.701  100.12  19.138  52.10 )سم(الوثب  
  5.369  2.421  7.55  1.73  5.65 )م(الرمي 
  4.22  1.70  6.30  1.04  5.25  )ع(اللقف 

  4.84  6.80  28.55  6.54  21.65  المهارات الحیاتیة 
 )1.701=( 0.05عند الجدولیة " ت"قیمة 

مجموعتي البحث ق بین القیاسین القبلي والبعدي لوجود فرو ) 5(یتضح من الجدول رقم 
في تنمیة بعض المهارات الحركیة األساسیة   0.05داللة  الضابطة و التجریبیة عند مستوي

مما یشیر الي تمیز أفراد ، والحیاتیة قید البحث ولصالح المجموعة التجریبیة في القیاس البعدي
المتغیرات قید البحث ما یؤكد تأثیر األلعاب العینة التجریبیة عن أقرانهم أفراد العینة الضابطة في 

  .هارات الحركیة األساسیة والحیاتیة قید البحثالمالتعلیمیة في تنمیة 
ذلك الي التأثیر اإلیجابي لبرنامج األلعاب التعلیمیة الذي تم تطبیقه علي  تانوتعزي الباحث       

األلعاب واألنشطة الحرة   اختیارالمجموعة التجریبیة وما تم مراعاته عند وضع البرنامج من 
كما أنها تؤدي ، وغیرها من األلعاب التي تشتمل علي الجري والوثب والرمي واللقف وغیرها

ببعض األدوات الصغیرة المختلفة األشكال واألحجام  االستعانةبصورة جماعیة وتنافسیة شیقة مع 
األساسیة والحیاتیة قید إلي نفوسهم مما ساهم في تحسن المهارات الحركیة  المحببةواأللوان 

  .البحث وذلك نتیجة لبرنامج األلعاب التعلیمیة المقترح 
  :االستنتاجات 5-1

في حدود موضوع البحث وأهدافه والخطوات المتبعة للتحقق من صحة الفروض المقترحة      
 : وفي حدود عینة البحث ونتائج التحلیل اإلحصائي توصلت الباحثتان إلى االستنتاجات اآلتیة



م2020                         المؤتمر العلمي الدولي السادس لكلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة    
 

 
333 

حقق برنامج األلعاب التعلیمیة حقق برنامج األلعاب التعلیمیة تحسنًا ملحوظا في تنمیة  - 1
  .المهارات الحركیة األساسیة والحیاتیة قید البحث في المجموعة التجریبیة

حقق برنامج األلعاب التعلیمیة حقق برنامج األلعاب التعلیمیة تحسنًا ملحوظا في تنمیة  - 2
  .قید في المجموعة التجریبیة الحیاتیةالمهارات 

وجود فروق دالة في المهارات الحركیة األساسیة قید البحث بین القیاسین القبلي والبعدي  - 3
 .للمجموعة التجریبیة ولصالح القیاس البعدي 

وجود فروق دالة في المهارات الحیاتیة قید البحث بین القیاسین القبلي والبعدي للمجموعة  - 4
 .بیة  ولصالح القیاس البعدي التجری

وجود فروق دالة في المهارات الحركیة األساسیة قید البحث بین المجموعة الضابطة  - 5
 . والمجموعة التجریبیة ولصالح المجموعة التجریبیة

وجود فروق دالة في المهارات الحیاتیة قید البحث بین المجموعة الضابطة والمجموعة  - 6
  . وعة التجریبیةالتجریبیة ولصالح المجم

  :التوصیات 5-2
  :بما یلي توصي الباحثتان، في ضوء النتائج التي توصل إلیها البحث    

  .إعداد مزید من البرامج ألطفال الروضة واالهتمام بتطبیقها في ریاض األطفال بلیبیا  - 1
  تضمین منهج ریاض األطفال بالمفاهیم العلمیة المناسبة واألسالیب واألنشطة والوسائل      - 2

  .التعلیمیة المناسبة التي تساعد علي تحقیق أهداف التربیة العلمیة في ریاض األطفال     
  ضرورة اهتمام معلمات ریاض األطفال بتنمیة القدرات والمهارات المعرفیة الحركیة    – 4

واالجتماعیة والحیاتیة  لدي األطفال حتي یمكن إعداد إنسان قادر علي التفاعل وتكوین     
  .عالقات سلیمة مع اآلخرین 

  ضرورة تدریب معلمات ریاض األطفال علي مثل هذه البرامج وغیره من األسالیب واألنشطة  - 5
  .والوسائل التعلیمیة المناسبة ألطفال الروضة    

  ات لمعلمات ریاض األطفال لتعریفهن باالحتیاجات الالزمة ألطفال    عقد ندوات ومحاضر  - 6
  .الروضة من جمیع النواحي  وأهمیتها وأسالیب تنمیتها وقیاسها     
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  :المراجع
، منشأة المعارف، المدخل التطبیقي للقیاس في التربیة البدنیة: )2000(سالمة  إبراهیم - 1

  .اإلسكندریة
 .القاهرة ، منشأة المعارف، والقیاس في التربیة البدنیة االختبارات:   )1980( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 2
 لمقرر التربیة الریاضیة والمعسكرات لشعبة الطفولة  تقومیهدراسة : ) 2002(إبراهیم قابیل  - 3

  .مصر، )2(العدد ، )1(مجلد ، جامعة طنطا، التربیةبكلیات 
 .القاهرة ، العربيدار الفكر ، النمو الحركي : )1990(أسامة راتب  - 4
أثر برنامج التربیة الحركیة علي األدراك الحركي وتعلم مبادي :) 1988(بدور المطوع   - 5

، كلیة التربیة الریاضیة، رسالة دكتوراه غیر منشورة، الحساب في ریاض األطفال بدولة الكویت
 .جامعة المنیا 

القدرات النفسیة اللغویة وعالقتها ببعض جوانب النمو العقلي : )2000(حافظ بطرس  - 6
 ، 2العدد ، مجلة الطفولة، المدرسة قبل معرفي لدي أطفال مرحلة ماالالمعرفي وغیر 

، 1ط، التعلیم والتعلم الحدیثة وصناعة العقل العربي استراتیجیات: )2007(حسن شحاته   - 7
 .القاهرة ، المصریة اللبنانیةالدار 

 التربیة العلمیة وأبعاد التنمیة التكنولوجیة والمهارات الحیاتیة والثقافة2002) :(حسام مازن  - 8
 ،"التربیة العلمیة وثقافة المجتمـع"العلمیة الالزمة للمواطن العربي، المؤتمر العلمي السادس 

 .الجمعیة المصریة للتربیة العلمیة، جامعة عین شـمس، المجلـد األول
ــــة بعــــض المهــــارات  :  )1999(رشــــید عــــامر  -9 ــــى تنمی ــــامج تربیــــة حركیــــة مقتــــرح عل ــــأثیر برن ت

ـــ ـــة الثقافـــة) 5-3(ة ألطفـــال مـــا قبـــل المدرســـة مـــنالحركیـــة األساســـیة والصـــفات البدنی  ســـنوات مجل
 .جامعة سبها ، غات كلیة التربیة البدنیة، دد األولالع، "دراسات وبحوث "الریاضیة 

ستراتیجیاتأسالیب : )2006(زید الهویدي  -10 ، دار الكتاب 1تدریس الریاضیات ،ط وإ
  .العین، األمارات العربیة المتحدة ، الجامعي

فاعلیة برنامج مقترح قائم علي توظیف الوسائل واأللعاب :) 2000( لطفي وأخرون -11
، مجلة التربیة، التعلیمیة البسیطة في تنمیة المهارات الحیاتیة لدي طفل ماقبل المدرسة

 .)12(العدد
مركز الكتاب للنشر  ، 2ط، في التربیة البدنیة واالختبارالقیاس : ) 2003(لیلي فرحات  -12

  .القاهرة
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المهارات األساسیة في التربیة البدنیة والریاضیة األطفال  :)2005(  وآخرون وسیلة مهران -13
  .األسویاء

فاعلیة برنامج مقترح قائم علي توظیف الوسائل واأللعاب التعلیمیة  :)2001(یحي لطفي  -14
  .مصرمجلة التربیة ، قبل المدرسة في تنمیة المهارات الحیاتیة لدي أطفال مرحلة ماالبسیطة 

  
  
  
  
  
  
  

)1(مرفق   
 قائمة بأسماء الخبراء

 م االسم التخصص
كلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة جامعة المناهج وطرق التدریس 

 الزاویة
المجذوب ابوعجیلةمصباح   1 

المناهج وطرق التدریس كلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة جامعة 
 الزاویة

 2 رندة الصادق المیساوي

الزاویة جامعة الریاضة وعلوم البدنیة التربیة كلیةالتمرینات والجمباز   3 عائشة البهلول محمد 
الزاویة جامعة وعلوم الریاضة البدنیة التربیة كلیةالتمرینات والجمباز   4 لیلي محمد الهنشیري 
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  الشعور باألمن النفسي لدى بعض طلبة جامعة الجفارة مستوى
  

  عمران جمعة تنتوش. د                                                                      
  الحكیم سالم تنتوش  عبد .د
   األمینالصادق  سلیمان .د

  مقدمة البحث -1-1
، ةالمعاصر  المجتمعات في والمواطنین والمسؤولین ألمهتمین بین بارزاً  مكاناً  األمن یحتل     

یعتبر  والتعامل ،كما التصرف وسالمة النفوس طمأنینة من یوفره بما الیومیة بالحیاة التصاله
 .المؤمنین عباده على بها منَّ  التي وجل عز اهللا نعم من نعمة األمن
ویعتبر األمن النفسي حاجة مهمة لإلنسان وان تحقیق هذه الحاجة یوفر للفرد الطمأنینة      

هذه الحاجة  إشباعویعد ، واالستقرار في المواقف التي یتفاعل فیها مع نفسه وأسرته ومجتمعه
االتزان  إلىالن ذلك یؤدي ، لحصول الفرد على التكیف والتوافق مع بیئته ومحیطه أساس

  .والتمتع بالصحة النفسیة والشخصیة السویة في المجتمعالشخصي 
ولما كان طلبة الجامعة من الشرائح المهمة في المجتمع والجیل الذي سیتحمل المسؤولیة      

ومواجهة التحدیات في جمیع مواقف الحیاة ویعمل على قیادة المجتمع وتنمیته وتقدمه وتنفیذ 
لذا ینبغي أن تخلو ، لهم سوق العمل واإلنتاجخططه التنمویة بعد إكمال دراستهم ودخو 

  .شخصیاتهم من حاالت التوتر والقلق وعدم االستقرار النفسي واالجتماعي
وهو من ، أن األمن النفسي من أهم الحاجات النفسیة، ومن أهم دوافع السلوك طوال الحیاةكما 
  . ة للفردالحاجات األساسیة الالزمة للنمو والتوافق النفسي والصحة النفسی أهم

(Londerville & main , 1981, 290)  
 إلى جذوره تمتد حیث اإلنسانیة الشخصیة لبناء الهامة الحاجات من النفسي األمن ویعد     

 ما إذا مهدداً  یصبح المرء المختلفة، وأمن العمریة المراحل عبر الشیخوخة حتى وتستمر الطفولة
.    المراحل تلك من مرحلة أي في بها طاقة له ال واجتماعیة نفسیة ضغوط إلى تعرض

  ) 39: 1996جبر،(
انتشر  أن منذ العالم أنحاء جمیع في الماضیة السنوات خالل كثیراً  األمن كلمة رددت ولقد

 كلها، فقد ولیس األمن أنواع أحد هو المباشرة بمعناه واألمن الدول، عند العنف اإلرهاب وأعمال
 ، األمن)واإلحساس بالشعور وثیق ارتباط( النفسي األمن :مثل األمن أنوع عن كثیراً  نسمع بدأنا

الطمأنینة  توفر( االجتماعي األمن ،)األمن تحقق بقضیة وعالقته الغذاء توافر( الغذائي
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عدم ( والفكري الثقافي األمن ،)النفس على واالعتداء والجهل المرض على والتغلب والرفاهیة
) مادي واستقرار الدخل في ثبات( االقتصادي األمن ،)فكري وغزو خارجیة عوامل أي وجود

  )     www.minshawi.com).     (المیاه توفر(المائي  واألمن
إلى  تمتد جذوره إن حیث اإلنسانیة الشخصیة لبناء الهامة الحاجات من النفسي األمن ویعتبر
ما  إذا مهدداً  یصبح المرء وأمن المختلفة، العمریة المراحل عبر الشیخوخة حتى وتستمر الطفولة
المراحل ،مما  تلك من مرحلة أي في بها له طاقة ال واجتماعیة نفسیة ضغوطات إلى تعرض
 ال لإلنسان العلیا المرتبة ذات الحاجات من یعد النفسي فاألمن االضطراب ،لذا إلى یؤدي

  )80، 1996 جبر،.(لإلنسان الدنیا الحاجات تحقق بعد یتحقق أال
 التي الخبرات خالل من به المحیطة البیئة مع اإلنسان لتفاعل نتیجة النفسي األمن وینشأ

 الشعور ویعتبر الفرد، في تؤثر التي واالقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة البیئیة والعوامل بها یمر
 یحققه ال قد لشخص األمن یحقق آخر، فما إلى شخص من تختلف نسبیة مسألة النفسي باألمن
 الحرمان تأثیر وكذلك نموه مراحل حسب نفسه الفرد عند النفسي األمن مصادر تختلف كما آلخر،

  .أخرى إلى عمریة مرحلة ومن أخر إلى شخص من یختلف النفسیة الصحة على األمن من
  : البحث مشكلة-1-2

 زمان في كل اإلنسان إلیه یتطلع إذ األفراد، لكل الحیاة مقومات أهم من النفسي األمن یعد
 ملجأ إلى هرع ودینیه، وماله وعرضه نفسه في یهدده ما وجد ما فإذا لحده إلى مهده من ومكان

 .والسكینة واألمان األمن فیه ینشد آمن
 نظراً  األمن النفسي إلى الحاجة إشباع إلى الحاجة أمس في المراهقین أن ونالباحث ویرى

 خالل من ذلك لهم ویتسنى واجتماعیة،انفعالیة ، عقلیةبدنیة ، وتحوالت دالتتب من یعیشونه لما
 قبلهم، من والتقدیر باالهتمام والشعور اآلخرین اتجاه بالود والمحبة والشعور بالحمایة اإلحساس

  .لدى المراهقین النفسي األمن بتحقیق والتربویة األسریة البیئة إسهام من البد لذا
 جامعةال طلبة تواجه التي واألكادیمیة واالجتماعیة النفسیة المشكالت أن نو یري الباحثكما 

 العلمي التحصیل مستوى النفسي وانخفاض باألمن الشعور مستوى بتدني یشعرون همجعلت
 بالشكل المطلوب الماضیة األعوام خالل لم ینتظم التعلیمیة المؤسسات في تدریسال ان وخاصة
 البیئة في التكیف على قدرته أفقدته عمیقة نفسیة باضطرابات یشعر العلم طالب وأصبح

 القلق عالمات االستقرار وظهور وعدم الخوف مظاهر من یعاني وأصبح، به المحیطة
 باألمن الشعور أفقدتهمادیة و  نفسیة مشاكل من له یتعرض لما المستمر والتفكیر واالكتئاب

شباع الحیاة ومتطلبات مستلزمات وتامین والراحة   .حاجاته النفسیة وإ
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 المشاكل من لكثیر خاص بشكل والطالب الجامعي عام، بشكل اللیبي المواطن ویتعرض
 حیث اللیبي الشعب أبناء بها یمر الراهنة التي الظروف نتیجة واألكادیمیة واالجتماعیة النفسیة
 في اإلنسانف عامة، سمة یشكل أصبح الذي القلق، من والكثیر من المشاكل دیلعدا یعاني أصبح

 له واألمن النفسي واالستقرار الهدوء تحقیق نحو ومستمر متواصل بشكل یسعى العصر هذا
  .بقائه على یحافظ حتى حوله ولمن

 طلبة لدى النفسي األمن حاجة إشباع أهمیة مدى جلیاً  یتضح سبق كلما على بناًء     
 هذا ألن ونظراً  الفرد، حیاة في حساسة والجد الهامة الفترات من ألنها الجامعیة مرحلةال

 على المحدد الشكل بهذا تناوله یتم ،لم اطالعهم وفى حدود ونالباحث علم حسب الموضوع
  .الموضوع هذا على الضوء إلقاء إلى الماسة الحاجة وجود یؤكد المحلیة ،مما البیئة مستوى
 من یعانون الطلبة من العدید إن في التدریس الجامعي ممن خالل عمله نو الباحث الحظ قدف
 بیئة في ونیعیش وأنهم حاجاتهم النفسیة، إشباع على القدرة عدمو  النفسي باألمن الشعور تدني
 بها، نمر التي الراهنة األوضاع بسبب االستقرار وعدم للخطر معرضة حیاتهم وان سارة غیر

  .الجامعات طلبة لدى النفسي األمنموضوع   دراسة على نو شجع الباحث الذي األمر
 : البحث أهمیة-1-3

فاألمن النفسي، والمتغیرات ، أهمیة البحث الحالي في أهمیة الموضوع الذي یتناولهتكمن 
 اجتماعیةو  سیاسیة تحوالت اللیبي المجتمع شهدن، فقد الباحثو موضوع اهتمام  بهالمتصلة 

 ،اً سریع الیومیة حیاتهم إیقاع فصار األفراد على السلبیة ألقت بتداعیاتها متسارعة ثقافیةو 
 ظهور عالمات إلى أدى الذي األمر وهو وشدة حده أكثر علیهم النفسیة وأصبحت الضغوط

  .النفسي األمن فقدان
 األكثر الفئة هم المراهقة مرحلة في والذین هم الجامعیة المرحلة طالب أن فیه شك ال ومما

 أنن و الباحث أملی الذي البحث هذا إجراء فكرة هنا جاءت ومن األوضاع، بهذه للتأثر عرضة
  .لدیهم النفسي األمنالشعور ب عن مستوى نتائجه تكشف

 من كافیاً  نصیباً  ینل لم الذي النفسي األمن متغیر تناولی أنه في البحث أهمیة تبلغو      
 إلى الوصول ثمة ومن الفرد شخصیة تشكیل في أهمیته من بالرغم اللیبي مجتمعنا في الدراسة
  .النفسیة الصحة تحقیق

 وهي حثالب تناولهاسی التي العمریة المرحلة أهمیة في الحالي البحث أهمیة تتضح كما
 الفرد تفتح تشهد أنها حیث األخرى، النمائیة المراحل من غیرها عن تتمیز التيو  الجامعیة مرحلةال

 علي بالذات المرحلة هذه في إذ المشكالت، مرحلة بوصفها األهمیة بالغة مرحلة وهي الحیاة على
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الطالب  شخصیة على وتأثیره النفسي باألمن اإلحساس أهمیة مراعاة ضرورة والمربیین اآلباء
 یعتبر النفسي األمن أن علي النفس علماء من العدید یؤكد ،حیثهذه الفئة  علي تأثیره ومدى
 .السویة الشخصیة تشكیل في الزاویة حجر

عامة وللشعب  تناول موضوعًا هامًا للناسی كونهتتمثل في  البحثأن أهمیة  نو یرى الباحثو 
المهتمین من المرشدین  البحثوقد تفید نتائج ، فاألمن النفسي مطلب لكل إنسان ،اللیبي خاصة

االجتماعیین العاملین في الجامعات اللیبیة في تعمیق الفهم لسیكولوجیة  واألخصائیین، النفسیین
  .ة لهممما یساعد في وضع برامج نفسیة واجتماعیة مناسب، الشباب الجامعي وحاجاتهم

 قد تساعد مقترحات أو بتوصیات یخرج أن البحث هذا خالل من نو الباحث یأمل كما     
 والكشف الوقایة كیفیة النفسیین في األخصائیین وتساعد هذه الفئة تهم وخدمات برامج تطویر في

  .معها التعامل وأسلوب النفسي وأبعادها األمن مشكلة وأعراض مظاهر عن المبكر
 :إلى الحالي البحث یهدف: البحث أهداف-1-4
  .الجفارة جامعةبعض طلبة  لدى النفسي باألمن الشعور مستوى على التعرف - 1
وفقًا  بعض طلبة جامعة الجفارة لدى النفسي باألمن الشعور في مستوى الفروق على التعرف- 2

  ).السكن مكان-الدراسي المستوى–الكلیة  - الجنس(لمتغیر
 :التالیة التساؤالت عن إلجابةل البحث هذا یسعى: تساؤالت البحث-1-5
  الجفارة؟ جامعة بعض طلبة لدى النفسي باألمن الشعور مستوى ما - 1
ما الفرق في مستوى الشعور باألمن النفسي لدى بعض طلبة جامعة الجفارة وفقًا لمتغیر  - 2
  ) .مكان السكن  -المستوى الدراسي  -الكلیة  - الجنس(
 :البحث مصطلحات-1-6
 (psychology cal Security) :النفسي  األمن .1

 وهو حده على فرد كل أمن أو الشخصي األمن وهو االنفعالیة أو النفسیة الطمأنینة( هو     
 أمنة لتحقیق الفرد محرك وهو للخطر معرض وغیر مضموناً  الحاجات إشباع فیها حالة یكون

الحالة (بأنه  أیضاوعرفه  .) البقاء على المحافظة بغریزة ارتباطًا وثیقاً  األمن إلى وترتبط الحاجة
  )296، 1989 زهران،). (للخطر معرض وغیر مضموناً  الحاجات إشباع فیها یكون التي

 أن بینهم ،یدرك مكانة اآلخرین ،له من ومتقبل محبوب بأنه الفرد شعور(كما عرف بأنه     
ودیراني  دواني،().والقلق والتهدید الخطر بندرة فیها محبطة ،ویشعر غیر، ودودة صدیقة بیئته

،(51:1983.  
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  الدراسات السابقة -2-2
 هدفت" الجامعات طلبة لدى االنفعالیة الطمأنینة" بعنوان) 1993(الحلفاوي  سامیة دراسة  - 1

 نوع حیث من المختلفة الجامعات المصریة وطالبات طالب من عینات بین المقارنة إلى الدراسة
وتم  االنفعالیة، الطمأنینة درجة في والتخصص والجنس واالختالط )أزهري غیر/أزهري( التعلیم

 طلبة من وطالبة اً طالب  (630) قوامها عینة الدراسة على أجریت وقد المنهج الوصفي، استخدام
 الذكور بین دالة فروق وجود :الدراسة التي أظهرتها النتائج أهم من وكان الجامعیة، المرحلة
 الطمأنینة درجة في دالة فروق وجود، لصالح الذكور االنفعالیة الطمأنینة درجة في واإلناث

 طلبة بین فروق وجود عدممع  األزهریین لصالح وغیر األزهریین األزهریین الطلبة بین االنفعالیة
  .االنفعالیة درجة الطمأنینة في والعلمي األدبي التخصص وطالبات

األمن النفسي لدى طلبة الجامعات في " بعنوان) 2007(الطهراوي  جمیل حسن دراسة  -2
بهدف التعرف على تأثیرات هذا  "وعالقته باتجاهاتهم نحو االنسحاب اإلسرائیلي محافظات غزة

، قة ذلك باتجاهاتهم نحو االنسحاباالنسحاب على شعور طلبة الجامعات باألمن النفسي وعال
وتكونت عینة الدراسة من طالب ثالث جامعات وهم  ،استخدم الباحث المنهج الوصفيو 
 وبلغ عدد العینة، من مدینة غزة) جامعة القدس المفتوحة، جامعة األقصى، الجامعة اإلسالمیة(
من وكانت أهم النتائج الكشف عن وجود ارتباط دال إحصائیًا بین األ ، طالبًا وطالبة) 359(

كم ، بیة االتجاهاتألمن النفسي ارتبط طردیًا بإیجاوأن مستوى ا، النفسي واالتجاه نحو االنسحاب
تبعًا لخطورة منطقة سكن ، أظهرت النتائج فروقًا دالًة إحصائیًا في األمن النفسي بین الطلبة

الطالب لصالح سكان المناطق الحدودیة والمناطق القریبة من المستوطنات والمناطق التي 
 /طالب (حسب متغیري الجنس الة إحصائیًا ین لم توجد فروق دفي ح، اجتیحت أكثر من مرة

  ).غیر متضررین /متضررین( وتعرض أفراد أسرة الطالب ألخطار االحتالل ) طالبة 
 الشخصي وعالقتها بالتوافق النفسیة الحاجات" بعنوان2010) (الكنج  أحمد   دراسة -3

 بین الحاجات التعرف على العالقة إلى هدفت الدراسةو ، "الدراسي والتحصیل واالجتماعي
، جامعة دمشق بسوریة طلبة من عینة لدى واالجتماعي الشخصي التوافق ومستوى النفسیة

 من طلبة عینة لدى واالجتماعي الشخصي التوافق مستوى بین الفروق والتعرف على درجة
 (439)و طالبًا، (114) الدراسة عینة ، وبلغتالمنهج الوصفيتم استخدم دمشق، و  جامعة
 الحاجات مقیاس على العینة أداء بین ارتباطیه توجد عالقة أنه نتائجال أهم وأسفرت، طالبةً 

 على إحصائیة داللة ذات فروق توجد وال الشخصي واالجتماعي، التوافق ومقیاس النفسیة
  .والتخصص الدراسیة، السنة الجنس،: لمتغیرات تبعاً  الشخصي واالجتماعي التوافق مقیاس
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 على میدانیة دراسة -المراهقین لدى النفسي األمن بعنوان) 2011(ابریعم سامیة  دراسة -4
 الشعور عن مستوى الكشف إلى الدراسة تبسة هدفت بوالیة المرحلة الثانویة طلبة من عینة

 الشعور باألمن مستوى في إحصائیة ذات داللة فروق وجود ومدى لدى المراهقین النفسي األمنب
) (186الدراسة من  عینةوتكونت وتم استخدام المنهج الوصفي ، واإلناث الذكور بین النفسي
 مستوى وجود على تبسة ،وأسفرت أهم النتائج والیة في ثانوي الثانیة وطالبة في السنة طالباً 

 األمن مستوى إحصائیة في داللة ذات فروق ووجود، المراهقین لدى النفسي من األمن منخفض
  .الذكور الجنس لصالح لمتغیر البحث تعزى لدى المراهقین عینة النفسي

 المعاملة بأسالیب وعالقته النفسي األمن"بعنوان ) 2016(حمید  عمر فاطمة دراسة -5
بأسالیب  النفسي األمن عالقة الدراسة إلى بحث وهدفت" مصراته جامعة طالب لدى الوالدیة

 النفسي، األمن في واإلناث الذكور بین الفروق ومعرفة اللیبي، في المجتمع الوالدیة المعاملة
 بالمرحلة األول والفصل األولى الوالدیة لطالب السنة أسالیب المعاملة وذلك للتعرف على

 وصف على یقوم الذي أالرتباطي الوصفي المنهج وتم استخدام، مصراته بجامعة الجامعة
 الفرقة طالب من وطالبة طالباً  )150( من العینة األساسیة وتكونتالدراسة ، محل الظاهرة

 العلوم،( العلمیة والكلیات )القانون اآلداب،(األدبیة  مصراته من الكلیات األولى بجامعة
 بین إحصائیاً  دالة عالقة وجود إلى الدراسة نتائج وتوصلت ،)الطبو االقتصاد،  الهندسة،
 في سواء واإلناث الذكور بین فروق توجد ال أنه كما النفسي، واألمن المعاملة الوالدیة أسالیب

  .الوالدیة المعاملة أسالیب أو األمن النفسي
  :إجراءات البحث-3
 :منهج البحث -3-1

جراءات البحث، التحلیلي، الوصفي المنهج نو الباحث استخدم  الذيو  وذلك لمناسبته لخطة وإ
  .بیاناتها ،وتحلیلالبحث  عو الظاهرة موض وصف نو الباحث خالله من حاول

  :عینة البحثو مجتمع  -3-2
، طالبًا وطالبة) 160(قوامها  بسیطة عینة عشوائیةعینة البحث من مجتمع و  تكون     
التربیة ( وهىالواقعة في مدینة العزیزیة جامعة الجفارة  كلیاتبعض من )طالبة 90، اً طالب70(

-2018(لعام الجامعي والدارسین با )والعلوم السیاسیة اللغات، االقتصاد، البدنیة وعلوم الریاضة
والتعامل  في مرحلة عمریة وتعلیمیة واحدة تقریبًا تسمح لهم بفهم كونهم وتم اختیارهم )2019

، تعبر عن استجابتهم دقیقةوتقدیم إجابات  فقرات المقاییس واإلجابة عنها بصورة جیدة مع
  .والجدول التالي یوضح ذلك



م2020                         المؤتمر العلمي الدولي السادس لكلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة    
 

 
342 

  )1(جدول 
  )N =160(  حسب الكلیات البحث عینةأفراد  توزیع

  الكلیات
  الجنس

  المجموع  االقتصاد والعلوم السیاسیة  اللغات  التربیة البدنیة

  طالباً  70  15  15  40  ذكور
  %43.75  %21.42  %21.42  %57.14  %النسبة
  طالبة 90  30  30  30  أنات
  %56.25  %33.3  %33.3  %33.3 %النسبة

  160  45  45  70  المجموع

  )2(جدول 
  )N =160( التعلیمي المستوىالجنس و  لمتغیر تبعاً  البحث عینة توزیع

 :البحث أداة -3-3
 نو الباحثاعتمد ، األمن النفسي لدى طلبة الكلیات عینة البحثالشعور بلغرض قیاس مستوى 

المعد عام النفسي  للشعور وعدم الشعور باألمن المعرب (Maslow)ماسلو أبراهام مقیاس
االختیار بین ثالث بدائل أمام  علیها اإلجابة تتطلب عبارة (75) على یشتمل والذي )1983(

وتأخذ ، وتعبر كل فقرة عن درجة شعور الطالب باألمن النفسي) متأكد ،ال ،غیرنعم ( كل فقرة
  .)3 – 1(كل عبارة درجة تتراوح ما بین 

  :تصحیح المقیاس  -3-4
یقابل كل فقرة من فقرات المقیاس ثالثة بدائل لإلجابة  بحیث تصحیح مفتاح للمقیاس یوجد     
على اإلجابة ) 3(ففي الفقرات ذات المضمون اإلیجابي یعطى ) غیر متأكد –ال  –نعم ( هي 
أما الفقرات ذات ، )غیر متأكد(على اإلجابة بـ ) 2(و) ال(على اإلجابة بـ ) 1(و) نعم(بـ 

على ) 2(و) ال(على اإلجابة بـ ) 3(و) نعم(على اإلجابة بـ ) 1(المضمون السلبي فیعطى 
والمتوسط هو ) 225 - 1(اوح الدرجة الكلیة للمقیاس ما بین وتتر ) غیر متأكد(اإلجابة بـ 

  .درجة فكلما زادت درجة الفرد عنها دل ذلك على شعوره باألمن النفسي) 113(

المستوى 
 %النسبة المئویة   ناتأ  ذكور التكرار التعلیمي

  %18.75  20  10  30  السنة األولي
 %25  25  15  40  السنة الثانیة
 %31.25  30  20  50  السنة الثالثة
 %25  15  25  40  السنة الرابعة

  %100  90  70  160  المجموع
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عدم الشعور باألمن  –ویشیر مجموع الدرجات على االستمارة الواحدة إلى مستوى الشعور      
ات العالیة تعتبر مؤشرًا للشعور باألمن والدرج) الطالب أو الطالبة ( النفسي لدى المفحوص 

  .والدرجات  المنخفضة تّعد مؤشرًا لعدم الشعور باألمن النفسي 
 :صدق المقیاس -3-5

ومناسبتها  ووضوحها المقیاس عبارات صحة من للتأكد الظاهري الصدق نو الباحث اعتمد
 والتربیة النفس علم أساتذة من سبعة المقیاس على عرض ،حیت تملموضوع ومجتمع البحث 

 عبارة ،ودرجة كل مناسبة في رأیهم لبیان، الجفارة وطرابلس جامعتي من النفسیة والصحة
وبعد ، %)80( وأهمیة نسبیة نسبة موافقة نو واعتمد الباحث إلیه، تنتمي الذي للمجال متهامالئ

اتضح أن  والمالحظات واألخذ باآلراءالخبراء وتفریغ بیاناتها وتحلیلها السادة  یاناتاسترجاع استب
بعض إجراء  تم حیت عبارة، أي یتم استبعاد لمو  جمیع عبارات المقیاس على إبقاء هناك اتفاقاً 
 للمقیاس الظاهري الصدق تحقق وبذلك، والصیاغة األسلوب حیث من المقترحة التعدیالت

  .فقراته جمیع على الموافقةب
 : المقیاس ثبات -3-6

 النفسي األمنب الشعور مقیاس ثبات بحساب نو قام الباحث للتعرف على ثبات المقیاس     
) 10(بواقع طالبًا وطالبة ) 30(ها قوام استطالعیة عینة على )النصفیة التجزئة( بطریقة لماسلو

من مجتمع البحث ومن تم اختیارهم بطریقة عشوائیة  من الكلیات الثالثطلبة من كل كلیة 
 الفردیة( المقیاسعبارات  نصفي بین االرتباط حساب معامل تم حیت ،العینة األساسیةخارج 

 (0.921)قدره  معامل ثبات إلى التوصل تمو ، لكرونباخ ألفا معامل ثبات باستخدام )والزوجیة
 بقدر یتمتع المقیاس أن إلى مما یشیر (0.05) داللة مستوى عند إحصائیاً  دال المعامل وهذا
  .الحالي البحث في استخدامه من نو الباحث تمكن الثبات من عالٍ 

 : المستخدمة اإلحصائیة األسالیب-3-7
 أوالشعور  مستوى لحساب المعیاري واالنحراف، الحسابي المتوسط، النسبة المئویة، التكرارات-

 . عینة البحث ةبللطل النفسي باألمنعدم الشعور 
بین مجموعتي الذكور واإلناث في مقیاس  لمعرفة داللة الفروق -) T.test ت(اختبار -

  .الشعور وعدم الشعور باألمن النفسي
  .تحلیل التباین األحادي إلیجاد الفروق بین المجامیع -
  .المقیاس ثبات لحساب كرونباخ ألفا الثبات معامل  -
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  :عرض ومناقشة النتائج-4
أو  الشعور مستوىعلى  التعرف إلى یهدفاألول للبحث والذي  التساؤل عن لإلجابة     

نتائج التحلیل  وضحت ،البحث قید الكلیات بعض طلبة لدى النفسي باألمن عدم الشعور
مستوي  ،لتقدیرالمعیاریة  واالنحرافات الحسابیة المتوسطاتو  النسب المئویة باستخدام اإلحصائي
  .النفسي أو عدم الشعور باألمن الشعور مقیاس فقراتعینة البحث على  اإلفراداستجابات 

  )3(جدول
  البحث عینة الستجابات االنحراف المعیاريو  الحسابي والمتوسط المئویة ةالنسب

  )N =160(  النفسي األمنب مستوي الشعور مقیاس على

  عبارات المقیاس  م
المتوسط   المئویة النسب

  الحسابي
االنحراف 
  ال  متأكد غیر  نعم  المعیاري

 تكون أن على اآلخرین مع تكون أن عادة ترغب هل  1
 0.42  1.23 23  18  59 لوحدك؟

  0.54  1.46  23 11 66 االجتماعیة؟ للمواقف ترتاح هل  2
  0.44  1.26  29  14  57 بالنفس؟ الثقة تنقصك هل  3
  0.51  1.29  36  43  21 الثناء؟ من كاٍف  قدر على تحصل بأنك تشعر هل  4
  0.55  1.33  10  3  87 ؟المجتمع من مستاء بأنك مراراً  تحس هل  5

 العبارات المقیاس  م
  النسب المئویة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  ال  غیر متأكد  نعم  المعیاري

 0.48 1.26  36  12  52  لآلخرین؟ كمحبتهم یحبونك الناس بأن تفكر هل  6
 0.68 1.46  7  10  83  لها؟ تتعرض التي اإلهانات بعض من طویلة مدة تقلقل هل  7
  0.66  1.42  6  16  78 نفسك؟ مع مرتاحاً  تكون أن یمكنك هل  8
  0.59  1.37  11  38  51 أناني؟ غیر شخص العموم وجه على أنت هل  9
  0.63 1.40  3  11  86 منها؟ بالتهرب السارة غیر األشیاء تجنب إلى تمیل هل  10
  0.52  1.30  40  22  38 الناس؟ بین كنت لو حتى بالوحدة شعور مراراً  ینتابك هل  11
  0.54  1.47  53  33 14 الحیاة؟ هذه في حقك على حاصل بأنك تشعر هل  12
  0.54  1.32  15  28  57 طیبة؟ بروح أصدقائك نقد تتقبل أن عادتك من هل  13
  0.55  1.34  26  13  61 بسهولة؟ عزیمتك تثبط هل  14
  0.52  1.30  24  27  49 الناس؟ معظم نحو بالود عادة تشعر هل  15
 یعیشها أن تستحق ال الحیاة هذه بأن تشعر ما كثیرا هل 16

  اإلنسان؟
77  8  15  1.47 0.50 

  0.42  1.24  6  41  53 متفائل؟ العموم وجه على أنت هل 17
 0.54  1.31  16  22  62 ما؟ نوعاً  عصبیاً  اً طالب نفسك تعتبر هل 18
  0.51  1.29  56  16  28 سعید؟ طالب عموماً  أنت هل  19
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  0.59  1.33  33  23  44 نفسك؟ من واثق عادة أنت هل  20
  0.51  1.29  25  19  56 تفعله؟ ما غالباً  تدرك هل  21
  0.42  1.23  37  14  49 نفسك؟ عن راض أنت هل  22
  0.51  1.35  19  9  72 منخفضة؟ معنویاتك تكون ما كثیرا هل  23
ال  بأنهم عادة شعرأمرة  ألول اآلخرین مع لتقيا عندما  24

 یحبونني؟
38  45  17  1.29  0.51  

  0.50  1.33  29  11  60 بنفسك؟ كاٍف  إیمان لدیك هل 25
  0.42  1.23  47  16  37  الناس؟ بمعظم الثقة یمكنك بأنه العموم وجه على تشعر هل 26
  0.51  1.29  21  31  48 العالم؟ هذا في نافع اً طالب بأنك تشعر هل 27

  عبارات المقیاس  م
المتوسط   النسب المئویة

 الحسابي
االنحراف 
  ال  متأكدغیر   نعم المعیاري

 0.51 1.33  14  19  67 اآلخرین؟ مع عادة تنسجم هل 28
  0.51  1.35  16  25  59 المستقبل؟ على بالقلق طویالً  وقتا تقضي هل 29
  0.55  1.26  15  33  52 والقوة؟ الجیدة بالصحة عادة تشعر هل 30
  0.51  1.29  45  17  38 جید؟ متحدث أنت هل 31
  0.51 1.36  34  9  57 اآلخرین؟ على عبء بأنك شعور لدیك هل 32
  0.51  1.29  15  7  78 مشاعرك؟ عن التعبیر في صعوبة تجد هل 33
  0.51  1.35  25  34  41 حظهم؟ وحسن اآلخرین لسعادة عادة تفرح هل 34
  0.50  1.49  17  14  69 الالزم؟ باالهتمام تحظى وال مهمل بأنك غالبا تشعر هل 35
؟ اً طالب تكون ألن تمیل هل  36   0.55  1.26  40  36 24 شكاكًا
 جمیل مكان العالم هذا بأن العموم وجه على تعتقد هل  37

  0.50  1.49  35  18  47 فیه؟ للعیش

  0.51  1.29  6  10  84 بسرعة؟ وتثور تغضب هل  38
  0.50  1.74  14  13  73 بنفسك؟ تفكر ما كثیرا هل  39
  0.51  1.51  68  21  11 اآلخرون؟ یرید كما ولیس ترید كما تعیش بأنك تشعر هل  40
 األمور تسیر عندما نفسك على والشفقة باألسف تشعر هل  41

  0.51  1.71  34  14  52 بشكل خاطئ؟

  0.50  1.45  19  6  75 دراستك؟ في ناجح بأنك تعتقد هل  42
  0.62  1.57  70  17  13 حقیقتك؟ على یرونك اآلخرین تدع أن عادتك من هل  43
  0.60  1.56  15  14  71 ؟مرضِ  بشكل الحیاة مع متكیف غیر بأنك تشعر هل  44
 ما على ستنتهي األمور أن افتراض على بعملك تقوم هل  45

 یرام؟
22  11  67  1.29  0.51  

  0.55  1.52  20  8  72 ثقیل؟ عبء الحیاة بأن تشعر هل  46
  0.51  1.29  28  17  55 بالنقص؟ شعور لدیك هل  47
  0.58  1.33  32  24  44 مرتفعة؟ بمعنویات عامة تشعر هل  48
  0.54  1.48  12  31 57 اآلخر؟ الجنس مع تنسجم هل  49
الشارع  في الناس أن من بالقلق شعور انتابك أن حدث هل  50

 یراقبونك؟
46  18  36  1.31  0.54  
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  عبارات المقیاس  م
المتوسط   النسب المئویة

 الحسابي
االنحراف 
  ال  غیر متأكد  نعم المعیاري

  0.42  1.23  13  26  61 بسرعة؟ شعورك یجرح هل  51
  0.54  1.46  66  15  19 العالم؟ هذا في باالرتیاح تشعر هل  52
  0.44  1.46  35  17  48 ذكاء؟ من لدیك لما بالنسبة قلق أنت هل  53
  0.51  1.29  28  19  53 بارتیاح؟ معك اآلخرین تشعر هل  54
  0.55  1.33  6  8  86 المستقبل؟ من خوف لدیك هل  55
  0.48  1.26  21  21  58 طبیعتك؟ على تتصرف هل  56
  0.68  1.46  46  24  30 محظوظ؟ طالباً  بأنك عموما تشعر هل  57
  0.66  1.42  22  21 57 سعیدة؟ طفولتك كانت هل  58
  0.59 1.37  42  36 22 المخلصین؟ األصدقاء من كثیر لك هل  59
  0.63  1.40  16  10  74 األحیان؟ معظم في االرتیاح بعدم تشعر هل  60
  0.52  1.30 7  17  76 المنافسة؟ من الخوف إلى تمیل هل  61
  0.54  1.32  88  3  9 إقامتك؟ مكان في بالسعادة تشعر هل  62
  0.50  1.47  33  20  47 المستقبل؟ في الحظ سوء یصیبك أن من كثیرا تقلق هل  63
  0.42  1.24  19  28  53 الناس؟ من منزعجاً  تصبح ما كثیرا هل  64
  0.54  1.32  49  16  35 بالرضا؟ عادة تشعر هل  65
  0.52  1.30  15  24  61  المزاج؟ في تقلب لدیك هل  66
  0.51  1.29  33  12  55 العموم؟ وجه على الناس احترام موضع بأنك تشعر هل  67
  0.59  1.33  24  29  47 اآلخرین؟ مع بانسجام العمل باستطاعتك هل  68
  0.42  1.23  17  19  64 مشاعرك؟ على السیطرة تستطیع ال بأنك تشعر هل  69
  0.51  1.35  40  22  38 منك؟ یسخرون الناس بأن أحیانا تشعر هل 70
  0.51  1.33  77  11  12 ؟)متوتر غیر( األعصاب مرتاح شخص عام بشكل أنت هل 71
  0.50  1.26  19  30  51 معاملة عادلة؟ یعاملك حولك من العالم بأن تشعر هل 72
  0.51  1.29  26  27  47 حقیقیة؟ غیر األشیاء بان شعور ازعجك ان سبق هل 73
  0.50  1.49  48  23  29 لإلهانة؟ مرارًا  تعرضت أن سبق هل 74
؟ یعتبرونك ما كثیرا اآلخرین أن تعتقد هل 75   0.51  1.36  41  26  33  شاذًا

 8.115 47.56        المجموع

تباینًا في مستویات أظهرت ان نتائج البحث ) 3(السابق في جدول  العرض من لنا یتضح
أن المتوسط حیت ، وبتقدیر تحت المتوسط الطلبة قید البحثالشعور باألمن النفسي لدي 

األمن النفسي قد بلغ الشعور او عدم الشعور بالحسابي لدرجات عینة البحث على مقیاس 
  .درجة )8.115(درجة وبانحراف معیاري قدره ) 47.56(

 أفراد لدى النفسي باألمن الشعور في ومتباین منخفض مستوى وجود كما أظهرت النتائج
عدم وتشیر هذه النتیجة إلى  ،قید البحث من طلبة وطالبات بعض كلیات جامعة الجفارة عینةال

) المستقبل؟ من خوف لدیك هل(العبارة  حصلتحیت ، باألمن النفسي بعض الطلبة شعور
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 هل(العبارة حصلت و ، %)6(ولإلجابة بال بنسبة %) 86(بنسبة ، كأعلى عبارة لإلجابة بنعم
ولإلجابة بال  %)9(بنسبة  بنعم إلجابةاارات في 2كأقل عب) إقامتك؟ مكان في بالسعادة تشعر

ال  بأنهم عادة شعرأمرة  ألول اآلخرین مع لتقيا عندما(بینما جاءت العبارة ، %)88(بنسبة 
 مراراً  تحس هل( وحصلت العبارات، %)45(حیانًا بنسبة بأ كأعلى عبارة لإلجابة) یحبونني؟

كأقل %) 3(وبنسبة ) إقامتك؟ مكان في بالسعادة تشعر هل(و) المجتمع؟ من مستاء بأنك
 .بأحیاناً  لإلجابةالعبارات 

العامة السائدة في الدولة بشكل عام وفى  األوضاع إلى النتیجة هذه نو الباحث ویعزو     
 من باألمن النفسي الجامعة طلبةشعور  ومدي تأثیرها على بشكل خاص قید البحث المنطقة
 كما، والجامعة داخل الكلیة والقوانین األنظمةتطبیق و بكلیاتهم ، الدراسیة الخطةاستكمال حیث 

 وما للطلبة والنفسیة واالجتماعیة السیاسیة فو الظر  إلى السبب في هذه النتیجة یعودقد 
 الطلبة من الجنسین كال على سلبیة أثار تركت والتي في دراستهمیتعرضون لهمن مصاعب 

ة حالیًا طقالمن تسود التي غیر المستقرة األمنیة األوضاعو  العام المناخ إن عام، كما بشكل
جراء  ونزوح العائالت من منازلهم وعدم تمكن الكلیات من استكمال برامجها الدراسیة وإ

 المنطقة سكان هم البحث عینة أفراد أن معظم بسبب ذلك یفسر وربما، في موعدها االمتحانات
 اثر كل ذلك، واقتصادي متقارب، وتحت ظروف معیشیة متقاربة اجتماعي مستوى نفسها، ومن

  .عینة البحث الطلبة لدى النفسي األمنمستوي الشعور ب على كبیربشكل 
الخالفات واالشتباكات المستمرة في  حدهتصاعد  إلى أیضا هذه النتیجة نو یعزو الباحثو 
، والتي خلقت وبشكل مباشر مشاكل متعددة، أالنوحتى  وفى المنطقة منذ بدایة األحداثلیبیا 

أن التغیرات السیاسیة أزمات بسبب استمرار الحرب لفترات طویلة، و  إلىتحولت تدریجیًا 
التي یمر بها مجتمعنا بكافة شرائحه وأطیافه قد أوجدت  واألمنیةواالقتصادیة واالجتماعیة 

عدم سیادة القانون نتیجة ل، األمن لدى األفرادتهدیدات ومخاوف وحالة من فقدان الشعور ب
 باألمان یشعر الطالب لم یعد حیث، والنظام واالستقرار وتوفیر بیئة خالیة من الخطر والتهدید

 العنف كثرة وشدة بسبب مكان أي أو الجامعیة أو كلیته إقامتهمكان  في سواء واالستقرار
 تمر بها البالد بشكل عام التيوالمادیة  االقتصادیة الظروف إن طویلة ،كماواستمراره  لفترات 

  .متدنٍ  عینة البحث الطلبة لدى النفسي باألمن الشعور جعل مما وعائالتهم الطلبة على أثرت
 باألمن الطالب مستوى شعور على تأثیرًا واضحاً  الجامعیة لمرحلةل أنویمكن القول كذلك      

الطلبة الجامعیین مع  أكثركما أنها تتزامن عند ، الطالب حیاة مراحل أهم من ألنها النفسي
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 الشعور مستوى انخفاض المشاكل بین هذه ومن، المشاكل بمرحلة توصفوالتي  مرحلة المراهقة
  .نهائي شكلب انعدامه نقول لم إن النفسي باألمن
 النفسي الفرد باألمن یشعر عندما ومتوقعة لعینة البحث ألنه طبیعیة نتیجة النتیجة هذه أن     

 الشخص وعكس ذلك صحیح ،فإن، الخوف والقلق تقل عنده مشاعر فإن النفسیة والطمأنینة
 والطمأنینة األمن مشاعر ممتلكاً  یكون أو مستوي الشعور باألمن النفسي درجة عنده تزید الذي

 درجة ارتفعت الطلبة لدى النفسي األمن درجة ارتفعت كلما أي أنهوراحة ، مأمن فهو في النفسیة
 باألمن الشعور ارتفع النفسیة بالطمأنینة الشعور زاد بمعنى كلما لدیهم، النفسي شعورهم باألمن

 .لدى اإلنسان
في  للفرد االجتماعیة العالقات على المحافظة في النفسي األمن أهمیة إلى ذلكیعزى  وقد    
فریسة لألمراض  الوقوع للشخص من والحمایة الوقایة من نوعاً  وتوفیرها االجتماعیة، بیئته

 األفراد بین االجتماعیة قویة العالقات كانت كلما إنه إذ التوافق، وسوء النفسیة واالضطرابات
 التي والمشكالت المواقف الصعبة مواجهة على ویساعده والضیق، األلم مشاعر عنه یخفف

   .تعترضه
 )4( جدول

  النفسي باألمن لشعورمستوى ال) ت(واختبار  الحسابیة المتوسطات
  )N =160( والسنة الدراسیة الجنس لمتغیر تبعاً 

  السنوات
  الدراسیة
  الجنس

  المجموع  الرابعة  الثالثة  الثانیة  أألولي
مستوي   )ت(قیمة 

  الجدولیة  محسوبةال  الداللة

    0.473  0.479  0.477  0.484  0.492  ذكور
3.208  

  
1.97  

دالعند 
0.05  

  
  0.509  0.513  0.521  0.503  0.500  أنات
  0.496  0.521  0.512  0.486  0.499  وعالمجم

  1.97) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 357(الجدولیة عند درجة حریة " ت"قیمة 
 لمتغیر تبعاً  النفسي باألمن للشعور الحسابیة والخاص بالمتوسطات )4( الجدول من یتضح     

الطلبة قید البحث في مستوي  بین إحصائیة داللة ذات فروق الجنس والسنة الدراسیة وجود
والسنوات الدراسیة ولصالح الذكور، ) واإلناث الذكور(تبعًا لمتغیر النوع  الشعور باألمن النفسي

، وأن الطالبات عینة البحث یشعرن بان هناك عنف نفسي عاٍل موجه بشكل اكبر نحو المرأة
وكذلك یمكن أن یعود إلى الطبیعة النفسیة للذكور وقدرتهم على تحمل الظروف القاسیة أكثر 

وأن اإلناث ربما كن أكثر انفعاًال ) ع وجود بعض االستثناءاتم(من المرأة بصوره عامه 
  .باألحداث وبالتالي أقل إحساسًا باألمن النفسي من الذكور
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وللتعرف على معنویة داللة معامل االرتباط أستخدم االختبار  نفس الجدول من كما یتضح     
اذ بلغت القیمة ) 0. 05(ظهر وجود عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة االتائي و 

 دالة وهي قیمة، )97.1(وهي أعلى من القیمة الجدولیة البالغة ) .2083(التائیة المحسوبة 
 إحصائیة داللة ذات وجود فروق إلى بوضوح یشیر مما )0.05( مستوى داللة عند إحصائیاً 

ألنهم كثیرو القلق في حیاتهم  اإلناثعینة البحث ولصالح  أفراد من واإلناث الذكور بین
  . للذكورأكثر منها لإلناث االجتماعیة والمستقبلیة المجهولة بالنسبة 

  )5(جدول
  إلظهار الفروق)ANOVA One-Way( األحادي التباین تحلیل

  )N =160( لسنوات الدراسیةالمتغیر  تبعاً 

مجموع مربعات   مصدر التباین
  الداللة  )ف(قیمة   متوسط المربعات  درجات الحریة  االنحراف

  0.0307  4  0.0923  بین المجموعات
  985  23.177  داخل المجموعات  .417  .981

0.02353  
  989  23.269  المجموع

لدى طلبة  السنوات الدراسیة  النفسي باألمن الشعور متوسط إن السابق الجدول من یتضح     
 متوسط في) 0.05(داللة معنویة عند مستوى  إحصائیة داللة ذات فروق توجد نها األربع

من  أكبر الداللة وذلك الن مستوي، السنوات الدراسیة لمتغیر تعزى العینة أفراد استجابات
  . في الدرجة الكلیة لالستبانة   )0.05(

طلبة وطالبات السنة الثالثة والرابعة هم أقل شعورًا باألمن النفسي مقارنة  إنكما یتضح      
دراستهم في  إكمالویمكن تفسیر ذلك نتیجة لخوفهم من عدم ، بزمالئهم من السنوات األخرى

  .     موعدها وحصولهم على الشهادة وااللتحاق بسوق العمل
 وأماكنأو انعدامه في المنطقة  األمنغیاب  إلىن هذه النتیجة كذلك ویعزوا الباحثو      

مما أثر بشكل سلبي على مختلف جوانب حیاة المواطن بشكل عام والطلبة بشكل ، الدراسة
خاص النفسـیة واالجتماعیة واالقتصادیة والتعلیمیة والمهنیة والصحیة، الذي وقع أسیرًا 

االضطرابات فأنها  الضطرابات نفسیة تتفاوت حدتها من شخص ألخر، ومهما كانت درجة هذه
تحیط به، والتي فیها كل مظاهر الخوف،  التيعلى التكیف في بیئته    القدرة اإلنسانتفقد 

وغیاب األمن وعـدم الشعور بالراحة واالسـتقرار، فتظهر عالمات القلق واالكتئاب والتفكیر 
  .ةالسلبي المستمر مع عجزه عن تامین مستلزمات ومتطلبات الحیـاة الیومیة البسیط

  
  



م2020                         المؤتمر العلمي الدولي السادس لكلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة    
 

 
350 

  )6(جدول 
  )N=160(  السكن لمتغیر مكان تبعاً  النفسي باألمن للشعور الحسابیة المتوسطات

  مكان السكن
  المجموع  قریة  مدینة  الجنس

  0.486  0.484  0.495  ذكور
  0.504  0.500  0.510  إناث

  0.498  0.496  0.498  المجموع

والخاص بالمتوسطات الحسابیة للشعور باألمن النفسي تبعًا لمتغیر ) 6(یتضح من الجدول 
 األمن مقیاس على الطلبة درجات متوسطات بین حیت توجد فروق) قریة -مدینة(مكان السكن  

 الذكور الطلبة لدى النفسي باألمن الشعور متوسط إنحیت  متغیر السكن، إلى تُعزى النفسي
 متوسط إن كما، القرىالذین یقطنون في  الذكور من الطلبةأعلي  المدینة في الذین یقطنون

 یقطن اللواتيالطالبات  من أعلى المدینة فيیقطن  اللواتي الطلبات لدى النفسي باألمن الشعور
 كان المدینة في یقطن اللواتي الطالبات لدى النفسي باألمن الشعور متوسط وان القریة، في

  .لدي الطلبة الذكور القاطنین في المدینة والقریة النفسي باألمن الشعور متوسط أعلي من
 أكثر كانوا واإلناثمن الذكور  كانوا سواء المدینة في المقیمین العینة أفراد فإنوعلى هذا      
بارتباط الطلبة  ذلك تفسر ویمكن ،القرى في المقیمین العینة من أفراد النفسي باألمن شعوراً 

مما یزید من  هممقر كلیات إلىوالطالبات القاطنین خارج مركز المدینة بالتنقل بشكل دائم 
الصعبة التي تمر بها  واألمنیة معاناتهم نتیجة بعد المسافات ونتیجة الظروف االقتصادیة

 كلف، سراألبعض  داخل والروابط األسریة االجتماعیة العالقات ضعف إلىإضافة ، المنطقة
 انخفاض وبالتاليباألمن النفسي  الشعور فقدانهم في السبب تكون قد مجتمعة األمور تلك

  .عینة البحث لدى باألمن الشعور مستوى
  )7(جدول 

  التكرارات والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة
  )N=160( للشعور باألمن النفسي تبعًا لمتغیر المستوى الدراسي

 االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي التكرار الدراسيالمستوى
  0.151 0.501  30  السنة األولي
  0.144  0.487  40  السنة الثانیة
  0.157  0.514  50  السنة الثالثة
  0.148  0.506  40  السنة الرابعة

  0.153  0.487  160  المجموع
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 بالتكرارات والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والخاص السابق الجدول من یتضح
 كان ثالثةالالدراسیة  سنةاستجابات طلبة ال متوسط أن لعینة البحث تبعًا لمتغیر المستوى الدراسي

استجابات طلبة السنة  ویلیه، )0.514(حیت بلغ  للسنوات األخرى المتوسطات من باقي أعلى
 )0.501(بمتوسط قدره  األولى سنةطلبة ال استجابات ثالثاً  یلیه، تم )0.506(بمتوسط  رابعةال

  .)0.487(بمتوسط  ثانیةالدراسیة ال سنةال استجابات طلبة وأخیراً 
عینة البحث من حیت أكثر  كانواالسنة الثالثة  طلبة إن إلىهذه النتیجة  نو ویعزوا الباحث     

بأن  ذلك تفسیر ویمكن ،األخرىة الدراسیالمستویات  طلبة من النفسي باألمن عدم شعورهم
 وهذه المكانة، وفى المجتمع زمالئه بین معینة مكانة للطالب یحقق المتقدم الدراسي المستوى

 مقارنة بغیره من النفسي باألمن الشعور من عالٍ  مستوى تحقیق على الطالب تساعد االجتماعیة
   .ة األخرىالدراسی المستویات أصحاب

 خبرة لدیهمه كون النفسي باألمن نسبیاً  المرتفع الدراسي المستوى فيالطالب  رو شعیرجع  وقد
 االجتماعیةو  التوافقیة القدرة في ینعكس والذي المنخفض التعلیم ذوي أعلى من تعلیمیةو  شخصیة

 اطالعهم خالل من أو المختلفة التعلیم فترات خالل معینة بتجارب المرور تعني والنفسیة والتي
وكذلك ، في الكلیة والزمالء األصدقاء مع والتواصل الدراسة خالل من اآلخرین تجارب على
المناسب وتحقیق  العمل على الحصول في تساعدهوالتي س الشهادة من الحصول على همبلقر 
 الشعور من عالٍ  مستوى تحقیق وبالتالي ،النفس على واالعتماد االستقاللیة ثم ومن ،ماتهو ذ

  .األخرىالدراسیة  بالمستویات مقارنة النفسي باألمن
  )8(جدول 

  واالنحرافات المعیاریة المتوسطات الحسابیةالتكرارات و 
  )N=160(الكلیةللشعور باألمن النفسي تبعًا لمتغیر 

  التكرارات  الكلیة
المتوسط 
  االنحراف المعیاري  الحسابي

 68 .0 46 .1  70  التربیة البدنیة
 0.63 1.40  45  اللغات

 0.59 1.37  45  االقتصاد
  0.64  1.41  160  المجموع

الشعور من  منخفضةأفراد العینة قد أبدوا درجة  إنالسابق  )8( جدولتظهر النتائج في 
وجاء طلبة كلیة التربیة البدنیة ، )1.41(مقداره  حسابي بمتوسط بشكل عام باألمن النفسي لدیهم

بمتوسط  على المقیاس إجاباتهمحسب  النفسي األمنهم بالقدر الكافي من ر أوًال في عدم شعو 
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طلبة كلیة االقتصاد بمتوسط  وأخیرا) 1.40(وكان ثانیًا طلبة كلیة اللغات بمتوسط ) 1.46(قدره 
  ).1.37(مقداره 

یناسب الواقع الحالي لعینة  هو ما المتوسط وتحتأن هذا المستوى المتدني  نو ویرى الباحث
حیث أن ، خطیرة علیهم وعائالتهم أماكنالبحث نظرًا لوقوع أغلب مناطق سكناهم ودراستهم في 

، األمني تباینت في معاناتها من عدم وجود أفراد العینة من الطلبة كانوا من مناطق مختلفة والت
وبالتالي تأثر مستوي  واألمنیةیة سكناهم نتیجة لألحداث العسكر  أماكنمن  ونظرًا لخروج اغلبهم

مع وجود بعض المناطق اآلمنة نسبیًا ، إحساسهم والشعور باألمن على أهالي تلك المناطق
  .لبعدها عن األحداث العسكریة

كبیر  فختاله ال یوجد الألحداث في المجتمع أن ممن خالل معایشته نو الباحثویري 
 التي یدرسون النفسي باختالف الكلیات قید البحثألمن اب الطلبة شعورمستویات في  وجوهري

المعیشیة  األوضاعتشابه  إلىإضافة ، تقریباً  نظرًا لوقوع مقارها في رقعة جغرافیة واحدة فیها
  .الطلبة والطالبات في الكلیات عینة البحث بینوالدراسیة 

ُ ختامًا و  والمناطق  المنطقةنتیجة لما تعرض له سكان هذه ال هذهسبب  نو ویفسر الباحث رجعی
 النفسیة واالجتماعیة منها جوانب عدة على شدیداً  اوقعه كان إحداثلها من  المجاورة

 على قدرته أفقدته عمیقة نفسیة باضطرابات یشعر العلم طالب وأصبح والتعلیمیة واالقتصادیة
له  یتعرض االستقرار لما وعدم الخوف مظاهر من یعاني وأصبح به المحیطة البیئة في التكیف
 مستلزمات وتامین والراحةالنفسي  باألمن الشعور أفقدته مادیة ونفسیة مشاكل من وأسرته

شباع الحیاة الیومیة ومتطلبات  وال مهددة حیاة الطلبة اصبحت إن إلىإضافة ، حاجاته النفسیة وإ
 من الكثیر إنعن  عام ،ناهیك بشكل المشاكل من دراستهم وكثیراً  أثناء واألمان باألمن یشعرون

 تدني إلىالذكر مما أدي  سالفة لألسباب دراسته تأجیل أو الدراسة ترك فيقد یفكر  الطلبة
  .النفسي لدیهم الشعور باألمن مستوى
انعكاسًا  یعد عینة البحث إفراد لدى النفسي باألمن عدم الشعور الكافي إن نو الباحث ىویر      

بسبب اندالع االشتباكات في فترة الدراسة ، شامللما طرا على حیاة الطالب الیومیة من تغییر 
جعلت اهتمامه ، وما نتج عنها من افتقاده الشعور باألمن بشكل جزئي، أو انعدامه بشكل كامل

وبذلك فإن نتائج نظریة ، وانشغاله منحصر فقط في توفیر الحد األدنى لبعض حاجاته األساسیة
أما هرم ، في الوقت القریب ین غیر قابلة للتحقیقاللیبیالطلبة بالنسبة لعدد كبیر من " أركسون"
وفرضیاته فهي شیئًا مستحیل المنال، وال قدرة لهم لیصعدوا درجاته في الوقت الحاضر " ماسلو"

  .على األقل
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  :ما یأتي  نو استنادًا إلى ما ظهر من نتائج البحث أستنتج الباحث:االستنتاجات-5-1
طلبة الكلیات الجامعیة عینة البحث بسبب بعض باألمن النفسي لدي شعور المستوي تدني  - 1

والسیاسیة واالقتصادیة السادة في البالد بشكل عام والمنطقة بشكل خاص  األمنیة األوضاع
  .واستمرار الحرب لفترات طویلة

البحث من  عینة أفراد لدى النفسي باألمن الشعور منومتدٍن  منخفض وتقدیر مستوى وجود - 2
  .لألمن النفسي" ماسلو"مقیاس إجاباتهم على في ، طلبة بعض كلیات جامعة الجفارة

 مستوى في واإلناث الذكور بین متغیر الجنسل اً وفق إحصائیة داللة ذات فروق وجود - 3
، حیت أن متوسط درجة األمن النفسي لدى الطلبة الذكور الذكور لصالح النفسي باألمن الشعور

  .درجة األمن النفسي لدى اإلناثهو أعلى من متوسط 
وجود فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الشعور باألمن النفسي وفقًا لمتغیر الكلیة  - 4

وجاء أخیرًا طلبة كلیة ، یلیها طلبة كلیة اللغات ثانیاً ، ولصالح طلبة كلیة التربیة البدنیة أوالً 
 .  االقتصاد والعلوم السیاسیة

متوسط استجابات فكان ، المستوي الدراسي وفقًا لمتغیر إحصائیة داللة ذات فروق وجود - 5
ویلیه استجابات طلبة ، للسنوات األخرى المتوسطات أعلى من باقي طلبة السنة الدراسیة الثالثة

الدراسیة  السنة وأخیرًا استجابات طلبة، األولى طلبة السنة جاء ثالثًا استجاباتو ، السنة الرابعة
  .الثانیة

فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الشعور باألمن النفسي لدى بعض طلبة كلیات وجود  - 6
لمدینة سواء ا فيلصالح ممن یسكنون ) مدینة -قریة (مكان السكن  جامعة الجفارة تعزا لمتغیر

  .كانوا ذكورًا أو إناثا
  :التوصیات-5-2
 إلیة أیجاد على العمل خالل من الجامعات طلبة لدىالنفسي  باألمن الشعور مستوي تعزیز - 1

 األكادیمیة بالنواحي والمتعلقة اً یومی الطلبة تواجه التي حل المشكالت في تساهم وبرامج
  .المادیة أو والنفسیة واالجتماعیة

 الدراسات من بإجراء المزید النفس علم تمجاال في والمتخصصین الباحثین قیام ضرورة - 2
 المراهقین لدى النفسي باألمن عدم الشعور إلى تؤدي أن یمكن التي األسباب حول والبحوث

  .مستواه وارتفاع هذا الشعور حده إلى تؤدي التي العوامل وأیضاً ،
عامة  بصورة حالته النفسیة شامل ،وتقییم نفسي لفحص وطالبة طالب كل یخضع أن ینبغي - 3

  .دوریة ومستمرة بصورة واهتمام عنایة إلى تحتاج التي الحاالت لمتابعة ،وذلك
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 على والعمل لإلرشاد والتوجیه مركز إیجاد ضرورة في الجامعات إلى المسؤولین نظر لفت - 4
 ونوعیة بطبیعة االهتمام وضرورة، للطلبة والمشورة والعون المساعدة تقدیم في یسهم كي تفعیله،

 التي الخدمات وطبیعة المركز هذا توضح دور إعالمیة بحمالت والقیام تقدم التي الخدمات
  .عام تقدمها بشكل أن یمكن

 مساعدة على یعملوا الجامعات لكي لطلبة العمل على توفیر المرشدین النفسیین والتربویین - 5
 ویصعب تتراكم إن قبل النفسي األمن مستوى انخفاض إلى تؤدي التي مشاكلهم حل في الطلبة

  .الحقاً  معها التعامل
 اإلفراد بین ونبذ الخالفات الخیر وحب اآلخرین مع والتعاون التسامح أهمیة على  التأكید - 6

 .واألعالم الندوات طریق عن وذلك
تنمیة اإلحساس بأهمیة ومكانة الطالب الجامعي ودوره في خدمة الوطن واآلخرین وذلك في  - 7

على  األمن النفسي لیكون قادراً  إلىالعالقات اإلنسانیة واالتزان في سلوكه وتصرفاته وصوال به 
  .إعطاء المزید لخدمة الوطن واألمة 

في المنطقة قید البحث بوضع خطة  األمنیة األوضاعمطالبة وزارة التعلیم في حال استمرار - 8
لضمان عدم ضیاع العام الدراسي من مناطق سكناهم بدیلة لمعالجة أوضاع الطلبة النازحین 

  .علیهم
  :المراجع

 المراجع العربیة: أوال 
دراسة میدانیة على عینة من طلبة " (األمن النفسي لدى المراهقین" :)2011(سامیة ، ابریعم -

 النفسیة الممارسات تطویر وتربویة ،مخبر نفسیة مجلة دراسات) المرحلة الثانویة بوالیة تبسة
  ) .2011(جامعة العربي بن مهیدي الجمهوریة الجزائریة) 6(عدد والتربویة

رسالة ماجستیر غیر ، الطمأنینة االنفعالیة لدى طلبة الجامعات) 1993( سامیة ، الحلفاوي -
 .مصر ، كلیة الدراسات اإلنسانیة جامعة األزهر، منشورة

األمن النفسي لدى العاملین بمراكز اإلسعاف بمحافظات ) "2003(، عاشورجهاد ، الخضري -
ورة، الجامعة رسالة ماجستیر غیر منش" غزة وعالقته ببعض سمات الشخصیة ومتغیرات أخرى

 .  فلسطین، غزة –اإلسالمیة 
 غزة في محافظة الجامعات طلبة لدى النفسي األمن" (2007) حسن  جمیل، الطهراوي -

 الدراسات سلسلة( الجامعة اإلسالمیة ،مجلة" اإلسرائیلي االنسحاب نحو باتجاهاتهم وعالقته
  )2(العدد) .15(اإلسالمیة ،المجلد  الجامعة :غزة ، )اإلسالمیة
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 واالجتماعي والتحصیل الشخصي بالتوافق وعالقتها النفسیة الحاجات" :(2010) الكنج،أحمد -
  .دمشق، سوریة جامعة التربیة، كلیة النفس، علم ماجستیر غیر منشورة ،قسم رسالة "الدراسي

 علم مجلة" النفسي باألمن المرتبطة الدیموغرافیة المتغیرات بعض) "1996(: محمد، جبر -
  .مصر :القاهرة  للكتاب، العامة المصریة العاشر،الهیئة المجلد، النفس

األمن النفسي وعالقته بأسالیب المعاملة الوالدیة لدى طالب ) : "2016( :فاطمة عمر، حمید -
المجلد الثاني  العدد ، لیبیا، مصراتهجامعة ، المجلة العلمیة لكلیة التربیة" مصراتهجامعة 
  . )2016( دیسمبر، السادس

 دراسات ،مجلة"النفسي باألمن للشعور ماسلو اختبار) "1983( :عید ودیراني، كمال، دواني، -
  ).56- 47(األردن ، :عمان األردنیة، ،الجامعة) العدد الثاني)(10(العلوم اإلنسانیة، المجلد 

 مجلة، العربي القومي لألمن دعامة النفسي األمن(1989) :  عبد السالم  زهران،حامد -
   .مصر  :الكتب،القاهرة ،عالم)19(عددال) 4( لدمجال تربویة، دراسات

  المراجع األجنبیة :ثانیاً 
- Londerville,Susan & Main, Mary (1981): Security of attachment, 
Compliance, and maternal training methods in the second year of life. 
Developmental Psychology- vol 7, (289-299).                                  

   مراجع من شبكة المعلومات الدولیةال :ثالثاً 
- www.minshawi.com  
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  اتجاهات طالب المرحلة الثانویة الممارسین والغیر ممارسین للنشاط الریاضي
  نحو العنف المدرسي 

  فرج محمد  البشیر الهواري . د 
  محمد مصباح المشاط عمر  . د 

  
  مقدمة الدراسة- 1-1

 غرس العادات خالل من التربویة أهدافه تحقق التي المجتمع أدوات إحدى المدرسة تعتبر
 والتكیف للمستقبل اإلعداد جانب والمتكامل، إلى السلیم النمو للطالب تؤمن التي السلوكیة
 ابرز خالل التعلیم من یتشكل بحیث األحیان من كثیر في ذلك من أكثر إلى األمر ویتعدى
  .المجتمع مالمح

 الحكومیة الجهات اهتمام التي تسترعي المشكالت أكثر المدرسي منالعنف  وتعد ظاهرة
 یخدع عقولهم المراهقین، وخاصة الطلبة عند سلبیة ظاهرة والمجتمع، فالعنف واألسرة المختلفة
 من یتسم بما ذلك من أخطر إلى وقد یمتد سلوكهم، في القسوة الفكري ویطبع مسارهم ویضلل
  ).23، ص  1999الجندي ،( .والمجتمع األسرة وحتى والمدرسة على الزمالء والكراهیة الحقد

كما أن العنف مشكلة اجتماعیة إنسانیة عرفها اإلنسان منذ بدء الخلیقة، یمارسها بصور 
وأشكال  تختلف من مجتمع إلى آخر باختالف العادات، التقالید، األعراف، األزمنة، الظروف 

ة، وتختلف شدة العنف ووطأته باختالف درجة تحضر االجتماعیة، واإلنسانیة واألنظمة السیاسی
  ). 102، ص  2003الشهري ، .(أفراده ووعیهم وثقافتهم

 خاصة المشكلة، بأخطار وعي عام تطور نتیجة العنف المدرسي كان بظاهرة االهتمام وأن
ضوء  على اإلنسان سلوكیات لنا تفسر أخذت التي العلوم االجتماعیة والنفسیة، تطورت ما بعد

 توفیر وضرورة المستقبل، في على حیاته وتأثیرها الفرد، بتكوین ذات المراهقة، وأهمیتها مرحلة
 ترافق ومتكامًال، كما سلیماً  وجسدیاً  ونفسیاً  اجتماعیاً  نمواً  المناسبة لینمو المراهق األجواء الحیاتیة

المحلیة  لمستویاتا على اإلنسان حقوق تدافع عن التي والحركات من المؤسسات العدید مع نشوء
  ).58، ص 2007اشهیون ، (. العربیة والعالمیة

 من التي یحكم الهامة المؤشرات أحد وأنشطتها العام المستوى على الریاضیة وتعتبر التربیة
 ثقافیة ظاهرة اجتماعیة فالریاضة ما، لمجتمع والثقافي االجتماعي التقدم مستوى على خاللها

  ).142، ص1982أمین ، (االجتماعیة  والبنى الكیانات نظام في عضوي بشكل متداخلة
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 خاللها من التي الفلسفة التربویة الوسائل ضمن إحدى والنشاط الریاضي المدرسي یعد  
  ).93:، ص 2007بكار ، (الجدید  الجیل بناء یمكن

تلك البرامج التي تنفذ بإشراف المدرسة وتوجیهها، والتي : كما عرف النشاط المدرسي  بأنه
تتناول كل ما یتصل بالحیاة المدرسیة وأنشطتها المختلفة ذات االرتباط بالمواد الدراسیة أو 
الجوانب االجتماعیة والبیئیة أو األندیة ذات االهتمامات الخاصة بالنواحي العملیة أو العلمیة أو 

  .)56،ص1994الشربیني ، (الریاضیة أو الموسیقیة أو المسرحیة أو المطبوعات المدرسیة  
وأن  ،وقد شد مفهوم االتجاهات انتباه واهتمام علماء النفس وعلماء االجتماع منذ فترة طویلة

تغیر االتجاه للفرد نحو الفعالیة أو المؤسسة أو الفرد سؤال أثار اهتمام المربین والعاملین في 
  .لتربوي ومیادین الحیاة المختلفة المیدان ا

 تحتاج هذه لذلك للطالب النمو الجسدي والعقلي مالاكت مرحلة هي الثانویة كما أن المرحلة
 العنف مظاهر تكون )مرحلة المراهقة(هذه المرحلة  للطالب، وفي خاصة معاملة إلى المرحلة
الطیار، (.شخصیته بناء وفي في تكوینه كبیر على المراهق تأثیر والجسدي ذات والفعلي اللفظي
  ).23، ص  2005

  :مشكلة الدراسة 1-2
 الثانویة بالتعلیم العام المرحلة مدارس في العنف ظاهرة أن إلى العامة البوادر والمؤشراتتشیر 

 عند ظهور السلوكیات العدوانیة الظاهرة، كذلك هذه تفاقم التربویین من الكثیر یالحظ إذ بازدیاد،
ا یؤثر الطالب بعض  ویؤثر، والتعاون على التفاعل المبني المدرسي تمعلمجعالقة ا على سلبً
ا الذین الطلبة عند هؤالء المدرسي األداء مستوى على ا یتصرفون تصرفً  زمالئه، مع عدوانیً

 المدارس من طاردة وتصبح عوامل السلوكیات تلك تكتنفها للمدارس التي سیئة سمعة ویسبب
 فیها، موجودة سابًقا تكن لم هذه السلوكیات أن على الرغم تلك السلوكیات مثل فیها تسود التي

  )25،ص 2007بكار،(   .سمعة التعلیم الثانوي إلى تسيء أیًضا فإنها عامة وبصورة
علم النفس  في االختصاص ذوي اهتمام وراء كانت التي هي والمتغیرات العوامل هذه

 المرحلة لدى طالب العنف وراء الكامنة العوامل وعلم االجتماع والتربیة البدنیة لدراسة والتربیة
حیث أن النظر في االتجاهات على أنها التمثیل النفسي في ، والنتائج األسباب الثانویة من حیث

داخل الفرد آلثار المجتمع والثقافة،الن الفرد یكتسب من مجتمعه ثقافته،واالتجاهات المناسبة نحو 
األنشطة الریاضیة والبدنیة هي مظهرا من مظاهر إبراز الذات النفسیة التي یسعى الطالب من 

كما أن ما یمارس من عنف في ، تحقیق الذات المثالیة التي یجب أن یراه اآلخر بها خاللها إلى
ل، فضال عن أن ما المؤسسات التعلیمیة لم ینل االهتمام الكافي من الدراسة والبحث والتحلی
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بإسهاب في هذا المجال یكاد یدور في نطاق العنف الذي یمارسه المربي أو ان تناوله الباحث
  .الطلبة المعلم على 

ارتفاعا في معدل انتشار ظواهر العنف  یلحظوالمجتمع اللیبي كأحد المجتمعات العربیة 
السویة، ویأتي ذلك نتیجة التطورات والتغیرات االجتماعیة واالقتصادیة  واألنماط السلوكیة غیر

 بمدینة طرابلس التربیة البدنیة معلما الباحثانوالسیاسیة والثقافیة التي یشهدها المجتمع، وبما أن 
وخاصة بین شریحة ) العنف المدرسي(عن قرب تزاید انتشار هذه األنماط السلوكیة  الحظاقد 

والتي تتزامن مع مرحلة المراهقة  الثانویةسنة وهي المرحلة ) 17- 16(الشباب من الفئة العمریة 
المنطلق  ومن هذا، وما یرافقها من تغیرات جسدیة ونفسیة لها آثارها العمیقة في شخصیته

بضرورة دراسة هذه الظاهرة وتداعیاتها والكشف عن آثارها عندما یتم ربطها  الباحثاناستشعر 
والوقوف على ) النشاط الخارجي –النشاط الداخلي  -الدرس (بالممارسة الریاضیة المدرسیة 

د یكون أنها ستكون ایجابیة وتخفض من معدالت العنف المدرسي وق الباحثانالنتائج والذي یعتقد 
  .هذا النشاط التربوي المتنوع فرصة الحتواء الطالب وبناء شخصیته المتزنة

من خالل هذه الدراسة الكشف على دور األنشطة البدنیة والریاضیة  الباحثانوعلیه یحاول 
ا  تربوي كتوجه هادف في الحد والتقلیل من ظاهرة العنف المدرسي الذي أصبح هاجسًا خطیرً

  . سواءوالمجتمع على حد  یضر بالمدرسة،
  :هدف الدراسة 1-3
التعرف على اتجاهات طالب المرحلة الثانویة الممارسین وغیر  :تهدف هذه الدراسة إلى      

  .الممارسین للنشاط الریاضي نحو العنف المدرسي 
  :تساؤل الدراسة  1-4

  :هذه الدراسة اإلجابة عن التساؤل التاليسوف تحاول 
طالب المرحلة الثانویة الممارسین وغیر الممارسین للنشاط الریاضي نحو ما هي اتجاهات     

  .العنف المدرسي
  :مصطلحات الدراسة  1-5

هو جملة من الممارسات األدائیة النفسیة أو البدنیة أو المادیة التي یمارسها : العنف الطالبي
 ).82،ص 1996فلایر صالح ،( الطلبة في المدارس 

ور الفرد وسلوكه إزاء وجداني مكتسب ثابت نسبیا یحدده شعهو استعداد : االتجاه النفسي
 ).219: ،ص2008، إبراهیمفردوس ( موضوعات معینة أو عدم تفضیلها 
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مجموعة من البرامج والخبرات التربویة الهادفة التي یمارسها الطالب : النشاط الطالبي المدرسي
 ).63،ص2005محمد حجاج،(طط معین داخل المدرس أو خارجها وفق مخ

  :الدراسات السابقة -2-2
  ).2011(هشام الضمور وآخرون : دراسة  -2-2-1

أثر حصة التربیة الریاضیة في الكشف عن سلوك العدوان اللفظي والمادي لدى طلبة  :عنوانها
المادي بهدف الكشف عن السلوك العدواني بشقیه ) العراق" ( الكرك" الصف التاسع في محافظة 

واللفظي لدى طلبة الصف التاسع األساسي داخل حصة التربیة الریاضیة ، وتم استخدام المنهج 
طالبة ) 165(طالبا ) 165(طالبا وطالبة ، منهم ) 330(الوصفي المسحي ، وتكونت العینة من 

لغت وكانت أهم النتائج وجود نسبة متوسطة من السلوك العدواني بشقیه المادي واللفظي ، حیث ب
، مع وجود عالقة  13.2ونسبة السلوك العدواني اللفظي  14.5نسبة السلوك العدواني المادي 

  .ارتباطیه بین السلوك العدواني اللفظي والمادي 
  ) .2000(دراسة سعد محمد آل رشید  2-2-2

اتجاهات طالب المرحلة الثانویة نحو العنف، دراسة میدانیة على طالب المرحلة : عنوانها
بهدف التعرف على اتجاهات طالب المرحلة الثانویة نحو العنف داخل " الریاض" الثانویة بمدینة 

المدرسة وخارجها مع الرفاق والزمالء وكذلك في وسائل اإلعالم توصلت الدراسة إلى أن كثیر 
من أفراد العینة أكدوا على خطورة مشكلة العنف وان النظام داخل البیت ومصادقة الرفاق من 

االنهیار : لعوامل الرئیسیة المؤثرة في سلوك الطالب داخل المدارس وان أهم أسباب العنفا
 .األسري والعنف اإلعالمي وتأثیر الرفاق 

  ) . 51) (1998(مریم حنا : دراسة  2-2-3
الوقوف على كافة المدرسي بمرحلة التعلیم الثانوي بهدف العوامل المسببة للعنف :  عنوانها

 الطالبمجموعة : عینة من أربعة مجموعاتال، وتكونت الطالببة للعنف لدى العوامل المسب
من الصفوف الدراسیة الثالثة بالمرحلة الثانویة، ومجموعة أولیاء  طالبة او طالب) 300(وشملت 

) 140(مبحوثًا ومجموعة المعلمین واألخصائیین االجتماعیین وشملت ) 150(األمور وشملت 
 أن أهم أسباب العنف ترجع إلى نتائج الدراسة مبحوثًا من المدرسین، وكانت) 21(مبحوثًا وأخیرا 

وهي خصائص مرحلة المراهقة وشعوره باإلحباط من الدراسة، واألسلوب الخاطئ في  الطالب
  . وكثافة الفصول وغیاب األنشطة المدرسیة  الطالبتعامل المدرسین مع 
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   -:اسة االستطالعیةالدر  -2-3
قبل القیام بجمع البیانات الخاصة بالدراسة الحالیة قام الباحثان بإجراء دراسة استطالعیة،     

  :التالیة  األهدافالتحقق من  إلىیسعى من خاللها 
المستخدمة لجمع بیانات الدراسة، والتحقق من  لألدواتالتعرف على مدى تقبل المبحوثین .1

  .األدواتوضوح فقرات وتعلیمات هذه 
المستخدمة لجمع البیانات، وضبط المدى الزمني الالزم  األدواتب على تطبیق التدری.2

  .لتطبیقها
  .األساسیةالدراسة  إجراءالتعرف على المعوقات التي تواجه الباحث خالل عملیة .3

تم اختیارهم  األصليطالبا من المجتمع  12استخدم الباحثان عینة استطالعیة قوامها     
العینة واسترجاعه  أفرادد استغرقت فترة توزیع االستبیان االستطالعي على بالطریقة العمدیة، وق

  ).م 2019/  11/  28 – 23( من  أسبوعخالل 
  إجراءات الدراسة-3
، وذلك لمالئمته المسحيالمنهج ألوصفي باألسلوب  الباحثاناستخدم  :منهج الدراسة 3-1

. أسبابهوالن األسلوب المسحي یقوم بوصف ما هو كائن وتفسیره مع تحدید ، لطبیعة هذه الدراسة
المتمثلة في المتوسط الحسابي ) (SPSSالباحثان في استخراج النتائج على حزمة برنامج  دواعتم

  .  واالنحراف المعیاري والنسبة المئویة
الدراسة من طالب مرحلة التعلیم الثانوي بمدارس المنطقة تكون مجتمع  :مجتمع الدراسة 3-2

ثانویة القره بوللى، ثانویة محمد عبد الكریم، : وقد شمل المدارس التالیة ، التعلیمیة القره بوللي
  . ثانویة الفرات، ثانویة عمر المختار وذلك لتوفر اإلمكانیات وقرب المدارس من المدینة

ة الدراسة على طالب مرحلة التعلیم الثانوي بمدارس المنطقة اشتملت عین :عینة الدراسة 3-3
بحیث تضمن على الممارسین والغیر ، العمدیةالتعلیمیة القربوللي تم اختیارهم بالطریقة الطبقیة 

  .والجدول التالي یبین توصیف لمجتمع وعینة الدراسة، ممارسین لألنشطة الریاضیة
  اسةیوضح توصیف لمجتمع وعینة الدر ) 1(جدول 

 %النسبة  عینة الدراسة مجتمع الدراسة التوصیف ت

 77.25 108 233 طالب ممارسین للنشاط الریاضي 1
 12.47 108 866 طالب غیر ممارسین للنشاط الریاضي 2

 19.65 216 1099 المجموع
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  :أداة الدراسة  3-4
االستبیان لجمع البیانات وذلك من خالل ما أمكن الحصول علیه من  الباحثاناستخدم     

الدراسات السابقة والمرتبطة مع القیام ببعض المقابالت الشخصیة مع بعض المعلمین والموجهین 
، بخصوص عالقة األنشطة الریاضیة باتجاهات طالب المرحلة الثانویة نحو العنف المدرسي

  :تم تنظیمها بالشكل التالي، إلى صورة االستبیان الباحثانا وبعد تلك الخطوات توصل من خالله
  .عبارات) 9(العنف اللفظي نحو اآلخرین تضمن على : المحور األول
 .عبارات) 4(العنف نحو الممتلكات  تضم على: المحور الثاني
  .عبارات) 9(االتجاه نحو العنف تضمن على : المحور الثالث
  .عبارات) 9(نحو اآلخرین تضمن على العنف المادي : المحور الرابع

  .عبارات) 7(العنف في الدفاع عن الذات تضمن على : المحور الخامس
باستخدام مقیاس لیكرت الثالثي األبعاد  الباحثانوللخروج بنتائج علمیة دقیقة لهذه الدراسة قام     

الوصفیة إلي تقدیرات  ، وتترجم هذه التقدیرات)نادرا، أحیانا، دائما( :لإلجابة عن الفقرات وهي
وكان یطلب من المبحوث قراءة ، لكًال منها)  1(،)2(،)3(رقمیة على أساس تخصیص األرقام 

 أمام الموضوعة التقدیر فئات من واحدة أمام) √(كل عبارة من عبارات المقیاس بدقة تم یضع 
  .عبارات إجابات المبحوثینال أمام الموضوعة العالمات تعكس بحیث العبارة كل
  :استخراج معاییر الصدق والثبات لالستبیان  3-5
 :ثبات استمارة االستبیان-
الداخلي الستمارة االستبیان على  االتساقبحساب  الباحثانقام  :الداخلي االتساقصدق  الثبات-

مفردات العینة، وذلك بحساب معامالت االرتباط بین كل فقرة والدرجة الكلیة للمحور الذي تنتمي 
وبذلك تعتبر فقرات االستبیان صادقة لما وضعت )  0.01( وكانت دالة عند مستوى ، إلیه

 .لقیاسه، وهذا یؤكد أن استمارة االستبیان تتمتع بدرجة جیدة من االتساق الداخلي
  :الدراسة األساسیة:  3-6

على   م2019دیسمبر لسنة  27ولغایة  دیسمبر 02تم إجراء الدراسة األساسیة للفترة من       
بعد أن أعد  الباحثانحیث قام ، أفراد عینة الدراسة بنفس الشروط والظروف لكافة أفراد العینة

العدد الكافي من استمارات االستبیان بالذهاب إلى المنطقة التعلیمیة التي تم اختیارها، وقد وضع 
عداد االستبیان الباحثان   .عدد من االعتبارات عند قیامه بتنظیم وإ
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 النسب المئویة المعتمدة في الدراسة) 2(م جدول رق
  الدرجة  الوزن النسبي المقابل له  طول الخلیة

  قلیلة  % 66إلى % 50من   1.66إلى  1من 
  متوسطة  %84- % 66أكبر   2.32-1.67أكثر من 
  كبیرة  %100- % 84أكبر من  3.00-2.33أكبر من 

  -:عرض النتائج 1-4-
باستخراج النتائج وذلك من خالل تطبیق أداة البحث والمتمثلة باستمارة  الباحثانقام     

ذلك لغرض التعرف على أراء عینة الدراسة حول عالقة األنشطة الریاضیة باتجاهات ، االستبیان
  -:وذلك بداللة الجداول التالیــة، طالب المرحلة الثانویة  نحو العنف المدرسي

  :نصه   عرض نتائج التساؤل والذي  4-1-1
  .الممارسین وغیر الممارسین للنشاط الریاضي؟  ما هو مستوى أبعاد العنف المدرسي بین     
 :غیر الممارسینأوال 

  )3(جدول 
" یبین المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والنسبة المئویة إلجابات عینة الدراسة في محور   

  "العنف اللفظي نحو اآلخرین
انحراف  متوسط العبــــــــــــــــــــــــارات م

 النسبة المئویة معیاري

 %53.70 0.69 1.61 أطلق أسماء ونعوت غیر مقبولة على زمالئي  1
 %51.85 0.75 1.56 عندما یتجاهلني اآلخرین أقوم بالشتم والسب بالفاض نابیة  2
 %50.62 0.68 1.52 ال اسمح لزمالئي بالكالم وأقاطعهم باستمرار  3
 %48.77 0.65 1.46 أقوم بإشارات حركیة للتهدید  4
 %45.37 0.55 1.36 أصدر أصواتا مزعجة أثناء الدرس  5
 %45.37 0.59 1.36 أوجه تهدیدات لزمالئي ألتفه األسباب  6
 %45.06 0.62 1.35 أتهدد وأتعود اآلخرین بشكل مستمر  7
 %44.44 0.58 1.33 اهجم زمالئي واستعمل أسالیب مشینة معهم  8
 %43.52 0.59 1.31 احتقر اآلخرین واسخر منهم  9
 %47.63 0.35 1.43 الدرجة الكلیة  

یبین المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والنسبة المئویة إلجابات عینة ) 3(الجدول     
ویالحظ من خالل النسب المئویة و المتوسط الحسابي أن ، الدراسة حول الفقرة مرتبة تنازلیاً 

یحتل  )أني أطلق أسماء ونعوت غیر مقبولة على زمالئي(إجابات المبحوثین كانت تشیر إلى 
لني اآلخرین أقوم بالشتم والسب عندما یتجاه( تأتي بعد ذلك، %53.70ة المرتبة األولى بنسب

ال اسمح لزمالئي ( یلیها بالمرتبة الثالثة، %51.85في المرتبة الثانیة وبنسبة  )نابیة بألفاظ
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 )احتقر اآلخرین واسخر منهم(وقد جاءت عبارة ، %50.62بنسبة  )بالكالم وأقاطعهم باستمرار
هذا واضح من خالل مجمل المحور فقد بلغ المتوسط ، %43.52نسبة في المرتبة األخیرة ب

ى العنف اللفظي نحو والذي یشیر بالمجمل إل" %47.63"وبنسبة مئویة " 1.43"الحسابي 
  .بحسب أراء عینة الدراسة" نادرًا " اآلخرین كان بدرجة  

  )4(جدول 
  إلجابات عینة الدراسةیبین المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والنسبة المئویة 

  "العنف نحو الممتلكات " في محور 
انحراف  متوسط العبــــــــــــــــــــــــارات م

 النسبة المئویة معیاري

 %42.90 0.58 1.29 أشارك في الكتابة على جدران المدرسة وأبوابها  1
 %41.05 0.56 1.23 أمزق واعبث بدفاتر وكتب اآلخرین  2
 %39.81 0.50 1.19 تحطیم األثاث المدرسياشعر برغبة في   3
 %38.27 0.45 1.15 تتجاوز أفعالي إلى حد العبث بسیارات المدرسین  4
 %40.51 0.31 1.22 الدرجة الكلیة  

یبین المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والنسبة المئویة إلجابات عینة ) 4(الجدول     
ویالحظ من خالل النسب المئویة والمتوسط الحسابي أن ، الدراسة حول المحور مرتبة تنازلیاً 

یحتل  )أني أشارك في الكتابة على جدران المدرسة وأبوابها(إجابات المبحوثین كانت تشیر إلى 
وبنسبة  )أمزق واعبث بدفاتر وكتب اآلخرین( تأتي بعد ذلك، %42.90بنسبة المرتبة األولى 

، %39.81بنسبة  )اشعر برغبة في تحطیم األثاث المدرسي(یلیها بالمرتبة الثالثة ، 41.05%
في المرتبة األخیرة بنسبة  )تتجاوز أفعالي إلى حد العبث بسیارات المدرسین (وقد جاءت العبارة 

وبنسبة " 1.22"من خالل مجمل المحور فقد بلغ المتوسط الحسابي هذا واضح ،  38.27%
" نادرة " والذي یشیر بالمجمل إلى أن العنف نحو الممتلكات كانت بدرجة %" 40.51مئویة 

  .بحسب أراء عینة الدراسة
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  )5(جدول 
في محور   یبین المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والنسبة المئویة إلجابات عینة الدراسة 

  "االتجاه نحو العنف"

انحراف  متوسط العبــــــــــــــــــــــــارات م
 النسبة المئویة معیاري

 %59.88 0.69 1.80 احرص دائمًا على مشاهدة أعمال العنف  1
 %59.26 0.71 1.78 سریع الغضب یقابله وعید ورد فعل مشین  2
 %56.17 0.74 1.69 المدرسةاحمل كرهًا شدیدًا لبعض المدرسین  في   3
 %54.94 0.69 1.65 ال أتأخر في إحداث الضوضاء داخل الفصل مع زمالئي  4
 %54.01 0.77 1.62 أقوم باستخفاف اآلخرین عندما یختلفون معهم في الرائي  5
 %48.15 0.66 1.44 أشارك شلة الشغب بالمدرسة في كل أفعالهم وسلوكیاتهم  6
 %47.22 0.67 1.42 أشاهد أشیاء مدمرةیغمرني الفرح عندا   7
 %45.37 0.60 1.36 أحاول منع اآلخرین من الجلوس على المقاعد وادفعها بعیداً   8
 %45.06 0.60 1.35 أشارك زمالئي في الهرب من المدرسة  9
 %52.23 0.37 1.57 الدرجة الكلیة  

یبین المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والنسبة المئویة إلجابات عینة ) 5(الجدول     
ویالحظ من خالل النسب المئویة والمتوسط الحسابي أن ، الدراسة حول المحور مرتبة تنازلیاً 
یحتل المرتبة  )احرص دائمًا على مشاهدة أعمال العنف أني(إجابات المبحوثین كانت تشیر إلى 

في المرتبة  )سریع الغضب یقابله وعید ورد فعل مشین( تأتي بعد ذلك، %59.88األولى بنسبة 
احمل كرهًا شدیدًا لبعض المدرسین  في  (یلیها بالمرتبة الثالثة، %59.26الثانیة وبنسبة 

في  )أشارك زمالئي في الهرب من المدرسة(وقد جاءت العبارة ، %56.17بنسبة  )المدرسة
هذا واضح من خالل مجمل المحور فقد بلغ المتوسط ،  %45.06المرتبة األخیرة بنسبة 

والذي یشیر بالمجمل إلى االتجاه نحو العنف كان %" 52.23"وبنسبة مئویة " 1.57"الحسابي 
  .بحسب أراء عینة الدراسة" نادرة " بدرجة 
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 )6(جدول 
  الدراسةیبین المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والنسبة المئویة إلجابات عینة 

  "العنف المادي نحو اآلخرین " في محور 

انحراف  متوسط العبــــــــــــــــــــــــارات م
 النسبة المئویة معیاري

 %64.81 0.80 1.94 استعمل القوة مع اآلخرین عندما یعترضون طریقي  1
 %62.04 0.75 1.86 استعید حقوقي بالقوة والعنف في كل األحوال  2
 %55.56 0.72 1.67 دفع وضرب اآلخرین عندما اختلف معهم في الرائي استعمل یدي في  3
 %54.01 0.76 1.62 اركل وادفع األشخاص الذین یغطونني  4
 %45.99 0.67 1.38 استخدم أدوات حادة ضد اآلخرین  5
 %42.90 0.58 1.29 اشعر بسعادة في ضرب اآلخرین  6
 %54.22 0.47 1.63 الدرجة الكلیة  

یبین المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والنسبة المئویة إلجابات عینة ) 6(الجدول     
ویالحظ من خالل النسب المئویة والمتوسط الحسابي أن ، الدراسة حول المحور مرتبة تنازلیاً 

إجابات المبحوثین كانت تشیر إلى استعمل القوة مع اآلخرین عندما یعترضون طریقي یحتل 
تأتي بعد ذلك استعید حقوقي بالقوة والعنف في كل األحوال في ، %64.81ة المرتبة األولى بنسب

آلخرین یلیها بالمرتبة الثالثة استعمل یدي في دفع وضرب ا، %62.04المرتبة الثانیة وبنسبة 
اشعر بسعادة في ضرب " وقد جاءت العبارة ، %55.56ي بنسبة عندما اختلف معهم في الرأ

هذا واضح من خالل مجمل المحور فقد بلغ ، %42.90في المرتبة األخیرة بنسبة " اآلخرین 
والذي یشیر بالمجمل إلى أن العنف %" 54.22"وبنسبة مئویة " 1.63"المتوسط الحسابي 

  .ة الدراسة بحسب أراء عین" نادرًا " المــــادي نحو اآلخرین كانت بدرجة 
 )7(دول ج

  یبین المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والنسبة المئویة إلجابات عینة الدراسة
  "العنف في الدفاع عن الذات "  في محور 

انحراف  متوسط العبــــــــــــــــــــــــارات  م
 النسبة المئویة معیاري

 %64.51 0.71 1.94 لى القدرة على قیادة زمالئي بالكالم  1
 %62.35 0.76 1.87 اشعر بقدرتي على قیادة زمالئي بتشجیع منهم  2
 %60.80 0.77 1.82 أحاول فرض إرادتي وقراري على اآلخرین  3
 %54.32 0.74 1.63 أحب واستمتع باإلیقاع بین زمالئي  4
 %52.16 0.69 1.56 أجادل اآلخرین بحدة لفرض رائي علیهم  5
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 %51.85 0.65 1.56 الذین ال أحبهمأقلل من أهمیة إنجازات   6
 %39.51 0.50 1.19 احمل كرهًا شدیدًا للطالب المتفوقین دراسیاً   7

 %55.07 0.39 1.65 الدرجة الكلیة

یبین المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والنسبة المئویة إلجابات عینة ) 7(الجدول     
خالل النسب المئویة والمتوسط الحسابي أن  ویالحظ من، الدراسة حول المحور مرتبة تنازلیاً 
القدرة على قیادة زمالئي بالكالم یحتل المرتبة األولى  لي :إجابات المبحوثین كانت تشیر إلى

تأتي بعد ذلك اشعر بقدرتي على قیادة زمالئي بتشجیع منهم في المرتبة ، %64.51بنسبة 
یلیها بالمرتبة الثالثة أحاول فرض إرادتي وقراري على اآلخرین بنسبة ، %62.35الثانیة وبنسبة 

في المرتبة األخیرة " احمل كرهًا شدیدًا للطالب المتفوقین دراسیاً "وقد جاءت العبارة ، 60.80%
" 1.65"هذا واضح من خالل مجمل المحور فقد بلغ المتوسط الحسابي ، %39.51بنسبة 

" ذي یشیر بالمجمل إلى العنف في الدفاع عن الذات كانت بدرجة وال%" 55.07"وبنسبة مئویة 
  .بحسب أراء عینة الدراسة " درًا نا

 :الممارسین ثانیا 
  )8(جدول 

" یبین المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والنسبة المئویة إلجابات عینة الدراسة في محور 
  "العنف اللفظي نحو اآلخرین

انحراف  متوسط العبــــــــــــــــــــــــارات م
 النسبة المئویة معیاري

 %53.09 0.66 1.59 أطلق أسماء ونعوت غیر مقبولة على زمالئي  1
 %49.69 0.66 1.49 أقوم بإشارات حركیة للتهدید  2
 %47.84 0.62 1.44 ال اسمح لزمالئي بالكالم وأقاطعهم باستمرار  3
 %46.30 0.61 1.39 لزمالئي ألتفه األسبابأوجه تهدیدات   4
 %46.30 0.65 1.39 عندما یتجاهلني اآلخرین أقوم بالشتم والسب بالفاض نابیة  5
 %43.21 0.52 1.30 أتهدد وأتعود اآلخرین بشكل مستمر  6
 %41.98 0.52 1.26 اهجم زمالئي واستعمل أسالیب مشینة معهم  7
 %41.67 0.48 1.25 أصدر أصواتا مزعجة أثناء الدرس  8
 %41.67 0.53 1.25 احتقر اآلخرین واسخر منهم  9
 %45.75 0.29 1.37 الدرجة الكلیة  

یبین المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والنسبة المئویة إلجابات عینة ) 8(الجدول     
ویالحظ من خالل النسب المئویة والمتوسط الحسابي أن ، الدراسة حول الفقرة مرتبة تنازلیاً 

إجابات المبحوثین كانت تشیر إلى أني أطلق أسماء ونعوت غیر مقبولة على زمالئي یحتل 
تأتي بعد ذلك أقوم بإشارات حركیة للتهدید في المرتبة الثانیة ، % 53.09المرتبة األولى بنسبة 

یلیها بالمرتبة الثالثة ال اسمح لزمالئي بالكالم وأقاطعهم باستمرار بنسبة ، %49.69وبنسبة 
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في المرتبة األخیرة بنسبة " احتقر اآلخرین واسخر منهم"وقد جاءت عبارة ، 47.84%
وبنسبة " 1.37"مل المحور فقد بلغ المتوسط الحسابي هذا واضح من خالل مج ،41.67%
" نادرًا " العنف اللفظي نحو اآلخرین كان بدرجة   إلىوالذي یشیر بالمجمل %" 45.75"مئویة 

  .بحسب أراء عینة الدراسة
  )9(جدول 

  یبین المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والنسبة المئویة إلجابات عینة الدراسة
  "العنف نحو الممتلكات " في محور 

انحراف  متوسط العبــــــــــــــــــــــــارات م
 النسبة المئویة معیاري

 %42.59 0.56 1.28 أمزق واعبث بدفاتر وكتب اآلخرین  1
 %42.59 0.54 1.28 أشارك في الكتابة على جدران المدرسة وأبوابها  2
 %39.81 0.40 1.19 اشعر برغبة في تحطیم األثاث المدرسي  3
 %39.51 0.48 1.19 تتجاوز أفعالي إلى حد العبث بسیارات المدرسین  4
 %41.13 0.31 1.23 الدرجة الكلیة  

یبین المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والنسبة المئویة إلجابات عینة ) 9(الجدول     
ویالحظ من خالل النسب المئویة والمتوسط الحسابي أن ، الدراسة حول المحور مرتبة تنازلیاً 

إجابات المبحوثین كانت تشیر إلى أني أمزق واعبث بدفاتر وكتب اآلخرین یحتل المرتبة األولى 
أتي بعد ذلك أشارك في الكتابة على جدران المدرسة وأبوابها وبنسبة ت، %42.59بنسبة 
وقد ، %39.81یلیها بالمرتبة الثالثة اشعر برغبة في تحطیم األثاث المدرسي بنسبة ، 42.59%

في المرتبة األخیرة بنسبة " تتجاوز أفعالي إلى حد العبث بسیارات المدرسین"جاءت العبارة 
وبنسبة " 1.23"مجمل المحور فقد بلغ المتوسط الحسابي  هذا واضح من خالل،  39.81%
" نادرة " والذي یشیر بالمجمل إلى أن العنف نحو الممتلكات كانت بدرجة %" 41.13مئویة 

  .بحسب أراء عینة الدراسة
  )10(جدول 

یبین المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والنسبة المئویة إلجابات عینة الدراسة  في    محور  
  "االتجاه نحو العنف "

انحراف  متوسط العبــــــــــــــــــــــــارات م
 النسبة المئویة معیاري

 %58.02 0.78 1.74 احمل كرهًا شدیدًا لبعض المدرسین  في المدرسة  1
 %56.79 0.80 1.70 احرص دائمًا على مشاهدة أعمال العنف  2
 %55.25 0.70 1.66 سریع الغضب یقابله وعید ورد فعل مشین  3
 %54.63 0.68 1.64 ال أتأخر في إحداث الضوضاء داخل الفصل مع زمالئي  4
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 %50.62 0.68 1.52 أقوم باستخفاف اآلخرین عندما یختلفون معهم في الرائي  5
 %49.38 0.68 1.48 أشارك شلة الشغب بالمدرسة في كل أفعالهم وسلوكیاتهم  6
 %49.38 0.70 1.48 أشارك زمالئي في الهرب من المدرسة  7
 %48.15 0.66 1.44 أحاول منع اآلخرین من الجلوس على المقاعد وادفعها بعیداً   8
 %45.99 0.64 1.38 یغمرني الفرح عندا أشاهد أشیاء مدمرة  9
 %52.02 0.38 1.56 الدرجة الكلیة  

یبین المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والنسبة المئویة إلجابات عینة ) 10(الجدول     
ویالحظ من خالل النسب المئویة والمتوسط الحسابي أن ، الدراسة حول المحور مرتبة تنازلیاً 
احمل كرهًا شدیدًا لبعض المدرسین  في المدرسة یحتل  أنيإجابات المبحوثین كانت تشیر إلى 

تأتي بعد ذلك احرص دائمًا على مشاهدة أعمال العنف في ، %58.02سبة المرتبة األولى بن
یلیها بالمرتبة الثالثة سریع الغضب یقابله وعید ورد فعل مشین ، %56.79المرتبة الثانیة وبنسبة 

في المرتبة " ا أشاهد أشیاء مدمرة میغمرني الفرح عند" وقد جاءت العبارة ، %55.25بنسبة 
هذا واضح من خالل مجمل المحور فقد بلغ المتوسط الحسابي ،  %45.99األخیرة بنسبة 

" والذي یشیر بالمجمل إلى االتجاه نحو العنف كان بدرجة %" 52.02"وبنسبة مئویة " 1.56"
  .بحسب أراء عینة الدراسة" نادرة 

 )11(جدول 
  یبین المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والنسبة المئویة إلجابات عینة الدراسة

  "العنف المادي نحو اآلخرین " في محور 

انحراف  متوسط العبــــــــــــــــــــــــارات م
 النسبة المئویة معیاري

 %66.67 0.82 2.00 استعمل القوة مع اآلخرین عندما یعترضون طریقي  1
 %62.96 0.77 1.89 استعید حقوقي بالقوة والعنف في كل األحوال  2
 %54.94 0.75 1.65 وضرب اآلخرین عندما اختلف معهم في الرائياستعمل یدي في دفع   3
 %54.32 0.78 1.63 اركل وادفع األشخاص الذین یغطونني  4
 %46.91 0.66 1.41 اشعر بسعادة في ضرب اآلخرین  5
 %46.60 0.65 1.40 استخدم أدوات حادة ضد اآلخرین  6
 %55.40 0.44 1.66 الدرجة الكلیة  

یبین المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والنسبة المئویة إلجابات عینة ) 11(الجدول     
ویالحظ من خالل النسب المئویة والمتوسط الحسابي أن ، الدراسة حول المحور مرتبة تنازلیاً 

إجابات المبحوثین كانت تشیر إلى استعمل القوة مع اآلخرین عندما یعترضون طریقي یحتل 
تأتي بعد ذلك استعید حقوقي بالقوة والعنف في كل األحوال في ، %66.67المرتبة األولى بنسبة 

یلیها بالمرتبة الثالثة استعمل یدي في دفع وضرب اآلخرین ، %62.96المرتبة الثانیة وبنسبة 
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استخدم أدوات حادة ضد " وقد جاءت العبارة ، %54.94عندما اختلف معهم في الرائي بنسبة 
هذا واضح من خالل مجمل المحور فقد بلغ ،  %46.60یرة بنسبة في المرتبة األخ" اآلخرین 

والذي یشیر بالمجمل إلى أن العنف %" 55.40"وبنسبة مئویة " 1.66"المتوسط الحسابي 
  .بحسب أراء عینة الدراسة " نادرة " المـــادي نحو اآلخرین كانت بدرجة 

 )12(جدول 
  بة المئویة إلجابات عینة الدراسةیبین المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والنس

  "العنف في الدفاع عن الذات "  في محور 

انحراف  متوسط العبــــــــــــــــــــــــارات  م
 النسبة المئویة معیاري

 %60.80 0.76 1.82 اشعر بقدرتي على قیادة زمالئي بتشجیع منهم  1
 %60.49 0.78 1.81 لى القدرة على قیادة زمالئي بالكالم  2
 %54.63 0.69 1.64 أحاول فرض إرادتي وقراري على اآلخرین  3
 %50.62 0.72 1.52 أجادل اآلخرین بحدة لفرض رائي علیهم  4
 %49.38 0.72 1.48 أحب واستمتع باإلیقاع بین زمالئي  5
 %49.07 0.68 1.47 أقلل من أهمیة إنجازات الذین ال أحبهم  6
 %44.44 0.58 1.33 المتفوقین دراسیاً احمل كرهًا شدیدًا للطالب   7

 %52.78 0.39 1.58 الدرجة الكلیة

یبین المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والنسبة المئویة إلجابات عینة ) 12(الجدول     
ویالحظ من خالل النسب المئویة والمتوسط الحسابي أن ، الدراسة حول المحور مرتبة تنازلیاً 

إجابات المبحوثین كانت تشیر إلى اشعر بقدرتي على قیادة زمالئي بتشجیع منهم یحتل المرتبة 
القدرة على قیادة زمالئي بالكالم في المرتبة الثانیة  ليتأتي بعد ذلك ، %60.80األولى بنسبة 

یلیها بالمرتبة الثالثة أحاول فرض إرادتي وقراري على اآلخرین بنسبة ، %60.49وبنسبة 
في المرتبة األخیرة " احمل كرهًا شدیدًا للطالب المتفوقین دراسیًا " وقد جاءت العبارة ، 54.63%
" 1.58"هذا واضح من خالل مجمل المحور فقد بلغ المتوسط الحسابي  ،%44.44بنسبة 

" والذي یشیر بالمجمل إلى العنف في الدفاع عن الذات كانت بدرجة %" 52.78"وبنسبة مئویة 
  .بحسب أراء عینة الدراسة " نادرًا 

العنف والجدول التالي یتضمن تقییم مفردات عینة الدراسة في كل بعد من األبعاد المتعلقة ب
الممارسین وغیر الممارسین للنشاط الریاضي، وهي تحتوي على المتوسط المرجح  المدرسي بین

  :و االنحراف المعیاري و كما یلي 
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  )13(جدول 
  استجابة مفردات عینة الدراسة على العبارات المتعلقة بالعنف المدرسي

  العوامل  ت
 الدرجة الكلیة ممارسین الغیر ممارسین

المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
 المعیاري

العنف في الدفاع عن   1
 0.391 1.618 0.392 1.583 0.389 1.652 الذات

العنف المادي نحو   2
 0.453 1.644 0.440 1.662 0.466 1.627 اآلخرین

 0.376 1.564 0.385 1.561 0.368 1.567 االتجاه نحو العنف  3

العنف اللفظي نحو   4
 اآلخرین

1.429 0.352 1.372 0.292 1.401 0.323 

 0.312 1.225 0.312 1.234 0.314 1.215 العنف نحو الممتلكات  5

  0.05معنویة عند مستوى 
 یتبین من خالل البیانات الواردة في الجدول أعاله أن المتوسط المرجح لعوامل العنف في      

جاء في ، الدفاع عن الذات وفق استجابة عینة الدراسة من الغیر ممارسین كان بالمرتبة األولى
و في المرتبة الثالثة جاءت عوامل االتجاه ، المرتبة الثانیة عوامل العنف المادي نحو اآلخرین

لعنف والخامسة عوامل ا، والمرتبة الرابعة كانت عوامل العنف اللفظي نحو اآلخرین، نحو العنف
  .نحو الممتلكات 

أما بخصوص وجهة نظر الممارسین  فقد كانت عوامل العنف المادي نحو اآلخرین هي       
أما عوامل االتجاه ، وجاءت عوامل العنف في الدفاع عن الذات بالمرتبة الثانیة، بالمرتبة األولى

، ف اللفظي نحو اآلخرینوالمرتبة الرابعة كانت عوامل العن، نحو العنف فكانت بالمرتبة الثالثة
  .والخامسة عوامل العنف نحو الممتلكات

ویتضح ، یتبین من الجدول نتائج تحلیل العنف المدرسي وفقًا للممارسة النشاط الریاضي
من التحلیل أن متوسط أراء الغیر ممارسین للنشاط الریاضي تشیر إلى أن العنف في الدفاع عن 

وجاء االتجاه ، لمرتبة الثانیة العنف المادي نحو اآلخرینوفي ا، ت في المرتبة األولالذات جاء
العنف اللفظي نحو اآلخرین كان بالمرتبة الرابعة وأخیرا جاء العنف ، نحو العنف بالمرتبة الثالثة

  .نحو الممتلكات بالمرتبة الخامسة 
أما متوسط أراء ممارسین للنشاط الریاضي تشیر إلى أن العنف المادي نحو اآلخرین جاءت     

وجاء  االتجاه نحو العنف ، وفي المرتبة الثانیة العنف في الدفاع عن الذات، في المرتبة األولى
و العنف اللفظي نحو اآلخرین كان بالمرتبة الرابعة وأخیرا جاء العنف نح، بالمرتبة الثالثة

  .الممتلكات بالمرتبة الخامسة 
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 :االستنتاجات-5-1
في حدود طبیعة ومجال الدراسة والهدف منها والمنهج المستخدم واإلطار المرجعي من 
دراسات وبحوث، والمعالجات اإلحصائیة المستخدمة للبیانات أسفرت النتائج المتعلقة بالعنف 

–العنف نحو الممتلكات –اآلخرین  العنف اللفظي نحو(المدرسي من خالل األبعاد الخمسة 
  :على اآلتي)العنف في الدفاع عن النفس –العنف المادي نحو اآلخرین –االتجاه نحو العنف 

 ر ممارسین للنشاط الریاضي تقعدرجة حدة محور العنف اللفظي نحو اآلخرین لمجموعة الغی- 1
  ).أحیانا(ضمن الفئة الثانیة من المقیاس ویقترب بالمجمل حسب استجاباتهم إلى تقدیر 

 اضي وقعت درجة حدة محور العنف نحو الممتلكات لمجموعة الغیر ممارسین للنشاط  الری- 2
 .ضمن الفئة الثانیة كذلك

یر ممارسین الغدرجة حدة محوري االتجاه نحو العنف والعنف المادي نحو اآلخرین لمجموعة - 3
عال نسبیا وفق المقیاس ویقترب بالمجمل حسب استجاباتهم إلى  للنشاط الریاضي لكلیهما یعتبر

  ).دائما(تقدیر 
وضوح حدة محور العنف للدفاع عن النفس بمتوسط مرجح عال وفق المقیاس وتتجه مجمل - 4

                   ).                                            دائما(االستنتاجات إلى 
یشیر محور العنف اللفظي نحو اآلخرین إلى درجة منخفض وفق المقیاس حسب آراء - 5

  ).نادرا(والذي یتجه بالمجمل إلى یاضي مجموعة الدارسة للممارسین للنشاط الر 
االتجاه نحو العنف والعنف المادي نحو –وضوح اتفاق محاور العنف نحو الممتلكات - 6

في درجة حدة العنف المدرسي وبمتوسط حسابي یتجه  الذاتدفاع عن العنف لل–اآلخرین 
  ).أحیانا(بالمجمل حسب استجابات مجموعة أفراد العینة الممارسین للنشاط الریاضي إلى 

  :التوصیات -5-2
تطویر مناهج التربیة الریاضیة، وبرامج األنشطة المدرسیة لكي یتمكن الطالب من تفریغ .1

المشاركة في األلعاب الریاضیة والنشاطات غیر الضارة، والتي یتمكن الطالب طاقاتهم من خالل 
  .من خاللها المحافظة على اتزانه االنفعالي

تزوید معلمي التربیة الریاضیة بالمعارف والمعلومات التي تتعلق بكیفیة التعامل مع السلوكیات .2
  .العدوانیة وكیفیة عالجها

العب الریاضیة التي تتناسب مع أعداد الطلبة وحثهم العمل على إیجاد الساحات والم.3
  .للمشاركة الفعالة في األنشطة الریاضیة المدرسیة، مما یساعد في تخفیف حدة االنفعاالت لدیهم
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العمل على تطویر األنظمة واللوائح التي تتعلق بالتربیة الریاضیة في المدارس من اجل خلق .4
  .غوب فیهامعیار لضبط سلوكیات الطالب غیر المر 

إجراء المزید من الدراسات للبحث في األسباب الكامنة وراء ارتكاب السلوكیات غیر المرغوب .5
  .فیها لدى الطالب، لتحدید مصادرها

  :    المراجع   
دراسة تحلیلیة إرشادیة لسلوك العنف المدرسي لدى تالمیذ :  )1999(السید محمد الجندي - 1

  . صر، مجلة اإلرشاد النفسي، م ،القاهرةویة المدارس الثان
 العنف المدرسي ،المظاهر ،العوامل ،بعض أسالیب العالج) 2007(عبد المالك اشیهون - 2

  . الریاض، السعودیة، مجلة العلوم االجتماعیة
العنف في المدارس الثانویة من وجهة نظر المعلمین :)2003(علي عبد الرحمن الشهري - 3

 ،جامعة الملك نایف للعلوم األمنیة ،السعودیة،رسالة ماجستیر غیر منشورة 
 .العنف المدرسي وتداعیاته المجتمعیة ،األردن) 2007(زاهر بكار - 4
سیكولوجیة العدوان والعنف في الریاضة ،مصر ،مركز الكتاب ) 1998(محمد حسن عالوي - 5

  .للنشر
ظاهرة العنف في دور المرشد الطالبي في الحد من ) 2008(فردوس إبراهیم الخوالدة  - 6

  .المدارس ، رسالة ماجستیر ، الجامعة األردنیة ، عمان، األردن 
العنف في المدارس األردنیة، جمعیة مركز اإلنماء االجتماعي، عمان، ) 1996(فلایر صالح  - 7

  .األردن
التعصب والعدوان في الریاضة، مكتبة األنجلو المصریة، ) 2005(محمد یوسف حجاج  - 8

 .   مصر 
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  تأثیر التعلیم باالكتشاف الموجه على تنمیة التفكیر االبتكاري
  لبعض المهارات الحركیة لتالمیذ المرحلة االبتدائیة

  
ي                          ــــــــــــــــلیلى محمد الصویع. د                                                        

                                                        شكري عبد الرزاق القبالوي .د                                                        
  يـــــــــــــــــــــــمجدي علي الطویش.أ                                                        

  :المقدمة البحث 1-1
تعتبر مرحلة الطفولة من أهم مراحل النمو حیث تشكل الركیزة األساسیة لبناء وتشكیل 
الطفل من الناحیة الفكریة والجسمیة والتي تؤثر في حیاته المستقبلیة، وأهم ما یمیز هذه المرحلة 

عادات تدل على التوتر والعصبیة، وحب االستطالع النشاط الزائد حیث تظهر طاقتهم في صورة 
  .والرغبة في االكتشاف الموجه

أن االكتشاف الموجه یزود ) 1980(ویشیر كل من یحیى هندام وجابر عبدالحمید 
المتعلمین بتعلیمات تكفي لضمان حصولهم على خبرة قیمة، وذلك یضمن نجاحهم في استخدام 

والمبادئ العلمیة، ویشترط أن یدرك المتعلمون الغرض من كل قدراتهم العقلیة الكتشاف المفاهیم 
خطوة من خطوات االكتشاف الموجه، ویناسب هذا األسلوب تالمیذ المرحلة األساسیة ویمثل 

  )111: 15. (أسلوبًا تعلیمیًا یسمح للتالمیذ بتطویر معارفهم من خالل خبرات عملیة مباشرة
أن االبتكار یمكن تنمیته عند ) "1998(تب ویشیر أمین أنور الخولي وأسامة كامل را

الطفل في المراحل المبكرة من العمر، وخاصة أن موهبة االبتكار تشغل كیان الطفل، وتفكیره 
ومشاعره منذ المرحلة األولى من عمره، وتساعده على النجاح في حیاته الدراسیة واالجتماعیة، 

  )65: 2". (فلوهي واحدة من المفاتیح الهامة في تكوین شخصیة الط
) 1998(وأمین أنور الخولي وأسامة كامل راتب ) 1996(ویتفق كل من بسطویسي أحمد 

على أن المهارات ) 2001( Alln Baconوآلن باكون ) 1997(وكمال عبدالحمید إسماعیل 
سنة متعددة ومتنوعة وتشتمل  12الحركیة األساسیة التي یكتسبها التلمیذ من السنة األولى حتى 

ارات حركیة أساسیة ینتقل فیها الجسم من مكان آلخر مثل المشي، الجري، الوثب، على مه
الحجل ومهارات حركیة أساسیة تؤدي من الثبات مثل المرجحة، االنثناء والتكور، ومهارات حركیة 

  . أساسیة تؤدي بالیدین والقدمین مثل التنطیط والضرب والرمي واللقف والركل
)4 :156) (2 :65) (10 :67( )16 :10(  
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  :مشكلة البحث 1-2
تعد مرحلة الطفولة من أهم المراحل خاصة فیما یتعلق بتطور النمو المعرفي، وفي هذه 
المرحلة یتم اكتساب المعارف والمفاهیم ووضع القواعد األساسیة في بناء اإلطار الفكري، السیما 

المعرفي لدیهم، حیث یطلق طریقة تفكیر األطفال، والتغیرات الفكریة التي تطرى على النمو 
فنجد عند الطفل " لكثرة أسئلة الطفل في هذه المرحلة"البعض على هذه المرحلة مرحلة السؤال 

أسئلة من نوع ماذا ؟ ولماذا ؟ ومتى ؟ وأین ؟ وكیف؟ وتكوین جملة ذات عالقة وثیقة باالستفهام 
مرحلة، بحیث یزید مستوى عن كل شيء، حیث أنه یحاول الزیادة العقلیة المعرفیة في هذه ال

الخبرات التي یمر بها، إال أن الطفل في هذه المرحلة ینشغل دائمًا بالبحث واالكتشاف الموجه 
وألنه یعرف الموضوع الدراسي وال یعرف الهدف منه فإنه یسعى إلیجاد المفاهیم والعالقات 

ًا بالعملیة الفكریة فإن معتمدًا على األسئلة التي یوجها إلى المدرسین ونتیجة لالنشغال دائم
  .المعارف تنمو لدیه

أن أسلوب التدریس باالكتشاف الموجه ) 2008(وتوضح مكارم حلمي أبو هرجة وآخرون 
یعد أحد األسالیب المستخدمة في مجال تدریس مهارات األنشطة الریاضیة المختلفة كما یهدف 

  )82: 13( .إلى مساعدة األطفال في اعتمادهم على أنفسهم
إلى أن التفكیر االبتكاري یعد من القدرات الرئیسیة ) "2004(ر عفاف حسین بسیس وتشی

التي تسهم في تطور ورقي وتقدم المجتمع في الحیاة المعاصرة ولهذا اهتم العدید من علماء 
جراء العدید من البحوث للتوصل إلى الفهم الصحیح  النفس والتربیة بدراسة التفكیر االبتكاري وإ

  )12: 8(". لالبتكار
بأنه یجب على المعلم أن یستخدم أسالیب ) 2003(ویضیف عبدالحمید محمود منسي 

  )307: 6. (التعلم االكتشاف الموجهیة التي تشجع االبتكار عند األطفال
ومن خالل مالحظة الباحثون واإلطالع على البرامج التنفیذیة لهذه المرحلة الحظ أن 

ر إلى إشباع غریزة الطفل المتمثلة في الحركة والنشاط وحب األسلوب المتبع في هذه المرحلة یفتق
االستطالع، وكیفیة االستفادة منها في تنمیة التفكیر االبتكاري، وبعض المهارات الحركیة 
ن أسلوب التعلم باالكتشاف الموجه لم یحظى باالهتمام الكافي في عملیة التعلم بهذه  األساسیة، وإ

كتشاف الموجه وحب االستطالع، تنمي التفكیر االبتكاري والمهارات وبما أن الحركة واال، المرحلة
الحركیة األساسیة، حیث أنها تمنح مطلق الحریة التي یحتاجها الطفل كي یبدع ویفكر دون 

  .شروط أو قیود تملي علیه من قبل المعلم
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 فجاءت هذه البحث للكشف عن أهمیة التخطیط المبكر لتعلیم التالمیذ عن طریق أسلوب
التعلم باالكتشاف الموجه، وتأثیره في تنمیة تفكیرهم، باإلضافة إلى تنمیة بعض مهاراتهم الحركیة 

  .األساسیة
  :أهداف البحث 1-3

 :یهدف البحث للتعرف على
تأثیر التعلم باالكتشاف الموجه على تنمیة التفكیر االبتكاري لتالمیذ المرحلة االبتدائیة من - 1
 .سنة) 10-12(
علم باالكتشاف الموجه على تنمیة بعض المهارات الحركیة لتالمیذ المرحلة االبتدائیة تأثیر الت- 2

  .سنة) 12-10(من 
  :فروض البحث 1-4
توجد فروق ذات داللة إحصائیة في التفكیر االبتكاري للمجموعة التجریبیة بین القیاسین القبلي - 1

  .والبعدي ولصالح القیاس البعدي
ائیة في التفكیر االبتكاري بین المجموعة التجریبیة والضابطة توجد فروق ذات داللة إحص- 2

 .ولصالح التجریبیة في القیاس البعدي
الوثب، الرمي، الجري، (توجد فروق ذات داللة إحصائیة في المهارات الحركیة األساسیة - 3

  .للمجموعة التجریبیة، بین القیاسین القبلي والبعدي ولصالح القیاس البعدي) اللقف
الوثب، الرمي، الجري، (د فروق ذات داللة إحصائیة في المهارات الحركیة األساسیة توج- 4

 .بین المجموعة التجریبیة والضابطة ولصالح التجریبیة في القیاس البعدي) اللقف
  :مصطلحات البحث 1-5
  :التعلم باالكتشاف الموجه -

ها حتى یصل المتعلم هو التعلم الذي یحدث نتیجة لمعالجة المعلومات وتركیبها وتحویل"
  )150: 3". ( إلى معلومات جدیدة

  :التفكیر االبتكاري -
هو قدرة الفرد على إنتاج متمیز بأكبر قدر من الطاقة واألصالة والتخیل والتلقائیة وذلك " 

  )54: 9. ("كاستجابة لمشكلة أو موقف مثیر
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  :الدراسات السابقة 2-2
  ).5( )2000(دراسة سلوى حسن عبدالرحیم  2-2-1

سنوات  6- 4أثر التربیة الحركیة على الكفاءة اإلدراكیة الحركیة لدى األطفال من : "العنوان
  ." ببعض أندیة محافظة اإلسكندریة

سنوات،  6-4تعدیل مقیاس دایتون للوعي الحسي حركي لیناسب المرحلة السنیة من : الهدف
  . وكذلك وضع برنامج التربیة الحركیة یطبق على األطفال في هذا السن بأندیة اإلسكندریة

  .المنهج التجریبي :المنهج
لمجموعة تجریبیة طفًال وطفلة  60طفًال وطفلة قسموا إلى مجموعتین  132عینة قوامها  :العینة

  .سنوات، عشوائیة) 6- 4(طفًال وطفلة كمجموعة ضابطة، مرحلة سنیة  62و
  . مقیاس دایتون لإلدراك الحس حركي لألطفال: أدوات جمع البیانات

برنامج التربیة الحركیة أثر إیجابیًا على المجموعة التجریبیة في تنمیة غالبیة : أهم النتائج
  .اإلدراكات الحس حركیة

  ).11) (2000(دراسة مرام سراج الدین ربیع  2-2-2
أسلوب االكتشاف الموجه على تنمیة االبتكار  باستخدامفاعلیة برنامج حركات تعبیر : " العنوان

 ." الحركي لطفل ما قبل المدرسة
  . التعرف على فاعلیة البرنامج في تنمیة االبتكار الحركي لطفل هذه المرحلة: الهدف
  .المسحي والمنهج التجریبيالمنهج : المنهج
طفًال،  55طفًال تم تقسیمها إلى مجموعتین متساویتین قوام كل منهما  110عینة قوامها : العینة

  .سنة، تم اختیار العینة بالطریقة عشوائیة 5.11-4.1مرحلة سنیة 
  :أدوات جمع البیانات

  .اختبار رسم الرجل لقیاس الرجل لقیاس الذكاء لعینة البحث -
  .ارة المستوى االقتصادي االجتماعياستم -
  ).. 6-4(مقاییس االبتكاري الحركي في الحركات التعبیریة في المرحلة من  -

أسلوب االكتشاف الموجه ثبتت فاعلیته لدى  باستخدامالبرنامج التجریبي المقترح  :أهم النتائج
 األصالة –طالقه حركیة (المجموعة التجریبیة في األداء لتجربة في االبتكاري الحركي وعوامله 

  .عن مجموعة الضابطة) التخیل -الحركیة 
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  ).13) (2000(دراسة ناهد فهمي خطیبه  2-2-3
  . " فاعلیة منهج األنشطة في نمو التفكیر االبتكاري لطفل في مرحلة ریاض األطفال: " العنوان
  .مرحلة ریاض األطفال دراسة فاعلیة منهج األنشطة في نمو التفكیر االبتكاري للطفل في: الهدف
  .المنهج التجریبي: المنهج
طفًال من  80طفًال وقسموا إلى أربعة مجموعات بلغ عدد كل مجموعة  320عینة : العینة

  .سنوات، تم اختبار العینة عشوائیة) 6-4(الجنسیة، مرحلة سنیة 
  :أدوات جمع البیانات

   استمارة البیانات الشخصیة واالجتماعیة. 
   األطفالاختبار ذكاء. 
  اختبار تورانس لألداء الحركي. 
  اختبار التفكیر االبتكاري.  

وجود تفوق دال احصائیًا لمجموعة البحث الممارسین لمنهج األنشطة في متوسطات  :أهم النتائج
درجات اختبارات التفكیر االبتكاري بأبعاده المختلفة مقارنة بأداء المجموعة الضابطة غیر 

  .طةالممارسین لمنهج األنش
  :إجراءات البحث -3

  :منهج البحث
استخدم الباحثون المنهج التجریبي بأسلوب المجموعتین األولى تجریبي واألخرى ضابطة، 

  .وبالقیاس القبلي والبعدي لمالئمته لطبیعة البحث
  :مجتمع البحث

یتمثل مجتمع البحث في مدارس التعلیم األساسي بمكتب خدمات تعلیم الزاویة الغرب البالغ 
من مجموع المدارس المذكورة سلفًا ) شهداء الحرشة(مدرسة وتم اختیار مدرسة ) 71(عددهم 

  ).2019-2018(للعام الدراسي 
  :عینة البحث 3-3

تم اختیار عینة البحث بالطریقة العشوائیة من تالمیذ الصف الخامس االبتدائي بمدرسة 
وتم تقسیمهم إلى  2019-2018 تلمیذ للعام الدراسي) 40(والبالغ عددهم ) شهداء الحرشة(

  .تلمیذ للمجموعة التجریبیة) 20(تلمیذ للمجموعة الضابطة و) 20(مجموعتین 
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 )1(جدول 
  الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوسیط وااللتواء في المتغیرات

  40= ن                 )       التجانس(األساسیة لعینة البحث 
 االلتواء الوسیط االنحراف المعیاري الوسط الحسابي المتغیرات

 0.46 8 0.59 8.42 )السنة(العمر 
 0.29 34 4.18 34.40 )كغم(الوزن 

 0.77 1.26 0.2 1.27 )م(الطول 

وهي أقل من  ) 0.77 – 0.29( أن قیم االلتواء تراوحت بین) 1(یتضح من خالل الجدول 
  .  مما یعني أن العینة متجانسة في المتغیرات األساسیة) ±3(

 )2(جدول 
  الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوسیط وااللتواء في المهارات

  40= ن )                     التجانس(األساسیة لعینة البحث 
 االلتواء الوسیط االنحراف المعیاري الوسط الحسابي المتغیرات

 0.50 5.22 0.57 5.28 )ث(م 20الجري 
 0.27 1 0.18 1.03 )سم(الوثب من الثبات 

 0.59 13.90 5.79 14.54 )م(رمي كرة ألبعد مسافة 
  0.41  2.00  0.76  2.22  اللقف

وهي أقل من ) 0.59 – 0.27(أن قیم االلتواء تراوحت بین ) 2(یتضح من خالل الجدول 
  .                       مما یعني أن العینة متجانسة في المهارات األساسیة) ±3(

 )3(جدول 
  الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوسیط وااللتواء في التفكیر

  40= ن                   ) التجانس(االبتكاري لعینة البحث 

االنحراف  الوسط الحسابي المتغیرات
 االلتواء الوسیط المعیاري

 0.43 41 6.03 41.05 )درجة(التفكیر االبتكاري 
مما ) 3±(وهي أقل من ) 0.43(أن قیمة االلتواء كانت ) 3(یتضح من خالل الجدول 

  . یعني أن العینة متجانسة في التفكیر االبتكاري
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  )4(جدول 
  داللة الفروق بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في المتغیرات

  40= 2ن= 1ن )     التكافؤ(األساسیة والمهاریة والتفكیر االبتكاري 
  المجموعة

  

 المتغیرات

 المجموعة التجریبیة المجوعة الضابطة

الوسط  قیمة ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 0.26 0.68 8.40 0.51 8.45 العمر
 0.51 4.29 34.75 4.14 34.05 الوزن
 0.33 0.2 1.28 0.2 1.26 الطول

 0.05 0.51 5.28 0.64 5.27 م20الجري 
 1.60 0.16 1.07 0.20 0.99 الوثب من الثبات

 1.16 6.92 15.62 4.30 13.46 رمي كرة ألبعد مسافة
 1.66 0.75 2.40 0.75 2.05  اللقف

 0.87 5.44 40.35 5.83 38.75 التفكیر االبتكاري
  .2.021= 0.05القیمة الجدولیة عند 

المحسوبة بین المجموعة التجریبیة والمجموعة ) ت(قیم أن ) 4(یتضح من خالل الجدول 
مما یعني أن  0.05وهي أقل من القیمة الجدولیة عند ) 1.66 – 0.05(الضابطة تراوحت بین 

  .المجموعتان متكافئتان في جمیع المتغیرات األساسیة والمهارات الحركیة والتفكیر االبتكاري
  :االختبارات المستخدمة في البحث

  - :التفكیر االبتكارياختبار 
الذي أعده في صورته عفاف حسین ) مقیاس التفكیر االبتكاري(قام الباحثون بتطبیق 

أبعاد كل بعد یقیس سمة ) 6(عبارة، موزعة على ) 66(، عدد عبارات االختبار )2004(بسیس 
  -:من السمات الست التي یقیسها االختبار أي أن كل سمة تقاس بأحد عشر مفردة

  )5(جدول 
  سمات التفكیر االبتكاري وأرقام العبارات

  عبارات التفكیر االبتكاري وأرقام العبارات  السمات
  .55، 54، 51، 44، 41، 37، 21، 18، 14، 12، 2  المرونة

  .39، 29، 24، 20، 16، 13، 9، 8، 7، 4، 1  االستقاللیة
  .65، 62، 60، 53، 50، 45، 42، 36، 30، 27، 5  المثابرة
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  .59، 56، 48، 47، 46، 38، 53، 33، 26، 32، 11  االنطواء
  .66، 64، 63، 58، 57، 52، 43، 40، 28، 25، 17  المغامرة

  .61، 49، 34، 31، 23، 22، 19، 15، 10، 6، 3  االحتیاجات المتنوعة
وتم صیاغة واختیار العبارات من بین العبارات اللفظیة البسیطة، التي یمكن اإلجابة عنها 

من خالل توضیحها من قبل الباحثون بلغة یستطیع التلمیذ أن یفهم معانیها وتم ) ال(أو ) بنعم(
قراءة العبارات جهرًا للتالمیذ، مع تقدیم شرح بسیط للهدف من تطبیق القائمة، المطلوب من 
التالمیذ هو معرفة معنى كل عبارة من عبارات القائمة مع اإلجابة بشكل فردي والزمن الكلي 

  -:دقیقة ویكون التصحیح للمقیاس كما یلي) 15(لالختبار 
  - :إذا كانت العبارة موجبة - أ

ویعطي التلمیذ صفرًا إذا كانت إجابته ) نعم(یعطي التلمیذ درجة واحدة إذا كانت إجابته بـ
  ). ال(بـ
  :إذا كانت العبارة سالبة -ب

ذا كانت إجابته ویعطي التلمیذ درجة واحدة إ) نعم(یعطي التلمیذ صفرًا إذا كانت إجابته 
  ).22: 8). (ال(
  -:اختبارات المهارات الحركیة األساسیة 3-4

) 10) (5) (9(بعد إطالع الباحثون على عدد من المراجع العلمیة والدراسات المرتبطة 
تم اختیار عدد من االختبارات للمهارات الحركیة األساسیة وقام الباحثون بتصمیم ) 12) (11(

استمارة استطالع رأي للخبراء متضمنة استمارة اختبار التفكیر االبتكاري والمهارات الحركیة 
وقام الباحثون بعرض هذه االستمارة على مجموعة ) اللقف -الجري  –الرمي  –الوثب (ة األساسی

  . من أعضاء هیئة التدریس بكلیة التربیة البدنیة جامعة الزاویة وطرابلس) 6(من الخبراء وعددهم 
  )233: 11). (سم(الوثب الطویل من الثبات القیاس ألقرب : الوثب -
 )111: 1.(القیاس ألقرب عشر ثانیة) م20(سرعةالجري بأقصى : الجري -
 )235: 11. (مسك كرة صغیرة مرسلة بباطن الید في الهواء: اللقف -
  )109: 1. (رمي كرة تنس ألبعد مسافة: الرمي -
  :صدق وثبات االختبار 3-4-1

) 12(ولكي یتم التأكد من الشروط العلمیة الختبار تم تطبیقها على العینة البالغ عددهم 
وكان الغرض ) شهداء الحرشة(میذ من نفس مجتمع البحث وخارج العینة األساسیة من مدرسة تل

من ذلك التأكد من ثبات وصدق االختبارات، وقد تم حساب معامل ثبات االختبار، وذلك عن 
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عادة تطبیقه وقیاسه تحت نفس الظروف وفي نفس المكان،  طریق تطبیق االختبار، وإ
هناك عوامل أخرى مؤثرة في أداء التالمیذ لالختبار وكما یتضح من  واإلمكانیات حتى ال تكون

  ).6(خالل الجدول 
  )6(جدول 

  معامالت االرتباط بین تطبیق االختبارین بطریقة إعادة تطبیق االختبار الختبارات
  12=المهارات األساسیة والتفكیر االبتكاري                     ن 

  المعالجات
  المتغیرات

الوسط 
  سابيالح

االنحراف 
  المعیاري

 rقیمة 
 الثبات

الصدق 
  الذاتي

 rقیمة 
  الداللة  الجدولیة

  0.76  0.58 0.74 537 م20الجري 
  
  

0.427  

  معنوي
  معنوي  0.82  0.68 0.30 1.09 الوثب من الثبات

  معنوي  0.81  0.66 4.33 13.66 رمي كرة ألبعد مسافة
  معنوي  0.81  0.67 0.78 2.15  اللقف

  معنوي  0.76  0.58 5.93 39.75 االبتكاريالتفكیر 
أن جمیع قیم الصدق ومعامل الثبات أكبر من القیمة ) 6(یتضح من خالل الجدول 

  . وهذا یعني أن االختبارات تتمیز بالصدق والثبات  0.05الجدولیة عند مستوى داللة 
  :التجربة االستطالعیة 5- 3

ومن خارج ) شهداء الحرشة(مدرسة  تلمیذ من) 12(أجریت التجربة االستطالعیة على 
  :وكان الغرض منها تحقیق األهداف التالیة) 21/10/2018(العینة األساسیة بتاریخ 

  .التعرف على الصعوبات التي من الممكن أن تتعرض لها البحث-
 .التأكد من صالحیة المالعب واألدوات واألجهزة-
 .بتكاريالتعرف على الزمن المالئم لتطبیق مقیاس التفكیر اال-
  :التجربة األساسیة 3-6

وتم  2018-10 -28/29 قام الباحثون بإجراء القیاسات القبلیة لعینة البحث في الفترة من
وبعد . 2019-1-4إلى  2018- 11- 4تطبیق البرنامج على المجموعة التجریبیة في الفترة من 

بنفس ظروف وشروط القیاسات االنتهاء من تنفیذ البرنامج قام الباحثون بإجراء القیاسات البعدیة 
  .2019- 1-5/6القبلیة وذلك في الفترة من 
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  :الوسائل اإلحصائیة 3-7
  :استخدم الباحثون الوسائل اإلحصائیة التالیة

  .الوسط الحسابي-
 .االنحراف المعیاري-
 .الوسیط-
 .معامل االلتواء-
 .معامل االرتباط-

  )33، 32: 7(. للمجموعات المرتبطة والغیر مرتبطة) ت(اختبار 
  :عرض ومناقشة النتائج -4
  :عرض النتائج4-1

  :من خالل أدوات جمع البیانات والتحلیل اإلحصائي توصل الباحثون إلى النتائج التالیة
  )7(جدول 

  داللة الفروق بین القیاس القبلي والبعدي للمجموعة التجریبیة التفكیر االبتكاري
  20= ن 

  القیاس           
  

 المتغیرات

 القیاس البعدي القیاس القبلي
الوسط  قیمة ت

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 3.42 3.83 45.55 5.44 40.35 التفكیر االبتكاري
  .2.021= 0.05القیمة الجدولیة عند 

 )3.42(المحسوبة للتفكیر االبتكاري بلغت ) ت(أن قیمة ) 7(یتضح من خالل الجدول 
مما یعني هناك فروق بین القیاس القبلي والبعدي  0.05وهي أكبر من القیمة الجدولیة عند 

  .ولصالح القیاس البعدي في المجموعة التجریبیة
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  )8(جدول 
  داللة الفروق بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في

  40= التفكیر االبتكاري في القیاس البعدي                    ن
  المجموعة

  
 المتغیرات

 المجموعة التجریبیة المجموعة الضابطة
الوسط  قیمة ت

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 2.95 3.83 45.55 6.16 41.25 التفكیر االبتكاري

  .2.021= 0.05القیمة الجدولیة عند 
) 2.95(المحسوبة للتفكیر االبتكاري  بلغت ) ت(أن قیمة ) 8(یتضح من خالل الجدول 

مما یعني هناك فروق بین  المجموعة التجریبیة  0.05وهي أكبر من القیمة الجدولیة عند 
 .والضابطة ولصالح التجریبیة

  )9(جدول 
  داللة الفروق بین القیاس القبلي والبعدي للمجموعة التجریبیة في

  20= ن       المهارات األساسیة                      
  المجموعة

  
 المتغیرات

 المجموعة التجریبیة المجوعة الضابطة
الوسط  قیمة ت

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 0.26 0.68 8.40 0.51 8.45 العمر
 0.51 4.29 34.75 4.14 34.05 الوزن
 0.33 0.2 1.28 0.2 1.26 الطول

 0.05 0.51 5.28 0.64 5.27 م20الجري 
 1.60 0.16 1.07 0.20 0.99 الوثب من الثبات

 1.16 6.92 15.62 4.30 13.46 رمي كرة ألبعد مسافة
 1.66 0.75 2.40 0.75 2.05  اللقف

 0.87 5.44 40.35 5.83 38.75 التفكیر االبتكاري
  .2.021= 0.05القیمة الجدولیة عند 

وهي ) 2.68(م  بلغت 20المحسوبة للجري ) ت(أن قیمة ) 9(یتضح من خالل الجدول 
مما یعني وجود فروق بین القیاس القبلي والبعدي ولصالح  0.05أكبر من القیمة الجدولیة عند 

وهي أكبر من القیمة الجدولیة ) 5.00(المحسوبة للوثب من الثبات بلغت ) ت(البعدي، وقیمة 
ي وجود فروق دالة بین القیاس القبلي والبعدي ولصالح القیاس البعدي، وقیمة مما یعن 0.05عند 
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وهي أكبر من القیمة الجدولیة عند )  2.23(المحسوبة لرمي الكرة ألبعد مسافة بلغت ) ت(
مما یعني وجود فروق دالة بین القیاس القبلي والبعدي ولصالح القیاس البعدي، وقیمة  0.05

مما یعني عدم  0.05وهي أصغر من القیمة الجدولیة عند )  0.43(ت المحسوبة للقف بلغ) ت(
  .وجود فروق دالة بین القیاس القبلي والبعدي في المجموعة التجریبیة

  )10(جدول 
  داللة الفروق بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في

  40= المهارات األساسیة في القیاس البعدي              ن 
  المجموعة

  
 المتغیرات

 المجموعة التجریبیة المجموعة الضابطة
الوسط  قیمة ت

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 2.38 0.37 4.77 0.45 5.08 م20الجري  
 4.33 0.10 1.22 0.14 1.09 الوثب من الثبات

 3.44 4.80 19.93 4.39 14.79 رمي كرة ألبعد مسافة
 0.45 0.68 2.50 0.68 2.40  اللقف

  .2.021= 0.05القیمة الجدولیة عند 
وهي ) 2.38(م بلغت 20المحسوبة للجري ) ت(أن قیمة ) 10(یتضح من خالل الجدول 
مما یعني وجود فروق بین المجموعة التجریبیة والضابطة  0.05أكبر من القیمة الجدولیة عند 

وهي أكبر من القیمة )  4.33(للوثب من الثبات بلغت المحسوبة ) ت(ولصالح التجریبیة، وقیمة 
مما یعني وجود  فروق دالة بین المجموعة التجریبیة والضابطة ولصالح  0.05الجدولیة عند 

وهي أكبر )  3.44(المحسوبة لرمي الكرة ألبعد مسافة  بلغت ) ت(المجموعة التجریبیة، وقیمة 
فروق دالة بین المجموعة التجریبیة والضابطة  مما یعني وجود 0.05من القیمة الجدولیة عند 

وهي أصغر من القیمة الجدولیة )  0.45(المحسوبة للقف بلغت ) ت(ولصالح التجریبیة ، وقیمة 
مما یعني عدم وجود فروق دالة بین المجموعة التجریبیة والضابطة في القیاس  0.05عند 

  .البعدي
  :مناقشة النتائج 4-2

اتضح وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند ) 7(بعد اإلطالع على نتائج الجدول رقم 
بین القیاسین القبلي والبعدي للمجموعة التجریبیة في التفكیر االبتكاري لصالح ) 0.05(مستوى 

للتفكیر ) 5.44(واالنحراف المعیاري ) 40.35(القیاس البعدي حیث بلغ الوسط الحسابي 
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) 3.83(واالنحراف المعیاري ) 45.55(اس القبلي ، وبلغ الوسط الحسابي االبتكاري في القی
وهي أكبر من القیمة ) 3.42(المحسوبة ) ت(للتفكیر االبتكاري في القیاس البعدي ، وكانت قیمة 

مما یؤكد أن فاعلیة التعلم باالكتشاف الموجه كان له تأثیر إیجابي في تنمیة ) 0.05(الجدولیة 
  .ي لتالمیذ الصف الثالث ابتدائي في المجموعة التجریبیة التفكیر االبتكار 

حیث أنه توجد فروق دالة ) 2000(وتتفق هذه النتائج مع دراسة ناهد فهمي حطیبة 
إحصائیًا للمجموعة البحث الممارسین للمنهج األنشطة في متوسطات درجات اختبارات التفكیر 

  )13. (االبتكاري 
ل للدراسة ، حیث افترض الباحثون وجود فروق ذات وبذلك یكون قد تحقق الفرض األوّ 

داللة إحصائیة في التفكیر االبتكاري للمجموعة التجریبیة بین القیاسین القبلي والبعدي ولصالح 
  .القیاس البعدي 

عند المقارنة بین نتائج المجموعتین التجریبیة والضابطة ) 8(كما أظهرت نتائج جدول رقم 
) 41.25(قیاس البعدي، حیث بلغ الوسط الحسابي للمجموعة الضابطة للتفكیر االبتكاري في ال
للتفكیر االبتكاري في القیاس البعدي ، وبلغ الوسط الحسابي ) 6.16(واالنحراف المعیاري 

للتفكیر االبتكاري في القیاس البعدي ) 3.83(واالنحراف المعیاري ) 45.55(لمجموعة التجریبیة 
وهي أكبر من القیمة الجدولیة ) 2.95(سبة للتفكیر االبتكاري المحت) ت(، ویتضح كذلك قیمة 

وهذا یدل أن فاعلیة التعلم باالكتشاف الموجه له تأثیر في التفكیر االبتكاري وتتفق نتائج ) 0.05(
حیث كانت نتائج البرنامج التجریبي ) 2000(هذه البحث مع دراسة مرام سراج الدین ربیع 

تشاف الموجه اثبتت فاعلیته لدى المجموعة التجریبیة في األداء المقترح بأستخدام أسلوب االك
التخیل وبذلك یكون قد تحقق  - االبتكاري الحركي وعوامله وطالقة الحركیة األصالة الحركیة

الفرض الثاني للدراسة حیث افترض الباحثون وجود فروق ذات داللة إحصائیة في التفكیر 
  )11. (لضابطة ولصالح التجریبیة في القیاس البعدي االبتكاري بین المجموعة التجریبیة وا

إلى وجود فروق ذات دالة إحصائیة عند مستوى ) 9(كما أشارت نتائج الجدول رقم 
بین القیاس القبلي والبعدي للمجموعة التجریبیة في بعض المهارات الحركیة األساسیة ) 0.05(

) 0.51(واالنحراف المعیاري  )5.28(حیث بلغ الوسط الحسابي للجري في القیاس القبلي 
والوسط الحسابي للرمي بلغ ) 0.16(واالنحراف المعیاري ) 1.07(والوسط الحسابي للوثب بلغ 

  ) .6.92(واالنحراف المعیاري ) 15.62(
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هذا فیما یتعلق بالقیاس القبلي أما في القیاس البعدي فقد بلغ الوسط الحسابي للجري 
واالنحراف المعیاري ) 1.22(والوسط الحسابي للوثب ) 0.37(واالنحراف المعیاري ) 4.77(
  ) .4.80(واالنحراف المعیاري ) 19.93(والوسط الحسابي للرمي ) 0.10(

وهي أكبر ) 2.23(والرمي ) 5.00(والوثب ) 2.68(المحسوبة للجري ) ت(وكانت قیمة 
اف الموجه كانت مما یؤكد أن فاعلیة التعلم باالكتش) 0.05(من القمیة الجدولیة عند مستوى 

ذات تأثیر إیجابي في تحسین بعض المهارات الحركیة األساسیة لتالمیذ الصف الثالث ابتدائي، 
واالنحراف المعیاري ) 2.40(عدا مهارة اللقف حیث بلغ الوسط الحسابي للقف في القیاس القبلي 

) 0.68(اري واالنحراف المعی) 2.50(وبلغ الوسط الحسابي للقف في القیاس البعدي ) 0.68(
وذلك لما ) 0.05(وهي أقل من القیمة الجدولیة عند ) 0.43(المحسوبة بلغت ) ت(وقیمة 

تحتاجه هذه المهارة من تدریبات خاصة وفترة زمنیة أطول من الفترة التي أجریت فیها البحث 
وبذلك یكون قد تحقق جزء من الفرض الثالث للدراسة، حیث افترض الباحثون وجود فروق ذات 

للمجموعة ) اللقف -الرمي  –الوثب  –الجري (لة إحصائیة في المهارات الحركیة األساسیة دال
  .التجریبیة ، بین القیاسین القبلي والبعدي ولصالح القیاس البعدي

عند المقارنة بین نتائج المجموعتین التجریبیة ) 10(كما أظهرت نتائج الجدول رقم 
ي القیاس البعدي حیث یتضح وجود فروق دالة إحصائیًا والضابطة للمهارات الحركیة األساسیة ف

بین المجموعتین التجریبیة والضابطة ولصالح المجموعة التجریبیة، حیث بلغ الوسط الحسابي 
والوسط الحسابي للوثب ) 0.45(واالنحراف المعیاري ) 5.08(للمجموعة الضابطة في الجري 

واالنحراف المعیاري ) 14.79(ابي للرمي والوسط الحس) 0.14(واالنحراف المعیاري ) 1.09(
، وهذا فیما یخص المجموعة الضابطة ، أما المجموعة التجریبیة فقد بلغ الوسط ) 4.39(

) 1.22(والوسط الحسابي للوثب ) 0.37(واالنحراف المعیاري ) 4.77(الحسابي للجري 
  ).4.80(المعیاري واالنحراف ) 19.93(والوسط الحسابي للرمي ) 0.10(واالنحراف المعیاري 
وهي أكبر ) 3.44(والرمي ) 4.33(والوثب ) 2.38(المحتسبة للجري ) ت(وكانت قیمة 
وهذا یدل على أن فاعلیة التعلم باالكتشاف الموجه لها تأثیر في ) 0.05(من القیمة الجدولیة 

بي حیث بلغ الوسط الحسا) اللقف(بعض المهارات الحركیة األساسیة قید البحث ماعدا مهارة 
والوسط ) 0.68(واالنحراف المعیاري ) 2.40(للمجموعة الضابطة في القیاس البعدي للقف 

  ) .0.68(واالنحراف المعیاري ) 2.50(الحسابي للمجموعة التجریبیة في القیاس البعدي للقف 
) 0.05(وهي أقل من القمیة الجدولیة عند ) 0.45(المحسوبة للقف ) ت(ووصلت قیمة 

قق جزء من الفرض الرابع من البحث حیث افترض الباحثون وجود فروق ذات وبذلك یكون قد تح



 م2020                         المؤتمر العلمي الدولي السادس لكلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة  
 

  
387 

بین المجموعة ) اللقف - الرمي -الوثب –الجري (داللة إحصائیة في المهارات الحركیة األساسیة 
  .التجریبیة والمجموعة الضابطة ولصالح التجریبیة في القیاس البعدي 

في أن التعلم ) 2000(بدالرحیم وتتفق نتائج هذه البحث مع دراسة سلوى حسن ع
  ) 5. (باالكتشاف الموجه له تأثیر إیجابي في تحسین بعض المهارات الحركیة األساسیة

  :االستنتاجات 5-1
أن لبرنامج التعلم باالكتشاف الموجه تأثیرًا إیجابیًا في تنمیة التفكیر االبتكاري للمجموعة التجریبة -

  .لتالمیذ الصف الخامس ابتدائي
فروق دالة إحصائیًا في التفكیر االبتكاري، بین المجموعة التجریبیة والضابطة ولصالح  وجود-

 .المجموعة التجریبیة في القیاس البعدي لتالمیذ الصف الخامس ابتدائي
وجود فروق دالة إحصائیًا بین القیاسین القبلي والبعدي للمجموعة التجریبیة في المهارات -

 .وال توجد هذه الفروق في مهارة اللقف) الرمي - الوثب  –الجري (األساسیة 
بین ) الرمي -الوثب –الجري (وجود فروق دالة احصائیًا في المهارات الحركیة األساسیة -

المجموعة التجریبیة والضابطة ولصالح المجموعة التجریبیة في القیاس البعدي لتالمیذ 
 .الصف الخامس ابتدائي

 )12-6(     ف الموجه ایجابیًا في مهارة اللقف للتالمیذ بعمر لم یؤثر برنامج التعلیم باالكتشا-
 .سنوات

  :التوصیات 5-2
  - :في ضوء النتائج التي توصل إلیها البحث یوصى الباحثون باآلتي

االهتمام بأسلوب التعلم باالكتشاف الموجه، وتطبیقه في دروس التربیة البدنیة لتالمیذ الصف -
 .الخامس ابتدائي

 .بتنمیة التفكیر االبتكاري والمهارات الحركیة األساسیة لتالمیذ الصف  الخامس ابتدائيالعنایة -
 .إجراء المزید من األبحاث والدراسات على فئات عمریة ومهارات أخرى-

  :المراجع
الً    :المراجع العربیة: أوّ
  إبراهیم أحمد سالمة  1

  
المدخل التطبیقي للقیاس في التربیة البدنیة، ): 2000(

  .المعارف، اإلسكندریة منشأة
  أمین أنور الخولي،  2

  أسامة كامل راتبو 
التربیة الحركیة للطفل، الطبعة الخامسة، دار ): 1998(

  .الفكر العربي، القاهرة
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  بسام جمعة  3
  

  .طرق تدریس الطفل، دار البدایة، عمان): 2005(

  بسطویسي أحمد  4
  

، دار الفكر 1أسس النظریات الحركیة، ط): 1996(
  .القاهرةالعربي، 

  سلوى حسین عبدالرحیم  5
  

أثر التربیة الحركیة على الكفایة االدراكیة ): 2000(
سنوات، للبعض أندیة ) 6-4(الحركیة لدى األطفال من 

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة اإلسكندریة محافظة 
  .التربیة الریاضیة للبنین، جامعة اإلسكندریة

  عبدالحمید محمود منسي  6
  

التطبیقات،  -المنهج  - المفهوم  - تعلیم ال): 2003(
  .مكتبة االنجلو المصریة، القاهرة

  عبدالستار جبار الضمد  7
  

البحث العلمي وتطبیقات اإلحصاء الریاضي، ): 2002(
  .دار شموع الثقافة، لیبیا

  عفاف حسین بسیس  8
  

التفكیر االبتكاري وعالقته ببعض سمات ): 2004(
المختار، رسالة الشخصیة لدى طالب جامعة عمر 

ماجستیر غیر منشورة، كلیة اآلداب، جامعة السابع من 
  .ابریل، لیبیا

كمال عبدالحمید إسماعیل،   9
  محمد صبحي حسنین

  

أسس التدریب الریاضي للتنمیة الیاقة البدنیة ): 1997(
في دروس التربیة البدنیة بمدارس البنین والبنات، دار 

  .الفكر العربي، القاهرة
  فرحات لیلى السید  10

  
القیاس واالختبار في التربیة البدنیة، الطبعة ): 2003(

  .الثانیة، مركز الكتاب للنشر، القاهرة
  مرام سراج الدین ربیع  11

  
فعالیة برنامج حركات تعبیریة بأستخدام ): 2000(

أسلوب االكتشاف الموجه على تنمیة االبتكار الحركي 
ربیة لطفل ماقبل المدرسة، رسالة دكتوراه، كلیة الت

  .الریاضیة، طنطا
مكارم حلمي محمد   12

أبوحرجة، أیمن محمود 
عبدالرحیم، عصام الدین 

العولمة واإلبداع في التربیة الریاضیة ): 2008(
  .المدرسیة، مركز الكتاب للنشر، القاهرة
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  محمد عزمي
  ناهد فهمي حطیبة  13

  
فعالیة منهج األنشطة في نمو التفكیر ): 2000(

مرحلة ریاض األطفال، رسالة االبتكاري للطفل في 
  .دكتوراه غیر منشورة، معهد الدراسات والبحوث، القاهرة

  یحیى هندام،   14
  وجابر عبدالحمید

تقویمها،  –تخطیطها  –أساسها  –المناهج ): 1980(
  .الطبعة الرابعة، دار النهضة العربیة، القاهرة

  :المراجع األجنبیة: ثانیاً 
(2001): Fundamental motor skills, 
a chapter- (15) nand books cubak, edu, 
nabiley / power point/ mike chapter (15) 

ppt. 

Allyn. Bacon  15 
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الناتجة عن الجهد البدني تیرون التستوسو  یروكسیناثالي التغیر في مستوى تركیز هرمون
  الریاضة بالزاویة وعلومالهوائي لطلبة  كلیة التربیة البدنیة 

  
  بيـــشم دـــــــــــدة الطاهر أحمـــــــــــماج. د                                                        

  يالطیار  المبروك يخدیجة الوحیش. د                                                         
  دـــــــد أحمــــــــــــــداهللا أحمــــــــــــــــــــــعبنوال .د                                                         

  :البحث أهمیةو قدمة الم 1-1
علم فسیولوجیا التدریب الریاضي یعتبر من العلوم المهمة األساسیة التي لها الدور 
األساسي في أعداد الریاضیین في مختلف الفعالیات واأللعاب الریاضیة، حیث أن المعلومات 
الفسیولوجیة تنعكس على حیاة المدرب الریاضي العملیة بما یمكنه من تخطیط البرامج والمناهج 

وهناك عملیة ارتباط دائمة مابین المجهود ، بحیث تحقق أهدافها بنجاح وفاعلیةتنفیذها التدریبیة و 
ویحاول اإلبقاء على توازن ، البدني والتكیف للجسم فالكائن الحي دائم التفاعل بالبیئة المحیطة به

وتكامل العملیات الحیویة المنتظمة بداخل جسمه رغم كل الظروف المحیطة والتي تحاول إخالل 
هذا التوازن وهنا یستخدم الجسم بعض الوسائل الخاصة للدفاع والمقاومة عن طریق استخدام 

  .مخزون الطاقة وترشید استهالكها بإرسالها لألعضاء التي تشارك في مقاومة تلك الظروف
للریاضي هو مقدار  المهارين من المؤشرات التي تدل على تطور مستوى األداء البدني و إ

وهذا یأتي من خالل البرامج التدریبیة العلمیة والتي یتم تنفیذها ققه في الفعالیة النجاز الذي یحا
بشكل منتظم أي التي ال تغفل عن دور أي عضو أو جهاز حساس في جسم الریاضي له اثر 
بارز في دعم االنجاز أو المساهمة بشكل أو بآخر في السیطرة على عملیة إنتاج الطاقة والحفاظ 

حیث یقوم الجهاز ، من هذه األجهزة  هو الجهاز الهرموني مثالو ، ضي وسالمتهعلى حیویة الریا
فهو یستجیب ببطء إذ ، الهرموني بتنظیم معدالت النشاط الكیمائي لخالیا وأنسجة الجسم المختلفة

ثانیة، إال أن تأثیره  15أن وصول إفرازات الغدد الصماء إلى جمیع أعضاء الجسم یتم في حوالي 
    .وظیفیة والتكیف للنشاط الریاضيأعمق ویستمر لفترة أطول تبعا لالستجابات ال یكفي ویكون

)4 :304(  
كما یوضح  بهاء الدین سالمة أن عملیة التكیف الفسیولوجي واستجابة أجهزة الجسم ألداء 
الجهد البدني تتم عن طریق عدد من األجهزة واألعضاء في الجسم أهمها الجهاز العصبي 

اضطراب في االستقرار  ز الجهاز الهرموني ببطء استجابته أليویتمی والجهاز الهرموني
ألتجانسي لخالیا الجسم أال إن تأثیره یكون أعمق ویستمر لفترة أطول من الجهاز العصبي ویعتبر 
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الجهاز الهرموني من األجهزة الحیویة الهامة بالجسم البشرى والدي یستجیب لممارسة النشاط 
    .ذا الجهاز هي المسئولة عن أحداث التغیر الحاصل في الجسم الریاضي وان نشاط غدد ه

)3 :427(  
تعد التغییرات البایوكیمیائیة والهرمونیة الحاصلة في الدم لدى اإلنسان أحد المؤشرات حیث 

ویسعى العلماء  فسیولوجیاالمهمة التي یمكن أن یبنى علیها في تقدیر حالة الفرد صحیا و 
والباحثون جاهدین للرقي باإلنسان في هذین الجانبین مستغلین بذلك كل الوسائل الممكنة لتحقیقها 

یومنا  يومنذ القرن الماضي ووصوال ال، ستخدام العقاقیر والوصفات الطبیةاومن تلك الوسائل 
من خالل تأثیراتها اآلنیة جیا و لیو دخلت الریاضة كأحد الوسائل التي یمكنها أن ترتقي باإلنسان فس

الجسم البشري من خالل الممارسة  وجیالیو كیفات التي یمكن أن تحدثها في فستفضال عن ال
بایوكیمیائیة مهمة لحالة الكما یمكن للنشاط البدني أن یعطي مؤشرات ، المستمرة والمنظمة

یصادف الریاضي لما قد  والحلول اآللیاتالریاضي التي تمكن المدربین والمختصین من وضع 
من حاالت قد تعوق العمل البدني أو تطوره وتوظیف ذلك في العملیة التدریبیة كما في نتائج 

ون ذي القیمة ر التستوستی ي الثایروكسین وبحثنا الحالي من خالل التعرف على مستوى هرمون
قد تتطلبه تلك  هوائي المبذول ومالكمؤشرات مختبریه تحدد شدة الجهد او البنائیة للكتلة العضلیة 

أوجرعة تدریبیة أكبر أو أصغر وعلى الرغم من  حمل تدریبي مناسب من راحة مناسبةالعملیة من 
أن أغلب الدراسات السابقة تناولت تأثیر الجهد المتوسط الشدة وتمرینات المقاومة على 

التغیر في مستوى هورمون ) Dziurowicz et., al., 2001( )11(التستوستیرون كدراسة 
البروالكتین والتستوستیرون الناتج عن جهد بدني شدید لإلناث الریاضیات صغیرات السن 

ومنها  الهرمونیةوالتي تناولت االستجابات ) Karkouliasaet., al.) 2008)( )13ودراسة
 ,.Cinar etهورمون التستوستیرون لركض الماراثون لدى الریاضیات من غیر النخبة و دراسة 

al., 2009)()10  ( التستوستیرون لدى الریاضیین في الثایروكسین و  التي تناولت مستویات
من ناحیة تأثیر الجهد الهوائي  مدراسته اتالباحث تأر الراحة وبعد تمرین حتى اإلنهاك لذلك 

 اتهوائي وهذا مادفع الباحثیة یتطلب عادة استخدام الجهد الخصوصا وأن بناء الكتلة العضل
التستوستیرون ومالحظة  ي الثایروكسین والجهد لدراسة تأثیره على هورمونختیار هذا النوع من ال

كما یمكن لنتائج البحث أن تكون مفیدة ، هوائيقة بین المتغیرین كنواتج للجهد الإمكانیة وجود عال
ویحتاج الجسم ، الجسملذوي الضعف الجنسي المرتبط بنقص مستوى هورمون التستوستیرون في 

هد بدني إلى الكثیر من مصادر الطاقة من كربوهیدرات ودهون ومصادر أثناء القیام بأي ج
كیمیاویة تختلف في معدالتها تبعًا لطبیعة النشاط الممارس لذلك تؤدي الهرمونات دورًا مهمًا في 
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واحدة من الهرمونات  النخامیةتنظیم وظائف الجسم أثناء الجهد البدني وتعتبر هرمونات الغدة 
مستوى فعالیات أجهزة الجسم الضروریة وأن النشاط البدني یحفز التي تعمل على رفع 

إلى مجرى الدم وبالتالي تؤدي إلى زیادة نبض التستوستیرون الثایروكسین ومثل  یةهرموندالالغد
  . القلب والضغط وتنظیم حرارة الجسم وعملیات األیض التي لها دور أیضًا في أكسدة الدهون

)1 :344(  
البحث أهمیته من خالل استخدام الجهد البدني الهوائي  للكشف عن مدى ومن هنا یكتسب 

من التأثیرات الفسیولوجیة قد تؤثر على  التستوستیرونالثایروكسین و  يتأثیره على منسوب هرمون
أداء الغدد وتكیفها عند ممارسة النشاط الریاضي والتي قد تكون هذه التغییرات إما بالزیادة أو 

  . .دالت الطبیعیة لهرمونات الدم لدى طلبة الكلیةبالنقصان عن المع
  :مشكلة البحث 1-2

یالثایروكسین یجاد وسیلة باستخدام نوع معین من الجهد الهوائي لرفع مستوى هورمونإ
وعالقته  اتالهورمون عدم وجود دراسات محلیة تهتم بهذه التستوستیرون البنائي المهم فضال عنو 

عن تمكین المختصین من التعامل مع قیم بعض المتغیرات  فضال، هوائيلبالجهد البدني ا
كعامل مسبب  جهد الهوائي الالناتج عن ) في الدمو  التستوستیرون  الثایروكسین(البایوكیمیائیة 

في زیادة مستوى هذه المتغیرات والعالقة بینهما وما لتلك النتائج من أثر في استخدامها كمؤشرات 
التایروكسین ( لهرموناتذه انظرًا لما له، یة التدریبیة وربما العالجیةمختبریة ذات أهمیة في العمل

من تأثیرات فسیولوجیة قد تؤثر على أداء الغدد وتكیفها عند ممارسة النشاط ) التستوستیرونو 
 نوأنه ال توجداآلبسبب النشاط الریاضي لم تثبت لحد  اتهرمونالالریاضي وكذلك أن زیادة إفراز 

الثایروكسین (ات هرمونالدراسات لتوضیح أثر التدریب الریاضي على تكیف العدید منال
إذ أن معظم المصادر العلمیة تؤكد أن التدریب الریاضي قد یؤدي إلى تغییرات ، )التستوستیرونو 

لالهتمام  ثاتالباح تعمدتفقد ، معدالت الطبیعیة لهرمونات الدمإما بالزیادة أو بالنقصان عن ال
  .دراسته بهذا الموضوع و 

  : أهداف البحث 1-3
  :یهدف البحث إلى  

  الكشف عن قیمة مستوى هورمون التایروكسین الكلي في الدم الوریدي قبل جهد هوائي أقصى -1
  .وبعده 

الكشف عن قیمة مستوى هورمون التستوسیرون الكلي في الدم الوریدي قبل جهد هوائي  -  2
  أقصى 
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  .وبعده 
  :البحثض فر  1-4
معنوي في قیمة مستوى هورموني التایروكسین والتستوستیرون في الدم الوریدي ما هناك فرق  -

 .ائي وبعده ولصالح القیم البعدیةبین قبل الجهد الهو 
  :مصطلحات البحث 1-5
بأنه ذلك العلم الذي یبحث في فسیولوجیا الجهد البدني استجابة وظائف أجهزة " :الجهد البدني -

  )1:162( . "ي وتكیفها للتدریبالجسم المختلفة للجهد البدن
مادة كیمیائیة تفرز بكمیات قلیلة بواسطة الغدة الصماء أو خالیا متخصصة  هي" :اتالهرمون -

حیویة معینة لدى خالیا أخرى تكون هدفا لفعل هذا  ستجابةامباشرة إلى مجرى الدم فتسبب 
  )5:391(."الهرمون

ویقوم هذا الهرمون بالتحكم في " ویسمى الهرمون المنبه للغدة الدرقیة": هرمون الثایروكسین -
من الغدة الدرقیة إفرازات الغدة الدرقیة وینشط لیحافظ على نمو وتطور الغدة الدرقیة ویزید إفرازه 

  )165: 1(."أثناء التدریب
ه مادة كیمیاویة ": (Testosterone Hormone)هورمون التستوستیرون رف الهورمون بأنَ یعَ

العضو أو األعضاء التي یؤثر فیها  إلىالدم ومنه  إلىعضویة تفرز من الغدد الصم مباشرة 
وهناك ثالثة عوامل تساعد في تنظیم إفرازات الغدد الصم ومستوى الهورمون في .تأثیرا مباشرا 

الغدد على الغدد األخرى إذ تنظم  تأثیر عدد من، تأثیر الجهاز العصبي على الغدد: الدم وهي
كأن یكون الشخص تحت جهد بدني ... إفرازها ومستوى هورموناتها في الدم، حالة الجسم اآلنیة

  163) :7.( " أو نفسي
  :الدراسات المشابهة 2-2
  .)2( (2006)وآخرین دراسة الدباغ  2-2-1

  ."تراكم جهد الهوائي في بعض متغیرات الدم وبعض المتغیرات الوظیفیة رأث :"عنوان البحث
یعد هذا االختبار مقیاسا  -) RAST(التعرف على اثر اختبار الجهد الالهوائي  :هدف البحث

في مؤشر   -للقدرة الالهوائیة للمختبر فضًال إلى إمكانیة التعرف من خالله على مؤشر التعب
القدرة الالهوائیة و متغیرات ضغطي الدم االنقباضي واالنبساطي ومعدل  انخفاضالتعب ومستوى 

ضربات القلب ومتوسط الضغط الشریاني وضغط النبض ودرجة حرارة مركز الجسم وبعض من 
 10)(البحث على  عینةشملت ، الدم والسكر وایون الكالسیوم) pH(متغیرات بالزما الدم وهي 

كلیة التربیة األساسیة جامعة الموصل ذوي صحة جیدة  - لریاضیة طالب من طلبة قسم التربیة ا
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وبعد جمع البیانات  ،RASTوتم تطبیق اختبار للقدرة الالهوائیة ، والممارسین للنشاط الریاضي
لألوساط " ت"تمت معالجتها إحصائیا باستخدام األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واختبار 

َص البحث إلى . ینالحسابیة لعینتین مرتبطت التغیر االیضى  إنبعد عرض النتائج ومناقشتها َخُل
 .في ایونات الكالسیوم الحر في البالزما هي تنظیم وقائي للجسم عند تراكم الجهد

  .)Dziurowicz et., al.(2001) )11دراسة  2-2-2
جهد بدني شدید لتغیر في مستوى هورمون البروالكتین والتستوستیرون الناتج عن ا" :عنوان البحث

  ."لإلناث الریاضیات صغیرات السن
 (13)الكشف عن مستوى هورمون البروالكتین والتستوستیرون في الدم لدى  :هدف البحث

، سنه (1.2 ±  16.4)بأعمار ) م 400-م100(ریاضیة من عداءات المسافات القصیرة 
/ دورة (60)وبسرعة   (Monark 824)العمل على جهاز الدراجة الثابتة نوع  االختباروتضمن 

 1W.kg-1)(ویتم زیادته كل ثالث دقائق بمقدار  1W.kg-1)(دقیقة وكان مقدار الحمل األول 
 90ثم  30(وتم سحب عینات الدم الوریدي قبل الجهد مباشرة وبعده مباشرة وبعد ، حتى التعب 

عولجت البیانات . جمیعهاوتم الكشف عن قیم الهورمونین في الدم مختبریا لمراحل القیاس ) دقیقة
الدراسة  استنتجت (ANOVA Table)باستخدام)(Statgraphic Programباستخدامإحصائیا 

  .دقیقة من انتهاء االختبار (90)ستوستیرون بعد الجهد مباشرة وبعدوجود زیادة معنویة في الت
  .)Karkouliasa et., al.   ) (2008)13دراسة  2-2-3

  ."لركض الماراثون لدى الریاضیات من غیر النخبة الهرمونیة االستجابات" :عنوان الدراسة
البروالكتین والكورتیزول (الهورمونات الستیرویدیة  استجاباتتحدید  :الدراسة هدفت

بعد جهد الماراثون بساعة بظروف حقیقیة وبعد أسبوع من السباق لدى ریاضیات ) والتستوستیرون
الدم قبل أسبوع من السباق  عیناتوتم سحب ، عمر جیدي التدریب من غیر النخبةفي منتصف ال

البحث ارتفاعا واضحا في  نتائجأظهرت .وبعد المنافسة بساعة  وبعد أسبوع من السباق 
هورموني البروالكتین والكورتیزول في بالزما الدم بعد ساعة من السباق وعادا الى مستواهما 

لسباق بینما أظهر القیاس لهورمون التستوستیرون بعد ساعة من الجهد الطبیعي بعد اسبوع من ا
انخفاض مستواه الكلي والحر في الدم وبصورة مترافقة مع الهورمونین السابقین وعاد الى مستواه 

  .  الطبیعي بعد أسبوع من السباق 
  .)Cinar V., et., al.(2009) )10دراسة  2-2-4

التستوستیرون لدى الریاضیین في الراحة وبعد تمرین حتى اإلنهاك  مستویات ":عنون البحث
  ."بتأثیر تناول الكالسیوم
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معرفة أثر تناول كمیة من الكالسیوم لمدة أربعة أسابیع من قبل ریاضیین بالغین  :هدفت الدراسة
بشكل  اریاضیًا قسمو (30) وشملت عینة البحث على، الجهد استنفاذفترة الراحة وبعد وأصحاء في 

  :متساو الى ثالث مجامیع وكاآلتي
من الكالسیوم وبدون أن تمارس  (mg/kg 25)من العینة  (10)یتناول  :المجموعة األولى -

  .التدریب البدني
من الكالسیوم مع ممارسة التدریب  (mg/kg 25)تتناول هذه المجموعة :المجموعة الثانیة -

  .دقیقة بالیوم وخمسة أیام في االسبوع  (90)لمدة  االعتیادي
  .تقوم هذه المجموعة بممارسة التدریب الریاضي فقط دون تناول الكالسیوم :المجموعة الثالثة -

التستوستیرون قبل تناول الكالسیوم وبعده وفي الراحة وبعد التدریب ولوحظ  وقد قیس مستوى
زیادة مستوى هورمون التستوستیرون الكلي في بالزما الدم بعد التدریب عن مستواه في الراحة 

 .  للمتناولین للكالسیوم وغیر المتناولین له 
 .)Jennifer L., et al.,(2003))12دراسة  2-2-5

-19( بأعمارلتمرینات المطاولة والمقاومة لدى اإلناث  الهرمونیة االستجابات":عنوان البحث
  ."سنة )69

الكشف عن مستوى عدد من المتغیرات منها الهورمونات الجنسیة  التستوستیرون  :هدفت الدراسة
البحث على  عینة شملت، ومتغیرات أخرى) La , GH , IGF11 *(فضال عن  واألستروجین

ثالث مجامیع متساویة نفذت إحدى  إلىسنة قسموا ) 69-19(ممارسة للریاضة بعمر  (30)
من النبض  (%75)دقیقة وبشدة  (40)المجامیع تمرین مطاولة بالعمل على الدراجة الثابتة لمدة 

بینما نفذت المجموعة الثانیة تمرین مقاومة بثالث مجامیع بعشرة تكرارات في حین ، األقصى
دقیقة وتم  (30)بـ بت عینات الدم قبل األداء وبعده سح، األخیرة ضابطةكانت المجموعة 

 هورمونالبحث وجود زیادة بتغیر مطلق في مستوى  نتائج وأظهرت، استخراج قیم المتغیرات
  .التستوستیرون بعد تمریني المطاولة والمقاومة مقارنة بالمجموعة الضابطة
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  : إجراءات البحث-3
  :منهج البحث 3-1
  .لطبیعة هذه الدراسة لمالئمته الوصفيالمنهج  ثاتحاالب تستخدما

  : مجتمع البحث 3-2
بیة البدنیة التر كلیة في میدان والمضمار تخصص  السنة الرابعة یمثل مجتمع البحث طلبة

  . الریاضة بالزاویة  مو لعو 
  : عینة البحث 3-3

بالسنة الرابعة  المضمارمیدان و طلبة تخصص من  ةالعمدی تم اختیار عینة البحث بالطریقة
 من تتراوح أعمارهمو  طلبة) 5(حیث بلغ عددهم الریاضة بالزاویة  مو لعالتربیة البدنیة و كلیة في 

  . سنة ) 25- 22(
  )1(الجدول   

  5=جمالي عینة البحث    نأالمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري ومعامل االلتواء لدى 
  معامل االلتواء  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  لمتغیراتا حصائیةإلالمتغیرات ا

  1.019  5.505  174.6  الطول
  0.198  11.653  67.6  الوزن
  1.293 -  1.095  23.8  العمر

 یتضح من الجدول أن جمیع قیم االلتواء لدى إجمالي عینة البحث في المتغیرات األساسیة     
مما ،)  3±( وهي قیم أقل من ) 1.019_  1.293 -(تنحصر ما بین ) العمر، الوزن، الطول(

  .یدل علي اعتدال المنحني التكراري وتجانس أفراد عینة البحث
  :مجاالت البحث 3-4
 مو لعالتربیة البدنیة و كلیة  مار فيضمیدان والمتخصص  لبةط :المجال البشري 3-4-1

  .الریاضة بالزاویة
  ) .م2020– 2 – 23(  :المجال الزمني 4-2- 3
بكلیة  ةلبالطلسحب عینات الدم من  والبعیدةالقیاسات القبلیة  أجریت :المجال المكاني3-4-3

  .هتم نقلها لمختبر الوقایة بمدینة صبراتو  الریاضة بالزاویة مو لعالتربیة البدنیة و 
وبیاناتهم على المصادر في جمع معلوماتهم  اتثحابت الاعتمد :وسائل جمع البیانات 3-5

  :التالیة
 . المصادر العربیة واألجنبیة -
 . الختبارات والقیاسات  -
  .المقابالت الشخصیة -
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  . فریق العمل المساعد -
  . تسجیل البیانات للطالبات استمارات -
  :أدوات البحث  3-6
  . دقیقة  15 وهو الجري لمدة  مضمار إلجراء االختبار - 1

    .لقیاس الوزن والطول ) الدستامیتر( جهاز الكتروني2 - 
 .ساعة توقیت ریاضیة 3 - 

  .أنابیب اختبار نظیفة - 4
  .مواد كیمیائیة لقیاس الهرمونات جهاز و  - 5

دورة بالدقیقة یاباني  H-103 nseries (2000(نوع  centerifugeجهاز الطرد المركزي 6 -
  .المنشأ
  .یاباني المنشأ) 303pp(نوع )  spectrophotometer(جهاز المطیاف 7 - 
  )مل5 (مدرج ألماني المنشأ) ماصة(8 - 
  .الصق جروح+دیتول معقم+قطن طبي9 - 
  .ورق مسح عدسات للخلیة الضوئیة لجهاز المطیاف الضوئي- 10

  .تیوب زجاجي مختبري+ تیوب بالستیكي لعینات الدم 11 - 
  .حاضنة لضبط درجة حرارة المحالیل12 - 

  :البحث خطوات تنفیذ 3-7
  :تنظیمیة وهيمرحلة إداریة  3-7-1
  .الدم لسحب عینةالدراسة هدف بعد توضیح  لبةموافقة الط ذأخ- 1
  .   لمختبر الوقایة بمدینة صبراتة  مختبر تحلیل الدم موافقة  أخد  - 2
  .لسحب عینات الدم مختصال موافقة الممرض - 3
  .إعداد استمارة تسجیل البیانات للطالبات - 4
بال /قطن/حافظات لنقل الدم/حقن(األدوات الخاصة بعملیة سحب الدم إعداد جمیع  - 5

  . )مطهر/ستر
 ، تم إجراء الفحص الطبي ألفراد العینة عن طریق الطبیب المختص :الفحص الطبي 3-7-2

للتأكد من سالمة العینة من أمراض الجهاز الدوري والتنفسي، وقابلیة إجراء االختبارات من قبل 
  .العینة 
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م   2020/ 2/ 23الموافق   األحد تم إجرائها في یوم :البحث يالقیاسات المستخدمة ف 3-8
حیث تم ، قبل البدء بتدریب العینة وبمساعدة الكادر الطبي  المختص وفریق العمل المساعد

هم و  متسابقینوتم سحب عینات الدم من ال أجراء قیاسات البحث عند الساعة العاشرة صباحاً 
لتر من الدم الخام وتم وضعه في تیوبات لحفظ ملیر خمسة  القیام بأي جهد وبمقداوقبل جالسون 

من العینة وبعد  متسابقالدم ثم وضعها في صندوق مبرد بعد ترقیم كل تیوب برقم خاص لكل 
الجري على بعدها تم إجراء اختبار ، ذلك تم أخذ قیاسات الطول والوزن والعمر ألفراد العینة

وبعد السباق مباشرة ، معا متسابقینثالثة  كل حیث یتم إطالق دقیقةسة عشر لمدة خم  المضمار
للغرفة الخاصة بعملیة سحب عینات الدم حیث یوجد الكادر الطبي المختص  المتسابقتحرك ی

ثم تم نقل دقیقة / دورة) 5000(لدم بسرعة ا وبعد ذلك تم فصل الدم بجهاز فصل مكونات
لغرض تحلیل الدم إلیجاد منسوب الهرمونات  المختبر بواسطة صندوق مبرد إلىالعینات 

 .                                                         الخاصة بالبحث                  
  :األسلوب اإلحصائي المستخدم 3-9
 .الحسابيالمتوسط  -
 االنحراف المعیاري -
 . االلتواء -
 .)T – Test(  لداللة الفروق   )ت( اختبار -
  . یة لتحدید مقدار التغیرالنسبة المئو  -
  :عرض ومناقشة النتائج -4

  )2(جدول 
  5=داللة الفروق بین القیاسین القبلي والبعدي للمجموعة البحث  ن

  المتغیرات اإلحصائیة
  االختبارات

    القیاس البعدي  القیاس القبلي
  ع  ´س  ع  ´س  "ت"قیمة 

  TESTOSTERON  5.408  0.957  4.224  0.867  0.512التیستوسترون
  T.T4 101.200  23.242  100.000  19.812  0.700التایروكسین 

  2.776=  0.05الجدولیة عند مستوى " ت"قیمة 
عدم جود فروق ، TESTOSTERON)(الختبار التیستوسیترون ) 2(یتبین من الجدول  

على  )0.957( ،)5.408(هي ) ع،َس (البعدي فقد كانت قیمتا معنویة مابین القیاس القبلي و 
على التوالي أیضا  )0.867( ، ) 4.224(هي ) ع،َس ( القبلي بینما كانت قیمتا التوالي للقیاس

وهي )  0.512(غیر معنویة الختبار الفروق لهذا المتغیر هي ) t(للقیاس البعدي وكانت قیمة 
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لقیاسین عند وهي قیمة تدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین ا 0.05)(اقل من 
  .) 0.05(مستوى داللة 

عدم جود فروق معنویة مابین القیاس  )T.T4(الختبار التایروكسین  ) 2(كما یتبین من الجدول 
على التوالي للقیاس  )23.242(، )101.200(هي ) عَس ،(القبلي و البعدي فقد كانت قیمتا  

على التوالي أیضا للقیاس  )19.812(،   100.000(هي ) ع، َس (القبلي بینما كانت قیمتا 
وهي اقل من ) 0.700(ر الفروق لهذا المتغیر هي غیر معنویة الختبا) t ( البعدي وكانت قیمة 

عند مستوى وهي قیمة تدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین القیاسین  0.05) (
  .)0.05(لة  دال

زیادة ظهور م عدب) 14((Rommie j. et al,1996)توصل إلیه  وتتفق هذه النتائج مع ما
% 80في تركیز هورمون التستوستیرون بعد جهد دون األقصى على جهاز السیر المتحرك بشدة 

 (%10)الى أن هناك زیادة قلیلة حوالي ) Rowland,2005) )15كمایشیر ،دقیقة  30ولمدة 
 Progressive)في مستوى هورمون التستوستیرون خالل تمرین متدرج الشدة حتى اإلجهاد 

exer.) زیادة مستوى هذا الهورمون في  لمیكانزیموال یوجد تفسیر ،  للذكور في مراحل الطفولة
 االستجابةأَن آلیة " أیضا إذ یذكر )15( (Rowland,2005)أشار الیه  الدم بعد الجهد وهذا ما

ن التفسیرات ... لهورمون التستوستیرون غیر معروفة لحد اآلن  الرتفاع مستوى هذا  البیولوجیةوإ
  ."الهورمون كاستجابة للعمل العضلي ال زالت غیر مؤكدة

حیث تشیر بعض الدراسات  حیث أن  المبالغة في ممارسة الریاضة قد تأتي بنتائج عكسیة
بعض الریاضیین الذي یمارسون األنشطة  لدىون إلى أن انخفاض مستویات هرمون التستوستیر 

فانخفاض مستوى هرمون التستوستیرون عالمة على أن اإلفراط في التدریبات ، البدنیة الهوائیة 
  .قد یضر أجسادهم 

 T.T4الثایروكسین  ظهور الفروق المعنویة لمنسوب هرمونعدم السبب ل اتعزو الباحثتو 
قلت  إذ أن "وضعف المستوى  التدریب قلت  الزیادة في هذا الهرمون ناتجة عن عدم إلى أن 

كما تعزو  ".یمكن أن تكون طبیعیة ناتجة عن التمرین الریاضي T.T4الزیادة في هرمون 
لتحفیز الجسم إذ یعمل على زیادة سرعة  T.T4السبب إلى أن الدور البارز لهرمون  الباحثات

ستهالك الجسم لألوكسجین وزیادة انطالق الطاقة الحراریة من الجسم مما التمثیل الغذائي وزیادة ا
الضروریة للعمل ATP یؤدي إلى زیادة مخازن الطاقة التي تعمل على توفر الكمیة الكافیة من 

  )3( .العضلي وخاصة سرعة األداء
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قبل  T.T4معنویة لمنسوب هرمون  الغیر السبب لظهور الفروق اتعزو الباحثتوأیضا 
في منسوب هرمون  نقصالجهد من أن التدریب ذو الحمل منخفض الشدة أدى إلى حدوث  بعدو 

T.T4 ستمر إلى ییمكن أن  هذا النقصالجهد إذ تؤكد العدید من المصادر أن حدوث  بعدقبل و
  )8(.قد یرتفع مستوى الهرمونعدة أیام ومع االستمرار بالتدریب لفترات طویلة 

التدریب  قلت  عن نقص منسوب هذا الهرمون ناتج إلى أن أیضا  یعاز السببإیمكن و 
بعد  وهذاالنقص"المحاضرات العملیة   ءأثنا المستخدم من جراء الحمل التدریبي منخفض الشدة

في  نقص أساسيمع أي عالمات مرضیة للهیبرسیرویدز الذي یتضمن  یكون متالزم التدریب ال
  ) 8(. لحرارة وزیادة العرق وفقد الوزن معدل التمثیل و احتمال ا

في أن النشاط البدني ذا الشدة  )Garalise )1997توصل إلیها   وهذه النتائج تتفق ما
. في  متوسط تركیزه نقصأدى إلى  مماT.T4على مستوى تركیز هرمون المنخفضة لها تأثیر

)9(  
 وبعد قبل T.T4فروق معنویة لمنسوب هرمون  ظهور عدم  سبب اتعزو الباحثتكما 

تأثیرًا على منسوب هرمون  لم یكن لهالشدة  منخفضالجهد إلى أن استخدام الحمل التدریبي 
T.T4 ، ونوع السباق ونظام الطاقة السائد لذلك  مناسبةیمكن أن تكونغیر إذ أن الشدة المستخدمة

بعد  النقص وبالتالي كان، T.T4على منسوب هرمون  لم یكن له تأثیركان الحمل التدریبي 
  ) 8(. بشكل واضحالتدریب 

كلما  كانقلیلالسبب إلى أن الجهد الواقع على أجهزة الجسم الداخلیة  كذلك تعزو الباحثات
حاجة الجسم للطاقة العالیة من خالل عملیات التمثیل الغذائي والتي تعمل  قل الحمل التدریبي قل

التكیف مع الظروف قل حملها  قلكلما و لتحمل ظروف التدریب  الریاضيقابلیة  قلتعلى 
مستوى  نقصالمختلفة التي یمر بها وتنظیم العملیات الكیمیائیة باألنسجة مما یؤدي إلى 

مرتفعة (یض التي تؤمن قدرة الریاضي على أداء أحمال بدنیة كبیرة األعملیات "إذ أن  ، الهرمون
تمثیل المواد (وتتحقق عملیات التخلیق الخلوي ، حیث ترتفع معدالت عملیات األكسدة) الشدة

الجانبیة غیر المرغوبة بالبیئة الخارجیة  ) العوامل(التي ترفع من مقاومة الجسم للتأثیرات ) الغذائیة
وترتفع الكفاءة الوظیفیة للهرمون تحت تأثیر الممارسة المنتظمة لألحمال البدنیة نتیجة التدریب 

ارتباطًا وثیقًا باألنشطة األیضیة حیث  T.T4ذ یرتبط نشاط هرمون والمنافسات وتنامي قدرتها  إ
وأدائه لتنشیط عملیات األكسدة وفي تنظیم ) العملیات الكیمیائیة باألنسجة(ینظم كیمیاء األنسجة 
  ) 6( . " ربونوبالتبعیة ناتج ثاني أوكسید الك استهالك األوكسجین
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  :االستنتاجات  5-1
التوصل من  اتثة وفى ضوء النتائج تمكنت الباححدود هدف البحث وتساؤالته والعین يف

  :إلى االستنتاجات التالیة
التربیة طلبة  كلیة یروكسین لدى اال توجد فروق دالة إحصائیًا فى مستوى هرمون الث - 1

البدني الناتج عن الجهد ، بعد مجهود، حالة الراحة يفالریاضة بالزاویة  مو لعالبدنیة و 
  .الهوائي  

التربیة ال توجد فروق دالة إحصائیًا فى مستوى هرمون التیستوسترون لدى طلبة  كلیة  - 2
الناتج عن الجهد البدني ، بعد مجهود، الریاضة بالزاویة في حالة الراحة مو لعالبدنیة و 
  .الهوائي  

على مستوى  قد تشیر االستنتاجات السابقة إلى أثر بعض األحمال البدنیة مختلفة الشدة - 3
 .فى الجسم) األلدوستیرون –الثیروكسین  –الثیروتروبین (بعض الهرمونات 

التایروكسین  هرمونيمستوى  نقضمنخفض الشدة، إلى  يقد یؤدى الحمل البدن - 4
فى الدم عند مجموعة الریاضیین، مجموعة غیر الریاضیین وقد یشیر هذا والتیستوسترون 

تساعد على االستجابة والتكییف للمجهود  ةوالكظری لدرقیةإلى أن هرمونات الغدتین ا
 .يالبدن

یروكسین االث يمنخفض الشدة أثر على استجابة هرمون يقد ال یكون للمجهود البدن - 5
  .ي للمجهود البدنوالتیستوسترون 

من التوصل إلیها فى هذه الدراسة  اتثتمكنت الباح يعلى ضوء النتائج الت :التوصیات5-2
  :بالتوصیات التالیة  اتثتتقدم الباح

محاولة االستفادة تدریبیا وعالجیا من نتائج البحث في العملیة التدریبیة نظرا ألهمیة  - 1
 .  هورمون التستوستیرون في البناء العضلي 

 .إجراء بحوث مستقبلیة على فئات عمریة أخرى ولكال الجنسین من الذكور واإلناث - 2
ي في رفع مستوى هورمون التستوستیرون ممن هوائلإمكانیة االستفادة من الجهد البدني ا - 3

 .لدیه ضعف في إنتاجه بوصفه أحد الهورمونات الجنسیة المهمة 
التستوستیرونفي الدم  ي الثایروكسین ومستوى هورمونالزیادة المتزامنة في البحث في آلیة  - 4

 .الوریدي
یجب أن یهتم الباحثین بإجراء دراسات عن مدى عالقة الهرمونات باألنشطة الریاضیة  - 5

 . ددي معین وطبیعة النشاط الریاضيعالمختلفة لمحاولة معرفة العالقة بین كل نشاط 
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نشر الوعي بأهمیة إجراء مثل هذه القیاسات قبل ممارسة األنشطة الریاضیة أو أثناء  - 6
نشطة المختلفة تبعًا لتقویم برامج التدریب ولتوجیه أفراد لأل الفترات التدریبیة المختلفة

 .لمتطلباتها
ضرورة اهتمام الجهات المسئولة عن الریاضة في لیبیا كالمجلس األعلى للشباب  - 7

 .خاصة الهرمونات والریاضة واللجنة األولمبیة بإنشاء معمل دولي للتحالیل و 
ل وحدة قیاسات متكاملة في كلیات التربیة العمل على توفیر األجهزة العلمیة الحدیثة لعم - 8

 .الریاضیة واستكمال ما هو موجود لخدمة مثل هذه األبحاث
 .في تقنین األحمال التدریبیة) نبضال(تأكید االعتماد على مؤشرات الجهاز الدوري  - 9

الجسم الهرمونیة  استجابةضرورة اهتمام الباحثین بإجراء المزید من الدراسات عن  -10
عملیة التكییف البدني للمجهود  يلألحمال البدنیة مختلفة الشدة نتیجة للدور الذي تلعبه ف

  .الریاضي
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  ةـــل المدرســقب ال ماـة ألطفــــساسیاأل ةــارات الحركیــة على المهــة حركیـــج تربیــر برنامــیأثت
  

  ةــــــــــد صالح أبوعائشـــــمحم. د                                                                          
  عبد الكریمعلي  أمحمدعلي . د

  عاشـــــــــور میسرة الكیالني. د                                                                         
  :المقدمة -1-1

بالطفل العربي في  االهتماممحاوالت جادة في  الماضيشهد الربع األخیر من القرن 
لثقافة الطفل العربي، وتطویر  ةلبرامج الموجهبا ومحاولة  النهوضالمجاالت، معظم

مؤسسات التربویة ومواجهة العقبات التي تحول دون تحقیق األهداف من أجل الحد من هذه ال
، ولكن الحقائق واإلحصاءات تفاجئنا بأن طفلنا بصحة الطفل العربي واالهتمامت، المشكال

المطلوب في هذا المجال، بعكس دول الغرب التي جندت الطاقات  االهتمامالعربي ال یالقي 
  )87: 12. (یحمل من العلم الكثیرلبناء جیل واٍع 

 Associationfor Childhoodةــــة الطفولـــي لتربیـــاد العالمـــد االتحــد أكــوق     
EducationInternational (ACEI) )2012(،  على أهمیة السنوات التي تسبق المدرسة

الجسمیة والعقلیة ( مباشرة أو التي یقضیها األطفال في الروضة على نموهم بمظاهره المختلفة
أهمیة التربیة في مرحلة ما قبل المدرسة، وعلى  ى، وأكد عل)واالنفعالیة والروحیة واالجتماعیة

نمائیالغویًا، وثقافیًا، : لألطفالالبرامج ذات الجودة العالیة التي توفر خبرات مناسبة    )20(.وإ
ة مرحلة ما قبل علي أهمی، )2()2007(أسامة كامل راتب أمین أنور الخولى، ؤكدوی

وما  ،من فرص تربویة لألطفال المدرسة حیث تمثل مرحلة سنیة هامة للتعلم، من خالل ما تقدمه
 تتیحه من مجاالت تعلیمیة متعددة تساعد على إكساب األطفال العدید من المفاهیم والمهارات

یث تنمي فیه والطفل هو المحور األساسي في المناهج الحدیثة، ح، األساسیة الضروریة لنموهم
وترفض مبدأ اإلجبار والقهر، ، وتشجعه على اللعب الحر، عنصر التجریب والمحاولة واالكتشاف

بل تركز على مبدأ المرونة واإلبداع والتجدید والشمول، وهذا یستوجب وجود  نظام تربوي یستند 
علم النفس، والریاضیة، و  التربوي في المجاالت التربویة على أحدث ما دفعت به نتائج البحث

وغیرها من المجاالت؛ حیث تعتمد التربیة الحركیة على اإلمكانات الحركیة الفطریة الطبیعیة 
  )146: 2(.أألساسیةالمتاحة من خالل جسم الطفل والتي یطلق علیها الحركة 

یرتبط  تطویر النمو الحركي بأنواع المهارات الحركیة التي یكتسبها الطفل من خالل الفرص  كما 
فاكتساب الطفل  ،احة لممارسة مختلف أنواع األداء الحركي نتیجة لرغبته الشدیدة في الحركةالمت
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 ،نتقال من مكان إلى أخر من عوامل توسیع دائرة النشاط الحركي لدیهمثل المشي واال مهارات
  )73: 6. (التي تؤثر على الطفل خالل تفاعله مع البیئةكمیة ونوعیة المثیرات فتزداد بذلك 

  :مشكلة البحث -1-2
المهارات الحركیة األساسیة تسجیل القیاسات المتعلقة بمتغیر ل الحظ الباحثون من خال

رغم  ،وجود تدني في مستوى المهارات الحركیة األساسیة ألطفال ماقبل المدرسة، هم السابقةبأبحاث
لتوافق ضعف اظ الباحثون الحكما ، و والتعلمبه هذه المرحلة من خصائص في النمما تتمتع 

تصمیم الباحثون إلى  ادعاألمر الذي ، ثب والجري والرميالعضلي العصبي وضعف التوازن والو 
المهارات ومعرفة مدى تأثیره على مستوى ، لتنمیة المهارات الحركیة األساسیة برنامج تربیة حركیة

الریاضیة  حیث تعد هذه المهارات من المهارات األساسیة لكثیر من األلعاب، األساسیة الحركیة
  . األخرى

  :أهمیة البحث -1-3
 من لألطفال تقدمه ما خالل من للتعلم، هامة سنیة مرحلة تمثل المدرسة قبل ما مرحلة نإ
 من العدید وتنمیة إكساب على تساعد متعددة تعلیمیة مجاالت من تتیحه وما تربویة فرص

ومعرفة  ،حركیة تربیة برنامج تصمیم إلى الباحثون دعا الذي األمر األساسیة الحركیة المهارات
 المهارات من المهارات هذه تعد حیث األساسیة، الحركیة المهارات بعض على تأثیره مدى

تقان األخرى الریاضیة األلعاب من لكثیر األساسیة  ثریؤ  صحیح بشكل وأداؤها المهارات هذه وإ
 الحركیة المهارات تنمیة يف البحث أهمیة تظهر ولهذا مستقبال، األخرى الریاضات تعلم في إیجابا

  . المدرسة قبل ما ألطفال ساسیةاأل
  :التعرف على إلىیهدف البحث  :البحـث أهــداف -1-4
 - الجري -المشي(على المهارات الحركیة األساسیة المقترح تربیة الحركیة البرنامج  تأثیر  -

  .ما قبل المدرسة ألطفال مرحلة) الرمي - يالتوازن الحرك - التوازن الثابت - الحجل -الوثب
 -الوثب -الجري -المشي(األساسیة التعرف على حجم تأثیر البرنامج  في المهارات الحركیة  -

  .ألطفال مرحلة ما قبل المدرسة)يالرم -التوازن الحركي -التوازن الثابت -الحجل
  :فروض البحث -1-5
  :  ضوء األهداف یضع الباحثون الفروض التالیة  في
متوسط درجات أطفال  فيعینة لل) ي، البعديالقبل(بین القیاسین  صائیاإحله توجد فروق دا -

ولصالح  األساسیةات المهارات الحركیة اختبار سنوات في ) 6: 5(مرحلة ما قبل المدرسة من 
 .القیاس البعدى 
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 - الوثب - الجري - يالمش( األساسیةلمهارات الحركیة وجود تأثیر وفاعلیة عالیة للبرنامج في ا -
  .ألطفال مرحلة ما قبل المدرسة).يالرم -الحركيالتوازن  -توازن الثابتال -الحجل

  :مصطلحات البحث -1-6
لتعلیم الحركات األساسیة واكتساب  لألطفالشكال التربیة البدنیة أشكل من " :التربیة الحركیة

 ،والحركیة اللیاقة البدنیة والحركیة والعقلیة واالنفعالیة واالجتماعیة باستثارة قدراتهم المعرفیة
  )17: 8( ".واستخدام أسلوب االستكشاف الفردي في حدود إمكانیاتهم وقدراتهم 

على الحركة وتتضمن  أساسيي المهارات التي تعتمد بشكل ه" :المهارات الحركیة األساسیة
عملیات معرفیة وعملیات إدراكیة وعملیات وجدانیة لتحقیق التكامل في األداء وتظهر مع مراحل 

  ) 29: 15( ."بدني المبكر النضج ال
 :الدراسات السابقة 2- 2
 .)14) (2014(ي نادیة محمد الصاو دراسة  2-2-1

تأثیر برنامج للتربیة الحركیة على بعض المهارات الحركیة األساسیة ومفهوم " :عنوان الدراسة
  ."الذات لدى األطفال فى مرحلة ما قبل المدرسة

أثیر برنامج التربیة الحركیة األساسیة التعرف على ت إلى الدراسة هذه هدفت :هدف الدراسة
لدى أطفال  ) الخبرات األسریة  –العالقات مع األصدقاء  –الخبرات المدرسیة ( ومفهوم الذات 

  .)مرحلة ماقبل المدرسة 
  .المنهج التجریبي :منهج الدراسة
، )سنوات 6- 4(طفل في المرحلة السنیة من ) 40(اشتملت عینة البحث على  :عینة الدراسة

 المهاراتعلى مستوى أداء  إیجابي تأثیروكانت أهم نتائجها أن برنامج التربیة الحركیة له 
  .قبل المدرسة مرحلة ما أطفالالحركیة األساسیة ومفهوم الذات لدى 

  .)3)(2008( رشید عامر محمددراسة  2-2-2
األساسیة الحركیة  المهاراتتأثیر برنامج تربیة حركیة مقترح على تنمیة بعض " :عنوان الدراسة

) 6-4(والقدرات البدنیة وعالقتهما بمستوى الكفاءة اإلدراكیة الحركیة ألطفال ما قبل المدرسة من 
  ."سنوات

تصمیم برنامج تربیة حركیة مقترح والتعرف على تأثیره  تهدف هذه الدراسة إلى :هدف الدراسة
لبدنیة ألطفال ما قبل على تنمیة بعض المهارات الحركیة األساسیة وعلى تنمیة بعض القدرات ا

  .المدرسة
  .استخدم الباحث المنهج التجریبي :المنهج المستخدم
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) 6-4(قبل المدرسة من طفل من أطفال ما) 60(اشتملت عینة البحث على  :عینة الدراسة
  .سنوات

یة على المهارات الحركیة اإلدراك إیجابیاً  تأثیراً أن برنامج التربیة الحركیة المقترح له :أهم النتائج
قبل  األساسیة والقدرات البدنیة ورفع مستوى الكفاءة اإلدراكیة الحركیة لدى أطفال مرحلة ما

  .المدرسة
  :البحث إجراءات-3

مته ئوذلك لمال ذو المجموعة الواحدة استخدم الباحثون المنهج التجریبي :منهج البحث 3-1
  .لطبیعة وأهداف البحث

ل بمدینة سبها والبالغ اطفأطفال ریاض األل مجتمع البحث على یشم :مجتمع البحث 3-2
  .طفل وطفله )147(عددهم

بصمة ( طفال بسبهاة من ریاض األتم اختیار عینة البحث بالطریقة العمدی :البحث ةعین3-3
) 80(سنوات البالغ عددهم ) 6ــ 5(تراوح أعمارهم من ت، الذین )أمل الغد - طیور الجنة  –خیر 

  .من مجتمع البحث% 54والي طفل وطفله وشملت عینة البحث ح
للتحقق من تجانس عینة البحث تم تحلیل نتائج قیاس البیانات  :تجانس عینة البحث 3-4

وقد ، )الطول -الوزن -العمر(في  ةتجانس العین ىمد ىلعینة البحث  للتعرف عل اسیةاألس
  .ت المتغیراهذه مناسبة لقیاس ال واألدواتات ختبار استخدم الباحثون المقاییس واال

  )1(جدول 
  لعینة البحث األساسیةللمتغیرات  صائياإلحالتوصیف 

  80= ن 

 المتغیرات
 الدالالت اإلحصائیة

المتوسط 
 الحسابي

 معامل التفلطح االنحراف المعیاري الوسیط
معامل 
 االلتواء

القیاسات 
 األساسیة

 0.02 1.41-  0.28 5.4 5.41 )سنة(العمر 
 0.53-  0.93-  3.15 107 106.60 )سم(الطول 
 0.25-  0.95-  1.23 19.5 19.45 )كجم(الوزن 

القیاسات األولیة األساسیة أن  فيتجانس بیانات عینة البحث ) 1(یتضح من جدول     
القیاسات المستخلصة  مما یدل على أن) 0.02إلى  0.53- (معامالت االلتواء تتراوح مابین 

وتقترب جدا من  ،3±عتدالیة تتراوح مابین  اال امل االلتواءعتدالیة حیث أن قیم معقریبة من اال
تذبذب المنحنى  إنوهذا یعنى ) 0.28- إلى 0.1.41- ( الصفر كما بلغ معامل التفلطح ما بین 
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ألسفل مما یؤكد تجانس أفراد عینة  أوالمتوسط ولیس متذبذبا ألعلى  فياالعتدالى یعتبر مقبوال و 
  .المتغیرات األولیة فيالبحث 

  )2(جدول 
  في القیاس القبلي لعینة البحث  األساسیةالحركیة للمهارات  اإلحصائيوصیف الت

  80= ن                                                                                     
  المتغیرات

 الدالالت اإلحصائیة

 لتواءمعامل اال  معامل التفلطح االنحراف المعیاري الوسیط المتوسط الحسابي

ات المهارات اختبار 
 األساسیةالحركیة 

 0.14- 1.12- 0.88 17.69 17.46 )ثانیة(متر 10 المشي

 0.69 0.11- 0.43 5.05 5.11 )الثانیة(متر  15 جريزمن  اختبار

 0.02 0.87- 0.11 0.93 0.93 )متر(الوثب الطویل 
 0.26- 0.67- 0.81 16.4 16.37 )سم(العموديالوثب 

 0.03- 1.30- 0.67 3.88 3.79 )ثانیة(متر ) 5(لرجل الیمنى الحجل با

 0.17- 1.20- 0.69 3.835 3.73 )ثانیة(متر ) 5(الحجل بالرجل الیسرى 

 0.00 1.51- 1.32 6.12 6.29 )الثانیة(التوازن الثابت  اختبار

 0.16- 0.81- 1.06 14.74 14.67 )ث(التوازن الحركي   اختبار

 0.35 1.37 0.36 3.36 3.42 )متر(الرمي  

  
ات المهارات الحركیة اختبار فیمدى تجانس بیانات عینة البحث ) 2(یتضح من جدول      

مما یدل على ) 0.69إلى  0.26-(أن معامالت االلتواء تتراوح مابین  ،يقبلللقیاس الاألساسیة
اإلعتدالیة تتراوح مابین  أن القیاسات المستخلصة قریبة من اإلعتدالیة حیث أن قیم معامل االلتواء 

یعنى  وهذا) 0.11-  إلى 1.51-(وتقترب جدا من الصفر كما بلغ معامل التفلطح ما بین  ،±3
 ألسفل مما أوالمتوسط ولیس متذبذبا ألعلى  فيیعتبر مقبوال و  يتذبذب المنحنى االعتدال إن

للقیاس األساسیةة ات المهارات الحركیاختبار  في األساسیةعینة البحث  األطفالنس یؤكد تجا
  .القبلي

 :البحث أدوات 3-5
  :القیاسات -3-5-1
  .تم حسابه من خالل تاریخ میالد الطفل: العمر الزمني -
  .ستخدام جهاز الرستامیتر ألقرب سنتیمتراتم قیاسه ب: الطول -
  .لقیاس الوزن ألقرب كیلو جرام يبستخدام المیزان الطاتم قیاس الوزن ب: الوزن -
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  :اتبار ختاال -3-5-2
 :ات المهارات الحركیة األساسیةاختبار : أوالً 

  :األساسیة من خاللات المهارات الحركیة اختبار تم تحدید 
 بیكارا الرجوع إلى المراجع العلمیة لكل من RaiPica )2012)(16(، طلحة حسام الدین 

محروس محمد محروس ، )9)(2015(أمیرة محمود طه، مجدي محمد فهیم، )4)(2014(
 15اختبار الجري  –متر 10اختبار المشي (  )7()2014( عفاف عثمان، )10)(2015(

 5اختبار الحجل بالرجل الیمنى  –ختبار الوثب الطویل ا –العمودي  الوثباختبار  –متر 
اختبار الوقوف رجل واحدة أطول فترة ممكنة  –متر  5اختبار الحجل بالرجل الیسرى  –متر 

اختبار المشي بأطراف األصابع فوق المقعد   -كنة رمي كرة التنس ألبعد مسافة مم –
 ).السویدي

  :ات المهارات الحركیة األساسیةختبار المعامالت العلمیة لال: ثانیاً 
  :یليات كما ختبار قام الباحثون بحساب معامل الثبات ومعامل الصدق لال

  :اتختبار صدق اال -أ
بعد حصرها من المراجع ات ختبار قام الباحثون بإیجاد المحتوى لال :المحتوىصدق  -

وذلك للتحقق من صدقها ومدى تحقیقها  البدنیةوعرضها على الخبراء بكلیات التربیة ، العلمیة
سنوات وقد اتفق الخبراء ) 6-5( لألطفالوضعت من أجله ومدى مالئمتها  الذيللهدف 

  .ات المختارة للمهارات الحركیة األساسیة ختبار على صالحیة اال
  :اتختبار ثبات اال -ب

ات عن طریق ختبار لحساب معامل الثبات لال ختبارالباحثون طریقة إعادة تطبیق اال أستخدم
  وقوامها االستطالعیةات على عینة البحث ختبار حیث تم تطبیق اال" ر" االرتباطحساب معامل 

إیجاد معامل أیام وتم ) 7(قدره  زمنيأطفال من خارج عینة البحث األساسیة بفاصل ) 10(
  .بین القیاسین الثبات
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 )3(جدول 
  ثبات إلیجادللمجموعة االستطالعیة   الثانيوالتطبیق  األولالفروق بین التطبیق داللة 

  )اختبارات المهارات الحركیة األساسیة(
  10= ن 

 المتغیرات
  قیمة الفرق بین المتوسطین الثانيالتطبیق  األولالتطبیق 

 ت
معامل 
 ع± س ع± س ع± س الثبات

اختبارات 
المهارات 
الحركیة  
 األساسیة

 0.876 0.60 1.25 0.24 0.83 16.99 1.21 17.23 )ث(متر 10 المشي
 15اختبار زمن عدو 

 )الثانیة(متر
5.35 0.73 5.21 0.52 0.14 0.80 0.56 0.907 

 0.922 0.28 0.16 0.01 0.10 0.92 0.16 0.91 )متر(الوثب الطویل 
 0.880 0.35 1.36 0.15 0.92 16.20 1.29 16.05 )سم(ي الوثب العمود

متر ) 5(الحجل بالرجل الیمنى 
 )ث(

3.92 0.94 3.82 0.73 0.10 1.03 0.29 0.917 

) 5(الحجل بالرجل الیسرى 
 )ث(متر 

3.84 0.98 3.78 0.71 0.06 1.01 0.20 0.886 

 0.896 0.37 1.62 0.19 1.09 6.42 1.56 6.24 )ث( اختبار التوازن الثابت 

 0.892 0.15 1.57 0.07 1.13 14.46 1.52 14.38 )ث(ار التوازن الحركي  اختب
 0.931 0.57 0.54 0.10 0.34 3.36 0.62 3.26 )متر(الرمي  

  2.26=  0.05عند مستوى  معنوي*
ومعامل االرتباط  داللة الفروق بین التطبیق األول والتطبیق الثاني  إن) 3(یتضح من جدول      

عدم وجود فروق معنویة بین ، )اختبارات المهارات الحركیة األساسیة(یجاد ثبات إل بین التطبیقین
وهذه )  0.60 إلى 0.15(حیث بلغت قیمة ت المحسوبة ما بین  ،الثانيوالتطبیق  األولالتطبیق 

مما ) 0.931 إلى 0.880(ین كما بلغ معامل الثبات ما ب، 0.05القیم غیر معنویة عند مستوى 
عید أ إذاتعطى نفس النتائج  وأنهاات المهارات الحركیة األساسیة تتسم بالثبات ن اختبار أیؤكد 

  .على نفس العینة وفى نفس الظروف  أخرىتطبیقها مرة 
ستمارات تسجیل البیانات للقیاسات اقام الباحثون بتصمیم  :جمع البیانات استمارات 6- 3

  :وهى) القبلیة والبعدیة(ات ختبار ونتائج اال
 .)السن -الوزن -الطول(یانات األطفال المتعلقة بمتغیرات استمارة تسجیل ب -
 .ات المهارات الحركیة األساسیةاختبار استمارة تسجیل نتائج  -
 :ج المقترح ألطفال ما قبل المدرسةخطوات إعداد البرنام 7- 3
  :المدرسة قبل الهدف العام لبرنامج التربیة الحركیة المقترح ألطفال ماتحدید  3-7-1

  .المدرسة قبل ما ألطفال األساسیة الحركیة المهارات تنمیة ربیة الحركیة إلىیهدف برنامج الت
  :وضع البرنامج أسس3-7-2
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قبل  تنمیة بعض المهارات الحركیة ألطفال ما( یعمل البرنامج على تحقیق األهداف أن -
  .المدرسة

  .سنوات) 6-5(یراعى خصائص النمو للمرحلة السنیة  أن -
  .سنوات) 6-5(بات للمرحلة السنیة طلیلبى احتیاجات ومت أن -
  ).قبل المدرسة حركیة ألطفال ما أنشطة( :محتوى البرنامجوضع  3-7-3

  :وى البرنامج وفقا للشروط التالیةتم وضع محت
  .األنشطة مما یزید من التشویق واإلثارة عند األطفال فيأن تتسم بالمرونة والتنوع والشمول   -
  .البساطة والتكامل والترابط والتجدیدأن تتسم أنشطة البرنامج ب  -
  . توافر اإلمكانات واألدوات المادیة والبشریة  -
  .حركیة مختلفة استجاباتدافعیة األطفال إلصدار  استثارة  -
  .مراعاة الفروق الفردیة بین األطفال  -
  .وحل المشكالت الحركي االستكشافتقدم محتوى البرنامج بأسلوب   -
  .والسعادة على األطفالطابع المرح   فيأن تض  -
  .التدریس فيأن یراعى التدرج من السهل إلى الصعب ومن البسیط إلى المركب   -
المعالجة  -  االنتقالیةغیر  -  االنتقالیة(تنمیة المهارات الحركیة األساسیة  فيأن تساعد   -

  )الیدويوالتناول 
  .ن أسالیب تقویم البرنامج واضحاً أن تكو   -

حصص في ) 4(على وحدة وتشتمل كل  ةوحد) 12(یم محتوى البرنامج  إلى وبذلك تم تقس     
  .         األسبوع

على  صورته النهائیة وقابل للتنفیذ فيمن توزیع المحتوى كامًال أصبح البرنامج معدًا  االنتهاءبعد 
  .المحددةلبحث وفق المدة الزمنیة عینة ا
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  )4(جدول 
  )الدرس األول  –الوحدة األولى (الحركیة المقترح نموذج من برنامج التربیة 

  األول: الدرس     األولى :الوحدة
أجزاء 
  األھداف  التشكیالت  األدوات  التطبیقات  الزمن  الدرس

  الجزء
  التمھیدي

  .في خط مستقیم مامإلى األھیا یا أطفال نمشي  -  ق 10
مع ثني الركبتین ویقلد  مامإلى األمن یستطیع المشي  -

  .بطةالمشیة 
  الحجل بین العصا  -
  الوثب فوق العصا وھي على األرض   -
  

  
  عصي 

 ××××—.... 
  
  ××××—.... 

  -:األھداف المعرفیة
التي  االنتقالیةــ أن یذكر الطفل الحركات األساسیة 

  .تعلمھا 
  أن یمیز الطفل بین أنواع المشي المختلفة  

  
  -:األھداف النفس حركیة

  ر السرعة من البطيءي الطفل مع تغییأن یمش -
    .إلى السریع والعكس 

  . بندولیھمام بحركة إلى األأن یجري الطفل  -
  

   - :الوجدانیة األھداف
  لدى الطفل لیشعر  الجماعيتنمیة الحس   -

  فيبمظاھر الجمال فیما حولھ ویشارك بإیجابیة 
  . العمل الجماعي

  أن یتحمس الطفل ألداء مایطلب منھ من  -
  .واجبات حركیة

  الجزء
  الرئیسي

  :یقسم األطفال إلى ثالث مجموعات   ق 30
  )أ(مجموعة 

  ــ یمشي الطفل على خطوط مرسومة على األرض 
  )ب(مجموعة 

ـــ یمشي الطفل ثالث خطوات ثم یجري حتى نھایة 
  الملعب 

  )ج(مجموعة 
ـــ یمشي الطفل على أطراف األصابع ومع اشارة المعلم 

  .مامإلى األیبدأ بالجري 
  

  تبادل المجموعات على المحطات الثالثة یتم 

  خطوط مرسومة على األرض 
  )أ(المجموعة 

××  
××  

  )ب(المجموعة 
××××××  

  ــــــــــــــــــــــ
  )ج(المجموعة 
××××××  

  الجزء
  الختامي

  لعبة المطاردة  ق 5
یقسم األطفال إلى أربعة قاطرات متساویة وعند اإلشارة 

لكي یلمس خط  یجري الطفل األول من كل قطار
) أصحابھخلف (المطاردة ثم یعود ویقف خلف القطار 

  وھكذا یتكرر بالنسبة لبقیة األطفال
  یكون الجري بالتتابع بین أفراد القاطرات"

××××××  
× ×××××  
××××××  
××××××  

  

  :یسطریقة التدر تحدید  3-7-4
وى البرنامج تدریس محت فيوحل المشكالت  الحركي االستكشافالباحثون أسلوب  أستخدم

لتحقیق بعض أهداف برنامج ، لألطفال ةیعطى مجال من الحری األسلوبوهذا ،  )أنشطة حركیة(
  .تحقیقًا ألهداف التربیة الحركیةاألنسب واألكثر  باعتباره المقترح التربیة الحركیة

قبل   قام الباحثون بتقویم مستوى  أطفال ما :"االختبارات" یمیالتق أسلوبتحدید  3-7-5
ات المهارات اختبار بعد تطبیق البرنامج وذلك من خالل قبل و سنوات ) 6-5(لمدرسة من ا

الحجل بالرجل  اختبارم، 15 الجريختبار ام، 15 المشي اختبار( فيالحركیة األساسیة المتمثلة 
الوثب الطویل،  اختبار، ياختبار الوثب العمودم،  5الحجل بالرجل الیسرى  اختبارم، 5الیمنى  
أطراف األصابع فوق المقعد ب المشي اختبارالوقوف على رجل واحدة أطول فترة ممكنة،  اختبار
  ).مى  كرة تنس ألبعد مسافة ممكنةر  اختبار، يالسوید

قام الباحثون بإجراء هذه الدراسة إلجراء المعامالت العلمیة  :االستطالعیةالدراسة  8- 3
التأكد من ثبات  :بهدف) 8/11/2018( إلى) 4/11/2018(لالختبارات في الفترة  الزمنیة من 
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سنوات للتعرف على ) 6-5(ألطفال ماقبل المدرسة ممن تتراوح أعمارهم من ، اتختبار وصدق اال
  :مدى مالئمة االختبار للتطبیق وذلك بهدف

 .ختبارالتعرف على مدى مالئمة الوقت المخصص ألداء اال -
 .اتتبار خیمكن نواجهها عند تطبیق اال يالتعرف على الصعوبات الت -

من خارج عینة الدراسة من أطفال ماقبل المدرسة ) 10(وتمت الدراسة على عینة قوامها 
  ).15/11/2018( إلى) 10/11/2018(الفترة من ياألساسیة ف

  :وقد أسفرت  نتائج هذه الدراسة عن 
  .البرنامج يالمستخدمة ف األدواتصالحیة  -
  .ة الزمن المحدد لتنفیذ البرنامجمناسب -
  :الدراسة األساسیة 3-9
ات المهارة الحركیة ختبار بإجراء القیاسات القبلیة ال ونقام الباحث  :القیاس القبلي 3-9-1

  .على عینة الدراسة االساسیة) 23/11/2018(إلى ) 17/11/2018(األساسیة، في الفترة من 
الفترة  قام الباحثون بتطبیق البرنامج في :)األساسیةالدراسة (البرنامج تطبیق  3-9-2

تم  :التالیةج وفقًا للخطة الزمنیة وقد تم تنفیذ البرنام)  28/2/2019(إلى ) 25/11/2018(من
تدرس خالل ، درس) 36(موزعة على ، وحدة)  12( تقسیم برنامج التربیة الحركیة المقترح إلى 

زمن حیث أن ، دروس أسبوعیا) 3(بحیث یتم تطبیق وحدة واحدة كل أسبوع بواقع ، ثالثة أشهر
  .دقیقة) 45(الدرس الواحد 

تم إجراء القیاسات  البرنامجبالوحدات الخاصة  تنفیذمن  االنتهاءبعد  :يالقیاس البعد 3-9-3
إلى ) 2/3/2019(الفترة من  فيالبعدیة الختبارات المهارات الحركیة األساسیة قید البحث 

)5/3/2019.(  
 يستخدام البرنامج اإلحصائاب إلحصائیةاتم إجراء المعامالت  :المعالجات اإلحصائیة -3-10
)(SPSS الستخراج المعالجات التالیة:  
  .يالمتوسط الحساب -
  .الوسیط -
 .يالمعیار  االنحراف -
 .النسبة المئویة -
  ."بیرسون" معامل االرتباط  -
  .معامل االلتواء -
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 .معامل التفلطح -
  .الفروق" ت"  اختبار -  
  .)Cohen )1988)(17.حجم التأثیر -  
  
  :عرض النتائج ومناقشتها -4
 :عرض النتائج 4-1

  :قید البحث األساسیةلمتغیرات المهارات الحركیة  والبعدي القبليعرض نتائج القیاس / أوالً 
  )5(جدول 

  )األساسیةالمهارات الحركیة ( فيیوالقیاس البعد القبليالفروق بین القیاس داللة 
  80=ن 

 المتغیرات
  قیمة الفرق بین المتوسطین يالقیاس البعد القبليالقیاس 

 %نسبة التحسن  ت
 ع± س ع± س ع± س

  المهارات
 الحركیة

متر 10 المشي
 )ثانیة(

17.46 0.88 15.53 0.94 1.93 0.57 15.19* 11.07 

زمن عدو  اختبار
 )الثانیة(متر  15

5.10 0.43 4.60 0.49 0.50 0.17 13.29* 9.84  

الوثب الطویل 
 )متر(

0.93 0.11 1.17 0.18 0.25 0.10 11.05* 26.48 

الوثب 
 12.41 *18.52 0.49 2.03 0.57 18.41 0.81 16.37 )سم(العمودي

الحجل بالرجل 
متر ) 5(الیمنى 

 )ثانیة(
3.79 0.67 3.25 0.67 0.54 0.15 16.48* 

14.30  
  
 

الحجل بالرجل 
متر ) 5(الیسرى 

 )ثانیة(
3.73 0.69 3.24 0.67 0.49 0.15 14.91* 13.14 

التوازن  اختبار
 32.96 *29.45 0.73 4.84 0.91 19.51 1.06 14.67 )ث(الحركي  

التوازن  اختبار
 12.17 *14.28 0.52 3.41 5.02 10.98 2.18 7.41 )ث(الثابت 

 32.08 *12.75 0.38 1.10 0.39 4.51 0.36 3.42 )متر(الرمي  

  2.09=  0.05عند مستوى  معنوي*
  
  



 م2020                         یة وعلوم الریاضة  المؤتمر العلمي الدولي السادس لكلیة التربیة البدن

415 

  والقیاس البعدى القبليفروق بین القیاس الشكل البیاني یوضح ال
  )األساسیةالمهارات الحركیة ( في

  )1(الشكل البیاني 

  
 القبليو الخاص بالفروق بین القیاس ) 1(رقم  البیانيو الشكل ) 5(یتضح من جدول       

ة البحث وجود فروق بین القیاسین عند لعین)األساسیةالمهارات الحركیة ( فيوالقیاس البعدى 
حیث بلغت قیمة ت . لصالح القیاس البعدى األساسیةجمیع المهارات الحركیة  في 0.05توى مس

كما   0.05وهذه القیم اكبر من قیمة ت الجدولیة عند مستوى ) 29.45  إلى  11.05(ما بین 
  . %)64.38   إلى%  9.84(تراوحت نسبة التحسن لصالح القیاس البعدى  ما بین 

  .قید البحث األساسیةحجم تأثیر البرنامج  في المهارات الحركیة عرض نتائج /ثانیاً 
  )6(جدول 

  )األساسیةالمهارات الحركیة (یوضح حجم تأثیر البرنامج على عینة البحث في
  الدالالت اإلحصائیة               

 
 
 اتختبار اال

 دالالت حجم  تأثیر البرنامج

فعالیة  حجم التأثیر العینة معامل االرتباط )ت(قیمة 
 البرنامج

 مرتفع 3.95 40 0.324 15.19 )ثانیة(متر 10 المشي

 مرتفع 3.19 40 0.423 13.29 )الثانیة(متر  15زمن عدو  اختبار
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 مرتفع 2.44 40 0.514 11.05 )متر(الوثب الطویل 

 مرتفع 4.32 40 0.456 18.52 )سم(العموديالوثب 

 مرتفع 3.87 40 0.449 16.48 )ثانیة(متر ) 5(الحجل بالرجل الیمنى 

 مرتفع 3.74 40 0.369 14.91 )ثانیة(متر ) 5(الحجل بالرجل الیسرى 

 مرتفع 5.76 40 0.617 29.45 )ث(التوازن الحركي   اختبار

 مرتفع 5.04 40 0.321 19.36 )الثانیة( التوازن الثابت  اختبار

 مرتفع 3.32 40 0.322 12.75 )متر(الرمي  

والخاص بحجم تأثیر البرنامج التدریبي  المطبق على عینة البحث ) 6(ول یتضح من جد       
وهذه )   5.76إلى   2.44(أن حجم التأثیر تراوح ما بین ) المهارات الحركیة األساسیة(في  

  .األساسیةالقیم تعبر عن فعالیة كبیرة للبرنامج التدریبي في تحسین المهارات الحركیة 
  :مناقشة النتائج 4-2

قبل  ألطفال ما األساسیةنتائج  تأثیر البرنامج على تنمیة المهارات الحركیة ة مناقش
( ات المهارات الحركیة األساسیة اختبار جمیع  فيسنوات لعینة البحث ) 6-5(المدرسة من 

  ).الرمي -الحركيالتوازن  -التوازن الثابت -الحجل -الوثب -الجري -المشي
والقیاس  القبليالخاص بالفروق بین القیاس ) 1( رقم البیانيوالشكل ) 5(یتضح من جدول 

 إحصائیةذات داللة لمجموعة البحث  و جود فروق ) األساسیةالمهارات الحركیة ( فيالبعدى 
. لصالح القیاس البعدى األساسیةجمیع المهارات الحركیة  في)0.05(عند مستوى  بین القیاسین

القیم اكبر من قیمة ت الجدولیة عند  وهذه) 29.45  إلى  11.05(حیث بلغت قیمة ت ما بین 
%  9.84(كما تراوحت نسبة التحسن لصالح القیاس البعدى  ما بین   0.05مستوى 

وما تطبیق البرنامج على أطفال ماقبل المدرسة  إلىویرجع الباحثون تلك الفروق ، %)64.38إلى
ه ذه فيل علمیة تتفق مع خصائص نمو األطفا أسسحركیة وضعت وفق  أنشطةمن  یحتویه
وتشبع رغباتهم  يتلب التي ةفي اختیار األنشط لألطفالوكذلك ترك مجال من الحریة ، المرحلة

ا مع ذویتفق ه، ینةال العقید البحث ألطف ةرات الحركیتحسن المها في يله األثر اإلیجابمما كان 
  ) 1)(2015(يالرحمن حجاز أسماء عبد، )14)(2014(ينادیه محمد الصاو ، نتائج دراسة كل من

 في اإلیجابيه الدراسات على أهمیة برامج التربیة الحركیة  ودورها ذحیث اتفقت نتائج ه
  .األساسیة ألطفال ماقبل المدرسة تنمیة المهارات الحركیة

( بین القیاسین  إحصائیاد فروق داله و جو  ینص على الذي األولوبهذا یتحقق صحة الفرض 
  .بعدىعینة ولصالح القیاس اللل) ، البعدى القبلي
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الخاص بحجم تأثیر البرنامج التدریبي المطبق على مجموعة ) 6( كما یتضح من جدول
)   5.76إلى   2.44(أن حجم التأثیر تراوح ما بین ) المهارات الحركیة األساسیة(البحث في  

ویعزى ، األساسیةلمهارات الحركیة وهذه القیم تعبر عن فعالیة كبیرة للبرنامج في تحسین ا
برنامج ( التجریبيإلى المتغیر  الحركیة األساسیة لدى األطفالالتحسن في المهارات  ونالباحث

 أشتملذلك ألن البرنامج المصمم ، تطبیقه على أطفال عینة البحث والذي تم) التربیة الحركیة
متنوعة ومختلفة تثیر مشاعر وانفعاالت  وألعاب، من األنشطة الحركیة متنوعةعلى مجموعة 
على  أشتمل والذيفاعلیة برنامج التربیة الحركیة  باإلضافة إلى، بات األطفالوحماس واستجا

، التوازن، والتي ساعدت نتقالیةاالالطفل في التعرف على الحركات  حركات وتمرینات تساعد
الطفل على اكتساب التحكم العضلي العصبي، كما احتوى أیضًا على األنماط الحركیة األساسیة 

وقد اتفقت هذه النتائج مع ما أشار إلیه ، الرميي والقفز والوثب والحجل و للطفل كالمشي والجر 
  ) .13)(2008( الدین رضوان محمد حسن عالوى ومحمد نصر

وجود تأثیر وفاعلیة عالیة للبرنامج  اني الذي ینص على الثوبهذا یتحقق صحة الفرض     
التوازن  -التوازن الثابت -لالحج - الوثب -الجري - يالمش(  األساسیةفي المهارات الحركیة 

  .ألطفال مرحلة ما قبل المدرسة).يالرم -الحركي
والمنهج المستخدم وبعد إتمام تجربة البحث  في ضوء أهداف البحث :االستنتاجات 5-1

  توصل الباحثون إلى االستنتاجات اآلتیة اإلحصائي لیل واستنادا إلى التح
 ).بیا في نمو المهارات الحركیة األساسیةأثر برنامج التربیة الحركیة تأثیرا ایجا -1
برنامج التربیة الحركیة تأثیرا ایجابیا في مستوى تحسین أداء المهارات الحركیة  أثر -2

  .  )ب، التعلقالمشي،الجري،الوث(األساسیة 
  :التوصیات 5-2

  :الباحثون بالتوصیات اآلتیة یوصي في ضوء النتائج السابقة 
من خالل درس النشاط البدني  األساسیةالمهارات  الحركیة بتنمیة  االهتمامضرورة   -1

 .في ریاض األطفال 
بوضع المناهج والبرامج المناسبة وفق خصائص واحتیاجات األطفال بهذه  االهتمام -2

 .المرحلة التي تساعدهم على النمو السلیم والمتكامل 
ة في مجال التربیة بإقامة دورات تعزیز وتطویر لقدرات معلمي التربیة البدنی االهتمام -3

 . قبل المدرسة  ألطفال ماالحركیة 
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قبل المدرسة وعلى  إجراء المزید من البحوث في مجال التربیة الحركیة لمرحلة ما -4
 .مراحل دراسیة أخرى 

  قائمة المراجع 
  :العربیة جعالمرا: أوالً 
أسماء عبد الرحمن    .1

 حجازي
) عمال الفنیةاأل، الموسیقى، الحركة(ثیر المنظومة الثالثیة أت :

تحقیق بعض أهداف التربیة الحركیة ألطفال ماقبل  في
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 لإلنجازاتجاهات طالب كلیة التربیة نحو الترویح في تحسین مستوى الدافعیة 
  

  لــة الوكیـــــــــد خلیفــــــمحم. د                                                        
  عبدالسالم الشارف النعمي. د                                                         

 ريـــــــي محمد الهنشیـــــــلیل. د                                                         
  :البحث مقدمة 1-1

لالتجاهات أهمیة خاصة في علم النفس االجتماعي وعلم النفس التربوي وهي من أهم 
، فاالتجاهات النفسیة واالجتماعیة من أهم نواتج عملیة التنشئة االجتماعیة، األساسیةالعوامل 

 التي تؤدي دورًا أساسیًا في ضبطه وتوجیه، ویشیر، وهي في نفس الوقت من أهم دوافع السلوك
محمد إلى ان االتجاهات نوع من التصورات أو المفهومات الي نطلق علیها في علم النفس  سمیر
 9.( فهي تحدید ال یمكن لمسه او تناوله مباشرة ، إي بناء أو تصور نظري" Coustruct"لفظ 

– 243 (  
ویشیر توفیق مرعي، أحمد بلقیس الى إن االتجاه هو حالة  من االستعداد أو التأهب  

العصبي والنفسي تنتظم من خالله خبرة الفرد وتكون ذات تأثیر توجیهي أو دینامي على استجابته 
    ) 138 -22.( وعات والمواقف التي تستثیر هذه االستجابةلجمیع الموض

یعرف االتجاه بأنه نزعة نحو أو ضد بعض العوامل البیئیة، "  " Bogardusإما بوجاروس
  ) 144  - 12. ( تصبح هذه النزعة قیمة إیجابیة أو سلبیة 

على التكیف فهي تساعده ، ویرى عبدالرحمن عیسوي إن لالتجاهات أهمیة بالغة في حیاة الفرد
مع الحیاة الواقعیة  كما تساعده على التكیف االجتماعي وذلك عن طریق قبول الفرد لالتجاهات 

  )196-12. ( التي تعتنقها الجماعة فیشاركهم فیها ومن ثم یشعر بالتجانس معهم
  .لالتجاه ثالث مكونات ویمكن إجمالها على النحو التالي  

ویؤثر في ، الشعور العام لدى الفرد نحو الشيء أو الشخص:المكون العاطفي أو الوجداني: أوالً 
  )             185-  21.(لشيء أو الشخص أو رفضهتقبل ا
هو المعلومات والمعارف التي تنطوي علیها وجهة نظر الشخص :المكون المعرفي : ثانیاً 

لمعلومات الفكرة ذات العالقة بموقفه، كلما زادت ا صاحب االتجاه نحو الشيء أو الحادثة أو
والحقائق حول موضوع االتجاه  وكانت دقیقة وصحیحة كان االتجاه مبنیًا على أسس 

  )185-184 - 21.(سلیمة
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وتتوقف هذه ، ویشمل على العمل لالستجابة تجاه الموضوع بطریقة ما :المكون السلوكي:ثالثاً 
  ) 194 - 6.(جتماعیة ویتأثر هذا الجانب بضوابط التنشئة اال، على معتقداته السالبة أو الموجبة

تمثل الدوافع  العامل األساسي التي تؤثر بشكل مباشر على المشاركة في األنشطة 
الترویحیة وتزید في مستوى الدافعیة  لإلنجاز، فالدوافع المرتبطة بممارسة األنشطة الترویحیة 

فع تعتبر من أهم موضوعات علم النفس عامة والدافعیة بشكل خاص الن وراء كل سلوك دا
  . یدفعه ویحركه الى المشاركة في األنشطة المختارة 

على إن الدافعیة هي مفهوم افتراضي كالذكاء والشخصیة ال ) 2013(ویؤكد معاویة غزالن 
یمكن مالحظته مباشرة، وانأ یستدل علیه من خالل اآلثار التي یتركها على سلوك اإلنسان 

، والتفكیر والشعور على صورة دون غیرهاالمالحظ،الدافعیة هي التي تدفع الفرد للتصرف 
فالسلوك المدفوع مستثار وموجه ومستدام ومعنى أخر تحرك الدافعیة سلوكنا وتوجه نشاطاتنا 
،أنها المحرك الذي یحرك المركبة  ویمدها بالطاقة وهي المقود الذي یوجهها إذ ان الطاقة والتوجه 

  ) 197- 20. ( یمثالن محور مفهوم الدافعیة 
إلى أهمیة دراسة الدوافع حسب نوعیتها وتحدیدا  )Vallerand,)2001فقد أشار فالیراند   

الدوافع الداخلیة والدوافع الخارجیة والالدافعیة، حیث أن الممارسات الترویحیة تتمیز عن غیرها 
األنشطة  فلذا دوافع ممارسة، وأدائها إثناء وقت الفراغ ثانیا، بحریة االختیار واإلرادة الذاتیة أوالً 

  ) 264 -26.( الترویحیة الریاضیة ترتبط وبشكل مباشر بالدوافع الداخلیة
ودراسة الدوافع الداخلیة لممارسة األنشطة الترویحیة الریاضیة من الممكن ربطها بنظریة 

من وجهة النظر المقدمة )Ryan and Deci )2000التقریر الذاتي ویشیر كل من راین ودیسي 
أسباب المشاركة الترویحیة الریاضیة تكمن في البحث عن أهداف محددة  في هذه النظریة فإن

وهذه األهداف مدعومة  محركة ) غیر ذلك ....اللیاقة البدنیة ، تطویر المهارات، المتعة(مثل 
  )68-30.(بحاجات نفسیة

یختلف اإلفراد فیما بینهم في دافعیة االنجاز فبعضهم مدفوع بدرجة عالیة للنجاح ویبدل 
وبعضهم األخر غیر مدفوع للنجاح ال یبذل الجهود لكي ، مضنیة ویكافح من اجل التفوق جهود

وتعرف دافعیة االنجاز بأنها رغبة عامة لتحقیق األهداف التي تتطلب ، یحقق انجازات معینة
  )216 -20. (درجة من المهارة 

یمتاز اإلفراد ذوي دافعیة االنجاز المرتفعة بالعمل الجاد والمثابرة واإلصرار على تحقیق 
  )216 -20.(عندما ینجحون بإنجازاتهمأهدافهم ویفتخرون 
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إما نتائج دافعیة االنجاز فهي عموما ایجابیة فاإلفراد ذوي الدافعیة المرتفعة أكثر احتماًال 
مرتفعة والتي ترتبط بدورها بنوع المهن التي یستغلها لدخول الجامعات والحصول على درجات 

اإلنسان في المستقبل مقارنة بذوي الدافعیة المنخفضة كما ترتبط دافعیة االنجاز المرتفعة بالنجاح 
  )217 - 20.(االقتصادي والمهني

المستخدمة  التكتیكاتأشهر ) TAT(یعد اختبار تفهم الموضوع  قیاس دافعیة االنجاز
اذ یتكون  هذا االختبار من مجموعة من الصور الغامضة یتم عرضها ، لقیاس دافعیة االنجاز

على المفحوصین ویطلب منهم كتابة قصة عن كل صورة تصف ما الذي یحدث ؟ وما الذي 
أدى الي هذا الموقف ؟ وما الذي یفكر به إبطال القصة أو ینوون القیام به ؟ وما الذي سیحدث 

  ) 217- 20.(قًا ؟ بعد ذلك یتم التعرف الى مستوى دافعیة االنجاز بنظام تصحیح معیاريالح
احد كبار المشتغلین في میدان دافعیة االنجاز أن األشخاص الذین " ماكیالند"ویفترض 

تزخر قصصهم كثیرًا فیما یتعلق باإلنجاز، یمتازون بالطموح والمنافسة واالستقاللیة والمثابرة 
شكالت وان األنات أقل اندفاعا للتفوق في االنجاز في المیدان المهني ومهاجمة الم

  )218-20.(والعمل
إلى إن دافعیة االنجاز األكادیمي تعد شكًال من ) 2013( غزالن فقد أشار معاویة ابو

إشكال دافعیة االنجاز التي یكون التركیز فیها علي المهام والنشاطات األكادیمیة وتعرف بأنها 
في ضوء مستوى معین من مستویات االمتیاز األكادیمي أو االهتمام بالمنجزات التنافس "

األكادیمیة أو الرغبة في األداء الجید سواء في المدرسة او الجامعة او المیل الى السعي والكفاح 
  .ل النجاح في المواقف األكادیمیةفي سبی

ز بالتوجه نحو النبوغ وحب بأنها االستمتاع بالتعلم الذي یتمی) 1995(وقد أشار جوتغرید 
  .والتولد الداخلي للمهمة وتعلم التحدي في المهام الصعبة جدًا ، االستطالع والمثابرة

أن دافعیة االنجاز األكادیمي تلعب دورًا حیویًا في إثارة رغبة ) 1993( ویرى قطامي  
واستمراره ونجعله أكثر المتعلم لالهتمام بالموضوعات الدراسیة وتوجیه سلوكیاته التعلیمیة وتعزیزه 

  )218-20.(نشاطًا وحیویة وتفاعًال في المواقف الصفیة
التي تؤثر في حجم ومدى طبیعة االهتمامات ، إن المعرفة إحدى المقومات الهامة

، فكلما زادت معلومات  الطالب ومفاهیمهم نحو نشاط ما، الترویحیة  والمشاركة اإلیجابیة فیها
د یرجع عدم ممارسة الطالب لنشاط ترویحي معین إلى عدم فق، زادت فرص مشاركتهم فیه

  ) 581 - 23.( معرفتهم  بطبیعة هذا النشاط وعدم إلمامهم به
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، ویمثل جانب الثقافة الترویحیة أحد أهم جوانب اإلعداد الثقافي بالنسبة للطالب الجامعي
المشاركة والممارسة لألنشطة وهذه الثقافة تنطوي على المعرفة والقیم واالتجاهات التي تتطلب 

  ) 8 - 2. (غ التي یتعرض لها الطالبالترویحیة وتكوین فلسفة ذاتیة تجاه أوقات الفرا
 إعداد في الجامعات دوران یكون للمدارس و كما یؤكد بعض الباحثین على ضرورة  

بد من بل ال، والمواعظ التلقین مجرد على ذلك یقتصر وأال الفراغ، وقت استثمار لحسن األبناء
البد للنظم التعلیمیة في ، الممارسة العملیة لمدة كافیة لغرس التربیة الترویحیة السلیمة في نفوسهم

  )50-11. ( ان تقضي نهائیًا على األمیة الترویحیة، كافة مستویاتها
كما أن الترویح عند الطالب هو میدان تعبیره ومسرح خیاالته وعن طریقه یتصل بما حوله 

ممارسة األنشطة الترویحیة یستطیع أن یعبر عما بداخله، وعن طریق الترویح ینمو وعن طریق 
وعن طریق الترویح یجد الكبار الفرصة الذهبیة لفهم ودراسة الطالب ، جسمانیًا وذهنیًا واجتماعیاً 

  )60  -10.(جتیاز أزماتهمومساعدتهم على ا
تمعات فالترویح ضرورة من ویعد الترویح أحد النظم االجتماعیة المكونة لبناء المج

  )93 - 14.  (تطویر شخصیة الفردوضرورة اجتماعیة تسهم في بناء و ، ضروریات الحیاة
الى إن الترویح  هو عبارة  عن ) 2013(أماني متولي ، ویشیر كال من محمد عبد العزیز

لبیًا أو رد فعل عاطفي أو حالة نفسیة وشعور یحسه الفرد قبل وأثناء وبعد ممارسته لنشاط ما س
ویتم أثناء وقت الفراغ وأن یكون الفرد مدفوعًا برغبة شخصیة ویتصف بحریة ، ایجابیا هادفا

وله دور هام ، كما یعد الترویح مظهرًا من مظاهر النشاط اإلنساني)     116 -18.( االختیار
   .نسانحقیق السعادة لإلوله إسهاماته في ت، في تحقیق التوازن بین العمل والراحة من  عنائه

)17 - 47 (  
ومن أهداف الترویح أنه یختلف باختالف المجتمعات وفلسفتها ونظمها السیاسیة 
واالجتماعیة واالقتصادیة وهي تختلف أیضًا باختالف الحالة البدنیة والصحیة لألفراد وباختالف 

  ) 56 -  16( .المراحل التعلیمیة المختلفة
وتشبع ، بیر عن هذه المیول واالتجاهاتإن األنشطة الترویحیة  تتیح للفرد فرص التع

ومن تم یمكن الفرد أن یعبر عن نفسه وعن میوله من خالل ممارسته لهذه ، حاجاتهم النفسیة
  )77 -13.(دون الحاجة الى كبتها ، االنشطة
وتهتم بالصحة النفسیة والجسمیة ، ن الجامعات في وقتنا الحاضر تراعى العقل والروحإ
وانما من أهم السبل لتربیة الطالب على ، فحسب إلى تقدیم العلم طالبهافهي ال تهدف ، للطالب

، كیفیة قضاء وقت فراغهم   والعنایة باألنشطة  الریاضیة والفنیة والثقافیة  واألدبیة واالجتماعیة



 م2020                         المؤتمر العلمي الدولي السادس لكلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة  
 

  
424 

والجامعات  بما لها من إمكانیات متاحة لممارسة ، وجذب الطالب للمشاركة فیها بشتى الطرق
  )218-216  - 19.(دورها في إتاحة فرص ممارسة هذه األنشطة للطالباألنشطة وتدعم 

مرحلة التعلیم العالي هي المرحلة التي تسبق مباشرة تحمل المسئولیة  حیاة الرشد ،یطلق   
البعض على هذه المرحلة بالذات اسم مرحلة الشباب وهي مرحلة اتخاذ القرارات حیث یتخذ فیها 

  .ا اختیار المهنة والزواجأهم قرارین في حیاة الفرد وهم
  :النمو الجسمي -

تعتبر هذه المرحلة فترة قمة الصحة والشباب، كما یتضح من خاللها النضج الجسمي في 
 .یزداد الفروق عند كل الجنسین ، نهایتها ،یزداد الطول  زیادة خفیفة عند كال الجنسین

  :النمو الحركي -
ویقرب النشاط الحركي الى االستقرار یتم في هذه المرحلة نضج مظاهر النمو الحركي، 

  .وتزداد المهارات الحسیة الحركیة بصفة عامة ، والرزانة والتآزر التام
  :النمو العقلي -

یصل النمو العقلي المعرفي في هذه المرحلة الي قمة عالیة ،حیث یصل الذكاء هنا الي 
سنة إال إن )20-16( قمة نضجه ویعتقد في الماضي إن نمو الذكاء یتوقف في القدرة مابین
تزداد القدرة على سرعة ، الدراسات الحدیثة تؤكد إن هذا ما هو إال الوصول لمستوى نضج الذكاء

  )  413- 412- 410- 4. ( القراءة وقدرة المراهق على اتخاذ القرارات والتفكیر لنفسه بنفسه 
  :البحثمشكلة  1-2

باحثون  إقبال بعض الطالب على من خالل القراءات النظریة والدراسات المرجعیة الحظ ال
بینما یكتفي البعض بعد االنخراط في ، ممارسة ألوانًا من األنشطة الترویحیة في أوقات فراغهم

واختالف طبیعة ونوعیة الدراسة  ، األنشطة الترویحیة، واختالف نسب الممارسین وتخصصاتهم
،وكذلك یلعب الترویح دورًا هامًا وكذلك اتجاهات الطلبة نحو األنشطة الترویحیة ، والوقت المتاح

وكذلك معرفة العالقة بین األنشطة الترویحیة ودافعیة ، في تحسین دافعیة الطالب نحو االنجاز
ومن خالل عمل الباحثون في ، الطالب نحو االنجاز، مما یساعد في دافعیته للتعلم وسرعة الفهم

ب الممارسین تختلف بین الجنسین وكذلك كلیة التربیة وكلیة التربیة البدنیة الحظا أیضًا إن نس
من خالل تخصصاتهم والسنوات الدراسیة وبین الطلبة والطالبات ومواجهة أوجه القصور في 

  .مصادر المعارف وتوفیر اإلمكانات لنشر المعارف الترویحیة لدى طالب كلیة التربیة
ر أحد العوامل التي فالدوافع الداخلیة تمثل األساس لممارسات األنشطة الترویحیة  وتعتب

بحریة االختیار والمردود الذاتي المتمثل في الشعور  الرتباطها تمیزها عن غیرها من األنشطة
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بالجدارة والكفاءة كنتیجة لسلوك المشاركة، والدوافع الداخلیة لممارسة أنشطة وقت الفراغ والترویح 
لیها ایسوأهوال   )" I so –Aloha(لها أبعاد أخرى توضحها نظریة البحث والهروب التي أشارإ

الترویحیة ذات جانبین أساسیین هما البحث والسعي لتحقیق أن دوافع ممارسة األنشطة " 1984
مردود داخلي سواء كان شخصي أو اجتماعي أو كالهما وكذلك الهروب واالبتعاد من روتین 
الحیاة الیومیة ،وهذا یوضح قیمة األنشطة الترویحیة من حیث أن الدافعیة تستخدم بطرق متعددة 

رس، وهذا الجانب من الدوافع الداخلیة یعتبر من وفي أوقات مختلفة حسب ظروف الفرد المما
العناصر األساسیة المحركة لسلوكیات الفرد في وقت الفراغ الترویحیة كما توضح النظریة إلى أن 
المردود الذي یسعى إلیه األفراد من خالل مشاركتهم في أنشطة وقت الفراغ الترویحیة على 

لجدارة أو االنجاز، والمردود بین األشخاص عنصرین هما شخصي یرتبط بالشعور بالكفاءة وا
فیتمثل في أن المشاركین غالبًا ما یسعون الى تحقیق عالقات وتواصل اجتماعي من خالل 

أن األفراد الذین لدیهم دوافع عالیة یختارون المشاركة " Chen" ( 2001(مشاركتهم ویؤكد شن 
ن لدیهم االستعداد لتقدیم المزید من في مهمات لفترة زمنیة أطول ممن لدیهم دوافع أقل ،كما أ

الجهد البدني والعقلي في المهمة ویظهرون مقاومة  أقوى في مهماتهم خصوصًا حینما یواجهون 
  .صعوبات خاللها

  :البحثأهمیة  1-2
تكمن أهمیة البحث بأن دراسة  دوافع ممارسة األنشطة الترویحیة لها أهمیة من الناحیة  

والتطبیقیة كما یبرز هذا البحث الدور الذي یلعبه من خالل البیانات  العلمیة والناحیة العملیة
في اتجاهات الطالب نحو األنشطة ) والتخصص –السنوات الدراسیة  –الجنس(الدیمغرافیة 

  الترویحیة ودافعیتهم لإلنجاز
  :البحث أهداف 1-3

  :یهدف البحث إلى
  .التعرف على اتجاهات الطالب نحو األنشطة الترویحیة - 1
بینها  التعرف على مستوى الدوافع الداخلیة للمشاركة في األنشطة الترویحیة والمقارنة فیما- 2

  .للتعرف على مستوى االختالفات في مستوى دوافع االنجاز واختالف األنشطة الترویحیة
  .التعرف على العالقة بین األنشطة الترویحیة ودافعیتهم لإلنجاز- 3
  :البحثفروض  1-4
  . األنشطة الترویحیة التي یمارسها الطالبهي أهم  ما-1
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هل توجد عالقة ارتباطیه ذات داللة إحصائیة بین األنشطة الترویحیة لطلبة الكلیة ودافعیتهم - 2
  لإلنجاز؟

 .هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة وفقًا للمتغیرات-( )التخصص، السنة الدراسیة، الجنس - 3
 :البحثمصطلحات  1-5

  :االتجاه
حالة من االستعداد العقلي والعصبي یؤثر بصورة موجهة أو دینامیة على "االتجاه هو "

  )30 - 9(." استجابة الفرد لكل الموضوعات أو المواقف الي تستثیر هذه االستجابة
  :الترویح
الترویح خبرة في قضاء وقت الفراغ  ممتع یشترك فیه الفرد بمحض أرادته ویحصل من "

  )113 - 15.( "فوري للمتعةخالله على إشباع 
  :دافعیة االنجاز

دافعیة االنجاز سمة عامة یتسم بها بنو البشر بصرف النظر عن أعمارهم ومستویاتهم اذ "  
ویتفاخرون  بإنجازاتهمیتباهى األطفال  والحكام ورجال اإلعمال والساسة وأصحاب المهن عادة 

  ) 216-20.( "بها ودائمي الحدیث عنها
  :مرتبطةالدراسات ال 2-2
  .)5)(2016(دراسة رامي محمود  2-2-1

 دافعیة االنجاز لدى طلبة الدراسات العلیا في ضوء المتغیرات هي" التعرف على  استهدفت
المنهج استخدم الباحث ، ")مستوى التحصیل –التخصص  –نوع البرنامج األكادیمي  –الجنس (

على ان طلبة الدراسات  النتائجوقد أسفرت ، طالب وطالبة) 733(قوامها  عینةعلى  الوصفي
الى وجود فروق ذات  النتائجالعلیا یمتلكون مستوى مرتفع من الدافعیة لإلنجاز ،كما أشارت 

داللة إحصائیة في مستوى الدافعیة لإلنجاز لدیهم تعزى لمتغیر مستوى التحصیل األكادیمي 
  .لصالح الطلبة ذوي التحصیل المرتفع

  .)22)(2011(دراسة نوفل محمد  2-2-2
استقصاء الفروق في دافعیة التعلم المستندة الى نظریة تقریر الذات "التعرف على  استهدفت

قوامها  عینةحیث تضمنت ، "لدى عینة من طلبة كلیات العلوم التربویة في الجامعات األردنیة
الى إن مستویات دافعیة التعلم لدى الطلبة كانت  لنتائجطالب وطالبة وقد أسفرت ا) 803(

، متوسطة بشكل عام  ومرتفعة في كل من مجال بذل الجهد واألهمیة ومجال القیمة والفائدة
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كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث لصالح . ومتوسطة في بقیة المجاالت
  .اإلناث

  .)1)(2010(دراسة أحمد بن محمد الفاضل 2-2-3
شطة الترویحیة الریاضیة وعالقتها دوافع ممارسة بعض األن"الى التعرف على  سعت

وقد توصلت ، فردا تم اختیارهم بالطریقة العشوائیة ) 199(الدارسة  عینة،حیث تكونت  "بالرضا
التالیة مستوى الدوافع الداخلیة لدى ممارس المشي أقل من مستوى الدوافع  النتائج الدارسة الى

  . لدى ممارسي كرة القدم
  .)3)(2005(دراسة المومني عاطف  2-2-4

معرفة العالقة بین دافعیة االنجاز ومركز الضبط لدى طلبة الدراسات العلیا بكلیة  "الى  استهدفت
عینة حیث تكونت ، "المؤهل العلمي –التخصص –التربیة بجامعة الیرموك تبعًا لمتغیرات الجنس 

 النتائجطالب وطالبة تم اختیارهم بالطریقة العنقودیة العشوائیة حیث أسفرت )250(الدراسة من 
وكذلك عدم وجود فروق في دافعیة االنجاز ، على وجود متوسطة لدافعیة االنجاز لدى الطلبة

  .المؤهل العلمي –التخصص  –تعزى لمتغیرات الجنس 
  .)Lappe)2005()24دراسة لیبر 2-2-5

تحدید مستوى الدافعیة الداخلیة والخارجیة لدى الطلبة وعالقتها بمستوى االنجاز "إلى  سعت
) 797(من  لعینةحیث تكونت ا، ")التخصص –السن  -الجنس(األكادیمي في ضوء متغیرات 

الى عدم وجود اثر للجنس او العرق أو التخصص   نتائج الدراسةطالب وطالبة وقد أشارت 
  .توى االنجاز األكادیمي لدى الطلبةعلى الدافعیة الداخلیة ومس

  .)Pedersen)2002)(27دراسة بیدرسن  2-2-6
مجموعة من عوامل الدوافع الریاضیة وتصنیفها حسب ارتباطها بالدوافع "على  للتعرف 

،حیث  " الداخلیة والخارجیة، كذلك استخدام العوامل لوصف نمط دوافع الریاضة المستخدمة فعلیاً 
طالبًا جامعیًا في مقرر ) 83(على  عینة الدراسةالباحث األسلوب المفتوح ،حیث تكونت  استخدم

إلى أن  النتائجطالبة كما أشارت ) 47(طالب )  63(علم النفس بإحدى جامعات غرب أمریكا 
األفراد أكثر إمكانیة احتمالیة للمشاركة في الریاضة لدوافع داخلیة ولیس لدوافع خارجیة ،كما 

أن تدخل أي من عوامل الدوافع ممكن أن یعتمد على نوع الریاضة وحجم الممارسة  لىإأشارت 
  .الصفات الشخصیة للفرد الممارس إلىإضافة 
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  .)7)(1992(دراسة سامیة حسن القحطان  2-2-8
دوافع الممارسة والمعوقات لألنشطة الترویحیة  لطلبة وطالبات " الى التعرف على  سعت

طالب وطالبة تم اختیارهم بالطریقة العشوائیة ) 400(البحث  عینةحیث تكونت  "جامعة البحرین
 .طالبات في الممارسة بدرجة كبیرةالى وجود فروق كبیرة بین الطلبة وال نتائج الدراسةوقد أشارت 

  :البحثإجراءات  -3
 :منهج البحث 3-1

  .ومالئمته لتحقیق أهدافه البحثاستخدم الباحثون المنهج الوصفي لتناسبه مع طبیعة 
  :البحثعینة 3-2

م اختیار عینة الدراسة عمدیًا من طالب وطالبات كلیة التربیة زلیتن حیث بلغت حجم ت
یبین عدد العینة ) 1(والجدول رقم  )م2019-2018(للعام الجامعي  طالب وطالبة) 61(العینة 

    .والجنس والتخصص 
  )1(جدول رقم 

 الجنس العد د التخصص
 انثى 10 ریاض األطفال
 انثى 11 معلمة فصل

 انثى 10 كیمیاء
 انثى 10 فیزیاء
 ذكر 9 حاسوب

 ذكر 11 لغة عربیة
  61 المجموع

  :البحثدوات أ 3-3
من أجل تحقیق أهداف الدراسة  تم بناء استبیان  لجمع البیانات عن الظاهرة المدروسة بعد 

م االستبیان الى قسمین حیث یحتوي القسم األول یبتقس قام الباحثون، استطالع أراء الخبراء
  ).التخصص ، المستوى الدراسي، الجنس(البیانات الشخصیة للمبحوثین وهي 

  - :محورین وهماوالقسم الثاني  یحتوي على 
  عبارة) 19(ممارسة األنشطة الترویحیة في أوقات الفراغ وتتضمن  :المحور االول-
  .عبارة) 34(قیاس الدافعیة لإلنجاز وتتضمن  :المحور الثاني -

كانت اإلجابات عن عبارات المحورین مغلقة على أساس مقیاس لیكرث الثالثي  وأخذت  الترتیب 
  .)3(مقیاسها ) ودائما)( 2(قیاسها وم) أحیانا) (1(ومقیاسها ) نادرا(التالي 
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  :المعالجات االحصائیة 3-4
، وتم استخدم الطرق "spss"اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة استخدم الباحثون برنامج الحزمة 

  -:االحصائیة التالیة
 النسب المئویة والمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري أسلوب.  
  اختبار مربع كاى لجودة المطابقة. 
 اختبار بیرسون لالرتباط. 
 اختبارt  للعینتین المستقلتین. 
 اختبارF . 
 اختبارLSD . 

  :ومناقشتهاالنتائج عرض  - 4
  :البیانات الشخصیة / اوالً 

الجنس ــ (یبین التوزیع التكراري والتكرار المئوي لعینة الدراسة وفقًا لمتغیر ) 2(الجدول رقم 
  ).السنة الدراسیة ــ التخصص

  )2(جدول رقم 
 % النسبة العدد الفئة المتغیر

 الجنس
 70.5 43  طالبة
 29.5 18 طالب

 السنة الدراسیة
 36.0 22 الثانیة
 14.8 9 الثالثة
 49.2 30 الرابعة

 التخصص

 16.4 10 ریاض االطفال
 14.8 9 الحاسوب

 18.0 11 معلمة فصل
 16.4 10 الكیمیاء

 18.0 11 اللغة عربیة
 16.4 10  الفیزیاء
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  - :اآلتيمن الجدول أعاله یتضح 
 مفردات عینة من %  70.5   إن اغلب مفردات الدراسة من الطالبات بنسبة

  .الدراسة
 یلیها %   49.2بنسبة    إن اغلب مفردات الدراسة من الدارسین بالسنة الرابعة

یلیها الدارسین بالسنة الثالثة بنسبة %  36.0الدارسین بالسنة الثانیة بنسبة 
  .من مفردات عینة الدراسة% 14.8

 الحاسوب  –ریاض األطفال( كانت مشاركة مفردات الدراسة في تخصص– 
بنسبة متساویة تقریبًا ) الفیزیاء  –اللغة العربیة  –الكیمیاء  –علمة الفصل م

 .من مفردات العینة % ) 18.0، %  14.8( وتتراوح بین 
  :محور ممارسة األنشطة الترویحیة في أوقات الفراغ/ ثانیًا 

عن یبین المتوسط واالنحراف المعیاري وقیمة اختبار مربع كاي لإلجابة ) 3(الجدول رقم 
ومستوى المعنویة المشاهدة ودرجة ) المبحوثین عن كل عبارة توجد فروق في إجابة( فرضیة 
  .األهمیة

  )3(جدول رقم 

االنحراف  المتوسط العبارة
 المعیاري

قیمة مربع 
 كاى

درجة 
 الحریة

قیمة مستوى 
 المشاهدة

درجة 
 األهمیة

 15 0.89 2 0.23 0.83 1.95 أحرص على حضور المعارض الثقافیة
 7 0.27 2 2.59 0.82 2.16 أحبذ الخروج للرحالت الخلویة داخل البالد وخارجها

تنس ، العاب القوى(أفضل ممارسة األلعاب الفردیة
)الطاولة   

2.05 0.83 0.23 2 0.89 12 

أجد متعة في السفر خارج البالد في اإلجازات والعطل 
 5 0.04 2 6.43 0.74 2.23 الدراسیة

، الطائرة، كرة القدم(األلعاب الجماعیة أفضل ممارسة 
)السلة ، الید  2.02 0.83 0.03 2 0.98 14 

 8 0.33 2 2.20 0.79 2.15 أتجنب االستماع إلى أشرطة الغناء كوسیلة للترویح
 17 0.17 2 3.57 0.88 1.92  أفضل لعبة الشطرنج في وقت الفراغ

 13 0.43 2 1.71 0.77 2.03 أتجنب الذهاب إلى مدن المالهي
)الطیور ، السمك ( احرص على مزاولة الصید   1.79 0.84 5.54 2 0.06 19 

 10 0.29 2 2.49 0.87 2.07 أحرص على ممارسة السباحة في البحر
 3 0.00 2 17.44 0.64 2.39 أفضل مشاهدة األفالم والمسلسالت التلفازیة

 9 0.60 2 1.02 0.83 2.10 أبتعد عن الذهاب الى الحدائق العامة
 16 0.81 2 0.43 0.81 1.93 أحرص على جمع الطوابع

 4 0.00 2 15.38 0.66 2.38  أستمتع بقراءة القصص القصیرة
 11 0.16 2 3.67 0.75 2.07 أحرص على حضور المسابقات الثقافیة

 2 0.00 2 21.67 0.62 2.48 أجد متعة في البحث عن معلومات جدیدة عبر االنترنت
تربیة الحیوانات األلیفةأحرص على   1.92 0.84 1.02 2 0.60 18 
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)الفكریة ، الشعریة(أستمتع عند كتابة خواطري   2.23 0.76 5.34 2 0.07 6 
 1 0.00 2 42.72 0.54 2.67 استمتع عند مشاهدة المناظر الطبیعیة

 0.31 2.13 اجمالي المحور
    

   -:یتضح من الجدول أعاله االتي
وبانحراف )  2.13(المرجح لإلجابات على عبارات هذا المحور هو المتوسط الحسابي  .1

  ).0.31(معیاري 
 مستوى    .2
المعنویة المشاهدة الختبار مربع كآي لداللة الفروق بین إجابات المبحوثین التي أقل من  .3

المبحوثین والعبارات  وهذا یدل على ان هناك فروق بین إجابات%) 5(مستوى معنویة 
  -:أهمیتهاهي مرتبة حسب 

  2.67(بمتوسط ) استمتع عند مشاهدة المناظر الطبیعیة(جاءت فى المرتبة االولي العبارة (
  .مما یدل على ان اإلجابات تتجه نحو دائماً 

 أجد متعة في البحث عن معلومات جدیدة عبر االنترنت(العبارة    جاءت فى المرتبة الثانیة (
  .تجه نحو دائماً مما یدل على ان اإلجابات ت)  2.48(بمتوسط 

 بمتوسط ) أفضل مشاهدة األفالم والمسلسالت التلفازیة (العبارة    جاءت فى المرتبة الثالثة
  .اإلجابات تتجه نحو دائماً  نأمما یدل على )  2.39(

  مما ) 2.38(بمتوسط ) أستمتع بقراءة القصص القصیرة (جاءت في المرتبة الرابعة العبارة
  .حو دائماً یدل على ان اإلجابات تتجه ن

  أجد متعة في السفر خارج البالد في اإلجازات والعطل (جاءت فى المرتبة الخامسة العبارة
  .اإلجابات تتجه نحو دائماً  نأمما یدل على ) 2.23(بمتوسط ) الدراسیة 

  بمتوسط ) الطیور، السمك ( احرص على مزاولة الصید (جاءت فى المرتبة السادسة العبارة
  .لى ان اإلجابات تتجه نحو نادراً مما یدل ع)  1.79(

مستوى المعنویة المشاهدة الختبار مربع كآي لداللة الفروق بین إجابات المبحوثین على .3
  .وهذا یدل على ان االجابات تتجه نحو احیاناً %) 5(العبارات األخرى اكبر من مستوى معنویة 

  :الدافعیة لالنجاز  ال مقیاسثالثًا محور مج
المتوسط واالنحراف المعیاري وقیمة اختبار مربع كاي لإلجابة عن  یبین) 4(الجدول رقم           

ومستوى المعنویة المشاهدة ودرجة ) توجد فروق في اجابة المبحوثین عن كل عبارة ( فرضیة 
  .األهمیة

)4(دول رقم ج  
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االنحراف  المتوسط العبارة رقم
 المعیاري

قیمة 
مربع 
 كاى

درجة 
 الحریة

قیمة 
مستوى 
 المشاهدة

درجة 
 االهمیة

سر تفوقي ومنافستي لآلخرین دافعیتي  1
 12 0.00 2 22.16 0.65 2.49 لإلنجاز

 3 0.00 2 44.30 0.57 2.67 أهتم بتطویر طریقة دراستي 2
 5 0.00 2 35.54 0.52 2.62 أتجنب مواجهة المشاكل 3
 25 0.01 2 9.57 0.72 2.30 دراستي أهم من التمتع برحلة 4
 20 0.00 2 14.30 0.74 2.39 مشكلتي في كسلي الدائم 5
 32 0.20 2 3.18 0.76 2.13 أتطلع لمجاملة االخرین 6
 18 0.00 2 18.72 0.76 2.43 أعتني باختیار أصدقاء جادین 7
 31 0.04 2 6.33 0.73 2.15 تمر األیام دون أن احقق أي إنجاز 8
 16 0.00 2 20.89 0.62 2.46 أفكر كثیرًا قبل العمل 9

ال تؤجل عمل : یعجبني المثل القائل  10
 1 0.00 1 15.75 0.43 2.75 الیوم إلى الغد

أستخدم الحاسوب في عملي كسبًا للوقت  11
 29 0.14 2 3.97 0.76 2.18 والدقة

 27 0.02 2 7.90 0.72 2.25 أتجنب القیام باألعمال الصعبة 12
عالیةأتقن أعمالي بدرجة  13  2.49 0.60 23.74 2 0.00 13 
 21 0.00 2 17.44 0.64 2.39 یضایقني سوء أدائي للمهمات 14
 33 0.29 2 2.49 0.87 2.07 أتهرب من التزاماتي ومسئولیاتي 15
 9 0.00 2 26.79 0.62 2.54 أقوم بواجباتي مهما كلفني االمر 16
 6 0.00 2 37.61 0.61 2.62 أساعد اآلخرین بجدیة 17
 15 0.00 2 21.67 0.62 2.48 أهتم بمعرفة حیاة الناجحین 18
 7 0.00 2 35.64 0.55 2.62 أسعى ألن أكون متمیزًا بین زمالئي 19

أفكر في إنجازاتي السابقة أكثر مما أفكر  20
 22 0.00 2 13.21 0.71 2.38 في أیة أهداف أخرى

أبدل جهدا كبیرًا للحصول على أعلى  21
 10 0.00 2 29.15 0.53 2.54 المعدالت

أعتقد أن اإلجازة للراحة ولیست للتفكیر  22
 14 0.00 2 22.26 0.67 2.49 بالعمل

 23 0.00 2 11.84 0.70 2.34 النجاح في الحیاة مسألة حظ 23
 34 0.89 2 0.23 0.83 2.05 مشكلتي أنني غیر طموح 24

أشعر بعدم قدرتي على االلتزام بما  25
 30 0.13 2 4.07 0.76 2.16 تعهدت به
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  -:یتضح من الجدول أعاله االتي
وبانحراف ) 2.42(المتوسط الحسابي المرجح لإلجابات على عبارات هذا المحور هو    .1

  ).0.23(معیاري 
الختبار مربع كآي لداللة الفروق بین إجابات المبحوثین على  مستوى المعنویة المشاهدة   .2

 وهذا یدل على إن%) 5(اكبر من مستوى معنویة ) 25،  24، 15، 11، 6(للعبارات ارقام 
  .اإلجابات تتجه نحو أحیانا

مما یدل على وجود فروق )  0.05( مستوى المعنویة المشاهدة لباقي العبارات كان اقل من  .3
وهذا یدل ) 2.75،  2.15( ان المتوسط المرجح لهذه العبارات یتراوح بین اإلجابات وكفي 

 -:كاألتيى اإلجابات تتجه نحو دائمًا وجاءت العبارات الخمسة األول نأعلى 
  ال تؤجل عمل الیوم إلى الغد: یعجبني المثل القائل (جاءت فى المرتبة األولي العبارة (

  ).2.75(بمتوسط 
  بمتوسط ) أعتقد أن التقدم في الحیاة من األمور العظیمة(العبارة    الثانیةجاءت فى المرتبة

)2.74.(  
 2.67(بمتوسط ) أهتم  بتطویر طریقة دراستي(العبارة   جاءت فى المرتبة الثالثة.(  
  2.66(بمتوسط ) أساعد اآلخرین لیبلغوا النجاح(جاءت فى المرتبة الرابعة العبارة.(  
  2.62(بمتوسط ) أتجنب مواجهة المشاكل(العبارة جاءت فى المرتبة الخامسة.( 
  
  
 

 24 0.00 2 10.85 0.75 2.34 أفضل األعمال التي یتهرب منها االخرین 26
 28 0.02 2 7.90 0.72 2.25 أفضل أال أكون مسئوًال عن اآلخرین 27
 11 0.00 2 24.03 0.67 2.51 أستمتع بأداء أعمالي الدراسیة 28
 8 0.00 2 28.46 0.59 2.56 یضایقني الفشل عند أداء مهماتي 29
 4 0.00 2 40.16 0.54 2.66 أساعد اآلخرین لیبلغوا النجاح 30
 26 0.01 2 9.57 0.72 2.30 أشعر بأن الزمن یمر ببطء أثناء العمل 31
 17 0.00 2 19.31 0.67 2.46 أفضل األعمال التي تتطلب مهارات عالیة 32

أعتقد أن التقدم في الحیاة من األمور  33
 2 0.00 1 13.79 0.44 2.74 العظیمة

 19 0.00 2 19.71 0.62 2.41 أستغرق في العمل فترات طویلة 34
 0.23 2.42 اجمالي المحور
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  :اختبار الفرضیات/ رابعاً 
  :الفرضیة االولي -

المبحوثین على عبارات  لإلجابة علي فرضیة الدراسة استخدم الباحثون متوسط إجابات
المحورین وذلك للوصول إلى قرار بشأن رفض أو قبول فرضیة العدم وذلك باستخدام اختبار 

  -:تنص على إن بیرسون لالرتباط والتي 

مجال مقیاس الدافعیة (ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین  :الفرضیة الصفریة=                           
  ).ممارسة األنشطة الترویحیة في أوقات الفراغ(و ) لإلنجاز

  ).5(كانت نتائج االختبار للفرضیة كما هو مبین في الجدول رقم 
 )5(جدول رقم             

 قیمة االرتباط البیان
 pمستوي المعنویة المشاهدة

value 

 0.698 0.000  
) 0.000(تساوي    من نتائج الجدول السابق یتبین االتي قیمة مستوى المعنویة المشاهدة    

وهذا یعني رفض الفرضیة الصفریة أي توجد عالقة ذات داللة ) 0.05(وهي اصغر من 
وتتفق مع  إحصائیة مجال مقیاس الدافعیة لإلنجاز وممارسة األنشطة الترویحیة في أوقات الفراغ

  ) .1992. (وكذلك دارسة سامیة القحطان) 2010(دارسة أحمد بن محمد الفاضل
  .الفرضیة الثانیة  -

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في األنشطة الترویجیة . الفرضیة الصفریة           
الجنس ــ السنة الدراسیةــ (التي یمارسها طالب كلیة التربیة بالجامعة االسمریة تعزى لمتغیر 

  ).التخصص
للعینتین المستقلتین بالنسبة )  t( ومن أجل التحقق من صحة هذه الفرضیات تم استخدام اختبار   
  .لجنس وتحلیل التباین األحادي بالنسبة للسنوات الدراسة واألقسامل

یبین اإلعداد والمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري ومستوى المعنویة ) 6(الجدول رقم 
المشاهدة لفروق األنشطة الترویجیة التي یمارسها طالب كلیة التربیة بالجامعة االسمریة تعزى 

  ).ــ التخصص    لدراسیةالجنس ـــ السنة ا( لمتغیر 
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 )6(جدول رقم 
 مستوى المعنویة المشاهدة االنحراف المعیاري المتوسط العدد الفئة المتغیر

 
 الجنس

 0.33 2.08 43 طالبة
0.027  

 0.22 2.27 18 طالب
 

 السنة الدراسیة
 0.26 2.22 22 الثانیة

0.052 
 

 0.21 2.25 9 الثالثة
 

 0.35 2.04 30 الرابعة
 

 التخصص

 0.40 2.06 10 ریاض االطفال

0.001 

 
 0.21 2.25 9 الحاسوب

 
 0.31 2.12 11 معلمة فصل

 
 0.24 1.79 10 الكیمیاء

 
 0.23 2.26 11 اللغة عربیة

 
 0.18 2.32 10 الفیزیاء

 
  -:ائج الجدول السابق یتبن االتيمن نت

وهي اصغر ) 0.027(تساوي    المشاهدةبالنسبة لمتغیر الجنس فأن قیمة مستوى المعنویة  .1
وهذا یدل على وجود فروق في األنشطة الترویجیة التي یمارسها طالب كلیة ) 0.05(من 

التربیة بالجامعة االسمریة تعزى لمتغیر الجنس وتتفق هذه النتائج مع دارسة نوفل محمد 
  ).2005(وكذلك دراسة المومني  عاطف ) 2011(

وهي ) 0.052(تساوي   راسیة فأن قیمة مستوى المعنویة المشاهدةبالنسبة لمتغیر السنة الد .2
وهذا یدل على عدم وجود فروق في األنشطة الترویجیة التي یمارسها ) 0.05(اكبر من 

طالب كلیة التربیة بالجامعة االسمریة تعزى لمتغیر السنة الدراسیة  وتتفق هذه النتائج مع 
  ).2016(رامي محمود  دارسةوكذلك مع "  Lapper) "2005(دارسة لیبر 

وهي ) 0.001(تساوي   بالنسبة لمتغیر التخصص فأن قیمة مستوى المعنویة المشاهدة .3
وهذا یدل على وجود فروق في األنشطة الترویجیة التي یمارسها طالب ) 0.05(اصغر من 

بیدرسن وتتفق مع دارسة . كلیة التربیة بالجامعة االسمریة تعزى لمتغیر التخصص 
)2002(Pedersen""  ودارسة المومني عاطف)2005.(  

ونظرًا لوجود فروق في متوسطات اإلجابات تبعًا الختالف التخصص ولتحدید أي الفروقات  .4
) 7(والجدول رقم  LSDاستخدم الباحثون االختبارات البعدیة ومن هذه االختبارات اختبار 

 .یبین نتائج االختبار
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)7(جدول رقم   
 اللغة عربیة كیمیاء معلمة فصل حاسوب ریاض االطفال التخصص
     0.127 حاسوب

 0.285 0.606 معلمة فصل
   

   0.008 0.001 0.035 كیمیاء
 0.00 0.237 0.955 0.097 اللغة عربیة

 
 0.631 0.00 0.104 0.609 0.038 فیزیاء

بین جاء % 5من الجدول اعاله نالحظ ان مستوي المعنویة المشاهدة الذي اصغر من      
واللغة عربیة    و حاسوب و معلمة فصل   ریاض األطفال(تخصص الكیمیاء و تخصصات 

وهذا یعني انه توجد فروق في ) الفیزیاء وریاض األطفال( وكذلك بین تخصص ) والفیزیاء 
 .األنشطة الترویجیة التي یمارسها طالب كلیة التربیة بالجامعة االسمریة تعزى لهذه األقسام فقط

  :تاجاتاالستن 5-1
وبناءًا على النتائج التي تم التوصل إلیها من خالل التحلیل ، على ضوء أهداف الدراسة     

  :فقد تم استخالص النتائج التالیة، اإلحصائي
توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین مجال مقیاس  ال: من خالل الفرضیة الصفریة االولى- 1

الترویجیة في أوقات الفراغ یتبین من قیمة مستوى المعنویة الدافعیة لالنجاز وممارسة األنشطة 
وهذا یعني رفض الفرضیة الصفریة حیث ) 0.05(وهي اصغر من ) 0،000(المشاهدة تساوي 

أظهرت النتائج اي توجد عالقة ذات داللة  إحصائیة في مجال مقیاس الدافعیة  لإلنجاز 
  .وممارسة األنشطة الترویحیة في أوقات الفراغ

توجد فروق ذات داللة  إحصائیة في األنشطة   ال: ن خالل الفرضیة الصفریة الثانیة م- 2
السنة  - الجنس(الترویحیة التي یمارسها طالب كلیة التربیة بالجامعة األسمریة تعزى لمتغیر 

 :حیث أظهرت النتائج )  التخصص –الدراسیة 
وهي اصغر من  )0.027(دة تساوي بالنسبة لمتغیر الجنس فأن قیمة مستوى المعنویة المشاه -أ
وهذا یدل على وجود فروق في األنشطة الترویحیة التي یمارسها طالب كلیة التربیة ) 0.05(

  . تعزى لمتغیر الجنس
وهي ) 0.052(بالنسبة لمتغیر السنة الدراسیة فأن قیمة مستوى المعنویة المشاهدة تساوي - ب

في األنشطة الترویحیة التي یمارسها طالب وهذا یدل على عدم وجود فروق ) 0.05(اكبر من 
  .كلیة التربیة بالجامعة االسمریة تعزى لمتغیر السنة الدراسیة 
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وهي ) 0.0001(بالنسبة لمتغیر التخصص فأن قیمة مستوى المعنویة المشاهدة تساوي -جـ
ة وهذا یدل على وجود فروق في األنشطة الترویحیة التي یمارسها طالب كلی) 0.05(اصغر من 

  .التربیة تعزى لمتغیر التخصص 
جاء بین تخصص الكیمیاء % 5ومن خالل ان مستوى المعنویة المشاهدة الذي اصغر من 

الفیزیاء وكذلك بین  - اللغة العربیة -معلمة فصل-حاسوب–وتخصصات ریاض األطفال 
ریاض األطفال،وهذا یعني انه توجد فروق في األنشطة الترویحیة التي  -تخصص الفیزیاء

  . یمارسها طالب كلیة التربیة تعزى لهذه األقسام فقط
  :التوصیات 5-2

  - :على ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث الحالي  یوصي الباحثون بما یلي
  .العمل على أقامة المالعب  الریاضیة  والصاالت  داخل الكلیات - 1
  .تزوید مكتبة الكلیة بمصادر والكتب المخصصة النشطة الترویح - 2
االهتمام بتوفیر البرامج والخدمات الترویحیة المختلفة التي تشبع حاجات الطالب  لتحقق لهم - 3

  .دافعیة االنجاز 
االهتمام بنشر او اصدار اي مطبوعات  من شأنها نشر المعرفة الترویحیة بین طالب  - 4

  .الجامعة
رویحیة  الریاضیة العمل على تعزیز المحاور المختلفة للدوافع وذلك بتوفیر الفرص الت- 5

  .المالئمة
القیام بإجراء المزید من البحوث العلمیة المتعلقة بدوافع الممارسة لتحقیق دافعیة االنجاز في - 6

  .األنشطة الترویحیة
  :المراجع

  :المرجع العربیة/ أوالً 
دوافع ممارسة بعض األنشطة الترویحیة الریاضیة :  ) 2010(أحمد بن محمد الفاضل - 1

نظریات وتطبیقات مجلة علمیة دوریة محكمة تصدرها كلیة التربیة الریاضیة ، لرضاوعالقتها با
  .العدد التاسع والستون نوفمبر، ابوقیر

  مصادر المعرفة ألنشطة الترویح وأوقات الفراغ للعمال في  دراسة :  )1991(أمین الخولي - 2
  . القاهرة الكبرى، الباقي مصطفي عبد

العالقة بین دافعیة االنجاز ومركز الضبط لدى طلبة  :  )2005(المومني قتیبة عاطف - 3
  .االردن، اربد، رسالة ماجستیر غیر منشورة، الدراسات العلیا بكلیة التربیة جامعة الیرموك
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  .عالم الكتب القاهرة–الطفولة والمراهق /علم نفس النمو :   )2005(حامد زهران  - 4
 لدى طلبة الدراسات العلیا في الجامعات  إلنجازالدافعیة :  ) 2016(رامي محمود الیوسف  - 5

 .االردن، العلوم التربویة كلیة، غیر منشورة هرسالة دكتورا، في ضوء عدد من المتغیرات االردنیة
 دار الفكر  1المشكالت االجتماعیة للفرد والمجتمع ،ط :  )2009(زینب محمود شفیر  - 6

 . طنطا، كلیة التربیة، العربي
  .تقویم األنشطة الترویحیة لطالب جامعة البحرین :  )1992(حسن القحطان سامیة  - 7
 مركز ، 104- 103جتماعي بین النظریة والتطبیق  صاال:   )2001(سهیر كامل احمد  - 8

  .اإلسكندریة للكتاب
 مكتبة -جامعة عین شمس–كلیة التربیة علم النفس االجتماعي :  )1996(سمیر محمد شند  - 9

  .القاهرة ، زهراء الشرق
الترویح، الطبعة األولى ،دار الوفاء الدنیا للطباعة  :   )2006(طه عبدالرحیم طه  -10

  .اإلسكندریة ،والنشر
التصور اإلسالمي لدور الترویح التربوي في بناء  :   )1998(عبد الحمید ربیع احمد  -11

  رة القاه ،جامعة االزهر، 71العدد،مجلة كلیة التربیة ، الشخصیة المسلمة
  .دار النهضة العربیة، علم النفس االجتماعي:   )1974(عبد الرحمن عیسوي -12
  .األردن، عمان، السلوك االجتماعي : )2013(عبد الهادي الیازوري -13
  ، مكتبة الطالب 1الترویح الریاضي في المجتمع المعاصر ،ط : )1987(كمال درویش -14

  مكة المكرمة، الجامعي محمد الحماحمي
  .القاهرة، ، دار الفكر العربي1الترویح الریاضي للشباب ،ط: ) 2012(كمال أسماعیل  -15

  المحسن العازمي عزالدین جاد عبد
  دار النشر اسالمیك ، سیكولوجیة الترویح وأوقات الفراغ : )2010(محمود اسماعیل طلبة  -16

  .جرافیك
 ،مركز الكتب للنشر، رؤیة عصریة للترویح وأوقات الفراغ : )1997(محمد الحماحمي -17

  . القاهرة
عائدة ، ،مركز الكتاب للنشر1ط/الترویح بین النظریة والتطبیق:  )1998(محمد الحماحمي -18

  القاهرة  عبدالعزیز
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أماني  ماهي للنشر والتوزیع،، مقدمة في الترویح وأوقات الفراغ: )2013(محمد عبدالعزیز-19
  .السكندریةا ويالبطرا

 ،دار المعرفة الجامعیة، وقت الفراغ في المجتمع الحدیث :  )1981(محمد علي محمد-20
  .اإلسكندریة

  .عمان ،دار وائل للنشر 1ص، لعامعلم النفس ا :)2013(معاویة محمود ابوغزالن-21
الفروق في دافعیة التعلم المستندة الى نظریة تقدیرالذات لدى  : )2011(نوفل محمد بكر-22

نجاح لألبحاث مجلة جامعة ال، عینة من طلبة كلیات العلوم التربویة في الجامعات األردنیة
  .)العلوم اإلنسانیة(
، دار النهضة العربیة، 7ط، تخطیطها ،أسسها ،تقویمها، المناهج : )1985(یحي الهندام-23 

  .القاهرة
  
  :المرجع ألجنبیة/ نیاً ثا

24- Lapper, Mark. R (2005): Intrinsic and Extrinsic Motivational 
Orientations in  
the Classroom. Age. Differences and Academic  
Correlates .Journal of Educational  
Psychologyv.97(2)p184.196. 
25-Vallerand , R. (1997):Toward a hierarchical  model of intrinsic and 
extrinsic  
motivation.In ; Zanna , M (Ed) , Advances  in  
experimental social psychology(Vol.29 , pp.271-360) 
New York; Academic Press. 
26-Vallerand ,R. (2001): A hierarchical  model of intrinsic and extrinsic  
motivation.In ; sports and exercise .In; Roberts ,G  
(Ed) , Advances  in motivation in sport and exercise  
(pp .263-320) . Champaign  ,IL; Human Kinetics. 
27-Pedersen, R .(2002):  Intrinsic- Extrinsic Factors in Sport Motivation  
Perceptual and Motor Skills, 95; 459-476. 
28-Iso- Ahola, S. (1984):  Social psychological  foundations of  Ieisure 
and  
resultant  implications for leisure counseling In;  
Dowd, E. (Ed). Leisure Counseling Concepts and  
Applications (pp. 97-125). Springfield, IL; Charles C.  
Thomas. 
29-Chen, A. (2001): A Theoretical Conceptualization for Motivation 
Research  
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in Physical Eduction; An Integrated Perspective.  
Quest,53;35-58. 
30-Ryan, R. &Deci, E. (2000): Self-determination theory and the 
facilitation of  
intrinsic motivation, social development, and  
well being. American Psychologist,55:68-78.      
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في تنمیة بعض عناصر اللیاقة البدنیة بالتعلیم األساسي مدى فاعلیة درس التربیة البدنیة "
  "المرتبطة بالصحة

  ونـــــــــالبشیر علي شهب. د                                                                   
  عاشورمیسرة الكیالني . د

  ة ـــــــأحمد البهلول عطی. د                                                                   
  المقدمة-1-1

والتربیة البدنیة والریاضیة كغیرها من  والعمل،بمرحلة تتسم بالجدیة  أالنیمر مجتمعنا 
شط الریاضیة وتعد المنا المجتمع وشبابه و أطفاله،م في رفع الكفاءة البدنیة لدى أفراد ساهالعلوم تُ 

حد عناصر الحیاة الصحیة إذا تعزز ممارستها نوعیة حیاتنا حیث نعیش حیاة سعیدة نتمتع فیها أ
  . جیدة ، ومن الضروري أال تكون هذه المناشط سببًا لإلجهادبالصحة ال

بتدریب جسمه وتقویته ، فمنذ وجود اإلنسان األول على ظهر األرض ، دأب على العنایة 
سواء بصورة مباشرة أو غیر مباشرة ، فالصراع مع الطبیعة كان أول مظاهر المواجهة 

فالظروف البیئیة والطبیعیة القاسیة لم ترحم الضعیف بدنیا ، فكان عرضة  البدائیة للمجتمعات
داءات اإلنسان لالعتداءات المختلفة ، ممن هم أقوي منه ، سواء كان حیوانات مفترسة ، أو اعت

عة كانت تؤدي في القوي بدنیا ، أو قسوة الظروف المناخیة ، فكل هذه الظروف منفردة أو مجتم
اإلنسان القوى وفق قانون الحیاة السائد بقاء و اضمحالل اإلنسان الضعیف ، أغلب األحیان إلى
  )27:7) (لألقوى البقاء(آنذاك الذي یؤكد 

 لها من التربیة البدنیة والریاضیة ، لما أهداف أهمتحسین اللیاقة البدنیة من  إنحیث 
مثل الذكاء والتحصیل الدراسي والنمو البدني وزیادة  المختلفةمن المجاالت  یجابي بالعدیدإ ارتباط
عن  لیمة بعیداً یعیش حیاة صحیة س أن، فالشخص المتمتع باللیاقة البدنیة یستطیع  اإلنتاج

لمواجهة متطلبات الحیاة الیومیة ، ففي الماضي كان اإلنسان  األمراض ، ویتمتع بالقوة والحیویة
ما أالن وبعد التقدم الهائل من خالل الممارسات الطبیعیة لمناشط الحیاة ، أیكسب اللیاقة البدنیة 

 یبذل جهدا بدنیا اإلنسان اآللة أصبحت تقوم بمعظم األعمال التي كانفإن  للوسائل التقنیة ،
  )84:1(.  نجازها إل

 یحیا حیاة كاملة ومتزنة ، والشخص أنهي مقدرة الشخص على  البدنیة للیاقةلذلك تعتبر 
األساسیة  اإلنسانیة سعیدة ، فهو یتمتع بالحاجات صحیحة الحیاة نظرة إلياللیاقة ینظر  كامل

م، كسالمة الجسم ، والتمتع بالحب والعطف واألمن واحترام الذات ، وهو یحب الناس ویعیش معه
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ا من النضج تتمیز بالتواضع ، وبحبه لخدمة اإلنسانیة ومثل هذ مرحلة تقدمت به السن بلغ وكلما
  12:6)(بالقیم الخلقیة ویسیر بمقتضاها ویؤمناإلنسان یعیش في سالم مع ربه 

 یرجع إلي كمیة ونوع التدریب، وحتىذات االرتباط بالصحة  البدنیة إن المحدد الهام للیاقة
 أن قیاس الكفاءة ومستوى ثابتة لتقیم الحالة التدریبیة غیر یومنا هذا لیس هناك طریقة بسیطة

بالنسبة للصحة قد تم  ذاتها قیمة اللیاقة في حد نبالغرض ، وأ األحیانقد یفي في بعض  األداء
  )76:12.(والدراسات مساندتها وتعزیزها بقوة في العدید من البحوث

من أهم المراحل في حیاة الفرد حیث تتغیر  األساسيمرحلة التعلیم ویرى الباحثون إن 
البدنیة  األنشطةوالصحي والتشكیل القوام السلیم من خالل ممارسة أساس البناء الجسمي 

والریاضیة التي تحتویها المناهج الدراسیة لكل مرحلة دراسیة یكتسب التالمیذ اللیاقة البدنیة 
لى أهمیة هذه المناهج وما تقدمه من أهداف وضعت لتحقیقها من والحركیة والصحیة مما یؤكد ع

تحسین أدائه الحركي لتنمیة خبراته ومهاراته ومعارفه بشكل لخالل الفلسفة التي وضعها المجتمع 
  .سلیم 

إن المدرسة االبتدائیة هي حجر الزاویة واألساس الهام والقاعدة العریضة لالنطالق نحو 
أمانیه و تحقیق أهداف التربیة البدنیة والریاضیة وبناء جیل قوى یمتلك القدرة على تحقیق طموحاته 

یجاد مكان له ولمجتمعه بین الدول المتحضرة التي تسارع على امتالك  االجتماعیة والقومیة وإ
  )3:11(أسباب تكنولوجیا القوة 

على مجموعة من البحوث و رسائل الماجستیر المتعلقة باللیاقة البدنیة  حثونالبا إطالعوبعد 
 برامجها لم تعطي اهتماما كبیرا للیاقة البدنیة فيومن بینهم لیبیا الدول  بعضلوحظ إن هناك 
أهمیة للتعرف على مدى فاعلیة درس مثل هذا الموضوع یعتبر ذا لهذا فأن دراسة داخل المدارس 

التربیة البدنیة بالمدارس في رفع مستوى اللیاقة البدنیة وخاصة تلك التي لها عالقة بالجانب 
  .الصحي 

  مشكلة البحث -1-2
 أصبحتباهتمام الكثیر من دول العالم، بعد أن  حظىی أصبح موضوع اللیاقة البدنیة لقد

 لبدنیة لدىمستوي اللیاقة ا على سلیباً  تأثیرالذي اثر  األمر، اإلنسانهي كل شي في حیاة  اآللة
افات القومیة وقلة مقاومة ر ، وكان من نتیجة ذلك انتشار االنحاألطفالالغالبیة من الشباب و 

أدت بالتالي  تحمله معها من إمراض وزادت البدانة وترهلت األجسام بكل ما لألمراض  األجسام
 )67:10(إلي فقد الكثیر من األرواح 
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دات التعلیمیة كوسیلة تعمل حو ال تبین افتقار األساسيمرحلة التعلیم وبنظرة فاحصة لمناهج 
معاییر علمیة یمكن  أيمن  ن مدارسنا تخلو تماماً قاء بمستوى اللیاقة البدنیة كما أعلى االرت

في ماء التربیة البدنیة عل وتوصیات أراءمع  البدنیة ، وهو واقع یتنافىم اللیاقة یبواسطتها تقی
  )5:2. (العالم

أنها  یمكن النظر إلیها على وال مهماً  إن اللیاقة البدنیة تعد مطلباً  یرى الباحثون ومما سبق
في تحقیق  ة واألساسیة لنجاح المدرسحد الشروط الهامأمر ثانوي وال نبالغ إذا قلنا أنها أ

  .التعلیمیة ف العملیةبات وأهدامتطل
الصحیحة في مدارسنا وأنه  الصورةب الباحثون أن درس التربیة البدنیة ال یعطى الحظحیث 

 الذي شد انتباه تالمیذ التي هي أساس صحتهم ، األمرللي االهتمام باللیاقة البدنیة لیفتقر إ
 والتعرف علىبالتعرف على تأثیر درس التربیة البدنیة على لیاقة التالمیذ  االهتمام إلى الباحثون

 اة الكاملة وهذقة البدنیة على مدار السنة الدراسیر الذي أحدثه درس التربیة البدنیة في اللیاالتغی
في تنمیة بالتعلیم األساسي فاعلیة درس التربیة البدنیة  مدى ة البحث في معرفةمشكل ما تمثله

  .بعض عناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة
  .ة إلیهأهمیة البحث والحاج-1-3

 ة والتقدم العلميثلحیاة الحدیا ونمط الممیز بقلة الحركة الیومي أسلوب الحیاةن إ
اة یمكن تسمیته       ساهم إلي حد كبیر في ظهور نمط  خامل للحی )اآللة عصر(والتكنولوجي 

ن الدور األساسي) النمط الجالس( للتربیة البدنیة والریاضة یتمثل في المساعدة على االحتفاظ  وإ
ة إي كلما كان برنامج النشاط والصح یعكس العالقة بین التمرینسینها وهذا للیاقة وتحبالصحة وا

فسر الصحة على وفي وقتنا الحاضر ال تُ ،  كلما تقدمت صحة عامة الشعب كي أكثر تأثیرالحر 
ى عاتقة فیها الفرد عل خذیجابیة ودینامیكیة یأإنها حالة إ أكثر خلو من المرض فقط ، بل أنها

للنشاط البدني وممارسته في سن الطفولة له  األساسیةالقیمة  أنمسؤولیة رفاهیته وسعادته ، 
سن  إليالفعال والمباشر على المعرفة والمواقف والمهارات والعادات التي قد تنتقل معه  التأثیر
  .الرشد

هو التعرف على تأثیر درس التربیة البدنیة على لیاقة  أن الدافع من أجراء هذه الدراسة
وحقائق علمیة نتائج س ومنهجیة البحث العلمي للوصول لالتالمیذ بالتعلیم األساسي وفق أس

اللیاقة البدنیة  على لها تأثیر المدارس وهلبحصة التربیة البدنیة  اللها الحكم علىنتمكن من خ
 الدراسیة الكاملة أم أن مستوي اللیاقة البدنیة للتالمیذ سنةال الرتباط بالصحة على مدارذات ا
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 المسئولینأمام  والنتائج  مع وضع هذه الحقائق من بدایة السنة وحتى نهایتها ولم یتغیر ثابت
  . عن مناهج وبرامج التربیة البدنیة والریاضة لمرحلة التعلیم األساسي

 بالتعلیم األساسي درس التربیة البدنیةیهدف البحث للتعرف على مدى تأثیر : هدف البحث- 4-1
  .في تنمیة بعض عناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة

  :تساؤل البحث-1-5
في تنمیة بعض عناصر اللیاقة التربیة البدنیة بالتعلیم األساسي  ما مدى تأثیر درس

  .البدنیة المرتبطة بالصحة
  دراسات السابقة -2-2
 )8() 2000(دراسة علي خلیفة الهنشیري -2-2-1

  )النمو واللیاقة البدنیة لتالمیذ مرحلة التعلیم األساسي بلیبیا : (عنوان الدراسة 
بالمنطقة الغربیة ) 15 - 11(مقارنة النمو لتالمیذ مدارس لیبیا للمرحلة السنیة : هدف الدراسة 

  .األخرىمع نظرائهم من الدول 
  .المسحي باألسلوباحث المنهج الوصفي استخدم الب: منهج الدراسة 
بمدن الساحل الغربي للیبیا  األساسيمرحلة التعلیم شملت عینة الدراسة تالمیذ : عینة الدراسة 
  .تلمیذًا ) 2273(وكان قوامها 

نتائج تالمیذ لیبیا في معظم عناصر اللیاقة البدنیة أقل من أقرانهم في بعض  - 1: نتائج الدراسة 
 .األخرىالدول 

أقل من أقرانهم في بعض الدول ) البطن( العضلينتائج تالمیذ لیبیا في عنصر التحمل  -2 
  .األخرى

  األخرىالنمو لدى تالمیذ لیبیا أقل من أقرانهم في بعض الدول  - 3
 )3( )2009(دراسة خالد محمد حدود -2-2-2

ج الدراسي العملي في تحسین بعض الصفات البدنیة لدى طلبة كلیة فاعلیة المنه(: عنوان البحث
  )التربیة البدنیة وعلوم الریاضة جامعة الفاتح

  .هج الدراسي العملي في تحسین بعض الصفات البدنیة التعرف على فاعلیة المن: هدف البحث
  .المنهج الوصفي التحلیلي : منهج البحث
  2009وا امتحانات القبول  للفصل الدراسي ربیع جمیع الطلبة الذین اجتاز : عینة البحث
  ).طالباً  153(وكان قوامها 
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عدم وجود فاعلیة للمناهج الدراسیة العملیة في تحسین القوة والقدرة والتحمل  -1:  نتائج الدراسة
  . العضلي لعضالت البطن والذراعین

التحمل الدوري التنفسي وجود فاعلیة للمناهج العلمیة في تحسین بعض متغیرات البحث وهي 2
  .والسرعة والرشاقة 

  إجراءات البحث-3
  .ا البحثلمناسبته لطبیعة هذ المسحي الباحثون المنهج الوصفي استخدام: منهج البحث ــ-1- 3
  . مرحلة التعلیم األساسيبتالمیذ منطقة أبوسلیم :  مجتمع البحثــ -2- 3
  : مجاالت البحث -3- 3
  .بطریق المطار بلدیة أبوسلیم مدرسة أبي سلیم ملعب ومسرح : مجال المكاني ال-3-1- 3
  .2019-2018العام الدراسي : مجال الزماني ال-3-2- 3
الشاق ( مرحلة التعلیم األساسيمدرسة أبي سلیم بجمیع طالب : المجال البشري -3-3- 3

  . )الثاني
 طالباً  92تم اختیار العینة بالطریقة العشوائیة حیث اشتملت العینة على : عینة البحث -4-3ـ

بمدرسة  )الشق الثاني(سنة من مرحلة التعلیم األساسي  ) 15ــ13(من الذین تتراوح أعمارهم من 
  .دیة أبوسلیم لیم ببلأبي س

  :األدوات المستخدمة في البحث -5-3ـ
  .ــ متر لقیاس الطول2.                 ــ میزان طبي لقیاس الوزن1
  .                               ساعة إیقاف -4          لقیاس الم) الفلكسومیتر(ــ جهاز 3
  :االختبارات المستخدمة في البحث ــ 

  االختبارات البدنیة والعناصر البدنیة المختارة )1(جدول 
  العنصر المراد قیاسه  وحدة القیاس  االختبارات البدنیة  ر. ت 

  سرعة  ثانیة  متر عدو 50  1
  تحمل عضلي بطن  عدد  الجلوس من الرقود 2
  قدرة عضلیة رجلین  سنتیمتر  الوثب الطویل من الثبات 3
  مرونة جدع  سنتیمتر  ثني الجدع من الوقوف 4
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تالمیذ من مجتمع البحث ومن خارج عینة  10بإجراء دراسة استطالعیة على  نقام الباحثو 
بهدف التحقق من ثبات االختبارات عن طریق تطبیق االختبارات ثم إعادة تطبیقها بعد  البحث

  .لالختبارات التطبیق األول والثانيحساب معامل االرتباط بین مرور ثالثة أیام ، وتم 
  10= ن    ة قیمة معامل االرتباط لالختبارات البدنیة المختار  ) 2( جدول 

  معامل الثبات  االختبارات البدنیة  ر. ت 
 0.88  متر عدو50 1
 0.87  الجلوس من الرقود 2
 0.91  الوثب الطویل من الثبات 3
 0.89  ثني الجدع من الوقوف 4

  0.878=  0.05الجدولیة عند مستوي ) ر( قیمة 
) ر ( البدنیة أعلى من قیمة أن قیمة معامل الثبات لجمیع االختبارات  2یتضح من جدول رقم 

  .الجدولیة وهذا یدل على أن ثبات االختبارات ذات مصدقیه عالیة ویحقق الغرض المقاس منه 
  :الخطوات التنفیذیة للبحث-3-5

  .القیاس القبلي  :أوال 
  7/3/2019لغایة  3/3/2019على تالمیذ عینة البحث في الفترة من القیاس القبلي  تم إجراء   

ابتدأ من یوم األحد وانتهاء بیوم الخمیس كل فصل دراسي في  األسبوعبواقع خمس أیام طیلة أیام 
  .الحصة المحدد له وفق الجدول الدراسي بالمدرسة

  :الفترة مابین القیاسین : ثانیا 
تم التأكد من تطبیق حصة التربیة البدنیة في المدرسة بانتظام حسب الجداول الموجودة     

طیلة فترة انتظام الدراسة ، وكان هناك التزام من المدرسین والتالمیذ في تنفیذ حصة  بالمدرسة
تربیة أسبوع بواقع حصة  22)(مدى على  التربیة البدنیة ، وقد تم تنفیذ حصص التربیة البدنیة

دون التدخل  الدراسي طیلة الفصل 22)(صص األسبوعیة  حبدنیة في األسبوع وقد بلغ عدد ال
  .)أي وفق ما هو متبع بالمدرسة. (في تقسیمها وتوزیعها الزمني

  .القیاس البعدي :ثالثا 
بعد االنتهاء من تنفیذ البرامج التدریسیة في المدرسة وقبل البدء في االمتحانات النهائیة تم إجراء 

 القیاس القبلي  بنفس ترتیب القیاسات واالختبارات في في القیاس البعدي القیاسات واالختبارات
بواقع خمس  .30/6/2019لغایة  26/6/2019وبنفس الشروط الزمنیة والمكانیة في الفترة من

ابتدأ من یوم األحد وانتهاء بیوم الخمیس كل فصل دراسي في الحصة  األسبوعأیام طیلة أیام 
  .له وفق الجدول الدراسي بالمدرسة ةالمحدد
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 اإلحصائي للمتغیرات األساسیة ولمستوى القدرات البدنیة الخاصة بأفراد عینة البحث ـ التوصیفـ
  .في القیاس القبلي

  )3(جدول 
  )القبلي القیاس(المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري ومعامل االلتواء للمتغیرات قید الدراسة

  )92= ن (

  وحدة القیاس  االختبارات  م
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  معامل االلتواء

 0.99 1.03 13.96  سنة  السن 1
  ـ0.17 0.09  1.58  سم  الطول 2
 0.91 11.34 49  كجم  الوزن 3
 0.65 0.86 9.40  ثانیة  متر50عدو 4
 0.02 9.14 24.27  عدد  الجلوس من الرقود 5
 0.88  14.02 2.47  سم  الوثب الطویل من الثبات 6
  ـ0.32  6.29 52.48  سم  ثني الجدع من الوقوف 7
أي ) 0.99ـ ، 0.17(أن قیم معامل االلتواء قد تراوحت ما بین ) 3(جدول رقم یتضح من     

وفي هذا داللة على تجانس عینة البحث في المتغیرات قید ) 3±(انحصرت هذه القیم بین 
  .الدراسة

  )4(جدول 
)                                                                                              القیاس البعدي( للمتغیرات قید الدراسةالمتوسط الحسابي و االنحراف المعیاري ومعامل االلتواء 

  ) 92= ن ( 

المتوسط   وحدة القیاس  االختبارات  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

معامل 
  االلتواء

 0.99 1.03 13.96  سنة  السن 1
  ـ0.17 0.09 1.58  سم  الطول 2
 0.80 11.25 48.11  كجم  الوزن 3
 0.66 5.47 9.15  ثانیة  متر 50عدو  4
 1.05 12.42 28.32  عدد  الجلوس من الرقود 5
 1.26 1.05 2.52  سم  الوثب الطویل من الثبات 6
 0.11 5.47 51.54  سم  ثني الجدع من الوقوف 7
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أي ) 1.26ـ ،0.17(قد تراوحت ما بین أن قیم معامل االلتواء )  (4جدول رقمیتضح من    
وفي هذا داللة على تجانس عینة البحث في المتغیرات قید ) 3±(انحصرت هذه القیم بین 

  .الدراسة
اختبارات ، معامل االلتواء، المعیاري االنحراف ،الحسابيالوسط (:المعالجة اإلحصائیة ـ -3-6

  )بیرسون( معامل االرتباط، معدل التغیر المئوي، الفروق
.عرض النتائج ومناقشتها - 4 
  .عرض النتائج-4-1

  :لدى عینة البحثالقیاسیین القبلي والبعدي  البدنیة قید الدراسة بینـ عرض نتائج مستوى القدرات 
  5)(جدول رقم 

وقیمة ت المحسوبة ومعدل التغیر  للقیاس القبلي والبعديالمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري 
 )92= ن (المئوي في المتغیرات قید الدراسة لدى عینة البحث

  
  المتغیرات

    القیاس الثاني  القیاس األول
قیمة ت 
  المحسوبة

معدل التغیر 
المتوسط   المئوي

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

  المتوسط
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 %ـ 1.87 0.01 11.25 48.10 11.37 49  كجم الوزن 

 %ـ  2.73 0.00 0.82 9.15 0.86 9.40  ث)  سرعة انتقالیة(عدومتر  50
تحمل عضلي (جلوس من الرقود

  عدد) بطن
  %ـ 7.79 0.35 12.41 26.32 9.14 24.27

  الوثب الطویل من الثبات
  % 1.98 0.88 10.21 2,52 14.02 2.47  مثر   )قدرة عضلیة رجلین(

  الوقوف ثني الجدع من
  سم)  مرونة العمود الفقري(

  %ـ 2.62 0.02  5.47 51.14  6.29 52.48

  1.98= 0.05قیمة ت الجدولیة عند مستوي 
المحسوبة أصغر من قیمة ت الجدولیة عند مستوي ) ت(أن قیم )  (5یتضح من الجدول رقم     

في جمیع  البعديالقبلي و نه ال توجد فروق معنویة بین القیاس أ إليوفي هذا إشارة  0.05
ـ %  7.79(معامل قیم معدل التغیر المئوي مابین  تراوحتالمتغیرات قید الدراسة ، وقد 

  . %)ـ1.87
عدم وجود فروق دالة معنویا بین  5)(اتضح من بیانات جدول رقم :مناقشة النتائج -4-2 

البدنیة بتقسیمه وتوزیعه النتیجة إلي أن درس التربیة القیاس القبلي والبعدي ویرجع الباحثون هذه 
ومن نتائج تلك المعطیات یتضح عدم تحسن  نمي القدرات البدنیة قید الدراسةالزمني الحالي ال ی
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متر ، التحمل العضلي  50السرعة متمثال في عدو : مستوي الطالب في العناصر التالیة 
مثال في الوثب الطویل لعضالت البطن متمثال في الجلوس من الرقود ، القدرة العضلیة للرجلین مت

من الوقوف وبالرغم من وجود فرق بین  الجذعمن الثبات ، مرونة العمود الفقري متمثال في ثني 
أن هذه الفروق غیر دالة معنویا وتتضح  إال القیاسات البعدي متوسطو  القیاسات القبلي متوسط

%) 7.79، % ـ 1.87( هذه الفروق في معدل التغیر المئوي بین القیاسین حیث تراوحت بین 
ل في درس التربیة البدنیة في حدود عینة ضعیفة وفي هذا داللة على وجود خلوهي تعتبر نسب 

 نه هناك قصور في تنفیذ الدرس ، ویتفق ذلك مع ماأ إلىالبحث ویعزوا الباحثین تلك النتیجة 
بأن استخدام التنظیمات الحدیثة في جزء ) 11(لیلي أبوشكیوة و  1997)(4)(معیوف الذكره سعید 

زیادة فترة التحرك للتلمیذ والذي ینعكس على تنمیة القدرات  إليالنشاط التعلیمي والتطبیقي یؤدي 
ویرى الباحثون . برنامج التربیة البدنیة بالمدرسةأهداف  أهمالوظیفیة والبدنیة والتي تعتبر من 

ي إخراج الدرس بالعدید من الوسائل والطرق التي تسهم فضرورة إلمام مدرس التربیة البدنیة 
استخدام التشكیالت  أنمن )13( )1985(شلتوت نوال  إلیهشارت بصورة جیدة ، كما أ

یمثل االتجاه الحدیث لتنفیذ برامج التربیة البدنیة التي ) شكلیة ( والتنظیمات بصورة غیر تقلیدیة 
 أنویرى الباحثون . التربیة البدنیة أهدافذي یعتبر احد یعتمد علیها في تحقیق الجانب الوظیفي ال

تغیر  إلي باإلضافةاستخدام التشكیالت والتمرینات المختلفة والمتنوعة لزیادة الحمل بالدرس 
كاتجاه إلي الراحة االیجابیة بین المحطات قد یؤدي إلي  الصفوف والقاطرات والتحرك المستمر

ویرى . االرتفاع بالمستوي الوظیفي للتلمیذ الذي ینعكس على رفع مستوي اللیاقة البدنیة للتالمیذ
یؤكده ما الباحثون أن البرنامج التقلیدي ال یهتم بتنمیة عناصر اللیاقة البدنیة بصورة متكاملة وهذا 

بأنه في غیاب برامج هادفة وموضوعة )9) (2005(و عمران تنتوش )5()2004(شكري نانیس  
وتبعا . بدقة وعنایة ال یمكن أن یكون هناك تطور أو تقدم أو تحسن في مستوي أداء التالمیذ 

لنتائج الدراسة الحالیة یتضح أن درس التربیة البدنیة الحالي المطبق في المدرسة وفي حدود عینة 
وبذلك ال یتحقق الفرض نمیة بعض القدرات البدنیة للتالمیذ جابي على تالبحث لیس له تأثیر إی

في المتغیرات البدنیة  القبلي والقیاس البعدي القیاس والذي ینص على وجد فروق دالة معنویا بین
ودرس التربیة البدنیة المطبق في المدرسة ال یحقق الهدف . ولصالح القیاس البعدي قید الدراسة

  .التربیة البدنیة داخل المدرسةسة من ممار 
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 :االستنتاجات-5-1
سنة وفق تقسیمه الحالي ) 15ـ13(ـ إن درس التربیة البدنیة بالمدرسة لمرحلة التعلیم األساسي -1

 ال یحقق الهدف منه وهو الرفع من مستوي القدرات البدنیة كما هو مبین بالبرامج التنفیذیة
 .المعمول بها في درس التربیة البدنیة التقلیدي

مما امل دراسي ك  فصلعدم تحسن مستوى الطالب في القدرات البدنیة قید الدراسة بعد مرور 2-
 .یدل على عدم تأثیر حصص الدرس التربیة البدنیة على القدرات البدنیة قید الدراسة

  .یاقة البدنیةحصة واحدة في األسبوع غیر كافیة لتنمیة عناصر الل3-
 :التوصیات -5-2

للتعرف على مستوى اللیاقة البدنیة  االهتمام باالختبارات البدنیة داخل المؤسسات التعلیمیة1-
جراء االختبارات  للتالمیذ وخاصة في بدایة العام الدراسي للوقوف على الحالة البدنیة للتالمیذ وإ

 .بصورة دوریة مستمرة ومنظمة
رفع مستوي اللیاقة البدنیة المرتبطة  حتى یتسنى لنا ودرس التربیة البدنیةاالهتمام ببرامج 2-

  .بالصحة لتالمیذ مرحلة التعلیم األساسي 
تالمیذ عدم تقید المدرس بالحصة التقلیدیة لدرس التربیة البدنیة بل العمل على زیادة حركة ال-3

  داخل الحصة
 .لغرض خلق فرص أكثر للحركة التربیة البدنیة في األسبوع  حصص عدد زیادة- 4

إقامة الندوات والدورات والملتقیات والبرامج التي تساهم في رفع مستوى المعلومات الریاضة 5-
  .المختلفة األعالمالعامة والتخصصیة عن طریق وسائل 

  :المراجع  
المدخل التطبیقي للقیاس في اللیاقة البدنیة ،منشاة ) 2000(  إبراهیم أحمد سالمة  1

  .المعارف ، اإلسكندریة
، دار الفكر العربي فسیولوجیة اللیاقة البدنیة)2003(  تاحبو العالء أحمد عبد الفأ  2

  .،القاهرة
فاعلیة المناهج الدراسي العملي في تحسین بعض ) 2009(  خالد محمد حدود   3

الصفات البدنیة لدى طلبة كلیة التربیة البدنیة وعلوم 
بحث منشور المجلة العلمیة لكلیة  الریاضة بجامعة الفاتح ،

التربیة البدنیة وعلوم الریاضة ، العدد الثالث عشر  الصیف 
  .یونیو ،طرابلس 2010
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تأثیر برنامج مقترح لدرس التربیة البدنیة على  (1997)  سعید سلیمان المعیوف  4
مستوي التحمل الدوري والتنفسي لدى تالمیذ الصف السادس 
من مرحلة التعلیم األساسي بمدینة طرابلس ، رسالة ماجستیر 
غیر منشورة ،كلیة علوم التربیة البدنیة والریاضة ، جامعة 

  .الفاتح
اللیاقة البدنیة ذات االرتباط بالصحة تقیم عناصر ) 2004( نانیس أمحمدشكري  5

شعبیة النقاط ) الشق الثاني(لتالمیذ مرحلة التعلیم األساسي 
الخمس ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة البدنیة ، 

  .جامعة طرابلس
الصحة الشخصیة و االجتماعیة للتربیة البدنیة  2005)(  على جالل الدین  6

  .والریاضیین ، مركز الكتاب للنشر، مصر الجدید القاهرة
، علي الفیتوري عبد الجلیل   7

  صالح الدین كمال
الحدیث في طرق تدریس التربیة البدنیة ، منشورات ) 2000(

  .جامعة طرابلس
النمو واللیاقة البدنیة لتالمیذ مرحلة التعلیم ) 2000(  علي خلیفة الهنشیري  8

،  األمریكیةبلیبیا ، رسالة دكتوراه مجازة ، جامعة  األساسي
  .أمریكا

تقییم المستویات المعرفیة اللیاقة البدنیة لطلبة كلیة  2005)(  عمران جمعة تنتوش  9
التربیة البدنیة جامعة  الزاویة ،رسالة ماجستیر غیر منشورة 

  .یة التربیة البدنیة ، جامعة طرابلس،كل
القیاس واالختبار في التربیة البدنیة ،مركز الكتاب ) 2001(  لیلي السید فرحات  10

  .للنشر، القاهرة
دراسة بعض الخصائص البدنیة والحركیة لدى ) 2008(  لیلي عبد القادر أبوشكیوة  11

وعالقتها ببعض الحركات ) 9 -6( أطفال المرحلة السنیة 
المركبة بالجماهیریة العظمى ، رسالة دكتوراه غیر  األساسیة

منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة للبنین باإلسكندریة جامعة 
  . اإلسكندریة

مركز الكتاب ، مدخل التربیة البدنیة الریاضیة ) 2003(  مكارم حلمي أبو هرجة  12
  .للنشر ، القاهرة
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أثر تشكیل مقترح لحمل درس التربیة الریاضیة  1985)(  نوال إبراهیم شلتوت  13
على تنمیة بعض عناصر اللیاقة البدنیة لتلمیذات المرحلة 
اإلعدادیة بمحافظة اإلسكندریة ، رسالة دكتوراه غیر منشورة 
، كلیة التربیة الریاضیة للبنین باإلسكندریة ، جامعة 

  . اإلسكندریة
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   تأهیل العصبي العضلي للحد من إعاقة الوجهالثر برنامج مقترح إلعادة أ
 للمصابین بشلل بیل 

  وـــــــــــسمر ساسي العل. د                                                                   
  القاللي محمد عصام. د                                                                    

  زینب مصطفى خلیفة . د                                                                    
   :المقدمة -1-1

فقد ظهرت في األونه األخیرة العدید من االمراض التي تفشت داخل مجتمعنا وأحدة من 
لما یعانیه مجتمعنا من ضغوط ) شلل بیل(اب العصب السابع بالوجه تلك االمراض مرض إلته

، تؤدي إلى حدوث اإلصابة بالعصب السابع الوجهي نفسیة وعصبیة ووجود فیروسات في الجو 
و هذا یجعل ، حدوث ضعف مفاجىء في عضالت الوجه  حیث یؤدي شلل العصب السابع إلى

الوة على ع، كما تظهر االبتسامة على جانب واحد فقط من الوجه . نصف الوجه یبدو متدلیا 
السابع و و یمكن أن یحدث شلل العصب ، بالجانب المصاب  عدم إمكانیة غلق العین الموجودة

یعتبر العصب القحفي . في أي مرحلة عمریة ) شلل بیل(وف أیضا باسم شلل الوجه المعر 
، األكثر شیوعا و الذي یصیب عادة من جانب واحد والیزال السبب الرئیسي لحدوثه مجهوال 

، سباب انه ناتج عن تورم و التهاب العصب المتحطم في عضالت احد جانبي الوجه وبعض اال
الشلل  )Ma MS vdhjnjmm )2009 فعل نتیجة االصابة بعدوى فیروس وقد یكون رد

بل أیضا یضعف ، الخارجي للعصب الوجهي ال یمكن أن یسبب تشوها مقلقا للوجه فحسب 
أیضا قد یؤدي ضعف وظیفة الحركة في عضالت . الوجهالقدرة على التواصل عن طریق تعبیر 

مما یتسبب في ، الوجه إلى عدم القدرة على تناول الطعام و الشراب و التحدث بطریقة مقبولة 
إحراج و عزل اجتماعي ، هذا قد یؤثر تأثیرا خطیرا على إمكانیة الفرد للعمل في بیئته  

  ).Volk GF، 2013(االجتماعیة 
ل یتعافون بشكل جید ولكن شلل الوجه الخارجي الدائم یمكن أن معظم مرضى شلل بی

بصرف النظر عن التأثیر السلبي على مظهر الوجه وعدم التناظر في ، یكون عائقا مدمرا 
عضالت الوجه و ضعف عضالت الوجه یمكن أن یؤدي إلى صعوبة في األكل و الشرب و 

، كما یتضمن تعطیل ) Carrillo، 2011(التحدث ونقل المشاعر اإلنسانیة و إشارات االتصال 
، وتفتح الجبین وتترك زوایا الفم ، العیوب الثانویة اختفاء تجعیدات الوجه والطیة األنفیة الشفویة 

لن تغلق الجفون ویختبئ الغطاء السفلي عند محاولة اإلغالق و تتحرك العین نحو األعلى 
لتشحیم و التعرض المستمر یقلل إنتاج غالبا ما ینتج تهیج العین عن نقص ا) . ظاهرة بیل (
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، المسیل للدموع ومع ذلك قد تبدو العین متمزقة بشكل مفرط بسبب فقدان السیطرة على الغطاء 
یمكن أن یتجمع الطعام و اللعاب في الجانب . والذي یسمح للدموع بالتسرب بحریة من العین 

كي المریض من الشعور بالخدر من غالبا ما یشت. المصاب من الفم و قد ینسكبان من الزاویة 
  ).Volk GF ، 2013(ولكن یتم الحفاظ على إحساس الوجه ، الشلل 

ایضا اضطرابات التذوق و مشاكل العضالت مما یؤدي إلى فرط الحساسیة للضوضاء الصاخبة 
وتعتبر الحركات المصاحبة هي األكثر إزعاجا للمریض . و تشنج العضالت و ألم في الوجه 

و التقلصات التي تعطي المریض شعورا بالصالبة في عضالت الوجه ، لمزمنة ماتسمى با
)2008 ،Melvin TA ( و العواقب االجتماعیة و النفسیة لشلل الوجه المحیطي یمكن أن تكون

            .یشمل العالج عادة العالج الطبي و الجراحي و العالج الطبیعي )Linder، 2010(كبیرة 
                                                                )2007 ،Tiemstra JD(  

یعالج شلل بیل بشكل شائع من خالل العدید من استراتیجیات العالج الطبیعي حیث        
   :یشمل العالج الطبیعي لشلل بیل العالج الحركي و العالج بالتدلیك و العالج بالكهرباء

  )FNR(ل الوجه العصبي العضلي اعادة تأهی
لشلل الوجه هو مزیج من الفیزیولوجیا العصبیة و علم ) NMR(اعادة التدریب العصبي العضلي 

عادة تأهیل الوجه العصبیة و . النفس و العلوم العالجیة و نظریة التعلم العضلیة هي عملیة وإ
 إلعادة تعلم حركة الوجه باستخدام ردود فعل محددة و دقیقة 

 تعزیز نشاط عضالت الوجه في األنماط الوظیفیة لحركة الوجه و التعبیریة    .

 )Beurskens، 2004(. طبیعي المتداخل مع وظیفة الوجهإیقاف نشاط العضالت غیر ال .
حیت یتم تخصیص برنامج التمرین  لكل مریض ویستند إلى عالمات ضعف الوجه       

یكتسب إعادة التأهیل العصبي . ا المریض في التقییم المحددة و األعراض الرئیسیة التي أبلغه
    .العضلي االعتراف كعنصر فاعل للشفاء األمثل لشلل العصب الوجهي

                                                          )2008 ،Vanswearingen J(  
التي تتراوح من االرتخاء إلى قد تم تطویر تقنیات إعادة التأهیل من أجل معالجة التكملة و        

وتحسین التحكم في حركة الوجه وتحسین رضاء المرضى ، العمل الجماعي و الحركة التلقائیة
 ) .Teixeira LJ، 2011( .النتائجو 

التحفیز . تم تصمیمه من قبل كابات وأخرون : )PNF(التحفیز العصبي العضلي       
، تعمل عن طریق محاكاة أنماط الحركة االساسیةهو تقنیة مقاومة یدویة ، العصبي العضلي 

یمكن أن ، االلیة العصبیة العضلیة من خالل تحفیز مستقبالت الحس العمیق  ویعجل استجابة
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التنسیق القوة و الذي یسهل المرونة و و ، السماح بتحسین وظیفة عضالت الوجهإلى تسهیل و  یؤدي
)Barbara M ,2010(.  

البیولوجیة و الدلیل التدرجي على فعالیة إعادة تأهیل الوجه العصبي واستنادا إلى التغیرات 
وظیفته استعادة حركة الوجه و فأن لدى المرضى فرصة الستكشاف الخیارات للمحافظة و ، عضلي 

)2010،Alakram P .(  
  :مشكلة البحث وأهمیتها 1-2

ا لل اآللي والتعرف تفسیر البصري إن تعقید وتعبیر وجه اإلنسان یجعله موضوًعا صعبً
وقد اجتذب الوجه البشري الكثیر من االهتمام في العدید من التخصصات ، بما في ذلك ،  علیه

تشیر التحریات النفسیة الجسدیة بوضوح إلى . علم النفس ورؤیة الكمبیوتر ورسومات الكمبیوتر
  ).Drake, R. L، 2010.( أن الوجوه عبارة عن محفزات بصریة خاصة جًدا

على الجانب .یكل العظمي ، وعضالت الوجه تعلق على العظام واألنسجة الرخوة عضالت اله
هذه العضالت ال تساهم فقط في . اآلخر ، هذه العضالت صغیرة مع الحد األدنى من االنكماش

األكل والشرب ، والتحدث ، ولكن أیضا إنشاء عالمات تعبیریة تعكس التعبیرات النفسیة  
  ). Garg K. N، 2012(واالجتماعیة

مشكلة كبیرة في األكل أو الشرب أو التحدث  FNPقد ال یكون لدى المریض المصاب بالـ       
الضحك المفاجئ بسبب الخوف  FNPیخفي مرضى . ولكن له تأثیر سلبي على تعبیرات الوجه

  ).Jelinkova، 2012(هذا یسبب مشكلة اجتماعیة وفقدان نوعیة الحیاة . من انحراف الوجه
للعدید من المستشفیات  الباحثون وزیارة  على العدید من الدراسات و األبحاثوبعد االطالع      
شلل (ضى المصابین بشلل الوجه تبین أن هناك الكثیر من المر  الزاویةالمراكز العالجیة في و 

وأن عملیات تأهیلهم تتمثل باستخدام عدد قلیل من التمرینات العالجیة ذلك ما ال یفي ) بیل
كما لوحظ عدم ، أهداف استخدام التمرینات العالجیة لهؤالء المرضى  بالغرض و ال یحقق

كوسیلة عالجیة في الوقت الذي تعتمد ) التحفیزیة(استخدام التمرینات العالجیة بالمقاومة الیدویة 
الكثیر من المدارس العالجیة على استخدامها واعتمادها كأحد أنواع التمرینات العالجیة الهامة 

 الباحثون لذلك رأى ، ة على المرضى وجهي و ذلك لما لها من تأثیرات إیجابیلمرضى الشلل ال
ة المصاب هجهفي ال ضرورة عمل برنامج تأهیلي یشمل على التمرینات الموجهة للعدید من أجزاء

) التحفیزیة(أن استخدام التمرینات العالجیة بالمقاومة الیدویة  الباحثون كما و یرى ، و السلیمة 
و تحفیز مستقبالت  العضلي عصبيالحسین لیونة العضالت وتقویتها و التنشیط تساعد في ت

  .الحس العمیق بتحسین وظیفة عضالت الوجه  
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وبما أن المرضى المصابین بالشلل الوجهي یجب أن یخضعوا لبرامج حركیة مكثفة نظرا 
الرعایة للمعاناة في وجود ضعف وعجز واضحین بعد اإلصابة و حاجة هؤالء المصابین إلى 

حیث تبرز أهمیة استخدام التمرینات العالجیة في ، المبني على أسس علمیة و  المكثفة یةالعالج
البرامج التأهیلیة عامة ولي هؤالء المرضى خاصة بهدف إتمام العالج و الوقایة من المضاعفات 

م نتیجة حیث یعتمد علیة المصاب للقیام بأعماله الیومیة المختلفة كاألكل و الشرب و الكال
ذلك ما یستدعي عمل برامج تأهیلیة مقننة لهؤالء المرضى تهدف إلى رفع كفاءتهم و . العجز 

قدرتهم على العمل و الوقایة من ظهور مضاعفات و التغلب على العجز و الضعف الذي خلفته 
برزت  ومن هنا. كما وان البرامج الحركیة تزید من الثقة بالنفس و الشعور باالطمئنان ، اإلصابة 

لعالجها من  الباحثون كلة حقیقیة ومن هنا  سعى أهمیة هذه الدراسة وهو بحد ذاته یمثل مش
خالل وضع برنامج إلعادة تأهیل العصبي عضلي من اجل تقلیل أعاقة الوجه في مرضى شلل 

  .بیل 
  :البحث أهداف 1-3

  :یهدف البحث إلى
  .المقترح على تحسین وظیفة الوجه للمصابین  بشلل بیل  التأهیليالتعرف إلى اثر البرنامج  - 1
   .المقترح للحد من إعاقة الوجه للمصابین  بشلل بیل  التأهیليالتعرف إلى اثر البرنامج  - 2
   :الفرضیات 1-4
هناك  فروق دالة إحصائیا بین القیاس القبلي و البعدي في تحسین التماثل للشفاء لوظیفة  - 1

   .البعدي الوجه لصالح القیاس
 .ابین بشلل بیلالمقترح یقلل من إعاقة الوجه للمص التأهیليهل البرنامج  - 2
   :الدراسات المشابهة 2-2
  ).1( )2012(دراسة أحمد عبدالعظیم ثابت  2-2-1

تصمیم  بهدف ،)  تأثیر برنامج مقترح لبعض حاالت التهاب العصب السابع(  :عنوانتحت 
من الدرجة  )Bell’s Palsy(العصب السابع  التهاببرنامج تأهیلي مقترح لبعض حاالت إصابة 

 المنهج اتبعت ، باإلصابةوعة عضالت الوجه المتأثرة كفاءة مجم: " الرابعة و معرفة تأثیره على 
البعدي ي و خدام مجموعتین إحداهما تجریبیة واألخرى ضابطة وتطبیق القیاسین القبلالتجریبي باست

  :أهم النتائجوكانت مرضى لكل مجموعة ) 8(علیهما وضمت عینة البحث على 
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: إیجابي على المصابین من أفراد المجموعة التجریبیة في أن البرنامج الـتأهیلي له أثر  -1 
كفاءة العصب و سرعة التوصیل في الجهة  –كفاءة مجموعة عضالت الوجه المتأثرة باإلصابة 

  .بالوجهالمصابة 
. علمي مقنن یسهم في نجاح البرنامج  بأسلوبالتدرج في استخدام التمرینات التأهیلیة إن  -2 
 باستخدامالتمرینات التأهیلیة من سلبي إلى إیجابي إلى ضد مقاومة ثم  استخدامإن التنوع في  - 3

  .بعض األدوات یسهم في تحسن الحاالت 
  ).2( )2017(دراسة مصطفى رضا محمد  2-2-2
البحث  یهدف ، )تأثیر برنامج لتأهیل حاالت الشلل الوجهي من الدرجة الثانیة (  :تحت عنوان 

إلى حالته الطبیعیة بإتباع البرنامج ) العصب السابع(شلل الوجه النصفي إلى عودة المصاب ب
إلصابة وسرعة با المتأثرةالتأهیلي المقترح من خالل تحسن كفاءة مجموعة عضالت الوجه 

مجموعة إحداهما تجریبیة  باستخدامالتجریبي  المنهجهذا البحث  ، اتبعت توصیل العصب
مرضى ) 6(البحث على  عینةالبعدي وقد اشتملت القبلي و واألخرى ضابطة وتطبیق القیاسین 

الثانیة وتم تأهیلهم حتى عادت  الدرجةالعصب السابع من  بالتهابلكل مجموعة من المصابین 
ما سرعة توصیل العصب بالوجه وكان اقرب و  باإلصابةالت الوجه المتأثرة عضكفاءة مجموعة 

  :أهم النتائجوكانت  ، لألفراد األصحاء نیكو 
: أن البرنامج التأهیلي له تأثیر إیجابي على المصابین من أفراد المجموعة التجریبیة في  -1 

سرعة التوصیل في الجهة كفاءة العصب و  - مجموعة عضالت الوجه المتأثرة باإلصابة كفاءة 
  .المصابة بالوجه

علمي مقنن یسهم في  بأسلوبو تدلیك الیدوي بأنواعه المختلفة إن التدرج في استخدام ال -2 
  .نجاح البرنامج

 باستخدامالتمرینات التأهیلیة من سلبي إلى إیجابي إلى ضد مقاومة ثم  استخدامالتنوع في  - 3
   .بعض األدوات یسهم في تحسن الحاالت 

أن محتوى البرنامج التأهیلي أدى إلى تحسن المجموعة التجریبیة أكثر من المجموعة  – 4
كفاءة مجموعة عضالت الوجه المتأثرة ( الضابطة في القیاسات البعدیة لجمیع متغیرات البحث 

  ) العضلة  انقباضقوة  –باإلصابة كفاءة العصب السابع بالوجه المتأثر  –باإلصابة 
 :البحثاجراءات  -3
   :منهج البحث 1- 3

   .للمجموعة الواحدةباستخدام  تم استخدام المنهج التجریبي
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  :مجاالت البحث 3-2
على المرضى المصابین بالشلل بیل الناتج عن  الباحثون لقد اقتصر  :المجال البشري 3-3-1

  .إصابة العصب السابع للوجه
االختبارات و تطبیق البرنامج بمركز أبوغالشه تم إجراء القیاسات و : المجال المكاني 3-3-2

   .إلعادة تأهیل المعاقین بالزاویة
                تمت إجراءات البحث و البدء فیه في الفترة الزمنیة من: المجال الزمني 3-3-3

  ).2019 - 7 - 8(إلى ) 2019 - 6  -8(    
  :عینة البحث 3-4

العمدیة العینات غیر االحتمالیة من المرضى تم اختیار و تحدید عینة البحث بالطریقة 
، وذلك على تشخیص الطبیب المعالج، الذكور الذین یعانون من اإلصابة بالعصب السابع 

والذین لم یخضعوا إلي  أي برنامج عالجي تأهیلي و یراجعون دائرة العالج الطبیعي في مركز 
مصابین  یعانون من اإلصابة ) 5(افراد العینة و قد بلغ عدد ) الزاویة(غالشة إلعادة التأهیل  أبو

  ) سنه  40 - 21(عینة البحث من  بالعصب السابع  وتتراوح أعمار
  )1(جدول 
  )الوزن  –الطول  –العمر ( المتغیرات االساسیة لعینة البحث 

  االلتواء  االنحرافات المعیاریة  المتوسط الحسابي  المتغیرات
  - 0.270  5.274  33.4  )لسنةا(العمر 

  - 0.010  6.131  166.6  )سم(الطول 
  -0.452  6.883  70.4  )كغم ( الوزن 

الطول قیم المتوسطات الحسابیة و االنحرافات المعیاریة لمتغیرات العمر و ) 1(یبین الجدول 
سنة ) 33.4(ومن خالل بیانات الجدول یتضح  أن متوسط العمر لعینة  البحث ، الوزنو 

، )6.131(سم وبانحراف معیاري ) 166.6(بینما متوسط الطول ، ) 5.274(وبانحراف معیاري 
ن قیمة ، ) 6.883(كغم  وبانحراف معیاري ) 70.4(الوزن بینما متوسط  لجمیع  اإلصابةوإ

مما یدل على تجانس أفراد العینة في هذه المتغیرات بحیث تم +) -3(متغیرات البحث اقل من 
اختیار العینة بعد عرض البرنامج  علیهم و الموافقة باالشتراك في البرنامج وفقا لعدة شروط 

  : منها
 .هائي بمریض اإلصابة بالعصب السابع وجود تشخیص ن -
  .تحویل المریض إلى وحدة العالج الطبیعي من قبل الطبیب المختص -
 .موافقة الطبیب المختص للمریض على االشتراك في البرنامج  -
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 .عدم الخضوع ألي طرق عالجیة أخري أثناء تطبیق البرنامج  -
 .أن یكون مستعدا لتطبیق البرنامج  -
 الباحثون وقد قام  كالجلطة الدماغیةخلو المریض من أیة أمراض أخرى مصاحبة  -

  .باستبعاد كل من ال تنطبق علیهم الشروط السابقة الذكر
 :البحثقید متغیرات تحدید ال 3-5

  :شتمل البحث على المتغیرات االتیةوقد ا
  :ةالمستقل اتالمتغیر 1 -3-5

و  Therapeutic  Exerciseعالجیة التمرینات الرنامج التأهیلي و الذي یشمل على الب       
   Medicinal  Massageالتدلیك العالجي  

  :المتغیرات التابعة 3-5-2
هى الوظیفیة المتغیرات اشتمل البحث على المتغیرات التابعة التي تنوعت في البحث مابین      

 -طریقة األكل (شدة االعاقة من حیثهى البدنیة و االجتماعیة  المتغیراتو ) حركات الوجه(
  .)الحالة النفسیة  -طریقة  الشرب 

  :أدوات ووسائل جمع البیانات 3-6
  :ادوات تسجیل وجمع البیانات 3-6-1

لعلمیة المختلفة وأراء المراجع اسات واالبحاث و على الدرا الباحثون من خالل اطالع       
  :اختیار إجراءات التسجیل كما یلي تمالخبراء 

 .و المستندات والبیانات الشخصیة لكل حالة  ملف خاص باألوراق -
 .استمارة البیانات األولیة و تشمل العمر و الطول و الوزن و الحالة الصحیة  -
  :البحث األدوات و األجهزة المستخدمة في 3-6-2

 .میزان طبي لقیاس الوزن بالكیلوغرام  -
 .جهاز لقیاس الطول بالسنتیمتر  -
 -الشفاه  - الفم  - الحاجبین  -االنف  -العینین (  استمارة لتسجیل وظیفة أعضاء الوجه -

 )الخدین 
 مرأة . سریر. كرسي . مرهم  -
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  :خطوات تطبیق البرنامج 3-7
  :مرحلة التحضیر لتطبیق البرنامجال 3-7-1
  لقد تم أخذ كافة التدابیر واإلجراءات اإلداریة للموافقة على تنفیذ البرنامج في قسم العالج

 . بالزاویة أبوغالشهالطبیعي  مركز 
  لقد تم كذلك مقابلة المریض داخل المركز بتنسیق مع بعض األطباء المختصین و المعالجین

  . و طاقم التمریض
  أخذ الموافقة الخطیة من المرضى و التعهد بااللتزام الكامل بحضور الجلسات دون انقطاع 
 میة القیام بوضع أساسیات البرنامج باالطالع على دراسات سابقة و مراجع عل. 
  تم تحدید موعد للمرضى البدء بإجراء القیاسات القبلیة قبل البدء في البرنامج. 
 تحضیر األدوات و األجهزة الخاصة بالمتغیرات و قیاساتها . 
  التي تم فیها تسجیل كافة البیانات ) استمارة جمع البیانات (إعداد استمارة خاصة بالبیانات

 .المتعلقة بمتغیرات البحث 
  تم وضع أفراد البحث في مجموعة تجریبیة واحدة لیطبق علیها البرنامج ودونت جمیع

 . المعلومات في ملف خاص لكل مریض 
  : توثیق بیانات أفراد عینه البحث 3-7-2

خاصة ضمن ملف خاص بتدوین جمیع المعلومات األساسیة في استمارة  الباحثون قام        
قیاس الطول و الوزن و العمر : لكل مریض بتدوین البیانات الجسمیة وكانت على النحو االتي 

   :مرحلة البدء بالقیاسات القبلیة 3-7-3
وظیفیة و تم إجراء كافة قیاسات للمتغیرات ال :المتغیرات الوظیفیة والبدنیة واالجتماعیة من حیث

  .بالزاویة أبوغالشهقسم العالج الطبیعي في مركز  داخل) االجتماعیة البدنیة و (شدة االعاقة 
   :بالنسبة للمتغیرات الوظیفیة: أوال
مقیاس لتصنیف الدرجات  الباحثون لوجه وشدة الشلل استخدام إجراء اختبار لحركات ا -

  ) Yanagihara)YFGSهو
  .)البدنیة واالجتماعیة( متغیرات شدة اإلعاقة بالنسبة لل: ثانیا

 .(FDI )مؤشر  إعاقة الوجه  الباحثون بار شدة اإلعاقة استخدام إجراء اخت -
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   .طریقة األداءاالختبارات و * 
  :بة الختبارات المتغیرات الوظیفیةبالنس: أوال
هو ) Yanagihara  )YFGSر لحركات الوجه وشدة الشلل مقیاس تصنیف الدرجات  اختبا =

 - 1  :للتعبیر ویتكون من عشرة مكونات فرعیة مقیاس تصنیف یعتمد على المراقب و یستجیب
أغلق العینین بقوة  -4أغلق العینین بشكل طبیعي  - 3تجاعید الجابین  -2، في وقت الراحة 

 - 9   الصافیر  -8نفخ الخدین  -7جعد األنف  -6أغلق عینیك على الجانب المعني  -5
و الدرجات یتم ، یتم تسجیل كل مكون فرعي بشكل فردي ) اخفض الشفة السفلیة   -10م ابتس

الشلل (  من الصفر  YFGSجمعها للحصول على مجموع النقاط أو مجموعها تتراوح درجات 
  40YFGS – 0ویكون مجموع درجات التصنیف من ) وظیفة الوجه العادیة ( 4إلى ) الكامل

  ). 1997(لدیه موثوقیة عالیة 
  شلل كلي=    0 -
  شلل شدید=    1 -
  شلل متوسط =  2 -
  شلل بسیط=  3 -
 وضع الطبیعي=  4 -
  :)شدة االعاقة(الختبارات المتغیرات  البدنیة واالجتماعیة  بالنسبة : ثانیا
هو یقیس االعاقة الجسدیة و العوامل النفسیة و االجتماعیة ) : FDI(اختبار إعاقة الوجة = 

و تتكون من مقیاسیین فرعیین هما الوظیفة . المرتبطة بالوظیفة العصبیة العضلیة في الوجه 
یتمتع مؤشر اعاقة الوجه المباشر بدرجة عالیة ) 10-  6(و االجتماعیة من ) 5 - 1(من  البدنیة

  ).Brach JS ، 1997( من الموثوقیة و صحة في البناء

  :البرنامج التأهیلي المقترحتطبیق  3-8
 ىلعاالطالع البحوث المتعلقة بموضوع البحث و العدید من الدراسات و  على بعد االطالع

البحث المستفیض في الكتب العلمیة وذلك لتصمیم البرنامج التأهیلي المقترح المراجع العلمیة و 
على خطوات الكثیر من الدراسات و وأسسه باالستناد على هذه المراجع و الذي تم اختیار قواعده و 

لناتج عن التركیز على تأهیل المصابین بشلل بیل االدراسات األخرى التي اختصت بالعنایة و 
  :إصابة العصب السابع مثل

   تمرینات عالجیة للحركات األساسیة للوجه. 1
   عضلي عصبيالتمرینات العالجیة بالمقاومة لتحفیز . 2
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   :الذي استخدم فیه الحركاتعالجي و احتواء البرنامج كذلك على برنامج التدلیك ال. 3
  . Effleurageالمسحیة  -أ

  . petrissage) الفركي(الدعكي  - ب
  .المناشف الساخنة . 4
العدید من  الذي اشتمل علىالبرنامج التأهیلي البیتي و الذي استمر طیلة مدة تنفیذ البرنامج و .5

  .التمارین المتنوعة 
  :تنفیذ البرنامج 3-9-1

حدة عالج لشلل الوجه بعد التأهیل الزاویة  و  ألعاده أبوغالشهتم تنفیذ البرنامج في مركز 
الى ) 2019 - 6- 8(و تم تنفیذ البرنامج من تاریخ  ىالمرض یاسات القبلیة للحاالت أوانتهاء الق

مرات اسبوعیا وحسب ما نص علیه نظام قسم العالج الطبیعي بمركز  3) 2019 - 7 -8(
وحدة عالجیة لمدة شهر واحد وكل الجلسات و الوحدات ) 12(التأهیل و بواقع  ألعادهأبوغالشه 

 .العالجیة تم تنفیذها داخل دائرة العالج الطبیعي 
   :البرنامج التأهیلي البیتي 3-9-2

یعتبر البرنامج التأهیلي البیتي من األساسیات في البرامج التأهیلیة وخاصة لدى هذه 
نظرا لنتائجها ، ألنهم بحاجة إلى أداء حركات الوجه أكثر من مرة في الیوم ، الفئة من المرضى 

  ، االیجابیة بخصوص تحسین الحالة للمریض من حیث زیادة فاعلیة عمل العضالت 
  :اسات البعدیةإجراءات القی 3-9-3

بإجراء القیاسات في المتغیرات  الباحثون بعد االنتهاء من تطبیق البرنامج المعد قام 
 الوظیفیة و شدة االعاقة و تحت نفس الشروط التي اجریت في القیاسات القبلیة 

  : المعالجات اإلحصائیة 3-10
ذلك بعد الحصول على نتائج القیاسات القبلیة و البعدیة م استخدام العملیات اإلحصائیة و ت      
  :واستخدمت العملیات االحصائیة االتیة . عن فروض البحث  لإلجابة

   .)Mean(الوسط الحسابي  - 1
  .)Std Deviation(االنحراف المعیاري  - 2
  .)t) ( T - Test(اختبار  - 3
    .نسبة التحسن - 4
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  : النتائجمناقشة و عرض 1 -4
البعدي في تحسین التماثل هناك  فروق دالة إحصائیا بین القیاس القبلي و " التي نصت على و 

  ."للشفاء لوظیفة الوجه لصالح القیاس البعدي
  ) 2(جدول رقم 

  وظیفة الوجه لصالح القیاس البعديالفروق بین القیاس القبلي و البعدي في تحسین التماثل للشفاء ل      
  الدالالت اإلحصائیة        

  
  الحركات

  القبلي
 5= ن 

  البعدي
  الفرق بین المتوسطین 5= ن 

  قیمة
 ت

مستوى 
  الداللة

  ع±  س  ع± س

 0.001 **5.196- 1.80- 0.55 3.40 0.55 1.60 في وقت الراحة

 0.001 **4.811- 1.80- 0.00 3.00 0.84 1.20 تجاعید الجابین

 0.000 **6.500- 2.60- 0.55 3.60 0.71 1.00 أغلق العینین بشكل طبیعي

 0.012 *3.244- 2.00- 0.45 3.20 1.30 1.20 أغلق العینین بقوة

 0.001 **4.811- 1.80- 0.45 2.80 0.71 1.00 الجانب المعنيأغلق عینیك على 

 0.001 **4.919- 2.20- 0.89 3.40 0.45 1.20 جعد األنف

 0.000 **6.351- 2.20- 0.55 3.60 0.55 1.40 نفخ الخدین

 0.004 **4.025- 1.80- 0.84 3.20 0.55 1.40 صافرة

 0.000 **10.607- 3.00- 0.45 3.80 0.45 0.80 ابتسام

 0.000 **5.880- 2.20- 0.45 3.20 0.71 1.00 انخفاض الشفة السفلیة

  ).0.01(داللة مستوى عند دال إحصائیا (**)
  )0.05(داللة مستوى عند دال إحصائیا (* )

وجود فروق ذات داللة إحصائیة لجمیع وظائف الوجه حیث أن قیم ) 2(یتضح من الجدول 
  .الدالله المعنویة اصغر من مستوى المعنویة المفترضة 
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 )3(جدول 
  في التماثل للشفاء لوظیفة الوجهللقیاس القبلي والبعدي "  (η2)مربع إیتا "یبین نسبة المئویة  للتحسن  

  الدالالت اإلحصائیة              
  

 الحركات       

  القبلي
 5= ن 

  البعدي
 (η2)إیتا قیمة مربع  (η)إیتا  5= ن 

 ع± س ع± س
 0.771 0.878 0.55 3.40 0.55 1.60 في وقت الراحة
 0.743 0.862 0.00 3.00 0.84 1.20 تجاعید الجابین

 0.841 0.917 0.55 3.60 0.71 1.00 أغلق العینین بشكل طبیعي
 0.568 0.754 0.45 3.20 1.30 1.20 أغلق العینین بقوة

 0.743 0.862 0.45 2.80 0.71 1.00 أغلق عینیك على الجانب المعني
 0.752 0.867 0.89 3.40 0.45 1.20 جعد األنف
 0.834 0.914 0.55 3.60 0.55 1.40 نفخ الخدین

 0.669 0.818 0.84 3.20 0.55 1.40 صافرة
 0.934 0.966 0.45 3.80 0.45 0.80 ابتسام

 0.812 0.901 0.45 3.20 0.71 1.00 انخفاض الشفة السفلیة

  ).0.01(داللة مستوى إحصائیًا عند دال (**)
  ).0.05(داللة مستوى إحصائیًا عند دال (* )

  

  
  یبین نسبة المئویة  للتحسن في التماثل للشفاء لوظیفة الوجه) 1(الشكل رقم 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

وقتفي
الراحة

تجاعید
الجابین

العینینأغلق
طبیعي

العینینأغلق
بقوة

عینیكأغلق
الجانبعلى

انخفاضابتسامصافرةالخدیننفخاألنفجعد
السفلیةالشفة



 م2020                             المؤتمر العلمي الدولي السادس لكلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة  
 

  
465 

، )0.568(یزید على  لوظیفة الوجهوقد بلغت قیمة حجم األثر باستخدام مربع إیتا على مستوي 
، وهي قیمة مؤثرة جدًا ومناسبة، وتدل على أن نسبة الفروق تعزى إلى البرنامج التجریبي المقترح

من التباین ) فأكثر % 15من (أن التأثیر الذي یفسر )   Cohen  ،1988(حیث یري كوهین 
 ) 2000(نة إسماعیل عفا،  ثیرًا كبیرًا الكلي ألي متغیر مستقل على المتغیرات التابعة یعد تأ
  )4(جدول 

الفروق بین القیاس القبلي و البعدي في البرنامج التأهیلي المقترح لصالح القیاس البعدي من الناحیة     
  )لشدة االعاقة  ( البدنیة

الدالالت                   
  اإلحصائیة

  
  الحركات      

  القبلي
 5= ن 

  البعدي
الفرق بین  5= ن 

  المتوسطین
  قیمة
 ت

مستوى 
  الداللة

  ع±  س  ع± س

ما مقدار الصعوبة التي واجهتها 
عند حفظ الطعام في فمك أو 

تحریك الطعام في فمك أو تناول 
الطعام في الوجنة أثناء تناول 

 الطعام

2.00 1.00 4.60 0.55 -2.60 -5.099** 0.001 

 0.105 1.826- 1.00- 0.71 4.00 1.00 3.00  كم صعوبة شربك  من الكوب

ما مدى صعوبة كالمك  بصوت 
 محدد أثناء التحدث

2.40 0.55 3.80 0.84 -1.40 -3.130* 0.014 

مدى صعوبة لدیك مع دموع عینك 
 بشكل مفرط أو أن تصبح جاف

2.60 0.55 4.00 0.00 -1.40 -5.715** 0.000 

ما مقدار الصعوبة التي واجهتها 
في تنظیف أسنانك بالفرشاة أو 

 شطف فمك؟
3.20 0.84 4.00 0.00 -0.80 -2.138 0.065 

  ).0.01(داللة مستوى إحصائیًا عند دال (**)
  ).0.05(داللة مستوى إحصائیًا عند دال (* )
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  )5(جدول 
 ي األداءالفروق بین القیاس القبلي و البعدي في البرنامج التأهیلي المقترح لصالح القیاس البعدي ف

  االجتماعي والرفاهیة
الدالالت                        

  اإلحصائیة
  

  الحركات        

  القبلي
 5= ن 

  البعدي
الفرق بین  5= ن 

  المتوسطین
  قیمة
 ت

مستوى 
  الداللة

  ع±  س  ع± س

كم من الوقت شعرت بالهدوء 
  والسكینة؟

2.40 1.14 4.00 1.41 -1.60 -1.969 0.084 

كم من الوقت قمت بعزل نفسك عن 
 أشخاص من حولك

2.40 0.55 4.60 0.89 -2.20 -4.690** 0.002 

ما مقدار الوقت الذي تشعر فیه 
 بالغضب تجاه من حولك

2.80 0.84 3.40 0.55 -0.60 -1.342 0.217 

عدد المرات التي استیقظت فیها كم 
ا أو تستیقظ عدة مرات أثناء  مبكرً

 نومك أثناء اللیل
4.60 1.34 5.80 0.45 -1.20 -1.897 0.094 

كم عدد المرات التي أبقتك فیها 
وظیفة الوجه من الذهاب إلى متجر 

الطعام أو المشاركة في أنشطة 
 عائلیة أو اجتماعیة؟

3.00 1.00 4.20 0.84 -1.20 -2.058 0.074 

  ).0.01(داللة مستوى إحصائیًا عند دال (**)
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  ).0.05(داللة مستوى إحصائیًا عند دال (* )

  
  

  :تائج البحث تمت المناقشة كما یليوفي ضوء المعالجات اإلحصائیة لن، من واقع البیانات 
  :تؤكد صدق الفرضیات التي تنص على مناقشة النتائج التي 4-2

هناك  فروق دالة احصائیا بین القیاس القبلي و البعدي في تحسین التماثل للشفاء لوظیفة الوجه 
  لصالح  القیاس البعدي 

و التي تبین الفروق بین القیاس ) 6(و الشكل رقم ) 3(و  )2(یتضح من نتائج الجدول 
الراحة في القیاس القبلي و القیاس البعدي  لوظیفة حركات الوجه  وجد أن متوسط استجابة وقت 

بینما متوسظ  استجابة  وقت الراحة في القیاس )  0.55(وبانحراف معیاري )  1.60( القبلي 
وهي ) - 5.196(المحسوبة  tوان قیمة )  0.55(و بانحراف معیاري ) 3.40( البعدي هو 

حیث ان قیمة مستوى  المعنویة المشاهدة ) 0.01( معنویة ودالة احصائیا عند مستوي داللة 
)0.037 = (p-value  مما یدل على وجود ،    0.01= &و هي اصغر من مستوى الداللة

س بین القیا%) 77(فروق معنویة وذات داللة إحصائیة الستجابة وقت الراحة بنسبة تحسن 
)  1.20( القبلي و القیاس البعدي وجد أن متوسط استجابة تجاعید الجابین في القیاس القبلي 

استجابة  تجاعید الجابین في القیاس البعدي هو   متوسطبینما )  0.84(وبانحراف معیاري 
وهي معنویة ودالة ) - 4.811(المحسوبة  tوان قیمة )  0.00(و بانحراف معیاري ) 3.00(

-p) = 0.037(حیث ان قیمة مستوى  المعنویة المشاهدة ) 0.01( ند مستوي داللة احصائیا ع
value  مما یدل على وجود فروق معنویة وذات ، 0.01= &و هي اصغر من مستوى الداللة

0
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القیاس القبلي و القیاس  بین%) 74(داللة إحصائیة الستجابة تجاعید الجابین بنسبة تحسن 
)  1.00( جابة أغلق العینین بشكل طبیعي في القیاس القبلي وجد أن متوسط استالبعدي 

بینما متوسظ  استجابة  أغلق العینین بشكل طبیعي في القیاس )  0.71(وبانحراف معیاري 
وهي  6.500- )(المحسوبة  tوان قیمة )  -2.60(و بانحراف معیاري ) 3.60( البعدي هو 

حیث ان قیمة مستوى  المعنویة المشاهدة ) 0.01( معنویة ودالة احصائیا عند مستوي داللة 
)0.037 = (p-value  مما یدل على وجود ،    0.01= &و هي اصغر من مستوى الداللة

%) 91(فروق معنویة وذات داللة إحصائیة الستجابة أغلق العینین بشكل طبیعي بنسبة تحسن 
  القیاس القبلي و القیاس البعدي  بین

وبانحراف ) 1.20(العینین بقوة في القیاس القبلي  وتبین أن متوسط استجابة أغلق
و ) 3.20(بینما متوسظ  استجابة أغلق العینین بقوة في القیاس البعدي هو ) 1.30(معیاري 

وهي معنویة ودالة احصائیا عند  *3.244-)(المحسوبة  tوان قیمة ) 0.45(بانحراف معیاري 
و هي  p-value) = 0.037(ة المشاهدة حیث ان قیمة مستوى  المعنوی) 0.0 5(مستوي داللة 

مما یدل على وجود فروق معنویة وذات داللة إحصائیة ،    0.01= &اصغر من مستوى الداللة 
  .القیاس القبلي و القیاس البعدي بین%)  56(الستجابة أغلق العینین بقوة بنسبة تحسن 

) 1.00(س القبلي وتبین أن متوسط استجابة أغلق عینیك على الجانب المعني في القیا
بینما متوسظ  استجابة أغلق عینیك على الجانب المعني في القیاس ) 0.71(وبانحراف معیاري 

وهي  **4.811-)(المحسوبة  tوان قیمة ) 0.45(و بانحراف معیاري ) 2.80(البعدي هو 
حیث ان قیمة مستوى  المعنویة المشاهدة ) 0.0 1(معنویة ودالة احصائیا عند مستوي داللة 

)0.037 = (p-value  مما یدل على وجود ،    0.01=&و هي اصغر من مستوى الداللة
فروق معنویة وذات داللة إحصائیة الستجابة أغلق عینیك على الجانب المعني بنسبة تحسن 

   .القیاس القبلي و القیاس البعدي بین%)  74(
وبانحراف معیاري ) 1.20(تجابة جعد األنف في القیاس القبلي وتبین أن متوسط اس

و بانحراف معیاري ) 3.40(بینما متوسظ  استجابة جعد األنف في القیاس البعدي هو ) 0.45(
وهي معنویة ودالة احصائیا عند مستوي داللة )  ( **4.919-المحسوبة  tوان قیمة ) 0.89(
و هي اصغر من  p-value) = 0.037(لمشاهدة حیث ان قیمة مستوى  المعنویة ا) 0.0 1(

مما یدل على وجود فروق معنویة وذات داللة إحصائیة الستجابة ،    0.01= &مستوى الداللة 
  بین القیاس القبلي و القیاس البعدي %)  75(جعد األنف بنسبة تحسن 
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) 0.55(ري وبانحراف معیا) 1.40(وتبین أن متوسط استجابة نفخ الخدین في القیاس القبلي 
) 0.55(و بانحراف معیاري ) 3.60(بینما متوسظ  استجابة نفخ الخدین في القیاس البعدي هو 

) 0.0 1(وهي معنویة ودالة احصائیا عند مستوي داللة ) **6.351-(المحسوبة  tوان قیمة 
و هي اصغر من مستوى  p-value) = 0.037(حیث ان قیمة مستوى  المعنویة المشاهدة 

مما یدل على وجود فروق معنویة وذات داللة إحصائیة الستجابة نفخ ،    0.01= &الداللة 
  القیاس القبلي و القیاس البعدي  بین%)  75(الخدین بنسبة تحسن 

) 0.55(وبانحراف معیاري ) 1.40(وتبین أن متوسط استجابة صافرة في القیاس القبلي 
وان ) 0.84(و بانحراف معیاري ) 3.20(بینما متوسظ  استجابة صافرة في القیاس البعدي هو 

حیث ) 0.0 1(وهي معنویة ودالة احصائیا عند مستوي داللة ) **4.025-( المحسوبة tقیمة 
 &و هي اصغر من مستوى الداللة  p-value) = 0.037(ان قیمة مستوى  المعنویة المشاهدة 

بة صافرة بنسبة تحسن مما یدل على وجود فروق معنویة وذات داللة إحصائیة الستجا،  0.01=
  بین القیاس القبلي و القیاس البعدي%)  66(

التي تبین الفروق بین القیاس القبلي ) 8(و) 7(و الشكل رقم ) 5(و )4(یتضح من نتائج الجدول 
  .؟إعاقة الوجه للمصابین بشلل بیل هل البرنامج التأهیلي المقترح یقلل من شدة: و القیاس البعدي

  :)البدنیة( إعاقة الوجهشدة  -
وجد أن متوسط استجابة ما مقدار الصعوبة التي واجهتها عند حفظ الطعام في فمك أو 

) 2.00(تحریك الطعام في فمك أو تناول الطعام في الوجنة أثناء تناول الطعام في القیاس القبلي 
استجابة  ما مقدار الصعوبة التي واجهتها عند حفظ   متوسطبینما )  1.00(وبانحراف معیاري 

في  الطعام في فمك أو تحریك الطعام في فمك أو تناول الطعام في الوجنة أثناء تناول الطعام
) **5.099-(المحسوبة  tوان قیمة )  0.55(و بانحراف معیاري ) 4.60(القیاس البعدي هو 

حیث ان قیمة مستوى  المعنویة ) 0.01 (وهي معنویة ودالة احصائیا عند مستوي داللة 
مما یدل ،    0.01= &و هي اصغر من مستوى الداللة  p-value) = 0.037(المشاهدة 

داللة إحصائیة الستجابة ما مقدار الصعوبة التي واجهتها عند  على وجود فروق معنویة وذات
 نة أثناء تناول الطعامحفظ الطعام في فمك أو تحریك الطعام في فمك أو تناول الطعام في الوج

بین القیاس القبلي و القیاس البعدي وجد أن متوسط استجابة كم صعوبة شربك  من الكوب في 
استجابة  كم صعوبة شربك    متوسطبینما )  1.00(وبانحراف معیاري ) 3.00(القیاس القبلي 

المحسوبة  tوان قیمة )  0.55(و بانحراف معیاري ) 4.00(في القیاس البعدي هو  من الكوب
حیث ان قیمة مستوى  ) 0.01( وهي معنویة ودالة احصائیا عند مستوي داللة ) 1.826-(
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مما ،    0.01= &و هي اصغر من مستوى الداللة  p-value) = 0.037(المعنویة المشاهدة 
بین  یدل على وجود فروق معنویة وذات داللة إحصائیة الستجابة كم صعوبة شربك  من الكوب

القبلي و القیاس البعدي وجد أن متوسط استجابة ما مدى صعوبة كالمك بصوت محدد القیاس 
استجابة  ما   متوسطبینما ) 0.55(وبانحراف معیاري ) 2.40(أثناء التحدث في القیاس القبلي 

و بانحراف ) 3.80(مدى صعوبة كالمك  بصوت محدد أثناء التحدث في القیاس البعدي هو 
وهي معنویة ودالة احصائیا عند مستوي ) *3.130-(المحسوبة  tة وان قیم) 0.84(معیاري 

و هي اصغر  p-value) = 0.037(حیث ان قیمة مستوى  المعنویة المشاهدة ) 0.01( داللة 
مما یدل على وجود فروق معنویة وذات داللة إحصائیة الستجابة 0.01= & من مستوى الداللة 

وجد  .التحدث بین القیاس القبلي و القیاس البعديما مدى صعوبة كالمك  بصوت محدد أثناء 
أن متوسط استجابة مدى صعوبة لدیك مع دموع عینك بشكل مفرط أو أن تصبح جاف في 

مدى صعوبة لدیك بینما متوسظ  استجابة  ) 0.55(وبانحراف معیاري ) 2.60(القیاس القبلي 
و بانحراف ) 4.00(و في القیاس البعدي ه مع دموع عینك بشكل مفرط أو أن تصبح جاف

وهي معنویة ودالة احصائیا عند مستوي ) **5.715-(المحسوبة  tوان قیمة ) 0.00(معیاري 
و هي اصغر  p-value) = 0.037(حیث ان قیمة مستوى  المعنویة المشاهدة ) 0.05( داللة 

عند وجد أن متوسط استجابة ما مقدار الصعوبة التي واجهتها ،  0.01= &من مستوى الداللة 
حفظ الطعام في فمك أو تحریك الطعام في فمك أو تناول الطعام في الوجنة أثناء تناول الطعام 

استجابة  ما مقدار   متوسطبینما )  1.00(وبانحراف معیاري ) 2.00(في القیاس القبلي 
الصعوبة التي واجهتها عند حفظ الطعام في فمك أو تحریك الطعام في فمك أو تناول الطعام في 

وان )  0.55(و بانحراف معیاري ) 4.60(في القیاس البعدي هو  الوجنة أثناء تناول الطعام
حیث ) 0.01 (وهي معنویة ودالة احصائیا عند مستوي داللة ) **5.099-(المحسوبة  tقیمة 

 &و هي اصغر من مستوى الداللة  p-value) = 0.037(ان قیمة مستوى  المعنویة المشاهدة 
مما یدل على وجود فروق معنویة وذات داللة إحصائیة الستجابة ما مقدار ، 0.01=      

الصعوبة التي واجهتها عند حفظ الطعام في فمك أو تحریك الطعام في فمك أو تناول الطعام في 
  بین القیاس القبلي و القیاس البعدي  لوجنة أثناء تناول الطعاما

  )االجتماعي والرفاهیة(شدة إعاقة الوجه -
وجد أن متوسط استجابة كم من الوقت شعرت بالهدوء والسكینة في القیاس القبلي 

استجابة  كم من الوقت شعرت بالهدوء   متوسطبینما )  1.14(وبانحراف معیاري ) 2.40(
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  المحسوبة  tوان قیمة )  1.41(و بانحراف معیاري ) 4.00(في القیاس البعدي هو  والسكینة
) -1.969  ( 

وجد أن متوسط استجابة كم من الوقت قمت بعزل نفسك عن أشخاص من حولك في القیاس 
ابة  كم من الوقت قمت بعزل استج  متوسطبینما ) 0.55(وبانحراف معیاري ) 2.40(القبلي 

وان )  0.89(و بانحراف معیاري ) 4.60(في القیاس البعدي هو  نفسك عن أشخاص من حولك
وجد أن متوسط استجابة ما مقدار الوقت الذي تشعر فیه ) **4.690-(المحسوبة  tقیمة 

  متوسطبینما ) 0.84(وبانحراف معیاري ) 2.80( بالغضب تجاه من حولك في القیاس القبلي
في القیاس البعدي هو  استجابة  ما مقدار الوقت الذي تشعر فیه بالغضب تجاه من حولك

وجد أن متوسط ) 1.342-(المحسوبة  tوان قیمة )  0.55(و بانحراف معیاري ) 3.40(
ا أو تستیقظ عدة مرات أثناء نومك أثناء اللیلاستجابة   كم عدد المرات التي استیقظت فیها مبكرً
كم عدد المرات استجابة    متوسطبینما ) 1.34(وبانحراف معیاري ) 4.60(س القبلي في القیا

ا أو تستیقظ عدة مرات أثناء نومك أثناء اللیل في القیاس البعدي هو  التي استیقظت فیها مبكرً
وجد أن متوسط استجابة  )1.897-(المحسوبة  tوان قیمة ) 0.45(و بانحراف معیاري ) 5.80(

التي أبقتك فیها وظیفة الوجه من الذهاب إلى متجر الطعام أو المشاركة في  كم عدد المرات
  متوسطبینما ) 1.00(وبانحراف معیاري ) 3.00(أنشطة عائلیة أو اجتماعیة في القیاس القبلي 

استجابة  كم عدد المرات التي أبقتك فیها وظیفة الوجه من الذهاب إلى متجر الطعام أو 
و بانحراف معیاري ) 4.20(في القیاس البعدي هو  لیة أو اجتماعیةالمشاركة في أنشطة عائ

كان الهدف من الدراسة هو العثور على فعالیة تحفیز )2.058-(المحسوبة  tوان قیمة ) 0.84(
التمرینات العالجیة لعضالت الوجه و أظهرت الدراسة ب وجه باستخدام تقنیة كابات و عصب ال

جلسة من العالج ادت تقنیة كابات مع  12بعد اظر الوجه نتائج مهمة هو تحسنا فعاال في تن
ومن هذه النتائج أن هناك ، التمرینات العالجیة الى تحسین وظیفة الوجه و تقلیل إعاقة الوجه 

 تنتائج في معظم المتغیرات التي اشتمل أظهرتهفروقات بین القیاس القبلي و البعدي  الذي 
كما تم مالحظة أن حاله البحث قد سجل تقدما ملحوظا ، و لصالح القیاس البعدي  الدراسةعلیها 

بصفة عامة في مستویات األداء لالختبار و لصالح البعدي مقارنة بالقبلي وذلك نظرا ألهمیة 
علیها البرنامج التأهیلي و تنوع محتویاته  وزخم الجوانب التي  تناولها  أشتملالعناصر التي 

العصب   إصابةالناتج عن ) شلل بیل (وذلك یعزى إلى أن مریض الشلل الوجهي ، ة وأوالها أهمی
السابع یحتاج إلى عمل متكامل الجوانب و یمتاز بشمولیة التطبیق بحیث ال یهمل أي جانب من 

 اإلصابةألن هذه ، الجوانب التي من شأنها أن تعمل على زیادة تحسین و تأهیل هؤالء المرضى 
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المرض و إحداث تلفا في العصب القحفي السابع  لحدهخصوصیة و حساسیة نظرا تحدیدا تمتاز ب
في الدماغ ما یسبب في اضطرابات عصبیة ال تعرف نتائجها ومن الصعب التكهن باستقرار 

النفسیة  األحوالقد تؤثر على  اإلصابةألن األضرار الناتجة عن ، حالة المریض عندها 
كلما زاد العجز انخفض مستوى الوظیفة لدى هؤالء المرضى حیث انه ، االجتماعیة مستقبال و 

تأهیل هؤالء  إعادةحتى نعمل على  األداءلذلك اشتمل هذا البرنامج على التنویع و التكامل في 
على ضرورة وضع برامج مدروسة و مقننة   . Dhamoon , et al) 2009(المرضى وقد حث 

التي الة و أعادة التأهیل مثل التمارین العالجیة و لتقدیم كل ما من شأنه المساهمة في تحسین الح
تعمل على تحقیق التكامل بین الجهازین العصبي والعضلي واالرتفاع بمستوى العمل من خالل 

   .التنسیق بینهما  مما یحقق تكامل االداء الحركي و توافقه 
من  جلد أوحیث أن عضالت الوجه عبارة عن عضالت جلدیة رقیقة من العظام إلى ال

على العضالت الجلدیة الموزعة ) pnf(قد تؤثر التمارین العالجیة بالمقاومة  .  الجلد إلى الجلد 
بما أن عضالت ، والتي قد تساهم في التحسن المبكر ، على المنطقة الواسعة من الوجه البشري 

فأن العائق الوحید هو أن التدریب المستمر قد یكون مطلوب ، الوجه عضالت جلدیة رقیقة 
  .)He L, Zhou MK.  2007(للحفاظ على عضالت قویة على المدى الطویل 

هذا التحسن إلى فاعلیة البرنامج التاهیلي في تطویر و تحسین مستوى   الباحثون یعزو و 
الوظیفي للوجه حیث یعتبر التدریب العصبي العضلي هي طریقة حل المشكلة للعالج باستخدام 
التدریب الحركي االنتقائي لتسهیل الحركة المتناظرة و التحكم في النشاط الحركي االجمالي غیر 

غوب فیه واستخدام أدوات مثل تمارین مرأة محددة توفر معلومات حسیة معززة لتعزیز التكیف المر 
  ).Teixeira L . 2011(العصبي و التعلم 

   Sumathi G (2019)مثل  وتتفق نتائج هذه الدراسة مع مجموعة من الدراسات
   .)2012( وأحمد ) 2017(ومصطفى    pradeepa .m ( 2019)و
من ضرورة تطبیق نظریة التعلم یزید من الدوافع من خالل التعلم الفردي  حثون الباحیث راى  
ولهذا الیوجد قوائم ، ونظرا الن كل مریض یقدم ملفا شخصیا مختلفا . المشاركة الفعالة للمریض و 

حیث یعتمد العالج   على الوظیفة الفردیة ونتیجة لذلك یختلف كل برنامج .  عامة للتمارین 
  .االخر  عالج عن
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  :االستنتاجات 5-1
توصل في ضوء أهداف و فروض البحث وبعد األطالع على النتائج و عرضها و مناقشتها تم ال

  : الى االستنتاجات التالیة 
البرنامج المقترح له تأثیر إیجابي على المتغیرات الوظیفیة قید الدراسة لدى مرضى الشلل الوجه .1

   الناتج عن إصابة العصب السابع
البرنامج المقترح له تأثیر إیجابي على المتغیرات البدنیة و االجتماعیة  قید الدراسة لدى . 2

   مرضى الشلل الوجه الناتج عن إصابة العصب السابع
  .البرنامج المقترح له تأثیر إیجابي وهو فعال في تحسین وظیفة الوجه و الحد من اعاقة الوجه .3

  :التوصیات 5-2
  : بما یلي الباحثون م التوصل إلیها ي تفي ضوء النتائج الت

استخدام البرنامج المقترح من قبل المصابین بالشلل الوجهي الناتج عن إصابة العصب السابع .1
لما له من تأثیر إیجابي في تحسین الحالة الوظیفیة للوجه لدى هؤالء المرضى تحت إشراف 

  متخصصین بالتأهیل
المصابین بالشلل الوجهي الناتج عن إصابة العصب  استخدام البرنامج المقترح من قبل. 2

السابع لما له من تأثیر إیجابي في تحسین الحالة البدنیة و االجتماعیة  للوجه للحد من اإلعاقة  
  .لدى هؤالء المرضى تحت إشراف متخصصین بالتأهیل

عصب ضرورة التدخل المبكر لتأهیل المرضى المصابین بالشلل بیل الناتج عن إصابة ال.3
  . السابع وفي وقت مبكر من اإلصابة

استخدام البرنامج المقترح من قبل المصابین بالشلل بیل الناتج عن إصابة العصب السابع لما .4
  . له من تأثیر إیجابي في تحسین حركات الوجه

  .مراعاة الفروق الفردیة إثناء عالج شلل بیل . 5
  :اجعالمر 
    :المراجع العربیة: أوالً 
   رسالة ، ت التهاب العصب تأثیر برنامج مقترح لبعض حاال  : أحمد عبدالعظیم جودة  .1

   غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة قسم علوم الصحة  ماجستیر                              
   .م 2012الریاضیة جامعة أسیوط ،                              

   تأثیر برنامج لتأهیل حاالت الشلل الوجهي من الدرجة الثانیة ،    : مصطفى رضا حسین  2
   رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة كفر الشیخ كلیة التربیة                              
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  العمریة للمرحلة المختلفة  ترح لتخفیف أالم الظهرثر برنامج تأهیلي مقأ
  سنة  فتیات) 12 - 10(ما قبل البلوغ من 

  عون إبراهیمنعیمة عبد السالم . د

  :مقدمة الدراسة1-1
 الصغار أوسواء للكبار  الحدیثفي العصر  شائعة أصبحت  Back painالم الظهر

وقد أصبحت ، معروف السبب ومنها ما هو غیر معروف هو منها مااآلالم مختلفة  وأسباب هذه
والمراهقین للجنسین  األطفال حتىتطال  أصبحتفقط بل  الكبارعلى  تقتصر الاآلم الظهر 

 , F. Altaf.MK. et alدراسة مثلنتائج بعض الدراسات  أظهرته البنات وحسب ما أو لألوالد
إن العدید من األسباب الشائعة واإلعراض لدى األطفال والمراهقین التي تسبب آالم (2014)

ن بعضها كما یجب أن نتوقع بأ ،الظهر المختلفة ومنها اإلجهاد والتوتر العضلي وآالم المفاصل 
رجع إلي ضرورة لك ییروسیة وذلعدوى الفاالخطیرة ومنها األورام و  یكون ناتج عن بعض اإلمراض

ذلك یعتمد علي تاریخ المرض ـوك لتقییم الطبي والسریرىلالفحص والتشخیص الدقیق و القیام ب
  . يـــــــــــلمریض وأیضا الفحص البدنلوالسؤال الشخصي 

physical therapy in our Clinic(2016)who(2006) world Health 
organization, (2015)Nabila. j, khoury. et al ,(2006)   Astfalck R et al ، 

(2010) Grimmer k at al.(2006).  األمورمن  أصبحتهر الظ أالم إنیذكر هؤالء جمیعا 
الجلوس لفترات : مواكبة للتغیرات المعاصرة مثل  أسبابالشائعة في الوقت الحاضر نتیجة لعدة 

 واأللعاب األنشطةعدم ممارسة  لكاالنترنت وكذبیوتر واستخدام الكم إمام لجلوس أماطویلة 
 أخرى أسباب أیضاناك ـــــالذكیة وه األجهزةوتر و یتعوض بألعاب الكمب أصبحتو  المنزلیةالریاضیة 

و ما یجهله الكثیرین هي التغیرات الفسیولوجیة التي تسبق مرحلة البلوغ و التي نفسیة ومیكانیكیة 
حة ـــــد منظمة الصـــــــــــوتؤك الجسم وخاصة الظهر، أجزاءالكثیرة في كافة  اآلالمتحدث 
ها خاصة فیالظهر  أالممن الضروري دراسة مرحلة المراهقة و ازدیاد  هبأن ho(2015)العالمیة

نو ، وهي مرحلة المراهقة المبكرة  سنة  )14 إلى 10(من لدى المرحلة  في   بأخرى أسباهناك  إ
 ـــادةعیوضعت د ـــالغیر محددة  وقback painالمختلفة  الظهر آلالممسبب تكون  األحیانبعض 
 )physical therapy in our clinic forpediatric issues)2016العالجو  األطفاللطب 

المدرسیة الحقائب  أوزانتكون  إنمن الضرورة  هبأنفي إحدى نشراتها  العدید من التوصیات
دى ــــــــــالظهر ل بآالممن وزن الطفل حتى ال تتسبب %) 10(وزنها عن  ال یزید حیثبمثالیة 
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في دا ــــــــــــــم جــــــــنا مهـــــن اختیار نوعیة الحیاة ألطفالقبل مرحلة البلوغالالبنات  خاصة و األطفال
بأن حوالي Paloma Rodriguez – Oviedo. et al, (2011)ـیؤكد  لذاالمراحل القادمة 

 أالممن وزن الجسم زادت من مشاكل %) 15(حقائبهم  أوزانتجاوزت  لبنات الالتيامن %) 70(
  Alysha. et al,(2014)أجراهاالظهر و زاد التوتر و التقلص العضلي و قد ذكرت دراسة 

 اآلالم إن إلىهذه الدراسة فیها  توصلت التيعموما و  األطفاللظهر لدى المختلفة ل األلمتدرس 
تشكل  أصبحت أنهامختلفة و  ألسبابالشائعة  األمورمن  أصبحت األطفالالظهر لدى  المختلفة 

نفي العدید من الناس الكبار في مراحل حیاتهم المختلفة و  )%80( إلى )%60(ما نسبته من   إ
 Nibilj.khoury. etأخرىدراسة  أجریتكما  في مراحل نموهم  األطفاللدى  زاد نتشارالمعدل ا

al, (2006)  الظهر  أالم أسبابلدیهم  البنات في هذا السن من  )%70(إلى)%60(حوالي ان و
المزاجیة لدى  أولحالة النفسیة نتیجة ا اآلالمتزید هذه  إنوانه من الممكن  الغیر معروفة المنشأ

غیرها ترتبط  أوالتوتر الدراسي ومشاكل داخل المدرسة مادیة  أوالقلق  أواالكتئاب  مثل البنات
الظهر المعروفة  إالملدیهم  األطفالمن  )%40(إلى  )%25(وان حوالي من  اإلقران أوالرفاق ب

التغیرات المختلفة نتیجة االستعداد لتغیرات  أومثل مشاكل الجهاز الهیكلي  ألسبابوالمحددة 
 .لمرحلة النضج و البلوغ الفسیولوجیة القادمة استعدادا 

  :أهمیتهاو الدراسة مشكلة -1-2
من المشكالت التي حیرت العدیدة من العاملین في   back painالظهر  إالمتعتبر مشكلة     

لعدة  أحیاناالظهر تزید  إالمن حیث أ. الفتیاتالتي تعانیها  المشاكل والدراسة ألهمحقل البحث 
 .Vidalة ــــــــــــدراس أكدتهاتي ـــــــــــللبنات وال متطلبات مراحل النمومنها الجنس و اختالف  أسباب

J. et al, (2012) أوالظهر خاصة عند رفع  إالمعرضة لزیادة  أكثرالفتیات هن هیكل  أن 
 Curtisات  ــدراسالدید من ــالع أجریتوقد  األوالدن ـــل قوة مـــالثقیلة الن الفتیات اق األشیاءل حم

and hemecourt(2007)Purcell L (2009) Fritz.J,(2010) الفتیات الصغیرات و  أن
لدیهن مع البلوغ وحتى یكون هناك  األلمتزید نسبة  أنقبل مرحلة البلوغ من المحتمل  خاصة ما

 األمواجبات الوقایة من  أهموان من  المبكركشف الإجراءوقایة من المشكلة من الضروري جدا 
والتأهیلیة الریاضیة یات هي عمل برامج و تقنیات مناسبة ومنها استخدام البرامج تالظهر للف

تمارین  أیضاو  خاصة عامة والعمود الفقري أجزاءالجسموالمشوقة والمتنوعة والتي تستهدف كل 
 علیها صل والحوض والعضالت العاملةالمفل اإلطالةالمد و 
 calvo _mano z l .et al, (2013), SpencersJمنهادة دراسات ـــووجدت ع      

,(2012)Michaleff z, et al(2014)   ودراسةGebaur B . et al, (2013)  و دراسة
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palomaRodriguez- Oviedo. et al, (2011)األطفال من) %90(وحتى )%66( إن 
شیوعا لدى الفتیات  األكثرالعمر وهو في تقدم المع الصحیة مشاكللدیهن ال تزدادخاصة البنات و 

مرحلة النضج واالستعداد الستقبال الدورة بسبب  أوعضلیة هیكلیة  األسبابوغالبا ماتكون هذه 
وضع  إلىباالتجاه  العمل على تخفیف حدتها إلىتحتاج والتي  اآلالمالشهریة و التي تحدث 

  de luigi A ,(2014)أخرىالدراسات  أكدتو  اآلالمبرامج تدریبیة وتأهیلیة لتخفیف هذه 
برامج العالج للفتیات في مرحلة الطفولة  أهممن  إن calvo-manoz. et al, (2013)و

 إلى باإلضافةوبرامج اللیاقة البدنیة العامة والخاصة البدنیة  األنشطةوالمراهقة هي ممارسة 
تعزیز ممارسة  أیضافاعلیة لدیهن ومن المهم  أكثرتعتبر  ني الوقائي والتيدالبالتأهیلي و العالج 
  . مع التأهیل و العالج إدماجهاالریاضیة و  األنشطة

مهمة جدا یة المنوعة والمكثفة  تقنیة برامج التأهیل برامجالما سبق فأن وضع  إلىبالنظر 
بعین االعتبار توصیات العدید من الدراسات  أخذنالهؤالء الفتیات في هذه المرحلة العمریة لو 

 ,videl. J. et alدراسة و   Michaleff. Z. et al, (2014)دراسة ال مثلالسابقة في هذا المج
 American Academy of pediatrics (2007)األمریكیة األكادیمیة توصیاتو   (2012)

في هذه المراحل العمریة للفتیات و هي مرحلة البلوغ وما قبلها و حتى في مرحلة الطفولة  هبأن
عالقة و االرتباط والتي تدرس الذات  األبحاثالدراسات و  إجراءمنها  أمورعدة  إلىیجب االنتباه 

قدرة في مثل هذه الوألن هناك  ،إناث أمسواء ذكور  في كل مرحلة عمریة  لألطفال الظهر إالم
 wedderkopp N, et al) (Jeffries et al 2007)و قبل البلوغمابالدراسات التي تعني 

2001).  
استهدفت دراسة   Balague. et al , (1995)في بلجیكا  أجریت أخرىفي دراسة و 
 أظهرت ألمباال اإلحساسسنة وقارنت بین ماهو شائع لدیهم من ) 19_ 12(من  األعمار

نتائج  أظهرتكما ،  الظهر المختلفة إالمسنة تكثر لدیهم )  12(مبكر العمر النتائجها بأن في 
من  أعمارهنفتاة تتراوح ) 254(من  أكثراستهدفت بها   Niles et al, (2005)أجراهادراسة 

 اآلمان هناك عالقة بین مرحلة البلوغ للبنات و ازدیاد ك إذاسنوات لدراسة ما ) 10( إلى) 8(
 نالرجلیالظهر المختلفة والحوض و  إالمهناك ارتباط كبیر بین  أنلدراسة االظهر وقد وجدت 

  .قبل مرحلة البلوغ مباشرة 
العدید من  إلىعلى كل هذه الدراسات وتوصیتها واستنتاجاتها وبالنظر  االطالعبعد 

المراكز  علىوالمترددات  وأمهاتهن لفتیاتل الباحثة في مجال عملها تواجهها التساؤالت التي
الطالب في مرحلة التدریب المیداني  إخبارلك متابعة كذو  ملهاالباحثة في مجال ع واألندیة وعلى
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المحیط وكثرة ابتعاد الفتیات  للمجتمعالمالحظة  اللخالتساؤالت ومن  والذي تصدر قائمة هذه
وبعد ، لدیهنالمختلفة الظهر  إالموجود  تج عنهالعملیة لدرس التربیة الریاضیة ن عن الممارسة

مرحلة  إلىالفتیات بعضهن لم یصلن  أنوجدت  داخل النادي الفتیات وأمهاتلفتیات ا الحوار مع
في الظهر في مناطق  باآلالم المختلفة اإلحساسالبلوغ ولكن بالمقابل فأن الفتیات یكثر لدیهن 

 أیضا لدیهن الفتیات أنكما  ،الكتفین  ما بینتصف الظهر ومنطقة الظهر ومن أسفلمختلفة قبل 
  .المنزلیة  واألنشطةصعوبة في الحركة وعدم القدرة على عمل النشاط البدني 

هذه الفئة من الفتیات بعمر  أنالباحثة تعمل في مجال التأهیل والحركة واللیاقة البدنیة وبما الن و 
التي تستهدفها  والدراسات لألبحاثدرة وتوجد نمحلیا سنة تعتبر فترة مهملة ) 12إلى10(من 

 أنسنة فأن الباحثة رأت ضرورة ) 15(فوق  أمسنوات  )10(قبل  على الفترة ما إماوالتركیز كله 
دعت للحاجة  األسباب كل تلك، اكبر أخرىبدایة لدراسات  كونت سوفتجري هذه الدراسة التي 

  .الدراسةهذه  إجراء إلى
 :الدراسة فهد1-3

  :علىهدفت الدراسة للتعرف 
-10(اثر البرنامج التأهیلي المقترح لتخفیف درجة أالم الظهر للمرحلة العمریة ما قبل البلوغ  -

  .فتیاتسنة ) 12
  :الدراسة فرضیة1-4
هناك فروق دالة إحصائیا بین االختبارین القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي للبرنامج -

  .سنة فتیات) 12-10(قبل البلوغ  التأهیلي المقترح لتخفیف درجة إالم الظهر للمرحلة العمریة ما
  :سةاإجراءات الدر  -3
 :منهج الدراسة 3-1

 باستخدامذلك الدراسة و  فرضیةو  لهدف نظرا لمالئمتهالمنهج التجریبي تم استخدام 
  .للمجموعة ) بلي والبعديالق(میم المجموعة الواحدة للقیاسین تص
 :الدراسةعینة مجتمع و  3-2

 فترةالفي یعني البلوغ  ما قبلفي مرحلة  وهنتكون مجتمع الدراسة من الفتیات الصغیرات   
 األندیة الخاصةبعض  الشهریة والمترددات علىفي فترة االستعداد لدورة البلوغ  التي تسبق سن

 العمدیةولقد تم اختیار عینة  الدراسة بطریقة  )المركز االستشاري للسیدات( الزاویة لیبیابمدینة 
 فيفتاة ) 45(عینة الدراسة من مرحلة البلوغ من مجتمع الدراسة األصلي، حیث تكونت  قبل

 في التجربة االستطالعیة منهن كمشاركاتفتیات ) 5(البلوغ وقد تم استبعاد ما قبل سن مرحلة 
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فتاة ) 30(حوالي حیث تم اعتماد فقط ألسباب خاصةفتیات أخریات ) 10(واستبعاد حوالي 
  - :أسباب  وشروط منها تم اختیارهن بالطریقة العمدیة لعدة  لكبذالتزمن التزام كامل بالبرنامج 

 .و لم تصل لمرحلة البلوغ بعد البلوغ ما قبل سن في مرحلة تكون الفتاة  أن - 1
تكون الفتاة ترغب في االشتراك في البرنامج بعد القیام بمحاضرة توعویة تثقیفیة للفتیات في  أن - 2

 .هذه المرحلة العمریة 
 سنة ) 12(إلى ) 10(تكون الفتاة بعمر یتراوح من  أن - 3
 طیلة فترة تنفیذه  ة قادرة على االلتزام بالبرنامجتكون الفتا أن - 4
 لفتاة مصحوبة بموافقة و لي األمرتكون ا أن - 5
موافقة على  اإلطالعأمراض مزمنة بعد  تشوهات قوامیه أو تكون الفتاة سلیمة ال تعاني من أن - 6

 . طبیبة النساء المتواجدة 
 .بالمركزالنساء التي كانت مرافقة طبیبة قد اجتازت الكشف الطبي من قبل  - 7
أمور كل الفتیات المعنیات  ءأولیاالدكتورة المختصة النسائیة وبعد موافقة الموافقة من قبل  - 8

  بالدراسة 
  )1(جدول 

  30=ن        المتوسط واالنحراف المعیاري  للعمر والطول والوزن
 
  
  

بانحراف معیاري  سنة) 10.522(متوسط العمر  أنمن الجدول السابق نالحظ 
بانحراف معیاري  )1.364(سنة بینما كان متوسط الطول لدى عینة الدراسة ) 1.163(قدره
  .كجم)7.929(كجم بانحراف معیاري )34.417(من المتر  ومتوسط الوزن كان) 0.0689(قدره

  
  
  
  
  
  
  

 المعالجة االحصائیة العمر الطول الوزن
 المتوسط 10.522 1.364 34.417
 االنحراف المعیاري 1.163 0 0689. 7.929
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  )1(الشكل 
  العینة حسب العمرتوزیع أفراد 

  
 :مجاالت الدراسة3-3
 األندیة بإحدىتم أجراء كافة القیاسات واالختبارات وتنفیذ البرنامج :المجال المكاني3-3-1

الدراسة استهدفت مجموعة من )المركز االستشاري للسیدات( الریاضیة الخاصة بمدینة الزاویة
في  سنة) 12 -10(بین فیما بأعمار تتراوح  back painالظهر أالمتزید لدیهن  االتيالفتیات 
حیث كان ذلك بالتنسیق مع ) المركز االستشاري للسیدات(مدینة الزاویةب الخاصة األندیةأحدى 
النادي واستدعاء طبیبة نساء ، وبعد مقابلة أمهات الفتیات واخذ موافقة الفتیات داخل المركزإدارة 

إجراء  یتم فیهاخذ القیاسات و  خاللهیتم االتفاق على التوقیت الذي سوف مرافقة للبرنامج و 
  .بعد التجربة االستطالعیة البرنامج 

  :المجال الزمني 3-2-2
-  9-21(ى ـــإل) 2019- 8-10(ن ي الفترة مــي البرنامج فعلیًا فالبدء فـتمت إجراءات 

  في الفترة الصباحیة ) 2019
 :محددات الدراسة 3-3-3

  -:محددات واجهت الباحثة منها هناك عدة 
  صعوبة التعامل مع عینة الدراسة نظرا الفتقارهن إلى الوعي الثقافي و الصحي والمرحلة  -

  .العمریة التي تمر بها الفتیات
  . للفتیات البیتیة التوعیةلصحیة و قلة اهتمام بعض األمهات لبعض الجوانب ا -
  .قلة المراجع التي استهدفت مثل هذه العینة وهذه المرحلة بالتحدید  -
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  .عدم اهتمام المدارس بالتوعیة الصحیة والتردد على األندیة الریاضیة -
  .صعوبات بالغة من حیث عدم االلتزام بالمواعید   -
 والذي كان عائقاً الظروف السیاسیة واألزمة التي تمر بها البالد واالفتقار إلى األمن واألمان  -

 .الصیفیة ة األنشطة في األندیة مزاولل ه الفئة العمریةلهذ في زیادة عدد أفراد العینة
  :دراسةللالبعدیة استخدمها في القیاسات القبلیة و  التي تم األجهزةاألدوات و  3-4
  .)2019-8- 3(ابتدأ من السبت :القیاسات القبلیة 3-4-1
  -:مثل عینة الدراسة تم تصمیم استمارة لجمع البیانات الخاصة بأفراد  -
بأفراد العینة في المركز على شهادات المیالد الخاصة  االطالعبعد و تم تسجیله العمر  - 1

  .االستشاري للسیدات 
 و الطول ألقرب) كجم(الوزن  المیزان الطبي المزدوج لقیاس باستخدامالوزن و تم قیاسه  - 2
  .حیث تم أجراء القیاس داخل المركز االستشاري للسیدات ) سم(
  Faces Pain Scale( FPS(استمارة مقیاس التناظري البصري لقیاس درجة األلم  - 3
راوح عبر سلسلة متصلة من أنها تتقیاس تحاول قیاس النسبة التي یعتقد لل أداة عبارة عن هو"

به الشخص الذي یقوم بأجراء درجة األلم الذي یشعر مباشرة مثل یمكن قیاسها  ال القیم والتي
) صفر(یتكون المقیاس من الدرجة و  Visual Analog Scale(VAS)، ویطلق علیه "القیاس
وكل صورة ) 6(وما یعبر عنه بالصورة ) 5(وحتى الدرجة  األولىیعبر عنه بالصورة  وهو ما

قد تم توزیع االستمارة و Nabila J. Khoury(2006))10(وحتى ) 5(تأخذ درجة ابتداء من 
  .على أفراد العینة وبعد توضیح آلیة تعبئة االستمارة تم جمع و تفریغ  بیاناتها 

  :مة في البرنامج الخاص بالدراسةبعض األدوات المستخد 3-4-2
جهاز الخطو  -العصا الخاصة بالتدریب  -كرات مختلفة األحجام  - مطاطیة أشرطة و حبال  -
)(step-  السیر المتحرك غیرها مثل مراتب و) التردمیل( . 
  -:متغیرات الدراسة 3-5
  :المتغیر المستقل 3-5-1
  :على أشتملالذي و  البرنامج التأهیلي المنوع - 1
  .الجري بأنواعهو وهي بین تمرینات الحركة والثبات ) اإلحماء(تمرینات عامة لكل أجزاء الجسم  -
  Therapeutic Exerciseتمرینات عالجیة تأهیلیة  -
  ).اإلیروبیك(تمرینات هوائیة بمصاحبة الموسیقى  -
  



 م2020                         المؤتمر العلمي الدولي السادس لكلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة  

  
484 

  :لمتغیرات التابعةا 3-5-2
 .Nabil J. Khoury (2006):)مقیاس األلم (درجة األلم  -

وضوحا من  أكثربشكل  األلمبالغة من حیث التعبیر عن درجة  أهمیةلهذا القیاس  نإ
 االطالععلیه، وبعد  اطالعهمالن هذا االختبار نال رضا أفراد العینة بعد و  األخرىاالختبارات 

على نتائج الدراسة  اإلطالعوبعد B ,(2007)   Damien .على عدة دراسات مثل دراسة
ه لكل ذا القیاس وسهولته و أمكانیة استخدامـــــــــــــأهمیة ه أظهرتقد ــــج فــــــهذا البرنامـــاالستطالعیة ل

  األعمار
بأن العدید من األطفال اللذین یعانون من أالم  .Nabil J. Khoury (2006)كما ذكر و 

م ال یخبر عن شكواه أال إذا كان العدید منه أنالظهر دون ان یكون لهن سبب واضح لأللم كما 
تستخدم هذا القیاس  أنفقط لذلك رأت الباحثة  ةبشكل مباشر أو اكتشف عن طریق الصدف السؤال

، نة الن شكواهم في الغالب غیر واضحةــجهنا و لمسنا أالم الظهر لدى هذه العیاحتى نكون قد و 
 لهذا المقیاس أهمیة أن) 2016(عون، نعیمة و ها عرابي ،سمیرة أجرتدراسة نتائج  أظهرتكما و 

مشوقة عبر بطریقة سهلة و  يالشخص أنلدى المرضى والمصابین و  في أظهار درجة األلم كبیرة 
ى بعض مقاالت نشرت على صفحة ـــعل اإلطالعوبعد  األلمبالصورة عن درجة ها ـــعنر تعبالتیو 

والتي تؤكد فیها   Who Health Organization ( WHO),(2015)منظمة الصحة العالمیة
 یزید من تسلیط الضوء على برامج العالج و التأهیل أناستخدام كل ما من شأنه  على ضرورة

  . لجنسینلكال الكل األعمار و  المنوعة
  :الدراسة االستطالعیة 3-6

) 3(لمدة ) 2019-8-  1( إلى) 2019-7- 29(تم أجراء الدراسة االستطالعیة بتاریخ 
من فتیات من العینة المستهدفة ) 5(حیث تم أجراء هذه الدراسة على عینة تتكون من فقط  أیام

وتم استبعادهم من البرنامج األساسي وقد تم استطالع كل من األدوات ، مجتمع الدراسة األصلي
مدى فهم أفراد لوقوف علىوالتمرینات والقیاسات على هذه العینة وقد كانت بمثابة الدلیل للباحثة ل

بتها لهذه الفئة العمریة مرحلة ما قبل ومناس) مقیاس التناظري البصري(العینة الستمارة األلم 
  - :كذلك فتیات سنة ) 12(إلى ) 10(البلوغ من 

  .مناسبة لهذا البرنامج الالخاصة و  األدوات -
  .الزمن المناسب للوحدة التدریبیة  -
  .تحدید األعمار التي تناسب البرنامج  -
  .المكان المناسب لتنفیذ البرنامج و تجهیزه  -
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  .أولیاء أمور العینة بعد ما توصلنا ألیه من خالل التجربة االستطالعیة أعداد موافقات  -
متطلبات المرحلة العمریة حیث تنوعت  أهمالتمارین التي تناسب العینة وتراعي  أهماختیار  -

  .أدواتبدون  أوبأدوات ) التأهیل، والتدریب، والعالج، والتشویق(بین 
  .ب علیها عن قر العمریة و التعرف مصادقة هذه الفئة  -
  :الظهر أالمخفیف تالبرنامج التأهیلي المنوع المقترح ل 3-7

ها دراسة ــــــــــالدراســـــــــــاـت السابقة ومنالبحوث و على العدید من المراجع العلمیة و  االطالعبعد 
Trevelyan, Fc. et al , (2010), Pellise f. et al, (2009) , Grimmer K .et 

al,(2006) Nabil J. et al,(2006) ,   استخدمت مقیاس التناظري البصري  أخرىودراسات
وذلك إلعداد البرنامج ) 2006(ألماعزي، عبد الحكیم ، )2016(نعیمة  ،عون& عرابي، سمیرة 

قبل مرحلة البلوغ ) 12( إلى) 10(الظهر للفتیات بعمر من  أالمالمقترح التأهیلي المنوع لتخفیف 
المصادر العلمیة والتي تحث على وضع برامج  إلىعلمیة بالرجوع  سأسوالذي تم وضعه على 

  :أغراضوذلك لعدة مدروسة 
  .لتخفیف درجة األلم -
  .لتقلیل التوتر و الشد العضلي -
  .لزیادة القوة العضلیة و لزیادة المرونة -
  .لتحسین النغمة العضلیة ولزیادة المدى الحركي  -
  .لتعدیل االنحرافات القوامیة ولتحسین السعة التنفسیة  -

 الخاصة بمدینة الزاویة األندیةاحد  وهو مركز االستشاري للسیداتال تم تنفیذ البرنامج داخل
  -: التالیةعوامل برنامجه الصیفي حیث تمت مراعاة ال إقامة أثناء

یعني من ) %80(عن ال تزیدبأن ومعتدلة تكون شدة التمرین مناسبة للمرحلة العمریة  أن -
  . األقصىاقل من  إلىالمتوسط 

  .لكل تمرین  )%50( تزید عدد التكرارات عن بأن ال -
تتخللها فترات لراحة دقیقة  ) 60-45(بیة الزمن بحیث ال یتعدى بأن تراعي الوحدة التدری -

  .وهي دقیقة و نصف تقریبا  البینیة
  .تتنوع التمرینات وال تأخذ وتیرة واحدة في نوع وشدة وحجم التمرین  أن-
حصص ) 3(الواحد بمعدل  حصة تدریبیة في الیوم) 1(ال تتعدى الوحدة التدریبیة الیومیة  أن-

  تدریبیة  وحدة )18( بمعدلأسبوعیة  
  .تكون التمرینات الهوائیة متنوعة و مثیرة وبمصاحبة الموسیقى  أن-
  یبیة العاب المنافسة والمطاردة تتخلل الوحدة التدر  أن-
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  .و االسترخاء التدریبیة على تمارین لزیادة المدى الحركي والمرونة تحتوي الوحدة  أن -
 :توقیت تنفیذ البرنامجخطوات و  3-8

من العینة   فتاةبعد اخذ كافة الموافقات من أولیاء وأمهات الفتیات بالموافقات الخطیة لكل   
  :وبعد الشرح و التوضیح بداء تنفیذ البرنامج على النحو التالي

  )  2019-8- 1( الخمیس) 2019- 7-29(االثنین  التجربة االستطالعیة یوم في البدء- 1
  ).2019-8-8(إلى یوم الخمیس  )2019-8-3(ابتدأ من السبت القیاسات القبلیة - 2
یوم  إلى)  2019-8-10(الموافق  السبتمن یوم  ابتدأتم تنفیذ البرنامج :تنفیذ البرنامج3-9

  .المذكور في مبنى النادي ) 2019- 9-21( السبت
في مبنى النادي العینة  أفرادكافة التدریبات بشكل جماعي وفي نفس التوقیت لكل  أجراءتم  *
  .) المركز االستشاري للسیدات (
الحصة الدراسیة لدرس  مشابهة لتقسیم أقسام إلىلتدریبیة تم تقسیم الوحدة ا:الوحدة التدریبیة -

  : على الذي یحتويالتربیة الریاضیة 
  :اإلحماءجزء : أوال

 مثل الجري بأنواعه واالیروبك العدید من التمرینات الهوائیة المنوعةعلى  أشتملالذي  
واإلحماء و لمساعدة أفراد العینة رفع معدل ضربات القلب بهدف  كل هذابمصاحبة الموسیقى و 

  دقیقة ) 15( إلى) 10(مدته من على أداء الجزء األساسي للبرنامج  حیث كانت 
  :للوحدة التدریبیة األساسيالجزء : ثانیا

الدراسة  أهدافمجموعة تمرینات عالجیة منوعة تعمل على تحقیق على  أشتمل والذي 
عضالت  أیضاعضالت الظهر خاصة و و  والتي كانت تستهدف تقویة عضالت الجسم عامة

، تمرینات والمدى الحركي اإلطالةتمرینات المرونة و (مثل  الحوض والعضالت العاملة علیه
تمرینات لتقویة الجلوس، و المقاومات المختلفة، تمرینات بتغیر وضع الجسم من الوقوف والرقود 

لرجلین األمامیة والخلفیة، ، تمرینات لتقویة عضالت اواألردافعضالت البطن والظهر والحوض 
تمرینات باستخدام األوزان المختلفة، تمرینات الدورنات والمرجحات، تمرینات تنفسیة مختلفة 

 أن إلى باإلضافةمن جمیع أوضاع الجسم  كل هذه التمرینات كانت تؤدى) لتأخیر ظهور التعب
تقلیل الشد والتوتر العضلي وبمصاحبة الموسیقى لزیادة كل التمارین الخاصة بذلك تعمل على 

حیث كانت التكرارات  دقیقة ) 45( إلى) 40(و مدته من عنصر التشویق وزیادة بذل الجهد 
متنوعة بأدوات و بدون أدوات وهي في نهایة البرنامج تكرار ) 40(حتى ) 10(متفاوتة ابتدأ من 

.  
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  :الجزء الختامي:ثالثاً 
إلى ) 5( من هذا الجزء تقریبا أستغرق تشویق وقدالین لتهدئة و على تمار هذا الجزء  أشتمل

  .على شكل العاب فردیة و جماعیة دقائق  ولزیادة عنصر التحفیز حیث كان ) 10(
  :القیاسات البعدیة3-9

بأتباع نفس  األساسیةكل القیاسات البعدیة بعد یوم واحد من االنتهاء من التجربة  إجراءتم   
  ).2019- 9-22(الموافق  األحدالعینة یوم  أفرادالقبلیة لكل خطوات القیاسات 

  :اإلحصائیةالمعالجات 3-10
  .المتوسطات الحسابیة  -
  .االنحرافات المعیاریة  -
  . معامل االلتواء -
  . معامل الختالف -
  . الفروق)t(اختبار  -
  :عرض ومناقشة النتائج-1 -4

بین ) 0.05(هناك فروق دالة إحصائیا عند مستوى داللة " بأنالدراسة  ةفرضی نصت قد
 في تخفیف درجة إالم الظهر ة لمتغیرات الدراسةالبعدی القیاساتالبعدي ولصالح القیاسین القبلي و 

  .فتیاتسنة ) 12-10(ما قبل البلوغ للمرحلة العمریة  المختلفة
  ) 2(جدول 

  ومعامل االلتواء للعمر والطولمعامل االختالفو ري المتوسط الحسابي واالنحراف المعیا
  30= ن والوزن ومقیاس األلم

المتوسط   الوحدة  المتغیرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

معامل 
  االختالف

معامل 
 االلتواء

 454. 0.085 1.163 10.522 سنة العمر
 019.- 0.073 0.0689 1.363  سم الطول
 325.- 0.191 7.929 34.417  كجم الوزن

 422. 0.353 1.108 3.14  درجة )مقیاس األلم(
) 1.163(سنة بانحراف معیاري قدره) 10.522(متوسط العمر  أننالحظ ) 2(من الجدول     

) 0.0689( بانحراف معیاري قدره)  1.364(سنة بینما كان متوسط الطول لدى عینة الدراسة 
، وقد بلغت كجم) 7.929( معیاريكجم بانحراف ) 34.417( من المتر ومتوسط الوزن كان

وبلغت لمتغیر ) 019.-(وبلغت لمتغیر الطول) 454.(قیمة معامل االختالف لمتغیر العمر 
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حیث كان معامل االختالف  قیم معامل االختالف أیضا یبین الجدولكما ،)325.-(الوزن 
) 0.191( االختالفمعامل كان والوزن  ) 0.073(فكانت  الطول أما)  0.085(العمر  لمتغیر

 االلتواء بالنسبة لطول كانومعامل  ) 454.(فیما یخص معامل االختالف بالنسبة للعمر كان أما
 )مقیاس األلم(أللم ا درجة  أما متغیر)  325.-(كان معامل االلتواء الوزنأما لمتغیر  (019.-) 

ومعامل االختالف  )1.108(أما االنحراف المعیاري ) 3.14(المتوسط الحسابي لعینة البحث 
نحراف عتبر قیم معامل االختالف قلیلة بالنسبة لال، وت)422.(ومعامل االلتواء كان ) 0.353(

في هذه المتغیرات وقد تحقق المنحني  العینةتجانس  المعیاري من المتوسط الحسابي ما یشیر إلى
  .3حیث تقترب قیم معامالت االلتواء من الصفر وال تزید عن  أالعتدالي

 )3(جدول 
 ( t )وقیمة المتوسطات الحسابیةالمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاریوالفرق بین 

  30=ن            فیدرجة ا أللموالبعدیللقیاسین القبلي 
 القیاس
 

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف المعیاري
الفرق بین 
المتوسطات 

 مستوى الداللة " t" قیمة  ةالحسابی
 0000. 17.328 2.271 1.108 3.220 القیاس القبلي

 1.136 .770 القیاس البعدي

المجموعة في  ألفراد) البعدي القبلي و (بین القیاسین ) t(نتائج اختبار ) 3(الجدول یبین      
حیث تعتبر ) 0.000(بمستوى داللة ) 16.308(حیث بلغت لمتغیر درجة األلم  األلمدرجة 

ما یبین وجود ) 0.05(دالة إحصائیا ألنها كانت اقل من ) t( القیمة المحسوبة و المرافقة لقیمة
داللة هذه الفروق كانت  أنحیث ) القبلي والبعدي( فروق ذات داللة إحصائیة بین القیاسین 

انخفاض  مما یدل على األعلىو  األفضللصالح القیاس البعدي وهو الذي سجل متوسطا حسابیا 
  .مستوى األلم 

 أشتملومن خالل النتائج التي تم التوصل إلیها و التي تؤكد فاعلیة البرنامج المقترح والذي     
المستخدمة في هذا البرنامج والتي أثبتت  على التأهیل والتدریب والتدریبات العالجیة األخرى 

لدى   back painفاعلیتها، حیث كانت التمرینات العالجیة و التأهیل لتخفیف درجة أالم الظهر 
تناقص درجة األلم یدل على فاعلیة هذه الفئة وهذه العینة و أثبتت تحسن في مقدار درجة األلم و 

ــــــــكل واضح وهـــــــــــذا یؤكــد ما ذكرته العدید مــــــــــن مستوى األلم قل عندهن بشــ أنالبرنامج  حیث 
)  F.Altaf .M.K.S.Heran .et al ,)2014 (،  )2013ــــــــــات المراجع العلمیة والدراسـ
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،Calvo – ManozI, )2006( ،Nabil J.Khoury  من الممكن ان تزید لدى  األلمان درجة
هو الهدف منها وان البرامج التأهیلیة والتدریبیة والتي یكون  إلناثا أماسواء الذكور  األطفال

عضالت الظهر والبطن لحمایة  استطالة وتقویة أیضاالعینة و  أفرادلدى  األلمتخفیف درجة 
زیادة و الظهر  عضالت  بطن والظهر وتحسینال عضالت ریف وأنسجة الظهر وزیادة قوةغضا

ما ذكره كل  أیضاوهذا یؤكد خاصة  الفقري لعمودالقوة العضلیة بصفة عامة  ل
لقدرة على ضمان لهذه البرامج ا أیضا Spencer sj،) 2012(و  ,Gebaur B)2013(من

األلم وكذلك في درجة إنقاص  1فیذوتحسن الظهر المستقبلیة بعد البلوغ  أالمالتخفیف من 
كما أكد و  أصالح انحرافات العمود الفقري و أیضا لها فاعلیة كبرى في جمیع المراحل العمریة

ل البرامج التأهیلیة ــــان ك) 2007(نور الدین  لطاهر، و) 2006(عبد الحكیم ألماعزي، كل من 
واء كان بغرض العالجیة لها وقع جید على المرضى وكذلك لها تأثیر على صحة اإلفراد سو 

رحلة ـــــــلتهیئة الفتیات للمرحلة القادمة وهي م أیضاو وقائي أم عالجي أو لتصلیح القوام وتعدیله 
 األكثران الفتیات هن    Paloma Rodriguez – Oviedo ,(2011)ذلـك أثبتت ـــــــــــدالبلوغ وق
صابةعرضة و  ، وحسب وجهة نظر البلوغ االقتراب منبأالم الظهر المختلفة و تزداد معهن مع  إ

في ومالحظتها هذه المرحلة العمریة و االهتمام منها بالباحثة والخبرة العملیة في مجال التأهیل 
البدنیة داخل المدرسة ونظرا لظروف التي تمر بها البالد  األنشطةعدم اخذ حقهن في ممارسة 

في  لألنشطةمارسة الفتیات على عدم السماح للفتیات بممما انعكس  األمانو  األمنفي فقدان 
م الحاجة ـــخاصة رغ اإلناثالمجتمع عامة و و ذلك انعكس سلبًا على الساحات العامة  أو األندیة

لتعرف المبكر على إلى التأهیل و لالریاضیة و حاجتهن  لألنشطةالشدیدة لممارسة الفتیات 
الدراسة التي قام بها كل  ألیهتوصلت الظهر و خاصة قبل مرحلة البلوغ  وذلك ما  أالم أسباب
،   ,  Michaleff Z .et al ,(2014) Fritz J. et al (2010)من 

Curticipants&Hemecourt (2007)  و االستعداد الظهر  أالمحتى تكون هناك وقایة من
المختلفة لظهر  ألالمالمبكر  االنكشاف أجراءمن الضروري جدا المرحلة القادمة و هي البلوغ  إلى

نو  واجبات الوقایة منها للفتیات هي عمل برامج واستخدام أي تقنیات مناسبة لكل مرحلة  أهممن  إ
 أجزاءكل  تستهدفوقة والمتنوعة والتي ــمقننة والمشها استخدام البرامج الریاضیة الــــــــعمریة و من

الجید، ونخص ه القوام ـــــالداعم للجسم ویرتكز علی باعتبارهالجسم عامة والعمود الفقري خاصة 
الظهر  أالمالن  الفتاةها أي ـمر بلة انتقالیة صعبة تـبل مرحلة البلوغ و التي تعتبر مرحــبالذكر ق
  , Department for culture (2013)البلوغتؤرق الفتیات في مرحلة شائعة  أصبحت

Astfack R. et al (2010)  Purcell L . (2009) , Grimmer K . et al (2006), 
MicheliLj&Woodr R ,(1995) واضحالتأثیر أهمیة كبیرة في الجو قد كان لهذا البرنا 
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لهذه الدراسة حسب ما أظهرته نتائج مقیاس األلم على تخفیف درجة األلم لدى عینة الدراسة 
  .الدراسة قد تحققت  وبذلك تكون فرضیات

  :االستنتاجات 5-1
  - : تم التوصل إلیها فقد تم استنتاج ما یلي في ضوء النتائج التي

درجة انخفضت األلم حیث  مقیاس درجةالبرنامج التأهیلي كان له تأثیر فعال على متغیر  - 1
  .م لدى أفراد العینة و بتالي الوقایة من اآلالم المختلفة في المرحلة المقبلة  األل
رفع القابلیة الوظیفیة للعضالت و البرنامج التأهیلي المنوع كان له تأثیر في تحسین  إن -2

من فتیات  سنة) 12 -10( قبل مرحلة البلوغ من  العاملة و تقلیل درجة األلم لهذه المرحلة
 .خالل تحسن األداء

 .للفتیات قبل مرحلة البلوغ  إزالة التقلصات العضلیة على  عملالمنوع یالبرنامج التأهیلي  -3
التشویق و زیادة اإلقبال على المداومة على األداء كان للبرنامج تأثیر فعال لزیادة اإلثارة و  -4

  .طیلة فترة البرنامج 
  :التوصیات  5-2

  :توصي الباحثة بما یلي  إلیهفي ضوء ما تم التوصل 
ضرورة استخدام البرامج التأهیلیة المنوعة و المكثفة للمراحل العمریة قبل البلوغ للوقایة من  - 1

 .المؤقتة و المستقبلیة  المختلفة لظهر سواء  اآلالم
مثل هذا البرنامج التأهیلي المنوع و المكثف لتقلیل درجة األلم لكل أجزاء الجسم و  أجراء - 2

 .الوقایة من المشكالت الصحیة سین قبل وبعد مرحلة البلوغ و لكال الجن
 .للفتیات عینة اكبر في نفس المرحلة العمریة إجراء مثل هذه الدراسة على عدد اكبر و  - 3
 .الظهر خصوصاً  بآالماالهتمام عمل البرنامج التأهیلي المكثف لعالج اآلالم  األخرى و  - 4
المراحل العمریة و  في هذه المرحلة العمریةالمشكالت الصحیة تجربة مقیاس األلم لكل  - 5

  .المتقدمة
  :المراجعقائمة 

التمرینات العالجیة على االنحناء الجانبي للعمود الفقري وبعض  أثر  :الحكیمعبد  ألماعزي،  -1
سنة الزاویة ،رسالة )14 – 13(منالمتغیرات الوظیفیة للمرحلة العمریة 

ماجستیر غیر منشورة ، بمدینة الزاویة، كلیة التربیة البدنیة، جامعة 
  )78() .2006(الزاویة 

أثر التمرینات العالجیة على تحدب الظهر وبعض المتغیرات الوظیفیة   الصالحین، إبراهیم  -2
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ماجستیر غیر  الزاویة رسالةسنة، بمدینة ) 11-10(للبنیة بأعمار
  ). 2006(منشورة، كلیة التربیة البدنیة الزاویة

أثر التمرینات العالجیة على تحدب الظهر وبعض المتغیرات  :  الطاهر ، نور الدین  -3
سنة ، بمدینة الزاویة، رسالة ) 40-30(بأعمار نیة الوظیفیة للب

  . 2007ماجستیر، كلیة التربیة البدنیة الزاویة لیبیا ،
عرابي ، سمیرة و عون   -4

  ، نعیمة

على بعض المتغیرات الجسمیة و ) تدریبي  –تأهیلي ( اثر برنامج  
النفسیة للسیدات المصابات بأالم مفصل الركبة ،مؤتمر كلیة التربیة 
الریاضیة الحادي عشر ، الجامعة األردنیة ، و الثالث لجمعیة كلیات 

تموز  2) التكاملیة في العلوم الریاضیة(التربیة الریاضیة العربیة 
  )133- 125( ص. 2016

الطبعة ، مكتبة الشنهابى للطباعة ، مشكالت الطب الریاضي :   یوسف ، میرفت  -5
  )60-50(ص .م ) 2005(، اإلسكندریة ، الثالثة 
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  "الناشئین في كرة الیدبناء بطاریة اختیارات للمهارات الهجومیة لحراس المرمي "
  محمد الحبروش حسن .د           

  صبحي العجیلي القاللي .د  
  المقدمة وأهمیة البحث-1-1

الریاضیة خطوات واسعة في جمیع المجاالت واعتمدت األسس العلمیة لقد خطت الحركة      
ما وصلت الیه الریاضة الدقیقة منهجا لها للتطور واالبداع، وكان قطاف ثمار هذه النهضة 

  .مستوى رفیع في بدایات القرن الحادي والعشرین
لمنا المعاصر ویعد المجال الریاضي واحدا من مجاالت النشاط االنساني االساسي في عا     

الناشئین في كرة اختیارات للمهارات الهجومیة لحراس المرمي والذي فتح الباب امام أهمیة 
منها الناشئین والموهوبین نحو االنجاز والتفوق قاعة قویة تنطلق لیكون مادة تهدف الى بناء الید

المتبعة  األساسیةالركائز في المجال الریاضي أحد  ختیارات المهاریةاالالریاضي وتعد عملیة 
للوصول بالالعب للمستویات العالیة، اذ تستهدف اختبار أفضال لالعبین لممارسة نشاط ریاضي 

نتیجة الختالف الالعبین في استعداداتهم البدنیة والعقلیة  ختیارات المهاریةاالمعین وظهرت 
  )18: 8(. والنفسیة

عملیة االعداد الجید لفترات طویلة الن ان الوصول الى المستوى العالمي بتطلب منذ البدایة     
البطل ال یولد بین یوم ولیلة وان عملیة االعداد هذه مرتبطة بعوامل كثیرة كي نحقق النتائج 

من خالل قدرات االفراد ومعرفة قابلیتهم البدنیة  ختیارات المهاریةاالعملیة  فيالمطلوبة 
لنهایة تسهل الطریق على المدرب في قطع واالجتماعیة والنفسیة والعقلیة والوظیفة، ألنها في ا

شوط كبیر في عملیة تدریبهم وتحسین مستواهم واكسابهم خطط او إمكانیات جدیدة، ان إمكانیة 
وصول الناشئ للمستویات الریاضیة العالیة في المجال الریاضي التخصصي تكونا افضل اذ 

وتوجیه الناشئ لنوع النشاط  كرة الید لحراس المرمي في ختیارات المهاریةاال امكن منذ بدایة انتقاء
الریاضي الذي یتالءم مع استعداداته ومیوله والتنبؤ بمدى تأثیر عملیة التدریب والممارسة على 

  )45: 10.(نحو هذه االستعدادات بطریقه فعالة 
على الرغم من كثرتها في  لحراس المرمي في كرة الیدو ان دراسة االختبارات المهاریة      

ختیارات االالحاجة ملحة ألجراء دراسات اخرى في مجاالت ما زالت السنوات األخیرة اال انها
وسلیه للقیاس سهلة  المؤشرات یمكن أن توفر لناإن بناء  ة والمتعدد لحراس المرمي المهاریة

ن تنتج عن التحلیل وبسیطة من صفاتها عدم اإلرباك نظار للمتغیرات المحددة التي یمكن أ
العاملي، ومن ثم التركیز والسیطرة علیها، وبالنتیجة فان االهتمام بها یعد اهتماما غیر مباشرا 
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ببقیة المتغیرات التي لم تترشح نتیجة االرتباطات التـي یختصها لنـا التحلیل العـاملي بصـوره 
جراء معینعامـل  م التي یمكن أن یخضع لها یالتقمن رصانة نتائج هذا المؤشر فان عملیة دیز یوإ

او برهانا على جودته، وتعتبر كرة الید إحدى  محك خارجي یعطي دعمالبناء العاملي من خالل 
األنشطة الریاضیة التي البد وأن تستخدم األسلوب العلمي للتعرف على مدى تقدم وتحقیق 

  )55: 9(     . مستوى مهاري أفضل
 لحراس المرمي في كرة الید ختیارات المهاریةاالبناء بطاریة  فيإن اعتماد األسلوب العلمي      

الناشئین وأجیاد االختبارات المناسبة لهذه المرحلة العمریة اذ إن هذا األسلوب یبتعد عن االختیار 
هذه الدراسة تسعى و العشوائي لالعبین المبني على وجهات نظر متباینة وتقدیر ذاتي للمدربین 

  .الهجومیة لحراس المرمي في كرة الید ختیارات المهاریةاال بطاریة لبناءلوضع اساس 
 :مشكلة البحث-2- 1

عن باقي الفریق  فهو یتمیزیؤدي حارس المرمي لكرة الید دورا متمیزا وفعاال في الفریق     
  .هببعض المواصفات الجسمیة والبدنیة والنفسیة والفسیولوجیة كمحددات اساسیة في العملیة انتقاء

الباحثان دوري فئة الناشئین في المنطقة االولي لكرة الید بطرابلس الحظ  متابعة من خاللو      
وجود ضعف في األداء  بان هناك تذبذبًا في االداء الفني بصفتهما متابعین لنشاط كرة الید

 بین الحراس عندالهجومي لحراس المرمي وخصوصا في التعدیل األخیر للقانون الدولي لكرة الید 
  .)رجل لرجل(العددي او في الهجوم المعاكس او قطع الكرات او المراقبة  النقص
الهجومیة لحراس  ان االختبارات المهاریة یتضحمن خالل بعض األسئلة ألغلب المدربین      

ة والعشوائیة وهذه األسالیب ال یمكن ان تؤدي یتم على أساس الخبرة الشخصت المرمي في كرة الید
من خالل هذه  انوموضوعیة ومن هنا جاءت مشكلة البحث إذ یأمل الباحث الى نتائج صادقة

الهجومیة  ختیارات المهاریةاال بناء بطاریةالدراسة الوصول إلى نتائج موضوعیة ودقیقة في 
المرمي في كرة الید  بمستوي حراسوالتي یمكن ان تسهم في االرتقاء لحراس المرمي في كرة الید 

االساسیة لهؤالء الحراس والمتمثلة بقلة استخدام التمارین الخاصة بالحراس المهارات  نحو األفضل
 عدم وجود مدرب خاص بحراس المرمى مما یمكنهم من بذل قصارى جهدهم في التدریب وكذلك

  .والمنافسات
من المشكالت الهجومیة لحراس المرمي في كرة الید  ختیارات المهاریةاال بناء بطاریة وان    

غیر الدقیقة، التي ال المهارات الهجومیة ان  تواجه العاملین في هذا المجال، إذ المهمة التي
خالل إطالع  والجهد، ومنسیؤدي بالتأكید الى هدر في الوقت  تستند الي الجانب العلمي

العدید من المصادر العلمیة واللقاء ببعض المختصین في لعبة كرة الید، تبین  الباحثان على
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 في كرة الید وماهيالمهاریة لحراس المرمي ختبارات طریقة فاعلة لالعدم وجود للباحثین 
حیة االتي یجب على المدربین االهتمام بها والتركیز علیها من الناالختبارات المناسبة لهم و 

  )81: 12(.العلمیة 
بناء بطاریة اختیارات للمهارات دراسة هذه المشكلة من خالل اعداد  انالباحث ىرأ الذ    

  .الناشئین في كرة الیدالهجومیة لحراس المرمي 
  :وبذلك برزت التساؤالت األتیة

  :تساؤالت البحث-1-3
  .الهجومیة لحراس المرمي الناشئین واالختبارات التي تقیسها في كرة الید المهاراتماهي اهم -
  .الهجومیة لحراس المرمي الناشئین في كرة الید المهاراتماهي اهم االختبارات التي تقیس  -
لحراس المرمي في كرة الید  ماهي االختبارات المكونة لبطاریة االختبار المهاریة الهجومیة-

  .الناشئین
  :أهداف البحث-1-4

  یهدف البحث للتعرف علي 
  .الهجومیة لحراس المرمي الناشئین واالختبارات التي تقیسها في كرة الیدالمهارات -
  .لحراس المرمي في كرة الید الناشئین بناء بطاریة اختبار مهاریة هجومیة-
  :المصطلحات المستخدمة في البحث-1-5
في كرة الید، حارس المرمى هوا لالعب الوحید الذي یسمح له بلمس الكرة : حارس المرمى-

العبي فریقه،  بقدمه على شرط أن تكون الكرة داخل منطقة المرمي ولم یتم إرجاعها له من أحد
  )41: 14. (وحتى إذا أصیب الحارس أو طرد یجب على الفریق إدخال حارس مرمى

 14إلى  6الصغار من الجنسین البنیین والبنات الذین تتراوح أعمارهم ما بین  هم: الناشئین-
) تقریباً سنوات  10: 7(المتوسطة عامًا وتندرج هذه السنوات تحت كل من مراحل الطفولة 

  )39: 17(". سنة  14المراهقة حتى سن  ومرحلة) سنة 13: 11(المتأخرة الطفولة  ومرحلة
عملیة قیاس مدي نجاح مشروع أو برنامج ما في الوصول لألهداف التي كان مخططا  :ییمالتق-
  )13:147(لها
الصوفي  .البدنيهي مقدرة تكتسب بالمالحظة أو التجریب في االداء العقلي أو االداء  :لمهارةا-
)147:1(  
الكرة  على مستحوذالمهارات التي یؤدیها الالعب عندما یكون  هي :بالكرةالمهارات الهجومیة -

  .الخیاط ونوفل) 17: 13(. استالمهاو في لحظة 
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  الدارسات السابقة-2-1
استخدام بناء بطاریة اختبار بدنیة النتقاء حراس المرمي ( عنوانها: دراسة حسن علي حسین-1

  2015سنة ) 12- 10(ألعمار لكرة القدم 
 سنة، كرة مرمى حارس) 66( على اشتملت التي العمدیة، بالطریقة البحث عینة اختیار تم     

،) 27(وبواقع  والریاضة الشباب لوزارة التابعةالمراكز الوطنیة لرعایة الموهوبین  من  حارسًا
 الكرخ /الریاضي العمل تطویر هیئة ،حارسا) 15( وبواقع بابا عمو للمرحوم الكرویة المدرسة

   .حارس) 5(الكروي  جمولي ومركز حارس) 5(الكرویة  السالم مدرسة حارس،) 9(
 من) % 100(نسبته  ما العدد هذا ویشكل حارساً ) 66( العینة د افرادعد بلغ وبذلك      

 حارس  (56و للتجارب االستطالعیة مرمى حارس )10(كاآلتي  العینة وقسمت الكلي، المجتمع
  )348: 3(.لعینة البناء مرمى

تأثیر استخدام التمرینات التوافقیة على تطویر الرشاقة (عنوانها  محمد مهدي صالح: دراسة- 2
  سنة) 12- 11(وسرعة االستجابة الحركیة لحراس مرمى كرة الید بأعمار 

 سنة،) 12ـــ  11(عینة البحث من حراس المدرسة التخصصیة بكرة الید في دیالى بأعمار      
وقد استخدم الباحث المنهج التجریبي وللمجموعة الواحدة ذات االختبارین القبلي والبعدي إذ بلغت 

ات واستخدم الباحث االختبارات المهاریة كأدو  العمدیة،العبین اختیروا بالطریقة ) 4(عینة البحث 
  )66: 6(. للبحث

تحدید اهم االختبارات المهاریة النتفاء العبي كرة الید (عنوانهامشتت رائد محمد : دراسة- 3
 تم اختیار عینة البحث بطریقة العمدیة وھم الالعبین الناشئین بمركز شباب االصمعي)الناشئین

واستخدم الباحث المنهج الوصفي باألسلوب 2013-2012للموسم الریاضي ) 30(والبالغ عددهم 
  )61: 16. (المسحي لدراسة

  الدراسات النظریة–2- 2
  :المهارات األساسیة بكرة الید-

هو قدرة الالعب على استعماله قابلیة الجسمیة والنفسة "ویعرف األداء الفني لكرة الید     
في اداء  والجماعيبما تنسجم ومستلزمات المنافسات ووفق الحمل الفردي  والخططیةوالحركیة 

الواجب معتمدا على الخبرة والمعرفة وكذلك یعتبر جزءا أساسا من عملیة التدریب الریاضي 
تقانه   . وإ
وكرة الید من األلعاب التي لها مهاراتها األساسیة والتي تعد الركن األساس والفعال في       

عامل المهارات الحركیة األساسیة للعبة یعد من أهم تلك العوامل "ولهذا فان  الفوز،قیق تح
 حركیة، فالالعبوالنفسي ال قیمة له دون مهارات  والخططيوأكثرها حساسیة الن اإلعداد البدني 
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 على الكرة خاللیعد مهاریا ال یمكن استغالل امكانیاته البدنیة دون السیطرة المعد بدنیا ولم 
  )25:1(". حركته

  :المهاریة الهجومیة االختبارات-
  :الهجومیةالمهارات 

یبدأ الهجوم في كرة الید بمجرد استحواذ احد العبي الفریق على الكرة أثناء العمل الدفاعي      
لیبدأ الهجوم من خالل الهجوم الخاطف أو الهجوم المنظم، وطبیعة األداء الهجومي في كرة الید 

وتوظیف تلك ، درجة كفاءة الالعب ألداء المهارات الهجومیة سواء بالكرة أو بدونهایعتمد على 
الركض  ما بینالمهارات أثناء القیام بالعمل الخططي، وتختلف طبیعة األداء في الهجوم وتتنوع 

وترجع عملیات التغیر في األداء إلى طبیعة سیر ، السریع بالكرة او بدونها إلى الجري والتوقف
حیث تخضع لعبة كرة الید للمواقف الحركیة المختلفة والمتغیرة بحیث ال توجد ظروف ، المباراة

  .ثابتة لألداء والمواقف الرتباطها بحركات المنافس ومواقفه 
جراءاتمنهج البحث -3   :المیدانیة هوإ
  - : مجاالت البحث 3-1
  طرابلسالمنطقة االولي حراس المرمي لكرة الید الناشئین بأندیة  :بشريال لالمجا—3-1-1
   2019/ 1/  10ولغابة  2019/ 1/  1من  الفترة: الزمانيالمجال -3-1-2
  قاعة طرابلس لأللعاب الریاضیة المجال المكاني- 3-1-3
  :منهج البحث -3-2

تعني استخدما لباحث المنهج الوصفي باألسلوب المسحي والدراسات المرتبطة والتي      
المتغیرات او معرفة الى أیحد تتفق المتغیرات في أحد العوامل مع المتغیرات في المعرفة بارتباط (

  )82: 5() عامل اخر
  :مجتمع وعینه البحث-3-3

عددهم تم اختیار عینه البحث بالطریقة العمدیة وهم الحراس الناشئین بأندیة طرابلس والبالغ      
  2019- 2018للموسم الریاضي ) 15(
  مع المعلوماتاالدوات ووسائل ج-3-4
  .المصادر العربیة واألجنبیة*
  .االختبارات والقیاس*
  .)م 20م وعرض  40طول (ملعب كرة ید قانوني *
  .)م3م وعرض 2ارتفاع (قانونیة اهداف كرة ید *
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  .)4(عدد سم  50× سم  50مربعات دقة تصویب *
  .)10(عدد قانونیة  )3(رقم  كرات ید*
  )2(عدد ساعات توقیت *
  )م 50طول (معدني  شریط قیاسي*
  )Fox( 40صافرة نوع * 
  :اجراءات البحث-3-5
  تحدید المهارات األساسیة واختباراتها-

على المصادر المختلفة وتحلیل المحتوى للمهارات األساسیة  انلباحثامن خالل اطالع      
مجموعة من المهارات األساسیة واختباراتها من عدد من  انواختباراتها بكرة الید، استخلص الباحث

والتي تخص كل مهارة أساسیة لحراس  المهاریةعلى االختبارات  ناحصل الباحثتالمصادر وبذلك 
  .الناشئین

  المهارات األساسیة  االختبارات المهاریة  وحدة القیاس

  عدد مرات
  

  عدد مراتثانیة

 ثانیة )30(لمدة التمریر على الحائط 
  ثانیة) 30(العالي التمریر واالستالم من المستوى -

  )فقطالهجوم الخاطف (الجري التمریر من 

  التمرین واالستالم

 ثانیة
  ثانیة
  ثانیة

  م 15كرة بخط متعرج  التنطیط-
  م 15بخط مستقیم  التنطیط-
  م بخط مستقیم 20التنطیط -

  التنطیط

  درجة
  درجة
  درجة

  متر) 9(خلف دقة التصویب من 
  التصویب بعد الخداع

  التصویب بالقفز 

  التصویب

  :الستطالعیةا التجربة-3-6
حراس مرمي ناشئین من أندیة طرابلس وذلك بتاریخ  5تم اجراء تجربة استطالعیة على      

مكانیة اجراء  2018-  15-12 وكان الغرض من هذه التجربة هو التأكد من االدوات وإ
وقد حققت التجربة  حثانالمعوقات التي قد تصادف البااالختبارات وكذلك التعرف على 

  .االستطالعیة الهدف الذي وضعت من اجله
  التجربة الرئیسة-3-7

وكذلك  وابالغ العینةوذلك بعد تهیئة كل المتطلبات  2019/ 15/1بتاریخ  اوقد تم اجراءه     
  .مشرف القاعة مكان التدریب
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  :الوسائل اإلحصائیة-3-8
الحقیبة  ناالباحث استخدم spsالحسابي، الوسط : اإلحصائیة اآلتیة القوانیینوحسب     

  :اإلحصائیة االتیة
  .، االنحراف المعیاري، النسبة المئویة، المنوال، الوسیط

  .العاملي بطریقة المكونات األساسیة
  :وصف االختبارات المستخدمة-3-9
  .م 15 االقماع لمسافةبین المتعرجة  اسم االختبار التنطیط -أ

  .قیاس مهارة التنطیط: الهدف من االختبار
عدد ، وساعة توقیت وشریط الصق وشریط قیاس وصافرة واقماع )5(عدد كرات ید : االدوات-
)5(  

  :مواصفات االداء
  كل قمعین بینتثبت خمسة اقماع عمودیة على االرض في خط مستقیم والمسافة * 
  .)من القمع االول) م3(ویرسم خط للبدایة یبعد) م 3( 

یقوم المختبر بالوقوف خلف خط البدایة عند سماع اشارة البدء یقوم بتنطیط الكرة مع الجري * 
یابا ذهابااالقماع  بینعلى شكل متعرج    .وإ

  .الوقت المحدد وبحسببالجري ذهابا  الحارسیقوم ا* 
  .م 15لمسافة اسم االختبار التنطیط بخط مستقیم  - ب

  بخط مستقیم التنطیط تكوننفس االجراءات في االختبار السابق غیران 
  .م) 9(من دقة التصویب : اسم االختبار -ج

وكرات ید عدد ) سم 50× سم 50(مربعات دقة تصویب ابعادهما : االدوات: الهدف من االختبار
  ملعب كرة الید ونصف) 15(

  :مواصفات االداء
تحدد نقطة عمودیة على منتصف المرمى یتم التصویب منها على ان یكون التصویب * 

التصویب على الهدفین المعلقین بالزاویتین العلویتین للمرمى ومن  الكرباجیة ویكونبالطریقة 
  م، 9مسافة 
  تحتسب المحاوالت الناجحة داخل المربعین :التقویم

  ثانیة 30م لمدة 4ى الحائط من مسافة تمریر واستالم الكرة عل: اسم االختبار - د
  قیاس التمریر واالستالم: الهدف من االختبار
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  توقیت وحائط مستوي ة، وساع)15(كرات ید عدد : االدوات
  :مواصفات االداء

  م بحیث ال یالمسه خالل االداء 4على بعد  المرسومخلف الخط  الحارسیقف 
  .ار بأكثر عدد ممكن خالل الزمن المحددیقوم بلعب الكرة على الحائط واستالمها باستمر * 

  ).ثانیة 30(خالل  واالستالمتحتسب عدد التمریر : التقویم
  ومناقشتهاعرض النتائج وتحلیلها -4
  وصف متغیرات البحث-

  بمعالجتها إحصائیا وذلك باستخراج أوساطها ناوبعد الحصول على نتائج االختبارات قام الباحث
  .ویتضح االتي

التمریر  يالعینة فیوضح المتوسط الحسابي والوسیط والمنوال والنسبة المئویة ال فراد  )1(الجدول رقم 
  واالستالم                            

  القیاس
  االختبار

  النسبة المئویة  قیمة أكبر  قیمة أصغر  المنوال  الوسیط   المتوسط

  %69  12  9  11  13  10.6  التمریر على الحائط
مستوى التمریر واالستالم من 

  ث/عالي
8.66  17  8  7  15  66%  

  %53  17  10  13  8  13.06  م15التمریر من الجري مسافة 

یتضح من الجدول السابق والخاص بالمتوسطات الحسابي والوسیط والمنوال والنسبة       
المئویة ال فراد العینة في التمریر واالستالم حیث تراوحت المتوسطات في التمریر على الحائط 

واصغر قیمة  13اما بالنسبة للوسیط فكان  11و كان المنوال والقیمة االكثر شیوعاص10.6
وفي التمریر واالستالم من مستوى عالي % 69وبنسبة مئویة  12بر قیمة كانت واك 9كانت 
واصغر قیمة كانت  17اما بالنسبة للوسیط فكان  8و كان المنوال والقیمة االكثر شیوعاص8.66

و 13.06وفي التمریر من الجري كان المتوسط  % 66وبنسبة مئویة  15واكبر قیمة كانت  7
واكبر  10واصغر قیمة كانت  7اما بالنسبة للوسیط فكان  3ثر شیوعاصكان المنوال والقیمة االك

وهذا یدل على ان اختبار التمریر من انسب االختبارات في % 53وبنسبة مئویة  17قیمة كانت 
  .تحدید امكانیة السیطرة على الكرة 
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  یوضح المتوسط الحسابي والوسیط والمنوال والنسبة المئویة ال فراد العینة في دقة التصویب )2(الجدول رقم 
  القیاس               

  االختبار
  النسبة المئویة  قیمة أكبر  قیمة أصغر  المنوال  الوسیط   المتوسط
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وكان  6.4المئویة ال فراد العینة في التنطیط حیث تراوحت المتوسطات في دقة التصویب 
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  % 53وبنسبة مئویة  8كانت 
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  .كرة الید لالعبین الناشئینالمرمي في 
بطریقة  من خاللها اختیار حراس المرميان االختبارات التي تم التوصل الیها یمكن  - 2

  .الناشئین بكرة الیدصحیحة في المستقبل للجمیع مراكز 
  :التوصیات5-2
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Adult obesity and type 2diabetes 
 

Professor. Nagah Elmansuri  
  
Summary 
Prevalence  
Being overweight or obese is the main modifiable risk factor for type 2 
diabetes. In England, obese adults are five times more likely to be diagnosed 
with diabetes than adults of a healthy weight. Currently 90% of adults with 
type 2 diabetes are overweight or obese. People with severe obesity are at 
greater risk of type 2 diabetes than obese people with a lower BMI.   
Inequalities  
Deprivation is closely linked to the risk of both obesity and type 2 diabetes. 
Prevalence of type 2 diabetes is 40% more common among people in the 
most deprived quintile compared with those in the least deprived quintile. 
People from black, Asian and other minority ethnic groups are at an 
equivalent risk of type 2 diabetes at lower BMI levels than white European 
populations.  
Health impact  
People with diabetes are at a greater risk of a range of chronic health 
conditions including cardiovascular disease, blindness, amputation, kidney 
disease and depression than people without diabetes. Diabetes leads to a 
two-fold excess risk for cardiovascular disease, and diabetic retinopathy is the 
leading cause of preventable sight loss among people of working age in 
England and Wales. Diabetes is a major cause of premature mortality with 
around 23,300 additional deaths in 2010-11 in England attributed to the 
disease.  
Economic impact  
It is estimated that in 2010-11 the cost of direct patient care (such as 
treatment, intervention and complications) for those living with type 2 diabetes 
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in the UK was £8.8 billion and the indirect costs (such productivity loss due to 
increased death and illness and the need for informal care) were 
approximately £13 billion. Prescribing for diabetes accounted for 9.3% of the 
total cost of prescribing in England in 2012-13.   
Future trends  
In England, the rising prevalence of obesity in adults has led, and will 
continue to lead, to a rise in the prevalence of type 2 diabetes. This is likely 
to result in increased associated health complications and premature mortality, 
with people from deprived areas and some minority ethnic groups at 
particularly high risk. Modelled projections indicate that NHS and wider 
costs to society associated with overweight, obesity and type 2 diabetes will 
rise dramatically in the next few decades.  
1. Aim 
The aim of this paper is to describe the relationship between obesity and 
diabetes to support public health policy makers and practitioners. The paper 
provides an overview of obesity and type 2 diabetes among adults, describing 
the  
epidemiology of each disorder, how the two conditions are linked and why 
they present a major public health challenge. Latest available data and 
evidence illustrate prevalence trends in both obesity and diabetes at a national 
and local level as well as the potential implications in terms of health 
consequences, inequalities and cost. The paper also signposts latest relevant 
policy and guidance documents.  
2. Obesity and diabetes 
Diabetes is a metabolic condition in which the body does not produce 
sufficient insulin to regulate blood glucose levels or where the insulin 
produced is unable to work effectively. There are two main types of diabetes:  
Type 1 diabetes is an auto-immune condition in which the cells that produce 
insulin1 are destroyed so lifelong treatment with insulin is required to prevent 
death. About 10% of people with diagnosed diabetes have type 1 diabetes.   

                                                             
1Insulin plays a key role in the regulation of carbohydrate, fat, and protein metabolism. Insulin preparations  
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Type 2 diabetes accounts for at least 90% of all cases of diabetes.1,2 It 
occurs when the body either stops producing enough insulin for its needs or 
becomes resistant to the effect of insulin produced. The condition is 
progressive requiring lifestyle management (diet and exercise) at all stages. 
Over time most people with type 2 diabetes will require oral drugs and or 
insulin. Type 2 diabetes may remain undetected for many years.2   
Obesity is only associated with type 2 diabetes and this paper does not cover 
type 1 diabetes, which has no association with obesity or other lifestyle 
factors, or other forms of diabetes such as gestational diabetes or MODY.b  
Some data and evidence sources in this paper do not specifically define 
diabetes type and where this occurs it is clearly described.   
The relationship between obesity and type 2 diabetes  
There is a close association between obesity and type 2 diabetes. The 
likelihood and severity of type 2 diabetes are closely linked with body mass 
index (BMI). There is a seven times greater risk of diabetes in obese people 
compared to those of healthy weight, with a threefold increase in risk for 
overweight people.3 Whilst it is known that body fat distribution is an 
important determinant of increased risk of diabetes, the precise mechanism of 
association remains unclear. It is also uncertain why not all people who are 
obese develop type 2 diabetes and why not all people with type 2 diabetes 
are obese.4,5.    
3. How common are obesity and diabetes? 
62% of adults were overweight or obese in England in 2012  
6% of people aged 17 years or older had diagnosed diabetes in England in 
2013  
Prevalence of both obesity and diabetes is rising in England  
90% of adults with type 2 diabetes aged 16-54 years are overweight or 
obese  

                                                                                                                                                                               
can be divided into 3 types: those with short duration which have a relatively rapid onset of 
action; those with intermediate action and those whose action is slower in onset and lasts for long 
periods b Maturity Onset Diabetes of the Young  
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In England, 12.4% of people aged 18 years and over with obesity have 
diagnosed  
diabetes, five times that of people with a healthy weight  
Men with a raised waist circumference are five times more likely to have 
diagnosed diabetes than those without a raised waist circumference; women 
are over three   times more likely  
National prevalence estimates  
Obesity  
In 2012, an estimated 62% of adults (aged 16 years and over) were 
overweight or obese in England (BMI 25), 24.7% were obese (BMI 30) and 
2.4% were severely obese (BMI 40).6   
The prevalence of obesity among adults increased sharply during the 1990s 
and early 2000s. The proportion who were categorised as obese increased 
from 13% of men in 1993 to 24% in 2012 and from 16% of women in 1993 
to 25% in 2012. Obesity prevalence remains higher for women, but the gap 
between men and women appears to have narrowed over time.7 Some 
forecasts predict that by 2050, obesity will affect 60% of adult men and 50% 
of adult women.8  
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Figure 1: Prevalence of obesity among adults Health Survey for England 
19932012 (3-year rolling average)  
 

 
 5% 

 
 
Adult (aged 16+ years) obesity: BMI  30kg/m2 
Source: Health Survey for England, 1993-2012.   
Joint Health Surveys Unit (Nat Cen Social Research & UCL) 2014. The 
Health and Social Care Information Centre: Leeds.   
Copyright © 2014, Re-used with the permission of The Health and Social 
Care Information Centre. All rights reserved.   
Diabetes 
Diabetes prevalence in England is rising. In 2013, 2.7 million or 6% of the 
adult population had diagnosed diabetes in England, an increase of 137,000 
people since 2012.9 Additionally, approximately a quarter of people with type 
2 diabetes have the condition but are unaware of it,10 as a result diagnosed 
cases understate the true prevalence. When these undiagnosed people are 
taken into account it has been estimated that the true prevalence in England 
is around 3.2 million or 7.4% of the adult population.11 
Because of the impact of obesity on type 2 diabetes, the rising prevalence of 
obesity has led, and will continue to lead, to a rise in the prevalence of 
diabetes. Figure 2 illustrates this and shows that the total number of adults 
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with diabetes is projected to rise to 4.6 million or 9.5% of the adult population 
by 2030.2 Approximately a third of this increase is attributable to obesity, 
whilst the rest is due to aging and the changing ethnic structure of the 
population.10 
Figure 2: Adult diabetes prevalence in England 2012-2030  

 
Source: Yorkshire and Humber Public Health Observatory (YHPHO) 
Prevalence Model3 for local authorities and clinical commissioning groups 
published November 2012 by YHPHO. Access thetool.  Note: Includes people 
age 16 years or older who have all types of diabetes (diagnosed and 
undiagnosed) adjusted for age, sex, ethnic group and deprivation. 
Obesity prevalence among adults with type 2 diabetes  
National Diabetes Audit (NDA) data show that in England, 90% of adults with 
type 2 diabetes aged 16-54 years were overweight or obese, compared to 
only 10% who were a healthy weight or underweight in 2009-10.  
 
 
 

                                                             
2 This is almost all attributable to the rise in type 2 diabetes, not type 1 diabetes which has no association with  
obesity.  
3 The Diabetes Prevalence Model is based on Health Survey for England (HSE) data and includes large uncertainty limits 
because of small numbers. A new diabetes prevalence model is currently being worked on using National Diabetes Audit (NDA) 
data to be available late 2014.   
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Figure 3: Weight status among adults with type 2 diabetes, 2009-10  

 
Source: National Diabetes Audit 2009-10  
Diabetes prevalence among adults who are obese  
Analysis of combined Health Survey for England (HSE) data from 2010-12 
show that 12.4% of people aged 18 years and over with obesity have 
diagnosed diabetes, five times that of people of a healthy weight. (Table 1) 
Table 1: Doctor diagnosed diabetes1 prevalence by weight status and 
gender for adults aged 18 years and over 2010-12, England  

 
Underweight  

Healthy 
weight  

Overweight  
Obese   
(inch severely 
obese)  

Female  1.9%  1.9%  4.3%  10.7%  
Male  0.0%  3.3%  6.0%  14.6%  
Total  1.3%  2.4%  5.2%  12.4%  

Source: Health Survey for England combined data 2010-12. Joint Health 
Surveys Unit (Nat Cen Social Research & UCL) 2014. The Health and Social 
Care Information Centre: Leeds. Copyright © 2014, Re-used with the 
permission of The Health and Social Care Information Centre. All rights 
reserved.   
 Excludes women who only had diabetes during pregnancy. No distinction is 
made between type 1 and type 2 diabetes. 
Men with a raised waist circumference (greater than 102cm) are five times as 
likely to have doctor diagnosed diabetes, compared to those without a raised 
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waist circumference, and women with a raised waist circumference (greater 
than 88cm) are over three times as likely.4 (Figure 4)  
Figure 4: Doctor diagnosed diabetes prevalence by waist circumference 
(greater than 88cm for women and greater than 102cm for men) and gender 
for adults aged 18 years and over, 2009-11, England  
 

 
Source: Health Survey for England combined data 2009-11. Joint Health 
Surveys Unit (Nat Cen Social Research & UCL) 2014. The Health and Social 
Care Information Centre: Leeds. Copyright © 2014, Re-used with the 
permission of The Health and Social Care Information Centre. All rights 
reserved. 
Geographical variation  
The following maps provide an overview of obesity and diabetes prevalence 
among adults by local authority in England.fPatterns across the country show 
some similarities for the two conditions. 
 
 
 
 
  

                                                             
4 e See page 13 for more information on the link between waist circumference and diabetes.  
f  Local Authority level data may mask variation at lower geographical areas. 
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Figure 5: Adult obesity prevalence by upper tier local authority, England, 
2012  

 
 
Source: Sport England, Active People Survey http://www.noo.org.uk/visualisation© Crown copyright 

and database rights 2014 Ordnance Survey 100016969 
Figure 6: Modelled diagnosed and undiagnosed diabetes prevalence by 
upper tier local authority, England, 2012  

 
 
Source: YHPHO Diabetes Prevalence Model. Diabetes Prevalence Model for local authorities in 
England 2012 © Crown copyright and database rights 2014 Ordnance Survey 100016969 
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Public Health England will be publishing a diabetes Longer Livesatlas in 
summer 2014. It will include indicators on diabetes prevalence and risk 
factors including obesity and Index of Multiple Deprivation, as well as variation 
in care and outcomes of diabetes by GP practice, Clinical Commissioning 
Group and local authority.  
4. How are obesity and diabetes linked? 
Being overweight or obese is the main modifiable risk factor for type 2 
diabetes   
As BMI increases, so does the risk of type 2 diabetes.   
People with severe obesity are particularly at risk of type 2 diabetes. Having a 
large waist circumference increases the likelihood of developing type 2 
diabetes.  
 BMI and waist circumference   
Being overweight or obese (a BMI of 25kg/m2 or more) is the main modifiable 
risk factor for type 2 diabetes.12  The risk of developing type 2 diabetes is 
associated with incremental increases in body weight in early adulthood.13  In 
addition,  duration of obesity has also been found to increase risk of 
developing type 2 diabetes, with greater risk among people who have been 
obese for longer periods of time.14 
A recent study found that severely obese people (BMI 40) were at an even 
greater risk of type 2 diabetes, when compared to obese people with a lower 
BMI (BMI 3039.9).15  This may have significant implications for health 
services given the increasing trend of severe obesity in adults in England as 
illustrated in Figure 7.   
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Figure 7: Trend in severe obesity among adults. Health Survey for England 
19932012 (3-year rolling average)  
 

 
                                     2  
Adult (aged 16+ years) severe obesity: BMI  40kg/m  
Source: Health Survey for England 1993-12. Joint Health Surveys Unit (Nat 
Cen Social Research & UCL) 2014. The Health and Social Care Information 
Centre: Leeds. Copyright © 2014, Re-used with the permission of The Health 
and Social Care Information Centre. All rights reserved.   
Alarge waist circumference is associated with increased likelihood of 
developing type 2 diabetes. Men are at higher risk of type 2 diabetes if they 
have a waist circumference of 94-102cm and are at very high risk if it is 
more than 102cm. Women are at higher risk if they have a waist 
circumference of 80-88cm and at very high risk if it is more than 88cm.12  
Linkage mechanisms  
Theories of why obesity may lead to type 2 diabetes include:   
abdominal obesity may cause fat cells to release pro-inflammatory chemicals. 
These chemicals can make the body less sensitive to the insulin it produces 
by disrupting the function of insulin responsive cells and their ability to 
respond to insulin16,17    
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obesity may trigger changes to the body's metabolism that cause adipose (fat) 
tissue to release increased amounts of fatty acids, glycerol, hormones, 
proinflammatory.  
cytokines and other factors that are involved in the development of insulin 
resistance. When insulin resistance is accompanied by dysfunction of 
pancreatic islet beta-cells (the cells that release insulin) it leads to failure to 
control blood glucose levels18. 
5. Risk factors for type 2 diabetes 
Obesity and overweight are major risk factors for type 2 diabetes     
There is a clear association between increasing age and greater diabetes 
prevalence    
Both obesity and type 2 diabetes are strongly associated with unhealthy diets 
and physical inactivity    
People from black, Asian and other minority ethnic groups are at an 
equivalent risk of type 2 diabetes at lower BMI levels than white European 
populations Deprivation is closely linked to the risk of type 2 diabetes.  
In addition to overweight and obesity, risk factors for developing type 2 
diabetes include increasing age, lifestyle factors such as physical inactivity, 
unhealthy diet, a family history of type 2 diabetes and a history of gestational 
diabetes19 or polycystic ovarian syndrome.20  People from some black and 
minority ethnic groups and those from lower socioeconomic groups are 
particularly at risk.12  The more risk factors present, the greater a person’s 
chance of developing type 2 diabetes.21 
Age  
There is a clear association between increasing age and greater diabetes 
prevalence. Less than 2% of people aged 16-34 years are estimated to have 
diabetes compared to 5.1% of people aged 35-54 years, 14.3% of people 
aged 55-74 years and 16.5% of those aged over 75 years.22  The National 
Institute for Health and Care Excellence (NICE) state that being older than 40 
years, or older than 25 years for some black and minority ethnic groups, is an 
important risk factor for developing type 2 diabetes.12 
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Lifestyle factors  
Both obesity and type 2 diabetes are strongly associated with an unhealthy 
diet and physical inactivity. Physical and social environments are important 
influences on diet and physical activity behavior along with interrelated 
economic, psychological and cultural factors.23 Sedentary behavior is also 
linked to obesity and a recent British study found that people with type 2 
diabetes recorded greater amounts of sedentary time compared with their non 
diabetic counterparts.24 
A large US study found that adults aged 50-71 years with a low-risk lifestyle 
profile, including not smoking, engaging in regular physical activity, a healthy 
diet, moderate alcohol consumption and having a healthy body weight, had a 
dramatically 
lower risk of diabetes than those who did not have a low-risk profile.25 
Results from a further US study of adults aged 65 years and older suggests 
that, even later in life, the great majority of cases of diabetes are related to 
lifestyle factors. 26 A recent meta-analysis found that the risk of developing 
type 2 diabetes is 30-40% higher for regular smokers than for non-smokers 
and that there is a positive dose-response relationship between the number 
of cigarettes smoked and the risk of developing diabetes.27 
Exercise plus dietary changes have been found to be effective in preventing 
the onset of type 2 diabetes in high risk individuals (those with impaired 
glucose tolerance or those with metabolic syndrome).5,28  The Scientific 
Advisory Committee on Nutrition (SACN) published their draft report on 
Carbohydrates and Healthon 26 June 2014 as part 
of a 9-week consultation ending on 1 September 2014.  
The final SACN report will be published in early 2015. SACN reviewed the 
evidence on a range of carbohydrates in the diet and their relationship to 
health, including the risk of obesity and type 2 diabetes. As part of their draft 
advice, SACN 

                                                             
5 Metabolic syndrome is a complex condition linked to obesity that is characterized by a cluster of closely related 
clinical features, including insulin resistance, dyslipidaemia and hypertension.  
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Recommend that: 
 the population average intake of free sugars6 should be reduced to 

around 5% of dietary energy to reduce risk of weight gain and 
consequently type 2 diabetes.   

 consumption of sugars sweetened beverages should be minimized; 
there is evidence linking sugary drinks to weight gain and increased 
intake of these beverages is associated with higher risk of type 2 
diabetes.  

 under a broader definition of fibre, intake should increase to 30g per 
day7 because there is evidence that greater fibre intake is associated 
with a reduced risk of a range of disease outcomes, including type 2 
diabetes.  

Ethnicity  
Type 2 diabetes prevalence is strongly associated with ethnicity.29 Analysis 
of HSE 2004 data found that all minority ethnic groups (with the exception of 
Irish) have a higher risk of doctor-diagnosed diabetes compared to the 
general population. Women of Pakistani ethnicity are over five times more 
likely, and those of Bangladeshi or black Caribbean ethnicity over three times 
more likely, to be diagnosed with diabetes compared to women in the general 
population.  
Bangladeshi men are almost four times more likely, and Pakistani and Indian 
men almost three times more likely to have doctor-diagnosed diabetes 
compared to men in the general population.8 
Type 2 diabetes affects people of South Asian, African-Caribbean, Chinese or 
black African descent up to a decade or more earlier than white 
Europeans.30 Recently a large scale study of Londoners revealed that by age 
80 years, 40-50% of British South Asian, African and African-Caribbean men 

                                                             
6 Free sugars refer to sugars that are added to foods by the manufacturer, cook or consumer, and sugars  
naturally present in honey, syrups, fruit juices and fruit concentrates.  
7This recommendation is an increase of about 6g/day compared with the current advice. Currently adults are advised 
to consume 18g dietary fibre/day using the long-standing definition of fibre; this is roughly equivalent to 24g 
according to the new, broader definition.  
8 j If revised thresholds were used, these estimates would be greatly 
increased.  
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and women had developed diabetes, at least twice the proportion of white 
Europeans of the same age.31 
The difference in prevalence of type 2 diabetes across ethnic groups is due to 
a complex and unresolved interplay of genetic susceptibility and environmental 
factors.32  Evidence suggests that compared to  white European populations,  
people from black, Asian and other minority ethnic groups are at higher risk of 
type 2 diabetes, other health conditions or mortality at equivalent BMI levels.  
NICE recommends using lower thresholds as a trigger to intervene to prevent 
ill health among these groups (23kg/m2 BMI to indicate increased  
risk and 27.5kg/m2 BMI to indicate high risk.) 9,33 A recent UK study found 
that non-white adults aged 40-69 years were two to four times more likely to 
have diabetes compared to white adults. Diabetes prevalence in South Asian 
groups with a BMI of 22kg/m2 was equivalent to diabetes prevalence in white 
groups with a BMI of 30kg/m2.34.   
The higher risk for South Asian people living in England is at least partly due 
to the fact that they may accumulate significantly more 'metabolically active' 
fat l in the abdomen and around the waist than white European populations. 
This is also the case for those with a BMI in the ‘healthy’ range from 18.5-
24.9kg/m2.12  
Deprivation  
In England, type 2 diabetes is 40% more common among people in the most 
deprived quintile compared with those in least deprived quintile.m,29   People 
in social class V (unskilled manual) are three and a half times more likely to 
be ill as a result of diabetic complications than those in social class I 
(professional)35 and short term mortality risk from type 2 diabetes is higher 
among those living in more deprived areas in England.36 
Deprivation is associated with obesity, physical inactivity, unhealthy diet, 
smoking and poor blood pressure control.23 All these factors are inextricably 

                                                             
9 See appendix for further details. l  'Metabolically active' fat is closely associated with insulin resistance, 
pre-diabetes and type 2 diabetes. m Social deprivation was assigned using Indices of Multiple Deprivation 
(IMD) 2007.  



 م2020                         المؤتمر العلمي الدولي السادس لكلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة  

  
521 

linked to the risk of diabetes or the risk of serious complications for those 
already diagnosed.37 
What are the health implications of diabetes? 
People with diabetes are at risk of a range of health complications including 
cardiovascular disease, blindness, amputation, kidney disease and depression 
Diabetes leads to a two-fold excess risk for cardiovascular disease.   
Diabetic retinopathy is the leading cause of preventable sight loss in people of 
working age in England and Wales.  
Up to 100 people a week have a limb amputated in the UK as a result of 
diabetes  
Depression is nearly twice as high among people with type 2 diabetes than in 
those without the condition.  
In England and Wales, diabetes is a major cause of mortality with over 
23,300 additional deaths in 2010-11.  
Ninety percent of people with type 2 diabetes are overweight or obese and 
people with diabetes are at risk of a range of health complications. 
Uncontrolled diabetes is associated with cardiovascular disease (CVD), 
blindness, amputation, kidney disease and depression. It can also result in 
lower life expectancy. 
 Life-long diabetes can also have a profound impact on lifestyle, relationships, 
work, income, and health and wellbeing.38 
Analysis of the National Diabetes Audit (NDA) 2011-12 shows that people 
with diabetes in England are significantly more likely to experience myocardial 
infarction, angina, heart failure, stroke and to have renal replacement therapy 
or a lower limb amputation than the general population.  
(Table 2)  
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Table 2: Increased risk of diabetic complications in people with diabetes 
compared to the general population in England  

 
Sour

ce: 
Natio

nal 
Diab
etes 

Audit 
2011
-12. 
Repo

rt 2: Complications and Mortality  
Note: The calculations compare the prevalence for people with diabetes with 
the prevalence in the general population in the same Clinical Commissioning 
Group or Local Health Board during the period from 1 April 2010 to 31 March 
2012, using the HES and PEDW records. Diabetic ketoacidosis (DKA) and 
retinopathy treatments are not included as these only affect people with 
diabetes.  
However, whilst the additional risk of amputation and renal replacement 
therapy is higher than that of heart disease, many more people with diabetes 
have heart disease. (Table 3)  
Table 3:Two-year prevalence* of diabetic complications for England and  
Wales  in 2010-12  
 
 
 
 
 

Diabetic complication  
Additional risk of 
complication among people 
with diabetes  

Angina  + 76%  
Myocardial Infarction (heart attack)  + 55%  
Heart failure  + 74%  
Stroke  + 34%  
Renal Replacement Therapy (ESKD)  + 164%  
Minor Amputation (below the ankle)  + 337%  
Major Amputation (above the ankle)  + 222%  
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Complication  Number of people with diabetes  
experiencing the complication  

Angina  117,278  
Myocardial Infarction (heart attack)  28,812  
Heart failure  81,452  
  
Stroke  35,120  
Renal Replacement Therapy (ESKD)  15,415  
Minor Amputation (below the ankle)  5,869  
Major Amputation (above the ankle)  3,319  

 Two-year prevalence is the number of people with one or more complication 
event during the two years      
 following the audit period (from 1 April 2010 to 31 March 2012).  
 Source: National Diabetes Audit 2011-12. Report 2: Complications and 
Mortality  
Cardiovascular Disease (CVD)  
A meta-analysis by the Emerging Risk Factors Collaboration found that 
diabetes leads to a two-fold excess risk of CVD, (heart attack, heart failure, 
angina, stroke) independent from other risk factors.39  National Diabetes 
Audit data show that people from South Asian ethnic groups are at greater 
risk of CVD compared to  those from white ethnic groups and people living in 
the most deprived quintile are over 50% more likely to experience 
cardiovascular complications compared with those living in the least deprived 
quintile. People with diabetes with a very high BMI (35+kg/m2) are over twice 
as likely as those with a lower BMI to have a hospital admission with heart 
failure in England.36 
The National Cardiovascular Health Intelligence Network has recently 
produced a series of factsheets. These include information on cardiovascular 
risk factors and diabetes for commissioners and health and social care 
professionals.11  Blindness.  
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Diabetic retinopathy is the leading cause of preventable sight loss in the 
working age population of England and Wales.40 It occurs as a result of 
damage to the small blood vessels in the retina caused by prolonged 
exposure to high blood glucose levels. Longer diabetes duration and poorer 
glycemic and blood pressure control are strongly associated with diabetic 
retinopathy.41 
Evidence of the association between diabetic retinopathy and obesity is  
inconclusive. Some studies suggest that obesity may be an independent risk 
factor for diabetic retinopathy and that people with diabetes with higher BMI 
are more likely to have diabetic retinopathy and more severe stages of 
diabetic retinopathy.42,43  Others have concluded that higher BMI is 
associated with lower diabetic retinopathy prevalence.44  This mixed evidence 
is likely to result from methodological differences between studies and the fact 
that the relationship between the two conditions is complex and associated 
with multiple risk factors.   
Amputation  
In England, people with diabetes are twenty times more likely to undergo a 
lower extremity amputation compared with people without diabetes.45 Up to 
100 people a week have a limb amputated in the UK as a result of diabetes, 
and in many cases this is avoidable.46  Men are over two times more likely to 
have a diabetes-related amputation than women and older people are at 
increased risk (1% increased risk per additional year of age). 
People from white ethnic groups are more likely to have had a major 
amputation than those from black and south Asian ethnic groups. Deprivation 
increases the risk of major amputation, with those living in the most deprived 
quintile over 80% more likely to have had an amputation than those in the 
least deprived quintile.36 
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Chronic kidney disease  
Obesity and type 2 diabetes contribute to the development and progression of 
chronic kidney disease (CKD10) and end stage renal disease.47 Type 2 
diabetes is a leading cause of end stage kidney disease; obesity may also 
increase the risk of kidney disease independent of type 2 diabetes.48 
Depression  
Nearly one in five people with diabetes have clinical depression.49  A recent 
systematic review found that depression was nearly twice as high in people 
with type 2 diabetes compared to those without the condition (19.1% 
compared to 10.7%), with higher rates among women than men.50  However 
there is currently insufficient evidence to suggest a causal relationship 
between depression and diabetes.51  
Mortality  
In England, diabetes is a major cause of mortality with around 23,300 
additional deaths in 2011-12.36 On average at age 50 years, the life 
expectancy of people with diabetes is six years less than for people without 
diabetes.52  
Whilst type 2 diabetes is associated with an additional risk of death at all ages 
and in both sexes, the relative risk (by comparison to the general population) 
is greatest at younger ages and in women. Deprivation also increases the risk  
of mortality among people with type 2 diabetes, with those from the most 
deprived quintile 35% more likely to die than those in the least deprived 
quintile.36 
Evidence on how overweight and obesity affect mortality in people with 
diabetes is unclear. A large-scale longitudinal study of people diagnosed with 
diabetes found that BMI was associated with risk of death, with healthy-
weight participants at lowest risk.53  In addition, a pooled analysis of 
prospective cohort studies revealed that people aged 35-59 years with severe 

                                                             
10 CKD is a long-term complication of diabetes. CKD has five stages or levels of damage and reduced kidney function. 
CKD5 (Kidney failure or End Stage Renal Failure, ESRF) will cause death without Renal Replacement Therapy (RRT 
– dialysis or transplantation).  
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obesity (BMI of 40-50kg/m2) were 22.5 times more likely to die from 
diabetes than those with BMI between 22.525kg/m2.54  However National 
Diabetes Audit data suggest that a BMI of 25kg/m2 and over is associated 
with lower mortality in people with type 2 diabetes compared to those of a 
healthy weight.36 
7. What are the cost implications of obesity and diabetes? 
It is estimated that overweight, obesity and related morbidity will cost the NHS 
£9.7 billion by 2050 with wider costs to society estimated to reach £49.9 
billion  
Prescribing for diabetes accounted for 9.3% of the total cost of prescribing in 
England in 2012-13  
It is estimated that in 2010-11 the cost of direct patient care for those living 
with type 2 diabetes in the UK was £8.8 billion and the indirect costs were 
approximately £13 billion  
The number of NHS-commissioned bariatric surgery procedures performed for 
the management of obesity is increasing rapidly in England  
In the UK, it is estimated that overweight, obesity and related morbidity cost 
the  
NHS £4.2 billion in 2007 and these costs are predicted to reach £9.7 billion 
by 2050. Wider total costs to society (such as loss of productivity) of 
overweight and obesity are estimated to reach £49.9 billion by 2050.8 Recent 
analysis of the Million Women Study11 found that:  
among women aged 50-84 years in England, around one in eight hospital 
admissions were attributable to overweight or obesity.55 
The National Audit Office (NAO) reported that NHS expenditure on diabetes 
services in 2009-10 was at least £3.9 billion.56  A recent economic study 
estimated that in 2010-11 the cost of treating type 2 diabetes and its 
associated complications in the UK was £8.8 billion and the indirect costs 
(such as loss of productivity due to increased death and illness and the need 

                                                             
11 The Million Women Study is a national study of women’s health, involving more than one million UK women 
aged 50 years and over. It is a collaborative project between Cancer Research UK and the National Health 
Service, with additional funding from the Medical Research Council and the Health and Safety Exective.  
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for informal care) were £13 billion. Modelled projections show that these costs 
could rise dramatically in the next few decades.57  It has been estimated that 
the total cost of caring for people with diabetes in adult social care settings in 
England is £830 million per year.58  It is likely that a substantial proportion of 
these social care costs are associated with excess weight.   
The following section provides information on lifestyle interventions, 
prescribing and surgical interventions for type 2 diabetes and obesity and their 
associated costs.   
Lifestyle interventions  
Intensive lifestyle interventions have been found to delay or prevent 
progression from impaired glucose tolerance to type 2 diabetes59,60 with 
evidence of long-term cost savings in the US.61 In 2012, NICE produced a 
costing model associated with offering intensive lifestyle change programmes 
to people aged 40-74 years who are at highest risk of developing type 2 
diabetes and also risk assessments, blood testing and interventions to people 
of South Asian or Chinese descent aged 25-39 years. They estimate that in 
England, the total cost of intensive lifestyle-change programmes is £170 
million over five years, with savings of £13 million over the 
same period. Local costing templates have been produced to enable 
organisations to estimate local impact on implementing these interventions.30 
Prescribing for diabetes  
Type 2 diabetes can often be managed initially with lifestyle changes and oral 
glucose-lowering drugs. Metformin12 is the most commonly prescribed 
antidiabetic drug in England. NICE recommends starting metformin treatment 
in a person who is overweight or obese (tailoring the assessment of body-
weight-associated risk according to( ethnic group) and whose blood glucose 
is inadequately controlled by lifestyle interventions (nutrition and exercise) 
alone.62   Metformin accounts for the greatest number of items prescribed for 
diabetes in England, with a growth of 97% between 2005-06 and 2012-13 

                                                             
12 Metformin is a diabetes drug known as a biguanide. It reduces the amount of glucose produced by the liver  
and kidneys and makes cells in the body take up glucose more effectively from the blood.   
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and an increase in the Net Ingredient Cost (NIC)13 rising from £37.1 million 
to £70.5 million during this period.63 
Over time, many people with type 2 diabetes require insulin therapy to 
maintain adequate glucose control. Weight gain is a common adverse effect 
of insulin therapy with average increases in body weight between 2kg and 
4kg.63 In 2012-13 the NIC of insulin items prescribed in England was £320 
million, an increase of £100 million since 2005-06.63 
Between 1991 and 2010 there was a seven-fold increase in the number of 
people with type 2 diabetes using insulin in the UK. This rise is likely to reflect 
the increasing incidence, longer survival and changes in the management of 
type 2 diabetes.64 
In 2012-13 total prescribing for all types of diabetes (as defined in British 
National Formulary 6.1) accounted for 9.3% of the total cost of prescribing in 
England.  
Between 2005-06 and 2012-13, the total NIC for diabetes prescribing 
increased by 48.7% (£250.2 million) to £764.1 million, compared with a 
growth of 6.6% for all re-cover the same period. 

 
Source: epact, Health and Social Care Information Centre, Prescribing for Diabetes, England 2005-
06 to 2012-13 *Includes insulin and drugs to help control blood sugar levels. 
 

                                                             
13 The Net Ingredient Cost (NIC) is the basic cost of the drug, not taking into account discounts, dispensing costs, fees 
or prescription charges income.  
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Bariatric surgery  
A recent systematic review and meta-analysis found that bariatric surgery 
leads to greater weight loss and higher remission rates of type 2 diabetes and 
greater reductions in use of antidiabetic, antihypertensive and lipid lowering 
drugs compared with non-surgical treatment for obesity. However, results 
were limited to two years of follow-up and based on a small number of 
studies and individuals.65A further systematic review concluded that bariatric 
surgical procedures in people with diabetes and a BMI of 30-35 were 
associated with greater short-term weight loss and better intermediate 
glucose outcomes compared to nonsurgical. 
treatments, although evidence on long-term outcomes was lacking.66   NICE 
is currently consulting on its guideline on the identification, assessment and 
management of overweight and obesity. It includes draft recommendations on 
bariatric surgery for people with recent onset type 2 diabetes and is due to be 
published in November 2014.  
The number of NHS-commissioned bariatric surgery procedures performed for 
the management of obesity is increasing rapidly in England. Between 
2000/01 and 2005/06 there was a year on year increase in the number of 
hospital episodes involving bariatric surgery, from 261 to 1,038. In 2011-12 
this had risen to 8,794 hospital episodes, with women accounting for the 
majority of these (6,711 compared to 2,081 in men).14,67 
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Figure 9: 
Number 
of 
hospital 
episodes 
for 
bariatric 
surgery 
in 
England 
by sex, 2000/01 Procedure codes:  
Source: Health and  
Social Care Information Centre. Statistics on Obesity, Physical Activity and Diet: England, 2013 14This increase 
is likely to be partly due to changes in surgical practice rather than simply as a result of increasing obesity. 

Economic assessment of adult weight management15 
interventions  
PHE has developed a toolto support public health professionals to understand 
the economic case for investing in weight management interventions. The tool 
is intended primarily to be used by local commissioners who wish to estimate 
the cost effectiveness of existing or planned interventions to inform 
commissioning decisions. 
It assesses potential reductions in healthcare costs as a result of reduced BMI 
from interventions, allowing comparison with the costs incurred.  
The tool provides results broken down by condition, so it is possible to use it 
to determine what savings in terms of diabetes treatment will result from a 
drop in the BMI of a given population. In most situations the tool seems to 
suggest that the biggest savings will result from preventing cases of diabetes 
rather than other diseases,  

                                                             
15 The term weight management is broadly interpreted to include not just traditional weight management programmes, 
but also policy actions, environmental change, educational programmes or any other public health action leading to 
measured change in weight among a defined population.  
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although the relative proportion of savings by disease does vary depending on 
factors such as the age of the population, their starting BMI and how much 
weight loss is achieved.   
8. Conclusion 
Obesity and type 2 diabetes both present significant public health challenges. 
The link between the two conditions is important because obesity substantially 
increases the risk of type 2 diabetes. Type 2 diabetes is a major cause of 
premature mortality and contributes to a range of long-term health conditions 
including cardiovascular disease and microvasular complications including eye 
disease, foot disease and chronic kidney disease. 
 People living in deprived areas and some minority ethnic groups are at 
particularly high risk of developing type 2 diabetes. The prevalence of both 
obesity and type 2 diabetes continue to rise in England, along with associated 
direct patient care costs and wider 
 costs to society.  
The purpose of this paper is to describe the relationship between obesity and 
type 2 diabetes and not to review treatment options. The latest public health 
and clinical guidelines on preventing and treating type 2 diabetes and obesity 
are included in the appendix, along with useful resources to help improve 
local services.  
9.Appendix 
1. National guidelines  
The 2012 NICE public health guidancePreventingtype 2 diabetes: risk 
identification and interventions for individuals at high risk, recommends that 
GPs and other  
primary healthcare professionals use the diabetes risk score assessment 
toolfor identifying people at risk of developing type 2 diabetes.   
NICE has produced a series of guidance documents related to diabetes 
prevention and treatment. In 2011 NICE published a quality standard for the 
clinical management of diabetes in adultswhich requires services to be 
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commissioned from and coordinated across all relevant agencies 
encompassing the whole diabetes care pathway. 
It supports the Department of Health’s National Service Framework for 
Diabetesand promotes an integrated approach to provision of services and 
locally agreed pathways of care. NICE have also published guidance on 
preventing type 2 diabetes in the general population and amonghigh-risk 
groupsaimed at directors of public health, public health commissioners and all 
those working in national and local public health services.  
The guidance is underpinned by previous NICE recommendations on 
supporting behaviour change, achieving and maintaining a healthy weight, 
effective weight-loss programmes, physical activity and cultural 
appropriateness. Further guidance on risk identification and interventions for 
individuals at high riskhas also been produced.  
NICE clinical guidance on the prevention, identification, assessment and 
management of overweight and obesity in adults and childrenwas published in 
2006.   
The easiest way to navigate these and other guidance documents is via the 
two interactive pathways for obesityand diabetes: 
Figure 10: NICE Obesity pathway  

 
National Institute for Health and Care Excellence (2014) NICE Obesity pathway. Manchester: NICE. 
Available from http://pathways.nice.org.uk/pathways/obesityReproduced with permission. 
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Figure 11: Diabetes pathway  
 

 
 
National Institute for Health and Care Excellence (2014) NICE Diabetes pathway. Manchester: NICE.  
Available from https://pathways.nice.org.uk/pathways/diabetesReproduced with permission. 
Prevention and management of diabetes  
The following diagram summarises the National Service Framework (NSF) for 
Diabetes pathway for the prevention and management of diabetes. It depicts 
prevention through to continuing care, specific events and complications.  
Figure 12: Diabetes pathway for the prevention and management of diabetes  
2. Mandatory data collection   
Public Health Outcomes Framework (PHOF) 
From April 2013, local authorities have been paid a health premium for the 
progress they make against indicators set out in the Public Health Outcomes 
Framework for England, 2013-2016. Domain 2 (health improvement) includes 
indicators on excess weight, diabetes, diet and physical activity among adults.   
Quality and Outcomes Framework (QOF)  
The Quality and Outcomes Framework(QOF) is a voluntary 
annual reward and incentive programme for all GP practices in England. 
Current QOF prevalence figures are not age adjusted, are reliant on practice 
compliance, and do not capture non registered or non-attending patients.  
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Source: National Service Framework for Diabetes, 2001 
The QOF 2012-13 clinical register on obesity is based on patients aged 16 
years and over with a BMI greater or equal to 30 recorded in the previous 15 
months. The clinical register on diabetes is based on patients aged 17 years 
and over with confirmed diabetes and diabetes type. It includes a range of 
indicators for the ongoing management of diabetes and includes the 
percentage of patients with diabetes whose notes record BMI in the preceding 
15 months.  
NICE is currently consulting on a ‘bundled’ QOF indicator on diabetes for 
2015-16, which would see practices being required to complete a series of 
eight annual checks (including BMI measurement) before they are awarded 
points.  
4. Measures of obesity  
Body mass index (BMI)  
The most common measure of weight status is BMI, defined as weight in 
kilograms divided by the square of height in metres. Conventional adult BMI 
classifications relating to excess weight are ‘overweight’ (25.0-29.9kg/m²) 
and ‘obese’ (30.0kg/m² and above). These thresholds were originally derived 
primarily for European populations to correspond to risk thresholds for a wide 
range of chronic diseases and mortality. BMI is not a direct measure of body 
fat mass or distribution, and BMI measures may be skewed by very high 
muscle mass.  
It is now generally accepted that people from black, Asian and other minority 
ethnic groups are at greater risk of type 2 diabetes and other health 
conditions at lower BMI levels than white European populations. NICE 
recommends using lower thresholds (23kg/m² to indicate increased risk and 
27.5kg/m² to indicate high risk) for BMI to trigger action to prevent type 2 
diabetes among Asian (South Asian and Chinese) and the extending 
 of these thresholds to black African and African Caribbean populations.33 
Waist circumference (WC)  
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WC is a measure of the accumulation of body fat around the waist (central or 
abdominal adiposity) and may present a greater risk to health than fat 
deposited in other parts of the body. High levels of central adiposity in adults 
is known to be associated with increased risk of obesity-related conditions 
including type 2 diabetes, hypertension and heart disease. Although measures 
of central adiposity are closely correlated with BMI, they have been shown to 
predict future ill health independently of BMI.68 
Current WC thresholds for increased risk of obesity related health problems 
among white populations are 94cm or more in men, and 80cm or more in 
women.  
The equivalent thresholds for greatly increased risk are  
102 cm for men and 88cm for women.69 
There is evidence that people of South Asian origin have a more centralised 
distribution of body fat without necessarily developing generalised obesity and 
show raised obesity-related risk at lower waist circumference levels.70,71 
 The International Diabetes Federation and South Asian Health Foundation 
are in agreement that the healthy WC threshold for men from South Asian 
and Chinese ethnic groups should be reduced from 94cm to 90cm, to indicate 
increased risk.  
No change from 80cm has been recommended for women.72A recent 
literature review concluded that optimal WC threshold values vary across 
different ethnicities and there is no universal optimal value that can be applied 
worldwide, although country or region-specific threshold values could be 
considered.73 
As there are no globally applicable WC thresholds as yet, NICE does not 
recommend separate WC thresholds for different ethnic groups in the UK.74 
5. Data sources  
Diabetes Prevalence Model for local authorities in England  
The Diabetes Prevalence Model for local authorities in England, developed 
byYHPHO, provides modelled estimates of diabetes prevalence by local 
authority. It updates the Diabetes Prevalence Model (APHO) to reflect the 
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prevalence of diabetes (diagnosed and undiagnosed) and the distribution of 
BMI found in the 2019 Health Survey for England. Calculations have been 
included to show the potential impact of the increasing prevalence of 
overweight and obesity on diabetes prevalence.  
National Diabetes Audit (NDA)  
The NDA is the largest annual clinical audit in the world, integrating data from 
both primary and secondary care sources in England and Wales. The NDA is 
commissioned by the Healthcare Quality Improvement Partnership (HQIP) as 
part of the National Clinical  
Audit and Patient Outcomes Programme (NCAPOP), and delivered by the 
Health and Social Care Information Centre, working with Diabetes 
UK.http://www.hscic.gov.uk/nda 
Health Survey for England (HSE)  
The HSE is an annual survey undertaken since 1991. The HSE is 
commissioned by the Health and Social Care Information Centre (and before 
2005 was commissioned by the Department of Health) to monitor the health 
of the population. This is currently the most robust data source to monitor 
trends in adult obesity in England.  
Active People Survey (APS)  
The APS is a large telephone survey of sport and active recreation, 
commissioned by Sport England. The survey measures participation in sport 
and active recreation, and provides details of how participation varies from 
place to place and between different groups in the population. The survey 
began in October 2005, and is repeated annually.  
6. Search strategy  
A search was conducted on Medline, Embase, Psychinfo, Cochrane, TRIP 
and NHS Evidence, limited to English language and the last five years for 
obesity and diabetes. The full Medline search strategies are listed below:  
#1 Diabetes mellitus\ explode  
#2 body mass index\ or waist-circumference\ or waist-hip ratio\ or WHR or 
Dexa or bio-impedance or obesity\ or overweight\ or weight\ or diet\ or “fat 
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mass” or diabesity or diabesogenic or “skin fold thickness” or adiposity\ or 
body fat distribution\ or weight gain\   
#3 #1 and #2  
Limit to published after 2009  
#1 diabetes mellitus\  
#2 Socio economic factors\ {includes poverty, inequalities, social class or 
ethnic groups\ or age factors\  
#3 motor activity\ or physical fitness\ or activities of daily living\ or physical 
exertion\ or exercise\ or sedentary lifestyle\  
#4 #1 and #2  
#5 #1 and #3  
Limit to published after 2009  
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