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 الثانوية   املرحةل   مدارس بعض  تقومي اخلدمات الصحية دلى  

 ق مبدينة مرز

م.م محمد عبدالسالم عبد الفراج   **                  رش ـــــــ د الأطـــــ ح محمـــــ د. صال  * 

 

البحث:  ادلول توفريها نظراً لأن وجودها وتوافرها بدرجة مناس بة ا ن اخلدمات الصحية من أأكرث اخلدمات اليت يقع عىل عاتق كثري من    -املقدمة ومشلكة 

عال عىل  ذكل  وينعكس  والسعادة  ابالطمئنان  الفرد  يشعر  وابلتايل  والعالج  الوقاية  طريق  عن  وذكل  الأمراض  من  الساكن  أأغلب  حامية  ا ىل  الفرد  يؤدي  قة 

أأكرث كفاء أأقدر عىل خدمة جممتعه وهو  الناحية الاقتصادية وأأكرث حتماًل ملشاق العمل من الشخص املريض، ذلكل  ابلآخرين ولهذا فالفرد السلمي حصيًا  ة منت 

قامة ا  ومهنا  الصحية  ابلنوايح  دوليًا  اهامتمًا  مؤخراً  وقد حدث  كبرياً  اهامتمًا  الصحية  واخلدمات  الرعاية  برامج  تويل  املتقدمة  الطبية    فادلول  املؤمترات  العديد من 

نشاء منظمة الصحة العاملي والصحية العاملية وعقد اتفاقيات   (  30:12).ة التابعة لهيئة الأمم املتحدةدولية حصية عديدة واليت لكلت اب 

توى الجية لرفع املس  وهتمت غالبية ادلول ابلعناية بربامج اخلدمات الصحية الوقائية والعالجية لأفراد الشعب وتقوم برمس الس ياسة اال نشائية والوقائية والع       

هتدف برامج الصحة املدرس ية ا ىل التعرف عىل احلاةل الصحية للتالميذ ومعاجلة ما يصيهبم من احنرافات حصية "بدنية اكنت أأم  كام  .  ني والأسوايءالصحي للمعاق

لعادات الصحية فهيم، وتويل  نفس ية" وهتيئة اجلو املناسب والبيئة السلمية لمنومه البدين واذلهين والعاطفي ومتابعة ذكل المنو، والعمل عىل توعيهتم حصيًا وغرس ا

س نة، وهناك بعض اجملمتعات    20-6اجملمتعات املتقدمة وادلول النامية الصحة املدرس ية عناية خاصة واهامتم كبري من أأجل رعاية الأطفال يف السن املدريس من  

 (  162:2. )س نة 20-3همًا برعاية الأطفال من اليت تبدأأ اهامت

صحة  الرتبية الصحية للفرد واجملمتع فقد منحهتا خمتلف ادلول الكثري من عنايهتا ورعايهتا وخاصة ابلنس بة للنشء يف املدارس لأن الاهامتم بونظراً لأمهية           

مواطنني    افالنشء يعترب هدف كبري تضعه ادلول نصب عينهيا حيث أأن هذا هو الطريق الصحيح للمنو الطبيعي والتقدم احلضاري اذلي يقوم بناؤه عىل اكتش 

 ( 7:6ئوهنا يف اكفة اجملاالت. )أأحصاء ال متنعهم الأمراض وال يعوقهم الضعف عن أأداء واجباهتم حنو ريق أأمهتم والهنوض بش  

تأأثري كبري عىل قابلية التعلمي فا ن احلضور املنتظم يف ا         درسة من الوسائل  ملا ن العالقة بني حصة الطفل وتعلميه عالقة وثيقة وتبادلية فكام أأن الصحة لها 

فهيا وطريقة تقومي تطور  الهامة لتعزيز الصحة وذكل من خالل املناخ والتنظمي واال دارة ونوعية البيئة احلس ية والاجامتعية فهيا ومن خالل مناجهها وطرق التعمل  

لتايل عىل حصة طالهبا وطامق العمل فهيا وبقدر ما تكون هذه  الطالب فهيا تؤثر املدرسة تأأثري مبارش عىل تمنية الاعزتاز ابلنفس وحتقيق الاجنازات التعلميية واب

عةل لتعزيز الصحة، املدارس حصيحة من الناحية التنظميية تكون فاعليهتا أأوحض كبيئة معززة للصحة . وابال ضافة ا ىل ذكل فعندما تكون هذه املدارس منظامت فا

كتساب الآليات واس تقطاب املوارد الالزمة لعمل ذكل . وميكهنا كذكل من التواصل مع خمتلف  تكون يف وضع ميكهنا من مساعدة طالهبا والعاملني فهيا عىل ا

 ( 54:13. ) ليت ميكن أأن تسهم يف هذا اجملهوداملؤسسات واملراكز واملنظامت الاجامتعية ا

فاعةل للمدارس )واليت من عنارصها : القيادة املشرتكة،  وابال ضافة ا ىل ترس يخ اخلصائص ال  ,ا ن املدرسة وحدها ميكن أأن تسهم يف تطور الطالب وتقدهمم         

التطور، ومراعاة حقوق الطالب   التعلمي، ومراقبة  للجميع، وجودة  للتعمل، والتطلع حنو الأفضل  البيئة الصحيحة  الرؤية والأهداف،  ومس ئولياهتم( فقد  مشاركة 

املناس بة ميكن للك   ذا توفرت الظروف  ا  أأنه  عندما ال حتول احلاةل الصحية للطالب دون قدرهتم عىل  بينت الأحباث بشلك رصحي  يتعلموا جيداً  أأن  الطالب 

 ( 62:15التعمل. )

ولهذا فا ن املدارس تسامه بطريقة اكفية يف حتسني حصة النشء سلوكهم والاعامتد عىل    ,تشلك س نوات ادلراسة فرتة التكوين يف حياة اجلنس البرشي       

احليا املهارات  وتمنية  مع  النفس،  والتعامل  العميل،  والتفكري  اال نسانية،  املشاعر  وتفهم  الآخرين،  مع  والتواصل  املناس بة،  القرارات  اختاذ  عىل  )القدرة  تية 

وابال ضافة ا ىل ذكل تشلك س نوات ادلراسة فرصًا مالمئة للتدخل يف العديد من الأمراض اخلاصة بشلك فعال واقتصادي . وتشلك املدرسة كذكل  , الأزمات(

الصحة  منظومة تعزز  اليت  واخلدمات  الس ياسات  تأأييد  ا ىل  اجملمتع  تقود  أأن  اجملمتع، وميكهنا كذكل  ا ىل  الصحية والتقنيات  املفاهمي           ، وميكن لربامج مالمئة ال دخال 
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بدلان العامل لتحسني حصة    عاةل املتاحة للكالصحة املدرس ية واليت تضم تقدمي اخلدمات الصحية والتوعية وتعزز البيئة الصحية أأن تغدو واحدة من أأمه الوسائل الف

 ( 21:4. ) شعوهبا

رة يف املدرسة أأو من  ال تس تطيع املدرسة التأأثري عىل الصحة من خالل املناجه ادلراسة وحدها، أأو من خالل امجلع بني املناجه والبيئة . ولكن اخلدمات املتوف       

والتعمل الصحة  تعزيز  يف  الثالث  الرشيك  تعترب  وسالمة  خاللها  التغذية  وخدمات  النفس ية،  الصحة  وخدمات  الوقائية،  والربامج  الصحية،  اخلدمات  )ومهنا:   

وجيب التأأكيد عىل أأن تأأمني هذه اخلدمات واحلصول عىل ادلمع العام لها يس تلزم تقوية دور برامج    ,الأغذية، واخلدمات الاجامتعية، والرعاية البدنية، وغريها(

 ( 46:13. )سسات الأخرى وابيق أأفراد اجملمتعالصحة املدرس ية والتعاون الوثيق بني الأرس واملؤ 

هنا           مرحةل حساسة تفاجئ الطالب بتغريات جسدية، تعزز بعض احلاجات واملواقف  وأأن هذه املرحةل )املراهقة( ليست فرتة هادئة خالية من الفوىض بل ا 

رمة من الرصاع، ويه  الانفعالية وتكتنفها بعض الأزمات النفس ية ومتتلئ ابملعاانة واال حباط والقلق واملشالكت وصعوابت التوافق وخلف هدوء املراهقة ثورة عا

ذا مل هيئي لها التلميذ ابلثقافة والرتبية فا هنا قد هتدد مس تقبل حياته  تتطلب رعاية خاصة من أأجل أأن يواهجها الودل بشجاع ة ووعي ويتكيف معها حبمكة ورصانة، فا 

 (  11:7) . االت القلق والتوتر اليت تواكهبامن خالل مشألكها وح

لطالب ا ىل درجة عالية من المتكن من ممارسة الأنشطة  ويعد تقدمي اخلدمات الصحية لطالب املدارس الثانوية من اجلوانب الهامة وامللحة يف الوصول اب        

بعض   عيل  الباحتان  اطالع  ومن خالل  فيه،  يعيشون  اذلي  اجملمتع  يف  لالندماج  قابلية  أأكرث  ليصبحوا  طاقاهتم  ابستامثر  يسمح  ومما  الثانوية  الرايضية  املدارس 

الصحية املدرس ية عدم توافر الاشرتاطات الصحية واخلدمات الصحية لطالب وجيب  املشالكت اليت تواجه اخلدمات    أأمه من    ا ن والاطالع عيل الأحباث اتفق  

 . مادعي القيام ابدلراسة احلالية لتقومي اخلدمات الصحية لبعض املدارس الثانوية اذاخلدمات الصحية وه املس متر وتقومي الصحي  لال رشافان ختضع املدارس 

 -: ية البحث أأمه 

املرحةل    طلبة  تقومي اخلدمات الصحية س يعطي الفرصة للوقوف عىل اال جيابيات والسلبيات والتوصل ا ىل أأفضل املقرتحات واحللول العلمية مبا خيدم  -1

 . وية والعاملني يف اجملال الرايض الثان

 معرفة أأمه املعوقات اليت تواجه اخلدمات الصحية املدرس ية وحماوةل حلها.  -2

 قد يسهم هذا البحث يف تطوير برانمج الصحة املدرس ية متش يًا مع لك جديد وللهنوض ابلصحة العامة.  -3

ا ىل   -: البحث أأهداف   البحث  تقومي اخلدمات الصحية دلهيدف هذا  الثانويةبعض مدارس  ى  :  التعرف عىل واقع    ،مبدينة مرزقاملرحةل  وذكل من خالل 

 -احملاور التالية :

 . ماكحفة الأمراض املعدية -2    . للطالب الصحيالتقومي  -1    

 رعاية الطالب ذوي الاحتياجات اخلاصة.  -4    اال سعافات الأولية.  -3    

 .حصة البيئة املدرس ية  -6     . التغذية املدرس ية -5

 الكشف الطيب ادلوري الشامل.  -7

 

 -:لبحث عىل هيئة التساؤالت التاليةيف ضوء حتقيق أأهداف البحث مت صياغة تساؤالت ا-: تساؤالت البحث 

 هل يمت التقومي الصحي للطالب بصورة دامئة ومس مترة ؟  -1

 حفة الأمراض املعدية اليت تظهر يف املدرسة ؟ هل يمت ماك -2

 اال سعافات الأولية يف املدارس ؟ هل يمت تطبيق مبادئ  -3
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 هل توجد عناية خاصة ابلطالب ذوي الاحتياجات اخلاصة ؟  -4

 هل هناك اهامتم بتقدمي وجبات غذائية للطالب ؟  -5

 هل هناك عناية خاصة بصحة البيئة املدرس ية ؟ -6

 -املصطلحات املس تخدمة يف البحث :

س توايت حىت ميكن  امل بوجمارترن ا ىل أأن التقومي هو معلية تس تخدم املقاييس يف مجع وترتيب وتفسري البياانت لتحديد  عن  يشري محمد حسن عالوي نقالً   -التقومي: 

 (  27:11. )اختاذ القرار 

ابعة اخلطة لال جابة  متوالتقومي يف جمال الرتبية الصحية يعرف بأأنه "معلية حتديد قمية الربانمج لكه من حيث حتقيقه للهدف اذلي خطط من أأجهل، أأي أأهنا معلية  

 (  10:8. )؟عىل السؤال: هل حققت اخلطة بعد أأن مت تنفيذها الغرض اذلي رمست من أأجهل  

ذا مت تطبيقها جتنب الأفراد اال صابة ابلعديد من الأمراض    :عرفها وهبة الشحات بأأهنا -:   Health Serviceاخلدمات الصحية   مجموعة من اخلدمات الوقائية اليت ا 

واحمل ابجلسم  والعناية  الأولية  واال سعافات  والأمان  املعدية  الأمراض  من  والوقاية  الشامل  ادلوري  الطيب  والكشف  السلمية  التغذية  للأفراد  وتشمل  عليه  افظة 

وتوفري والأسوايء  اال عاقات    املعاقني  ومن  الرايضية  اال صاابت  العالج من  وتشمل  والتأأهيل  العالجية  واخلدمات  املعاقني  للأفراد  التعويضية  والأدوات  الأهجزة 

 ( 10:10. )زة والأدوات التعويضيةاخملتلفة وكيفية اس تخدام الأهج

 -:السابقة  ادلراسات  

وهتدف هذه ادلراسة ايل    (( sosقرية )  للأطفال تقومي اخلدمات الصحية ملقابةل الاحتياجات الصحية  وعنواهنا )  (   1  )   م( 1987)   دراسة الهام ا سامعيل شليب 

الوصفي ابس تخدام ادلراسات  sosقرية )  لأطفالالصحية    الاحتياجاتتقومي اخلدمات الصحية ملقابةل   الباحثة املهنج  السنية اخملتلفة واس تخدمت  ( يف املراحل 

دارةمن املس ئولني عن    لأفرد (  50املسحية واكنت عينة البحث ) النتاجئ توافر    أأمهشؤون القرية كام اس تخدمت الباحثة الس تبيان كوس يةل مجلع البياانت واكنت    ا 

 . الصحية للأطفالاخلدمات الصحية ملقابةل لالحتياجات 

براهمي )  دراسة  مبنطقة    واال عداديةوعنواهنا )اخلدمات الصحية املرتبطة ابلنشاط الرايض املدريس املقدمة لتالميذ املرحلتني الابتدائية   (  3)   م( 1991هبيي ادلين ا 

ادلراسة   هذه  وهتدف  التعلميية(  املرحةل    ا يلمسقط  تالميذ  ا يل  بتقدميها  يمت  اليت  الصحية  اخلدمات  عيل  وأأس تخدم    الابتدائيةواال عداديةتعرف  بيهنام   واملقارنة 

( مدرس تربية رايضية ابملرحةل  15)  الابتدائية( مدرس تربية رايضية ابملرحةل  49ادلراسات املسحية واكنت عينة البحث )   ابس تخدام الباحث املهنج الوصفي  

الفحص ادلوري الشامل والسجالت    ا جراءات كام اس تخدم الباحث املقابةل الشخصية والاس تبيان كوس يةل مجلع البياانت واكنت أأمه النتاجئ قصور يف    ةاال عدادي

ر برامج التدريب اخلاصة  اخلاصة ابلطالب وعدم توافر امحلامات والادشاش الاكفية واملالبس الرايضية املناس بة الس تخداهما أأثناء ممارسة النشاط الرايض اليتوف

 .لال سعافالأوليةللتالميذ املعاقني اليوجد وعى حصي دلي الطالب املامرسني للنشاط الرايض التوجد جامعة اليت يمت تقدميها 

آمال دراسة لييل عامثن   وعنواهنا )تقومي اخلدمات الصحية لطالبات اللكية الرتبية الرايضية من خطورة التعرض لال صاابت اخملتلفة أأثناء    (   9م( )  1994زيك )   وأ

اليت تتعرض لها الطالبات أأثناء تنفيذ مهنج ادلرايس واس تخدمت الباحثات املهنج املسحي    اال صاابت التعرف عيل    ا يلتنفيذ مهنج ادلرايس( وهتدف هذه ادلراسة  

( كام اس تخدمت الباحثات الاس تبيان  م 1994/ 1993لرابعة خالل العام ادلرايس )( طالبة من طالبات الفرقة الثالثة وا495قواهما )  معديهكبحث    واكنت عينة

قد   النتاجئ  أأمه  البياانت واكنت  ا يل عدم   اس تغرقتكوس يةل مجلع  ادلراسة  )  نتاجئ هذه  الصحية يف لك من  الرشوط  الس باحة  توافر  املدرجات    -املطعم  –حامم 

 . الوحدة الغذائية( –ملرافق الصحية ا –غرف خلع املالبس  –النظرية 
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وعنواهنا )دراسة حتليلية ملس توي اخلدمات الصحية وعالقهتا ببعض دالالت احلاةل الصحية لتالميذ احللقة الثانية من    (   5)  م(  1999دراسة خادل جرب سامل ) 

والعالقة بني املتغريات احلاةل الصحية    الأساس( وهتدف هذه ادلراسة ايل تعرف عيل اخلدمات الصحية املقدمة لتالميذ احللقة الثانية من التعلمي  الأساسالتعلمي  

( تلميذ وتلميذه واس تحلت  540لتالميذ واخلدمات الصحية املدرس ية واس تخدم الباحث املهنج الوصفي ابلطريقة املسحية واكنت عينة البحث عشوائية وقواهما ) ل 

النتاجئ هذه    أأمهت واكنت  مجلع البياان  وس يةل ك( زائرة حصية كام اس تخدم الباحث املقابةل الشخصية  18( مدرس ومدرسة تربية رايضية وعيل ) 18عينة البحث )

اخلدمات الصحية للتالميذ زايدة اهامتم مدارس البنني عن البنات ابحلاةل الصحية من حفوص طبية وحتاليل ومالحظات يومية ارتباط    أأمه ادلراسة عن حتديد  

لتالميذ يه الاهامتم ابجلانب النفيس والاجامتعي  حية  اخلدمات الص   أأمه النتاجئ ان    أأوحضت احلاةل الصحية لتالميذ ابخلدمات الصحية املقدمة من مدارسهم كام  

عطاءوالاهامتم ابحلاةل الصحية للتالميذ والاهامتم مبتابعة احلاةل الصحية للتالميذ والاهامتم   .ةاال سعافات الأولي والاهامتم بعمل    اب 

جراءات   -:   البحث   ا 

. بيعة هذه ادلراسة وحتقيق أأهدافها ملناسبهتا لط اس تخدم الباحثان املهنج الوصفي وذكل  -: مهنج البحث   

 -:جماالت البحث

 .بعض املدارس الثانوية مبدينة مرزق :اجملال املاكين •

 م(.2018\2\5 -م 2018\3\5يف الفرتة ما بني ) ادلراسة ا جراءمت  :لزمايناجملال ا •

 .دينة مرزقمبطلبة بعض املدارس الثانوية  :جملال البرشيا •

اختيــار عينــة البحــث ابلطريقــة العشــوائية مــن بعــض مــدارس املــرحةل الثانويــة مبدينــة مــرزق، مــن طــالب وطلبــات املــرحةل الثانويــة بواقــع مت  -:عينـة البحـث

جاميل ) طالب وطالبة 100،لك مهنام مدرس تان   .(200واب 

 -أأدوات مجع البياانت : 

  –ماكحفة الأمراض املعدية   –اس امترة اس تبيان مقننة متثل عدة حماور رئيس ية وعددها س بعة حماور)حمور التقومي الصحي  -: اس تبيان اخلدمات الصحية املدرس ية 

 الكشف الطيب ( .  –البيئة املدرس ية  –التغذية املدرس ية  –اخلاصة  الاحتياجاتذوي  -اال سعافات الأولية

 -: ة اال حصائية املس تخدمة يف البحث املعاجل 

 -:البحث وتساؤالته اس تخدم الباحثاناف حتقيقًا لأهد

 النسب املئوية. -  الاحنراف املعياري.  -  املتوسط احلسايب.  -

 t.testاختبار  -معامل الفاكر ونباخ. -  معامل الارتباط.  -

وهو ما يعرف بـ )حزمة الربامج    Statical Package for Social Seicne( SPSSمت الاعامتد ىف الاختبارات الاحصائية عىل برانمج ) -: اال جرائية اخلطوات 

البحث ابس تخدام  أأو اس تنباطًيا( وذكل من اجل الاجابة عىل تساؤالت  البياانت وصفيًا اكنت  بتحليل  للعلوم الاجامتعية واخملتص  املقاييس  ب   اال حصائية  عض 

ئية الىت تنقسم الاختبارات الاحصا, حيث  لقياس العالقة بني املتغرياتة  املقاييس اال حصائية املس تخدم, حيث مت الاعامتد عىل عدد من  والادوات الاحصائية

 -:متت ىف هذه ادلراسة اىل

 -: من صدق وثبات الاس تبيان   اال جرائيةللتأأكد : اخلطوات  الأوىل املرحةل  

 . ادلاخيل طريقة صدق احملمكني اثنيا طريقة معامل الاتساق  أأوالاختبارات الصدق من خالل طريقتان ,  ا جراء •
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ار  معامل ثبات أألفا لكرونباخ, ويقصد به مدى خلو درجات الاختبار من الأخطاء غري املنتظمة اليت تشوب القياس أأي مدى قياس الاختبار للمقد •

بارة عن العالقة بني ادلرجات احلقيقية وادلرجات املالحظة وتزيد  احلقيقي للسمة اليت هيدف لقياسها وهو يعين الاتساق أأو ادلقة يف القياس وهو ع 

 قمية معامل الثبات بزايدة القدر النس يب لتباين ادلرجات احلقيقية.

 -: : ختص مرحةل حتليل الاس تجاابت اخلاصة ابالس تبيان املرحةل الثانية 

 . عينة ادلراسة ال جاابتاختبار التوزيعات التكرارية  •

 . جة واجتاه العالقة بني املتغريين ملعرفة در  ا حصائ , حيث ا ن معامل الارتباط هو مقياس Pearson correlationحتليل معامل الارتباط   •

من خالل    فياالس تبياناملشاركني    أأراء، حيث انه مت وضع مقياس لتقدير  ملتوسط احلسايب والأمهية النسبيةليكرت( لقياس ااختبار تقدير الآراء ) •

 ( 1وفقا للجدول ) اال جاابت حيث مت تبويب  . مس توايت 3مت توزيعهم عىل  ا جاابتعىل الفقرات لتتكون من ثالث  جابةاال  

 اللفظيلال جابة ( يوحض مقياس العبارات والتقدير  1جدول ) 

 موافق ا ىل حد ما  غري موافق

1 2 3 

 مرتفع  متوسط ضعيف

 3ا ىل   2.34من  2.33ا ىل   1.67من  1.66ا ىل   1من 

 البديل ( / عدد املس توايت الأدىناحلد  –البديل  الأعىلطول الفئة = ) احلد         

              ( =3 – 1  / )3   =0.66  

 املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية .  •

 .   T-testاال حصائية للعينة الواحدة  الفرو قاتاختبار  •

 %  5اختبار مس توى املعنوية عند   •

 -:اختبارات التحقق من صدق وثبات الاس تبيان

جــراءمن صــدق الاســ تبيان، فقــد مت عــرض الاســ تبيان عــىل حممكــني ،  انــب  للتأأكد طريقتنيادلراسة فانه مت الاعامتد عىل  ال جراءاتوفقا    -:اختبار الصدق   ا 

لهياحيث انه سوف يمت قياس معامالت الارتباط بني لك عبارة فرعية والعبارة الرئيس ية   ادلاخيلاختبار معامل الاتساق   ،  انب معامل الارتباط بــني  التيتنمتيا 

ليهلك عبارة واحملور   ذاأأشارت، حيث  التيتنمتيا  % فان هناك صــدق للعبــارات  كــام هــو يتضــح مــن 5مس توى معنوية اقل من  النتاجئ وجود معامل ارتباط عند ا 

 .(2ل )و جد
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 لعبارات الاس تبيان  ادلاخيلاختبار الاتساق يوحض  ( 2جدول ) 

 

 احملور الاول 

 التقومي الصحي للطالب 

 الثاين احملور  

 ماكحفة الأمراض املعدية 

 احملور الثالث 

 اال سعافات الأولية 

 احملور الرابع 

رعاية الطالب ذوي الاحتياجات  

 اخلاصة 

  احملور اخلامس 

 املدرس ية التغذية  

العبارات  

 الرئيس ية 

العبارات  

 الفرعية 
 درجة الارتباط 

العبارات  

 الرئيس ية 
 درجة الارتباط 

العبارات  

 الرئيس ية 

العبارات  

 الفرعية 
 درجة الارتباط 

العبارات  

 الرئيس ية 
 درجة الارتباط 

العبارات  

 الرئيس ية 
 درجة الارتباط 

1  0.983** 1 0.673** 1  0.901** 1 **0.811 1 **0.814 

 0.863** 2 0.932** 2 0.982** ا   **0.923 2 **924. 0  2

 0.859** 3 0.862** 3 0.934** ب   **0.864 3 0.985** ا  

 0.923** 4 0.946** 4 0.959** ج   **0.923 4 0.974** ب  

 0.891** 5 0.946** 5 0.956** د   **0.908 5 0.863** ج  

 0.859** 6 0.860** 6 **0.808  2 **0.872 6 0.978** د  

 0.888** 7 0.904** 7 **0.869  3 **0.880 7 0.877** ه  

 0.881** 8  **0.841  4 **0.556 8 0.958** و  

2  0.934** 9 0.880** 5  0.781** 9 **0.659 

3  0.930** 

  

6   0.784** 

 4  0.736** 
 

5  0.744** 

 احملور السادس  

 الصحة البيئية 

العبارات  

 الرئيس ية 

العبارات  

 الفرعية 
 درجة الارتباط 

العبارات  

 الرئيس ية 
 درجة الارتباط  العبارات الفرعي 

العبارات  

 الرئيس ية 

العبارات  

 الفرعية 
 العبارات الرئيس ية  درجة الارتباط 

العبارات  

 الفرعية 
 درجة الارتباط 

1  0.964** 2  0.989** 3  0.907** 4  0.905** 

 **0.864 ا   **0.733 ا   **0.866 ا   **0.796 ا  

 **0.809 ب   **0.867 ب   **0.728 ب   **0.713 ب  

 **0.807 ج   **0.594 ج   **0.894 ج   **0.880 ج  

 **0.860 د   **0.862 د   **0.846 د   **0.887 د  

 **0.828  5 **0.733 ه   **0.705 ه   **0.908 ه  

  **0.897 و  

 

 **0.863 ا   **0.894 و  

 **0.828 ب   **0.884 ز   **0.679 ز  

 **0.866 ج  

 % 5عند مس توى    ا حصائيا العالقة داةل     **

اختبار الاتساق   من  يتضح  الرئيس ية    ادلاخيلحيث  والعبارة  فرعية  عبارة  بني لك  معنوية  ارتباط  عالقة  هناك  لهياانه  عالقة    التيتنمتيا  هناك  وان 

لهيوابلتايلبني لك عبارة رئيس ية واحملور  ا حصائية  . يؤكد عىل وجود صدق لالس تبيان للعبارات وهو ما داخيل فان هناك اتساق  اذليتنمتيا 

  ادلاخيل اختبار ملدى الاتساق    أأجراءادلراسة احلالية ابس تخدام اختبار الفا كرونباخ  يقوم عىل    يفمت حساب ثبات الاختبار    -: اختبارات الثبات 

يشري   انه  مبعىن  مجيع    ا ىلللعبارات,  تطبيق الاختبار عىل  مت  حيث  الفقرات,  ومتاسك  نالنتاجئ    وأأظهرت العينة    أأفرادقوة  هو    ا  ثبات الاستبانة كلك  مقدار 

النتاجئ وفقا    وأأظهرتللك عامل من العوامل عىل حده    ادلاخيل ( ومت اختبار مدى ثبات الاتساق  Alpha .0.6 >(  وهو مس توى ثبات مرتفع طاملا  )0.891)

 . ( 3للجدول )
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 ( كرونباخ الفالالستبانة ) ادلاخيلمعامل ثبات الاتساق  يوحض  ( 3جدول ) 

 Cronbach Alpha 

 **0.845 التقومي الصحي للطالب  الأول احملور  

 **0.783 ماكحفة الأمراض املعدية  الثاين احملور  

 **0.844 اال سعافات الأولية  احملور الثالث 

 **0.805 رعاية الطالب ذوي الاحتياجات اخلاصة  احملور الرابع 

 **0.787 التغذية املدرس ية  احملور اخلامس 

 **0.879 الصحة البيئية  احملور السادس 

 **0.940 الاستبانـــــــــة كلك 

ان  حيث يتضح من نتاجئ اجلدول   الفا وان اعىل معامل ثبات هو احملور السادس املتعلق ابلصحة   من وفقا ملعامل كرونباخ  الأدىن معامل الثبات يتجاوز احلد    جاميل ا 

  مس توى عند    ابال سعافااتلأوليةيليه احملور الثالث املتعلق    0.845للطالب عند مس توى    الصحي املتعلق التقومي    الأوليليه احملور    0.879البيئية عند مس توى  

وىف    0.787يليه احملور حمور التغذية املدرس ية عند مس توى    0.805  مس توىتياجات اخلاصة عند  يليه احملور الرابع املتعلق برعاية الطالب ذوى الاح    0.844

مجيع نتاجئ    ا نج  تلنس تن   0.940، حيث يشري معامل الثبات لالس تبيان كلك ملس توى    0.783املعدية عند مس توى و    الأمراضاحملور املتعلق مباكحفة    الأخري

 .مؤرش عىل ثبات نتاجئ الاختبارات لالستبانة مما يعطى داخيل  وجود اتساق ا ىلمعامالت الثبات تشري 

تباع  -: لالس تبيان  اال حصائية نتاجئ الاختبارات  والتوزيعات    اال حصائيةنتاجئ الاختبارات   ا ىل(  4حيث يشري جدول )  ال حصائيةالأدوااتمهنجية ادلراسة وبتطبيق    اب 

 -:التايلوذكل عىل النحو  اهنالآراءيالس تبالتكرارية 

 

 اال حصائيةنتاجئ الاختبارات يوحض  ( 4جدول ) 

 العبارة  م 

التوزيعات  

التكرارية  

 )موافق( 

التوزيعات  

التكرارية )ا ىل  

 حد ما( 

التوزيعات  

التكرارية )غري  

 موافق( 

املتوسط  

 احلسايب 

الاحنراف  

 املعياري 

معامل  

 الارتباط  

الفرو  

 قااتال حصائية 
 مس تواىملعنوية 

ترتيب  

  الأمهية 

للعبارات  

 الرئيس ية 

ترتيب  

  الأمهية 

للعبارات  

 الفرعية 

 لتقومي الصحي للطالب الأوال احملور  

1 
يمت ا جراء الكشف الطيب ادلوري يف بداية لك  

 مرحةل دراس ية 

165 34 1 
2.8200 0.47339 0.983** 79.072 0.000** 1 - 

82.50% 17.00% 0.50% 

 - 4 **0.000 83.499 **0.924 0.4868 2.7316 يمت ا جراء اختبارات خالل العام ادلرايس عىل النحو الآيت :  2

بصار   -أأ     قياس حدة اال 
160 38 2 

2.7900 0.51354 **0.985 76.007 0.000** - 1 
80.00% 19.00% 1.00% 

 قياس حدة السمع   -ب   
157 41 2 

2.7750 0.5209 **0.974 74.526 0.000** - 3 
78.50% 20.50% 1.00% 

 التأأكد من حصة الأس نان  -ج   
136 63 1 

2.6750 0.55853 **0.863 66.845 0.000** - 6 
68.00% 31.50% 0.50% 

 التأأكد من حصة اجلدل  -د   
157 41 2 

2.7760 0.5209 **0.978 74.526 0.000** - 2 
78.50% 20.50% 1.00% 
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 التحاليل الطبية  -هـ   

140 59 1 
2.6950 0.64244 **0.877 69.48 0.000** - 4 

70.00% 29.50% 0.50% 

 الكشف عن الاحنرافات القوامية  -و   
138 60 2 

2.6800 0.46115 **0.958 85.254 0.000** - 5 
69.00% 30.00% 1.00% 

3 
جتميع البياانت للك طالب يف ملف خاص به منذ  

 دخوهل املدرسة 

164 35 1 
2.8150 0.46265 0.934** 85.437 0.000** 2 - 

82.00% 17.50% 0.50% 

4 
يقوم مدرسون مبالحظة سلوك للطالب وحالهتم  

 الصحية أأثناء تواجدمه ابملدرسة 

163 36 1 
2.8100 0.46582 0.930** 84.704 0.000** 3 - 

81.50% 18.00% 0.50% 

5 
يقوم املرشف الصحي ابال رشاف ادلوري واليويم  

 ملتابعة احلاةل الصحية للطالب 

121 77 2 
2.5950 0.57483 0.736** 62.367 0.000** 6 - 

60.50% 38.50% 1.00% 

6 
تنظمي مسابقات ثقافية لتمنية امللاكت العقلية  

بداعية دلى الطالب   اال 

132 66 2 
2.6500 0.64534 0.744** 56.43 0.000** 5 - 

66.00% 33.00% 1.00% 

 اكحفة الأمراض املعدية احملور الثانى 

1 
وجود برانمج للتوعية الصحية اخلاصة مبقاومة  

 وماكحفة الأمراض املعدية 

170 29 1 
2.8550 0.57588 0.673** 61.517 0.000** 1 - 

85 % 14.5 % 0.50% 

2 
الأمراض املعدية  قيام املرشف الصحي مبتابعة ظهور  

 بني الطالب 

159 38 3 
2.7800 0.45013 0.923** 87.343 0.000** 6 - 

79.50% 19.00% 1.50% 

3 

قيام املرشف الصحي مبتابعة نظافة املدرسة بلك  

غرف    –الفصول    –املراحيض    –أأماكهنا )الفناء  

خلع املالبس( وكيفية التخلص من الفضالت بطريقة  

 حصية 

133 74 3 

2.6200 0.57205 0.864** 64.772 0.000** 7 - 
66.50% 37.00 % 1.50 % 

4 
يمت ا عطاء الأمصال الوقائية للطالب يف حاةل ظهور  

 وابء أأو مرض معدي يف اجملمتع احمليط 

159 38 3 
2.7801 0.45013 0.923** 87.343 0.000** 5 - 

79.50% 19.00% 1.50% 

5 
الفور استبعاد الطالب املصابني بأأمراض  يمت عىل 

ال بعد التأأكد من شفاهئم   معدية وال يمت رجوعهم ا 

166 32 2 
2.8200 0.44372 0.908** 88.923 0.000** 3 - 

83.00% 16.00% 1.00% 

6 

بالغ مكتب الصحة املس ئول يف حاةل ظهور   يمت ا 

  24أأي مرض معدي بني الطالب يف موعد أأقصاه  

 ساعة كام ينص القانون 

161 36 3 
2.7900 0.41042 0.872** 97.171 0.000** 4 - 

80.50% 18.00% 1.50% 

7 
يمت حتليل مصادر املياه ابملدرسة دوراًي من قبل  

 هجات طبية خمتصة للتأأكد من سالمهتا 

169 30 1 
2.5400 0.38095 0.880** 105.43 0.000** 8 - 

84.50% 15.00% 0.50% 

بعاد الباعة اجلائلني عن املدرسة  8  ا 
134 35 31 

2.5150 0.75006 0.556** 47.42 0.000** 9 - 
67.00% 17.50% 15.50% 

9 

يمت التنبيه عىل الطالب بعدم تبادل أأدوات  

الاس تعامل الشخيص مع الغري لتفادي انتقال  

 الأمراض املعدية 

169 30 1 
2.8400 0.38095 0.880** 105.43 0.000** 2 - 

84.50% 15.00% 0.50% 

 اال سعافات الأولية احملور الثالث 

 - 2 **0.000 107.23 **0.901 0.688 2.872 الطالب مببادئ اال سعافات الأولية من خالل املنافذ الآتية : يمت تزويد   1

ذاعة املدرس ية   -أأ     اال 
166 34 1 

2.835 0.3809 **0.982 105.43 0.000** - 3 
83.00% 17.00% 0.50% 

 اجملالت ادلورية   -ب   
181 19 2 

2.915 0.41335 **0.934 95.799 0.000** - 2 
90.50% 9.50% 1.00% 

 املناجه ادلراس ية  -ج   
183 17 1 

2.92 0.39798 **0.959 100.21 0.000** - 1 
91.50% 8.50% 0.50% 

 دروس الرتبية الرايضية  -د   
163 37 1 

2.821 0.36694 **0.956 110.03 0.000** - 4 
81.50% 18.50% 0.50% 



        

9 
 

 2018             ليبيا جامعة الزاوية            لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة ب       العدد: العرشون     اجملدل : اخلامس جمةل عامل الرايضة والعلوم الرتبوية    

 
2 

توفري مس تلزمات اال سعافات الأولية للطالب  

 داخل املدرسة 

166 34 1 
2.835 1.49228 0.808** 106.28 0.000** 3 - 

83.00% 17.00% 0.50% 

سعاف الطالب املصاب  3  قيام املرشف الصحي اب 
181 19 1 

2.91 0.37658 0.869** 139.76 0.000** 1 - 
90.50% 9.50% 0.50% 

4 
تدريب جامعة الهالل الأمحر ابملدرسة عىل مبادئ  

 اال سعافات الأولية 

153 45 2 
2.755 0.29395 0.841** 147.45 0.000** 6 - 

76.60% 22.50% 1.00% 

5 
توفري س يارة ا سعاف ابلوحدة الصحية لرسعة نقل  

 الطالب املصابني ا ىل أأقرب مستشفى 

163 37 0 
2.815 0.27958 0.781** 102.27 0.000** 4 - 

81.50% 18.50% 0.00% 

6 
توفري حقيبة ا سعافات أأولية يف لك فصل ويف جحرة  

 الرتبية الرايضية 

161 39 0 
2.805 0.38927 0.784** 99.872 0.000** 5 - 

80.50% 19.50% 0.00% 

 رعاية الطالب ذوي الاحتياجات اخلاصة احملور الرابع 

1 
توفري وسائل اللعب املناسب هلم الًك يف حدود  

 مقدرته 

182 17 1 
2.9050 0.34258 **0.811 118.27 0.000** 4 - 

91.00% 8.50% 0.50% 

 تلكيفهم بأأعامل تتناسب مع قدراهتم  2
186 14 2 

2.9400 0.2869 **0.932 143.44 0.000** 1 - 
93.00% 7.00% 1.00% 

3 
عاقة أأبناهئم وكيفية التعامل   مناقشة أأولياء الأمور يف ا 

 معها 

173 26 1 
2.8600 0.33715 **0.862 120.39 0.000** 7 - 

86.50% 13.00% 0.50% 

4 

قيام الأخصائ النفيس والأخصائ الاجامتعي بدور  

ا جيايب يف التعامل مع الطالب ذوي الاحتياجات  

 اخلاصة مبا حيقق هلم منو نفيس مزتن 

174 25 1 
2.8650 0.25579 **0.946 162 0.000** 6 - 

87.00% 12.50% 0.50% 

5 
توجيه املدرسني للتعرف عىل الطالب ذوي  

 الاحتياجات اخلاصة ال عطاهئم عناية خاصة 

186 12 2 
2.9200 0.25579 **0.946 162 0.000** 3 - 

93.00% 6.00% 1.00% 

6 

ا رشاك الطالب ذوي الاحتياجات اخلاصة يف  

الأنشطة املتنوعة داخل املدرسة حىت يمتكنوا من  

عاقهتم   حتقيق ذاهتم مبا يتناسب مع ظروف ا 

179 20 1 
2.8900 0.30732 **0.860 133.22 0.000** 5 - 

89.50% 10.00% 0.50% 

7 

يمت ا حلاق الطالب ذوي الاحتياجات اخلاصة  

عاقهتم يف   بفصول ادلور الأرض للحيلوةل دون ا 

 صعود وهبوط السمل 

183 17 2 

2.9250 0.27958 **0.904 147.45 0.000** 2 - 
91.50% 8.50% 1.00% 

 التغذية املدرس ية احملور اخلامس 

 يمت تقدمي وجبات غذائية للطالب داخل املدرسة  1
165 34 1 

2.8200 0.38092 **0.814 104.88 0.000** 8 - 
82.50% 17.00% 0.50% 

2 
حتتوي الوجبة الغذائية عىل العنارص الغذائية  

 الرئيس ية 

172 27 1 
2.8550 0.34786 **0.863 116.27 0.000** 6 - 

86.00% 13.50% 0.50% 

3 
تتناسب من حيث المك والكيف مع الأفراد املقدمة  

 هلم 

175 24 1 
2.8700 0.33155 **0.859 122.63 0.000** 5 - 

87.50% 12.00% 0.50% 

 الكشف عىل الأغذية للتأأكد من صالحيهتا  4
171 28 1 

2.8500 0.35298 **0.923 114.38 0.000** 7 - 
85.50% 14.00% 0.50% 

5 
يمت تقدمي الأطعمة ا ىل الطالب يف أأغلفة نظيفة  

 لتفادي امليكروابت 

179 20 1 
2.8950 0.30732 **0.891 133.22 0.000** 1 - 

89.50% 10.00% 0.50% 

6 
يمت الاهامتم بتجهزيات املقصف املدريس )أأحواض  

 ثالجة حلفظ الأغذية   –أأواين   –غس يل  

177 22 1 
2.8800 0.31982 **0.859 127.57 0.000** 3 - 

88.50% 11.00% 0.50% 

7 
يمت تنظيف املقصف املدريس يوميًا ابملاء والصابون  

 واملطهرات مع هناية لك يوم 

175 24 1 
2.8710 0.31982 **0.888 127.57 0.000** 4 - 

87.50% 12.00% 0.50% 

8 
يراعى ميعاد تقدمي الوجبات الغذائية لتفادي فرتات  

 اجلوع القصري 

180 19 1 
2.8900 0.30075 **0.881 136.37 0.000** 2 - 

90.00% 9.50% 0.50% 
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 وجود بطاقات حصية للعاملني يف املقصف املدريس  9

167 19 14 
2.7650 0.56691 **0.659 68.976 0.000** 9 - 

83.50% 9.50% 7.00% 

 الصحة البيئية احملور السادس 

 - 2 **0.000 143.62 **0.964 0.33864 2.8510 أأواًل : املبىن املدريس  1

  
بعيدًا عن مس تودعات القاممة واملستنقعات    -ا 

 املسببة للأمراض 

175 20 5 
2.8500 0.33155 0.796** 122.63 0.000** - 4 

87.50% 10.00% 2.50% 

  
بعيدًا عن أأماكن التلوث مثل املناطق الصناعية    -ب 

 مصادر الضوضاء 

173 21 6 
2.8350 0.44199 0.713** 90.391 0.000** - 5 

86.50% 10.50% 3.00% 

  

وجود عوامل الأمن والسالمة ابملبىن من   -ج 

)طفاايت احلريق والسالمل املعدة سلمية وغري  

آلكة(   متأ

170 25 5 

2.8250 0.30075 0.880** 136.37 0.000** - 6 
85.00% 12.50% 2.50% 

 الهتوية واال ضاءة اكفية داخل املبىن  -د   
180 16 4 

2.8800 0.31367 0.887** 130.3 0.000** - 2 
90.00% 8.00% 2.00% 

 توجد حول املبىن مساحات فضاء اكفية   -ه    
165 32 3 

2.8100 0.29395 0.908** 139.76 0.000** - 7 
82.50% 16.00% 1.50% 

  
تقع املدرسة ابلقرب من أأماكن اخلدمات    -و  

 الأساس ية مثل املستشفيات واال سعاف واملطايف 

180 18 2 
2.8900 0.30075 0.897** 136.37 0.000** - 1 

90.00% 9.00% 1.00% 

  
يوجد سور حييط ابملدرسة يوفر الأمان   -ز 

 للطالب 

173 26 1 
2.8600 0.47487 0.679** 84.131 0.000** - 3 

86.50% 13.00% 0.50% 

 - 3 **0.000 142 **0.989 0.45214 2.8230 اثنيًا : املالعب  2

  
تتسع ملامرسة أأنواع خمتلفة من الأنشطة    -ا  

 الرايضية 

169 25 6 
2.8150 0.30075 0.866** 136.37 0.000** - 3 

84.50% 12.50% 3.00% 

 تتكون من أأرضيات نظيفة ومس توية   -ب    
156 40 4 

2.7600 0.41529 0.728** 94.67 0.000** - 5 
78.00% 20.00% 2.00% 

  
تنظيف الفناء من الأوراق، قشور الفاكهة،    -ج  

 الزجاج املكسور 

179 20 1 
2.8900 0.29395 0.894** 139.76 0.000** - 1 

89.50% 10.00% 0.50% 

 وضع سالل القاممة موزعة توزيع يد يف الفناء   -د    
179 15 6 

2.8650 0.29395 0.846** 139.76 0.000** - 2 
89.50% 7.50% 3.00% 

  
مجيع ابلوعات الرصف الصحي والتوصيالت    -ه  

آمنة   الكهرابئية مغطاة بطريقة جيدة وأ

167 23 10 
2.7850 0.49416 0.705** 79.989 0.000** - 4 

83.50% 11.50% 5.00% 

   5 **0.000 104.37 **0.907 0.29211 2.8100 اثلثا ً: الفصول  3

 جيدة اال ضاءة والهتوية   -ا    
181 19 0 

2.9050 0.29395 0.733** 139.76 0.000** - 1 
90.50% 9.50% 0.00% 

  
عداد الطالب    -ب   مساحة الفصل متناس بة مع ا 

 بداخلها 

167 31 2 
2.8250 0.49416 0.867** 79.989 0.000** - 3 

83.50% 15.50% 1.00% 

 طالء الفصول حصي وأألوانه مرحية للنظر   -ج    
156 43 1 

2.7750 0.41529 0.594** 94.67 0.000** - 5 
78.00% 21.50% 0.50% 

 مجيع الوصالت الكهرابئية جيدة العزل   -د    
172 26 2 

2.8500 0.47827 0.862** 83.385 0.000** - 2 
86.00% 13.00% 1.00% 

 النوافذ عىل جانيب أأماكن جلوس الطالب   -ه    
164 32 4 

2.8000 0.30075 0.733** 136.37 0.000** - 4 
82.00% 16.00% 2.00% 
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املسافة بني طالب الصف الأول والس بورة ال   -و 

تقل عن مرت ونصف وال تزيد بني الصف الأخري  

 مرت  7والس بورة عن  

156 39 5 
2.7550 0.63055 0.894** 58.762 0.000** - 7 

78.00% 19.50% 2.50% 

  
املقاعد والأدراج حباةل جيدة ومتناس بة مع أأطوال   -ز 

 الطالب 

160 32 8 
2.7600 0.62695 0.884** 60.227 0.000** - 6 

80.00% 16.00% 4.00% 

 - 4 **0.000 140.56 **0.905 0.35511 2.8110 رابعًا : دورات املياه  4

 جيدة اال ضاءة الهتوية   -ا   
180 20 6 

2.9300 0.30075 0.864** 136.37 0.000** - 1 
90.00% 10.00% 3.00% 

  
ختضع لنظافة دورية من قبل عامل املدرسة    -ب 

رشاف املرشف   وا 

170 28 2 
2.8400 0.42815 0.809** 91.164 0.000** - 2 

85.00% 14.00% 1.00% 

  
عداد    -ج  حتتوي عىل مراحيض نظيفة وتتناسب وا 

 الطالب 

140 54 6 
2.6700 0.32578 0.807** 125.02 0.000** - 4 

70.00% 27.00% 3.00% 

  
عداد    -د  حتتوي عىل صنابري املياه تتناسب مع ا 

 الطالب 

163 35 2 
2.8050 0.32578 0.860** 125.02 0.000** - 3 

81.50% 17.50% 1.00% 

 - 1 **0.000 129.17 **0.828 0.25841 2.8750 خامسا : الأهجزة والأدوات  5

  
املقاعد املدرس ية سلمية ومتناس بة مع املرحةل    -ا 

 السنية للتالميذ 

179 20 1 
2.8900 0.29395 0.863** 139.76 0.000** - 1 

89.50% 10.00% 0.50% 

 مطلية بلون مرحي للنظر الس بورة   -ب   
176 22 2 

2.8700 0.47551 0.828** 81.937 0.000** - 2 
88.00% 11.00% 1.00% 

  
املقاعد املدرس ية ميكن حتريك أأجزاهئا لتناسب   -ج 

 الطالب 

175 23 2 
2.8650 0.33155 0.866** 122.63 0.000** - 3 

87.50% 11.50% 1.00% 

 

نتاجئ الاختبارات   معنوية بني    اال حصائيةتشري  احملاور ووجود مس توى من    يفالاس تبيان    ا جاابت لوجود عالقة  معنواي عند    ال حصائيةالفرو قااتمجيع  املقبوةل 

، ويس تدل من  دال معنواي  2.595ا ىل2.820يرتاوح من    حسايبمتوسط    ىللتقومي الصحي للطالاب  الأوالللمحور    اال حصائيةالنتاجئ    أأشارت، حيث  %5مس توى  

نأأراءذكل   عىل العبارات ، حيث جاءت   اال جاابتحتديد مس توى    يفمت الاعامتد عليه    اذلي الختبار املدى    وفقاعينة ادلراسة توافق بشلك مرتفع عىل العبارات    ا 

، يلهيا انه  2.820 قدره   حسايب عند متوسط   الأمهيةالأعىلمس توى    يف مرحةل دراس ية  نصت عىل انه يمت ا جراء الكشف الطيب ادلوري يف بداية لك    اليت العبارة  

به منذ دخوهل املدرسة عند متوسط   البياانت للك طالب يف ملف خاص  قيام مدرسون مبالحظة سلوك    يأأيت، مث  2.815قدره    حسايبيمت جتميع  بعد ذكل 

املس توى   يف قياس حدة اال بصار    أأمهية، وعن كيفية ا جراء اختبارات خالل العام ادلرايس فقد جاءت  2.810للطالب وحالهتم الصحية أأثناء تواجدمه ابملدرسة  

  الأخرية املرتبة    يف ، بيامن جاءت  2.776قدره    حسايبوسط  مث التأأكد من حصة اجلدل لتجنب العدوى اجلدلية عند مت  2.790قدره    حسايبالاول عند متوسط  

املرتبة   يفنصت عىل قيام املرشف الصحي ابال رشاف ادلوري واليويم ملتابعة احلاةل الصحية للطالب  اليت، واتت العبارة 2.680 القوميةالكشف عن الاحنرافات 

 . ولكن عىل فرتات زمنية متباعدة يويمالكشف بشلك  لأيمتانه  ، حيث ميكن تفسري ذكل2.595قدره   حسايبللمحور عند متوسط  الأخرية

  اليت ، حيث جاءت العبارة  دال معنواي  2.515  ا ىل   2.855يرتاوح من    حسايبمتوسط    ا ىل ماكحفة الأمراض املعدية    الثاينللمحور    اال حصائيةالنتاجئ    وأأشارت

املعدية   الأمراض  وماكحفة  مبقاومة  اخلاصة  الصحية  للتوعية  برانمج  يوجد  انه  عىل  يلهيا  2.855قدره    متوسطحسايبعند    الأمهيةمن    الأوىلاملرتبة    يف نصت   ،

  ييل ،  2.840قدره    حسايب توسط  انه يمت التنبيه عىل الطالب بعدم تبادل أأدوات الاس تعامل الشخيص مع الغري لتفادي انتقال الأمراض املعدية عند م  فيالأمهية

ال بعد التأأكد من شفاهئم عند متوسط  اليتالعبارة  فيالأمهيةذكل    حسايب نصت عىل انه يمت عىل الفور استبعاد الطالب املصابني بأأمراض معدية وال يمت رجوعهم ا 

ل هجات طبية نصت عىل انه يمت حتليل مصادر املياه ابملدرسة دوراًي من قب  اليتابحملور العبارة    الأمهيةدرجات    الأخريةيفاملرتبة    يف، بيامن جاءت    2.820قدره  

 . يف املدارسوذكل الرتفاع تلكفة تكل العملية ابملقارنة ابملوارد املتاحة  2.540قدره  حسايبخمتصة للتأأكد من سالمهتا عند متوسط 
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 الأوىلاملرتبة    يفدال معنواي ، حيث جاءت    2.755  ا ىل  2.920يرتاوح من    حسايبمتوسط    ا ىلللمحور الثالث اال سعافات الأولية    اال حصائيةالنتاجئ    وأأشارت

متوسط    اليتالعبارة    الأمهيةمن   عند  املصاب  الطالب  سعاف  اب  الصحي  املرشف  قيام  عىل  الطالب    ييل،  2.91قدره    حسايبنصت  تزويد  يمت  انه  ذكل 

متوسط    مببادئاال سعافااتلأولية حيث  2.872قدره    حسايبعند  الطالب    اليتالعبارة    أأتت،  تزويد  يمت  انه  عىل  املناجه    مببادئاال سعافااتلأوليةنصت  خالل  من 

بيامن    2.915قدره    حسايبمن خالل اجملالت ادلورية عند متوسط    اال سعافااتلأوليةمببادئذكل انه يمت تزويد الطالب    ييل  2.92قدره    حسايبادلراس ية مبتوسط  

نصت عىل انه يمت تدريب جامعة الهالل الأمحر    اليت، بيامن جاءت العبارة    2.835قدره    حسايبعند متوسط    يةالأمه املرتبة الثالثة من    يفاملدرس ية    أأتتاال ذاعة

حيث ميكن تفسري ذكل نتيجة الن تكل ادلور هو    2.755قدره    حسايبللمحور كلك عند متوسط    الأخرية املرتبة    يفابملدرسة عىل مبادئ اال سعافات الأولية  

 به .   املنوطىه مس ئولية وزارة الصحة و

دال معنواي ،    2.860 ا ىل 2.940يرتاوح من   حسايبمتوسط  ا ىل رعاية الطالب ذوي الاحتياجات اخلاصةللمحور الرابع  اال حصائيةالنتاجئ  وأأشارت

قدره    حسايبنصت عىل انه يمت تلكيفهم بأأعامل تتناسب مع قدراهتم عند متوسط    اليت فاحملور يدور حول ذوى الاحتياجات اخلاصة فقد حيث جاءت العبارة  

عاقهتم يف صعود وهبوط    نصت عىل انه يمت ا حلاق الطالب ذوي الاحتياجات اخلاصة بفصول ادلور الأرض   اليت، بيامن جاءت العبارة    2.940 للحيلوةل دون ا 

الثانية  يف  2.925قدره    حسايبالسمل مبتوسط   العبارة  املرتبة  للتعرف عىل الطالب ذوي الاحتياجات اخلاصة    اليت، وجاءت  انه توجيه املدرسني  نصت عىل 

عاقة أأبناهئم    اليتالعبارة    الأخرية املرتبة    يفبيامن جاءت    2.920قدره    حسايباملرتبة الثالثة متوسط    يفال عطاهئم عناية خاصة   نصت عىل مناقشة أأولياء الأمور يف ا 

 لطبيعة العادات والتقاليد. أأولياءالأموروميكن تفسري ذكل نظرا لصعوبة التواصل بشلك مس متر عىل 2.860قدره   حسايبوكيفية التعامل معها عند متوسط 

نصت    اليت ، حيث جاءت العبارة  دال معنواي  2.765  ا ىل  2.895يرتاوح من    حسايبية اىل متوسط  للمحور اخلامس التغذية املدرس    اال حصائيةالنتاجئ    وأأشارت

نصت عىل    اليت ، وجاءت العبارة  2.895قدره    حسايبعند متوسط    الأوىلاملرتبة    يف عىل انه يمت تقدمي الأطعمة ا ىل الطالب يف أأغلفة نظيفة لتفادي امليكروابت  

القصري   الغذائية لتفادي فرتات اجلوع  الوجبات  تقدمي  يراعى ميعاد  الثانية مبتوسط    يف انه  العبارة  2.890قدره    حسايباملرتبة  انه يمت    اليت ، وجاءت  نصت عىل 

، بيامن جاءت  2.880قدره    حسايب مبتوسط    الأمهيةاملرتبة الثالثة من    يف(ثالجة حلفظ الأغذية  –أأواين    –الاهامتم بتجهزيات املقصف املدريس )أأحواض غس يل  

جيب التشديد عىل تكل    ا نحيث    2.7650قدره    حسايبنصت عىل وجود بطاقات حصية للعاملني يف املقصف املدريس مبتوسط    اليتالعبارة    الأخريةاملرتبة    يف

 .م مبعايري وقواعد الصحة العامليةلاللزتا املسأأةلاال جرائية

  يف ، حيث جاءت  دال معنوايً   2.670  ا ىل   2.930يرتاوح من    حسايب متوسط    ا ىلاملتعلق ابلصحة البيئية    والأخريللمحور السادس    اال حصائيةالنتاجئ    أأشارتو 

م مبس توى  الاهامت  يفمن العبارات الفرعية    أأمهيةدرجة    اعيل وجاءت    2.875قدره    حسايبعند متوسط    الأهجزةوالأدواتللعبارات الرئيس ية معلية    الأوىلاملرتبة  

وحماوةل   املدرس ية  ناملقاعد  متوسط    ا  عند  للتالميذ  السنية  املرحةل  مع  ومتناس بة  سلمية  العبارة    ييل،  2.890قدره    حسايبتكون  عىل    اليتذكل     ا ن نصت 

املقاعد املدرس ية ميكن حتريك     ا نواملعدات    الأهجزةجلزئية    الأخريةاملرتبة    يف، بيامن جاءت  2.870قدره    حسايبالس بورة مطلية بلون مرحي للنظر عند متوسط  

متوسط   عند  الطالب  لتناسب  ابملبىن  2.865قدره    حسايبأأجزاهئا  املتعلقة  الرئيس ية  اجلزئية  وجاءت  متوسط    ادلراس يفي،  عند  الثانية  قدره    حسايب املرتبة 

  الأوىلاملرتبة  فيخلدمات الأساس ية مثل املستشفيات واال سعاف واملطافينصت عىل انه تقع املدرسة ابلقرب من أأماكن ا اليتحيث جاءت العبارة الفرعية  2.851

الفرعية    2.890قدره    حسايب عند متوسط   العبارة  الهتوية واال ضاءة اكفية داخل املبىن    اليتبيامن جاءت  انه  الثانية مبتوسط    يف نصت عىل  قدره    حسايباملرتبة 

معظم املناطق   يفحيث انه نظرا للكثافة الساكنية    2.823قدره    حسايببىن مساحات فضاء اكفية مبتوسط  انه توجد حول امل   الأخريةاملرتبة    يفوجاءت    2.880

العبارة   أأتت، حيث 2.823قدره  حسايباملرتبة الثالثة مبتوسط  يفالرئيس ية املتعلقة ابملالعب  اجلزئيةفقد يصعب توفري مساحات فضاء حول املدرسة ، وجاءت 

  اليت ، وجاءت العبارة الفرعية  2.930قدره  حسايبمبتوسط    الأوىلاملرتبة    يفنصت عىل انه يمت تنظيف الفناء من الأوراق، قشور الفاكهة، الزجاج املكسور    اليت

نصت عىل انه تتكون    اليت رعية  العبارة الف  الأخرية املرتبة    يف، وجاءت  2.860قدره    حسايبنصت عىل انه وضع سالل القاممة موزعة توزيع يد يف الفناء مبتوسط  

انلأرضياتحيث    2.865قدره    حسايبمن أأرضيات نظيفة ومس توية مبتوسط   املرتبة    يفمعظمها يشوهبا عدم الاس تواء، وجاءت اجلزئية املتعلقة بدورات املياه    ا 

  حسايب مبتوسط    الأوىل املرتبة    يفيدة اال ضاءة الهتوية  دورات املياه  ج  ا ن نصت عىل    اليت حيث جاءت العبارة الفرعية    2.811قدره     حسايبالرابعة مبتوسط  

رشاف املرشف مبتوسط    ا ناملرتبة الثانية للعبارات الفرعية ابجلزئية    يفوجاءت    2.930قدره     حسايب دورات املياه  ختضع لنظافة دورية من قبل عامل املدرسة وا 

العبارة    الأخرية املرتبة    يف وجاءت    2.840قدره   املياه  دورات  املتعلقة  زئية  الفرعية  نظيفة    اليت للعبارات  مراحيض  املياه حتتوي عىل  دورات  انه  عىل  نصت 
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عداد الطالب عند متوسط   من    الأخرية املرتبة    يفالواقع، وجاءت    يفعدد دورات املياه اليتناسب مع عدد الطالب    ا نحيث    2.670قدره    حسايبوتتناسب وا 

لىأأنللعبارات الفرعية للجزئية  الأوىلاملرتبة في ، حيث جاءت 2.810حسايباملتعلق ابلصحة البيئية هو مس توى الفصول عند متوسط احملور  أأمهية الفصول جيدة   ا 

متوسط   عند  والهتوية  الفرعية    ييل2.905قدره    حسايب اال ضاءة  العبارة  مبتوسط    اليت ذكل  العزل  جيدة  الكهرابئية  الوصالت  قدره    يب حسانصت عىل  مجيع 

  حسايب نصت عىل انه املقاعد والأدراج حباةل جيدة ومتناس بة مع أأطوال الطالب مبتوسط    اليتمن اجلزئية الرئيس ية  العبارة    الأخرية املرتبة    يف وجاءت  2.850

 . ظل ضعف املوارد املالية ابملدارس يفصعب وملكف  أأمرالطالب يعد  أأطوالمعلية توفيق املقاعد مع  ا نحيث  2.760قدره 

البحث وعينة البحث  واملهنج املس تخدمأأمه اخلدمات الصحية للطالب تتلخص فامي    أأهدافويف حدود    اال حصائيةنتاجئ املعاجلات    ا يلاستنادا    -: الاس تنتاجات 

 -:ييل

بالغ املعدية    اال مراض والوقاية من    والتعديةالاهامتم ابخلدمات الصحية لتالميذ املرتبطة ابلصحة الشخصية   -1 مكتب الرعاية الصحية يف حاةل ظهور    وا 

 . مرض ا ي

جراء -الأمانالعديد من العوامل املرتبطة ابلتالميذ املمتثل يف  ا يل الافتقار  -2  . والتعدية السلمية –الكشف الطيب الشامل  وا 

تثقيف حصي مس متر لتمنية املعلومات املرتبطة ابلعادات    ا يلمس توي املعلومات الصحية دلي تالميذ بعض مراحل املدارس الثانوية منخفض وحيتاج   -3

 .الصحية السلمية

 . الأخرولكنة هناك قصور يف البعض  توافر بغض اخلدمات الصحية يف املدارس  -4

 -: التوصيات 

 .املدرس يةدمع مزيانية الصحة  -1

 .العدوى بني التالميذالفحص  الطيب الشامل وحقن التالميذ ابلأمصال جتنب  ا جراءرضورة  -2

 . التالميذواحلوادث بني  اال صاابتالرايضية مم يقلل  والأهجزةرضورة الفحص ادلوري للأدوات  -3

 .بني التالميذ   أأغراضي أأ رضورة قيام املرشف الصحي مبتابعة احلاةل الصحية لتالميذ وتسجيل وابالغ الوحدة الصحية يف حاةل ظهور  -4

 . رضورة وضع معايري لتقيمي اخلدمات الصحية للمدارس ومتابعة تطبيقها  -5
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 -املـراجــع: 

, حبوث املؤمتر ادلويل للرتبية الرايضية والبطوةل  (sos)لالحتياجات الصحية لأطفال قريةتقومي اخلدمات الصحية املقبةل  :  لهام اسامعيل شليبا -1

 . م1987جامعة حلوان,  لكية الرتبية الرايضية للبنات اجلزيرة,

براهمي سالمة: اجل -2  . م1992,  هرة, الطبعة الثانية, القاالعريب, دار الفكر وانب الصحية يف الرتبية الرايضيةهباء ادلين ا 

براهمي محمد: اخلدمات الصحية املرتبطة ابلنشاط املدريس املقدمة لتالميذ املرحةل الابتدائية واال عدادية مبنطقة مسقط   -3 , اجملدل  التعلمييةهبيي ادلين ا 

نتاج,جامعة اال مارات العربية لكية الرتبية   الأول الأحباث املؤمتر العلمي للياقة البدنية للصحة وادلفاع واال 

 م. 1991الرايضية,

 م. 1997تقرير جلنة اخلرباء منظمة الصحة العاملية: حول التعلمي والتعزيز الصحي املدريس الشامل  -4

لأسايس,  خادل جرب سامل عىل: دراسة حتليلية ملس توي اخلدمات الصحية وعالقهتا ببعض دالالت احلاةل الصحية لتالميذ احللقة الثانية من التعلمي ا -5

 م. 1999,القاهرةالرتبية الرايضية للبنني,رساةل ماجس تري غري منشورة لكية 

 م. 1998,القاهرة,مكتبة ومطبعة الغدسلامين أأمحد محمد جحر ومحمد الس يد الأمني: الأسس العامة للصحة والرتبية الصحية,   -6

 م. 1989عفاف عبد الكرمي: طرق التدريس يف الرتبية البدنية والرايضية, منشأأة دار املعارف ابال سكندرية,  -7

عبد   -8 للبنني  عىل  الرايضية  الرتبية  منشورة لكية  املاجس تري غري  الكويت, رساةل  بدوةل  املعاقني  للرايضيني  الصحية  تقومي اخلدمات  الرحمي محمد: 

 م. 2006ابلهرم,القاهرة,

ناء تنفيذ املهنج ادلرايس لييل عامثن وأأمال زيك: تقومي اخلدمات الصحية لطالبات اللكية الرتبية الرايضية من منظور التعرض لال صاابت اخملتلفة أأث  -9

 م. 1994لكية الرتبية الرايضية للبنني حلوان, القاهرة,

 م. 1996دار الفكر العريب,  ،محمد حسن عالوى ومحمد نرص ادلين رضوان: القياس يف الرتبية الرايضية وعمل نفس الرايضة,  الطبعة الثالثة -10

للخدمات الصحية بني -11 للمعاقني ولأسوايءوهبة الشحات محمد سوبرات: دراسة مقارنة  القومية  الفرق  رساةل ماجس تري غري منشورة    ؛  بعض 

 م. 1999 ،جامعة حلوان القاهرة ،لكية الرتبية الرايضية ابلهرم

السويس -12 مبحافظة  الأساس  التعلمي  من  الأويل  املرحةل  لتالميذ  املدرس ية  الصحية  اخلدمات  الكرايت:تقومي  يوسف  وجدي  رساةل    ؛يرسي 

 م. 1999, لكية اخلدمة الاجامتعية حبلوان, القاهرة, ماجس تري غري منشورة 

13- Caldwell J. Education and fertility: an expanded examination of the evidence in : Kelly GP, Elliot CM, 

eds Women's education im the third word : comparative perfectives New 

York. YNY press, 1982 . 

14- Hopkind D: Improving The Quality of schooling. Lewes English famer press, 1987  . 

15- Sammons P, Hillman J  Mortimore P: Characteristic of  effective schools. London OFSTED,1994    .  
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 التعرف عيل بعض املشألك الاجامتعية اليت تواجه معلمي الرتبية البدنية مبدينة غات 

 العكريم  مسعود  *د/ عاشور سعيد ميـــنه           **د / محمد  

كساب    تقوم املدرسة بعملية التطبيع الاجامتعية او التنش ئة الاجامتعية ومفهوم التنش ئة الاجامتعية مفهوم هام يف الرتبية. فهيي العملية اليتاملقدمة:   يمت بواسطهتا ا 

الأرسة فهيي تقدم مفتاح التقدم الفكري الفرد القمي والاجتاهات اليت متزيه كشخصية فردية. واملدرسة من اكرث الوسائط أأمهية يف معلية التنش ئة الاجامتعية بعد  

ئوةل عن تطبيع والتحصني الشخيص، وتفرس املدرسة قمي اجملمتع .ويه كام يقول " وربرت هتثزن " ليست ابلرضورة قوة لال صالح لكهنا مؤسسة للتعلمي فهيي مس  

 ( 96: 6تالميذها او غرس لك ما هو جدير ابالهامتم. )  

ذيب وتقوية جلسم الفرد ولقد س بقنا الغرب من الناحية العلمية يف ذكل وبقي العامل العريب ايل وقتنا هذا ال يعري اهامتما علميا  و الرتبية البدنية ترويض وهت      

 لعلمية    اكفيا للرتبية الرايضية وسامه يف ذكل قةل وعي اجملمتعات العربية وال س امي يف ليبيا حيث تقف الرتبية البدنية يف اخر طابور املواد ا

قواعد تضيف ا يل  و ا ن احلاجة ايل الاجتاه العلمي يف الرتبية البدنية أأصبحت ماسة ورضورية حىت يعي اجملمتع ويدرك ان ممارسة الرايضة تقوم عيل راكئز و         

فادة مهنا مبا ينعكس عيل اجملمتع من قمي ومثل عليا. وابلرمغ من وجود لكيات الرتبية البدنية اليت خترج مهن ا  ثبات واخنراطهم يف همنة مقدار  ا  ا الكثريين ذكور و 

ملية وهذه النظرة أأدت ايل ا حباط  التعلمي ال يزال اجملمتع غرب مقتنع هبذه املهنة اذ ينظر لها بأأهنا ليست ا ال مضيعة للوقت وليس لها مس تقبل يعمتد عليه يف احلياة الع 

لك الاجامتعية حالت دون تطوير حصة الرتبية البدنية يف املدارس رمغ ان نتاجئها ملموسة دلي  معلمني ومعلامت مادة الرتبية البدنية كام انه ظهرت بعض املشأ

الرتبية   ومتخصصني يف جمال  ومعلامت  مكعلني  وحنن  القوامية....اخل  لبعض الاحنرافات  صالح  وا  وقوة  مرح ورسور  علهيم من  تطفي  ملا  نسعى  الأطفال  البدنية 

 الرايضة اليت ترخست يف أأفراد  اجملمتع   جاهدين لتغيري الصورة السلبية عن 

ان الاهامتمات املزتايدة ابلرايضة أأصبحت تشلك قضااي ومشالكت ذات طبيعة اجامتعية يف جوهرها والن املتطلبات احلقيقية للناس  مشلكة البحث وأأمهيته :  

منا تشق ن بني ثنااي الظروف الاجامتعية والاقتصادية خاصة يف أأعقاب التغريات اليت أأحدثهتا اجتاهات التغري الاجامتعي وعوامل النقل الثقايف والتقدم التقين   ا 

يتفهموا الاب ان  العريب  العامل  البدنية يف  و  والرتبية  الرايضة  قيادة  هلم  املنوط  عيل  الواجب  ومن  املعلومات  نقل  أأساليب  وتطور  الثقافية الهائل  عاد الاجامتعية 

 (   8:  2يوية ) للرايضة ويدركوا أأدوارها وتأأثرياهتا احل 

ا جممتع واعي متعمل  و التعلمي بصفة عامة رساةل نبيةل وأأمانة ومسؤولية كبرية ومعل شاق طويل متجدد ال ينهتيي الا عندما تمثر داخل وخارج اجملمتعات ومثاره      

ملهنة السهةل كام يعتقد الكثري من الناس، اذ تتطلب بذل الكثري من  ذلا حتتاج هذه املهنة ايل صرب كبري، وهمنة التعلمي يف جمال الرتبية البدنية بصفة خاصة ليست اب

ة نظرة دونية عيل ان هذا  اجلهد البدين واذلهين والعمل املضين لتحقيق املطلوب، ويف دول العامل الثالث ال يزال ينظر الناس ايل معلمني ومعلامت الرتبية البدني 

لبات ال يدرسون همنة التدريس يف اجملال الرايض ويضعوهنا أآخر احللول، ويف داخل سكل التعلمي ال يضعون  اجملال وهذا التخصص ليس همام حيت الطلبة والطا

الأمهية من قبل أأفراد  الرايضة من مضن املواد الأساس ية الاخري اكلرايضيات والعلوم وبقية املواد، ومن جانب أآخر ال يمتتع مدرس الرتبية البدنية بنفس مس توي 

داخل اجملمتع   اء أأمور التالميذ، ولأمهية املوضوع وحساسيته ابلنس بة للمدرس . رأأي الباحث وضع هذه الظاهرة عيل اهنا مشلكة اجامتعية تربوية ثقافية اجملمتع وأأولي 

 وحماوةل دراس هتا ومعرفة أأس باهبا  ووضع احللول الالزمة لها ابلطرق العلمية ادلقيقة.  

 أأهداف البحث: 

 املشألك الاجامتعية اليت تواجه معلمي الرتبية البدنية مبدينة غات.التعرف عيل بعض  -

 التعرف عيل أأكرث املشألك الاجامتعية اليت تواجه معلمي الرتبية البدنية مبدينة غات وترتيهبا  ا حصائيا.  -

 



        

16 
 

 2018             ليبيا جامعة الزاوية            لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة ب       العدد: العرشون     اجملدل : اخلامس جمةل عامل الرايضة والعلوم الرتبوية    

 
 فروض البحث: 

 هناك مشألك داخل املدرسة تواجه معلمي ومعلامت الرتبية البدنية مبدينة غات.  -

 مدريس ومدرسات الرتبية البدنية مشألك مادية.    يوهجهان اكرث ما  -

 هناك نسب ا حصائيا متفاوتة بني املشألك الاجامتعية قيد البحث.  -

 : ة اجلزء النظري و ادلراسات السابق   –  0/    2

 -اجلزء النظري:   –  1/    2

بية معلية مس مترة  ويقصد ابلرتبية معلية المنو والتطور والتكيف اليت حتدث للفرد منذ والدته وطوال مراحل منوه مع البيئة واجملمتع اذلي يعيش فيه، والرت   الرتبــية : 

رسة او املزنل الو العمل او  حتدث نتيجة ما مير به الفرد من أأحداث وما خيوضه من جتارب يكتس هبا عن طريق املامرسة وطوال حياته، شواء اكن ذكل يف املد

تيعاب أأي خربة  الشارع او اللعب او عن طريق الرحالت امجلاعية او املعسكرات . لهذا فرسها البعض عيل اهنا مجموعة من اخلربات قد تساعد  الفرد عيل اس 

 (  13: 13جديدة . ) 

ية معقدة مس تجمعة يف ذاهتا ملنظومة من العالقات البنيوية املتبادةل بني خنتلف  ينظر أأحصاب املهنج النظمي ايل املدرسة بوصفها مؤسسة اجامتع   تعريف املدرسة: 

" املدرسة بأأهنا مؤسسة   Ferdinand Buissonيعرف " فرديناند بويسون    جوانهبا، وانه ال ميكن ا حداث التغيري يف احد أأجزاهئا دون التأأثري يف بنيهتا اللكية.

لتواصل بني العائةل وادلوةل من اجل اعداد الأجيال اجلديدة، ودجمها يف اطار احلياة الاجامتعية. كام يعرفها " شيامبن  اجامتعية رضورية هتدف ايل ضامن معلية ا

"Backman    ا يف  املس تقبلية  ادورامه  هلم  حتدد  اليت  املعايري  اكتساب  يمت  حيث  والتالميذ  املعلمون  هبا  يقوم  اليت  والادوار  املراكز  من  ش بكة  حلياة  ابهنا 

 (   16:  10امتعية.)  الاج

ميارس املعمل سلطة الامرة يف س ياح قديس حيت يمتكن من القامي مبهمة التدجني والس يطرة عيل عقول الطالب ونفوسهم بسهوةل ويرس . كام    سلطة املعلمني : 

جامتعي داخل الصف وهو اذلي يسهر عيل  جيمع بني وظائف ثالثة : جسان وواعظ معاجل، فهو املسؤول عن الضبط الا   Ivan I Illitchيري " ايفان اليتشن 

ويقول فرويد   الآخرين هبا.  يلزتم  ان  والقوانني وحيرص عيل  نفهم الان طبيعة عالقاتنا     Feudاللواحئ  ننا  ا   : املعلمني  يمتتع هبا  اليت  السلطة  أأمهية  مشددا عيل 

صغارا وحنن نرامه انجضني وراشدين ايل درجة يصعب بلوغها فنسقط علهيم مشاعر    بأأساتذتنا، فهؤالء الرجال يتحولون ايل بدائل أأبوية حيت حيامن يكونوا اينعني

 (  83: 4الابوة ونعكف عيل معاملهتم كام كنا نعامل أأابئنا .)  

نشاط البدين اخملتار املنظم الرتبية الرايضية احدي فروع الرتبية الأساس ية اليت تس متد نظرايهتا من العلوم اخملتلفة وتس تخدم عن طريق ال  ماهية الرتبية الرايضية : 

عدادا متاكمال بدنيا واجامتعيا وعقليا كام اهنا تكيف الفرد مبا يتالءم مع حاجاته واجملمتع اذلي يعيش فيه   وتعمل عيل تطوره والتقدم به  واملوجه ال عداد الأفراد ا 

زيا من التوجيه واال رشاد الصحي والنفيس لتقوم به السلوك اال نساين ما  وتكيفه بأأقىص رسعة ممكنة. كام جعلت من اال رشاف الرايض عيل تكل النوايح طابعا مم

املبارشة وغري    تكفهل الرايضة بسالمة امجليع وطوال حياهتم حبيث يكونوا أأشداء قادرين يف لك مرحةل من مراحل أأعامرمه وذكل يف ابسط صورة ممكنة لطرفها 

وغريها وعيل الطبيعة التلقائية ليكونوا عيل جسيهتم أأحرارا منطلقني مبا جيعلهم يؤمنون بأأهنا يه الوس يةل الوحيدة  املبارشة يف أأرجاء املالعب او الصاالت املغلقة مهنا  

عامة.  ا وماكنهتا من الرتبية الاليت تريب الفرد تربية صاحلة ختدم نفسه وجممتعه من مجيع الوجوه . ومن هذه الأسس العلمية والرتبوية اكتسبت الرتبية الرايضية أأمهيهت

 (12 :15  ) 

  ان مدرس الرتبية البدنية يبث املثل العليا، وهو القدوة أأمام تالميذه وعيل منواهل يسري كثريون مهنم ويتأأثرون بشخصيته ويقدلونه فدور مدرس الرتبية البدنية :  

عمل. وان املدرس بصفة املت   املدرس الاجيايب الناجت  عن تأأثريه للتالميذ كبري، والتعلمي عن طريق القدرة هل أأثره الواحض والعميق ورسيع التأأثري يف خشصية ونفس ية

من يعمل هبذه املهنة عامة ومدرس الرتبية البدنية بصفة خاصة يعترب هو العمود الفقري للتعلمي فمبقدار صالح املدرس يكون صاحل التعلمي ذلا من الرضوري للك  

ميان بأأمهيهتا حبيث يصبح هذا اال ميان جزاء من عقيدته وموهجا لسلوكه، وحافز هل عيل ليس هناك مدرس تتاح هل فرصة مثل    لأنه التحسن لعمهل  ان يكون عيل ا 
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املقبول اجامتعيا وهل الطريق املس تقمي السوي  التالميذ ايل  بيد  الرتبوية يف الأخذ  النظم  أأي من  البدنية حتت  الرتبية  تتاح ملدرس  الأثر الصحي واجلسمي    اليت 

 (      11: 5. ) والعقيل حيت يكون طريق منومه وتطرمه خايل من العرثات والعوائق

من املهم ان يمل املعمل  وانب حياة جممتعه الاجامتعية و الادبية والعلمية والفنية والس ياس ية وغريها حيت يس تطيع ان يقدم بيئة    واجبات مدرس الرتبية  البدنية : 

والأعامل   ببعض اخلدمات  ترتبط  املتعلقة ابجملمتع  املعمل  واجبات  للتلميذ ومن  وتنظمي  تعلميية متاكمةل  الش بابية،  وامللتقيات  املعسكرات  التطوعية اكال رشاف عيل 

رس الرتبية البدنية الانشطة الرايضية ابلنوادي واملؤسسات والهيئات الرايضية اليت يه يف نطاق املدرسة واحلي اذلي يسكن فيه، و انب الواجبات العامة ملد

التدريس و معاونة رئيس القسم يف  هبا من خالل حتمل بعض امل   القيامهناك واجبات خاصة عليه   سؤوليات اخلاصة يف املدرسة مثل حضور اجامتعات هيئة 

 (      152:  1ي معل. ) حتسني العملية التعلميية و مالزمة الفصل طوال فرتة ادلرس و التعاون والتنس يق التام مع زمالئه و اال رشاف عيل الطالب عند تلكيفهم اب

مل تكن الرتبية البدنية جمرد حركة او نشاط يؤدي دون هدف حمدد بل خصصت لها أأهداف بغرض الوصول لتمنية مدارك الفرد من    أأغراض الرتبية البدنية : 

  حركية لوحدها وراعت   الناحية البدنية واحلركية والعقلية واال نسانية ورأأت يف ذكل ان اال نسان عبارة عن وحدة متاكمةل عقال وجسام ووجداان ال يس تطيع بتجربة

 -يف ذكل مراحل منو الطفل منذ والدته وقسمهتا ووضعت لها برامج تمتيش مع ميوهل ورغباته وانفعاالته مضن أأغراضها العامة اليت تكفل هل :

 تمنية الكفاءة البدنية .  -

 تمنية املقدرة احلركية. -

 تمنية الكفاءة العقلية.  -

 (   16:  12العالقات اال نسانية. )   -

: مفهوم   مواهجهتا    املشالكت الاجامتعية  عن  املتاحة  اجملمتع  موارد  تعجز  وهيئات  وجامعات  أأفرادا  اجملمتع  تواجه  اجامتعية  مواقف  املشالكت الاجامتعية يه  ان 

امتعية يه عبارة عن ظاهرة  وذلكل تتطلب اجياد حلول لها سواء بواسطة تدعمي النظم الاجامتعية القامئة او اس تحداث نظم اجامتعية جديدة .وان املشالكت الاج

ع الظواهر الاجامتعية اجامتعية وجدت يف مجيع اجملمتعات خالال الأزمة املتعاقبة اليت وجد عهنا بياانت فهيي بذكل ظواهر اجامتعية عادية تظهر جنبا ايل جنب م

ات الواقعية وجود جممتع خال متاما من املشالكت الاجامتعية.)   تعكس حاةل مرضية اذ مل تؤكد البياانت واملعلوم   بأأمراضالسوية، واملشالكت الاجامتعية ليست  

11 :343     ) 

ان مشلكة املاكنة وتقدير اجملمتع ملدرس الرتبية الرايضية يف العمل العريب تمتثل يف نظم التعلمي هبا هتدف    طة عيل املاكنة وتقدير اجملمتع : املشالكت الاجامتعية املرتب

للتوظيف الش باب   عداد  ا  انتشار    ايل  وأأيضا  الرايضية  الرتبية  السائدة حيدها الشك يف قدرة  الرتبوية  فان نظرة الاجتاهات  يف املصاحل والهيئات اخملتلفة ذلكل 

 (  102: 14املفاهمي اخلاطئة أأدي ايل ا حساس العاملني يف هذا اجملال اجامتع متدين )   

ان املدرس كرجل داخل اجملمتع ينطبق ابنه تاكد تطغي املشلكة الاقتصادية عيل تفكري الرجل يف   دية: يل الناحية املادية والاقتصا املشالكت الاجامتعية املرتبطة ع 

الأول والأخري. الا    اجملمتع وذكل من منطلق مسؤوليته الاكمةل عن معيش ته ونفقات الأرسة حيت ولو اكنت الزوجة س يدة عامةل فهو أأمام الرشع والقانون املسؤول 

 ( 7:  15الاعرتاف ابدلور الرائد للمعمل مكثقف ومرشد للأجيال القادمة وذكل مبنحه مرتبا جمزاي مع مزااي أأخري ملؤهالته و طبيعة معهل. )انه عيل ادلوةل جيب 

 -: ادلراسات السابقة   -2 / 2

بعنوان " اجتاهات املنظومة التعلميية حنو جودة التعلمي " وهدفت ادلراسة ايل دراسة  (    2008دراسة الهادي امحد عبد الس يد و لطفي عبد النيب التنتوش )    

حماوةل  لتحسني مس توي    عنارص املنظومة حنو الالزتام ابلتحسني املس متر للمنظومة ، وقد مت اس تخدام املهنج الوصفي ابلطريقة املسحية، واكنت امه النتاجئ هناك 

 (  4ام املسابقات العلمية والفنية والرايضية. ) اخلدمة التعلميية من خالل اس تخد
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  ( بعنوان  العرسان  عيل  معرفة    (   1998دراسة حسني  ادلراسة  احلديدة" هدف  مبحافظة  املدرس ية  الرايضية  الرتبية  املدرس ية حنو  اال دارة  اجتاهات   " بعنوان 

ج الوصفي ابلطريقة املسحية، واكنت عينة البحث مديري املدارس الثانوية وعددمه )  اجتاهات اال دارة املدرس ية حنو الرتبية الرايضية املدرس ية ، مت اس تخدام املهن

% بأأن مدرس الرتبية الرايضية ال 48.27( مدير، واس تخدم الباحث املتوسط احلسايب ومه النس بة املئوية ، حيث اكنت امه النتاجئ عدم موافقة بنس بة مئوية 29

 (    7حيتاج أأي دورات بعد خترجه.)  

الرتبية    (    2006دراسة عصام ادلين متويل )   يراها بعض مدريس املرحلتني اال عدادية والثانوية مبديرية  الرايضية كام  الرتبية  املفاهمي اخلاطئة  حول  بعنوان " 

ادية والثانوية بنني مبديرية الرتبية والتعلمي  مبحافظة املنوفية "  حيث اكن امه هدف لدلراسة التعرف عيل املفاهمي اخلاطئة حول الرتبية الرايضية ابملرحلتني اال عد

العينة )   العمدية وقد تضمنت  العينة ابلطريقة  الوصفي، وقد مت اختيار  الباحث املهنج  املنوفية، اس تخدم  عدادي    25مبحافظة  ا  ( مس تفتيا، اثين عرش مدرس 

العينة من ا أأفراد  الرتبية والتعلمي، وحاصلني عيل مؤهل عايل يف  وموجه مرحلهتم واحد عرش مدرسا اثنوي وموجه مرحلهتم ومجيع  ذلكور، وعاملني من مديرية 

 (  82 -70:9الرتبية الرايضية ومه ممثلني مدارس احملافظة. واكنت أأمه نتاجئ ادلراسة وجود مفاهمي خاطئة حول أأهداف  و أأغراض الرتبية الرايضية.) 

 ا جراءات البحث:   -  0/    3

 ثان املهنج الوصفي ملالمئته لطبيعة هذا البحث. اس تخدم الباحاملهنج املس تخدم :  

غ متوسط  مت اختيار عينة البحث ابلطريقة العمدية  ومه بعض معلمي ومعلامت الرتبية البدنية مبدينة غات وضواحهيا ) الربكت والفيوت (، اذلين بلعينة البحث:  

( وبلغ عدد املعلامت  8( معمل ومعلمة، حيث بلغ عدد املعلمني )23يث بلغ عددمه )( س نة  ح44( س نة ومتوسط اعامرمه ) 12خربهتم املهنية يف جمال التعلمي ) 

بعض مدارس    ( وقد مت  توزيع الاس امترة عيل    22( وقد مت استبعاد معمل وذكل لعدم اس تكامل اجابته عيل ورقة الاس تبيان ليصبح العدد الفعيل للعينة ) 14)

   ( مدرسة. 11) التعلمي الأسايس والثانوي واذلي بلغ عددمه

 جماالت البحث: 

 بعض مداس التعلمي الأسايس والثانوي مبدينة غات وضواحهيا.     اجملال املاكين: 

 2017/   4/  4  اجملال الزماين: 

 بعض معلمي ومعلامت الرتبية البدنية يف مدارس التعلمي الأسايس والثانوي مبدينة غات وضواحهيا.    اجملال البرشي: 

    النس بة املئوية. -املتوسط احلسايب   -مت اس تخدام املعاجلات اال حصائية التالية:املعاجلات اال حصائية: 

 عرض ومناقشة النتاجئ:   -0  / 4

 -عرض النتاجئ:   -1/ 4

 ت

 
 الرتتيب  النس بة املئوية  الفقـــــــــــــــــــرات 
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 ( حمور ) املشالكت الاجامتعية املرتبطة ابلتقدير واملاكفئة الاجامتعية (  1اجلدول ) 

آراء عينة البحث من خالل ا جاابهتم الس امترة الاس تبيان، واليت أأوحضت ا حصائيا تنوع ا جاابهتم بنسب مئوية،    1يتضح من اجلدول )   ( بأأن هناك اختالف يف أ

نشاط  (  اليت تقول ) عدم اهامتم اجلهات املسؤوةل  ابلطلبة البارزين يف ال   90.91%الرتتيب الاول بنس بة  مئوية بلغت )    ( يف   6حيث جاءت الفقرة رمق )  

( اليت تقول ) عدم توفري    86.36%( يف الرتتيب الثاين بنس بة مئوية )    5الرايض املدريس( حيث عربوا عهنا ابهنا " مشلكة حادة ".  وجاءت الفقرة رمق )  

تيب الثالث بنس بة مئوية بلغت )  ( يف الرت 4 الساحات والقاعات الرايضية يف املدن والقري ( حيث عربوا عهنا بأأهنا " مشلكة حادة ". وجاءت الفقرة رمق )  

( يف    15رمق )  ( اليت تقول ) ال يقوم عدد كبري من افراد اجملمتع مبامرسة الأنشطة الرايضية( حيث عربوا عهنا بأأهنا " مشلكة حادة " . وجاءت الفقرة    81.82

ا املراجع اليت توفر يل املعرفة يف اجملال الرايض( حيث عربوا عهنا  ( اليت تقول ) عدم وجود مكتبة يتوفر فهي  77.27%   الرتتيب الرابع  بنس بة مئوية بلغت )

( اليت تقول ) قةل اهامتم أأولياء الأمور بأأن ميارس  72.73%( يف الرتتيب اخلامس ابلتساوي بنس بة بلغت )    2،3،8ابهنا " مشلكة حادة". وجاءت الفقرة رمق )  

عدم ثقة أأولياء    –عدد كبري من الناس ليس دلهيم قناعة بأأن النشاط الرايض همم يف تكوين خشصية    –لمي  أأبناهئم الأنشطة بنفس درجة اهامتهمم ابلتحصيل الع

 ،1وجاءت الفقرة رمق ) الأمور يف قدرة مدرس الرتبية البدنية عيل ا حداث المنو الشامل واملزتن يف خشصية التلميذ (  حيث عربوا عهنا بأأهنا " مشلكة حادة " . 

( اليت تقول ) عدم اهامتم وسائل اال عالم ببث برامج لتوعية التالميذ بأأمهية   68.18% الرتتيب السادس  ابلتساوي بنس بة مئوية بلغت )  ( يف   12،  10،   9

البدنية مباكنة   ال حتظي مهنة تدريس الرتبية  –نظرة اجملمتع ايل مدريس الرتبية البدنية عيل انه وس يةل حلظ النظام داخل املدرسة    –ممارسة الأنشطة الرايضية  

أأرسة التلميذ ال هتمت بتوفري املالبس و الأدوات الرايضية   –عدم سامح اجملمتع ابملساواة بني التالميذ والتلميذات يف ممارسة الأنشطة الرايضية    –اجامتعية مرموقة 

( اليت تقول ) عدم    63.64%الرتتيب السابع بنس بة مئوية بلغت )  ( يف    7والرتفهيية ال بناهئا  ( حيث عربوا عهنا بأأهنا " مشلكة حادة ". وجاءت الفقرة رمق )  

( يف الرتتيب الثامن بنس بة مئوية   11تشجيع الأرسة لأبناهئا عيل ممارسة الأنشطة الرايضية ( حيث عربوا عهنا ابهنا " مشلكة حادة " . وجاءت الفقرة رمق )  

عدم اهامتم وسائل اال عالم ببث برامج لتوعية التالميذ بأأمهية ممارسة الأنشطة الرايضية  1

 املدرس ية.؟

 الـسادس مكرر  %68.18

للتحصيل  قةل اهامتم أأولياء الأمور ابن ميارس أأبناهئم الأنشطة الرايضية بنفس درجة اهامتهمم  2

 العلمي.؟ 

 اخلـامس مكرر  %72.73

 اخلـامس مكرر  73.73% عدد كبري من الناس ليس دلهيم قناعة ابن النشاط الرايض همم يف تكوين خشصية التلميذ.؟ 3

 الــــــــثالـــــث  81.82% ال يقوم عدد كبري من أأفراد اجملمتع مبامرسة الأنشطة الرايضية.؟ 4

 الــــــثانـــــــي  86.36% الساحات والقاعات الرايضية يف مجيع املدن والقري.؟ عدم توفر  5

ــ  90.91% عدم اهامتم اجلهات املسؤوةل ابلطلبة البارزين يف النشاط الرايض املدريس.؟  6  الاولـــــــــــــ

 الســــــابــــــع  63.64% عدم تشجيع الأرسة ال بناهئا عيل ممارسة الأنشطة الرايضية.؟ 7

عدم ثقة أأولياء الأمور يف قدرة مدريس الرتبية البدنية عيل احداث المنو الشامل واملزتن يف   8

 خشصية التلميذ.؟

 اخلـامس مكرر  %72.73

 السـادس مكرر  68.18% نظرة اجملمتع ايل مدرس الرتبية البدنية عيل وس يةل حلفظ النظام داخل املدرسة.؟  9

 السـادس مكرر  68.18% حتظي همنة تدريس الرتبية البدنية مباكنة اجامتعية مرموقة.؟ ال  10

 الـــــــثامــــــن  50% عدم رغبة اجملمتع الأزواج يف قيام زوجاهتم بتدريس مادة الرتبية البدنية.؟ 11

 السـادس مكرر  68.18% الرايضية.؟عدم سامح اجملمتع ابملساواة بني التالميذ والتلميذات يف ممارسة الأنشطة  12

آراء مدريس الرتبية البدنية يف املوضوعات العامة.؟    13  التــــــــاســـــع  45.45% قةل اهامتم بعض الناس بأ

 السادس مكرر  68.18% ارسة التلميذ ال هتمت بتوفري املالبس والادوات الرايضية والرتفهيية لأبناهئا.؟ 14

 الــــــرابـــــــع 77.27% مكتبة يتوفر فهيا املراجع اليت توفر يل املعرفة يف جمال معيل.؟ عدم وجود  15
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مشلكة    -وجاهتم بتدريس مادة الرتبية البدنية ( حيث عربوا عهنا ابلتساوي ابهنا " مشلكة حادة  ( اليت تقول عدم رغبة بعض الأزواج يف قيام ز   50%بلغت )  

آراء مدريس الرتبية البدنية يف    45.45%( يف الرتتيب التاسع بنس بة مئوية بلغت )    13متوسطة ". وجاءت الفقرة رمق )   ( اليت تقول ) قةل اهامتم بعض الناس بأ

 مشلكة متوسطة ".   –ربوا ابلتساوي بأأهنا" مشلكة  حادة  املوضوعات العامة ( حيث ع 

 ( حمور املشالكت الاجامتعية املرتبطة ابجلانب الاقتصادي للمدرس   2جدول )  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 التـرتـيـــب النس بة املئوية  الفقـــــــــــــــــــرات  ت

 الـخامس مكرر  54.55% امعل مبرتب ال يتناسب مع احتياجايت الأساس ية.؟  16

 الســــــــــادس  45.45% اس تلف لتوفري احتياجايت الأساس ية.؟  17

 اخلـامس مكرر  54.55% أأجد نفيس مضطر للقيام بأأعامل ا ضافية بعد ادلوام املدريس لتحسني ظرويف املعيش ية.؟ 18

 الســــابع مكرر  40.41% قةل املرتب الشهري جتعلين غري قادر عيل الظهور ابملظهر الالئق.؟  19

 الــــــثالـــــــث  72.73% ال اس تطيع توفري مثن رشاء س يارة من مرتيب.؟  20

ــ  100% خفض عالوة التدريس.؟  21  الاولـــــــــــــ

عدم اهامتم اجلهات املسؤوةل بتوفري وس يةل مواصالت ابلسعر املناسب للمدرس كام يف املهن   22

 الاخري.؟ 
%63.64 

 االــــــــــــرابع 

 الــــــــــــــثاين  77.27% ال ترصف يل عالوة مناس بة كام هو احلال يف بعض املهن الاخري.؟  23

 الســــابع مكرر  40.41% املرتب قليل وال اس تطيع الادخار منه.؟  24
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آراء عينة البحث من خالل ا جاابهتم الس امترة الاس تبيان، واليت أأوحضت ا حصائيا تنوع ا جاابهتم بنسب مئوية،   2يتضح من اجلدول )    ( بأأن هناك اختالف يف أ

(  اليت تقول ) خفض عالوة التدريس( حيث عربوا عهنا مجيعا بأأهنا " مشلكة   100%( يف الرتتيب الأول بنس بة  مئوية بلغت )    21حيث جاءت الفقرة ) 

( اليت تقول ) ال ترصف يل عالوة مناس بة كام هو احلال يف بعض املهن الاخري   77.27%( يف الرتتيب الثاين بنس بة مئوية )  23ادة ".  وجاءت الفقرة رمق ) ح

قول ) ال اس تطيع توفري مثن  ( اليت ت72.73%( يف الرتتيب الثالث بنس بة مئوية بلغت ) 20 ( حيث عربوا عهنا بأأهنا " مشلكة حادة ". وجاءت الفقرة رمق )  

( اليت تقول )  63.64%( يف الرتتيب الرابع  بنس بة مئوية بلغت )    22رشاء س يارة من مرتيب ( حيث عربوا عهنا بأأهنا " مشلكة حادة " . وجاءت الفقرة رمق ) 

ي ( حيث عربوا عهنا بأأهنا " مشلكة حادة". وجاءت الفقرة  عدم اهامتم اجلهات املسؤوةل بتوفري وس يةل مواصالت ابلسعر املناسب للمدرس كام يف املهن الاخر 

اجد نفيس مضطر   –( اليت تقول ) امعل مبرتب ال يتناسب مع احتياجايت الأساس ية 45.45%( يف الرتتيب اخلامس ابلتساوي بنس بة بلغت )   16, 18رمق ) 

عربوا عهنا ابلتساوي بأأهنا " مشلكة حادة ، مشلكة متوسطة". وجاءت الفقرة رمق  للقيام بأأعامل ا ضافية بعد ادلوام املدريس لتحسني ظرويف املعيش ية (  حيث 

( اليت تقول ) اس تلف لتوفري احتياجايت الأساس ية ( حيث عربوا عهنا بأأهنا " مشلكة متوسطة ".  45.45%( يف الرتتيب السادس  بنس بة مئوية بلغت )    17)

اليت تقول ) قةل املرتب الشهري جتعلين غري قادر عيل الظهور   40.41 % )  ابلتساوي بنس بة مئوية بلغت ) ( يف الرتتيب السابع   19،24وجاءت الفقرة رمق ) 

 املرتب قليل و ال اس تطيع الادخار منه ( حيث عربوا عهنا بأأهنا ابلتساوي " مشلكة حادة ، مشلكة متوسطة "  –ابملظهر الالئق  

 ( حمور املشألك املرتبطة ابملهنة و اال دارة   3اجلدول )   

       

 

 

 

 

 

آراء عينة البحث من خالل ا جاابهتم الس امترة الاس تبيان، واليت أأوحضت ا حصائيا تنوع ا جاابهتم بنسب مئوية،  3يتضح من اجلدول )    (  ابن هناك اختالف يف أ

حيث  (  اليت تقول ) عدم صالحية املالعب و الأدوات الرايضية املتاحة (    90.91%( يف الرتتيب الأول بنس بة  مئوية بلغت )   28حيث جاءت الفقرة رمق )  

( اليت تقول ) وضع حصة الرتبية البدنية يف هناية اليوم    86.36%( يف الرتتيب الثاين بنس بة مئوية  )    27عربوا عهنا  بأأهنا " مشلكة حادة ".  وجاءت الفقرة )  

( اليت تقول ) الأهجزة والأدوات  85.36%( يف الرتتيب الثالث بنس بة مئوية بلغت )  30 ادلرايس ( حيث عربوا عهنا بأأهنا " مشلكة حادة ". وجاءت الفقرة )  

( اليت تقول )  81.82%( يف الرتتيب الرابع  ابلتساوي بنس بة مئوية بلغت )    31،32الرايضية  ( حيث عربوا عهنا بأأهنا " مشلكة حادة " . وجاءت الفقرة )  

الرتبية البدنية ( حيث عربوا عهنا بأأهنا " مشلكة حادة". وجاءت  عدم وجود دورات صقل ملدريس ومدرسات  -وجود أأعداد كبرية من التالميذ يف الفصل الواحد

دارة املدرسة بتوفري بعض اال ماكانت عندما يطلب  68.18%( يف الرتتيب اخلامس ابلتساوي بنس بة  مئوية بلغت )  26 ،25الفقرة )  ( اليت تقول ) عدم اهامتم ا 

(    29) نظرة بعض مدراء املدارس ملادة الرتبية البدنية عيل اهنا دون التخصصات الاخري(  حيث عربوا عهنا بأأهنا " مشلكة حادة ". وجاءت الفقرة –مهنا ذكل 

( اليت تقول ) ال يمت ختصيص مزيانية مناس بة للنشاط الرايض املدريس ( حيث عربوا عهنا بأأهنا " مشلكة 63.64%يف الرتتيب السادس  بنس بة مئوية بلغت ) 

 حادة ".  

 

 التـرتـيـــب  النس بة املئوية  الفقـــــــــــــــــــرات  ت

 الـخـامس مكرر  54.55% عدم اهامتم ادارة املدرسة بتوفري بعض اال ماكانت عندما يطلب مهنا ذكل.؟  25

 اخلــامس مكرر 45.45% .؟الأخرىنظرة بعض مدراء املدارس للامدة الرتبية البدنية عيل اهنا دون التخصصات  26

 الثـــــــــــــاين  54.55% وضع حصة الرتبية البدنية يف هناية ادلوام ادلرايس.؟ 27

ــ  40.41% عدم صالحية املالعب و الأدوات الرايضية املتاحة.؟  28  الاولـــــــــــــ

 الـســـــــــادس  72.73% ال يمت ختصيص مزيانية مناس بة للنشاط الرايض .؟ 29

 االثــــــــــالــــث  100% الأهجزة والأدوات املوجودة ابملدرسة ال تكفي عدد التالميذ.؟ 30

 الـــــرابع مكرر 63.64% وجود أأعداد كبري من التالميذ يف الفصل الواحد.؟  31

 الـــــرابع مكرر 77.27% عدم وجود دورات صقل ملدريس ومدرسات الرتبية البدنية بشلك منتظم.؟  32
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آراء عينة البحث من خالل ا جاابهتم الس امترة الاس تبيان، واليت أأوحضت ا حصائيا تنوع ا جاابهتم بنسب مئوية، 4يتضح من اجلدول )  (  ابن هناك اختالف يف أ

(  اليت تقول ) ال اشعر برض أأرسيت من معيل مكدرس تربية بدنية ( حيث    77.27%( يف الرتتيب الأول بنس بة  مئوية بلغت )    34حيث جاءت الفقرة )  

( اليت تقول ) أأشكو من عدم القدرة    72.73%( يف الرتتيب الثاين ابلتساوي بنس بة مئوية بلغت )    35،36وا عهنا  بأأهنا " ال مشلكة ".  وجاءت الفقرة )  عرب 

ا " ال مشلكة ". وجاءت الفقرة  اشعر بأأن رأأي ليس هل أأمهية عند اختاذ القرارات الأرسية ( حيث عربوا عهنا بأأهن  -عيل تقدمي يد العون واملساعدة لأفراد أأرسيت

( اليت تقول ) افتقر ا يل احليةل الاجامتعية املناس بة ارساي ( حيث عربوا عهنا بأأهنا " ال مشلكة  " .  63.64%( يف الرتتيب الثالث بنس بة مئوية بلغت )  33 )  

سكن بعيدا عن املدرسة ( حيث عربوا عهنا بأأهنا "  ال مشلكة ".  ( اليت تقول )  ا54.55%( يف الرتتيب الرابع  بنس بة مئوية بلغت )    38وجاءت الفقرة )  

( اليت تقول ) احتاج ا يل مساعدة أأرسيت يف الرتتيب لأمور الزواج (  حيث عربوا عهنا  50%( يف الرتتيب اخلامس بنس بة  مئوية بلغت )    37وجاءت الفقرة )

 بأأهنا "  ال مشلكة " 

 الاس تنتاجات والتوصيات:   –  0/ 5

اال حصائية عن طريق    -الاس تنتاجات:   -1/ 5 املعاجلة  اس امترة الاس تبيان ابس تخدام  البحث من خالل  آراء عينة  أ فيه  تباينت  اليت  للنتاجئ  تقدم من عرض  فامي 

   ( اليت تقول ان    30اال دارة ( بني احملاور الأربعة  يف الفقرة )  النس بة املئوية حيث اتضح لنا جليا ا ن اعيل نس بة مئوية اكنت حملور ) املشألك املرتبطة ابملهنة و  

 يف املدارس وعدم  ) الأهجزة والأدوات املوجودة ابملدرسة ال تكفي عدد التالميذ ( ويعزي الباحث سبب ذكل ايل عدم  اهامتم وزارة التعلمي ابجلانب الرايض

 (    8( )   1980الرائد للمعمل مكثقف وقائد ومرشد للأجيال كام أأشار " عبد الفتاح عامثن )  ثقهتا يف معمل الرتبية البدنية وعدم الاعرتاف ابدلور 

نشطة وعقد  وأأكدت احدي ادلراسات نقال عن عامد محدي وعناايت حامد عيل رضورة الاهامتم ابلأنشطة املدرس ية وتوفري الأدوات واملعدات لنجاح هذه الأ 

كساب الطالب الصفات واخلصائص التمنوية .)  اللقاءات املفتوحة والتدريبية ملا لها  (   11:  13من اثر معال يف ا 

بنس بة مئوية بلغت    )  6)  كام نس تنتج ان احملور الثاين حمور ) املشالكت الاجامتعية املرتبطة وابلتقدير واملاكفئة الاجامتعية ( يف الرتتيب الثاين يف الفقرة          

املدرس  90.91)   دارة  ا  نظرة  الباحث سبب ذكل  ويعزي   ) املدريس  الرايض  النشاط  البارزين يف  ابلطلبة  املسؤوةل  اجلهات  اهامتم  )عدم  تقول  اليت   ) ة  % 

" اجتاهات     وانللرايضة عيل أأهنا  ليست ذات فائدة مرجوة وبذكل ال يؤخذ ابلطلبة البارزين يف النشاط الرايض كام يقول السعيد عوارشية يف دراس ته بعن 

آراء أأساتذة املادة " حيث اكنت امه النتاجئ هذه ادلر  اسة ان اجتاه مدراء الثانواين   مدراء املدارس الاكاملية والثانوية حنو درس الرتبية البدنية والرايضية يف ضوء أ

بأأنه اجتاه آراء أأساتذة املادة  سليب  نتيجة لضعف الوعي الثقايف لأهداف وأأمهية الرتبية البدنية    و مدراء الاكاملية حنو درس الرتبية البدنية والرايضية  يف ضوء أ

 ( .  3والرايضية. ) 

الاعيل  من خالل    كام أأثبتت النتاجئ ان حمور املشالكت الاجامتعية املرتبطة ابلتقدير واملاكفئة الاجامتعية    اس تحوذ عيل عدد كبري من النسب املئوية        

% ( ويدل ذكل عيل ان ذكل احملور أأكرث املشألك الاجامتعية اليت تواجه مدرس ومدرسات الرتبية    80ث جتاوزت نسبهتم )  ( حي  4،  5،    6الفقرة رمق )   

( مما يدل عيل نزاهة ورغبة مدرس الرتبية البدنية  يف تغيري نظرة    2البدنية يف مدينة غات وليس للمشألك املادية أأمهية ابلغة وهذا يفند فرضية البحث رمق )  

 متع السلبية  ملادة الرتبية البدنية وايل املدرسني واملدرسات. اجمل 

 التـرتـيـــب  النس بة املئوية  الفقـــــــــــــــــــرات  ت

 الـــــثـــالــــــث  63.64% افتقر ا يل احلياة املناس بة ارساي.؟ 33

ــ  77.27% أأرسيت من معيل مكدرس تربية بدنية.؟ال اشعر برض  34  الاولـــــــــــــ

 الــثـــاين مكرر 72.73% أأشكو من عدم القدرة عيل تقدمي يد العون واملساعدة لأفراد أأرسيت.؟ 35

 الــــثـاين مكرر 72.73% اشعر بأأن رأأي ليس هل أأمهية عند اختاذ القرارات الأرسية .؟ 36

 الـخــامـــــــس  50% مساعدة أأرسيت يف الرتتيب لأمور الزواج.؟ احتاج ا يل  37

 الرابــــــــــــع 54.55% اسكن بعيدا عن املدرسة.؟ 38
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 مما تقدم من عرض للنتاجئ والاس تنتاجات اكن من الواجب علينا كرتبويني متخصصني يف جمال الرتبية البدنية والرايضة  ان نويص ابلتايل:  -التوصيات:   –  2/ 5

لقاء  السعي اجلاد لتغيري الصورة السلبية للمعلمني ومعلامت ا - لرتبية البدنية والرايضة يف اجملمتع وذكل بتسليط الضوء عيل دور الرايضة الاجيايب وا 

 احملارضات التثقيفية. 

 تغيري حصة الرتبية الرايضة لتكون يف احلصص الأويل بدال من احلصص الأخرية.  -

 رضورة ادلمع املادي للرايضة املدرس ية بتوفري الأدوات و الأهجزة الالزمة ذلكل.  -

قامة أأنشطة داخلية وخارجية.تشجي  - ظهار الفروق الفردية بيهنم اب   ع املمتزيين من التالميذ وا 

 زايدة مرتبات معلمي الرتبية البدنية والرايضة مبا تمتيش للجهد واملسؤولية الكبرية امللقاة عيل عاتقهم.  -

 الاجامتعية.    رد اعتبار املعلمني واملعلامت بصفة عامة واس تعادة هيبهتم بتشجيعهم ورفع ماكنهتم -

 املـراجــــــع 

 . 2002امني انــــور اخلــويل : اصول الرتبية البدنية والرايضة ، دار الفكر العريب، القاهرة،  1-

  –  3                             . 1990الوطين للثقافة والفنون  والآداب ، الكويت،   سلسةل كتب ثقافية،اجمللســـــــــــــــــــــــــــ  : الرايضة واجملمتع،  – 2

 ، حتت شعار  السعــيد عــوارشية: جامعة السابع من ابريل "سابقا" لكية الرتبية البدنية ، جمدل املؤمتر  العلمي  لعلوم الرتبية البدنية والرايضة

 . 30.ص 2009 / 4 /15-16والرايضة يف توس يع قاعدة املامرسة الرايضية   " دور الثقافة البدنية                   

 الرتبية  الهادي امحد الس يد و لطفي عبدالنيب التنتوش: : جامعة السابع من ابريل "سابقا" لكية  الرتبية البدنية ، جمدل املؤمتر العلمي لعلوم  - 4

 البدنية والرايضة،  حتت شعار "دور الثقافة البدنية  والرايضــة يف توســـيع قاعــدة                                                                      

 (.           964 -939.ص ) 2009 / 4 /15-16املامرسة  الريــاضيـــة                                                            

 . 1987، دار الفكر العريب، القاهرة ،  مرص، 4التدريس  يف الرتبية الرايضية ، طحســــــن ســــيد عوض : طرق  -5

 . 2002حسني عبدامحليد امحد : الرتبية واجملمتع، دراسة يف عمل الاجامتع الرتبية، املكتب العريب  احلديث للنرش، اال سكندرية، مرص،  –6

 ،  1999، 1حسني عيل ا لعرسان: جامعة س هبا، لكية ا لرتبية البدنية الرايضية غات، جمةل الثقافةالرايضية ، دراسات وحبوث، العدد   –7

  1980 .         الفتاح عامثن : خدمة الفرد يف اجملاالت النوعية ،مكتبة الاجنلو ، القاهرة، عبد   –8

 . 2006، دار الوفاء دلنيا الطباعة والنرش، 1عصام ادلين متويل: دراسات ومقاييس يف جمال الرتبية البدنية والرايضة، ط- 9

 ، املؤسسة اجلامعية  1يس، بنيوية الظاهرة املدرس ية ووظيفهتا الاجامتعية، ط عيل اسعد وطفة و عيل جامس شهاب: عمل الاجامتع املدر – 10

 . 2004لدلراسات والنرش والتوزيع ، بريوت ،شار  اىميل اده، لبنان ،                                      

 (   1982   ت جامعة الفاحت " سابقا " ) عيل احلوات وامحد النالكوي: عمل الاجامتع مدخل دلراسة املشالكت الاجامتعية، منشورا – 11

 .    1983، املنشأأة العامة للنرش والتوزيع  واال عالن ، طرابلس، ليبيا،  1عيل بشري الفاندي وأآخرون: املرشد الرايض ، ط   -12 

        . 2013طباعة والنرش، ، دار الوفاء دلنيا ال 1عامد محدي داود وعناايت حامد ش بيل : اخلدمة الاجامتعية يف اجملال املدريس،  ط   –13

 .                   1982محمد محمد امحلامحي: اصول اللعب والرتبية، دار الاصالح للنرش والتوزيع، بريوت، لبنان،  – 14

 .    1976محمد كامل النحاس : اخلدمة الاجامتعية ورعاية الارسة، ادلار القومية للطباعة والنرش،   القاهرة ، مرص،   – 15



        

24 
 

 2018             ليبيا جامعة الزاوية            لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة ب       العدد: العرشون     اجملدل : اخلامس جمةل عامل الرايضة والعلوم الرتبوية    

 
 اجتاهات طلبة لكية الرتبية البدنية  امعة س هبا حنو النشاط البدين  

 أأ .م .د / ا صالح محمد شافعي 

حياة اال نسان ، ابعتبارها كدافع لسلوكه يف أأوجه حياته اخملتلفة ، وارتباطها ابال نسان منذ طفولته ويف  تؤدي الاجتاهات دوراً كبري يف   مقدمة البحث وأأمهيته : 

 ( 138: 2مجيع مراحل معره . )

ة . وتعترب  واخلاص  حتتل دراسة الاجتاهات ماكنة ابرزة يف الرتبية والتعلمي ويف دراسات الشخصية وديناميات امجلاعة والتواصل والعالقات اال نسانية العامة

اهات حنو الأفراد  من أأمه نواجت معلية التنش ئة الاجامتعية . ويه تعترب حمددات موهجة ضابطة منظمة للسلوك الاجامتعي . من خالل منو الفرد يتكون دليه اجت

 (  318:  6وامجلاعات واملؤسسات واملواقف  واملوضوعات الاجامتعية . ولك ما يقع يف اجملال البييئ للفرد .) 

أأمه خمرجات مع  تعد من  النفس ية والاجامتعية والرتبوية، فاالجتاهات وامليول  املفاهمي ذات الأمهية يف ادلراسات  التنش ئة يعد مفهوم الاجتاهات من  لية 

أأمه حمددات السلوك و دوافعه   نفسه من  الوقت  التنش ئة والرتبية يه تكوين اجتاهات سوية دلى  وانالاجامتعية، ويه يف  تعديل    وظائف معلية  أأو  الأفراد 

 ( 12: 1اجتاهات غري مرغوبة دلهيم . )

ا ىل تعدد تقنيات قياس الاجتاهات اليت هتدف معوما ملعرفة نوع اجتاهات    World Health Organizationويشري حسن هادي الزايدي نقال عن  

الش باب الأفراد وشدهتا ومعرفة املوافقة واملعارضة خبصوصها، وكثري من اجلدل يدور يف اجملمتع للتأأثري عىل سلوكيات  الطريقة الأفضل  ات املعارصة عن ما يه 

الفرتة، ومتابعة  للحصول عىل منوذج حياة حصية جيدة، فاملدارس واجلامعات يف هذه الفرتة تلعب دورا كبريا يف تأأسيس أأمناط للحياة فيجب الرتكزي عىل هذه  

 ( 18:4ملشألك . ) املواقف الفردية الاجيابية أأو السلبية يف التعامل مع ا

 (   56:   5ويعد النشاط البدين أأحد أأفضل الأسلحة اليت ميلكها اجملمتع ملقاومة املشالكت الاجامتعية املتطورة اليت توجد اليوم . )

عات يف مواهجة وقت  ويرى املهمتون  بدراسة النشاط البدين أأنه ميكن التعرف عىل حضارة اجملمتعات من خالل معرفة الوسائل اليت تس تخدهما تكل اجملمت

 (  56:  5الفراغ وأأنه توجد عالقة وثيقة بني ثقافة اجملمتع ومس توايت املشاركة يف الأنشطة البدنية السائدة يف اجملمتع . )

تلفة وتمنية قدرات اللياقة  كام أأن للأنشطة البدنية تأأثريات ا جيابية عىل الناحية الصحية والبدنية مفن خاللها يمتكن الفرد من تقوية أأهجزة اجلسم العضوية اخمل 

 (  1:   4البدنية اليت متكنه من الاحتفاظ وتطوير هذه القابليات . ) 

كتساب همارة حركية  كام أأن الرتبية البدنية مل تعد جمرد تدريب بدين أأو رايض ميارسه الفرد جملرد حتريك أأعضاء اجلسم أأو بغرض التقوية العضلية أأو جمرد ا

عداد الفرد للتكيف مع حياته وجممتعة من خالل  معينة بل يه حماوةل لرتبي  ة الفرد تربية اكمةل عن طريق نشاط وس يلته الأوىل حركة اجلسم ؛ ا ي أأهنا هتدف ا ىل ا 

 (   57:  5تمنيته بدنيا وعقليا واجامتعيا . ) 

عادات رايضية وتروحيية لضامن ممارسة  ، ا ىل رضورة العمل عيل تكوين اجتاهات و    White   Pool( نقال عن بول هوايت 2008ويذكر رمضان ايسني )

  5مل والنوم و التغذية ) الأفراد للأنشطة الرايضية ،وأأمهية النظر ا ىل الرايضة والرتوحي عيل أأهنا من الأمور اليت تقف عيل نفس املس توي من الأمهية للك من الع

:57  .) 

يلعب دورا همام يف حتقيق التوازن النفيس للأفراد، حيث    عن هولي ودون فرانكز أن النشاط البدني(  2013يذكر حسن هادي الزايدي )

 (  1:    4يعمل عىل ختفيف الضغط النفيس والتوتر الناجت عن ظروف العمل ويقلل اال صابة ابلأمراض املصاحبة للتوتر. )

التحمك يف تغرياته الا أأن يتدرب عيل  نسان  البدين فميكن لال  النشاط  أأن ختف وطأأهتا عن طريق  للحياة احلديثة ميكن  ن الرسعة املزتايدة  نفعالية عن  وا 

 ( .  58:  5طريق اشرتاكه يف الألعاب اخملتلفة فيتحمك يف عواطفه ويبتعد عن القلق ،ويشعر ابلثقة ويمتتع ابلهبجة .)
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ليه تكل الأمة وأأن هذا التطور يعكس مدى كفاءة وفاعلية الأنظمة  أأن تقدم أأي أأم ة يتأأثر ا ىل حد كبري مبدى التطور العلمي والتكنولويج اذلي تصل ا 

 ( 50:   3التدريبية والرتبوية ويف اجملال اجلامعي يعترب الطالب عنرص من العنارص اليت يؤمل علهيا يف العلمية الرتبوية والتدريبية.)

ة  جتاهات هؤالء الطالب حنو النشاط البدين يعد من الأمور الهامة والأساس ية  يف بناء خشصياهتم ؛ فالش باب اجلامعي اليوم ميثل طاقة برشيلهذا فا ن ا

تحمت علينا دراسة نه ي كبريه من الواجب استامثرها عرب التقليل من هدرها وتاكمل خشصيهتا من مجيع املهارات الالزمة وكون جممتعنا مر بظروف وحتدايت كبريه فا

 (  1:   4لك هؤالء الش باب مضن فلسفة الرتبية احلديثة . ) 

 : البحث  امجلاعا  مشلكة  أأو  الأفراد  أأو سلوك  اس تجاابت  واملعرفية وحيدد  واال دراكية  ادلافعية والانفعالية  العمليات  ينظم  أأن الاجتاه  علميا  املعروف  ت حنو  من 

د حنو أأي مثري يعترب من العوامل املهمة يف حتديد مدى جناح الفرد يف الاس تجابة ذلكل املثري . وهناكل ما يسمى  املوضوعات والأنشطة اخملتلفة . فاجتاه الفر 

. وعليه فا ن اخنراط أأي  الاجتاه اال جيايب حنو موضوع معني أأو حنو نشاط ما ؛ وهذا يؤدي ا ىل تفاعل ذكل الفرد مع تكل املادة أأو ذكل النشاط والاس تفادة مهنام   

دافعيته ونشاطه وابلتايل حتصيهل وتطورطالب   أأنشطة تكل اللكية س يؤثر حامت وبشلك سليب يف  ه  يف ختصص مضن لكية ما وهو حيمل اجتاهات سلبية حنو 

 (  715،  714:    7املهين . ) 

ا النشاط ، وحيث أأن لكية الرتبية  وعىل هذا الأساس فا ن اجتاهات الطالب حنو النشاط البدين س تؤثر ابلتأأكيد يف دافعيهتم وسلوكهم وتعاملهم مع هذ

نه من الرضوري دراسة اجتاهات طلبة هذه اللكية حنو النشاط البدين للتعرف عىل مدى تأأثري ب رامج اللكية اخملتلفة البدنية تُعىن هبذا النشاط بشلك أأسايس ، فا 

 لكية الرتبية البدنية  امعة س هبا حنو النشاط البدين .  عىل هذه الاجتاهات ، وهو ما دعا ال جراء هذه ادلراسة هبدف التعرف عىل اجتاهات طالب

 التعرف عيل اجتاهات طالب لكية الرتبية البدنية حنو النشاط البدين .  هدف البحث : 

 توجد اجتاهات ا جيابية حنو النشاط البدين دلى طالب لكية الرتبية البدنية .  فرض البحث : 

 ادلراسات السابقة : 

بعنوان  "تأأثري تدريس مقرر الرتبية الرايضية عىل الاجتاهات حنو النشاط الرايض دلى طالب لكية الرتبية  ( 8( ) 2006ويل عبد هللا ) دراسة عصام ادلين مت 

الرتبية   ( طالب بلكية120شعبة تعلمي أأسايس  امعة املنوفية" ابس تخدام املهنج التجرييب ، وتطبيق مقياس الاجتاهات حنو النشاط الرايض عىل عينة قواهما )

( يف مجموع اجتاهات طالب اجملموعة التجريبية حنو النشاط الرايض وذكل بعد  0.01، وقد أأسفرت النتاجئ عن وجود فروق ذات دالةل ا حصائية ومبس توى ) 

نشاط الرايض يف القياسني  تعرضهم للمتغري التجرييب )مقرر الرتبية الرايضية( ، ووجود فروق واحضة يف معدالت نسب التحسن يف اجتاهات الطالب حنو ال 

 القبيل والبعدي للمجموعتني التجريبية الضابطة ولصاحل اجملموعة التجريبية. 

بعنوان "اجتاهات طلبة جامعة السلطان قابوس حنو النشاط الرايض وعالقهتا ببعض    ( 10( ) 2004با يل ، عيل الشعييل ) دراسة اكشف زايد ، مصطفي  اجل 

( طالبة من جامعة السلطان قابوس ، وقد اس تخدم مقياس كينيون لالجتاهات  135( طالب و)217املتغريات" ابس تخدم املهنج الوصفي عىل عينة مكونة من )

جيابية عالية  2اجتاهات ا جيابية دلى عينة البحث حنو النشاط الرايض .  ( توجد 1حنو النشاط البدين ، وأأسفرت أأمه نتاجئ عن : ( أأظهرت عينة البحث اجتاهات ا 

املنافسة والتفوق ، وأأخريا حنو أأبعاد مقياس الاجتاهات كام ييل عىل الرتتيب : الصحة واللياقة ، اخلربة الاجامتعية ، الرتوحي وخفض التوتر ، اخلربة امجلالية ،  

   دين كخربة توتر وخماطرة .  النشاط الب 

) د  امحلامحي  ) 1988راسة محمد  الأول  (  12(  الصف  طلبة  من  عينة  عيل  الرايض"  النشاط  حنو  عيل الاجتاهات  الرايضية  الرتبية  مقرر  تدريس  "أأثر  بعنوان 

( طالبا موزعني عيل مجموعتني 109( وقد بلغ عددمه )1988واملسجلني دلارسة مادة الرتبية الرايضية  امعة أأم القرى مبكة املكرمة خالل الفصل ادلرايس الثاين )

أأمه   ومن   ، هل  العلمية  املعامالت  وحساب  بتصمميه  هو  قام  واذلي  البدين،  النشاط  حنو  مقياس الاجتاهات  اس تخدم  وقد   ، والضابطة  اليت  التجريبية  النتاجئ 

لهيا ادلراسة وجود فروق جوهرية ومبس توى دالةل ) طي القياس القبيل والبعدي يف اجتاهات طالب اجملموعة التجريبية ولصاحل القياس  ( بني متوس0,01توصلت ا 

 البعدي ، كام أأفادت النتاجئ عدم وجود فروق معنوية بني متوسطي القياس والبعدي  يف اجتاهات طالب اجملموعة الضابطة .  
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 ا جراءات البحث : 

 يعة البحث املهنج الوصفي ابلأسلوب املسحي ملالمئته لطب مهنج البحث : 

 جماالت البحث : 

 جامعة س هبا  –لكية الرتبية البدنية اجملال املاكين :  

 2016 - 2015العام اجلامعي اجملال الزمين :  

%( كام  74.5( بنس بة )141( ممثةل للمجمتع الأصيل البالغ عدده )105جامعة س هبا قواهما )  –عينة عشوائية من طالب لكية الرتبية البدنية عينة البحث :  

 ابجلدول التايل  : 

 عدد ونسب متثيل الس نوات الأربعة للك من اجملمتع الأصيل وعينة للبحث ( 1جدول ) 

 العدد والنس بة املئوية 

 اجملمتع الأصيل والعينة 

 الرابعة  الثالثة  الثانية  الأوىل 
 اجملموع 

 نس بة  عدد  نس بة  عدد  نس بة  عدد  نس بة  عدد 

 141 %   29.8 42 %   15.6 22 %   29.8 42 %   24.8 35 اجملمتع الأصيل للبحث  1

 105 %   32.4 34 %   16.2 17 %   29.5 31 %   22 23 عينة البحث  2

 %   74.5 نس بة متثيل العينة للمجمتع الأصيل  3

   أأداة البحث : 

وأأعد صورته العربية محمد حسن عالوي اليت اش متلت عىل     Gerald  Kenyonمقياس كنيون لالجتاهات حنو النشاط البدين وضعه يف الأصل جريادل كنيون

، كام أأوجد الصدق املنطقي لأبعاد املقياس .    0.92،     0.88( عبارة ، وقام حبساب املعامالت العلمية لأبعاد املقياس ؛ حيث تراوح معامل الثبات ما بني  54)

 عاد املقياس وأأرقام لك من العبارات اال جيابية والسلبية للك بُعد وطريقة تصحيحها  : ( . واجلدول التايل يوحض لك من أأب455 –  444: 12)

 أأبعاد املقياس وأأرقام العبارات اال جيابية والسلبية للك بعد وتصحيحها ( 2جدول ) 

 

 الأبعاد 

 أأرقام العبارات السلبية  أأرقام العبارات الاجيابية 

 49،    39،    19 29،    25،    20،    17،    11 النشاط البدين كخربة اجامتعية  

 36،    27،   6 47،    40،   32،   23،   18،   15،   10،   4 النشاط البدين للصحة واللياقة  

 38،    22،   13،   1 .   53،   50،   42،   28،   7 النشاط البدين كخربة توتر وخماطرة  

  48،   45،   41،   35،   33،   30،   14،   8،   3 النشاط البدين كخربة جاملية  

 .   54،   31 51،   44،   37،    26،   21،  16،   12 النشاط البدين خلفض التوتر  

 52،   46،   24،   5 43،    34،   9،   2 النشاط البدين للتفوق الرايض  

 كيفية التصحيح 
 أأوافق  الأوزان 

 بدرجة كبرية 

 مل أأكون  أأوافق 

 رأأي بعد 

 أأعارض  أأعارض 

 بدرجة كبرية 

 أأوافق 

 بدرجة كبرية 

 مل أأكون  أأوافق 

 رأأي بعد 

 أأعارض  أأعارض 

 بدرجة كبرية 

 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 ادلرجات 
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 : الأساليب اال حصائية املس تخدمة  

 معامل الارتباط  –الاحنراف املعياري  –املتوسط احلسايب  –النس بة املئوية 

 عرض ومناقشة النتاجئ : 

 أأواًل : عرض النتاجئ :   

 105اال جيابية للُبعد )النشاط البدين كخربة اجامتعية( دلى عينة البحث ؛ ن =  التكرارات والنسب املئوية للعبارات  (    3جدول )  

 أأعارض بدرجة كبرية  أأعارض  مل أأكون رأأي بعد  أأوافق  أأوافق بدرجة كبرية  رمق العبارة 

 النس بة  التكرار  النس بة  التكرار  النس بة  التكرار  النس بة  التكرار  النس بة  التكرار 

11 46 43.8 % 44 41.9   % 12 11.4   % 2 1.9   % 1 0.9   % 

17 54 51.4   % 40 40   % 5 4.8   % 5 4.8   % 1 0.9   % 

20 57 54.3   % 34 34   % 5 4.8   % 6 5.7   % 3 2.9   % 

25 44 41.9   % 42 40   % 11 10.5   % 6 5.7   % 2 1.9   % 

29 27 25.7   % 65 61.9   % 10 9.5   % 3 2.9   % 0 - 

 

 105(التكرارات والنسب املئوية للعبارات السلبية للُبعد )النشاط البدين كخربة اجامتعية( دلى عينة البحث ؛ ن =     4جدول )  

 أأعارض بدرجة كبرية  أأعارض  مل أأكون رأأي بعد  أأوافق  أأوافق بدرجة كبرية  العبارة رمق  

 النس بة  التكرار  النس بة  التكرار  النس بة  التكرار  النس بة  التكرار  النس بة  التكرار 

19 20 19   % 15 14.3   % 13 12.3   % 38 36.2   % 19 18   % 

39 18 17.1   % 34 31.5   % 16 15.2   % 34 31.5   % 3 2.9   % 

49 18 17.1   % 36 34.2   % 15 14.2   % 23 21.9   % 13 12.3   % 

 105(التكرارات والنسب املئوية للعبارات اال جيابية للُبعد )النشاط البدين للصحة واللياقة( دلى عينة البحث ؛ ن =    5جدول )  

 بدرجة كبرية أأعارض   أأعارض  مل أأكون رأأي بعد  أأوافق  أأوافق بدرجة كبرية  رمق العبارة 

 النس بة  التكرار  النس بة  التكرار  النس بة  التكرار  النس بة  التكرار  النس بة  التكرار 

4 52 49.5   % 43 40.9   % 7 6.6   % 3 2.9   % 0 - 

10 62 59 % . 35 33.3   % 4 3.8   % 4 3.8   % 0 - 

15 69 65.7   % 31 29.5   % 3 2.9   % 2 1.9   % 0 - 

18 55 52.3   % 39 34.2   % 6 5.7   % 2 1.9   % 3 2.9   % 

23 43 40.9   % 29 27.6   % 11 10.5   % 20 19   % 2 1.9   % 

32 38 36.2   % 57 54.3   % 4 3.8   % 5 4.8   % 1 0.9   % 

40 44 41.9   % 53 50.4   % 6 5.7   % 0 - 2 1.9   % 

47 34 32.3   % 55 52.3   % 6 5.7   % 8 7.6   % 2 1.9   % 

 

 



        

28 
 

 2018             ليبيا جامعة الزاوية            لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة ب       العدد: العرشون     اجملدل : اخلامس جمةل عامل الرايضة والعلوم الرتبوية    

 
 105التكرارات والنسب املئوية للعبارات السلبية للُبعد )النشاط البدين للصحة واللياقة( دلى عينة البحث ؛ حيث ن =  (   6جدول )  

 أأعارض بدرجة كبرية  أأعارض  مل أأكون رأأي بعد  أأوافق  أأوافق بدرجة كبرية  رمق العبارة 

 النس بة  التكرار  النس بة  التكرار  النس بة  التكرار  النس بة  التكرار  النس بة  التكرار 

6 11 10.5   % 17 16.1   % 9 8.5   % 46 43.8   % 22 20.9   % 

27 31 29.5   % 24 22.8   % 12 11.4   % 25 23.8   % 13 12.3   % 

36 30 28.5   % 28 26.6   % 9 8.5   % 28 26.6   % 10 9.5   % 

 105(التكرارات والنسب املئوية للعبارات اال جيابية للُبعد )النشاط البدين كخربة توتر وخماطرة( دلى عينة البحث ؛ ن =     7جدول )  

 أأعارض بدرجة كبرية  أأعارض  مل أأكون رأأي بعد  أأوافق  أأوافق بدرجة كبرية  رمق العبارة 

 النس بة  التكرار  النس بة  التكرار  النس بة  التكرار  النس بة  التكرار  النس بة  التكرار 

7 16 15.2   % 28 26.6   % 11 10.5   % 36 34.2   % 14 13.3   % 

28 21 20   % 26 24.7   % 17 16.2   % 24 22.8   % 17 16.2   % 

42 32 30.4   % 48 45.7   % 13 12.3   % 11 10.5   % 1 0.9   % 

50 26 24.7   % 36 34.2   % 13 12.3   % 19 18   % 11 10.5   % 

53 30 28.5   % 59 56.2   % 7 6.6   % 9 8.5   % 0 - 

 105(التكرارات والنسب املئوية للعبارات السلبية للُبعد )النشاط البدين كخربة توتر وخماطرة( دلى عينة البحث ؛ ن =    8جدول )  

 أأعارض بدرجة كبرية  أأعارض  مل أأكون رأأي بعد  أأوافق  أأوافق بدرجة كبرية  رمق العبارة 

 النس بة  التكرار  النس بة  التكرار  النس بة  التكرار  النس بة  التكرار  النس بة  التكرار 

1 46 43.8   % 34 31.5   % 10 9.5   % 12 11.4   % 3 2.9   % 

13 22 20.9   % 44 41.9   % 15 14.3   % 15 14.2   % 9 8.5   % 

22 29 27.6   % 24 22.8   % 18 17.1   % 23 21.9   % 11 10.5   % 

38 27 25.7   % 53 50.4   % 10 9.5   % 12 11.4   % 3 2.9   % 

 (    9جدول )  

 105دلى عينة البحث ؛  ن =    -اال جيابية   -التكرارات والنسب املئوية لعبارات الُبعد )النشاط البدين كخربة جاملية(  

 أأعارض بدرجة كبرية  أأعارض  مل أأكون رأأي بعد  أأوافق  أأوافق بدرجة كبرية  رمق العبارة 

 النس بة  التكرار  النس بة  التكرار  النس بة  التكرار  النس بة  التكرار  النس بة  التكرار 

3 63 60   % 30 28.5   % 3 2.9   % 6 5.7   % 3 2.9   % 

8 65 61.9   % 32 30.4   % 4 3.8   % 2 1.9   % 2 1.9   % 

14 39 37.1   % 47 44.7   % 12 11.4   % 5 4.8   % 2 1.9   % 

30 27 25.7   % 60 57.1   % 12 11.4   % 6 5.7   % 0 - 

33 30 28.5   % 51 48.5   % 14 13.3   % 8 7.6   % 2 1.9   % 

35 36 34.2   % 51 48.5   % 12 11.4   % 4 3.8   % 2 1.9   % 

41 36 34.2   % 50 47.6   % 12 11.4   % 5 4.8   % 2 1.9   % 

45 19 18   % 60 57.1   % 12 11.4   % 12 11.4   % 2 1.9   % 

48 36 34.2   % 49 46.6   % 9 8.5   % 10 9.5   % 1 0.9   % 



        

29 
 

 2018             ليبيا جامعة الزاوية            لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة ب       العدد: العرشون     اجملدل : اخلامس جمةل عامل الرايضة والعلوم الرتبوية    

 
 

 

 

 

 

 (   10جدول )  

 105التكرارات والنسب املئوية للعبارات اال جيابية للُبعد )النشاط البدين خلفض التوتر( دلى عينة البحث ؛ ن =  

 أأعارض بدرجة كبرية  أأعارض  مل أأكون رأأي بعد  أأوافق  أأوافق بدرجة كبرية  رمق العبارة 

 النس بة  التكرار  النس بة  التكرار  النس بة  التكرار  النس بة  التكرار  النس بة  التكرار 

12 49 46.6   % 40 38   % 7 6.6   % 6 5.7   % 3 2.9   % 

16 46 43.8   % 33 31.4   % 21 20   % 3 2.9   % 2 1.9   % 

21 45 42.8   % 44 41.9   % 4 3.8   % 7 6.6   % 5 4.8   % 

26 40 38   % 48 48.7   % 8 7.6   % 6 5.7   % 3 2.9   % 

37 28 26.6   % 51 48.5   % 16 15.2   % 7 6.6   % 3 2.9   % 

44 40 38   % 51 48.5   % 7 6.6   % 5 4.8   % 2 1.9   % 

51 24 22.8   % 47 44.7   % 15 14.3   % 15 14.3   % 4 3.8   % 

 (    11جدول )  

 105التكرارات والنسب املئوية للعبارات السلبية للُبعد )النشاط البدين خلفض التوتر( دلى عينة البحث ؛ ن =  

 أأعارض بدرجة كبرية  أأعارض  مل أأكون رأأي بعد  أأوافق  أأوافق بدرجة كبرية  رمق العبارة 

 النس بة  التكرار  النس بة  التكرار  النس بة  التكرار  النس بة  التكرار  النس بة  التكرار 

31 27 25.7   % 41 39   % 17 16.2   % 17 16.2   % 3 2.9   % 

54 25 23.8   % 19 18.1   % 8 7.6   % 31 29.5   % 22 20.9   % 

 (    12جدول )  

 105التكرارات والنسب املئوية للعبارات اال جيابية للُبعد )النشاط البدين كخربة للتفوق الرايض( دلى عينة البحث ؛ ن =  

 أأعارض بدرجة كبرية  أأعارض  مل أأكون رأأي بعد  أأوافق  أأوافق بدرجة كبرية  رمق العبارة 

 النس بة  التكرار  النس بة  التكرار  النس بة  التكرار  النس بة  التكرار  النس بة  التكرار 

2 34 31.5   % 44 41.9   % 12 11.4   % 12 11.4   % 3 2.9   % 

9 56 53.3   % 32 30.4   % 8 7.6   % 8 7.6   % 1 0.9   % 

34 28 26.6   % 36 34.2   % 20 19   % 16 15.2   % 5 4.8   % 

43 23 21.9   % 63 60   % 11 10.5   % 6 5.7   % 2 1.9   % 

 (    13جدول )  

 105التكرارات والنسب املئوية للعبارات السلبية للُبعد )النشاط البدين كخربة للتفوق الرايض( دلى عينة البحث ؛ ن =  

 أأعارض بدرجة كبرية  أأعارض  مل أأكون رأأي بعد  أأوافق  أأوافق بدرجة كبرية  رمق العبارة 

 النس بة  التكرار  النس بة  التكرار  النس بة  التكرار  النس بة  التكرار  النس بة  التكرار 
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5 19 18.1   % 27 25.7   % 21 20   % 31 29.1   % 7 6.6   % 

24 17 16.1   % 37 35.2   % 17 16.1   % 23 21.9   % 11 10.5   % 

46 26 24.7   % 40 38   % 12 11.4   % 22 20.9   % 5 4.8   % 

52 26 24.7   % 46 43.8   % 11 10.5   % 16 15.2   % 6 5.7   % 

 

 

 (    14جدول )  

 105درجات العبارات اال جيابية للُبعد )النشاط البدين كخربة اجامتعية( دلى عينة البحث ؛ ن =  

 درجات لك عبارة مجموع   ( 1أأعارض بدرجة كبرية)  ( 2أأعارض )  ( 3مل أأكون رأأي بعد )  ( 4أأوافق )  ( 5أأوافق بدرجة كبرية )  رمق العبارة 

 ادلرجة  التكرار  ادلرجة  التكرار  ادلرجة  التكرار  ادلرجة  التكرار  ادلرجة  التكرار 

11 46 230 44 176 12 36 2 4 1 1 447 

17 54 270 40 160 5 15 5 10 1 1 456 

20 57 285 34 136 5 15 6 12 3 3 451 

25 44 220 42 168 11 33 6 12 2 2 435 

29 27 135 65 260 10 30 3 6 0 0 431 

 2220 مجموع درجات العبارات اال جيابية للُبعد 

 (    15جدول )  

 105درجات العبارات السلبية للُبعد )النشاط البدين كخربة اجامتعية( دلى عينة البحث ؛ ن =  

 مجموع درجات لك عبارة  ( 5أأعارض بدرجة كبرية)  ( 4أأعارض )  ( 3مل أأكون رأأي بعد )  ( 2أأوافق )  ( 1أأوافق بدرجة كبرية )  رمق العبارة 

 ادلرجة  التكرار  ادلرجة  التكرار  ادلرجة  التكرار  ادلرجة  التكرار  ادلرجة  التكرار 

19 20 20 15 30 13 39 38 152 19 95 336 

39 18 18 34 68 16 48 34 136 3 15 285 

49 18 18 36 72 15 45 23 92 13 65 292 

 913 مجموع درجات العبارات السلبية للُبعد 

 (    16جدول )  

 105درجات العبارات اال جيابية للُبعد )النشاط البدين للصحة واللياقة( دلى عينة البحث ؛ ن =  

 مجموع  1أأعارض بدرجة كبرية  ( 2أأعارض )  ( 3مل أأكون رأأي بعد )  ( 4أأوافق )  ( 5أأوافق بدرجة كبرية)  رمق العبارة 

 ادلرجة  التكرار  ادلرجة  التكرار  ادلرجة  التكرار  ادلرجة  التكرار  ادلرجة  التكرار  لك عبارة 

4 52 260 43 172 7 21 3 6 0 0 459 

10 62 310 35 140 4 12 4 8 0 0 470 

15 69 345 31 124 3 9 2 4 0 0 482 

18 55 275 39 156 6 18 2 4 3 3 456 

23 43 215 29 116 11 33 20 40 2 2 406 

32 38 190 57 228 4 12 5 10 1 1 441 

40 44 220 53 112 6 18 0 0 2 2 352 
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47 34 170 55 220 6 18 8 16 2 2 426 

 3492 مجموع درجات العبارات اال جيابية للُبعد 

 

 

 

 

 (   17جدول )  

 105درجات العبارات السلبية للُبعد )النشاط البدين للصحة واللياقة( دلى عينة البحث ؛ ن =    

 مجموع  5أأعارض بدرجة كبرية  ( 4أأعارض )  ( 3مل أأكون رأأي بعد )  ( 2أأوافق )  ( 1أأوافق بدرجة كبرية)  رمق العبارة 

 ادلرجة  التكرار  ادلرجة  التكرار  ادلرجة  التكرار  ادلرجة  التكرار  ادلرجة  التكرار  لك عبارة 

6 11 11 17 34 9 27 46 184 22 110 366 

27 31 31 24 48 12 36 25 100 13 65 280 

36 30 30 28 56 9 27 28 112 10 50 275 

 921 مجموع درجات العبارات السلبية للُبعد 

 (    18جدول )  

 105درجات العبارات اال جيابية للُبعد )النشاط البدين كخربة توتر وخماطرة( دلى عينة البحث ؛ ن =  

 مجموع  1أأعارض بدرجة كبرية  ( 2أأعارض )  ( 3مل أأكون رأأي بعد )  ( 4أأوافق )  ( 5كبرية) أأوافق بدرجة   رمق العبارة 

 ادلرجة  التكرار  ادلرجة  التكرار  ادلرجة  التكرار  ادلرجة  التكرار  ادلرجة  التكرار  لك عبارة 

7 16 80 28 112 11 33 36 72 14 14 311 

28 21 105 26 104 17 51 24 48 17 17 325 

42 32 160 48 192 13 39 11 22 1 1 414 

50 26 130 36 144 13 39 19 38 11 11 362 

53 30 150 59 236 7 21 9 18 0 0 425 

 1837 مجموع درجات العبارات اال جيابية للُبعد 

 (   19جدول )  

 105درجات العبارات السلبية للُبعد )النشاط البدين كخربة توتر وخماطرة( دلى عينة البحث ؛ ن =    

 مجموع  5أأعارض بدرجة كبرية  ( 4أأعارض )  ( 3بعد ) مل أأكون رأأي   ( 2أأوافق )  ( 1أأوافق بدرجة كبرية)  رمق العبارة 

 ادلرجة  التكرار  ادلرجة  التكرار  ادلرجة  التكرار  ادلرجة  التكرار  ادلرجة  التكرار  لك عبارة 

1 46 46 34 68 10 30 12 48 3 15 207 

13 22 22 44 88 15 45 15 60 9 45 260 

22 29 29 24 48 18 54 23 92 11 55 278 

38 27 27 53 106 10 30 12 48 3 15 226 

 971 مجموع درجات العبارات السلبية للُبعد 
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 (    20جدول )  

 105درجات العبارات اال جيابية للُبعد )النشاط البدين كخربة جاملية( دلى عينة البحث ؛ ن =  

 مجموع  1أأعارض بدرجة كبرية  ( 2أأعارض )  ( 3مل أأكون رأأي بعد )  ( 4أأوافق )  ( 5أأوافق بدرجة كبرية)  رمق العبارة 

 ادلرجة  التكرار  ادلرجة  التكرار  ادلرجة  التكرار  ادلرجة  التكرار  ادلرجة  التكرار  لك عبارة 

3 63 315 30 120 3 9 6 12 3 3 459 

8 65 325 32 128 4 12 2 4 2 2 471 

14 39 195 47 188 12 36 5 10 2 2 431 

30 27 135 60 240 12 36 6 12 0 0 423 

33 30 150 51 204 14 42 8 16 2 2 414 

35 36 180 51 204 12 36 4 8 2 2 430 

41 36 180 50 200 12 36 5 10 2 2 428 

45 19 95 60 240 12 36 12 24 2 2 397 

48 36 180 49 196 9 27 10 20 1 1 424 

 3877 مجموع درجات عبارات الُبعد 

 (    21جدول )  

 105درجات العبارات اال جيابية للُبعد )النشاط البدين خلفض التوتر( دلى عينة البحث ؛ ن =  

 مجموع  1أأعارض بدرجة كبرية  ( 2أأعارض )  ( 3مل أأكون رأأي بعد )  ( 4أأوافق )  ( 5أأوافق بدرجة كبرية)  رمق العبارة 

 ادلرجة  التكرار  ادلرجة  التكرار  ادلرجة  التكرار  ادلرجة  التكرار  ادلرجة  التكرار  لك عبارة 

12 49 245 40 160 7 21 6 12 3 3 441 

16 46 230 33 132 21 63 3 6 2 2 433 

21 45 225 44 176 4 12 7 14 5 5 432 

26 40 200 48 192 8 24 6 12 3 3 431 

37 28 140 51 204 16 48 7 14 3 3 409 

44 40 200 51 204 7 21 5 10 2 2 437 

51 24 120 47 188 15 45 15 30 4 4 387 

 2970 مجموع درجات العبارات اال جيابية للُبعد 

 (   22جدول )  

 105درجات العبارات السلبية للُبعد )النشاط البدين خلفض التوتر( دلى عينة البحث ؛ ن =    

 مجموع  5أأعارض بدرجة كبرية  ( 4أأعارض )  ( 3مل أأكون رأأي بعد )  ( 2أأوافق )  ( 1أأوافق بدرجة كبرية)  رمق العبارة 
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 ادلرجة  التكرار  ادلرجة  التكرار  ادلرجة  التكرار  ادلرجة  التكرار  ادلرجة  التكرار 

 لك عبارة 

31 27 27 41 82 17 51 17 68 3 15 243 

54 25 25 19 38 8 24 31 124 22 110 321 

 564 مجموع درجات العبارات السلبية للُبعد 

 

 

 105درجات العبارات اال جيابية للُبعد )النشاط البدين كخربة للتفوق الرايض( دلى عينة البحث ؛ ن =  (    23جدول )  

 مجموع  1أأعارض بدرجة كبرية  ( 2أأعارض )  ( 3مل أأكون رأأي بعد )  ( 4أأوافق )  ( 5كبرية) أأوافق بدرجة   رمق العبارة 

 ادلرجة  التكرار  ادلرجة  التكرار  ادلرجة  التكرار  ادلرجة  التكرار  ادلرجة  التكرار  لك عبارة 

2 34 170 44 176 12 36 12 24 3 3 409 

9 56 280 32 160 8 24 8 16 1 1 481 

34 28 140 36 180 20 60 16 32 5 5 417 

43 23 115 63 315 11 33 6 12 2 2 477 

 1784 مجموع درجات العبارات اال جيابية للُبعد 

 (   24جدول )  

 105درجات العبارات السلبية للُبعد )النشاط البدين كخربة للتفوق الرايض( دلى عينة البحث ؛ ن =    

 مجموع  5أأعارض بدرجة كبرية  ( 4أأعارض )  ( 3مل أأكون رأأي بعد )  ( 2أأوافق )  ( 1أأوافق بدرجة كبرية)  رمق العبارة 

 ادلرجة  التكرار  ادلرجة  التكرار  ادلرجة  التكرار  ادلرجة  التكرار  ادلرجة  التكرار  لك عبارة 

5 19 19 27 54 21 63 31 124 7 35 295 

24 17 17 37 74 17 51 23 92 11 55 289 

46 26 26 40 80 12 36 22 88 5 25 255 

52 26 26 46 92 11 33 16 64 6 30 245 

 1084 مجموع درجات العبارات السلبية للُبعد 

ليه (   25جدول )    اجملموع والنس بة املئوية دلرجات العبارات اال جيابية والسلبية بلك بُعد من أأبعاد املقياس طبقا الس تجاابت عينة البحث وما تشري ا 

عدد   العبارات  الُبعد 

 العبارات 

ادلرجة  

 العظمى 

ادلرجة  

 الفعلية 

ليه  النس بة   ما تشري ا 

جيابية عالية حنو النشاط البدين كخربة اجامتعية  %   84.6 2220 2625 5 اال جيابية  الأول   درجة عالية جدا تشري ا ىل اجتاهات ا 

  %   58 913 1575 3 السلبية 

جيابية عالية حنو النشاط البدين للصحة واللياقة  %   83.1 3492 4200 8 اال جيابية  الثاين   درجة عالية جدا تشري ا ىل اجتاهات ا 

  %   58.5 921 1575 3 السلبية 

جيابية عالية حنو النشاط البدين كخربة توتر وخماطرة  %   70 1837 2625 5 اال جيابية  الثالث   درجة عالية جدا تشري ا ىل اجتاهات ا 

  %   46 971 2100 4 السلبية 

جيابية عالية حنو النشاط البدين   %   82 3877 4725 9 اال جيابية  الرابع   كخربة جاملية درجة عالية جدا تشري ا ىل اجتاهات ا 

جيابية عالية حنو النشاط البدين خلفض التوتر  %   80.8 2970 3675 7 اال جيابية  اخلامس   درجة عالية جدا تشري ا ىل اجتاهات ا 
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  %   53.7 564 1050 2 السلبية 

جيابية عالية حنو النشاط البدين كخربة للتفوق الرايض  %   85 1784 2100 4 اال جيابية  السادس   درجة عالية جدا تشري ا ىل اجتاهات ا 

  %   51.6 1084 2100 4 بية السل 

 

 (   26جدول )  

ليه   اجملموع والنس بة املئوية دلرجات لك بُعد من أأبعاد املقياس طبقا الس تجاابت عينة البحث وما تشري ا 

عدد   الُبعد 

 العبارات 

ادلرجة  

 العظمى 

ادلرجة  

 الفعلية 

ليه  النس بة   ما تشري ا 

جيابية عالية حنو النشاط البدين كخربة اجامتعية درجة عالية جدا تشري ا ىل   %   74.6 3133 4200 8 الأول   اجتاهات ا 

جيابية عالية حنو النشاط البدين للصحة واللياقة  %   76.4 4413 5775 11 الثاين   درجة عالية جدا تشري ا ىل اجتاهات ا 

  %   59.4 2808 4725 9 الثالث 

جيابية عالية حنو النشاط البدين كخربة جاملية درجة عالية جدا تشري ا ىل اجتاهات   %   82 3877 4725 9 الرابع   ا 

جيابية عالية حنو النشاط البدين خلفض التوتر  %   74.8 3534 4725 9 اخلامس   درجة عالية جدا تشري ا ىل اجتاهات ا 

  %   68.3 2868 4200 8 السادس 

 اس تجاابت عينة البحث للك بُعد ترتيب الأمهية النسبية لأبعاد املقياس طبقا جملموع درجات  (   27جدول )  

 النس بة املئوية جملموع ادلرجات للك بُعد  مجموع درجات الُبعد  الُبعد  الرتتيب 

 %   21.4 4413 مجموع درجات الُبعد )النشاط البدين للصحة واللياقة(  1

 %   18.8 3877 مجموع درجات الُبعد )النشاط البدين كخربة جاملية(  2

 %   17.1 3534 الُبعد )النشاط البدين خلفض التوتر( مجموع درجات   3

 %   15.2 3133 مجموع درجات الُبعد )النشاط البدين كخربة اجامتعية(  4

 %   13.9 2868 مجموع درجات الُبعد )النشاط البدين كخربة للتفوق الرايض(  5

 %   13.6 2808 مجموع درجات الُبعد )النشاط البدين كخربة توتر وخماطرة(  6

 %   100 20633 مجموع درجات املقياس  

 اثنيًا : مناقشة النتاجئ :  

و العبارات اال جيابية  ( واليت متثل التكرارات والنسب املئوية الس تجاابت عينة البحث حن 12( ، ) 10( ، ) 9( ، ) 7( ، ) 5( ، ) 3ابلنس بة للجداول أأرقام )   أأواًل : 

اجامتعية( ملقياس كنيون لالجتاهات  ( التكرارات والنسب املئوية للعبارات اال جيابية للُبعد الأول )النشاط البدين كخربة  3يتضح من جدول )   للمقياس : 

 حنو النشاط البدين دلى عينة البحث  أأن : 

  51.4اكنت بنس بة  اس تجابة عينة البحث  للعبارة )أأفضل ممارسة الأنشطة الرايضية امجلاعية اليت يشرتك فهيا عدد كبري من اال فراد( بـ أأوافق بدرجة كبرية   -1

 اكنت اس تجابهتم ا جيابية جداً لصاحل هذه العبارة   %  91.4أأن حوايل % لالس تجابة بـ أأوافق ؛ أأي 40% ابال ضافة ا ىل  
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( بـ أأوافق بدرجة كبرية  اس تجابة عينة البحث  للعبارة )يف املدرسة ينبغي الاهامتم بدرجة كبرية مبامرسة الأنشطة الرايضية اليت تتطلب العمل امجلاعي والتعاون -2

 اكنت اس تجابهتم ا جيابية جداً لصاحل هذه العبارة . %   88.3بـ أأوافق ؛ أأي أأن حوايل  % لالس تجابة 34% ابال ضافة ا ىل  54.3اكنت بنس بة 

  61.9س بة  اس تجابة عينة البحث  للعبارة )من بني الأنشطة الرايضية أأفضل بصفة خاصة الأنشطة اليت اس تطيع ممارس هتا مع الآخرين( بـ أأوافق اكنت بن  -3

 اكنت اس تجابهتم ا جيابية جداً لصاحل هذه العبارة .  %  87.6كبرية ؛ أأي أأن حوايل  % لالس تجابة أأوافق بدرجة  25.7% ابال ضافة ا ىل  

%    43.8بنس بة  اس تجابة عينة البحث  للعبارة )االتصال الاجامتعي الناجت عن ممارس يت للرايضة هل أأمهية كربى ابلنس بة يل( بـ أأوافق بدرجة كبرية اكنت   -4

 اكنت اس تجابهتم ا جيابية جداً لصاحل هذه العبارة  %   85.7أأن حوايل % لالس تجابة بـ أأوافق ؛ أأي 41.9ابال ضافة ا ىل 

جة كبرية اكنت  اس تجابة عينة البحث  للعبارة )أأمه انحية جتعلين أأمارس الرايضة أأنين اس تطيع من خالل ممارس يت للرايضية أأن اتصل ابلناس( بـ أأوافق بدر  -5

 اكنت اس تجابهتم ا جيابية جداً لصاحل هذه العبارة . %   81.9أأن حوايل % لالس تجابة بـ أأوافق ؛ أأي 40% ابال ضافة ا ىل  41.9بنس بة 

ال  عينة  اس تجاابت  نسب  ا ضافة  عند  وذكل   ، ا جيابية جداً  اكنت  الُبعد  لهذا  اال جيابية  العبارات  للك  البحث  عينة  اس تجابة  أأن  يتضح  س بق  بحث  مما 

% ويه نسب تعد عالية جداً ومعربة عن الاس تجابة    81.9% ا ىل أأدانه    91.4أأعالها    للعبارات بـ أأوافق لـ أأوافق بدرجة كبرية فنجد أأن النسب تراوحت عند 

 اال جيابية العالية جداً للك عبارات هذا الُبعد وللُبعد كلك . 

جتاهات حنو النشاط  ( التكرارات والنسب املئوية للعبارات اال جيابية للُبعد الثاين )النشاط البدين للصحة واللياقة( ملقياس كنيون لال5يتضح من جدول )

 البدين دلى عينة البحث  أأن : 

كبرية -1 بدرجة  أأوافق  بــ  الصحة(  اكتساب  هو  للرايضة  ملامرس يت  الرئييس  )الهدف  للعـــــبـــارة  البحـــــث  عينـــــــة  بنس بة    اس تجابــــــــة  %    59اكنت 

 جابهتم ا جيابية جداً لصاحل هذه العبارة . اكنت اس ت  %   92.3% لالس تجابة بـ أأوافق ؛ أأي أأن حوايل 33.3ابال ضافة ا ىل 

% لالس تجابة  41.9% ابال ضافة ا ىل    50.4اس تجابة عينة البحث  للعبارة )املزااي الصحية ملامرسة الرايضة هامة جدا ابلنس بة يل( بـ أأوافق اكنت بنس بة   -2

 العبارة .  اكنت اس تجابهتم ا جيابية جداً لصاحل هذه%   92.3بـ أأوافق بدرجة كبرية ؛ أأي أأن حوايل 

بنس بة   -3 كبرية اكنت  بدرجة  أأوافق  بـ  البدنية(  اللياقة  اليت حتافظ عىل  الرايضية  الأنشطة  )أأفضل  للعبارة  البحث   عينة  ا ىل    65.7اس تجابة  % ابال ضافة 

 اكنت اس تجابهتم ا جيابية جداً لصاحل هذه العبارة .  %  95.2% لالس تجابة بـ أأوافق ؛ أأي أأن حوايل 29.5

بـ أأوافق اكنت بنس بة  اس تجابة عينة الب  -4 أأنة من الأمهية القصوى  ممارسة الأنشطة الرايضية اليت لها فائدة كربي ابلنس بة للصحة(  حث  للعبارة )اعتقد 

 اكنت اس تجابهتم ا جيابية جداً لصاحل هذه العبارة .  % 90.5% لالس تجابة أأوافق بدرجة كبرية ؛ أأي أأن حوايل  36.2% ابال ضافة ا ىل  54.3

عين  -5 بنس بة  اس تجابة  اكنت  كبرية  بدرجة  أأوافق  بـ  الصحية(  الناحية  من  فائدته  لنشاط رايض هيمين جدا  اختياري  )عند  للعبارة  البحث   %    52.3ة 

 اكنت اس تجابهتم ا جيابية جداً لصاحل هذه العبارة .   % 86.5% لالس تجابة بـ أأوافق ؛ أأي أأن حوايل 34.2ابال ضافة ا ىل 

بنس بة   -6 اكنت  أأوافق  بـ  يل(  ابلنس بة  قصوى  أأمهية  ذات  الرايضية  المترينات  )ممارسة  للعبارة  البحث   عينة  ا ىل    52.3اس تجابة  ابال ضافة   %32.3  %

 اكنت اس تجابهتم ا جيابية جداً لصاحل هذه العبارة .  %  84.6لالس تجابة بـ أأوافق بدرجة كبرية ؛ أأي أأن حوايل 

أأن   يتضح  البحث  مما س بق  اس تجاابت عينة  نسب  ا ضافة  عند  ، وذكل  ا جيابية جداً  الُبعد اكنت  لهذا  اال جيابية  العبارات  معظم  البحث  اس تجابة عينة 

النسب تراوحت ما بني   أأن معظم  أأوافق بدرجة كبرية فنجد  لـ  أأوافق  بـ  ا ىل    92.3للعبارات  تعد عالية جدا ومعربة عن الاس تجابة    %84.6  % ويه نسب 

 العالية جداً للك عبارات هذا الُبعد وللُبعد كلك . اال جيابية 

( التكرارات والنسب املئوية للعبارات اال جيابية للُبعد الثالث )النشاط البدين كخربة توتر وخماطرة( ملقياس كنيون لالجتاهات حنو  7يتضح من جدول )

 النشاط البدين دلى عينة البحث  أأن : 

ــث للعـــــبـــارة )تعجبين الأنشطة الرايضية اليت تتطلب من الالعب الس يطرة عىل املواقف اخلطرة( بــ أأوافق اكنت بنس بة  اس تجابــــــــة عينـــــــة البحـــ -1

 اكنت اس تجابهتم ا جيابية جداً لصاحل هذه العبارة .   % 84.7% لالس تجابة بـ أأوافق بدرجة كبرية ؛ أأي أأن حوايل 28.5% ابال ضافة ا ىل  56.2
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% ابال ضافة ا ىل    45.7لبحث  للعبارة )الأنشطة الرايضية اليت تتطلب اجلرأأة واملغامرة  أأفضلها ا ىل أأقىص مدى( بـ أأوافق اكنت بنس بة  اس تجابة عينة ا -2

 اكنت اس تجابهتم ا جيابية جداً لصاحل هذه العبارة . %  76.1% لالس تجابة بـ أأوافق بدرجة كبرية ؛ أأي أأن حوايل 30.4

للعبارة   -3 البحث   أأوافق اكنت بنس بة  اس تجابة عينة  بـ  الرايضية اليت ترتبط بلحظات من اخلطورة(  ا ىل    34.2)أأفضل الأنشطة  %  24.7% ابال ضافة 

 اكنت اس تجابهتم ا جيابية لصاحل هذه العبارة .  %  58.9لالس تجابة بـ أأوافق بدرجة كبرية ؛ أأي أأن حوايل 

ا الُبعد اكنت ا جيابية ، وذكل عند ا ضافة نسب اس تجاابت عينة البحث للعبارات بـ  مما س بق يتضح أأن اس تجابة عينة البحث معظم العبارات اال جيابية لهذ

% ويه نسب تعد عالية ومعربة عن الاس تجابة اال جيابية العالية جداً   58.9% و    84.7أأوافق لـ أأوافق بدرجة كبرية فنجد أأن معظم النسب تراوحت ما بني  

 للك عبارات هذا الُبعد وللُبعد كلك . 

( التكرارات والنسب املئوية لعبارات للُبعد الرابع )النشاط البدين كخربة جاملية( ملقياس كنيون لالجتاهات حنو النشاط البدين دلى  9جدول ) يتضح من  

 عينة البحث  أأن : 

بـ أأوافق بدرجة كب  -1 %    61.9رية اكنت بنس بة  اس تجابة عينة البحث  للعبارة )تعجبين الأنشطة الرايضية اليت تظهر جامل حراكت الالعب "الالعبة"( 

 اكنت اس تجابهتم ا جيابية جداً لصاحل هذه العبارة .   % 92.3% لالس تجابة بـ أأوافق ؛ أأي أأن حوايل 30.4ابال ضافة ا ىل 

%    60نس بة  ب   اس تجابة عينة البحث  للعبارة )أأعظم قمية للنشاط الرايض يه جامل احلراكت اليت يؤدهيا الالعب "الالعبة"( بـ أأوافق بدرجة كبرية اكنت  -2

 اكنت اس تجابهتم ا جيابية جداً لصاحل هذه العبارة   %  88.5% لالس تجابة بـ أأوافق ؛ أأي أأن حوايل   28.5ابال ضافة ا ىل 

%    25.7% ابال ضافة ا ىل    57.1اس تجابة عينة البحث  للعبارة )الرايضية تتيح الفرص املتعددة ال ظهار جامل احلراكت البرشية( بـ أأوافق اكنت بنس بة   -3

 اكنت اس تجابهتم ا جيابية جداً لصاحل هذه العبارة .  %  82.8جابة أأوافق بدرجة كبرية ؛ أأي أأن حوايل لالس ت 

% ابال ضافة    48.5اس تجابة عينة البحث  للعبارة )أأحس بسعادة ال حدود لها عندما أأشاهد قوة التعبري وجامل احلراكت الرايضية( بـ أأوافق اكنت بنس بة   -4

 اكنت اس تجابهتم ا جيابية جداً لصاحل هذه العبارة   % 82.7ق بدرجة كبرية ؛ أأي أأن حوايل % لالس تجابة بـ أأواف 34.2ا ىل 

% ابال ضافة    47.6اس تجابة عينة البحث  للعبارة )الأنشطة الرايضية اليت تتطلب فن وجامل احلراكت أأعطهيا الكثري من اهامتمايت( بـ أأوافق اكنت بنس بة   -5

 اكنت اس تجابهتم ا جيابية جداً لصاحل هذه العبارة   % 81.8كبرية ؛ أأي أأن حوايل % لالس تجابة بـ أأوافق بدرجة   34.2ا ىل 

  37.1% ابال ضافة ا ىل   44.7اس تجابة عينة البحث  للعبارة )يف درس الرتبية الرايضية ينبغي وضع أأمهية كربي عيل جامل احلراكت( بـ أأوافق اكنت بنس بة  -6

 اكنت اس تجابهتم ا جيابية جداً لصاحل هذه العبارة .   % 81.8 % لالس تجابة بـ أأوافق بدرجة كبرية ؛ أأي أأن حوايل

%    34.2% ابال ضافة ا ىل    46.6اس تجابة عينة البحث  للعبارة )ممارسـة المترينــات الرايضيــة ذات أأمهيــة قصــوى ابلنســبة يل( بـ أأوافق اكنت بنس بة   -7

 تجابهتم ا جيابية جداً لصاحل هذه العبارة . اكنت اس  %  80.8لالس تجابة بـ أأوافق بدرجة كبرية ؛ أأي أأن حوايل 

ش باع التذوق امجلايل أأو الفين( بـ أأوافق اكنت بنس بة -8 %    48.5  اس تجابة عينة البحث  للعبارة )أأفضل بصفة خاصة الأنشطة الرايضية اليت هتدف ا ىل ا 

 م ا جيابية جداً لصاحل هذه العبارة  اكنت اس تجابهت %  77% لالس تجابة بـ أأوافق بدرجة كبرية ؛ أأي أأن حوايل   28.5ابال ضافة ا ىل 

أأنواع الأنشطة(    اس تجابة عينة البحث  للعبارة )الأنشطة الرايضية اليت تس تخدم اجلسم كوس يةل للتعبري مثل احلراكت التعبريية والباليه اعتربها من أأحسن -9

اكنت اس تجابهتم ا جيابية جداً لصاحل هذه    %  75.1أأن حوايل  % لالس تجابة بـ أأوافق بدرجة كبرية ؛ أأي  18% ابال ضافة ا ىل    57.1بـ أأوافق اكنت بنس بة  

 العبارة . 

للعبارات   البحث  ا ضافة نسب اس تجاابت عينة  ا جيابية جداً ، وذكل عند  الُبعد اكنت  البحث للك عبارات هذا  أأن اس تجابة عينة  بـ  مما س بق يتضح 

% ويه نسب تعد عالية جداً ومعربة عن الاس تجابة اال جيابية    75.1% ا ىل أأدانه    92.3أأوافق لـ أأوافق بدرجة كبرية فنجد أأن النسب تراوحت عند أأعالها  

 العالية جداً للك عبارات هذا الُبعد وللُبعد كلك . 

( جدول  من  حنو  10يتضح  لالجتاهات  كنيون  ملقياس  التوتر(  خلفض  البدين  )النشاط  اخلامس  للُبعد  اال جيابية  للعبارات  املئوية  والنسب  التكرارات   )

 اط البدين دلى عينة البحث  أأن : النش
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% ابال ضافة    48.7اس تجابة عينة البحث  للعبارة )املامرسة الرايضية يه الطريق العميل للتحرر من الرصاعات النفس ية والعدوان( بـ أأوافق اكنت بنس بة   -1

 اكنت اس تجابهتم ا جيابية لصاحل هذه العبارة .  %  86.7% لالس تجابة بـ أأوافق بدرجة كبرية ؛ أأي أأن حوايل   38ا ىل 

% ابال ضافة    46.6بحث  للعبارة )املامرسة الرايضية يه غالبا الطريق الوحيد ال زاةل التوترات النفس ية الشديدة( بـ أأوافق اكنت بنس بة  اس تجابة عينة ال  -2

 اكنت اس تجابهتم ا جيابية جداً لصاحل هذه العبارة .  %  84.6% لالس تجابة بـ أأوافق بدرجة كبرية ؛ أأي أأن حوايل   38ا ىل 

% ابال ضافة    48.5ـــة البحـــــث للعـــــبـــارة )املامرسة الرايضية تس تطيع أأن جتعلين سعيدا بصورة حقيقية( بــ أأوافق اكنت بنس بة  اس تجابــــــــة عينــــ -3

 اكنت اس تجابهتم ا جيابية جداً لصاحل هذه العبارة .    %  86.5% لالس تجابة بـ أأوافق بدرجة كبرية ؛ أأي أأن حوايل   38ا ىل 

% ابال ضافة ا ىل    42.8لعبارة )املامرسة الرايضية تعترب ابلنس بة يل أأحسن فرصة لالسرتخاء( بـ أأوافق بدرجة كبرية اكنت بنس بة  اس تجابة عينة البحث  ل  -4

 اكنت اس تجابهتم ا جيابية جداً لصاحل هذه العبارة .  %  84.7% لالس تجابة بـ أأوافق ؛ أأي أأن حوايل  41.9

نسان الاسرتخاء من متاعب معهل اليويم مثل ممارسة الرايضة أأو مشاهدة املبارايت الرايضية(  اس تجابة عينة البحث  للعبارة )هناك فرص كثرية ت  -5 تيح لال 

اكنت اس تجابهتم ا جيابية جداً لصاحل    %  75.2% لالس تجابة بـ أأوافق ؛ أأي أأن حوايل    31.4% ابال ضافة ا ىل    43.8بـ أأوافق بدرجة كبرية اكنت بنس بة  

 هذه العبارة . 

  26.6% ابال ضافة ا ىل    48.5ث  للعبارة )أأشعر ابن الرايضة تعزلين متاما عن املشألك املتعددة للحياة اليومية( بـ أأوافق اكنت بنس بة  اس تجابة عينة البح -6

 اكنت اس تجابهتم ا جيابية جداً لصاحل هذه العبارة . %   75.1% لالس تجابة بـ أأوافق بدرجة كبرية ؛ أأي أأن حوايل 

بحث معظم العبارات اال جيابية لهذا الُبعد اكنت ا جيابية ، وذكل عند ا ضافة نسب اس تجاابت عينة البحث للعبارات بـ  مما س بق يتضح أأن اس تجابة عينة ال 

% ويه نسب تعد عالية ومعربة عن الاس تجابة اال جيابية العالية جداً   75.1% و    86.7أأوافق لـ أأوافق بدرجة كبرية فنجد أأن معظم النسب تراوحت ما بني  

 ا الُبعد وللُبعد كلك . للك عبارات هذ

( التكرارات والنسب املئوية للعبارات اال جيابية للُبعد السادس )النشاط البدين كخربة للتفوق الرايض( ملقياس كنيون لالجتاهات  12يتضح من جدول )

 حنو النشاط البدين دلى عينة البحث  أأن 

تاج ا ىل تدريب منتظم لفرتات طويةل واليت يقيس فهيا الالعب قدرته يف املنافسات ضد  اس تجابة عينة البحث  للعبارة )تعجبين الأنشطة الرايضية اليت حت  .1

بنس بة   كبرية  اكنت  بدرجة  أأوافق  بـ  املهارة(  عال من  ا ىل    53.3منافسني عىل مس توى  أأن حوايل    30.4% ابال ضافة  أأي  ؛  أأوافق  بـ  % لالس تجابة 

 .  اكنت اس تجابهتم ا جيابية جداً لصاحل هذه العبارة  83.7%

يظهر فهيا الطابع  اس تجابة عينة البحث  للعبارة )نظرا لأن املنافسة مبدأأ أأسايس يف اجملمتع فعىل ذكل ينبغي التشجيع عيل ممارسة الأنشطة الرايضية اليت   .2

بنس بة   اكنت  أأوافق  بـ  واحضة(  بصورة  ا ىل    60التنافيس  ابال ضافة  حوايل  %21.9  أأن  أأي  ؛  كبرية  بدرجة  أأوافق  بـ  لالس تجابة  اكنت    %  81.9  % 

 اس تجابهتم ا جيابية جداً لصاحل هذه العبارة . 

ذا اكن ذكل يعطيين فرصة عضوية ا حدى الفرق الرايضة الق .3 ومية( بـ  اس تجابة عينة البحث  للعبارة )أأس تطيع أأن أأمارس التدريب الرايض الشاق يوميا ا 

اكنت اس تجابهتم ا جيابية لصاحل هذه    %  73.4جة كبرية ؛ أأي أأن حوايل  % لالس تجابة بـ أأوافق بدر   31.5% ابال ضافة ا ىل    41.9أأوافق اكنت بنس بة  

 العبارة . 

للعبارات بـ  مما س بق يتضح أأن اس تجابة عينة البحث معظم العبارات اال جيابية لهذا الُبعد اكنت ا جيابية ، وذكل عند ا ضافة نسب اس تجاابت عينة البحث 

% ويه نسب تعد عالية ومعربة عن الاس تجابة اال جيابية العالية جداً   73.4% و    83.7تراوحت ما بني  أأوافق لـ أأوافق بدرجة كبرية فنجد أأن معظم النسب  

 للك عبارات هذا الُبعد وللُبعد كلك . 

 ث حنو العبارات السلبية للمقياس  ( واليت متثل التكرارات والنسب املئوية الس تجاابت عينة البح 13( ، ) 11( ، ) 8( ، ) 6( ، ) 4ابلنس بة للجداول أأرقام )   اثنيًا : 

افق بدرجة كبرية ،  النسب املئوية لتكرارات الاس تجاابت يف معظم العبارات السلبية يف أأبعاد املقياس توزعت بنسب تاكد تكون متساوية ما بني : أأو 

اس تجابهتم حنو    أأوافق ، مل أأكون رأأي بعد ، أأعارض ،أأعارض بدرجة كبرية وهو ما يشري ا ىل تذبذب اجتاهات العينة حنو الاس تجابة لهذه العبارات وعدم وضوح
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ة البحث حنو املوافقة أأو الرفض ال يضايه عدد تكل  اجتاه معني سواء ا جيايب أأو سليب ولكن بصفة عامة فا ن عدد العبارات السلبية واليت مل يتضح هبا اجتاه عين 

 العبارات سواء اال جيابية أأو السلبية واليت مثلت بدرجة عالية جدا ا جيابية اجتاهات العينة حنو النشاط البدين بلك أأبعاده . 

 رات اال جيابية لأبعاد املقياس : ( واليت متثل درجات العبا 23( ، ) 21( ، ) 20( ، ) 18( ، ) 16( ، ) 14ابلنس بة للجداول أأرقام )   اثلثًا : 

( درجات العبارات اال جيابية للُبعد الأول )النشاط البدين كخربة اجامتعية( ملقياس كنيون لالجتاهات حنو النشاط البدين دلى عينة  14يتضح من جدول ) 

جيابية عالية جداً.  465ا ىل   431البحث أأن مجموع درجات اس تجاابت عينة البحث لعبارات الُبعد الأول تراوحت ما بني   وهو ما يشري ا ىل درجة اس تجابة ا 

( درجات العبارات اال جيابية للُبعد الثاين )النشاط البدين للصحة واللياقة( ملقياس كنيون لالجتاهات حنو النشاط البدين دلى عينة 16يتضح من جدول )

جيابية عالية جداً.  482ا ىل   352ما بني   البحث أأن مجموع درجات اس تجاابت عينة البحث لعبارات الُبعد الثاين تراوحت  وهو ما يشري ا ىل درجة اس تجابة ا 

( درجات العبارات اال جيابية للُبعد الثالث )النشاط البدين كخربة توتر وخماطرة( ملقياس كنيون لالجتاهات حنو النشاط البدين دلى  18يتضح من جدول )

جيابية عالية    425ا ىل    311رات الُبعد الثالث تراوحت ما بني  عينة البحث أأن مجموع درجات اس تجاابت عينة البحث لعبا وهو ما يشري ا ىل درجة اس تجابة ا 

 جداً.

( درجات العبارات اال جيابية للُبعد الرابع )النشاط البدين كخربة جاملية( ملقياس كنيون لالجتاهات حنو النشاط البدين دلى عينة  20يتضح من جدول )

جيابية عالية جداً.  471ا ىل  397ت عينة البحث لعبارات الُبعد الرابع تراوحت ما بني البحث أأن مجموع درجات اس تجااب  وهو ما يشري ا ىل درجة اس تجابة ا 

( درجات العبارات اال جيابية للُبعد اخلامس )النشاط البدين خلفض التوتر( ملقياس كنيون لالجتاهات حنو النشاط البدين دلى عينة 21يتضح من جدول )

جيابية عالية جداً.  441ا ىل  387وع درجات اس تجاابت عينة البحث لعبارات الُبعد اخلامس تراوحت ما بني البحث أأن مجم  وهو ما يشري ا ىل درجة اس تجابة ا 

البدين  ( درجات العبارات اال جيابية للُبعد السادس )النشاط البدين كخربة للتفوق الرايض( ملقياس كنيون لالجتاهات حنو النشاط  23يتضح من جدول ) 

وهو ما يشري ا ىل درجة اس تجابة ا جيابية    481ا ىل    409دلى عينة البحث أأن مجموع درجات اس تجاابت عينة البحث لعبارات الُبعد السادس تراوحت ما بني  

 عالية جداً.

 ام ييل : كام تبني أأيضًا من نتاجئ تكل اجلدول أأن العبارات ذات أأعىل مجموع درجات ابلأبعاد الس تة اكن ترتيب درجاهتا ك

)جدول    482)النشاط البدين للصحة واللياقة( حصلت عىل مجموع درجات    ابلُبعد الثاينالعبارة )أأفضل الأنشطة الرايضية اليت حتافظ عىل اللياقة البدنية(  .1

16 . ) 

يف املنافسات ضد منافسني عىل مس توى    العبارة )تعجبين الأنشطة الرايضية اليت حتتاج ا ىل تدريب منتظم لفرتات طويةل واليت يقيس فهيا الالعب قدرته  .2

 ( . 23)جدول   481)النشاط البدين كخربة للتفوق الرايض( حصلت عىل مجموع درجات    ابلُبعد السادس عال من املهارة( 

)النشاط البدين كخربة جاملية( حصلت عىل مجموع درجات    ابلُبعد الرابعالعبارة )تعجبين الأنشطة الرايضية اليت تظهر جامل حراكت الالعب "الالعبة"(   .3

 ( 20)جدول    471

)النشاط البدين كخربة اجامتعية( حصلت عىل مجموع   ابلُبعد الأول العبارة )أأفضل ممارسة الأنشطة الرايضية امجلاعية اليت يشرتك فهيا عدد كبري من اال فراد(  .4

 ( 14)جدول    456درجات  

)النشاط البدين خلفض التوتر( حصلت عىل مجموع    ابلُبعد اخلامس يه غالبا الطريق الوحيد ال زاةل التوترات النفس ية الشديدة(    العبارة )املامرسة الرايضية .5

 ( 21)جدول  441درجات  

ر وخماطرة( حصلت  )النشاط البدين كخربة توت  ابلُبعد الثالث العبارة )تعجبين الأنشطة الرايضية اليت تتطلب من الالعب الس يطرة عىل املواقف اخلطرة(  .6

 ( 18)جدول   425عىل مجموع درجات  

( واليت متثل اجملموع والنس بة املئوية دلرجات العبارات اال جيابية والسلبية واجملموع اللكي دلرجات لك بُعد من أأبعاد  26( ، ) 25رابعًا : ابلنس بة للجداول أأرقام ) 

ليه : مقياس كنيون لالجتاهات حنو النشاط البدين طبقا    الس تجاابت عينة البحث وما تشري ا 
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 يتضح أأن النسب املئوية جملموع درجات اس تجاابت العينة حنو العبارات اال جيابية لأبعاد املقياس اكنت عىل النحو التايل : 

بية عالية حنو النشاط البدين كخربة  ويه نس بة عالية جدا تشري ا ىل اجتاهات ا جيا  %   85للُبعد السادس  النس بة املئوية جملموع درجات العبارات اال جيابية   .1

 للتفوق الرايض .

جيابية عالية حنو النشاط البدين كخربة    %   84.6للُبعد الأول  النس بة املئوية جملموع درجات العبارات اال جيابية   .2 ويه نس بة عالية جدا تشري ا ىل اجتاهات ا 

 اجامتعية . 

جيابية عالية حنو النشاط البدين للصحة    %   83.1الثاين    للُبعد النس بة املئوية جملموع درجات العبارات اال جيابية   .3 ويه نس بة عالية جدا تشري ا ىل اجتاهات ا 

 واللياقة .  

العبارات اال جيابية   .4 املئوية جملموع درجات  الرابع  النس بة  البدين كخربة    %   82للُبعد  النشاط  جيابية عالية حنو  ا  ا ىل اجتاهات  ويه نس بة عالية جدا تشري 

 جاملية .  

جيابية عالية حنو النشاط البدين خلفض    %   80.8للُبعد اخلامس  ة املئوية جملموع درجات العبارات اال جيابية النس ب  .5 ويه نس بة عالية جدا تشري ا ىل اجتاهات ا 

 التوتر .  

عالية حنو النشاط البدين كخربة  ويه نس بة عالية جدا تشري ا ىل اجتاهات ا جيابية    %   70للُبعد الثالث  النس بة املئوية جملموع درجات العبارات اال جيابية   .6

 توتر وخماطرة .  

 أأما ابلنس بة جملموع درجات اس تجاابت عينة البحث للك بُعد من أأبعاد املقياس وترتيب النسب املئوية لها فاكنت كام ييل : 

 ويه نس بة عالية جدا تشري ا ىل اجتاهات ا جيابية عالية حنو النشاط البدين كخربة جاملية .   %   82الُبعد الرابع بنس بة  .1

 ويه نس بة عالية جدا تشري ا ىل اجتاهات ا جيابية عالية حنو النشاط البدين للصحة واللياقة .   %   76.4الُبعد الثاين بنس بة   .2

 ات ا جيابية عالية حنو النشاط البدين خلفض التوتر . ويه نس بة عالية جدا تشري ا ىل اجتاه  %   74.8الُبعد اخلامس بنس بة   .3

 ويه نس بة عالية جدا تشري ا ىل اجتاهات ا جيابية عالية حنو النشاط البدين كخربة اجامتعية .   %   74.6الُبعد الأول بنس بة   .4

النشاط البدين كخربة للتفوق الرايض    ويه نسب متوسطة تشري ا جيابية حنو %    59.4بنس بة مث الُبعد الثالث بنس بة    %   68.3مث يأأيت الُبعد السادس   .5

 مث النشاط البدين كخربة توتر وخماطرة . 

واذلي ميثلها اجلدول  خامسًا : ترتيب الأمهية النسبية لأبعاد مقياس كنيون لالجتاهات حنو النشاط البدين طبقا جملموع درجات اس تجاابت عينة البحث للك بُعد 

 (27 : ) 

 : الثاين  فقد جاء ترتيب النسب املئوية جملموع درجات اس تجاابت عينة البحث للك بُعد من أأبعاد مقياس كنيون لالجتاهات حنو النشاط البدين كام ييل 

نشاط البدين كخربة اجامتعية( )النشاط البدين للصحة واللياقة (، مث الرابع )النشاط البدين كخربة جاملية( ، اخلامس )النشاط البدين خلفض التوتر( ، الأول )ال 

 ، السادس )النشاط البدين كخربة للتفوق الرايض(، الثالث )النشاط البدين كخربة توتر وخماطرة(.  

 واخلالصة :  

هذه النتاجئ  ا ن اس تجاابت عينة البحث اكنت ا جيابية جدا حنو النشاط البدين عىل معظم أأبعاد املقياس وهذه النتاجئ تعطي دعامً واحضًا لفروض البحث و 

عامد عزيز نشمي ، أأسعد  ،    ( 7() 2011عاكف طيقور  وأآخرون ) ( ،  4) ( 2013لك من حسن هادي الزايدي ) أأتت منسجمة ومتوافقة مع نتاجئ ادلراسات  

 ( واليت أأشارت مجيعها ا ىل أأن وجود اجتاهات ا جيابية حنو ممارسة النشاط البدين دلى طالب الرتبية البدنية .9) ( 2011طارق أأمحد ) 
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 الاس تنتاجات : 

 توجد اجتاهات ا جيابية عالية حنو النشاط البدين دلى طالب لكية الرتبية البدنية جامعة س هبا .  -1

داً ومعربة  أأن النسب املئوية الس تجاابت عينة البحث للك العبارات اال جيابية ملعظم أأبعاد مقياس كنيون لالجتاهات حنو النشاط البدين جاءت عالية ج -2

 جيابية العالية جداً حنو النشاط البدين . عن الاس تجابة اال  

عالية جداً ومعربة عن الا -3 البحث جاءت  البدين دلى عينة  النشاط  كنيون لالجتاهات حنو  أأبعاد مقياس  لغالبية  اال جيابية  العبارات  س تجابة  ا ن درجات 

 اال جيابية العالية جداً حنو النشاط البدين 

%    84.6% للُبعد السادس ،    85اس تجاابت العينة حنو العبارات اال جيابية لأبعاد املقياس اكنت عىل الرتتيب التايل :  أأن النسب املئوية جملموع درجات   -4

 % للُبعد الثالث  70% للُبعد اخلامس ،  80.8% للُبعد الرابع ،   82% للُبعد الثاين ،  83.1للُبعد الأول ،  

% للُبعد الثاين   76.4% للُبعد الرابع ،   82للك بُعد من أأبعاد املقياس اكنت عىل الرتتيب التايل :    النس بة املئوية جملموع درجات اس تجاابت عينة البحث -5

 % للُبعد الثالث .  59.4% للُبعد السادس ،  68.3% للُبعد الأول ،  74.6% للُبعد اخلامس ،  74.8، 

بُعد من -6 البحث للك  اس تجاابت عينة  املئوية جملموع درجات  النسب  ترتيب  الثاين   جاء   : كام ييل  البدين  النشاط  مقياس كنيون لالجتاهات حنو  أأبعاد 

البدين كخربة  )النشاط البدين للصحة واللياقة (، مث الرابع )النشاط البدين كخربة جاملية( ، اخلامس )النشاط البدين خلفض التوتر( ، الأول )النشاط  

 (، الثالث )النشاط البدين كخربة توتر وخماطرة(.  اجامتعية( ، السادس )النشاط البدين كخربة للتفوق الرايض

 التوصيات : 

خل عند طلبة لكية الرتبية  رضورة زايدة الثقافة واملفاهمي الرايضية واخلاصة بأأمهية املامرسة الرايضية خملتلف نوايح احلياة الاجامتعية والصحية والنفس ية ... ا -1

 س هبا عىل وجه العموم . البدنية وطلبة جامعة س هبا واجملمتع مبدينة  

خل وخارج  تطوير برامج اللكية حبيث تسهم يف تطوير اجتاهات الطلبة حنو ختصصهم ومقارنة اجتاهات الطلبة مع الطالب املنخرطني يف برامج مشاهبة دا -2

 اجلامعة . 

 ا جراء دراسات مشاهبة الجتاهات طلبة اللكيات اخملتلفة حنو النشاط البدين .  -3

آت الراي -4  ضية يف اللكية لتوفري فرص اكفية للطلبة اذلين حيملون اجتاهات ا جيابية حنو النشاط البدين ال ش باع رغباهتم يف مزاوةل هذا النشاط . توس يع املنشأ
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 املراجع 

 .   1984، القاهرة ، مطابع دار الشعب ،  13: عمل النفس الاجامتعي ، دراسات عربية وعاملية ، ط أأبو النيل محمود الس يد  -1

براهمي  -2 الطباعة   ادلسويق عبده ا  دلنيا  الوفاء  دار   ، ا سكندرية   ، امجلاهريي والاجتاهات الاجامتعية  االتصال  وأأساليب  وسائل   :

 .  2004والنرش ،  

،   أأنور محمود رحمي   -3 الرايضية  الرتبية  علوم  منشور، جمةل  الرايض ، حبث  النشاط  السلامينية حنو  اجتاهات طلبة جامعة   :

 .   2006جامعة اببل ، العدد الثاين ، اجملدل اخلامس ، 

التغذية   حسن هادي الزايدي   -4  : جتاه  املثىن  جامعة  طلبة  وميول  اجتاهات  حبث    -التوتر    -التدخني    -:   ، البدين  والنشاط 

 .   2013منشور، جامعة املثىن ، لكية الرتبية الرايضية ، 

 .  2008الأردن ، دار أأسامة للنرش والتوزيع ،  -، عامن  1ط: عمل النفس الرايض ،  رمضان ايسني  -5

  2009الأردن ، دار املسرية  للنرش والتوزيع ،    -، عامن    4: القياس والتقومي يف الرتبية وعمل النفس ، ط سايم محمد ملحم  -6

 . 

عىل   عاكف طيفور ، وأآخرون    -7 الرايضة  وعلوم  البدنية  الرتبية  لكية  برامج  تأأثري  حبث  :   ، البدين  النشاط  حنو  الطالب  اجتاهات 

 .  2011،   2، ملحق  38منشور ، جمةل دراسات العلوم الرتبوية ، اجلامعة الأردنية ، اجملدل  

 . 1990: س يكولوجية الاجتاهات ، القاهرة ، دار غريب للطباعة والنرش ،  عبد اللطيف خليفة   -8

عصام ادلىن متويل عبد   -9

 هللا 

، ط والرايضة  البدنية  الرتبية  جمال  ومقاييس يف  دراسات  الطباعة    1:  دلنيا  الوفاء  دار   ، ا سكندرية   ،

 .   2006والنرش ،  

عامد عزيز نشمي ، أأسعد   -10

 طارق أأمحد 

: مقارنة بني اجتاهات الطالب يف اللكيات العلمية واال نسانية  امعة املثىن حنو ممارسة النشاط الرايض ، 

 .  2011منشور ، جمةل القادس ية لعلوم الرتبية الرايضية ، العدد الثالث ، اجملدل العارش ، حبث 

اكشف زايد ، مصطفى   -11

 اجلبا ىل ، عيل الشعييل 

: اجتاهات طلبة جامعة السلطان قابوس حنو النشاط الرايض وعالقهتا ببعض املتغريات ، حبث منشور  

   2004وية ، جامعة السلطان قابوس ، اجملدل الثامن ، ، جمةل سلسةل ادلراسات النفس ية والرتب

 .  1998، القاهرة ، مركز الكتاب للنرش ،  1: موسوعة الاختبارات النفس ية للرايضيني ، ط محمد حسن عالوي  -12

: أأثر تدريس مقرر الرتبية الرايض عىل الاجتاهات حنو النشاط الرايض دلى طالب جامعة أأم القرى ،  محمد محمد امحلامحي  -13

   1988املؤمتر العلمي لدلراسات وحبوث الرتبية الرايضية ابملنيا ، 
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 ادلور الرتبوي خملمي لكية الرتبية البدنية من وهجة نظر املرشفني واملشاركني فيه. 

 مصباح ابوجعيةل اجملدوب .    محمد عطية املقروش                                              ** د *د.  

 واحض بشلك  اال سالمية الرتبية أأمهية وتربز ،  ذكل  ا ىل  وما والنفس ية والثقافية الاجامتعية النوايح مجيع من  الفرد  خشصية بناء  يف  همم  بدور الرتبية : تقوم املقدمة  

 .   القصوى والأمهية الأوىل  املاكنة اال سالم يف واجلسمية واملهنية( وللرتبية والثقافية  والنفس ية )الاجامتعية املس توايت مجيع عىل الفرد خشصية  صقل يف وخاص

ذا اكنت الرتبية مبعناها العام تشمل مج   فالرتبية تعد دعامة رئيس ية من دعامات التمنية الشامةل يف أأي جممتع.                يع الأنشطة واملامرسات اليت يقوم هبا  وا 

)التعلمي غري أأم خارهجا  النظايم(  )التعلمي  لتمنية الأفراد، واملتعلقة ابلتعلمي واال عداد والتدريب سواء مت ذكل داخل املدرسة  النظايم( وسواء قامت بتكل اجملمتع   

أأهلية، فان العقود الثالثة املاضية قد شهدت تنايم الوعي بأأمهية التعلمي غري    الأنشطة مؤسسات حكومية أأو منظامت جامهريية، أأو همنية، أأو هجات خاصة أأو 

 ( 120:13لتعلمي)النظايم ودوره يف تمنية املوارد البرشية ابعتباره الاسرتاتيجية الرتبوية اليت متكن من الوفاء مبتطلبات التمنية وحتقيق دميقراطية ا

ية الفرد املسمل و توجيه سلوكه واال سهام يف اس تقراره و ا حداث التوازن و الانسجام فيه .. و ما حيققه من ا دخال  وان للرتوحي  أأمهية قصوى يف بناء خشص        

أأنه يرثي ثقافة الفرد بتبادل املعلومات يف ش ىت فروع املعرفة. وان املناشط الرتوحيية ابجلامعا ت تعترب احدى الوسائل  املتعة والرسور و جتديد النشاط ، كام 

ختيارية ختضع وية الهامة لرتبية الطالب اذ تسهم بدور فعال و اجيايب  يف حتقيق الرساةل الرتبوية للجامعات عىل ان متارس تكل املناشط وفق الاسس الاالرتب

 ( 192:14لرغبة الطالب والحتياجاهتم الشخصية وللوقت امليرس للطالب والظروف املالمئة يف اجلامعة )

 ومدى متغرياهتا، ورصد  ودراس هتا، عندها، الوقوف يس تدعي بشلك  واجملمتعات الأفراد حياة يف الفراغ وقت ظاهرة نشوء نعيشه اذلي العرص ميزي ما ا ن       

 فأأصبح لشغهل، جديدة وسائل واس تحداث الرتوحيية، الوسائل  وتطور  تزايد الظاهرة  هذه صاحب ولقد  .سواء حد عىل واجملمتعات  الأفراد، مس توى عىل  تأأثرياهتا

 .ادلنيا  احلياة  هذه  يف يصيبه اذلي العناء  من وختفيفاً   واملتعة، الراحة حبثًا عن  اال نسان  معها  انطلق  الرتوحيية، الوسائل  من  مهنمر  س يل اجملمتعات دلى

 من اس تجد ما  مع  وخباصة اليومية، حياته  يف  املسمل يراعهيا  أأن  ينبغي اليت  الرشعية الضوابط  عن  مبعزل  الرتوحيية الأنشطة املسلمني بعض  ميارس  ما  وكثريا       

 القلق عرص عليه أأطلق كام الرتوحي عرص عليه أأطلق فقد العرشين، القرن يف وبراجمه الرتوحي أأنشطة يف الرسيع للتطور ونظرا  .املعارصة حياتنا يف تروحيية وسائل

 هل  ملا التكنلوجيا والقلق، عرص متطلبات أأحد الرتوحي وأأصبح القلق، عنه تودل التكنولوجيا فعرص  بيهنا، فامي  وثيقة بعالقة املسميات هذه وترتبط والتكنولوجيا،

 ( 76:25ا) علهيا، املرتتبة املشالكت من  احلد  يف  تأأثري من

كساب          كساب اخملمي صفته الرتبوية الهادفة وا  املشاركني املهارات النافعة وحتقيق المنو الشامل هلم وبناء عىل  وميثل برانمج اخملمي ونشاطاته جحر الزاوية يف ا 

لعديد من الأنشطة الرتوحيية مهنا  ذكل مفن الرضوري تنظمي برانمج اخملمي مبا يمتىش مع أأهدافه وماكنه ومدته واملزيانية املقرتحة هل. ويف العادة يتضمن برانمج اخملمي ا

يف الس نوات الأخرية ماكن الصدارة    -بأأبعادها اخملتلفة الاقتصادية والاجامتعية والثقافية    -وشغلت قضية التمنية    جامتعيةالرايضية والكشفية والفنية والثقافية الا

، يعرب  لنايم  بصفة خاصةيف الفكر العاملي، فقد أأصبحت الهدف الرئييس املعلن لرجال الاقتصاد والس ياسة والاجامتع والرتبية يف خمتلف دول العامل ودول العامل ا

معدالهتا. .وتعد اخملاميت    عن ذكل كرثة املؤمترات ادلولية والقومية واحمللية وتعدد الربامج واخلطط اليت تضعها احلكومات والهيئات لتحقيق أأهداف التمنية وزايدة

للمعسكرات اك للمشاعر وان اس تخدام املدارس واللكيات  التطورات يف تربية اخلالء ومن اكرثها ااثرة  , حيث متزتج احلياة  من احدث  الرتبوية  للربامج  متداد 

-بفروع كثرية من املهناج )الاجامتعية ادلميوقراطية بدراسة البيئة الطبيعية والاس متتاع مبخاطرات حياة اخلالء  ويتلقى خاللها خربات تعلميية مبارشة لها عالقة  

270:5 - 275 ) 

لوان من أألوان نشاط حياة اخلالء حىت أأصبحت جزءا ال يتجزأأ من الربامج الرتبوية الشامةل، وينظر ا ىل هذا   انترشت حركة اخملاميت انتشارا كبريا لكوهنا         

، يف حني أأن اخلربات اللون من النشاط عىل أأنه وس يةل مساعدة للخربات التعلميية اليت تمت يف غرفة ادلراسة، الأمر اذلي يغلب أأن يرتكز يف النظرايت اللفظية
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النافعة  الفرد يف هذه اخملاميت تدربه عىل الاعامتد عىل النفس، وتقوي حواسه، وتيرس هل دراسة الطبيعة وممارسة خمتلف نوايح املهارات والفنون  اليت يكتس هبا 

 واخلدمة العامة

ة يف خشصية الطالب اجلامعي ليك تصبح  وان املقياس احلقيقي لنجاح رساةل اجلامعات العرصية وفلسفهتا يه مدى قدرهتا عىل احداث التغريات اال جنابي         

 ( 130:17قادرة عىل معايشة متطلبات احلياة اكرث مما تقاس مبدى قدرهتا عىل نقل املعرفة واعداد املتخصصني )

ش باعا خملتلف جوانب خشصيته فيتلقى العمل واملعرفة ويتدرب عىل ا         س تخدام الاسلوب العلمي   ومتثل اجلامعة مرحةل  هممه يف حياة الطالب  فيجد فهيا ا 

 ( 75:21يف اكفة ش ئون حياته ويمني قدراته وخرباته وهواايته ويش بع رغباته وحاجاته من خالل املشاركة املتاحة)

لعقلية واملعرفية وللجامعات دور حيوي يف تمنية ميول واجتاهات الطالب حنو املشاركة يف املناشط الرتوحيية ويف اش باع احتياجاهتم البدنية والنفس ية وا        

 ( 204:14والاجامتعية)

 فا ن  ذكل عىل وبناء .املعسكر يف املشرتك للعضو الفعلية  واملامرسة الهادفة اخلربة هو احلديثة املعسكرات يف التعلميي الربانمج أأساس ا ن   :    مشلكة ادلراسة 

ذا والرغبة للتعمل، الاس تعداد مبدأأ  املعسكر يف يتوفر  أأنه ،كام  أأثر ذا يكون التعمل  املعسكر بأأن القول وميكن وأأرسع، أأسهل   تصبح التعلميية العملية فا ن توفرت ا 

 اليت ابلتبعات المترس الناشئ الفىت يتعود  أأن جيب  .متعاون جممتع يف للحياة  أأسلوهبا وامجلاعة مدرس هتا الطبيعة من  تتخذ اجامتعية تربوية مؤسسة ا ال هو ما املنظم

 نرشها  عىل  ويعملون  الكشافون  هبا يدين   الين  املبادئ  أأمه ومن  الكشفي النظام  صلب  يف  الأمر  وهذا اليومية وحياته أأعامهل يف   ادلينية التعالمي يعمتد  وان  تنتظره 

 اليت  امجلاعة مع والتوافق التكيف عىل والقدرة النفس عىل  يف الاعامتد  ذكل  ويمتثل  اخللوية للأنشطة املامرس خشصية لتمنية عديدة  فرصا  هناك أأن  وتطبيقها غري

ماكنياته  للفرد  يتكشف كذكل  جممتع املعسكر  يف  فهيا  يعيش  ن  النفس ية   الصحة  مس توى  من  ترفع  اليت والروحية والعقلية اجلسمية ا   يتطلب  اخللوي  الرتوحي وا 

 ،واس تخداهما  الطبيعية املصادر فهم يتطلب كذكل الطبيعة عىل اال نسان اعامتد كذكل بعض عىل بعضها  احلية الاكئنات واعامتد الأساس ية، احلياة مفاهمي معرفة

 زمالئه مع يتفاعل ،فهو احلياة يف حقيقية مواقف يواجه أأن للفرد الفرص هتئي املعسكرات حياة  فا ن وابلتايل  تذوقها وابلتايل وصيانهتا علهيا  واحملافظة جيد، بشلك

 ميزيها املنظمة املعسكرات خربة  نفسه. ا ن عىل  يعمتد  وأأن غريه، ا ىل  يتعرف  أأن حتتاج جديدة  مواقف يواجه الأثناء هذه ويف الأنشطة يف  ويشرتك  جامعته ورائد 

ماكنيات توفر واخملاميت اخلالء الرواد وحياة امجلاعة أأعضاء وبني وبعض بعضها  امجلاعة أأعضاء بني الطيبة العالقات غرس عىل تعمل اليت واملؤهةل الكفء الرايدة  ا 

ننا  والوجدانية والروحية الأخالقية القمي لتمنية عديدة   س بحانه هللا ةخلق عظم  عن  وللتساؤالت واال معان للمتعن الفرص توفر  اخلالء يف  اخلربة  أأن ننكر ال ،وا 

 ( 15-9:6) )وتعاىل 

(امه  املعوقات اليت حتول دون استامثر وقت الفراغ وممارسة الانشطة خالهل  20)   2014_فرج محمد بن سلمي     وتوصلت دراسة محمد عطية املقروش          

عبارة عدم توفر الاماكنيات  -عدم تيرس انشطة وقت الفراغ ضعف احلوافز املعنوية واملادية للمشاركني    -دلى عينة البحث فاكنت اكلتايل )تكدس احملارضات   

ضعف    -عدم توقر الاماكنيات والادوات للمامرسة  -ضعف التنظمي    -الانشطة مومسية قليةل وغري جيدة  –يف الانشطة اليت تطور الشخصيةاملادية لالنغامس  

 ال توجد اماكن خمصصة للأنشطة الرتوحيية(.   -ضعف الادارة وعدم كفئهتا   -التخطيط جاءت 

ا                  ىل حتقيقه ادلوةل النامية، وشعارا يرفع يف لك مناس بة، وأأمال تسعى ا ىل حتقيقه، وقضية قومية  والتمنية أأصبحت يف الوقت الراهن مطمح تسعى 

أأفراد اجملمتع، وذكل لتجاوز ختلفها والاس تفادة من العمل والتكنولوجيا لتحقيق ارتفاع يف مس توى املعي  شة، وحتسني نوعية جيب أأن حتشد من أأجلها هجود مجع 

التمنية اكتسبت  ولقد  النامية    احلياة،  أأو  املتخلفة  ابلبدلان  ما يسمى  التمنية  أأدبيات  عندما وضعت  اال نسانية ومشالكهتا،  اجملمتعات  لقضااي  دالةل احلل السحري 

الش مبفهوهما  التمنية  ذا اكنت  وا  الثانية.  الأوىل وجناهحا يف  التمنية يف  اجملموعتني هو قصور  بني  الفرق  أأن  وأأكدت  املتقدمة،  تقترصوالبدلان  اجلانب  امل ال   عىل 

ا ىل الهادفة  الأبعاد الاقتصادية والاجامتعية والثقافية والرتبوية،  الواعية ذات  التغيري اجملمتعية  بل تركز عىل معلية  الفرد  الاقتصادي فقط،   رفع مس توى معيشة 

ال بتضافر هجود املؤسسات الا جامتعية املوجودة ابجملمتع ومن بيهنا الرتبية، بل أأن الرتبية  وشعوره بقميته وماكنته يف جممتعه، فان هذه التمنية ال ميكن أأن تتحقق ا 

 ( 15-11:10حتظى من بني تكل املؤسسات بدور ممتزي يف أأحداث التمنية واس متراريهتا)
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ميية من فرتة قصرية ,فان تربية  ويزداد الاعرتاف يوما بعد يوم  ابملعسكرات  وتربية اخلالء كناحيتني تربويتني هامتني رمغ اهنام مل تدخل املؤسسات التعل         

ويشعر  يعرفوا  ان  الغد  ملواطين  فرصة  فهيي  ادلميقراطي  لتعايش  واملدرس  التلميذ  من  للك  لتعلمي   احلايل  نظامنا  يف  نسبيا  جديد  حقل  ادلميقراطية اخلالء  وا 

 يف اجلو البعيد عن الشلكية. ويعيشوها. ويرتىب  الفرد عن طريق خربات  احلياة املبارشة جتعل  التعمل  والتعلمي  ممكنني 

ذا اكنت للرتبية مبؤسساهتا اخملتلفة النظامية وغري النظامية دورا أأساس يا يف تمنية اجملمتع وتطويره، فان ادلراسة احلالية تسعى ا ىل          التعرف عىل ادلور  وا 

  النوايح الاجامتعية والنفس ية والثقافية والبدنية واملهنية. الرتبوي اذلي ميكن أأن يقوم به اخملمي  يف بناء خشصية الطالب من مجيع 

الرويح اذلي  نظرا للتقدم التكنولويج وغلبة الآةل يف أأداء الأعامل وتعقد احلياة بلك مظاهرها وما يعانيه ش بابنا اليوم من الفراغ بنوعيه املادي و  :أأمهية ادلراسة 

 أأدى بدوره ا ىل ظهور مناذج عديدة من السلوك غري املرغوب فيه يف جممتعنا فا ن أأمهية ادلراسة تتجىل يف النقاط الآتية:   

ة وجسمية لفئة طالب اول ادلراسة موضوعا حيواي برتكزيها عىل الأدوار الرتبوية اليت يقوم هبا اخملمي، وما يرتتب عىل ذكل من تمنية ثقافية ونفس ية وأأخالقيتتن -1 

ن أأحس نا فهمهم والتعامل معهم وتطبيعهم اجامت  .عيااجلامعة من الش باب اذلين يمتزيون خبصائص جتعل مهنم عنواان ملس تقبل أأفضل ،ا 

 . توحض هذه ادلراسة امهية ودور  التخيمي يف بناء الطالب حيث ادلراسات السابقة ختلو من ادلراسات الليبية يف جمال التخيمي  - 2

 قد تس تفيد مهنا وزارة الرتبية والتعلمي العايل يف تفعيل التخيمي يف املؤسسات ) املدارس  واجلامعات(   - 3

 الاجامتعية احلريصة عىل تربية النشء مثل النوادي وامجلعيات قد تس تفيد مهنا املؤسسات    -4

 .اخلريية من خالل ما تقدمه ادلراسة من بيان للأدوار اليت يقدهما اخملمي

         . قد تفيد أأولياء الأمور يف التعرف عىل خدمات اخملمي، واملشاركة يف تمنيته أأو تطويره    -5

 .الاحتاكك املبارش ابلتخيميقد تفيد املنشطني واملرشدين ذوي   - 6 

 التعرف عىل دور اخملمي يف بناء خرجي لكية الرتبية البدنية من وهجة نظر املرشفني واملشاركني فيه .  :هدف ادلراسة 

 تساؤال ادلراسة: 

 ما يه الادوار الرتبوية اليت يقوم به اخملمي من وهجت نظر القامئني عليه واملشاركني فيه؟  -1

 اخملمي بدوره الرتبوي من وهجة نظر القامئني عليه واملشاركني فيه؟ما مدى قيام  -2

 :مصطلحات ادلراسة 

 ( 116:  16( )1991عرف قاموس الرتبية ادلور بأأنه:" سلوك اجامتعي متوقع من أأشخاص يشغلون مراكز معينة يف اجملمتع" )اخلرايش، 

 عية والثقافية والنفس ية واجلسمية اليت يقوم هبا اخملمي بغرض تمنية خشصية املشاركني فيه. ويعرف الباحث ادلور الرتبوي ا جرائيا بأأنه "مجموع الأنشطة الاجامت

 ."عليهويعرف الباحث القامئني عىل اخملمي بأأهنم: "مجموعة من الأساتذة  احلاصلني عىل دورات تدريبية متخصصة تؤهلهم لقيادة اخملمي واال رشاف -٢

:" عبارة عن مظهر من مظاهر النشاط الطاليب ،ميارس فيه املشاركون أألواان خمتلفة من الأنشطة الرايضية والثقافية ويعرف الباحث اخملمي ا جرائيا بأأنه -٣

ها من املؤسسات  والرتوحيية والاجامتعية ،وفقا لربانمج حمدد مس بقا ،وذكل خالل فرتة حمددة وتقوم به يف العادة مؤسسة تعلميية أأو منظمة طالبية أأو غري 

 .واملنظامت 
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 :ادلراسات السابقة 

هدفت هذه ادلراسة ا ىل التعرف    ( 25)  ""دراسة لبعض املتغريات املتصةل ابجتاهات طالب جامعة أأم القرى حنو الرتوحي   (:بعنوان  1987دراسة امحلايم)   -1

الرتوحي  القرى حنو  أأم  جامعة  ابجتاهات طالب  املتصةل  املتغريات  بعض  )  .عىل  عىل  ادلراسة  عينة  الرتبية، (    202واش متلت  لكيات  من طالب  طالب 

وتوصلت ادلراسة ا ىل أأنه ال توجد عالقة بني اجتاهات الطالب حنو الرتوحي ولك من املس توايت ادلراس ية، وطبيعة  .والعلوم التطبيقية، والعلوم الاجامتعية

 .ادلراسة، ودراسة مادة الرتبية الرتوحيية، واملامرسة الرايضية

لقاء الضوء عىل بعض جوانب الرتوحي الرتبوي من منظور  (8)   "" الرتوحي الرتبوي: "رؤية ا سالمية(:بعنوان  1994دراسة العودة)   -2 هدفت هذه ادلراسة ا ىل ا 

احلنيف اال ساليم  هممهتا،    .ادلين  وتسهيل  أأهدافها،  حتقيق  ا ىل  ويسعى  اال سالمية  الرتبية  مع  يتسق  ا سالميا  تربواي  تروحيا  هناك  أأن  ادلراسة  وأأبرزت 

ذا وجدت العزامئ الصادقة  .خدم وسائلها، ومؤسساهتا ويس ت  كذكل   .كام أأبرزت ادلراسة أأن الرتوحي مبفهومه الرتبوي اال ساليم قابل للتطبيق يف اجملمتع املسمل ا 

 .أأبرزت ادلراسة أأن الرتوحي املعارص يف مجمهل مس تورد من الغرب وهو نتيجة ذلكل غي ر متسق مع املفهوم اال ساليم الرتبوي 

هدفت ادلراسة ا ىل التعرف عىل خماميت اجلهاد عىل    (1)  ""اخملمي الرتبوي اس تخدامه يف ادلعوة ا ىل هللا تعاىل" دراسة تأأصيلية  ( بعنوان:   1997، ) عابد  -3

من أأنشطة اخملمي  وما بعده، و كذكل التعرف عىل احلمك الرشعي يف المتثيل والأانش يد اال سالمية بوصفهام نشاطني    -صىل هللا علية وسمل-عهد رسول هللا  

ا ىل هللا تعاىل اجهتادية  الرتبوي ،ا ضافة ا ىل التعرف عىل استامثر ادلعوات العاملية اخملتلفة للمخاميت الرتبوية. وقد أأشارت نتاجئ البحث ا ىل أأن وسائل ادلعوة  

يعة. كذكل ظهر للباحث من خالل النرشات  تتغري من عرص ا ىل عرص ويه ليست توقيفية. واملهم هو أأن تكون الوسائل ادلعوية منضبطة بأأحاكم الرش 

فهيا  املشاركون  ميارسها  اليت  الأنشطة  وبني  اخملاميت  هذه  برامج  بني  كبريا  تقاراب  هناك  أأن  اخملاميت  عن  والتقارير  بني   -.واملعلومات  جوهرية  فروق  توجد 

آداب   .الرتوحي لصاحل اال انث، ويف جمال ممارسة الأنشطة الرتوحيية لصاحل اذلكورمتوسطات درجات الطلبة يف جمال أأمهية الرتوحي وفوائده، وجمال ضوابط وأ

هدفت ادلراسة التعرف عىل اساليب املثىل الستامثر    ( 21( : اجتاهات طالب جامعة الفاحت خنو استامثر لأوقات الفراغ  ) 1998محمد عطية املقروش : ) -4

الفاحت الفراغ دلى طالب جامعة  الراي-اوقات  النشاط  ادلراسة)ماكنة  والبرشية  غينة  املادية  توافر الاماكنيات    301ض بني الانشطة الاخرى  مدى 

%  5لكية العلوم ( مت اختيارمه عشوائيا  بنس بة    –لكية الرتبية    –لكية الفنون والاعالم    –لكية اللغات    –(طالب مت اختيارمه من )لكية الرتبية البدنية  

النتاجئ اكن ترتي اليه  الثقايف  وامه ما توصلت  )النشاط  العامة(  –اخللوي    –الاجامتعي    –الرايض  –ب الانشطة  وقت ممارسة الانشطة )بعد  -اخلدمة 

  –النادي   –الصاالت اخلاصة    –بيوت الش باب    –العطةل الاس بوعية( واحنرص اماكن  ممارسة الانشطة  يف ) اللكية    –عطةل الصيف     -ادلوام اليويم  

مناس بة الاماكن والاهجزة والادوات ملامرسة الانشطة  )غري مناس بة للنشاط الفين( )ومناس بة جدا للنشاط الاجامتعي  الساحات الشعبية( ام من حيث  

 اخلدمة العامة(. –واخللوي  –الثقايف –( )ومناس بة اىل حد ما للنشاط الرايض  

 هدفت   (3فهيا) واملشاركني علهيا القامئني نظر وهجة من تطويرها  بلوس   غزة مبحافظات الصيفية للمخاميت الرتبوي : ادلور  2005اكرم عبد القادر منصور    -5

 متغريات بني  الاختالف  أأثر عن  ،والكشف فهيا  واملشاركني  علهيا  القامئني  نظر وهجة من  غزة  مبحافظات الصيفية للمخاميت الرتبوي  ادلور  ا ىل  التعرف ادلراسة

 ومت.الصيفية اخملاميت به  تقوم  اذلي  الرتبوي  لدلور   الفئات هذه  تقدير درجات عىل "،ماكن اخملمي اخلربة  ،س نوات املشاركة مرات اجلنس، عدد "  املس تقةل ادلراسة

 اخملاميت عىل  القامئني ولك  س نة( 18 - .(م  2006غزة، مبحافظة الصيفية اخملاميت يف املشاركني  مجيع من  ادلراسة جممتع وتكون   التحلييل الوصفي املهنج اس تخدام

 اخملاميت، عىل القامئني ولك  املشاركني من ( 308 ) من مكونة طبقية عشوائية عينة عىل الاستبانة وطبقت %15 ) بني ما  أأعامرمه  بلغت - 2005 ) للعام 

 :التالية النتاجئ عن  ادلراسة وأأسفرت.(ت)واختبار املئوية، والنسب املعيارية، والاحنرافات  املتوسطات، اس تخدام ومت  .مرشفا( 60٠ ) عددمه والبالغ

 نظر  وهجة من  ( 64.85 ) وبنس بة القامئني، نظر وهجة (من78.85, بنس بة)  غزة مبحافظات الصيفية اخملاميت يف الرتبوي ادلور متثل  عن ادلراسة كشفت-١

والنفيس66.84الاجامتعي)  اجملال  فاكن الأربعة ادلراسة  جماالت عىل توزعت   املشاركني  نظر وهجة (من 66.73) واجلسمي ( 44.69والثقايف) ، ( 74.86)  ( 

 .املشاركني نظر وهجة من (( 18.71)٧ )(،واجلسمي54.71)  ،والثقايف( ( 29.86( والنفيس)96.84والاجامتعي)( واجملال القامئني،

 .النفيس البعد  يف يمتثل  اكن واملشاركني املنشطني من  لك  يراها كام ، الصيفية للمخاميت الرتبوية الأدوار  يف ش يوعا  الأبعاد  أأكرث  -٢
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 -اجراءات ادلراسة: 

  مت اس تخدام املهنج الوصفي التحلييل نظرا ملناسبته لأغراض ادلراسة؛   :أأواًل: مهنج ادلراسة 

 . يتكون جممتع ادلراسة من طالب الس نة الرابعة  بلكية الرتبية البدنية  جامعة الزاوية  واملرشفني عىل اخملمي    :اثنيًا: جممتع ادلراسة 

(طالبا واملرشفني امللكفني   34وعددمه )  2016_2015اختريت عينة ادلراسة "عينة معدية لطالب الس نه الرابعة للعام اجلامعي    :اثلثًا: عينة ادلراسة 

 (مرشفا. 11ىل اخملمي وعددمه ) ابلأرشاف ع 

عداد الاستبانة لقياس ادلور الرتبوي للمخمي من وهجة نظر القامئني علهيا واملشاركني فهيا وذكل من خالل اتباع اخلطوات التالية     :أأداة ادلراسة :رابعا   :مت ا 

عداد استبانة يف اجملاالت امخلسة)الاجامتعي، النفيس، الثقايف، البدين. املهين(. -  ا 

( فقرة موزعة عىل مخسة جماالت عىل احدى عرش أأس تاذا خمتصا اذلين قاموا بأأبداء مالحظاهتم    79مث عرضها الاستبانة بصورهتا الأولية واليت تكونت من) -

 .  وذكل للتأأكد من صدق فقراهتا وصالحيهتا للتطبيق  عىل الاس امترة يف لكية الرتبية البدنية جامعة الزاوية

  .وبذ كل أأصبحت الاستبانة تمتتع بدرجة معقوةل من الصدق الظاهري أأو صدق احملتوى أأو صدق احملمكني.ستبانة طبقا ملالحظات املطلوبةمث اعادة صياغة الا-

 (. 1وابلتايل قام الباحثان حبساب ثبات احملاور وثبات  الاس امترة  وذكل كام هو مبني يف اجلدول رمق) 

 يوحض درجة الثبات للك حمور ودرجة ثبات الاس تبيان ( 1) جدول  

 

 

 

 

 

 

 

 الوزن املئوي املرحج. – ( 100÷اللك×  النسب املئوية_ معادةل كوبر )اجلزء –مت اس تخدام املتوسط احلسايب : الوسائل اال حصائية 

 فيه؟ واملشاركني عليه نظر القامئني وهجة من الرتبويه  بدور اخملمي قيام  مدى التساؤل ما  هذا عن  ولال جابة  -عرض النتاجئ ومناقش هتا: 

 

 

 درجة الثبات  احملور     م 

 6.557 احملور الاجامتعي  1

 74.15 احملور النفيس  2

 73.47 احملور الثقايف  3

 78.14 احملور البدين  4

 72.36 احملور املهين  5

 74.94 ثبات الاس تبيان  6
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 امخلسة   اجملاالت حبساب قام  امخلسة ،مث ادلراسة جماالت من  جمال  للك اللكية والنسب احلسابية املتوسطات خالل من  وذكل  البياانت بتحليل الباحثان قام   

 :التايل النحو عىل  وذكل  اجملاالت من  جمال  للك اللكية ادلرجة وبني جممتعة

احلسابية  املتوسطات  ابس تخدام من خالل اس امترة الاس تبيان اليت مت توزيعها عىل عينة البحث وذكل ادلراسة جماالت عىل العينة أأفراد  اس تجاابت حساب:أأوال

 مت التوصل اىل النتاجئ التالية: الوزن املئوي املرحج –النسب املئوية –

 رتتيب و التكرار والقمية والنس بة املئوية لفقرات احملور الاجامتعي للمرشفني والطالب عينة البحث يوحض ال(2جدول ) 

%( ويتبني من  36.36% ( واكنت اقل اجابة)100(ان اعىل نس بة الس تجاابت عينة البحث من املرشفني يف اجلانب الاجامتعي اكنت) 2يتضح من اجلدول )

---%100بياانت اجلدول ان النسب املئوية مجليع الفقرات تراوحت بني )%( وتشري 100(قد حققت اعىل نس بة مئوية حيث اكنت)  3- 1اجلدول ان الفقرة ) 

36.36 )% 

 N34 موافق  لطالب ا  N11 موافق  املرشفني  اجلانب الاجامتعي  م 

 الوزن املئوي املرحج  %  القمية  ك  الرتتيب  الوزن املئوي املرحج  %  القمية  ك  الرتتيب   

 العمل حنو  املشاركني  دافعية  اخملمي  يمني  1

 امجلاعي 

1 

11 33 100 

 

3 

 

3 32 96 94,11 

 

2.94 

آداب  ا ىل  يرشد   2  2.88 88.23 90 30 5 2.82 81.81 27 9 3 الاستئذان  أ

 2.94 94,11 96 32 3 3 100 33 11 1 التسامح  خلق  عىل يشجع  3

كرام  قمية  يمني  4  2.94 94,11 96 32 3 2.72 72.72 24 8 5 الضيف  ا 

آداب  ا ىل  املشاركني  يرشد  5  3 100 102 34 1 2.90 90.9 30 10 3 التحية  أ

 2.94 97,05 99 33 3 2.82 81.81 27 9 3 اجلريان  حبقوق  الوفاء  قمية  يعزز  6

 2.79 85.27 87 29 7 2.72 45.45 15 5 8 املساجد  يف  العمل  جمالس  ا ىل  يوجه  7

 2.91 91.17 93 21 4 2.63 63.63 21 7 5 الأصدقاء  وزايرة  الأرحام  صةل  عىل يشجع  8

 2.82 85.27 87 29 6 2.54 54.54 18 6 7 احملتاجني  مواساة  يف  يرغب  9

 2.91 94,11 96 32 4 2.81 81.81 27 9 4 الأصدقاء  اختيار  حسن  ا ىل  يرشد  10

آداب  يغرس  11  2.94 94,11 96 32 3 2.90 90.9 30 10 2 الآخرين  مع  التعامل  أ

 اللباس  مبواصفات  الالزتام  عىل  حيث  12

 اال ساليم 

9 

4 12 90.9 

2.90 3 

32 96 94.11 

2.94 

 2.97 97,05 99 33 2 2.72 72.72 24 8 5 الناس  خمالطة  حسن  عىل يشجع  13

 2.88 91.18 93 31 5  2.54 72.72 24 8 6 احلوار  بأأدب  الالزتام  ا ىل  يوجه  14

 2.91 94.11 96 32 4 2.18 54.54 18 6 7 اخملتلطة  احلفالت  مساوئ  ا ىل النظر  يلفت  15
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%( ويتبني من  85.27% ( واكنت اقل اجابة)100(ان اعىل نس بة الس تجاابت عينة البحث من الطالب يف اجلانب الاجامتعي اكنت)2يتضح من اجلدول )

  -% 85.27قرات تراوحت بني )%( وتشري بياانت اجلدول ان النسب املئوية مجليع الف100(قد حققت اعىل نس بة مئوية حيث اكنت)5اجلدول ان الفقرة ) 

100 )% 

 يوحض الرتتيب و التكرار والقمية والنس بة املئوية لفقرات احملور النفيس  للمرشفني والطالب عينة البحث ( 3) جدول 

 

%( ويتبني من  45.45% ( واكنت اقل اجابة)90.9اجلانب النفيس اكنت) (ان اعىل نس بة الس تجاابت عينة البحث من املرشفني يف 3يتضح من اجلدول )

---%90.9%( وتشري بياانت اجلدول ان النسب املئوية مجليع الفقرات تراوحت بني )90. 9(قد حققت اعىل نس بة مئوية حيث اكنت) 15اجلدول ان الفقرة ) 

45.45 )% 

 N34 موافق لطالب N11 موافق املرشفني اجلانب النفيس  م

 الوزن املئوي املرحج  % القمية ك الرتتيب  الوزن املئوي املرحج  % القمية ك الرتتيب 

 2.91 91.17 93 31 3 2.54 63.63 21 7 5 .بيهنم فامي  ابملودة املشاركون يشعر 1

 من الصدر سالمة عىل املشاركني حيث 2

 .الأحقاد

3 

8 24 72.72 

2.72 3 31 93 91.17 2.91 

 2.91 91.17 93 31 3 2.27 54.54 18 6 7 .والقدر ابلقضاء اال ميان يرخس 3

 2.91 91.17 93 31 3 2.72 81.81 27 9 3 .هللا يف احلب مبدأأ  يمني 4

 2.91 91.17 93 31 3 2.81 81.81 27 9 2 .ابلنفس  الثقة املشاركني يف يغرس 5

 2.82 85.27 87 29 6 2.72 72.72 24 8 3 . النفس  حماس بة ا ىل يدعو 6

 ما لأخيه حيب أأن عىل املشارك حيث 7

 .لنفسه حيب

6 

7 21 63.63 

2.45 4 31 93 91.17 2.88 

 2.94 94,11 96 32 2 2.27 54.54 18 6 7 .بدينه الاعزتاز املشارك يف يغرس 8

 2.88 88.23 90 30 4 2.45 54.54 18 6 6 .الآخرين عىل التكرب من حيذر 9

 3 100 102 34 1 2.72 81.81 27 9 3 الانفعاالت  ضبط عىل املشارك يدرب 10

 واخلوف القلق من التحرر عىل يساعد 11

 .احلرجة املواقف يف

3 

8 24 72.72 

2.72 5 30 90 88.23 2.85 

 3 100 102 34 1 2.63 81.81 27 9 4 .احلياء قمية يمني 12

 2.91 91.17 93 31 3 2.18 45.45 15 5 8 .النفس  ودانءة الابتذال من حيذر 13

 قضااي مع اال جيايب التفاعل عىل حيث 14

 .املسلمني

6 

6 18 54.54 

2.45 4 30 90 88.23 2.88 

 بني الرشيف التنافس  روح يقوي 15

 .املشاركني

1 

10 30 90.9 

2.90 2 32 96 94,11 2.94 
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%( ويتبني من  85.27% ( واكنت اقل اجابة)100من الطالب يف اجلانب النفيس اكنت)(ان اعىل نس بة الس تجاابت عينة البحث 3يتضح من اجلدول )  

%( وتشري بياانت اجلدول ان النسب املئوية مجليع الفقرات تراوحت بني  100(قد حققت اعىل نس بة مئوية حيث اكنت) 12 - 10اجلدول ا ن الفقرة )

(85.27 %- 100   )% 

 

 

 

 

 

 N34 موافق  لطالب  N11 موافق  املرشفني  اجلانب الثقايف  م 

 الوزن املئوي املرحج  %  القمية  ك  الرتتيب  الوزن املئوي املرحج  %  القمية  ك  الرتتيب 

 2.88 88.23 90 30 1 2.63 63.63 21 7 3 .والبحث القراءة عىل اخملمي  يشجع 1

 2.82 82.35 84 28 3 2.18 45.45 15 5 8 .التقارير وكتابة التلخيص همارة  يمني 2

 2.76 94,11 96 32 5 2.45 54.54 18 6 5 .الأدبية املشاركني مواهب يرعى 3

 2.82 85.27 87 29 3 2.45 54.54 18 6 5 .الثقافية اللقاءات يف  املشاركة ا ىل يدعو 4

 املراكز زايرة  ا ىل املشاركني يدعو 5

 ) الثقافية

7 

 18 54.54 

2.36 6 26 78 76.47 2.73 

 2.76 79.41 81 27 5 2.81 81.81 27 9 1 .امجلع أأمام  التحدث همارة  يمني 6

 2.76 79.41 81 27 5 2.72 72.72 24 8 2 .للمشاركني حوارية جلسات يعقد 7

 الندوات تنظمي  عىل  املشاركني يدرب 8

 الثقافية

2 

8 24 72.72 

2.72 3 28 84 82.35 2.82 

 ثقافية مسابقات للمشاركني يقدم  9

 .متنوعة

1 

9 27 81.81 

2.81 2 30 90 88.23 2.85 

عداد يف املشاركني يدرب  10  جمةل  وحترير ا 

 .نرشة أأو

6 

5 15 45.45 

2.36 5 27 81 79.41 2.76 

 املؤسسات زايرة  عىل املشاركني حيث 11

 .الاجامتعية

2 

8 24 72.72 

2.72 2 29 87 85.27 2.85 

عداد  همارة  يمني 12  2.88 91.17 93 31 1 2.63 63.63 21 7 3 .الثقافية املسابقات ا 

 2.79 82.35 84 28 4 2.54 63.63 21 7 3 .ليبيا  غرافية املشاركني يعرف 13



        

50 
 

 2018             ليبيا جامعة الزاوية            لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة ب       العدد: العرشون     اجملدل : اخلامس جمةل عامل الرايضة والعلوم الرتبوية    

 

البحث(4)جدول   عينة  والطالب  للمرشفني  الثقايف ي  احملور  لفقرات  املئوية  والنس بة  والقمية  التكرار  و  الرتتيب  )  يتضحيوحض  اجلدول  نس بة 4من  اعىل  (ان 

(قد حققت اعىل  9%( ويتبني من اجلدول ان الفقرة ) 45.45% ( واكنت اقل اجابة) 81.81الس تجاابت عينة البحث من املرشفني يف اجلانب الثقايف اكنت) 

 %(   81.81- % 45.45%( وتشري بياانت اجلدول ان النسب املئوية مجليع الفقرات تراوحت بني )81.81نس بة مئوية حيث اكنت)

الثقايف اكنت) 4يتضح من اجلدول ) البحث من الطالب يف اجلانب  نس بة الس تجاابت عينة  %( ويتبني من  76.47% ( واكنت اقل اجابة)88.23(ان اعىل 

 ( الفقرة  ان  اكنت)12-  1اجلدول  حيث  مئوية  نس بة  اعىل  حققت  مجليع  88.23(قد  املئوية  النسب  ان  اجلدول  بياانت  وتشري  بني  %(  تراوحت  الفقرات 

(76.47 %---88.23 )% 

 

 

 

 يوحض الرتتيب و التكرار والقمية والنس بة املئوية لفقرات احملور املهين للمرشفني والطالب عينة البحث ( 5) جدول 

 2.82 85.27 87 29 3 2.54 54.54 18 6 4 .املعارص بتارخي ليبيا  املشاركني يعرف 14

 2.82 85.27 87 29 3 2.54  72.72 24 8 2 .اجملمتع يف  وحدودها احلرية  مفهوم  يوحض  15

 N34 موافق   الطالب  N11 موافق املرشفني اجلانب املهين  م 

الوزن املئوي  % القمية ك الرتتيب 

 املرحج 

الوزن املئوي  % القمية ك الرتتيب 

 املرحج 

 2.64 79.41 81 27 2 2.72 72.72 24 8 3 تعويد اخلرجي عىل التعمل اذلايت 1

  تكوين العادات والاجتاهات العلمية دلى اخلرجي للمس تقبل اكلتفكري العلمي وحب النظام وادلقة  2

3 

 

8 24 72.72 

 

2.72 

 

2 

 

27 81 79.41 

 

2.62 

 2.67 79.41 81 27 2 2.72 72.72 24 8 3 الاهامتم ابلنشاطات العلمية املصاحبة للمخمي   3

  تمنية روح التحليل واملناقشة دلى الطالب من خالل النشاط العلمي داخل اخملمي  4

3 

 

8 24 72.72 

 

2.72 

 

1 

 

28 84 82.35 

 

2.76 

 2.58 73.58 75 25 4 2.72 72.72 24 8 3 تمنية روح الابداع العلمي دلى الطالب داخل اخملمي   5

  تظمني مهنج اخملمي احدث النظرايت العلمية خالل فرتة اخملمي  6

6 

 

6 18 54.54 

 

2.45 

 

2 

 

27 81 79.41 

 

2.67 

 2.61 76.47 78 26 3 2.63 63.63 21 7 4 تشجيع التفوق العلمي من خالل املشاركة يف اخملمي  7

 2.67 79.41 81 27 2 2.54 54.54 18 6 5 مينح اخملمي اخلرجي الاملام بتسارع التغيري املعريف   8

 2.67 79.41 81 27 2 2.81 81.81 27 9 2 متية الشعور العايل ابملسؤولية يف تأأدية الواجبات  9

 2.64 76.47 78 26 3 2.72 72.72 24 8 3 غرس الاجتاه حنو املهنة  10
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%( ويتبني من اجلدول  54.54% ( واكنت اقل اجابة)100املرشفني يف اجلانب املهين اكنت)(ان اعىل نس بة الس تجاابت عينة البحث من 5يتضح من اجلدول )

 ( -% 100%  -  54.54%( وتشري بياانت اجلدول ان النسب املئوية مجليع الفقرات تراوحت بني ) 100(قد حققت اعىل نس بة مئوية حيث اكنت) 12ان الفقرة )

%( ويتبني من  73.58% ( واكنت اقل اجابة)82.35الس تجاابت عينة البحث من الطالب يف اجلانب املهين اكنت)(ان اعىل نس بة 5ويتضح من اجلدول ) 

%( وتشري بياانت اجلدول ان النسب املئوية مجليع الفقرات 82.35(قد حققت اعىل نس بة مئوية حيث اكنت)9- 8-  6 -4- 3- 2- 1اجلدول ان الفقرة رمق )

   %( 73.58---% 82.35تراوحت بني )

 (يوحض الرتتيب و التكرار والقمية والنس بة املئوية لفقرات احملور البدين للمرشفني والطالب عينة البحث6جدول ) 

 2.64 76.47 78 26 3 2.81 81.81 27 9 2 تعميق شعور اخلرجي ابملسؤولية اليت س تعطى هل   11

 2.61 73.58 7.5 25 4 3.00 100 33 11 1 تعويد الطلبة غن كيفية وضع برامج للمخاميت  12

 2.64 76.47 78 26 3 2,81 909 30 10 2 التأأكد عىل الالزتام مبعايري اخالقيات املهنة  13

 2.61 73.58 75 25 4 2.63 63.63 21 7 4 توفري مس تلزمات الرضاء عن العمل دلى اخلرجي  14

  حتقيق التاكمل يف بناء خشصية اخلرجي نفس يا وعقليا وجسميا  15

2 

 

9 27 81.81 

 

2.81 

 

3 

 

26 78 76.47 

 

2.64 

 N34 موافق الطالب         N11 موافق املرشفني اجلانب البدين  م 

الوزن املئوي      % القمية ك الرتتيب 

 املرحج 

الوزن املئوي  % لقمية ك الرتتيب     

 املرحج 

 2.97 97,05 99 33 1 2.72 72.72 24 8 3 .السلمي اجلسم  يف  السلمي العقل مبدأأ  يغرس 1

 2.94 94,11 96 32 2 2.72 81.81 27 9 3 .البدنية الرايضة  ممارسة عىل  حتث اليت  ابلنصوص  يذكر 2

 2.91 91.17 93 31 3 2.81 81.81 27 9 2 .البدنية اللياقة تدريبات عىل  اخملمي حيافظ 3

 2.85 85.27 87 29 5 2.36 72.72 24 8 6 .تنظمي املبارايت وطرق الرايضية ابلقوانني املشاركني يعرف 4

 2.88 88.23 90 30 4 2.54 54.54 18 6 4 .للمشاركني رايض  دوري  بتنظمي يقوم  5

 2.85 85.27 87 29 5 2.54 54.54 18 6 4 .الأولية اال سعافات يف  دورة يقدم  6

 2.88 91.17 93 31 4 2.45 54.54 18 6 5 .للمشاركني حصية توعية  محةل  ينظم 7

 2.91 94,11 96 32 3 2.36 72.72 24 8 4 ."امجلال حيب  مجيل هللا ا ن "قمية يغرس 8

 2.76 82.35 84 28 7 2.54 63.63 21 7 4 .السلمية التغذية  بقواعد املشاركني وعي يمني 9

 2.73 82.35 84 28 8 2.36 63.63 21 7 6 .للمشاركني ممزية  رايضية عروضا يقدم  10

 2.73 82.35 84 28 8 2.54 54.54 18 6 4 .والبرصية السمعية  احلواس تدريب  يف تسامه  أأنشطة يقدم   11

 2.73 82.35 84 28 8 2.54 63.63 21 7 4 املؤمن الضعيف  من هللا ا ىل وأأحب  خري  القوي املؤمن"قمية يغرس 12

 2.67 76.47 78 26 9 2.54 54.54 18 6 4 . الس باحة  بتعلمي  اخملمي  هيمت 13

 2.73 82.35 78 28 8 2.90 90.9 30 10 1 .الرايضية املسابقات من العديد للمشاركني يقدم  14



        

52 
 

 2018             ليبيا جامعة الزاوية            لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة ب       العدد: العرشون     اجملدل : اخلامس جمةل عامل الرايضة والعلوم الرتبوية    

 

 

%( ويتبني من  54.54% ( واكنت اقل اجابة)90.9الس تجاابت عينة البحث من املرشفني يف اجلانب البدين اكنت)(ان اعىل نس بة 6يتضح من اجلدول )

---% 90.9%( وتشري بياانت اجلدول ان النسب املئوية مجليع الفقرات تراوحت بني )90.9(قد حققت اعىل نس بة مئوية حيث اكنت) 14اجلدول ان الفقرة ) 

54.54 )% 

%( ويتبني من  76.47% ( واكنت اقل اجابة)97.05ان اعىل نس بة الس تجاابت عينة البحث من الطالب يف اجلانب البدين اكنت) (6يتضح من اجلدول )

---%97.05%( وتشري بياانت اجلدول ان النسب املئوية مجليع الفقرات تراوحت بني )97.05(قد حققت اعىل نس بة مئوية حيث اكنت)1اجلدول ان الفقرة ) 

76.47 .)% 

 

 

 

 

 

 

 

 يوحض  متوسط النسب املئوية للك حمور لعينة البحث )املرشفني والطالب( وكذكل متوسط النسب بيهنم وترتيب احملاور (7) جدول 

 

 وهجة من  %( 68.82بنس بة)  اخملمي من خالل اجاابت العينة عيل حماور الاس تبيان اكنت يف الرتبوي ادلور متثل  عن ادلراسة ( كشفت 7من خالل اجلدول  )

 اجملال  من فاكن  امخلسة ادلراسة جماالت عىل توزعت %  74.93الطالب واكنت النس بة اللكية للعينة  نظر  وهجة من  %(   81.04وبنس بة )  املرشفني، نظر

 2.79 88.23 90 30 6 2.72 72.72 24 8 3 .البدن حق  ا هامل  من حيذر 15

 البيان  اجلانب الاجامتعي  اجلانب النفيس  اجلانب الثقايف  اجلانب البدين  اجلانب املهين  متوسط ادلور الرتبوي 

       n11املرشفني  % 72.06 67.26 % 63.63 % 73.93 % 67.26 % 68.82

 الرتتيب  الثاين  الثالث  الرابع  الاول  الثالث م  

         n34 الطالب  % 81.04 % 81.04 % 83.32 % 82.35 % 77.46 % 81.04

 الرتتيب  الثالث  الثالث م  الاول  الثاين  الرابع  

 املتوسط  % 76.55 % 74.15 % 73.47 % 78.14 % 72.36 % 74.93

      n45الرتتيب اللكي  الثاين  الثالث  الرابع  الاول  اخلامس  
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 %( و من 67.26واملهين )   %( 73.93والبدين) % (،  63.63والثقايف) ،%(    67.26)    والنفيس ، %( 72.06( الاجامتعي   املرشفني ،اجملال  نظر وهجة

 %(. 77.46%( واملهين )82.35) )%(،والبدين83.32%(، والثقايف)81.04%(،والنفيس)81.04نظر الطالب اجملال الاجامتعي) وهجة

( املتعلق ابجلانب الاجامتعي للمرشفني  يتبني  ان اغلب عبارات اجلانب الاجامتعي توزعت و بني املس توى العايل  2يتبني من خالل اجلدول ) مناقشة النتاجئ:  

( وبنس بة  10-  6 -2%)80(ومبس توى عايل فوق    11- 5- 3  -1% ) 90جدا ومس توي ضعيف جدا  جات العبارات عىل النحو التايل  مبس توى عايل جدا فوق 

  7%)50قل من ا(ومبس تو ى ضعيف جدا  15-  9%)50( ومبس توى ضعيف فوق   8)60(  وجات العبارات مبس تومىقبول 14 – 13- 4%) 70توسطة فوق  م

   ( و يتضح حبصوص الطالب يف اجلانب الاجامتعي  توزعت الفقرات بني املس توى العايل جدا ومس توي  العايل وجات العبارات عىل النحو التايل  12-

 ((  12- 9- 7 -2%)80(ومبس توى عايل فوق   15 -14 -13 - 11- 10- 8- 6- 5- 4- -  3 -1% )90عايل جدا فوق  مبس توى

(  ان اخملمي  يوفر فرص عديدة لتمنية الشخصية للمشارك فيه مما جيعهل اكرث تكيفا وتوافقا مع امجلاعة وجيعهل اكرث  1997وهذا ما يتفق مع ما ذكرته هتاين الس يد) 

( غىل  2005( اكدت دراسة اكرم منصور)2014فرج بن سلمي ) -نفسه ويكتشف اماكنيته اجلسمية والعقلية. واكدت  نتاجئ دراسة محمد املقروش  اعامتدا عىل 

 امهية اخملمي الرتبوي اذلي يرخسه من خالل املشاركة فيه. 

انب النفيس توزعت بني املس توى العايل جدا ومس توي ضعيف جدا  ( املتعلق ابجلانب النفيس للمرشفني  يتبني  ان اغلب عبارات اجل3ومن خالل اجلدول )

  -2%) 70( وبنس بة متوسطة فوق  12  -10 -5- 4%)80(ومبس توى عايل فوق  15% العبارة )90وجات العبارات عىل النحو التايل  مبس توى عايل جدا فوق  

( و يتضح   13%)50قل من ا(ومبس تو ى ضعيف جدا  14 -9-  8 -3%)50( ومبس توى ضعيف فوق7-1)60(  وجات العبارات مبس توى مقبول فوق   11

عايل جدا   حبصوص الطالب يف اجلانب النفيس توزعت الاس تجاابت  بني املس توى العايل جدا واملس توى العايل وجات العبارات عىل النحو التايل  مبس توى

 ((  14-11-9-6-%)80(ومبس توى عايل فوق  15-13 -12 - 10- 8- 7- 5- 4- 5- -3 -2—1% )90فوق 

عاد القلق والاحباط) أآايت ابو  ويؤرش اىل  ادلور اذلي يلعبه اخملمي يف توفري الاماكنيات العديدة لتمنية القمي  الاخالقية  والروحية والوجدانية  وكذكل متنفسا لأب

 ( 2002-جياب

عبارات اجلانب النفيس توزعت بني املس توى العايل ومس توي ضعيف جدا  ( املتعلق ابجلانب الثقايف للمرشفني   يتبني  ان اغلب  4يتبني من خالل اجلدول )

(  وجات العبارات مبس توى مقبول فوق  15-  11  -  8  -7%)  70( وبنس بة متوسطة فوق  9-6%) 80وجات العبارات عىل النحو التايل  مبس توى عايل فوق  

 ( 10 -2%)50ل من (ومبس تو ى ضعيف جدا  ق 14 - 5  -4  -3%) 50( ومبس توى ضعيف فوق13 -%1-12) 60

العايل  و يتضح حبصوص الطالب يف اجلانب الثقايف توزعت الفقرات بني و يتضح حبصوص الطالب يف اجلانب الثقايف  توزعت الاس تجاابت  بني املس توى   

-14 -12  -11  -9  -8 -4  -2  -1%)80( ومبس توى عايل فوق  12  -3% )90جدا واملس توى العايل وجات العبارات عىل النحو التايل  مبس توى عايل جدا فوق 

 ( 10 -7 -6 -5%)70(( وبنس بة متوسطة فوق 15

احلياة اخملتلفة  هتاين الس يد  ومن خالل هذا يتضح ملا يف اجلانب الثقايف اذلي يوفره اخملمي للمشاركني فيه  من جوانب هممة من اكساهبم املعلومات  املتعلقة بنوايح 

                     التمنية وحتسني احلياة، عن طريق تزويد الأفراد ابملعرفة واحلمكة واملهارة.                                                       ( ميكن أأن تسهم يف1988)10(كام اكد 1997)

العايل جدا ومس توي ضعيف  وجات  (املتعلق ابجلانب املهين للمرشفني يتبني  ان اغلب عبارات اجلانب املهين توزعت بني املس توى 5يتبني من خالل اجلدول )

  -2-1%) 70( وبنس بة متوسطة فوق  15 -11-5-9%) 80(ومبس توى عايل فوق  13-  12% العبارة ) 90العبارات عىل النحو التايل  مبس توى عايل جدا فوق 

 (. 8 -6%)50( ومبس توى ضعيف فوق14 -7)60(  وجات العبارات مبس توى مقبول فوق  10 -5 -4

-10-9-8 -7 -6 -5--3-2-1%)70(( وبنس بة متوسطة فوق 4%)80ب يف اجلانب املهين توزعت الفقرات بني  مس توى عايل فوق و يتضح حبصوص الطال

 (ويتلقى خاللها خربات تعلميية مبارشة لها عالقة بفروع كثرية من املهناج 1964( تشارلز بيوترش     )11-12-13-14-15
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البدين للمرشفني يتبني  ان اغلب عبارات اجلانب البدين  توزعت بني املس توى العايل جدا ومس توي ضعيف   ( املتعلق ابجلانب 6يتبني من خالل اجلدول )  

-8-4-1%) 70( وبنس بة متوسطة فوق 3-2%)80( ومبس توى عايل فوق  14) %  العبارة 90توى عايل جدا  فوق جدا وجات العبارات عىل النحو التايل  مبس  

 (.  13-11-7-6-5%) 50( ومبس توى ضعيف فوق12-10-9%)60ل فوق (  وجات العبارات مبس توى مقبو   15

-4%) 80(ومبس توى عايل فوق  -8-7-3-2-1% العبارة ) 90و يتضح حبصوص الطالب يف اجلانب البدين توزعت الاس تجاابت ت مبس توى عايل جدا فوق  

 (  .   13%)  70( ومبس توى متوسط فوق  10-11-12-13-14-15 -9--5-6

  –املهين   –الثقايف  –انفيس  –دلينا ا ن للمخمي  دور تربوي واحض جتسد يف اس تجاابت عينة البحث عىل حماور الاس تبيان)الاجامتعي ومن خالل ذكل يتأأكد  

الس يد  (ان اخملمي يتيح  فرصة الاس تجامم جسميا وذهنيا وانفعاليا واس تعادة توازن خشصيته وأأمنه النفيس ويكد  1985البدين (واليت اتفقت مع مذكره الس تاوي) 

ا ن الرايضة البدنية جزء من معادةل   . من الطبيعة مدرس هتا وامجلاعة أأسلوهبا للحياة يف جممتع متعاون تتخذ اجامتعية تربوية مؤسسة ا ال هو  ما املنظم املعسكر )بأأن

امجلاعة وقتا للرتوحي أأو الرتفيه فقط، بل أأصبحت وس يةل فاعةل  من التبد ومل تعد اخملاميت ماكان يقيض فيه الفرد أأو  استيعاب الش باب كطاقة حنرص عىل أأن حنمهيا

 يف املسامهة يف تربية شامةل، وأأمه أأهداف اخملاميت الآيت : 

غذاء  ممارسة القواعد الصحية السلمية مكامرسة أألوان من النشاط الرايض .تناول ال احلياة يف الهواء الطلق النقي تمنية الكفاايت البدنية وصيانهتا عن طريق:*

 الصحي السلمي يف مواعيده. النوم والاستيقاظ مبكرا. 

ش باع حب املغامرة   *تمنية الصحة النفس ية والعقلية بقضاء فرتة زمنية يف جو من الهدوء والراحة والبعد عن التوترات العصبية الناجتة من العمل ومالبساته.  ا 

 الاكمنة يف نفوس الش باب والفتيان.

 الاجامتعية نتيجة اشرتاك الفرد مع زمالئه يف النشاطات املتعددة وتعاونه معهم عىل ا جناز خمتلف الأعامل .ممارسة احلياة ادلميقراطية،*تمنية القدرات والعالقات  

ادلين أأو  اللون  أأو  املس توى الاجامتعي  الأفراد من انحية  التفاوت بني  فيذوب  ادلميقراطية،  الروح  تسوده  تعاون  معا يف  الأفراد  يعيش  فا ن حيث  مهنم    ،  الك 

بري. تعرف الأفراد بيئهتم  يتحمل املسؤولية وحيرتم الآخرين ويتعاون معهم ويبدي رأأيه برصاحة فلك ذكل يعد ممارسة للحياة ادلميقراطية يف جممتع ميثل اجملمتع الك

الوطن.  أأماكن متعددة من  تقام يف  النفس وحتمل املسؤول    ووطهنم، لأن اخملاميت  الفرد همارات وخربات تمنية قدرة الاعامتد عىل  كساب   ا  ية وخدمة الآخرين. 

 جديدة، جتعهل يقدر قمية الأعامل اليت يقوم هبا الأفراد يف حياهتم العادية همام اكنت بس يطة

يتعمل عن طريق تفاعهل مع  ا اتحة الفرصة للفرد أأن يتعمل عن طريق املامرسة والعمل، فالفرد يف اخملمي  *تمنية همارات تروحيية ذات قمي تربوية وحصية واجامتعية. 

 املواقف التعلميية.

ت من أأكرث هذه امليادين  *تمنية القيادة الصاحلة بني الأفراد، لأن فرص التدريب عىل القيادة ال توجد بشلك ملموس ا ال يف جماالت العمل الفعلية حيث تعد اخملامي

جراء التجارب عن طريق املالحظ    .ة واملشاهدة فاعلية ا اتحة الفرصة للفرد لدلراسة وا 

–املهين    –النفيس    –الثقايف       –جوانب البحث ) الاجامتعي و تعكس ا جاابت عينة ادلراسة عىل أأن أأفراد العينة يؤيدون ما ورد يف حمتوى عبارات مفهوم  

أأفراد عينة ادلراسة .ومن خالل النتاجئ يرى الباحث أأن دور اخملمي الرتبوي واحض ومفهوم    البدين ( دلى عينة و هو يبني أأن ادلور الرتبوي للمخمي واحض دلى 

 هذا اجملال احليوي أأال  البحث واذلي يتفق مع ما ورد ابملراجع ذات الصةل وهبذا حتققت الاجابة عىل تساؤل البحث ولعل هذا يقدم لنا لبنة يف طريقة البحث يف

 وهو وقت الفراغ اذلي يعترب مشلكة لك الأزمان . 
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 : امه الاس تنتاجات 

 نظر  وهجة من %(81.04 )  وبنس بة      املرشفني ، نظر وهجة %(من 68.82, اخملمي  بلكية الرتبية البدنية  امعة الزاوية بنس بة) يف  الرتبوي ادلور  ان  --1 

  . املشاركني

 %( 74.93الطالب( )–متوسط نس بة ادلور الرتبوي لاكمل عينة البحث)املرشفني وان  -

 املهين (  –الثقايف  –النفيس  –الاجامتعي  –ان تريب احملاور الس تجاابت  املرشفني اكن اكلتايل)البدين  -3

 املهين (  –عي الاجامت  –النفيس  –البدين  –ان ترتيب احملاور الس تجاابت الطالب عىل النحو التايل )الثقايف -4

قة البدنية يغرس مبدأأ  العبارات الاعىل اس تجابة للطالب يف اجلانب البدين  )يقدم للمشاركني العديد من املسابقات الرايضية. حيافظ اخملمي عىل تدريبات الليا-5

 ا هامل حق البدن. العقل السلمي يف اجلسم السلمي , يذكر ابلنصوص اليت حتث عىل ممارسة الرايضة البدنية  .  حيذر من 

 .العبارات الاعىل اس تجابة للمرشفني يف اجلانب البدين ) يغرس مبدأأ العقل السلمي يف اجلسم السلمي  -6 -

 ."يذكر ابلنصوص اليت حتث عىل ممارسة الرايضة البدنية. يغرس قمية "ا ن هللا مجيل حيب امجلال" 

 .للمشاركني حصية توعية محةل حيافظ اخملمي عىل تدريبات اللياقة البدنية  .  ينظم

 :واملقرتحات التوصيات

 . اخملتلفة الالزمة للك جوانب اخملمي بتوفري الاماكنيات الاهامتم-1

 الاهامتم  من اجلامعة ابلتخيمي للك التخصصات بلك اللكيات ملا هل من امهية تربوية-2

 .الأولية اال سعافات يف دورات عقد -3

 (. ----املستشفيات   –واملس نني مؤسسات الاصالح –الاجامتعية )دور الرعاية _العجزة  واملؤسسات وخاصة الاجامتعية، الزايرات تكثيف-4

 .أأم حبرية برية  أأاكنت سواء اخملتلفة الرتوحيية والرحالت الرتفهيية النشاطات  تقوية عىل العمل-6

 .يام مبخاميت خارجيةليبيا والعمل الق وجغرافية بتارخي اخملمي يف  املشاركني تعريف -7

 .املشاركة يف امحلالت والعمل التطوعي وخدمة البيئة-8

 .الزمنية للمدة  ابلنس بة قصرية تعقد  اليت اخملاميت وأأن س امي  ال  اخملمي، مدة زايدة  عىل العمل-9

  اخملاميت عىل املرشفني لتأأهيل دورات عقد -10

   .اخملمي  يف املشاركني دلى  معروفا  للمخمي  اليويم اجلدول  يكون  أأن- 11

 .ورايضيون وتربويون واجامتعيون نفسانيون خمتصون  يضعها أأن جيب اخملمي خطة - 12
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 املراجع

براهمي عابد  -1  اال سالمية سعود بن  محمد اال مام جامعة  ،(منشورة)ماجس تري ،"تأأصيلية دراسة" تعاىل هللا ا ىل ادلعوة  يف واس تخدامه الرتبوي  اخملمي :(1997) ا 

 .السعودية املنورة، ابملدينة

براهمي-2  مكة القرى، أأم جامعة والنفس ية، الرتبوية البحوث مركز ،"الرشقية املنطقة " السعودي الش باب دلى احلرة الأوقات (1986وأآخرون)  قنديل ،  ا 

   .املكرمة

 فهيا.  واملشاركني علهيا  القامئني نظر وهجة من  تطويرها  وس بل غزة  مبحافظات الصيفية للمخاميت الرتبوي ادلور 2005اكرم عبد القادر منصور   -3

 -23 النفس ية، يوليو العدد للصحة .غزة ،أأمواج، برانمج  23 الصيفية ،ص اال جازة يف  أأطفالنا 2002 )أآايت أأبوجياب،  _4

دارة :( (1997 الس يد، )  هتاين  -6(اسس الرتبية البدنية ترمجة حسن معوض وكامل صاحل عبده مكتبة الاجنلو املرصية  القاهرة.    1964) تشارلز بيوترش - -5  ا 

 .ط(.جريدة السفري ،اال سكندرية،)د ،مطابع  املعارف دار احلديثة، املعسكرات

 جامتعي، عامن،(: دراسة يف عمل النفس الا  1984توفيق، مرعي، و أأمحد بلقيس، )   -7

 .الرايض والتوزيع، للنرش املسمل دار."رؤية ا سالمية"الرتبوي (الرتوحي1994) العودة  فهد  بن خادل -8

  -اجملدل السادس   -دراسات تربوية -التمنوية  مهورية مرص العربية  -(: مدى ا سهام برامج التعلمي غري النظايم يف الرتبية1991)  -عبد هللا الس يد عبد اجلواد  -9

 رابطة الرتبية احلديثة ابلقاهرة   -( 34اجلزء ) 

  -سلسةل عامل املعرفة  -يل دراسة النظام الرتبوي يف أأقطار اجلزيرة العربية املنتجة للنفط عبد هللا عبد العزيز اجلالل: تربية اليرس وختلف التمنية، مدخل ا    -10

 (  1985يوليو  -الكويت  -اجمللس الوطين للثقافة والفنون والآداب   -(  91العدد )

 21 لتوزيع ،ط  وا .والنرش   للطباعة  السالم اال سالم ،دار يف  الأوالد تربية:(1992) هللا علوان عبد  - -11

 .الأول املرأأة ا ملسلمة ،متوز، العدد  ،جمةل 50 :الش باب ،ص عىل وأأثره  الفراغ:( 2002املقبل،  عقيةل -12

 ،. 1988يوليو/ سبمترب  -يت الكو  -وزارة اال عالم   -العدد الثاين  -اجملدل التاسع عرش  -عامل الفكر  -سعاد خليل ا سامعيل: أأمناط التعلمي غري النظايم --13

 72 والعلوم ،يوليو، العدد والثقافة  للرتبية القطرية الوطنية ،اللجنة الفراغ، الرتبية ووقت (التلميذ1985الس تاوي ) - سلامين-14

 4 اجملدل القاهرة للبنني الرايضية الرتبية حلوان ،جامعة  73 :النامية  ،ص ادلول يف"للجميع الرايضة" ادلويل املؤمتر حبوث ( 1985)  و، عايدة محمد، سهري فرج -15

 املعارصة، الرتبية الابتدائية، املرحةل يف  الرايضيات ومعمل املعمل  الطالب دلى  ادلميوغرافية املتغريات ببعض  وتأأثره  ابدلور (الوعي 1991اخلرايش،) -صالح   -16

   ..للنرش  الكتاب مركز ( 19ديسمرب ع)

 75 الس نة الأول ،أأبريل، اجلزء  اال سالمية البحوث الأزهر، مجمعوالفراغ،  الش باب :( 2002محمد العزب، -17

( دراسة حتليلية لسامت خشصية ش باب اجلامعات العربية املتبعة لنظام الساعات املعمتدة جامعة طنطا لكية الرتبية رساةل دكتوراه  1980محمد خري ما مرس)    -18

 غري منشورة. 

 جامعة الفاحت خنو استامثر لأوقات الفراغ رساةل ماجس تري ,غري منشورة لكية الرتبية البدنية جامعة الفاحت. (: اجتاهات طالب1998محمد عطية املقروش ) -19
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( دراسة حتليلية للأنشطة وقت الفراغ دلى طالب جامعة الزاوية جمةل  لكية الرتبية البدنية جامعة  2014محمد عطية املقروش  _فرج محمد بن سلمي )- 20

 الزاوية.

 (وقت الفراغ يف اجملمتع احلديث بريوت دار الهنضة. 1985عيل محمد) محمد   -21

 22 ،الس نة٦ ،الغرابء، أأغسطس، العدد 27 :نس مثره ،ص  كيف الفراغ وقت :( 1986محمد صوانة،   -22

 الرتبية ،لكية الرايضة علوم لتطور العلمي املؤمتر.الرتوحي  حنو  القرى أأم  جامعة  طالب  ابجتاهات املتصةل املتغريات لبعض دراسة :(1987) امحلايم- محمد  محمد -23

 .الثالث اجملدل املنيا، ،جامعة الرايضية

 ط( .،)د  املرصية للش باب، مكتبة  الأجنلو والنفيس والرتبوي ادليين التوجيه 1992 ) زيدان ، مصطفى  محمد- 24

 ٢ والنرشوالتوزيع ،تركيا، ط .للطباعة اال سالمية الوس يط، املكتبة املعجم:(ت.د )مصطفى ابراهمي وأآخرون -25

 ( الرايضة للجميع الطبة الاوىل دار النرش والتوزيع والاعالن طرابلس ليبيا  1980عيل حيي املنصوري)-26

  ط.د) مارس  الأربعاء، حوار  ملفات من غزة، قطاع يف الصيفية اخملاميت جتربة 2004 هامش الثالثييين -27

 2 الأمريكية، ط املتحدة  اال ساليم، الوالايت للفكر العاملي القيادي، املعهد التدريب دليل 1995 هشام الطالب -28

 .والعلوم والثقافة للرتبية القطرية الوطنية ،اللجنة 73 ،سبمترب العدد  ،الرتبية 24 :الصيفية، ص للمراكز ملموسة ا جيابية  نتاجئ  :( 1985نبيل الرشقاوي -29

 

-   
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مام    برانمج تدرييب مقرتح لتطوير القوة العضلية وحتسني مس توى أأداء التصويب ابلوثب للأ

 لطلبة الس نة الثانية بلكية الرتبية البدنية والرايضة ابلزاوية 

 

 أأ. فؤاد عيل العريب. 

 

البحث  وأأمهية  املفاجئة يف طبيعة سري الأداء الرايض مما يتطلب من الالعب الاس تعداد ادلامئ للترصف بشلك    : املقدمة  اليد ابلتغريات  تمتزي رايضة كرة 

ن بقية الألعاب  اليد ع  متطلبات املواقف اليت مير هبا أأثناء املنافسة واليت تس متر ابلتغري الرسيع بني حاليت ادلفاع والهجوم وهذه الصفة اليت تمتزي هبا كرة   يتالءم

جيابية عالية.  الأخرى ما عدا لعبة كرة السةل واليت تقرتب من كرة اليد ويف هذا اجلانب اليت تس توجب من الالعب امتالك صفات بدنية جيدة وسامت دفاعية  ا 

 

( ا ىل وجود عالقة  1997ذكرت حماسن امحد عدانن )و   يبين عىل وقائع وأأحداث املنافسة. وال ميكن حتقيق هذه الكفاءة ا ال من خالل التدريب املنظم اذلي          

ماكنيات معينة حيث يتوقف مس توى أأداء الف  رد عىل ما متتكل من هذه القدرات.بني الأداء الرايض والقدرات البدنية ابجلسم البرشي اذلي ميتكل قدرات وا 

ذا ما اس هتدفنا ما تتخلهل مباراة كرة اليد من التحام الأجسام وعنف ال يعاق ذا مل تكن الكرة حبوزته تبني  وا  ب عليه القانون، حيث ابعرتاض املنافس ابجلدع حىت ا 

 (. 24:  15لنا مدى أأمهية القوة العظمية والمنط العضيل اذلي جيب أأن يتصف به العب كرة اليد )

 

كــن أأن تــؤدي ا ىل أأخطــاء، وحــىت وصــول الــرايض ( أأن الأخطــاء املرتكبــة يف بدايــة مراحــل الأعــداد الفنيــة مــن املم1980وهذا مــا أأكــده ابمس فاضــل )      

ارات البدنيــة لهــا عالقــة املس توايت العاملية وأأن الاختبارات املتعددة الاجتاهات جيب أأن تصاحب العملية التعلميية والتدريبية يف خمتلف مراحل الأعداد والاختب 

عطاء صورة متاكمةل للفريق الرايض ابلألع  (.5: 6اب امجلاعية )وثيقة ابالختبارات الفنية يف ا 

 

هــارات الفنيــة وذلا أأري أأن من الأمهية الأعداد اجليد للمهارات والصفات البدنية عىل اختالفها وخاصة القــوة العضــلية للطلبــة لــيك يمتكنــوا مــن تنفيــذ امل          

 احل الأوىل من العملية التعلميية والتدريبية.ابلشلك املطلوب وهذا يتطلب من املربني )املدربني( الاهامتم هبذا اجلانب وخصوصًا خالل املر 

 

 Tonsenوتعترب القوة العضلية من أأمه الصفات البدنية لالعب كرة اليد خاصة عند التصويب ابلوثب من أأمام ويف هذا اخلصوص ذكر توتس نوفيترش )         

and fisher, 1991 نتــاج القــوة ابخلطــة ( ا ىل أأن القوة العضلية لها دور ابرز وحمدد التحقيق نتاجئ ط يبة عند ممارسة الألعاب وخصوصًا عندما يتطلــب املوقــف ا 

 والرسعة املناس بة اكلمترير والتصويب حيث يشلك تركزي القوة مع زايدة رسعهتا ابلفرتات الفعاةل الرسيعة للحركة.

 

ماكنية اجلهاز العضيل ابلتغلب عىل مقاومة ( بأأن القوة العضلية صفة رمسية من القوة 1999ويذكر أأبراهمي أأمحد سالمة )         والرسعة ويه مصطلح يشري ا ىل ا 

 تتطلب درجة عالية من رسعة الانقباضات العضلية وتربز أأمهيهتا ابملسابقات الرايضة ومهنا كرة اليد.

 

ية اخلاصة بلعبة كرة اليد من خالل برانمج تدرييب هيمت بتطوير ذلكل فا ن أأمهية البحث متكن يف كونه ا ضافة جديدة للربامج التدريبية داخل لكية الرتبية البدن        

 ي وابلأخص التصويب ابلوثب لأمام.القوة العضلية لالعب كرة اليد واذلي ابلتايل ميكهنم من حتسني الأداء املهار 

 

ص  :للعبة كرة اليد همارات أأساس ية عديدة وأأمه هذه املهارات يه همارة التصويب كوهنا حتسن املوقف من حيث الربع واخلسارة وعىل وجه اخلصو   مشلكة البحث 

داؤها حيث يعترب  ند أأ همارة التصويب ابلوثب للأمام ابعتبارها أأكرث من انواع التصويب خالل املباراة وهذه املهارة تتطلب قدرة عضلية عالية من أأجل النجاح ع 
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ن أأمهية كبرية من حتسني  التصويب املرحةل اخلتامية لهجوم الطريق ذلكل أأصبحت معلية تطوير القوة العضلية لالعيب كرة اليد يه الشغل الشاغل للمدربني ملا لها م 

 مس توى أأداء همارة التصويب. 

تاجئها عىل أأثر تمنية القوة العضلية عــىل همــارة التصــويب ابلوثــب مــن أأمــام مــن حيــث ( اليت أأكدت ن 1983وهذا ما أأكدته دراسة محمد جامل ادلين حامدة )      

 (.55: 13الارتقاء ودقة التصويب) مسافة

تقــ         ان هــذه وهذا ما دفعين للتعرف عىل أأمهية القوة العضلية عىل حتسني مس توى أأداء التصويب ابلوثب للأمام بكرة اليد حيث من الصعب عىل الطلبــة ا 

 رة دون متتعهم ابلقوة العضلية.املها

 هدف البحث التعرف عىل تأأثري الربانمج التدرييب عىل تطوير القوة العضلية وحتسني أأداء التصويب ابلوثب للأمام بكرة اليد. هدف البحث: 1-3

 للأمام بكرة اليد.لتصويب ابلوثب توجد فروض داةل ا حصائيا بني تطوير القوة العضلية وحتسني أأداء ا  فرض البحث:   1-4

 

 املصطلحات: 

 (.22: 19بأأهنا قدرة العضةل فالغلب عىل مقاومات ابس تخدام رسعة حركية عالية )القوة العضلية:  -1

هبــا والــيت   يقومقدرة العضةل املعينة أأو اجملاميع العضلية من التغلب عىل املقاومات اخملتلفة، ابال ضافة أأهنا قدرة الرايض من التغلب عن احلراكت اليتالقوة:   -2

 (.635: 20تس تخدم نشاط احلريك احليوي )

 (.161: 18يه املقدرة عىل أأداء حراكت معينة من أأقل زمن ممكن )الرسعة: -3

مام:   -4 ويه عبارة عن تصويبه كرابحية من ارتفاع أأعىل مس توى الرأأس مــن أأداء حركــة الوثــب للأمــام مكحــاوةل الــريم للتصــويب مــن التصويب ابلوثب للأ

 (61، 60: 11يل املرمة واخرتاق بني العبني أأو عدم وجود. )مسافة قريبة ع

 ادلراسات السابقة:  -

(عنوان ادلراسة )تأأثري برانمج تدرييب ابس تخدام تدريبات البلومرتي عـىل تمنيـة القـوة العضـلية 10(: )2000ادلراسة الأوىل: دراسة معر وحسني عيل متام )

 ومس توى أأداء التصويب من الوثب لالعيب كرة السةل(.

 أأهداف ادلراسة: 

 البلومرتي لالعيب كرة السةل.تصممي برانمج تدرييب ابس تخدام تدريبات لك من الأثقال  -

 التعرف عىل تأأثري الربانمج املقرتح عىل معدالت المنو يف القوة العضلية لأجزاء اجلسم اخملتلفة. -

 التعرف عىل تأأثري الربانمج املقرتح عىل معدالت التحسن يف مس توى اداء التصويب من الوثب. -

 لبحث.مهنج ادلراسة: اس تخدام املهنج التجرييب ملالمئة طبيعة ا -

 العبًا. 12س نة وعددمه  18عينة ادلراسة: العيب كرة السةل حتت سن  -

الربانمج التدرييب املس تخدم أأدى ا ىل  - الربانمج التدريب املس تخدم أأدى ا ىل تطوير القوى القصوى والقوة العضلية مجليع أأجزاء اجلسم لعينة والبحث.  أأمه النتاجئ: 

 ة البحث.حتسني مس توى أأداء التصويب من الوثب لعين 

عنوان ادلراســة: )تــأأثري اســ تخدام تــدريبات البيلــومرتي عــىل القــوة املمــزية ( 11()2000ام ادلين أأمحد خليفة )الزهره محيدي وحس  دراسة الثانية: دراسة عبد

 ابلرسعة ومس توى اداء بعض املهارات الهجومية يف كرة الطائرة(.
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 أأهداف ادلراسة:

ق دلى التعرف عىل تأأثري اس تخدام تدريبات البليــومرتي عــىل القــوة املمــزية ابلرســعة للــرجلني مســ توى أأداء همــاريت الرضــبة الســاحقة واال رســال الســاح -

 ( س نة.19الالعبني حتت )

 واال رسال الساحق.التعرف عىل العالقة بني القوة املمزية ابلرسعة للرجلني واذلراعني ولك من هماريت الرضبة الساحقة  -

 مهنج ادلراسة: اس تخدم الباحثان املهنج التجرييب ملالءمته لطبيعة البحث. -

 ( س نة من اندي الرشقية الرايض واندي معر الرايض.19(العب حتت )28عينة ادلراسة: ) -

للرجلني واذلراعــني ومســ توى أأداء الرضــبة الســاحقة واال رســال برانمج تدريبات البليومرتي هل تأأثري ا جيايب دال عىل تمنية القوة املمزية ابلرسعة   أأمه النتاجئ: -

 .التجريبيةالساحق دلى اجملموعة 

عنوان ادلراسة: أأثر اس تخدام التدريب البليومرتي عىل الارتقاء مبســ توى أأداء همــارة   (23م( )1999ادلراسة الثالثة: دراسة وفاء محمد عبداجمليد أأمحد الكتايم )

 رة اليد.التصويب ابلوثب عاليا يف ك

 أأهداف ادلراسة: التعرف عىل تأأثري اس تخدام تدريب البليومرتي عىل الارتفاع مبس توى أأداء همارة. -

نــة البحــث وقيــاس التصويب ابلوثب عاليًا من خالل تمنية القوة العضلية للرجلني واذلراعني لعينة البحــث وتمنيــة القــوة الانفجاريــة للــرجلني واذلراعــني لعي  -

 الأداء نتيجة اس تخدام التدريب البليومرتي عىل همارة التصويب ابلوثب.مس توى حتسني مس توى 

 مهنج ادلراسة: اس تخدام املهنج التجرييب ملالءمته لطبيعة البحث. -

 طالبة من فريق كرة اليد بلكية الرتبية الرايضية للبنات جامعة اال سكندرية. 20عينة ادلراسة:  -

جيــايب عــىل حتســني القــوة العضــلية للــرجلني واذلراعــني وحتســني القــوة الان - فجاريــة للــرجلني أأمه النتاجئ: أأن اس تخدام طريقة التدريب البليومرتي لها تأأثري ا 

مج املقــرتح ابســ تخدام واذلراعني وحتسني بعض املتغريات الكيامنتيكية املؤثر يف همارة التصويب ابلوثب عاليًا وكــذكل دقــة التصــويب حــديث يــؤثر الــربان

 التدريب البليومرتي عىل رفع مس توى أأداء همارة لتصويب ابلوثب عاليا.

 عنوان ادلراسة: أأثر تمنية القوة العضلية عىل همارة التصويب ابلوثب لأعىل يف كرة اليد. (:13م( )1983ل ادلين محمد حامد )دراس ية الرابعة: دراسة محمد جام

 أأثر تمنية القوة العضلية عىل مس توى الأداء املهارة للتصويب ابلوثب لأعىل يف كرة اليد.أأهداف ادلراسة: التعرف عىل  -

 مهنج ادلراسة اس تخدام املهنج التجرييب ملالءمته لطبيعة ادلراسة. -

 العبًا يف اجملموعة الضابطة. (88( العب مجموعة جتريبية و)87( العبًا و)175عينة ادلراسة: انشئ مركز تدريب كرة اليد  مهورية مرص العربية وعددمه ) -

ليد ا ىل زايدة فاعلية همــارة أأمه النتاجئ: تؤدي مترينات البلميومرتي عىل تمنية القوة العضلية واملش تقة من طبيعة الأداء املهارة للتصويب ابلوثب عاليًا يف كرة ا -

 التصويب قيد ادلراسة كام يعمل عىل ارتفاع مس توى دقة التصويب.

 

عنوان ادلراسة: تأأثري اس تخدام التدريب البليومرتك عىل املس توى الرمقي ملسابقة الوثب  ( 26م(: ) 1995ن ومسري عبدامحليد ) : دراسة وس يةل همرا ادلراسة اخلامسة 

 العايل ابلطريقة الظهرية. 

 سابقة الوثب العايل ابلطريقة الظهرية.أأهداف ادلراسة: ا جياد العالقة بني تمنية القوة الانفجارية للرجلني ابس تخدام البليومرتك واملس توى الرمقي مل  -

 مهنج ادلراسة: اس تخدام املهنج التجرييب ملالءمته ولطبيعة ادلراسة. -
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طالبــة واحــداهام ضــابطة  23عينة ادلراسة: مت اختيار العينة ابلطريقة العمدية وقسمت ا ىل مجموعتني متاكفئتني يف املتغريات قيد البحث وقــوام لك مهنــا  -

 والأخرى جتريبية.

 أأمه النتاجئ: -

 فاعلية التدريب البيلومرتك يف تمنية القوةالاجنارية وحتسني املس توى الرمقي للوثب العايل ابلطريقة الظهرية. -

 (:14م( )1997ادلراسة السادسة: دراسة حماسن أأمحد عدانن )

 الهجومية يف كرة اليد.عنوان ادلراسة: العالقة بني بعض القياسات اجلسمية والقدرات البدنية واملهارات 

 هدف ادلراسة: التعرف عىل بعض القياسات اجلسمية والقدرات البدنية واملهارات الهجومية. -

 التعرف عىل ادلالالت اجلسمية والبدنية واملهارية املمزية والفرق بيهنام. -

 مع طبيعة هذا البحث. مهنج البحث: اس تخدمت الباحثة املهنج الوصفي بأأسلوب املسحي ملا يمتزي به من خصائص تتفق -

 ( طالبة من الس نة الثانية.60( طالبة من الس نة الأوىل و)60( طالبة بواقع )120عينة البحث: مشلت عينة البحث ) -

 أأمه النتاجئ: -

رديــة داةل وجود عالقة عكس ية ويه داةل معنوية بني قوة عضالت اذلراعني ولك من حميط الساعد وحميط رخس اليــد، وأأيضــًا هنــاك عالقــة ارتباطيــة ط -1

 معنوية بني عرض كف اليد ومسك الكرة.

 ا جراءات البحث:   -3

 مهنج البحث:اس تخدم الباحث املهنج التجرييب بنظام اجملموعة التجريبية الواحدة اختبار قبيل مت البعدي. 3-1

م 2017-2016بية البدنية والرايضة ابلزاوية للعام اجلامعي عينة البحث: مت اختيار العينة ابلطريقة العمدية حيث مت اختبار طلبة الس نة الثانية بلكية الرت   3-2

 البالغ عددمه عرشة طلبة.

 وقد وقع اختيار العينة للأس باب التالية:

 تشكيل العينة مجموع طلب الس نة الثانية بلكية الرتبية البدنية والرايضة وبذكل احلضور مؤكد . -1

 تواجد أأفراد العينة مجيعهم حتت ظروف تدريبية واحدة. -2

 جتاوب أأفراد العينة مع الباحث وسهوةل االتصال هبم . -3

 توافر الأدوات والأهجزة وامللعب املطلوب لتنفيذ ا جراءات البحث. -4

جراء التجانس بني أأفراد عينة البحث يف املتغريات الأساس ية )العمر،الطول،الوزن( كذكل ابختيارات بعض  3-2-1 عنارص  جتانس عينة البحث: قام الباحث اب 

مام العيب بكرة اليد وك ضافة ا ىل همارة التصويب ابلوثب للأ  (.1ام موحض يف جدول )اللياقة البدنية )الرسعة الانتقالية، القوة العضلية للرجلني واذلراعني( ا 

 10قيد البحث ن=    (املتوسط احلسايب والوس يط والاحنراف املعياري ومعامل الالتواء للمجموعة التجريبية، القياس القبيل للمتغريات 1جدول ) 

 املعطيات اال حصائية

 املتغريات 

 وحدة 

 القياس

 املتوسط

 احلسايب
 الوس يط

 الاحنراف 

 املعياري

 معامل 

 الالتواء 

 1.36 0.73 5.02 5.12 ت م من البدء الطائر 30عدو 

 0.117 3.43 28 28.4 مس الوثب العمودي

 0.03 2.21 9.30 9.24 م  كجم3ريم الكرة الطبية 
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 0.07 2.67 6 6.2 درجة مس60×60التصويب بكرة اليد 

 

 ( وهذا ما يدل عىل جتانس عينة البحث.3( يتضح أأن قمية معامل الالتواء للمتغريات قيد البحث والقياس القبيل تنحرص بني )±1من معطيات يف اجلدول )

 

 الأدوات املس تخدمة: 3-3

 ابالختيارات وتنفيذ الربانمج.يف البحث اس تخدام الباحث الأدوات التالية 

 لقياس الوزن لأقرب كغم   مزيان طيب -1

 لقياس الطول لأقرب مس   هجاز الرس ناميرت -2

يقاف -3  لقياس الزمن   ساعة ا 

 لقياس املسافات   رشيط قياس -4

 لقياس كرة اذلراعني.  كغ 3كرات طبية وزن  -5

 حواز. -6

 ملعب كرة يد مع الكرات. -7

 مقاصد سويدية. -8

 الاختبارات: 3-4

 الاختيارات البدنية: 3-4-1

ت الارتبــاط بعد الاطالع عىل املراجع املبينة أأمام لك اختبار قام الباحث ابختيار مجموعة الاختبارات اخلاصة ابلقــوة العضــلية )القــوة ة الرســعة( ذا

 ابلأداء املهاري للتصويب لأامام ابلوثب بكرة اليد.

 البدء الطائر.مرت( من  30اختبار اجلري املسافة ) -1

 الغرض من الاختبار -

 قياس رسعة الطالب.

 أأدوات املس تخدمة -

م( والامتيــاز العرشــين الباقيــة تكــون عرشــة 30م( حيدد علهيا خطأأن ا حداهام للبداية والثاين للهنايــة املســافة )50جماالت للجري طوهل ال يقل عن )

 أأمتار هجة خط الهناية وعرشة أأمتار هجة خط البدائية.

يقاف.ساعة  -  ا 

 مرت(.30حتدد منطقة اجلري خبط ا حداهام للبداية والأخر للهناية واملسافة بيهنام )

 وصف الاختبار: -

شــارة البــدء جيــري الطالــب أأقىصــ رسعــة يف خــط  يأأخذ الطالب وضع ااس تعداد حبيث يقف عىل مسافة عرشة أأمتار من خط البداية وعند سامع ا 

 ول خلط الهناية بأأي جزاء من اجلسم.مس تقمي ويمت تسجيل الوقت املس تغرق ا ىل وص

 تعلاميت الاختبار: -

 للك طالب ثالث حماوالت تسجيل لها أأفضل حماوةل. -

 اجلري يف خط مس تقمي. -
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 (105: 9يس تخدم الطالب البدء العايل عند اجلري.) -

 اختبار الوثب العمودي من الثبات: -2

 الغرض من الاختبار: قياس القوة الانفجارية:

 (.300مس( ا ىل )150أأملس، طبشورة، خيطط احلائط تدرجييًا من )الأدوات: حائط 

، مواصفات الاختبار: ميسك الطالب قطعة طبشورة ويقف  انــب احلــائط ويرفــع ذراعــًا اكمــال ا ىل أأعــىل القفــز عاليــًا للوصــول ا ىل أأقىصــ نقطــة لهــا

 وتسجل الرمق اذلي مت وضع عالمة أأمامه.

 الرشوط:

 حماوالت تسجل أأفضل حماوةل من احملاوالت الثالثة. للطالب احلق يف القيام بثالث -1

 للطالب احلق يف ثين الركبتني ومرحجة اذلراعية أأمام أأسفل من الثبات. -2

 (308: 18التسجيل: تسجل للطالب أأحسن حماوةل من احملاوالت الثالثة املسموح هبا. )

 ريم الكرة الطبية لأبعد مسافة ابليدين من فوق الرأأس: -3

 ار:الغرض من الاختب  -

 قياس قوة الريم ابليدين معًا وقوة اذلراعني.

 الأدوات املس تخدمة: -

 كجم رشيط لقياس املسافة قطعة أأرض مسطحة أأو ملعب للكرة اليد خمطط. 3كرة طبية تزن 

 مواصفات الاختبار: -

وضــع الوقــوف أأمــام خــط البــدء يقــوم بــريم كجم بلكتا بدين ويرفعهم فوق الرأأس واليدان ممدوداتن الأعىل بعد أأخذ  3ميسك الطالب كرة طبية تزن  

لهيا.  الكرة الطبية ا ىل أأبعد مسافة ممكنة عىل جمال الريم اخملطط عىل الأرض املسطحة أأو ملعب كرة اليد أأي أأقىص مسافة ميكن التوصل ا 

 حيث يمت القياس من احلافة اخلارجية خلط البداية وحىت أأقرب نقطة تركهتا الكرة الطبية عىل الأرض.

 ت الاختبار:تعلامي -

 جيب ريم الكرة من فوق الرأأس وبلكتا اليدين ويه مفرودة. -

 يأأخذ الالعب وضع الوقوف أأمام خط البدء والقيام يريم الكرة ا ىل أأبعد مسافة ممكنة. -

 للك العب احلق يف ثالث حماوالت وتسجل أأفضل حماوةل من احملاوالت الثالثة. -

حامء اجلسم.تعطي للك العب حماولتني قبل ا جراء الاختبار  -  لغرض الهتيئة وا 

 (.160: 17يمت قيام املسافة من احلافة اخلارجية خلط البدء ا ىل أأقرب نقطة تركهتا الكرة عىل الأرض. ) -

لهيا الكرة مت تسجيل أأفضل حماوةل من احملاوالت الثالثة. -  حساب ادلرجات: تسجيل القراءة للمحاوالت الثالثة للمسافة اليت وصلت ا 

 داء املهاري:اختبار الأ  3-4-3

 ( مس.60×60التصويب لأامام ابلوثب خارج قوس التسعة أأمتار عىل مربعني مثبتني بزواييت املريم قياس )

 مواصفات الاختبار:

 املربعني.يقوم الالعب ابلتصويب من خارج قوس التسعة أأمتار بعد أأن يأأخذ ثالثة خطوات قبل القوس مث يثب لأعىل لأداء التصويب ابجتاه 

 تعلاميت الاختبار:

 يؤدي التصويب ابجتاه معودي للمريم. -1
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 للك العب س تة حماوالت ابجتاه املربعني ثالثة ابجتاه الميني وثالثة ابجتاه اليسار. -2

 (130: 13تسجل نقطة يف حاةل مرور الكرة من داخل املربع أأو عند ارتطاهما ابحلافة اخلارجية للمربعني. ) -3

 الربانمج:أأسس وضع  3-5

م( مت وضــع أأســس الــربانمج 1997م( والســ يد عبداملقصــود )1997بعد الاطالع عىل العديد من املراجع يف جمال التدريب ومهنا بسطوييس أأمحد )

 ومن امهها حتديد محل التدريب والشدة، احلجم، الراحات( ا ضافة ا ىل مراعاة النقاط التالية عند تنفيذ الربانمج التدرييب:

 رينات اليت تنسجم مع تدريب الالعبني.اختيار المت -1

 عدم فرض المترينات ا ىل ما هو فوق قدرة الاعبني. -2

 أأن ينشأأ يف العام مت ا ىل اخلاص. -3

 اختيار المترينات اليت تسمح بزايدة متدرجة خالل الربانمج أأي تبدأأ من الأقل تأأثرياً ا ىل المترينات املتاكمةل عالية الشدة. -4

 دقيقة بني اجملموعات. 3-2اثنية( بني المترينات و 180-60أأن فرتة الراحة تكون من ) -5

 تنفيذ الربانمج التدرييب: 3-6

بواقع وحدتني تدريبيتني أأس بوعيًا وقد بلغ عدد الوحدات التدريبيــة أأربعــة  2017- 13/2لغاية  4/1مت تطبيق الربانمج التدرييب ملدة أأسابيع للفرتة من  

 (.1يقة وكام هو موحض يف منوذج للوحدة التدريبية مرفق رمق )( دق90عرش وحدة تدريبية زمن لك وحدة )

 القياس البعدي: 3-7

جراء القياس البعدي لالختيارات قيد البحث ملدة يوم  عطاء راحــة يــوم واحــد بعــد 15/2/2017بعد تطبيق الربانمج التدرييب قام الباحث اب  م بعد ا 

 الرشوط اليت مت هبا القياس القبيل.أآخر وحدة تدريبية حيث مت القياس البعدي بنفس الظروف و 

 الوسائل اال حصائية املس تخدمة: 3-8

 املتوسط احلسايب. -1

 الوس يط. -2

 الاحنراف املعياري. -3

  معامل الالتواء، )ت( الفروق.  -4

 عرض النتاجئ: 4-1

 (.2التجريبية وكام موحض ابجلدول رمق )يعرض الباحث نتاجئ الفروق بني القياسني القبيل والبعدي للمتغريات قيد البحث للمجموعة 

 (املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري وقمية ت احملتس بة للمتغريات قد البحث للمجموعة التجريبية ويف القياسني القبيل والبعدي 2جدول ) 

 املعطيات اال حصائية

 املتغريات 

 وحدة 

 القياس

 قمية )ت(  القياس البعدي القياس القبيل

 احملتس بة 

 مس توى

 2ع 2س 1ع 1س ادلالةل 

 غري معنوي  2.06 0.62 4.48 0.73 5.12 ت م من البدء الطائر 30عدو 

 معنوي 3.31 4.22 34.8 3.43 28.4 مس الوثب العمودي

 معنوي 2.67 2.32 12.48 2.21 9.24 م  كجم3ريم الكرة الطبية 

 معنوي 3.2 2.22 10.4 2.67 6.2 درجة مس60×60التصويب بكرة اليد 
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( أأمــا 0.73واحنــراف معيــاري ) 5.12م مــن البــدء الطــائر اكن 30( يتضح ا ن املتوســط احلســايب القيــايس القــبيل لعــدو 2من املعطيات اال حصائية يف اجلدول )

 28.4املتوســط احلســايب القيــاس القــبيل  ويف الوثــب العمــودي بلــغ 2.06وقــد بلغــت قميــة )ت( احملتســ بة  0.62وابحنراف معياري  4.48ابلقياس البعدي فبلغ  

 (.3.31وقد بلغت فيه )ت( احملتس بة ) 4.22وابحنراف معياري  34.8ويف القياس البعدي بلغ  3.43وابحنراف معياري 

 

وابحنــراف  12.48عــدي ويف القيــاس الب  2.21وابحنــراف معيــاري  9.24كجم البعد مسافة بلــغ املتوســط احلســايب يف القيــاس القــبيل   3ويف اختبار ريم الكرة  

( مس بلــغ املتوســط احلســايب يف القيــاس 60×60ويف اختبار التصويب لأامام ابلوثب بكــرة اليــد حنــو مربــع )  2.67وقد بلغت فيه )ت( احملتس بة    2.32معياري  

وقــد بلغــت  2.22وابحنراف معياري  10.4 ويف القياس البعدي بلغ 2.67وابحنراف معياري  10.4ويف القياس البعدي بلغ  2.67وابحنراف معياري   6.2القبيل  

والبالغــة  0.05وقد ظهر مس توى ادلالةل معنوي للتغريات اكفة كون قمية )ت( احملتس بة أأكرب من قمية )ت( اجلدولية عند مســ توى دالةل   3.2فيه )ت( احملتس بة  

نت قمية )ت( احملتس بة أأقل من قمية )ت( اجلدوليــة عنــد مســ توى م من البدء الطائر فقد اك30( وبذكل تكون الفروق ذات دالةل ا حصائية ما عدا عدو 2.36)

 وبذكل يكون الفرق غري داةل ا حصائيًا. 0.05دالةل 

 

 

 مناقشة النتاجئ: 4-2

الطــائر فقــد م البــدء 30( وجود فروق غري داةل ا حصائيًا بني املقياسني القبيل والبعدي الختبار عــدو 2ويتضح من النتاجئ اال حصائية يف جدول رمق )

( ولكن من خالل املقارنة بني املتوسطني احلسابني 2.36والبالغة ) 0.05( ويه أأقل من قمية )ت( اجلدولية عند مس توى دالةل 2.06بلغت قمية )ت( احملتس بة )

البعــدي للمجموعــة التجريبيــة أأمــا يف  ( لصاحل القيــاس البعــدي وهــذا يعــين هنــاك حتســن لصــاحل القيــاس0.28القياس يني القبيل والبعدي جند أأن الفرق قد بلغ )

(، 3.309كجم( والتصويب بكرة اليد فقط بلغت قمية )ت( احملتس بة بني القيايس القبيل والبعدي عىل التــوايل )3اختبارات الوثب العمودي وريم الكرة الطبية )

( وبــذكل هنــاك فــروق داةل ا حصــائيًا ولصــاحل القيــاس البعــدي 2.36والبالغــة ) 0.05( ويه اكرب من قمية )ت( اجلدوليــة عنــد مســ توى دالةل 3.2(، )2.67و)

 للمجموعة التجريبية.

 

لهيا ادلراسات املشاهبة دراسة معرو حسني عــىل متــام ) ( والــيت اس تخلصــت 2000ويعزز الباحث ذكل ا ىل الربانمج التدرييب املس تخدم مع النتاجئ اليت توصلت ا 

 ادى ا ىل تطوير القوة العضلية وحتسني مس توى أأداء التصويب من الوثب للأمام لعينة البحث.نتاجئها ا ىل أأن الربانمج التدرييب املس تخدم 

 

( واليت اس تخلصت نتاجئها ا ىل أأن الربانمج التدرييب املس تخدم أأداء ا ىل تطوير القوة املمزية ابلرسعة  2000ودراسة عبد الزهر محيد وحسام ادلين أأمحد )

 ( اليت نتاجئها ا ىل أأن الربانمج1999ابلكرة الطائرة ودراسة وفاء محمد عبداجمليد )  ومس توى اداء بعض املهارات الهجومية

( واليت اس تخلصــت نتاجئهــا ا ىل أأن الــربانمج املســ تخدم أأدى 1983التدرييب أأدى ا ىل رفع مس توى أأداء همارة التصويب ابلوثب عاليًا، ودراسة محمد جامل ادلين )

 ويب ودقته ابلوثب لأعىل بكرة اليد.ا ىل تمنية القوة العضلية وهمارة التص

 الاس تنتاجات:( اليت اس تخلصت نتاجئها ا ىل أأن القياسات اجلسمية والقدرات البدنية واملهارات الهجومية وجود عالقة بيهنم1997ودراسة حماسن أأمحد عدانن )

 وعة التجريبية توصل الباحث ا ىل الاس تنتاجات التالية:اعامتداً عىل نتاجئ البحث ومن خالل الوسائل اال حصائية للقياسني القبيل والبعدي للمجم

 س البعدي.وجود فروق داةل ا حصائيا بني القياسني القبيل والبعدي للمجموعة التجريبية يف اختباري الوثب العمودي وريم الكرة الطبية ولصاحل القيا -1

م من البدء الطائر ولكن ظهر فرق بني املتوســطني  30يبية أأختبار عدوعدم وجود فروق داةل ا حصائيًا بني القياسني القبيل والبعدي للمجموعة التجر  -2

 احلسابني ولصاحل القياس البعدي.

رة اليــد وجود فروق داةل ا حصائيا بني القياسني القبيل والبعدي ولصاحل القياس البعدي للمجموعة التجريبية يف اختبــار التصــويب ابلوثــب الأمــام بكــ  -3

 ولصاحل القياس البعدي.
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 الربانمج التدرييب املس تخدم ادى ا ىل تمنية القوة العضلية للرجلني واذلراعني وحتسني مس توى أأداء التصويب ابلوثب للأمام بكرة اليد.أأن  -4

 التوصيات: 

لهيا الباحث يويص مبا ييل:  بناءعىل النتاجئ اليت توصل ا 

 القوة العضلية للرجلني واذلراعني.رضورة اس تخدام الربانمج التدرييب لطلبة التخصص بكرة اليد لتمنية  -1

 رضورة تطوير القوة العضلية للرجلني واذلراعني لأن ذكل يؤدي ا ىل حتسني مس توى أأداء التصويب ابلوثب ا يل الأمام. -2

 ا جراء أأحباث مشاهبة عىل فئات خمتلفة لالعيب كرة اليد لتطوير صفات بدنية وهمارات أأخرى. -3

 

 املراجع 

براهمي أأمحد سالمة،املدخل -1  م(.1999التطبيقي للقياس يف اللياقة البدنية منشاة املعارف، اال سكندرية ) ا 

براهمي رحومة زايد، اكمل غايل جرافة، خليفة الناحج أأمحد،شعبة الرتبية الرايضية مبعاهد املعلمني واملعلامت. -2  ا 

 م.1984أأمحد محمد خاطر، عيل فهمي البيك،القياس يف اجملال الرايض، دار املعارف،القاهرة،  -3

براهمي أأبوطبل،أأثر التــدريبات البلومرتيــة ابســ تخدام حتليــل القــوة عــىل بعــض املتغــريات ادليناميكيــة لــلأداء يف مســابقة الوثــب  -4 الثاليث،رســاةل أأسامة محمد ا 

 (.1999دكتوراه غري منشورة،لكية الرتبية الرايضية للبنني اال سكندرية )

 م.1997فس يولوجيا القوة مركز الكتاب للنرش،القاهرة،الس يد عبداملقصود،نظرايت التدريب الرايض تدريب و  -5

 م.1980ابمس فاضل عباس،ممزيات وخصائص الأعداد البدين، الفن لالعبني الناش ئني يف كرة القدم رساةل ماجس تري غري منشورة، موسكو،  -6

 م.1997بسطويب أأمحد،أأسس نظرايت التدريب الرايض دار الفكر العريب، القاهرة، -7

براهمي حشاته،اللياقة والصحة، دار الفكر العريب،الطبعة الأوىل،القاهرة.عباس عبدالفتاح  -8  الرميل،محمد ا 

ب العــايل ابلطرقــة عبدالرزاق جبار الرمايح،سامل الكوين، عبدالوهاب راشد،أأثر مترينات البليومرتك عىل حتسن القوة العضلية واملس توى الرمقي لفعالية الوث -9

 م.2005، جامعة السابع من أأبريل،لكية الرتبية البدنية،الزاوية،(3الظهرية اجملةل العلمية العدد )

الســةل، رســاةل  معرو حسني عيل متام )تأأثري برانمج تدرييب ابس تخدام تدريبات البليومرتك عىل تمنية القوةالفضلية ومس توى التصويب من القفز لالعيب كرة -10

 م(.1997ماجس تري غري منشورة، جامعة طنطا لكية الرتبية البدنية )

لهجومية يف كــرة عبدالزهرة محيدي وحسام ادلين امحد خليفة )تأأثري اس تخدام تدريبات البليومرتي عىل القوة املمزية ابلرسعة ومس توى أأداء بعض املهارات ا -11

 م.2000الطائرة،رساةل املاجس تري،غري منشورة،لكية الرتبية الرايضية للبنات،جامعة اال سكندرية، 

 م.1998س الفس يولوجية لتدريب كرة اليد نظرايت وتطبيق مركز الكتاب للنرش،القاهرة،كامل درويش وىخرون: الأس -12

 م.1980كامل عبدامحليد، محمد حسانني،القياس يف كرة اليد، دا الفكر العريب،القاهرة، -13

بيــة البدنية،جامعــة حماسن أأمحد عدانن )دراسة العالقة بني القياسات اجلسمية والقدرات البدنية واملهارات الهجومية يف كرة اليد،رساةل املاجســ تري لكيــة الرت  -14

 م.1997الزاوية،

راه،غري منشورة،لكية الرتبية البدنية،القاهرة،جامعة محمد جامل ادلين محمد حامد،أأثر القوة العضلية عىل همارة التصويب ابلوثب لأعىل يف كرة اليد،رساةل دكتو  -15

 حلوان.

 .1997محمد حسن عالوي، كامل عبدامحليد،املامرسة التطبيقية لكرة اليد، دار الفكر العريب، القاهرة،  -16

 م.1987اهرة، محمد حسن عالوي، محمد نرص ادلين رضوان،الاختبارات املهارية والنفس ية يف اجملال الرايض، دار الفكر العريب الق -17

 م.2004محمد صبحي حسانني، محمد كرسي، موسوعة التدريب الرايض التطبيقي، مركز الكتاب للنرش،القاهرة،  -18

 م.1987محمد صبحي حسانني،التقومي والقياس يف الرتبية البدنية، دار الفكر العريب،الطبعة الثانية، -19

 م.2003، دار الفكر العريب،القاهرة، 4، ط12ايضية محمد صبحي حس نني،القياس والتقومي يف الرتبية البدنية والر -20
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 م.1988محمد عادل رشدي،أأسس التدريب الرايض الطبعة الثانية،الرشكة العامة للنرش والتوزيع واال عالم،طرابلس،  -21

وث، اجملــدل التاســع، العــدد محمد هادي ادلنف،دراسة للتعريف عىل عالقة القوة العضلية لــبعض املقــاييس اجلســمية لالعــب كــرة اليــد، جمــةل دراســات وحبــ  -22

 م.1986الرابع،جامعة حلوان، 

براهمي حامد، التدريب الرايض احلديث،دار الفكر العريب، القاهرة،  -23  م.1998مفيت ا 

 م.1985بني القوة العضلية ومس توى بعض املهارات الهجومية للعبة كرة اليد، اجملدل الثامن، العدد الثاين، جامعة حلوان، س نة  منرية مرقيص خمائيل،العالقة -24

تري ليد،رســاةل ماجســ  وفاء محمد عبداجمليد أأمحد الكتايم )أأثر اس تخدام التدريب البليومرتي عىل الارتقاء مبس توى أأداء همارة التصويب ابلوثب عاليا يف كرة ا -25

 غري منشورة،لكية الرتبية الرايضية للبنات،جامعة اال سكندرية.

وتطبيقــات اجملــةل وس يةل همران، مسري عبدامحليد، تأأثري اس تخدام التدريب البليومرتي عىل املس توى الرمقي ملسافة الوثب العــايل ابلطريقــة الظهريــة،نظرايت  -26

 .1995ة، العدد الرابع والعرشون س نة العلمية للكية الرتبية البدنية للبنني، جامعة اال سكندري

 

(المترينات الوحدة تدرييب 1مرفق رمق )   

 الوثب ابلقدمني من فوق حاجز مقلوب. -1

 الوثب بقدم الميني من فوق مقعدي سويدي مث القدم اليرسى ابلتبادل. -2

 الرقود رفع اجلدع للأعىل مع مض الركبتني للصدر. -3

 مرت مت حماوةل مسك الكرة قبل سقوطها عىل الأرض.5ريم الكرة الطبية ا ىل أأعىل وأأمام للمسافة  -4

 ثين ومد اذلراعني من وضع الانبطاح املاثل. -5

 مرت. 5دفع الكرة الطبية ابليدين عىل احلائط من عىل بعد مسافة  -6

 مرت والقدمني مضمومة. 15مسك الكرة الطبية ابذلراعني عاليا والوثب للأمام وللأعىل املسافة  -7

ليه. 3خلف الرأأس املسافة ريم الكرة الطبية من  -8  مرت قبل خط املرىم يقوم بريم الالعب الكرة ا ىل أأبعد مسافة ممكنة الوصول ا 

 التصويب ابلوثب للأمام عىل مربعني ميتني بزاوية مرىم كرة يد. -9
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 ( 2مرفق رمق )

 منوذج مترينات القوة العضلية

 الأدوات  الراحة  تكرار المترين  الامترين  الأسابيع 

ــواجز  اثنية بني المترينات 60 للك متارين 3×8 7-6-2-1 الأس بوع الأول ــدي  –حــــ مقعــــ

 كرة طبية –سويدي 

كجــم مــرىم  3كــرة طبيــة  اثنية بني المترينات 80 للك متارين 3×10 9-8-5-4-3 الأس بوع الثاين

 كرة يد

 كجم 3بية حواز كرة ط  اثنية بني المترينات 60 للك متارين 3×10 8-6-4-1 الأس بوع الثالث

مقعد ســويدي كــرة طبيــة  اثنية بني المترينات 60 للك متارين 3×8 5-3-7-2 الأس بوع الرابع

 كجم 3

مقعد ســويدي كــرة طبيــة  اثنية بني المترينات 60 للك متارين 3×10 8-7-6-2 الأس بوع اخلامس

 كجم 3

مقعد ســويدي كــرة طبيــة  المتريناتاثنية بني  60 للك متارين 3×10 9-5-4-3-1 الأس بوع السادس

 كجم 3

مقعد ســويدي كــرة طبيــة  اثنية بني المترينات 60 للك متارين 3×10 9-8-7-6-3 الأس بوع السابع

 كجم 3

 مالحظة:

 اثنية. 180ا ىل  60الراحة بني مترين واخرة من  -1

 دقائق. 3-2الراحة بني مجموعة واخرى  -2

 زمـــــــــــــــــن اداء مترينـــــــــــــــــات القـــــــــــــــــوة العضـــــــــــــــــلية خـــــــــــــــــالل الوحـــــــــــــــــدة التدريبيـــــــــــــــــة الواحـــــــــــــــــدة  -3

 دقيقة( 30)

 اعمتد الباحث حتديد الشدة وفق ما ييل  -4

 الوزن.  -2  املسافة.  -1

 الراحات بني المترين  -4  التكرارات.  -3
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 الكرة الطائرة " " العالقة بني رسعة الاس تجابة احلركية ودقة أأداء املهارات الهجومية يف 

 م. سامية عيل عاشور رجب     د. عائشة الهبلول محمد سعد  

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقدمة وأأمهية البحث :    1_ 1

 ا ن لعبة الكرة الطائرة من الألعاب اليت متتاز مبتطلبات بدنية وهمارية عالية ملا متثهل من ماكنة ممزية عي العامل . 

ذ يمت الانتقال من الهجوم ا ىل ادلفاع وابلعكس برسعة عالية . )   (    37:  14وهذه اللعبة تمتزي ابملواقف املتغرية ا 

 (   149:  7يقاع الرسيع فضاًل عن املهارات املتسلسةل واملتتالية واليت تتطلب مس توى عايل من ادلقة يف الأداء . ) فطبيعة الأداء يف هذه اللعبة يمتزي ابال  

لقوة والرسعة  كام أأن طبيعة احلركة يف الكرة الطائرة تتكون من الركض والقفز والهبوط وادلحرجات والسقوط ومجيعها حتتاج ا ىل املكوانت البدنية مثل ا

عداد عنارص اللياقة  وادلقة ورسع البدنية واملهارات  ة رد الفعل والرتكزي والتوازن واملرونة والرشاقة والتوافق ، مفباراة الكرة الطائرة تتطلب من الالعبني حتضري وا 

عداداً جيداً . )    (   23:   7الفنية ) التكنيك ( واخلططية ) التكتيك ( والنفس ية ا 

يف أأحيااًن كثرية حراكت جفائية ورسعة رد فعل عالية خالل أأداء املهارات الهجومية وهذا ما أأكدته انهده عبد زيد  فالكرة الطائرة من الألعاب اليت تتطلب  

خالص صباح ) ( حني ذكرت بأأن الالعب املهامج جيب يمتكن من كشف نقاط الضعف ادلفاعية وخاصة عند اس تقبال اال رسال من قبل الفريق  2013ادللميي وا 

 (   111:   12املنافس . ) 

 مع ابيق العوامل أأحدى  وتعد رسعة الاس تجابة احلركية من القدرات احلركية اليت لها دوراً همامً يف الأداء التكنييك للمهارات الهجومية وأأيضًا ادلفاعية وتشلك 

ذ أأن اللعب يف الكرة الطائرة جيب أأن يمتزي بقرص زمن اس تجابته احلركية لأداء ا ملهارات الهجومية فعىل سبيل املثال فا ن رسعة  الأسس الهامة يف حسم املوقف ، ا 

 (   37:   14. ) الاس تجابة لأداء الهجوم الساحق وحائط الصد ومبساعدة التوقع املس بق لأجل دقة املالحظة والانتباه والرتكزي يؤثر عىل نتيجة املباراة 

ن رسعة الاس تجابة احلركية من أأمه عنارص التفوق يف أأي مباراة ويه عامل مؤثر   يف حسم نتيجة املباراة ، حيث أأن امتالك الالعب لرسعة الاس تجابة  وا 

 (   323:  6احلركية اجليدة سوف يساعده ذكل يف رسعة أأداء املهارات الأساس ية . ) 

:   7تظهر أأثناء املباراة . )  فالكرة الطائرة من الألعاب امجلاعية اليت تعمل ا ىل ابعد حد للنوايح الفنية واخلططية ، فهيي متتكل قمي عالية دلى الالعب واليت  

23   ) 

لهيا من لعبة  دلا فا ن دور الرسعة الاس تجابة الصحيحة كبري يف أأداء املهارات لأهنا من القدرات البدنية املهمة يف كثري من الألعاب حيث ختتلف احلاج ة ا 

و  املتغرية  الأداء ابملواقف  لمتزي  أأمهيهتا  تظهر  أأخرى ، حيث  ا ىل  بل ومن همارة  أأخرى  العديد من الاس تجاابت  ا ىل  واحتواهئا عىل  املباراة  الرسيعة يف ظروف 

 (  323:   6الرسيعة والغري متوقعة من املنافس أأو حىت الالعبني يف نفس الفريق الواحد )  

بأأن الالعب يف الكرة الطائرة حيتاج ا ىل رسعة اس تجابة حركية عالية للوصول ا ىل الأداء اجليد يف امله  ارات الهجومية واليت تتطلب  وعليه ترى الباحثتان 

ذ تعد من أأمه  رسعة يف الأداء ، زمن هنا يتبني مدى احلاجة الرضورية لهذه القدرة واملمتثةل يف رسعة الاس تجابة احلركية والرتكزي علهيا يف لعبة الك رة الطائرة ا 

 جابة احلركية ودقة أأداء املهارات الهجومية يف الكرة الطائرة . القدرات اليت تسمح لالعب ابلتقدم ابملس توى وعليه توجب معرفة العالقة بني رسعة الاس ت 

 

 مشلكة البحث :    2_ 1

وتعد رسعة الاس تج ترابط وتسلسل مس متر ،  تتخذ  واليت  احلركية  بتعدد هماراهتا  تمتزي  اليت  الألعاب امجلاعية  من  الطائرة  الكرة  لعبة  احلركية من  تعد  ابة 

املهارات اخلططية دلى العيب الكرة الطائرة ، وأأن ضعف هذه القدرة قد يؤدي ا ىل ضعف يف الأداء املهاري يف الكرة  القدرات البدنية اليت تعمل عىل توظيف  

 الطائرة عامًة وعىل دقة أأداء املهارات الهجومية خاصًة .  
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العصبية ا ىل حلظة الانهتاء من الأداء احلريك   وعليه فا ن رسعة الاس تجابة حتدث من خالل معليات عصبية تبدأأ منذ حلظة ظهور املثري ووصواًل ا ىل املراكز

 ( 139:   8املطلوب . )  

قريبة جداً من الش بكة   كام أأهنا احلركية حتتل ماكنة كبرية من بني الصفات البدنية الأخرى ، وملا تمتزي به لعبة الكرة الطائرة من رسعة يف الأداء من مسافات

 (  218:    2 تعترب رسعة الاس تجابة احلركية واحدة مهنا . ) فعليه أأن الالعب جيب أأن يتسم هبذه الصفات واليت

لهيا املاليني من اخملتصني واملشجعني ووسائل اال عالم ملا لها من الروح امحلاس ية يف الأداء واليت   ا  جيسدها الالعبني يف  ومبا أأن لعبة الكرة الطائرة تشد 

ائط الصد واال رسال بأأنواعه وغريها من همارات اللعبة ، الأمر اذلي دفع مجةل من املهمتني هبا ا ىل القيام  أأداهئم ملهاراهتا اليت تتسم ابلصعوبة مثل الهجوم الساحق وح 

 ابلعديد من ادلراسات اليت تسعى ا ىل تطوير اللعبة والكشف عن حاالت الأداء اليت تكون أأقرب ا ىل املثالية . 

املهاري للمهارات الهجومية ابلكرة الطائرة نتيجة التعديالت والتغريات يف القواعد القانونية لها وما   فرسعة الاس تجابة احلركية متثل ماكنة ممتزية يف تنفيذ الأداء

للتخلص من حائط الهجوم الساحق  أأو  التغيري يف اجتاه الرضب  فأأن  املثال  اللعب اذلي اتسم ابلرسعة ، فعىل سبيل  يقاع  ا  الفريق    صاحهبا من تغري يف  صد 

ذ تعد من أأمه القدرات اليت تسمح  املنافس أأو ا حلاق حائط ص  د ابلهجوم الساحق يبني مدى احلاجة الرضورية لهذه القدرة والرتكزي علهيا يف لعبة الكرة الطائرة ا 

حداهام يف ختصص الكرة الطائرة ابللكية وعليه الحظتا ب تباين يف أأداء  أأن هناك  ابلتقدم ابملس توى . ومبا أأن الباحثتان من أأعضاء هيئة التدريس بقسم التدريب وا 

الضعف هو تدين يف  طالب التخصص للمهارات الهجومية ) قيد البحث ( أأثناء مباراة الكرة الطائرة ، مما قد يؤثر عىل نتاجئ هذه املباراة وقد يكون سبب ذكل  

بني رسعة مدى الارتباط  للتعرف عىل  ادلراسة  هذه  ال جراء  الباحثتان  دفع  مما   . احلركية دلهيم  املهارات    رسعة الاس تجابة  الأداء يف  ودقة  احلركية  الاس تجابة 

 الهجومية ) قيد البحث ( . 

 

 أأهداف البحث :    3_ 1

 هيدف البحث للتعرف عىل :    

 _ العالقة بني رسعة الاس تجابة احلركية ودقة أأداء همارة اال رسال يف الكرة الطائرة .  1

 م الساحق يف الكرة الطائرة . _ العالقة بني رسعة الاس تجابة احلركية ودقة أأداء همارة الهجو 2

 _ العالقة بني رسعة الاس تجابة احلركية ودقة أأداء همارة حائط الصد يف الكرة الطائرة . 3

 

 فروض البحث :    4_ 1

 يفرتض البحث الأيت :        

 _ هناك عالقة ارتباط ذات دالةل ا حصائية بني رسعة الاس تجابة احلركية ودقة أأداء همارة اال رسال يف الكرة الطائرة .  1

 _ هناك عالقة ارتباط ذات دالةل ا حصائية بني رسعة الاس تجابة احلركية ودقة أأداء همارة الهجوم الساحق يف الكرة الطائرة . 2

 ا حصائية بني رسعة الاس تجابة احلركية ودقة أأداء همارة حائط الصد يف الكرة الطائرة .   _ هناك عالقة ارتباط ذات دالةل3

 

 املصطلحات املس تخدمة يف البحث :    5_ 1

 _ الاس تجابة احلركية :  

 ( 264:  1" يه رسعة التحرك لأداء حركة نتيجة لظهور موقف من خالل املباراة " . )  

 

 

 _ املهارات الهجومية : 

 (   29:    7عبارة عن مجموعة التحراكت والتشكيالت اليت يقوم هبا الفريق بغرض ا حراز نقطة مبارشة أأو كسب اال رسال " . )  " يه 

 _ اال رسال : 
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ذا مت تنفيذه ابلطريقة الصحيحة " .  (  31:  7)   " هو أأحدى املهارات اليت لها طابع جهويم يف الكرة الطائرة ، وهل تأأثري اجيايب للفريق املرسل ، ا 

 _ الهجوم الساحق : 

حدى اذلراعني " . )   (   72:    7" هو ضـرب الكرة بطـرق خمتلفة من فوق الش بكة حنو ملعب اخلصم واب 

 _ حائط الصد : 

 (   80:    7" هو أأحدى املهارات الأساس ية ابلكرة الطائرة ويعترب من املهارات ادلفاعية والهجومية يف وقت واحد " . ) 

 

 ادلراسات املشاهبة : 2_2

 ( :2007دراسة ولهان محيد هادي ، نعمية زيدان خلف ، بسمة نعمي حلف ) 1_2_2

تجابة احلركيــة ودقــة أأداء بعنوان " رسعة الاس تجابة احلركية وعالقهتا بدقة أأداء املهارات ادلفاعية ابلكرة الطائرة " ، هبدف التعرف عىل العالقة بني رسعــة الاســ  

ث مت اس تخدام املهنج الوصفي بأأسلوب العالقات الارتباطية ، وقد مت اختيار العينة بطريقة معدية من طالب املرحةل الرابعــة املهارات ادلفاعية ابلكرة الطائرة حي

ســال طالب ، وتوصل الباحثون ا ىل ظهور عالقة ارتباط غري معنوية بني رسعة الاس تجابة احلركية وهماريت اســ تقبال اال ر   30بلكية الرتبية الرايضية والبالغ عددمه  

 ( 14وادلفاع عن امللعب ، وظهور عالقة ارتباط معنوية بني رسعة الاس تجابة احلركية وهمارة حائط الصد . ) 

 ( :2008دراسة جبار عيل جبار ، غادة محمود جامس ) 2_2_2

ويب ، وقد اســ تخدم بعنوان "رسعة الاس تجابة احلركية وعالقهتا بدقة التصويب بكرة اليد " هبدف التعرف عىل العالقة بني رسعة الاس تجابة احلركية ودقة التص

عالقــة ارتبــاط عاليــة بــني الاســ تجابة  العبًا وتوصلوا الباحثان ا ىل وجــود 36الباحثون املهنج الوصفي عىل عينة من العبو كرة اليد مبحافظة البرصة والبالغ عددمه 

 (   5احلركية ودقة التصويب بكرة اليد . ) 

 ( :2014دراسة معر عبد الغفور الشمري ، عيل عبد الغفور الشمري ) 3_2_2

ف عــىل عالقــة رسعــة الاســ تجابة بعنوان " عالقة رسعة الاس تجابة احلركية بأأداء املهارات ادلفاعية  لالعيب الش باب بكرة الســةل " ، هتــدف ادلراســة ا ىل التعــر 

، وقــد اســ تخدم الباحثــان  احلركية بأأداء املهارات ادلفاعية  ، وأأنه هناك عالقة ارتباط معنوية بني رسعة الاس تجابة احلركية وبعض املهارات ادلفاعيــة بكــرة الســةل

النتاجئ ا ىل وجود عالقة ارتبــاط معنويــة بــني رسعــة الاســ تجابة العبني من ش باب اندي الصليخ الرايض ، وقد أأسفرت   8املهنج الوصفي عىل عينة تتكون من  

 (   10ادلفاعية .)  احلركية وحركة الالعب املدافع واملتابعة ادلفاعية ، وعدم وجود عالقة ارتباط معنوية بني رسعة الاس تجابة احلركية واملساعدة والتغطية

 

 * الاس تفادة من ادلراسات السابقة :

 لقد متت الاس تفادة من ادلراسات السابقة يف الأيت : 

 _ حتديد املهنج العلمي املناسب لطبيعة البحث ، حيث اس تخدم الباحثتان املهنج الوصفي .

 _ بناء فروض البحث احلايل وصياغة أأهدافه .

 _ التعرف عىل الأساليب اال حصائية املناس بة للبحث احلايل .

 اس بة لعينة ادلراسة . _ حرص وحتديد الاختبارات املن 

 

 مهنج البحث : 1_3

 لقد اس تخدمت الباحثتان املهنج الوصفي بأأسلوب العالقات الارتباطية ملالمئته لطبيعة البحث .

 

 جممتع البحث : 2_3

(  48م ( والبــالغ عــدد ) 2018_ م 2017يمتثل جممتع البحث يف طالب الس نة الرابعة بلكية الرتبية البدنية والرايضة من جامعــة الزاويــة للعــام اجلــامعي ) 

 طالب .
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 عينة البحث : 3_3

م _ 2017معي ) مت اختيار عينة البحث ابلطريقة العمدية من طالب ختصص الكرة الطائرة بلكية الرتبية البدنية والرايضـة مــن جامعــة الزاويـــة للعــام اجلــا

 ( طالب .10اسة الاس تطالعية بذكل أأصبح عدد أأفراد العينة الأساس ية )( طالب لدلر  5( طالب ، مت استبعاد )  15م ( والبالـغ عددمه ) 2018

 ( . 1وقد مت ا جراء التجانس بني أأفراد العينة يف املتغريات الأساس ية كام هو موحض يف اجلدول رمق ) 

 

 

 

 

 

 10( املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري ومعامل الالتواء دلى ا جاميل عينة ادلراسة   ن=  1جدول ) 

 معامل الالتواء  الاحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  املتغريات 

 1.306 6.818 173.600 الطول

 0.397 11.306 71.500 الوزن

 0.388 1.101 24.10 العمر

 

_  0.388( أأن مجيع قمي الالتواء دلى ا جاميل عينة البحث يف املتغريات الأساس ية ) الطول ، الوزن ، العمر ( تنحرصــ مــابني ) 1يتضح من جدول رمق )

 ( مما يدل عىل جتانس أأفراد العينة .3( ويه قمي أأقل من )± 1.306

 

 الأهجزة والأدوات املس تخدمة يف البحث : 4_3

 _ رشيط قياس .      _ مزيان طيب .

 _ أأعالم .      _ ريس تاميرت . 

يقاف .      _ صافرة .   _ ساعة ا 

 _ ملعب الكرة الطائرة قانوين .     _ كور طائرة قانونية .

 _اس امترة لتفريغ البياانت .

 

 الاختبارات املس تخدمة يف البحث : 5_3

( وعليــه قامتــا  10( )  5( )  14( )  4( )  13الاطالع عىل املراجع العلميــة وادلراســات املشــاهبة ) قامتا الباحثتان حبرص مجموعة من الاختبارات عن طريق 

ملهارات الهجومية يف بتصممي اس امترة اس تطالع رأأي خاصة هبذه الاختبارات الختيار الاختبارات الأكرث أأمهية ابلنس بة لقياس رسعة الاس تجابة وقياس دقة أأداء ا

مت  البحث ( ، ومعلتا عىل عرضها عىل مجموعة من اخلرباء يف قسم التدريب الرايض بلكية الرتبية البدنية والرايضــة يف جامعــة الزاويــة ، وقــد  الكرة الطائرة ) قيد

 حتديد الاختبارات الأكرث أأمهية بناء عىل الأمهية النسبية لرأأي اخلرباء .

 لرأأي اخلرباء ( النس بة املئوية لالختبارات الأكرث أأمهية طبقًا    2جدول )  

النس بة   عدد اخلرباء  الاختبارات  ت 
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 املئوية 

 %  90 9 رسعة الاس تجابة احلركية الانتقالية لنيلسون رسعة الاس تجابة  1

 %  70 7 دقة أأداء همارة اال رسال  دقة همارة اال رسال  2

 %  90 9 3دقة أأداء همارة حائط الصد الفردي من مركز  دقة همارة حائط الصد  3

 %  80 8 دقة أأداء همارة الرضب الساحق   همارة الرضب الساحق دقة  4

 

% ( ويه اختبارات ذات أأمهية لقياس رسعة 90% _ 70( ا ن اخلرباء قاموا ابختيار الاختبارات الأكرث أأمهية بنس بة ما بني )  2يتضح من جدول رمق )  

 البحث ( ومدى مالمئهتا لعينة البحث .الاس تجابة وقياس دقة أأداء املهارات الهجومية يف الكرة الطائرة ) قيد 

 

 املعامالت اال حصائية للبحث : 6_3

 معامل الثبات : 1_6_3

( طلبة من خارج العينة الأساس ية للبحث ومــن نفــس جممتــع البحــث وذكل عــن طريــق  5وقد مت حساب معامل الثبات لالختبارات عىل عينة  قواهما ) 

عادة تطبيقها حتت  عــادة تطبــيقهم يف 13/02/2018نفس الظروف ويف نفس املاكن ، حيث قامتا الباحثتــان بتطبيــق الاختبــارات يف تطبيق الاختبارات وا  م وا 

 ( .3م ، ومت حساب معامل الارتباط بني التطبيقني حلساب معامل الثبات كام هو موحض يف اجلدول )20/02/2018

 

عادة تطبيقها    ن= ( املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري وقمية )ر( ب   3جدول )    5ني تطبيق الاختبارات وا 

معامل   التطبيق الثاين  التطبيق الأول  الاختبارات 

 ±ع  س  ±ع  س  الثبات "ر" 

 0.858 0.173 4.016 0.303 4.120 رسعة الاس تجابة 

 0.904 1.924 10.800 1.581 11.000 دقة أأداء همارة اال رسال 

 0.881 1.140 8.600 1.095 8.800 3مركز دقة أأداء همارة حائط الصد الفردي من 

 0.818 3.742 27.000 6.042 28.000 دقة أأداء همارة الرضب الساحق

  0.805=  0.05قمية ) ر ( اجلدولية عند 

 

عاليــة وهــذا يعــين أأن معامــل ( أأن قمي معامل الارتباط بني التطبيق الأول والثاين يف الاختبارات املس تخدمة يف البحــث قــمي  3يتضح من اجلدول رمق )  

وبــذكل تعــد  0.05( عند مســ توى دالةل 0.805( ويه قمي أأكرث من القمية اجلدولية )0.858_  0.667ثبات عايل حيث تراوحت قمي معامل الارتباط ما بني )

 الاختبارات اثبتة ملا وضعت لأجهل .

 معامل الصدق : 2_6_3

 ( 4مت حساب معامل صدق الاختبارات ابس تخدام الصدق اذلايت للعينة اخلاصة ابدلراسة الاس تطالعية للبحث وهو كام موحض يف اجلدول )
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 5( الاختبارات املس تخدمة يف البحث ومعامل الصدق اذلايت     ن=   4جدول )  

 الصدق اذلايت الاختبارات

 0.926 رسعة الاس تجابة 

 0.951 همارة اال رسال دقة أأداء 

 0.939 3دقة أأداء همارة حائط الصد الفردي من مركز 

 0.904 دقة أأداء همارة الرضب الساحق

  0.805=  0.05قمية ) ر ( اجلدولية عند 

يف البحث تعد قميـــة عاليــة ( أأن قمية معامل الصدق اذلايت للعينة اخلاصة ابدلراسة الاس تطالعية يف الاختبـارات املس تخدمـة   4يتضح من اجلدول رمق )  

، ممــا يــدل عــىل أأن معامــل الصــدق عــايل أأي أأن  0.05(عند مس توى دالةل 0.805( ويه أأكرب من القمية اجلدولية )0.927_    0.817حيث تراوحت ما بني )

 الاختبارات صادقة فامي وضعت من أأجهل .

 

 ادلراسة الاس تطالعية للبحث : 7_3

طالب ، وقد أأجريــت  5أأجريت هذه ادلراسة عىل عينة من خارج أأفراد العينة الأساس ية ومت اختيارمه ابلطريقة العشوائية من نفس جممتع البحث وقواهما 

راســة لتحقيــق م ، وقبل البدء يف تنفيذ الاختبارات والقياســات ) قيــد البحــث ( حيــث أأجريــت هــذه ادل2018/  02/  20_13هذه ادلراسة يف الفرتة مابني  

 الأهداف الآتية :

 _ الوقوف عىل كفاءة الأهجزة والأدوات املس تخدمة يف البحث ومدى مناسبهتا لتحقيق أأهداف البحث .1

 . _ التعرف عىل مدى مناس بة الاختبارات والقياسات ) قيد البحث ( لأفراد العينة الأساس ية وتنفيذها بسهوةل مع الاقتصاد يف اجلهد والوقت2

 التعرف عىل الزمن الالزم ال جراء الاختبارات والقياسات ) قيد البحث ( ._ 3

جئ البحــث ، والعمــل _ التعرف عىل الصعوابت واملعوقات اليت قد تظهر أأثناء التنفيذ الاختبارات والقياسات ) قيد البحث ( واليت قد يكون لها تأأثري عىل نتا4

دخال التعديالت   املناس بة مبا يضمن حتقيق أأهداف البحث .عىل تاليف مثل هذه الصعوابت اب 

 

 ادلراسة الأساس ية للبحث : 8_3

 م عىل اجملموعة الأساس ية للبحث . 2018/  02/  20فـي ضوء ادلراسـة الاس تطالعية اليت أأجرهتا الباحثتان ، معلتا عىل  أأخذ القياسات يف 

 

 الوسائل اال حصائية املس تخدمة يف البحث : 9_3

( وتتضــمن املعاجلــات اال حصــائية  SPSSض البحث معلتا الباحثتان عىل معاجلة البياانت ا حصائيًا ابس تخدام الربانمج اال حصائ ) يف ضوء أأهداف وفرو

 الأيت :

 _ معامل الاحنراف .   _ املتوسط احلسايب .

 _ معامل الارتباط .   _ معامل الالتواء . 

 

 عرض النتاجئ :   1_ 4

مت  الباحثتان  ومعاجلهتا ا حصائيًا وللتحقق من حصة فرضيات البحث وحتقيقًا للأهداف اليت اعمتدهتا  الباحثتان  لهيا  بعد تفريغ البياانت اليت حتصلن ع 

 عرض النتاجئ كام ييل :  
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 10ن=    ( املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري لرسعة الاس تجابة احلركية واملهارات الهجومية ابلكرة الطائرة لعينة البحث   5جدول ) 

 الاحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  املهارات   ت 

 0.426 4.166 رسعة الاس تجابة  1

 2.025 11.10 دقة همارة اال رسال  2

 1.829 8.300 الصد دقة همارة حائط  3

 4.701 27.90 دقة همارة الرضب الساحق  4

 

( اذلي يوحض املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية مجليع املتغريات ) قيد البحث ( نالحظ أأن املتوسط    5من خالل العرض اخلاص ابجلدول رمق )  

( ، بيامن املتوسط احلسايب دلقة همارة اال رسال اكن بقمية )    0.426والاحنراف املعياري اكن بقمية )  ث (  4.166احلسايب لرسعة الاس تجابة احلركية اكن بقمية )  

( والاحنراف املعياري اكن   8.300( ، يف حني اكن املتـوسط احلسابـي دلقة همارة حائـط الصد اكن بقمية )   2.025( والاحنراف املعياري اكن بقيـمة )   11.100

 ( .   4.701( والاحنراف املعياري اكن بقمية )   27.900أأما دقة همارة الرضب الساحق اكن املتوسط احلسايب بقمية )  ( ،  1.829بقمية ) 

 

 10( معامل الارتباط بني رسعة الاس تجابة احلركية ودقة املهارات الهجومية ابلكرة الطائرة لعينة البحث ن= 6جدول ) 

 احلركية   رسعة الاس تجابة  املهارات  ت 

 0.421 همارة اال رسال دقة  1

 0.573 دقة همارة حائط الصد  2

 0.790 دقة همارة الرضب الساحق  3

 0.549=  0.05قمية ) ر ( اجلدولية عند   

 

القمية  ( اذلي يوحض معامل الارتباط بني رسعة الاس تجابة احلركية ومجيع املتغريات ) قيد البحث ( نالحظ أأن    6من خالل العرض اخلاص ابجلدول رمق ) 

( ، ويه قمية أأكرب من القمية احملتس بة بني رسعة الاس تجابة احلركية ودقة همارة اال رسال حيث اكنت القمية    0.549يه )    0.05اجلدولية عند مس توى دالةل  

رتباط بني رسعة الاس تجابة ودقة همارة  ( وهذا يدل عىل عدم وجود عالقة ارتباط معنوية بيهنام ، بيامن اكنت القمية احملتس بة ملعامل الا  0.421احملتس بة يه )  

 ( وهذه القمي أأكرب من القمية اجلدولية مما يدل عىل وجود عالقة ارتباط معنوية بيهنم . 0.790( ودقة همارة الرضب الساحق يه )  0.573حائط الصد يه )  

 

 

 مناقشة النتاجئ :   2_ 4

للجدولني ) السابق  العرض  أأداء همارة اال رسال وتعزى  6( )5من خالل  أأنه ال توجد عالقة الارتباط معنوية بني رسعة الاس تجابة احلركية ودقة  تبني   )

السابقة اليت تساعدمه يف حتديد املثريات احمليطة  الباحثتان   املعلومات  ا ىل  البحث وافتقارمه  ا ىل عدم وجود اخلربة دلى عينة  وتؤهلهم من الاس تجابة  السبب 

 (  3( بأأن الاس تجابة املناس بة متأأثرة ابملعلومات السابقة . )  2007الرسيعة لكـل حاةل من حاالت اللعب ، فتؤكد ا رساء حقطان ) 

عداد املهاري ، حيث  كذكل تعزي السبب ا ىل عوامل بدنية وهمارية ، ففامي خيص اجلانب البدين واذلي يصفه الكثري من الباحثني بأأنه ادلعامة الأساس ي  ة لال 

ات الهجومية ، حيث  أأنه هناك تذبذب يف املس توى البدين لالعبني ) عينة ادلراسة ( ، أأما فامي خيص اجلانب املهاري فهناك همارات أأساس ية تبين علهيا املهار 

 ضعف يف تكل املهارات الأساس ية مما سبب ضعف يف املهارات الهجومية . الباحثتان الحظتا 
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( ا ىل صغر العمر التدرييب لعينة ادلراسة ، لأن الالعب لكام زادت    2007العالقة الغري معنوية متفقًا مع نتاجئ دراسة ولهان محيد )  الباحثتان    كام تعزي

 (   14خربته يف التدريب لكام اكن دليه القدرة عىل الاس تجابة احلركية منه ا ىل الأداء اجليد . ) 

 

ني رسعة الاس تجابة احلركية ودقة أأداء همارة حائط الصد اكنت معنوية ، وتعزى السبب ا ىل سهوةل تنفيذ هذه املهارة  وتبني كذكل أأن عالقة الارتباط ب

عداداً بدنيًا وهماراًي جيداً يكون يف حاةل جيدة لأداء وتنفيذ حائط الصد    . ورسعة الانتقال بني املراكز لأن الالعب املعد ا 

داء همارة حائط الصد فالالعب حيتاج ا ىل التكيف والتحول الرسيع ومراقبة ما يقوم به املنافس وهذا يعمتد عىل رسعة  فرسعة الاس تجابة احلركية رضورية لأ 

ام قرص زمن رسعة  حترك الالعب لأن همام اكن حائط الصد متاكمل وفعال وعىل درجة عالية من الأداء املهاري فهناك منافس يس تطيع اخرتاقه بش ىت الطرق ، فلك

 (  9 بة احلركية اس تطاع الالعب أأن يقوم ابلترصف السلمي يف الوقت املناسب ال س امي أألعاب اخلداع اليت يقوم هبا املنافس . )  الاس تجا

من قوة  وتشلك رسعة الاس تجابة احلركية عنرصاً همامً حلائط الصد فضاًل عن متتع الالعب بدقة املالحظة وحسن الترصف والثقة ابلنفس وعدم اخلوف  

املنافسالرضبة   الفريق  يؤثر عىل  مما  لفريقه  نقاط كثرية  يس تطيع معل حائط صد انحج فسوف حيصل عىل  فالالعب اذلي   ، املنافس  الفريق  من  ،    الهجومية 

رابكه ذ يعد حائط الصد اخلط ادلفاعي الأول ، كام يعد من املهارات الهجومية املهمة للفريق ذل   ويشتت انتباه ويؤدي ا ىل عدم تركزيه وا  ا يتطلب جدار صد  ، ا 

وقف ادلفاعي الهجويم  رسيع وبوقت قصري للرد عىل جهوم املنافس وهذا حيتاج ا ىل انتباه وتركزي واس تعداد ملواهجة اخلصم ومراقبته طول فرتة اللعب للقيام ابمل

   . املناسب اذلي يؤدي ا ىل تقليل نس بة جناح جهوم املنافس 

 

 اس تنتاجات البحث :    1_ 5

 س تخدم وعرض ومناقشة النتاجئ اليت حتصلن علهيا الباحثتان توصلتا ا ىل الاس تنتاجات الآتية : يف ضوء املهنج امل 

 .لناحية البدنية _ عدم وجود عالقة ارتباط معنوية بني رسعة الاس تجابة احلركية ودقة أأداء همارة اال رسال ، والسبب يعود ا ىل تذبذب مس توى الالعبني من ا1

 معنوية بني رسعة الاس تجابة احلركية ودقة أأداء همارة حائط الصد . _ ظهور عالقة ارتباط 2

 _ ظهور عالقة ارتباط معنوية بني رسعة الاس تجابة احلركية ودقة أأداء همارة الرضب الساحق . 3

 

 توصيات البحث :   2_ 5

 

 . _ التأأكيد عىل متغري رسعة الاس تجابة احلركية واليت لها تأأثري مبارش عىل الأداء املهاري للمهارات الهجومية  1

 _ الاهامتم ابملهارات الهجومية والاس تفادة من التعديالت القانونية للعب . 2

 . ات والتجهزيات املتوفرة  _ رضورة التأأكيد عىل بعض الامترين لتطوير رسعة الاس تجابة احلركية ابس تغالل الأدو 3

 . هارات الهجومية _ ابتاكر العديد من الوسائل التعلميية والتدريبية املساعدة اليت تعمل عىل تطوير رسعة الاس تجابة ملا لها من دور همم يف دقة أأداء امل4

 

 املراجع : 

عداد الفريق يف1  م . 2005 الألعاب امجلاعية ، الطبعة الأوىل ، _ أأبو زيد وعامد ادلين عباس : التخطيط والأسس العلمية لبناء وا 

لكية الرتبية _ أأمحد رمضان س بع : أأثر متارين رسعة الاس تجابة احلركية عىل بعض الصفات البدنية حلراس مرىم الش باب بكرة القدم للصالت ، جمةل أأحباث  2

 م . 2011الأساس ية ، اجملدل احلادي عرش ، العدد الأول ، جامعة املوصل ، 
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ه غري منشورة ،  رساء حقطان : تأأثـري مترينات تركزي الانتباه والتصور العقيل يف دقة ورسعة الاس تجابة لبعض احلراكت الهجومية احلركية . رساةل دكتورا _ ا  3

 م . 2007لكية الرتبية الرايضية للبنات ، جامعة بغداد ، العراق ، 

 م .  1996ر الفكر ، الطبعة الأوىل عامن ، _ أأكرم زيك خطايبة : موسوعة الكرة الطائرة احلديثة ، دا4

 م . 2008ق ، _ جبار عيل جبار ، غادة محمود جامس : رسعة الاس تجابة احلركية وعالقهتا بدقة التصويب بكرة اليد ، حبث منشور ، جامعة البرصة ، العرا5

تأأثـري مترينات خاصـة لتطوير رسعـة الاس تجابة احلركية ورسعة ا 6  : دلحرجـة لالعيب كرة القدم املتقدمني ، جمةل علوم الرتبية الرايضية ،  _ رعد حسني محزة 

 م . 2014اجملدل السابع ، العدد الثاين ، جامعة بغداد ، 

 م . 2004، منشورات جامعة الزاوية ، الطبعة الأوىل ، ليبيا ،   تعلمي وتدريب وحتكـمي_ سعد حامد امجلييل : الكـرة الطائـرة 7

 م . 1999، منشأأة املعارف ، الطبعة التاسعة ، اال سكندرية ،  نظرايت تطبيقية_ عصام عبد اخلالق : التدريب الرايض 8

 م .  1999، الطبعة الأوىل ، دار الفكر العريب ، القاهرة ،   اترخي ،  تعلمي ، تدريب ، حتليل ، قانون    _ عيل مصطفى طه : الكرة الطائرة 9

الشمري  وعيل عبد الغفور الشمري : جمةل لكية الرتبية الرايضية للبنات ، العدد الثاين ، اجملدل الثالث عرش ، جامعة املستنرصية ،   معر عبد الغفور_  10

 م . 2014العراق ، 

 م . 1997، القاهرة ،  _ محمد صبحي حسانني ومحدي عبد املنعم : الأسس العلمية للكرة الطائرة وطرق القياس ، مركز الكتاب للنرش ، الطبعة الأوىل11

خالص صباح : بعض أأشاكل القوة العضلية وعالقهتا بدقة أأداء اال رسال والرضب الساحق دلى العيب الكرة الطائر 12 ة ، جمةل علوم  _ انهدة عبد زيد ادللميي وا 

 م . 2013الرتبية الرايضية ، اجملدل السادس ، العدد الثالث ، جامعة اببل ، 

 م . 2015جميد ورائد محمد : الكرة الطائرة احلديثة ومتطلباهتا التخصصية ، دار الكتب العلمية ، بريوت   _ انهدة عبد زيد وعادل 13

جمةل علوم الرايضة ، _ ولهان محيد الهادي ونعميـة زيدان خلف وبسمة نعمي حلف : رسعـة الاس تجابة وعالقهتا بدقة أأداء املهارات ادلفاعية ابلكرة الطائرة ،  14

 م .  2007، العدد الأول 

 

 

 

 

 

 

 



        

78 
 

 2018             ليبيا جامعة الزاوية            لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة ب       العدد: العرشون     اجملدل : اخلامس جمةل عامل الرايضة والعلوم الرتبوية    

 
 

 

 

 

 

 تأأثري تدريبات القوة الانفجارية يف تمنية بعض همارات كرة القدم 

 لفئة الأواسط الأندية املنطقة الغربية 

 م.م. عبدهللا محمد أأمحد الرشيف 

 جامعة الزاوية -لكية الرتبية البدنية والرايضة 

 املقدمة وأأمهية البحث :

جامهري الوطن العريب والتطور الرسيع اذلي حتظى به كرة القدم عيل مس توي العاملي حيث أأصبحت ممارس هتا اقرب نظراً النتشار الوعي الرايض بني  

فراد مبختلف أأعامرمه داخل وطننا العريب الكبري فاكتسبنا بذكل القاعدة لهذه لو نظران ا ىل لعبة كرة القدم يف هذا العرص جن د أأهنا قد طغت عىل مجيع ما يكون لال 

حل السنية ومجيــع لألعاب اجلامعية بصفة خاصة و عن ابيق أأنواع الرايضات الأخرى ويرج هذا ملا لها من تأأثري كبري عىل نفوس مجيع الأفراد يف خمتلف املراأأنواع ا

نفس الاهامتمــات الــيت علهيــا أأالن اجلنس يات حىت بدا الاهامتم هبا يزتايد ويشغل مجيع الأوساط ولو نظران ا ىل العصور السابقة جند ا ن هذه اللعبة اكنــت تمتتــع بــ 

قبــل املــيالد ملــا  500قبل امليالد حيث لعهبا الصينيون ومارسوها بشغف حىت أأصبحت جزء من املنــاجه العســكرية عــام  2500ويرجع اترخي هذه اللعبة ا ىل عام 

الأس باب يرجع وضــعها مضــن املنــاجه العســكرية ملــا لهــا مــن  اكنت تتسم به من روح القتال ولأهنا اكنت تلعب عىل أأساس الهجوم وادلفاع مع وضع اخلطط ولهذه

آنذاك . عداد الأفراد واخلوض يف املعارك أ  أأمهية كربي يف ا 

بية والتعلمية ا ن مكوانت اللياقة البدنية مؤرش للتفوق يف جمال كرة القدم واملدرب واملدرس الناحج هو اذلي حيسن كيفية اس تخداهما يف اجلوانب التدري 

 الانفجارية احدي مكوانت القوة اليت تؤثر يف الأداء احلريك املهاري لالعب .وتعد القوة 

حيث الحظ الباحث مــن خــالل متابعتــه لــبعض التــدريبات داخــل بعــض الأنديــة يف بــرامج تدريبيــة قــد ال حتقــق الهــدف وال تتناســب مــع بعــض 

 املس توايت العمرية

قــوة وخصوصا تدريبات القوة الانفجارية وهذه املشلكة يقدم الباحث فكرة للتغلب عىل أأخطاء التدريب والتعلــمي يف املــدارس مســ تخدما تــدريبات ال

يه الرتكزي عىل ( ابن أأول خطوات تدريب وتطوير الأداء املهاري 1989) Alfordالانفجارية لتمنية بعض املهارات للكرة القدم . ويف هذا اخلصوص ذكر الفورد 

ة تساعد اجيابيا يف تمنية الصفات البدنية اخلاصة ابملهارة وذكل عن طريق انسب الطرق والأساليب اخلاصة بذكل فلك همارة رايضية حتتاج ا ىل صفات بدنية معين 

ماكنية تعلمها من انحية والعمل عيل تقدم مس تواها الفين من انحية أأخري.  ا 

دربني واملدرسني مبزااي القوة الانفجارية وتأأثريها يف تمنية همارات كرة القدم وهذه حماوةل من الباحث ليك يثبهتا يف هذا تمكن أأمهية البحث يف تعريف امل

 البحث .

 هدف البحث :

 هيدف البحث للتعرف عىل: 

 . تأأثري تدريبات القوة الانفجارية يف تمنية بعض همارات كرة القدم .1

 تساؤالت البحث : 
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 ( لتدريبات القوة الانفجارية يف تمنية بعض همارات كرة القدم؟0.05دال ا حصائيا عند مس توي ) هل يوجد تأأثري .1

 املصطلحات املس تخدمة يف البحث :

 . التدريب.1 

رادي لعدد حمدد من التكرارات أأو لفرتة زمنية حمددة وفقًا   املتطلبات النشاط .القوة العضلية . يه مقدرة العضالت عيل أأقيص انقباض عضيل ا 

 القوة الانفجارية: -2

 يه أأكرب قوة يف اقرص زمن.

 . املهارة .3

تقان مع بذل أأقــل قــدر مــن الطاقــة يف اقــل زمــن   يه مقدرة الفرد عىل التواصل ا ىل نتيجة من خالل القيام بأأداء واجب حريك بأأقىص درجة من اال 

 ممكن.

 

 

 

 

 ادلراسات السابقة :  

 ( : 2005اجلنيدي )دراسة محمد الس يد  -2

 : تأأثري برانمج تدرييب لتمنية حتمل الرسعة عيل بعض املتغريات الفس يولوجية وفاعلية الأداء املهاري لالعيب كرة القدم .  عنوان

 : تصممي برانمج تدرييب لفرتة الأعداد لتمنية عنرص حتمل الرسعة ومعرفة تأأثريه عىل: هدف البحث

 بعض املتغريات البدنية لالعيب كرة القدم دلى اجملموعة التجريبية اليت قامت بتنفيذ الربانمج التدريب. -1

 بعض املتغريات الفس يولوجية لالعيب كرة القدم دلى مجموعة البحث التجريبية .   -2

 ية الأداء املهاري لالعيب كرة القدم دلي مجموعة البحث التجريبية.فاعل   -3

 : املهنج التجرييب . املهنج املس تخدم

 العب من العيب الأومليب . 30:  العينة

 أأمه النتاجئ:

 أأظهر الربانمج حتسن معنوي يف مجيع القدرات البدنية قيد البحث لصاحل اجملموعة التجريبية. -1

 جيايب عىل عنرص حتمل الرسعة لصاحل اجملموعة التجريبية.أأظهر الربانمج تأأثري ا  -2

 أأظهر الربانمج تأأثري اجيايب يف الاختبارات الفس يولوجية لصاحل اجملموعة التجريبية -3

والفســ يولوجية الصــاحل أأظهرت نتاجئ الربانمج نس بة التحسن للقياس البعدي أأفضل من نس بة التحسن للقياس القــبيل يف مجيــع الاختبــارات البدنيــة  -4

 اجملموعة التجريبية.

 أأظهر الربانمج حتس نا معنواي يف الاختبارات املهارية لصاحل اجملموعة التجريبية . -5

 أأظهرت النتاجئ أأن نس بة التحسن للقياس البعدي أأفضل من نس بة التحسن للقياس القبيل يف الاختبارات املهارية لصاحل اجملموعة التجريبية. -6
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 (:2006اهر كامل احللو )دراسة ط -3

 : "تأأثري التدريبات املركبة عىل بعض املتغريات الفس يولوجية ومس توى الأداء املهاري لناشئ كرة القدمبعنوان

عداد برانمج تــدرييب للتــدريبات املهاريــة املركبــة والتعــرف عــىل تــأأثري التــدريبات املهاريــة املركبــة عــىل بعــض املتغــريات الفســ يولوجيةهدف البحث  : ا 

 ومس توى الأداء املهاري لناشئ كرة القدم.

 : التجرييب. املهنج املس تخدم

 س نة من مركز ش باب العريش.15انشئ كرة قدم  20العينة: 

 أأمه النتاجئ : أأن التدريبات احلركية أأثرت تأأثريا اجيابيًا. 

 ( . 1996دراسة حسن عبد الفتاح ) -4

 القدم.بعنوان : تأأثري برانمج تدرييب لتمنية بعض الصفات البدنية اخلاصة عيل بعض املتغريات الفس يولوجية ومس توي الأداء املهاري لناش يئ كرة 

 هدف البحث : التعرف عيل مدي فاعلية الربانمج التمنية بعض الصفات البدنية اخلاصة وأأثرها عيل املتغريات الفس يولوجية املهارية.

 ج املس تخدم : التجرييب.املهن

 س نة بنادي املطرية الرايض. 16 - 14العب من انش يئ كرة القدم من  40العينة : 

 أأمه النتاجئ:

 الربانمج يؤثر عىل بعض اخلصائص الفس يولوجية وتأأثريها عيل بعض الصفات البدنية اخلاصة لناش يئ كرة القد -1

 ة لناش يئ كرة القدم املمتثةل يف الأداء املهاري احلريك.يؤثر الربانمج التدرييب عىل بعض املتطلبات الأساس ي  -2

 

 

 

 

 اثنيا : ادلراسة الأجنبية : 

 adhikari.a.das(1993( )17 :)دراسة أأدهياكري داس 

 بعنوان : التقيمي البدين والفس يولويج للفريق القويم الهندي لكرة القدم. 

 هدف البحث : التعرف عيل النوايح البدنية والفس يولوجية العيب الفريق القويم الهندي.

 املهنج املس تخدم : التجرييب . 

 العب من الفريق القويم الهندي لكرة القدم. 18العينة : 

 يق القويم الهندي يف املس توي الفس يولويج والبدين عن اقرأأنه يف البالد الأخرى.أأمه النتاجئ : تفوق الفر 

 الاس تفادة من ادلراسات السابقة:

 اس تفاد الباحث من ادلراسات السابقة ما ييل :

 معرفة الصعوابت اليت قد تتعرض لها هذا البحث. -1

 بناء فروض البحث احلالية وأأهدافها. -2
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 املناسب.حتديد املهنج العلمي  -3

 أأسهمت ادلراسات املرتبطة يف تصممي الربانمج املقرتح.  -4

 كام سامهت يف حتديد اختبارات الأداء املهاري. -5

 اختيار الوسائل اال حصائية املناس بة . -6

 مهنج البحث:

 لطبيعة ادلراسة.اس تخدم الباحث املهنج التجرييب للمجموعتني التجريبية والضابطة ابلقياس القبيل والبعدي ملالمهتام 

 جممتع ادلراسة:

ــددمه   ــالغ عـــــــــ ــة البـــــــــ ــة الغربيـــــــــ ــة املنطقـــــــــ ــط لأنديـــــــــ ــة الأواســـــــــ ــيب فئـــــــــ ــة يف العـــــــــ ــع ادلراســـــــــ ــل جممتـــــــــ  ميثـــــــــ

 ( 2017- 2016( اندي للمومس الرايض )21( العب ميثلون )504)

 

 عينة البحث:

ملــيب مبدينــة الزاويــة ومت اختيــار هــذه العينــة ابلطريقــة العمديــة الن مت حتديد العينة الأساس ية دلراسة ابلطريقة العمدية املمتثةل يف أأواســط اندي الاو  

جراء التجانس بني أأفراد العينة يف املتغريات قيد البحث مث قام بتقس مي العينة 24الأس تاذ الباحث هو مدرب لهذه الفئة والبالغ عددمه ) ( العبا وقد قام الباحث اب 

فرادها )12ا ىل مجموعتني مجموعة جتريبية عدد أأفرادها )  ( العب .12( ومجموعة ضابطة عدد ا 

 ( 1اجلدول رمق ) 

 أأكرب قمية أأقل قمية التفرطح الالتواء الاحنراف املتوسط احلسايب املتغريات

 17.00 165.00 -0.1.312 0.345 4.106 169.91 الطول/مس

 77.00 64.00 -0.1.314 235. 4.190 70.20 الوزن/مك

 19.00 17.00 -0.1.529 -0.164 0.829 17.91 العمر/ابلس نوات

 5.00 1.00 -0.099 -0.474 1.063 3.50 العمر التدرييب الس نوات

العمر التدرييب( تنحرص بني  -العمر -الوزن -( ا ن مجيع قمي الالتواء دلى عينة البحث يف مجيع املتغريات الأساس ية )الطول1يتضح من اجلدول رمق )

 ( مما يدل عيل جتانس أأفراد عينة البحث.3)±( ويه اقل من 474/ 164) )

 ( 2جدول رمق ) 

 التوصيف اال حصائ لعينة البحث يف الاختبارات املهارية 

ــط  أأكرب قمية أأصغر قمية جحم الاختبارات املهارية املتوســــ

 احلسايب

 التفرطح الالتواء الاحنراف املعياري

 0.666- 0.346 13.51 15.00 40.00 0.00 24 دقة المترير الطويل

ــزء  ــرىم يف اجل ــىل امل ــويب ع التص

 احملدد

24 20.00 50.00 36.66 8.68 0.129 -0.475 

 0.798- 0.117 24.30 55.83 100.00 20.00 24 دقة المترير املتنوع

 0.200- 0.210 16.56 46.66 80.00 20.00 24 رمية الامتس
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 0189- 0.434 11.22 32.91 50.00 10.00 24 دقة رضب الكرة ابلرأأس

( مما يدل عىل جتانس أأفراد العينة 434، 117( ا ن مجيع قمي الالتواء يف القياسات القبلية ملس توى الأداء املهاري حترصان بني ) 2يتضح من اجلدول )

 الباحثة قبل تطبيق التجربة.
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 (. 24العمر التدرييب )ن   -العمر    -متغريات الطول الوزن  ( اختبار )ت( بني متوسطات العينة الضابطة والتجريبية يف  3جدول رمق ) 

ــط  العينة وحدة القياس املتغريات املتوســـــــ

 احلسايب

عينــة اختبــار  الاحنراف املعياري 

 )ت(

ــ توى  مســــــــ

 ادلالةل

 0.241 1.205 4.48 170.91 الضابطة  مس الطول

  غري دال 3.60 168.91 التجريبية  

 0.888 0.143 3.49 70.33 الضابطة  كجم الوزن

  غري دال 4.71 70.80 التجريبية  

 1.00 0.000 0.900 17.91 الضابطة  الس نوات العمر

  غري دال 0.793 17.91 التجريبية  

 0.127 1.586 1.02 3.16 الضابطة  الس نوات العمر التجرييب

  غري دال 1.02 3.83 التجريبية  

ا حصائيا بني اجملموعتني مما يدل عىل تاكفؤ بني اجملمــوعتني قبــل بــدء التجربــة يف القياســات القبليــة يف ( عدم وجود فروق داةل  3يتضح من جدول )

 العمر التدرييب(. -العمر  -الوزن -املتغريات )الطول

 ( 4جدول رمق ) 

 اختبار الفروق بني متوسطات القميتني الضابطة والتجريبية 

 ( . 24يف الاختبارات املهارية القبلية )ن   

املتوسط   جحم العينة اجملموعة  الاختبارات الأداء املهاري 

 احلسايب 

مس توى   قمية اختبار )ت(  الاحنراف املعياري 

 ادلالةل 

 0.557 0.596 9.84 13.33 12 الضابطة  دقة المترير الطويل

  غري دال 16.69 16.66 12 التجريبية 

ــزء  ــرىم يف اجل ــىل امل التصــويب ع

 احملدد

 الضابطة 
12 34.16 9.00 1.444 0.163 

  غري دال 7.98 39.16 12 التجريبية 

 0.248 1.186 20.00 50.00 12 الضابطة  دقة المترير املتنوع

  غري دال 27.57 61.66 12 التجريبية 

 0.812 0.241 17.12 47.50 12 الضابطة  رمية الامتس

  غري دال 16.76 45.83 12 التجريبية 

 0.103 1.704 9.00 29.16 12 الضابطة  ابلرأأسدقة رضب الكرة 

  غري دال 12.30 36.66 12 التجريبية 

, ممــا يؤكــد تاكفــؤ 05( ا ن مجيع قمي اختبار )ت( غري داةل ا حصائيا الآن مس توى ادلالةل للك مهنا أأكرب مــن مســ توى دالةل 4يتضح من اجلدول رمق )

 اجملموعتني يف الاختبارات املهارية القبلية

 أأدوات البحث :

 اختبارات الأداء املهاري:
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 حتديد اختبارات الأداء املهاري للبحث مث حرص مجموعة من اختبارات الأداء املهاري عن طريق ادلراسات والبحوث املتشاهبة. 

 الأدوات املس تخدمة: كرة القدم 

 مرتا ترمس دائرة نصف قطرها مرتان . 30امللعب: ترمس خطا طوهل مرتان وعال بعد 

ســقاطها يف ادلائــرة يأأخــذ الالعــب )طريقة الأداء: توضع الكرة عىل خط البدء  ( 3وعندما تعطي اال شارة لالعب يقوم بمتريرها طــويةل عاليــة هبــدف ا 

 ثالثة حماوالت.

 درجة. 20يعطى للك حماوةل حصيحة  60القياس : درجة الاختبار من 

 دقة المترير املتنوع : الغرض من الاختبار قياس دقة المترير القصري واملتوسط والطويل.-2

مرت ويف ثالثة اجتاهات بــزوااي قــدرها 15مس )مركز دائرة البداية ( وعىل بعد 20ات املس تخدمة : كرة القدم امللعب : ترمس دائرة نصف قطرهاالأدو 

م مث 9-م10-م12 دوترمس ثالثة دوائر أأخرى مث عىل امتداد اخلط الواصل بني مركز دائرة البداية ومركز ادلوائر الثالثة وترمس ثالثة دوائر أأخرى عــىل أأبعــا  30

 م.6-م10-م9ثالثة دوائر أأخرى عىل أأبعاد 

عطاء ا شارة البدء يتقدم الالعب وميررها طويةل لدلائرة اليت يعيهنا هل املــدرب ســ يعطي ا لــلك العــب طريقة الأداء: توضع الكرة داخل ادلائرة وعند ا 

 ريرهدرجات للك مت 10درجة ) 100حماوالت للكية قدم القياس درجة الاختبار اللكي 

 تصويب الكرة عىل املرىم يف جزء احملدد. -3

 الغرض من الاختبار: قياس دقة تصويب الكرة ا ىل املرىم يف جزء حمدد.

 الأدوات املس تخدمة: كرة قدم ومرمی كرة يد

 الس نة. 17لسن فوق  -م ويف منتصفه متاما 20كرة القدم متاما۔ ترمس نقطة التصويب عىل بعد  امللعب: يوضع مرمی كرة اليد يف منتصف مرمی

ايردات لتصويب الكرة بقوة و غري متدحرجة عىل الأرض ابلقــدم الضــاربة 10طريقة الأداء: توضع الكرة عىل نقطة التصويب ويتقدم الالعب عىل بعد

حدى القوامئ تعاد احملاوةل. -مرمی كرة اليد  -اجلزء الأيرس من املرمی  -اجلزء الأمين من املريم   وبأأی جزء مهنا ا ىل الأماكن الثالثة ابلرتتيب ذا اصطدمت الكرة اب   وا 

درجة وتكون درجــة الالعــب يه مجمــوع احملــاوالت  20درجة ومرمی كرة اليد   40درجة للك من اجلهة الميىن و اليرسى    100القياس : الاختبار يف  

 الثالث

 الامتس : الغرض من الاختيار قياس مدى مقدرة الالعب عىل ريم الكرة ا ىل أأبعد مسافةرمية  -4

 الأدوات املس تخدمة : كرة القدم.

 مرت ترمس دائرة قطرها مرتان طريقة 25امللعب : يرمس خط طوهل مرتان وعىل بعد 

 ذ الالعب ثالثة حماوالت.الأداء: يقوم الالعب بتنفيذ رمية الامتس ابحلركة هبدف ا سقاطها يف ادلائرة يأأخ

 درجة.20يعطى للك حموةل حصيحة  60القياس : درجة الاختبار من 

 رضب الكرة ابلرأأس والغرض من الاختبار قياس دقة وقوة رضب الكرة ابلرأأس. -5

 الأدوات املس تخدمة : كرة القدم 

حبيث يكــون اخلــط  1 -1.5 – 1.75داخةل نصف قطر لك مهنا مرت منه ترمس ثالثة دوائر مت  10مرتو عىل بعد  3امللعب: يرمس خط املرىم طوهل  

 الومهي الواصل من مراكزمه عوداي عىل خط املرمی.

ســقاطها يف مراكــز ادل وائــر طريقة الأداء : يقف الالعب خلف خط املرىم ويقوم الزميل بمترير الكرة هل ويقوم الالعب برضب الكرة ابلرأأس حمــاول ا 

 يأأخذ الالعب ثالثة حماوالت.

ذا جنح الالعب يف ا سقاط الكرة يف ادلائرة الصغرى ينال ا ســقاط الكــرة يف ادلائــرة املتوســطة ينــال  30لقياس : ا  ذا جنــح الالعــب يف ا   20درجــة وا 

ذا جنح الالعب يف ا سقاط الكرة يف ادلائرة الكربى ينال   درجات. 10درجة وا 

العبــني مــن نفــس اجملمتــع  10عينة الأساس ية ويه العينــة الاســ تطالعية الــيت قوهتــا ثبات الاختبار: وقد مت معامل ثبات الاختبار عىل عينة ممثةل لل 

عادة الاختبار وقياسه حتت نفس الفروق ويف نفس املاكن حىت ال يكون هنــاك عوامــل أأخــرى مــأأثرة يف الأداء لالعــيب لال ختبــارات الأصيل وذكل عن طريق ا 
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جراء الاختبارات التطبي  عادة تطبيق الاختبارات بعد 2017-1- 20ق الأول بتارخي )والقياسات حيث قام الباحث اب  أأايم ومث حساب معامــل الارتبــاط  3( مث ا 

 (5حلساب معامل الثبات كام هو موحض يف اجلدول رمق )

 ( 5جدول رمق ) 

 املتغريات 
 معامل الثبات  الاختبار الثاين  الاختبار الأول 

 قمية ر  ع  س  ع  س 

 0.86 2.35 6.76 2.83 5.23 دقة المترير الطويل

 0.84 2.68 7.69 2.10 7.38 دقة المترير املتنوع

 0.69 2.30 7.00 3.35 5.53 التصويب عىل املرىم يف اجلزء احملدد

 0.88 2.21 6.20 3.20 5.66 رمية الامتس

 0.86 2.35 6.76 2.83 5.23 دقة رضب الكرة ابلرأأس

ال ا ن معامل الارتباط قميته بني 5اجلدول )  % مما يدل عيل ا ن معامل الثبات عالية.96%، 86( يوحض معامل الارتباط ابالختبارات املهارية تشري ا 

 أأسس وضع الربانمج:

الالزمة للأداء ابس تخدام مبدأأ التنوع حبيث رأأي الباحث عندا وضع الربانمج ما ييل : اختيار حمتوي الربانمج حبيث تكون المترينات تش به احلراكت 

 حيتوي عيل المترينات والأدوات و مترينات احلرة.

ال املركــب ومــن الســهل ا ال ذ يــمت تنفيــذ الــربانمج بتطبيــق مبــدأأ التــدرج مــن البســ يط ا   اختبار المترينات حبيث تكون يف مس توى قدرات الالعبني ا 

 قيت أأداء لك مترين ويف لك وحدة وخالل الواحدة.الصعب ومن حيث التكرار، الشدة، احلجم، والتو 

نــات اختبار حمتوى الربانمج من خالل اال طالع عىل املراجع العلميــة والبحــوث واملراجــع وادلراســات الســابقة قــام الباحــث حبرصــ مجموعــة مــن المتري 

(س نة وقــد اســ تخدم 19، 17وان يتناسب مع طبيعة املراحل السنية من )املقرتحة اليت تمنى الأداء املهاري وقد رأأى عند وضع الربانمج ا ن يتاكمل بني حمتوايته  

ال تدفئة اجلسم وتنش يط ادلورة ادلموية وهتيئة الالعبني نفس يا وبــدنيا لتفعيــل امحلــل مــع ابيق أأجــزا ء الوحــدة التدريبيــة كــام ادلارس مترينات ا حامء متنوعة هتدف ا 

 للحاةل الطبيعية ضبط حمتوايت الربانمج :  اس تخدم ادلارس بعض مترينات الهتدئة لعودة العضالت

 لهنائية.قام الباحث بعرض الربانمج عىل مجموعة من اخلرباء يف جمال المترينات والتدريب الرايض وطرق التدريب حىت مت وضع الربانمج يف صورته ا

دقيقــة للوحــدة التدريبيــة بواقــع ثالثــة وحــدات يف  90يف زمن التقيمي الزمين للربانمج: مت تقس مي المترينات الربانمج يف وحدات أأس بوعية ملدة شهرين 

العمر التدرييب ( اختبارات الأداء املهاري  -العمر    -الوزن  -الأس بوع الأهجزة والأدوات املس تخدمة الأهجزة والأدوات املس تخدمة يف املتغريات الأساس ية )الطول  

يقاف . صــفارة . أأعــالم لكرة القدم هجاز الراس تو مرت لقياس الطول مس مزيان لقيا  -أأمقــاع  -شــواخص  -س الوزن كجم رشيط قياس القياس املسافة مس ساعة ا 

حواجز أأجحام وقد قام ادلارس التأأكد من سالمة الأهجــزة والأدوات املســ تخدمة ضــامان لعــدم حــدوث ا صــاابت  -كرة قدم مرمة كرة يد   -مقعد سويدي كرة طبية  

دارة الاختبارات من حيث التدريب عــىل اســ تخدام الأهجــزة والأدوات التــدريب القيــاس   وتوفري عامل الأمن والسالمة لالعبني تدريب املساعدين عىل تنفيذ وا 

ــه بطريقــة تــزمن ســالمة احلصــول عــىل بيــاانت دقيقــة التــدريب عــىل تســجيل النتــاجئ بطريقــة دقيقــة ادلراســة الاســ تطالعية مت اختيــار عينــة ا دلارس وأأجزائ

( 2017. 1. 28. 20( العبني من خارج العينة الأساس ية وقد أأجريت ادلراسة الاس تطالعية مــن اترخي )10العشوائية وقد بلغ عددمه )الاس تطالعية ابلطريقة  

 لتحقيق الأهداف الأتية:

 للوقوف عيل كفاءة الأدوات والاهجزه املس تخدمة يف ادلراسة ومدی مناسبهتا التحقيق أأهداف ادلراسة  •

ختبارات ومناسبهتا لأفراد العينة الأساس ية الاطمئنان عىل تنفيذ الاختبارات بسهوةل مع الاقتصاد فاجلهــد والوقــت التعرف عىل مدى صالحية الا •

هيا عن طريــق والتاكليف اكتشاف الصعوابت اليت قد تظهر أأثناء التنقية امليداين واليت ميكن أأن يكون هل تأأثري عىل النتاجئ ادلارسة والعمل عىل تالق

دخال التعديال  ت املناس بة مبا يضمن حتقيق أأهداف ادلراسة.ا 
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 التعرف عىل الزمن الالزم ال جراء الاختبارات والقياسات. •

 التعرف عىل مناس بة المترينات لأفراد العينة. •

 التعرف عىل صالحية الربانمج املقرتح البحث •

جــراء القيــاس القــبيل وبعــد التأأكــد مــن تــوفر  2017-2-3اىل  1 يف الفــرتة مــن التجربة: يف ضوء التجربة الاســ تطالعية الــيت أأجرهــا الباحــث قــام اب 

 الرشوط العلمية الفنية واال دارية واس تكامل اكفة اال جراءات لبداء تنفيذ جتربة البحث الأساس ية قام الباحث مبا ييل:

وطبــق  2017-4-5ا ىل  2017-2-5مــن  تطبيق الربانمج تدريبات القوة الانفجارية عىل اجملموعــة التجريبيــة مــن العينــة الأساســ ية للبحــث يف الفــرتة

جريبيــة مــن العينــة الأساســ ية الربانمج التقليدي اخلاص ابجملموعة الضابطة من العينة الأساس ية لدلراسة وبعد الانهتاء من تنفيذ الربانمج املقرتح عــىل اجملموعــة الت 

جراء القياسات البعدية وذكل يف الفرتة من   .2017-4-9ا ىل  2017-4لدلراسة قام الباحث اب 

 جــداول متهيــدا مجع النتاجئ وجدولهتا قام الباحث بتجميع النتاجئ بدقة وبعد الانهتاء من تنفيــذ الاختبــارات مــن مجيــع أأفــراد العينــة مث تفريــغ النتــاجئ يف

 ال خضاعها للمعاجلة اال حصائية.

( وتضــمنت الأســاليب spssية للعلــوم الاجامتعيــة )الوســائل اال حصــائية: متــت معاجلــة بيــاانت هــذه البحــث ا حصــائيا ابســ تخدام احلقيبــة اال حصــائ 

 اال حصائية الآتية 

 مقاييس الزنعة املركزي. -1

 مقاييس التشتت -2

 اختبار )ت( للفروق بني متوسطني حسابيني مرتبطني. -3

 الارتباط البس يط -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 6جدول رمق ) 

 اختبار الفروق متوسطات العينتني الضابطة و التجريبية 

 ( 24الاختبارات املغاربة البعدية ) يف  

املتوسط   جحم العينة اجملموعة  الاختبارات الأداء املهاري 

 احلسايب 

مس توى   قمية اختبار )ت(  الاحنراف املعياري 

 ادلالةل 

 0.851 0.561 14.35 43.33 12 الضابطة  دقة المترير الطويل

   14.77 40.00 12 التجريبية 

 0.000 5.556 13.37 28.33 12 الضابطة  دقة المترير املتنوع
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   11.54 56.66 12 التجريبية 

ــزء  ــرىم يف اجل ــىل امل التصــويب ع

 احملدد

 الضابطة 
12 76.66 18.74 0.432 0.670 

   19.06 80.00 12 التجريبية 

 0.886 0.144 15.07 65.00 12 الضابطة  رمية الامتس

   13.11 64.16 12 التجريبية 

 0.001 3.781 15.44 47.50 12 الضابطة  الكرة ابلرأأسرضب 

   15.85 71.66 12 التجريبية 

 

 1.717 -0.05ومس توى دالةل 22قمية )ت( اجلدولية بدرجة حرية

 عرض النتاجئ :

فــراد اجملمــوعتني الضــابطة والتجريبيــة يف الاختبــارات البعديــة لــلأداء املهــاري ولغــرض اختبــار 6تبني من اجلدول رمق ) ( قمي متوسطات احلســابية ال 

)دقــة المتريــر الطويــل الفروق بني متوسطات اجملموعتني يف الاختبارات البعدية للأداء املهاري تبني ا ن قمي اختبار )ت( مل يكن دال ا حصائيا يف لك الاختبارات

 الثة.التصويب عيل املرىم يف اجلزء احملدد دقة المترير املتنوع( حيث ا ن هناك تقاراب واحضا بني متوسطني اجملموعتني يف هذه الاختبارات الث 

رين اكن أأعال مــن متوســط أأفــراد ورمية الامتس ( فان متوسط أأفراد اجملموعة التجريبية يف هذين الاختبا -أأما ابلنس بة الختبار )رضب الكرة ابلرأأس  

ن أأداء اقــرأأهنم أأفــراد اجملموعــة اجملموعة الضابطة واكنت قمية اختبار )ت( يف هاتني املهارتني داةل ا حصائيا وهذه النتيجة تؤكد تقدم أأداء أأفراد اجملموعة التجريبيــة عــ 

رينات القوة الانفجارية عىل أأفراد العينة التجريبية يف الأداء املهاري مث اس تخدام ورمية الامتس( والتعرف عىل تأأثري مت  -الضابطة يف اختباري )رضب الكرة ابلرأأس  

 )ت( لوسطني حسابيني مرتبطني.

 

 ( 7جدول رمق ) 

 اختبار الفروق بني الاختبارين القبيل والبعدي يف الاختبارات املهارية 

 ( 24لأفراد العينة التجريبية )ن 

املتوسط   جحم العينة اجملموعة  اختبارات الأداء املهاري 

 احلسايب 

مس توى   قمية اختبار )ت(  الاحنراف املعياري 

 ادلالةل 

 40.03 3.924 3.924 16.69 16.66 القبيل  دقة المترير الطويل

    14.77 40.00 البعدي 

 44.68 4.262 17.50 7.92 39.16 القبيل  دقة المترير املتنوع

    11.54 56.66 البعدي 

ــزء  ــرىم يف اجل ــىل امل التصــويب ع

 احملدد

 القبيل 
61.66 27.57 18.33 1.7333 29.72 

    19.06 80.00 البعدي 

 39.99 3.743 18.33 16.76 45.83 القبيل  رمية الامتس

    13.11 64.16 البعدي 
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 95.41 6.797 35.00 12.30 36.66 القبيل  رضب الكرة ابلرأأس

    15.85 71.66 البعدي 

 

( قــمي املتوســطات احلســابية لأفــراد اجملموعــة التجريبيــة يف 7يتبني من اجلدول )  1.796  0.05ومس توى ادلالةل    11قمية )ت( اجلدولية بدرجة حرية  

ع اختبارات همارية يه باختبارات الأداء املهاري القبلية البعدية واذلي يمتثل عيل مخس همارات ويالحظ من اجلدول ا ن قمي اختبار )ت( اكنت داةل ا حصائيا يف أأر 

دقة رضب الكرة ابلرأأس( بيامن مل تكن قمية )ت( داةل ا حصائيًا يف التصويب عيل املــرىم يف اجلــزء احملــدد  -رمية الامتس  -دقة المترير املتنوع  -)دقة المترير الطويل 

التحســن وفــامي خيــص التصــويب عــيل املــرىم يف اجلــزء ولتعرف عىل نســ بة  0.05أأكرب من مس توى   0.111ومس توى داللهتا    1.7333حيث اكنت قميت )ت(  

(أأمــا اختبــار دقــة المتريــر املتنــوع تبــني مــن 140.03( والبعــدي )16.66% خبصوص اختبار دقة المترير الطويل يتبــني مــن املتوســط القــبيل )29.72احملدد يه  

( 4.262( ذلكل اكنت قمية اختبار )ت( داةل ا حصائيا حيث اكنــت )17.50( ويالحظ ا ن الفروق بني املتوسطني )56.00( والبعدي )39.16املتوسط القبيل )

( 64.16( والبعــدي )45.83( أأمــا اختبــار رميــة الــامتس تبــني يف املتوســط القــبيل )44.68( وذلكل جنــد ا ن نســ بة التحســن )0.001أأي ا ن مســ توى ادلالةل )

( وذلكل جنــد 0.003( أأي ا ن مس توى ادلالةل )3.743اةل ا حصائيا حيث اكنت )(ذلكل اكنت قمية اختبارات )ت( د18.33ويالحظ ا ن الفرق بني املتوسطني )

ن الفــرق بــني املتوســطني 71.66(والبعــدي )36.66( أأما اختبــار دقــة رضب الكــرة ابلــرأأس تبــني مــن املتوســط القــبيل)39.99ا ن نس بة التحسن) ( ويالحــظ ا 

 (.95.41( وذلكل جند ا ن نس بة التحسن )0.000( أأي ا ن مس توى ادلالةل )6.797( ذلكل اكنت قمية اختبار )ت( داةل ا حصائيا حيث اكنت )35.00)

 ( 8جدول رمق ) 

 اختبار الفرق بني متوسطني الأداء بني القياسني القبيل والبعدي 

 ( 12يف الاختبارات املهارية لأفراد العينة الضابطة )ن  

املتوسط   الاختبار  اختبارات الأداء املهاري 

 احلسايب 

الاحنراف  

 املعياري 

الفرق بني  

 املتوسطني 

قمية اختبار  

 )ت( 

مس توى  

 ادلالةل 

 قمية التحسن 

 225.05 0.000 5.745 30.0 9.84 13.33 القبيل  دقة المترير الطويل

     14.35 43.33 البعدي 

 17.06 0.046 2.244 5.83 9.00 34.16 القبيل  دقة المترير املتنوع

     13.37 28.33 البعدي 

التصويب عىل املـرىم يف اجلـزء 

 احملدد

 القبيل 
50.00 20.00 26.66 3.218 0.008 53.32 

     18.47 76.66 البعدي 

 36.84 0.013 2.956 17.50 17.12 47.50 القبيل  رمية الامتس

     15.05 65.00 البعدي 

 61.86 0.004 3.630 18.33 9.00 29.16 القبيل  رضب الكرة ابلرأأس

     15.44 47.50 البعدي 

( ا ن املتوســط احلســايب والاحنــراف املعيــاري وقميــة )ت( 8تبني من اجلــدول )  1.796:  0.05ومس توى دالةل    11قمية )ت( اجلدولية بدرجة حرية  

يدل عىل معنوية مما  0.05الختبارات الأداء املهاري للمجموعة الضابطة للقياسني القبيل والبعدي اكنت داةل ا حصائيًا لأن مس توى ادلالةل مجيعها أأقل من مس توى 

 الفروق بني القياسني القبيل والبعدي ولصاحل القياس البعدي.

( ذلكل اكنت قمية 30.00( ويالحظ ا ن الفرق بني املتوسطني )43.33( والبعدي )13.33وخبصوص دقة المترير الطويل يتبني من املتوسط القبيل )

 (.225.05( وذلكل جند ا ن نس بة التحسن )0.000الةل )( أأي ا ن مس توى ادل5.745اختبار )ت( داةل ا حصائيًا حيث اكنت )
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ن الفــرق بــني املتوســطني )28.33( والبعدي )34.16أأما اختبار دقة المترير املتنوع تبني من املتوسط القبيل ) ( ذلكل اكنــت قميــة 5.83( ويالحــظ ا 

 (.17.06د ا ن نس بة التحسن )( وذلكل جن0.046( أأي ا ن مس توى ادلالةل )2.244اختبار )ت( داةل ا حصائيًا حيث اكنت )

ن الفــرق بــني املتوســطني 76.66( والبعــدي )50.00أأما اختبــار التصــويب عــىل املــرىم يف اجلــزء احملــدد يتبــني مــن املتوســط القــبيل ) ( ويالحــظ ا 

 (.53.32ة التحسن )( وذلكل جند نس ب 0.008( أأي ا ن نس بة ادلالةل )3.218( وذلكل اكنت قمية اختبار )ت( داةل ا حصائيًا حيث اكنت )26.66)

( ذلكل اكنت قميــة اختبــار 17.50( ويالحظ ا ن فرق بني املتوسطني )65.00( والبعدي )47.50أأما اختبار رمية الامتس يتبني من املتوسط القبيل )

 (.36.84( وذلكل جند نس بة التحسن )0.013( أأي ا ن مس توى ادلالةل )2.956)ت( داةل ا حصائيًا حيث اكنت )

( ذلكل اكنــت 18.33( ويالحظ ا ن الفرق بني املتوســطني )47.50( والبعدي )29.10الكرة ابلرأأس يتبني من املتوسطني القبيل )أأما اختبار رضب  

 (.62.86( وذلكل جند ا ن نس بة التحسن )0.000( أأي ا ن مس توى ادلالةل )3.630قمية اختبار )ت( داةل ا حصائيًا حيث اكنت )

 مناقشة النتاجئ:

البعــدي توجد فروق داةل ا حصائيا بني متوسطي اجملموعتني التجريبية و الضابطة يف مس توى الأداء املهــاري ولصــاحل اجملموعــة التجريبيــة يف القيــاس  

داةل ا حصــائيا عنــد ( اخلاص ابلفروق بني اجملمــوعتني التجريبيــة و الضــابطة يف القيــاس البعــدي والختبــارات الأداء املهــاري ا ىل وجــود فــروق 6ويشري اجلدول )

ت الفــروق ( بني اجملموعتني يف الأداء املهاري ولصاح اجملموعة التجريبية يف الاختبارين فقط وهام )رمية الامتس؛ ودقة رضب الكرة ابلرأأس( و اكن0.05مس توي )

مترير املتنوع( وان الفروق غــري ادلاةل بــني أأفــراد اجملمــوعتني رمبــا غري داةل يف الاختبارات التالية )دقة المترير الطويل والتصويب عىل املرىم يف اجلزء احملدد ودقة ال 

( دقيقة يف الوحدة التدريبية 40يعود ا ىل جحم الوقت احملدد للأداء املهاري لالك العينتني حيث يالحظ ا ن اخلرباء قد حدود زمن اال عداد املهاري للعينة التجريبية )

(دقيقة و هذا الفرق يف الزمن أأعطى الأفراد العينة الضابطة الوقت اللكي للتدريب عىل املهارات املطلوبــة مقارنــة 60طة )الواحدة بيامن اكن زمن احملدد للعينة الضاب

 بأأفراد العينة التجريبية.

ليه لك من حس ين الس يد أأمحد )  (1983( شهري شقري )1980( صديق طوالن )2003( مريفت أأمحد كامل )1992وتتفق هذه النتاجئ مع ما أأشار ا 

 ( ا ن اس تخدام المترينات تعمل عىل تمنية الأداء احلريك بصفة عامة.2005عائشة الهبلول )

( اخلاص ابلفروق بني القياس القبيل والبعدي للمجوعة التجريبية يف الاختبارات املهارية يتضح وجود فروق داةل ا حصائيا 7ومن خالل اجلدول رمق )

( ولصــاحل القيــاس البعــدي يف الاختبــارات املهاريــة الآتيــة )دقــة المتريــر الطويــل ودقــة المتريــر املتنــوع رميــة 0.05بني القياسني القــبيل والبعــدي عنــد مســ توى )

 الامتس،دقة رضب الكرة ابلرأأس(.

وجــة يف نفــس ويرجع هذا الفرق احلادث يف مجيع الاختبارات للأداء املهاري يف القياس البعدي ا ىل الربانمج مترينات القوة الانفجارية قيد البحــث امل

( ا ن حتســني الأداء البــدين يــؤدي 2000املسار الأداء املهاري كأسلوب من أأساليب التدريب ويتفق النتاجئ مع نتاجئ دراسة عبد الس تار جبار وصديق اخلبــوىل )

 ا ىل حتسني املس توى املهاري يف أأداء احلركة.

راد العينة الضــابطة يف الاختبــارات الأداء املهــاري وجــود فــروق داةل ا حصــائيا ( واخلاص بني القاسني القبيل والبعدي لأف8ومن خالل اجلدول رمق )

نــة ( يف مجيع الاختبارات قيد البحث ولصاحل القياس البعدي ويعزو الباحث هذا التقدم اذلي حققته اجملموعة الضابطة ا ىل انتظام أأفراد العي 0.05عند مس توی )

رهبم حيث ا ن ممارسة أأي نشاط رايض منظم يعمل عىل حتسني مس توى الأداء وبصفة عامة وهذا يتفق مع نتــاجئ يف التدريب وتطبيق الربانمج اذلي يقوم به مد

( ا ن 2002( همــاب عبــدالرزاق امحــد دســويق )1988( مىن محمــد عبــد احلكــمي معــر )1992( حس ين الس يد أأمحد حسني )1982جامل عالء ادلين وأآخرون )

  أأقراهنم بعد املامرسني يف الأنشطة الرايضية.املامرسني للنشاط الرايض يمتزيون عىل

 

 

 

 الاس تنتاجات والتوصيات :
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 استنادا للنتاجئ اليت توصل لها الباحث ويف ضوء هدف تساؤل البحث ويف حدود عينة أأمكنا ادلار من اس تنتاج ما ييل :

 التجريبية.أأدى برانمج القوة الانفجارية ا ىل حتسن مس توى أأداء أأفراد العينة  -1

 وجود فروق داةل ا حصائيا بني القياسني القبيل والبعدي يف الأداء املهاري ولصاحل القياس البعدي لأفراد العينة التجريبية.  -2

 وجود فروق داةل ا حصائيا بني اجملموعتني التجريبية و الضابطة يف الأداء املهاري يف اختبارين فقط ولصاحل اجملموعة التجريبية.  -3

 التوصيات:

لهيا ادلار من اس تنتاجات فانه يتقدم ابلتوصيات الآتية:  يف ضوء النتاجئ اليت توصل ا 

 اس تخدام المترينات البدنية اليت تامتىش مع املراحل العمرية ملاهل من أأمهية يف رفع مس توى الأداء املهاري. -1

 الاهامتم ابجلوانب البدنية لالرتقاء مبس توى الأداء املهاري للمراحل السنية  -2

الالعبني لكــام  هامتم املدربني واملدرسني بتمنية وتطوير اجلوانب املرتبطة ابملهارة يف املراحل السنية ويرى الباحث أأنه لكام تطورت هذه اجلوانب دليا  -3

 تطور الأداء املهاري.
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 املراجع

براهمي امحد سالمة ) -1  اال سكندرية د/ عارف ماال للرمح.(: الاختبارات والقياس يف الرتبية البدنية دار املعارف 1980ا 

 ( : التدريب الرايض الأسس الفس يولوجية، دار الفكر العريب، القاهرة 1997أأبو العال امحد عبد الفتاح )  -2

 ( :القياس يف اجملال الرايض، دار املعارف، القاهرة.1978عيل قيص أألبيك ) -امحد محمد خاطر  -3

(: فاعلية التدريب اليلومرتي عيل مسافة الوئب العمودي وأأثرها يف الرضــبة الســاحقة وبعــض القــدرات البدنيــة اجلامــة 1997الهام محمد عبد الرمحن ) -4

 ابلكرة الطائرة اجملةل العلمية لرتبية البدنية العدد الثاين عرش لكية الرتبية الرايضية للبنات جامعة اال سكندرية.

( تأأثري برانمج التمنية بعض الصــفات البدنيــة عــيل بعــض املتغــريات الفســ يولوجية ومســ توي الأداء املهــاري لناشــ يئ كــرة 1996ح )حسن عبد الفتا   -5

 القدم، رساةل ماجس تري غري منشورة، لكية الرتبية الرايضية ببور سعيد، جامعة قناة السويس.

 ، الفئة السابعة، دار املعارف مرص.( عمل النفس الرتبوي الرايض1982محمد حسن عالوة ) -سعد جالل   -6

براهمي طوالن )  -7 (. أأثر تمنية القوة املمزية ابلرسعة عىل حتســني مســ توى الأداء يعطــى بعــض حــراكت الارتقــاء يف رايضــة امجلبــاز 1980صديق محمد ا 

 نني ابال سكندرية، جامعة علوان.رساةل ادلكتوراه غري منشورة، لكية الرتبية الرايضية للب  -الطلبة لكية الرتبية الرايضية بأأيب قري 

(: تأأثري التدريبات املركبة عىل بعض املتغريات الفس يولوجية ومس توي الأداء املهاري لناشــ يئ كــرة القــدم، رســاةل ماجســ تري 2006طاهر كامل احللو)  -8

 غري منشورة، لكية الرتبية الرايضية ببورسعيد، جامعة قناة  السويس.

 دار الفكر الأردن. -( فس يولوجية العمليات العضلية فالرايضة 2000اخليوىل ) عبد الس تار جبار مضد وصديق سامل -9

 منشاة املعارف اال سكندرية. ( 10( التدريب الرايض و نظرايت وتطبيقات، ط 1994عصام ادلين عبد اخلالق ) -10

ولوجية وفاعليــة الأداء املهــاري لالعــيب كــرة القــدم، ( به تأأثري برانمج تدرييب لتمنية حتمل الرســعة عــىل املتغــريات الفســ ي 2005محمد الس يد اجلنيدي ) -11

 رساةل ماجس تري غري منشورة، لكية الرتبية الرايضية، جامعة املنصورة.

 (: عمل نفس املدرب والتدريب الرايض، دار املعارف القاهرة.1997محمد حسن عالوة ) -12

 التطبيقي، الطبعة الأوىل مركز الكتاب لنرش، القاهرة.(، موسوعة التدريب الرايض 1998امحد کرسي معايف ) -محمد صبحي حسانني  -13

 (: اجلديد يف الأعداد املهاري واخلططي لالعب كرة القدم، دار الفكر العريب، القاهرة.1994................. ) -14

براهمي حامد ) -15  ( يف التدريب الرايض احلديث، ختطيط وتطبيق وقيادة، دار الفكر العريب، القاهرة.2001مفيت ا 

(: أأثر تمنية بعض ا شاكل القوة عيل رسعة التعمل احلريك ملهارة الطلوع ابملرحجة اخللفية عىل العقةل للمتدربني برساةل ماجســ تري 1986در محمد مرجان )ان -16

 لكية الرتبية الرايضية للبنني ابال سكندرية. -غري منشورة

 اثنيا : املراجع الأجنبية .

17- adhikari, das .a.s.das .a.s.k.(1993):sport discus, Hungary. Budapst. Human kinetic champaign.uda.a. 
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 أأثر برانمج تدرييب لتطوير دقة التصويب من الرمية احلرة يف كرة السةل لطلبة 

 لكية الرتبية البدنية ابلزاوية 

 د. فوزية محمد مندرة      د. صبحية سامل محمد سلامن          د. متومني خيلف بن عرييب    

\ 

 املقدمة وأأمهية البحث :   1_ 1

ببة ا ىل الكثري من الأفراد عىل  ا ن لعبة كرة السةل تعد اللعبة الشعبية الثانية بعد كرة القدم يف الكثري من ادلول العربية ،ويه ا حدى الألعاب الرايضية امجلاعية احمل 

عداد ال عبهيا عىل تطوير اجلوانب البدنية واملهارية واخلططية ، كذكل فا هن اختالف مس توايهتم هنا لعبة مثرية ومسلية تعمتد يف ا  ا تشمل  وفئاهتم العمرية ، كام ا 

ذ ميكن لل فريق الفوز يف املباراة  همارات أأساس ية متعددة يف الهجوم وادلفاع ، وأأن احلد الفاصل بني الفوز واخلسارة هو التصويب أأو الهتديف باكفة أأنواعه ، ا 

حراز نقاط أأكرث من الفريق املنافس يف هناية وقت املباراة ، ومن بني أأمه أأنواع التصويب بكرة السةل هو التصويب من الثبات أأو الرمي ة احلرة واليت متتاز  اب 

 بسهوةل أأداهئا لأهنا تنفذ بدون وجود مدافع ، فضال ملا لها من أأثر يف نتيجة املباراة .  

 اليت تبث روج  ريق اذلي جييد العبوه التصويب تكون معنوايته مرتفعة وثقته بنفسه كبرية ، وهذه من أأمه دعامئ الفوز فضاًل عن أأن معلية ا صابة السةل يهفالف

 (    220:    8امحلاس يف املباراة وتدفع الالعب ا ىل زايدة جمهوده يف التعاون املس متر مع زمالئه للوصول ا ىل النرص . ) 

نافس فهيا عىل  وأأصبحت كرة السةل الآن لها ماكنة متقدمة بني الأنشطة الرايضية اخملتلفة بصفة عامة وبني الألعاب امجلاعية بصفة خاصة ، حيث يكون الت       

ثناء املناورات اخملتلفة املس مترة  املس توى ادلويل والأومليب ، وقد اس تطاعت هذه اللعبة أأن جتذب عدداً كبرياً من املشاهدين وذكل ملا متتاز به من توقيت رسيع أأ 

عب دوراً كبرياً يف الفوز يف  يف حاةل ادلفاع والهجوم أأثناء املبارايت ، وقد ظهر واحضًا يف الآونة الأخرية أأن ارتفاع مس توى الأداء الفين للمهارات الأساس ية ، يل

 (   14:    5معظم املبارايت. ) 

 جديدة يف الكثري من اجلوانب اليت يتطلهبا شلك الأداء التنافيس ، ذلكل هناك اختالف يف تطور القدرات دلى  ويف الآونة الأخري أأخذت لعبة كرة السةل أأشاكالً 

 الالعبني ، كام أأهنا تعمتد عىل اللعب الرسيع واملتنوع والشامل ، ووضع لالعب جاهزية عالية يف املهارات ادلفاعية والهجومية ، وهذا  

 

 (   64:    1يمتتعوا مبس توى عايل من القدرات البدنية بشلك عام ، ومن القدرات اخلاصة بلعبة كرة السةل بشلك خاص . ) الأداء يتطلب من الالعبني أأن 

تقان همارة التصويب واليت من أأنواعها التصويب من الرمية احلرة فهيي تصويبة غري خاضعة لل ن جناح مباراة كرة السةل يمتثل يف جناح وا  مراقبة تؤدى من خط  وا 

نه للتصويب من الرمية احلرة أأمهية كبرية يف حسم الكثري من  الرمية ذ اس تغلت  احلرة ، ومتنح للرايم نتيجة عقوبة قانونية عىل الفريق املنافس ، ذلكل فا  املبارايت ا 

جناح أأنواع التصويب اخملتلفة لأهما   بشلك جيد وذكل لكرثة حدوهثا يف املبارايت ، كام أأن النس بة املئوية لنجاح التصويب من الرمية احلرة تكون أأعىل من نسب 

 (   18:   7تؤدى بدون عرقةل اخلصم . )  

رمية احلرة  ويف ضوء ذكل فا ن أأمهية البحث تتجىل يف تطوير دقة التصويب من الرمية احلرة من خالل اس تخدام برانمج تدرييب لتطوير دقة التصويب من ال

 مبهارة التصويب من الرمية احلرة يف كرة السةل . ويتضح ذكل ابس تخدام بعض الاختبارات املهارية اخلاصة 

 مشلكة البحث :   2_ 1
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ال  ن التدريب يعد عبارة عن صياغة فريدة جملموعة من املعارف والعلوم بغرض رفع قدرات املامرسني لتحقيق الأداء املمتاز وهذا ال يكون ا   من خالل حاةل حصية  ا 

 فا ن التدريب هل ماكنته الالئقة ويعد الوس يةل املضمونة لتحقيق هذا الأداء املمتزي للمهارات الرايضية وعقلية وبدنية ونفس ية واجامتعية جيدة ، من أأجل ذكل

 (  13:  11بشلك عام وملهارات التصويب يف كرة السةل بشلك خاص مكهارة التصويب من الرمية احلرة . ) 

لتصويب من الرمية احلرة ، وأأن أأي ضعف يف دقة هذا النوع من التصويب يعد  من العوامل الرئيس ية يف فوز أأي فريق هو دقة التصويب عامًة وخصوصًا ا

لعبة كرة السةل لوحظن  مشلكة ابلنس بة للقامئني عىل العملية التدريبية ، ومن خالل معل الباحثات كأعضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية البدنية والرايضة ختصص 

رمية احلرة من قبل طالب اللكية بشلك عام وطالب الس نة الثانية بشلك خاص ، حيث قامت الباحثات مبحاوةل  أأن هناك ضعفًا واحضًا يف أأداء التصويب من ال

 وضع برانمج تدرييب يساعد يف تطوير دقة تصويب من الرمية احلرة وذكل من خالل مجموعة التدريبات اخلاصة بذكل . 

 

 

الأنشطة املقرتحة واملوضوعة يف وحدات تدريبية هتدف ا ىل تطوير مس توى دقة التصويب من الرمية  حيث أأن الربانمج التدرييب يف هذا البحث هو مجموعة من 

 احلرة يف كرة السةل . 

يام هبا لتحقيق  فالربانمج التدرييب هو أأحد عنارص اخلطة وبدونه يكون انقصًا ، فالربانمج هو اخلطوات التنفيذية يف صورة أأنشطة تفصيلية من الواجب الق

 (   102:  4) الهدف .  

 هدف البحث :   3_ 1

 هيدف البحث ا ىل التعرف عىل أأثر الربانمج التدرييب يف تطوير دقة تصويب من الرمية احلرة يف كرة السةل . 

 فروض البحث :   4_ 1

 مجموعة التجريبية . _ هناك فروق ذات دالةل ا حصائية بني القياسني القبيل والبعدي يف دقة التصويب من الرمية احلرة ولصاحل القياس البعدي لل1

 عة التجريبية . _ هناك فروق ذات دالةل ا حصائية يف دقة التصويب من الرمية احلرة بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف القياس البعدي ولصاحل اجملمو 2

 املصطلحات املس تخدمة يف البحث :   5_ 1

 املهارات الهجومية يف كرة السةل : 

  7:  3يار املهارة املناس بة يف الوقت املناسب مبنهتيى ادلقة والرسعة ويف مواقع ومواقف واجتاهات ختتلف من العب ا ىل أآخر ) " يه مدى كفاءة الالعب يف اخت 

 ) 

 * التصويب : 

    " هو فن ا طالق الكرة حنو الهدف برسعة ودقة ابس تخدام املهارات التصويبية املناس بة ملواقف اللعب وظروف الأداء ".                    

                                                                                                          (5    :113   ) 

 ب : * دقة التصوي 
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للعضالت والعينني  " يه ما تس توعبه أأو تدركه ابلنس بة للفراغ ، فادلقة يف التصويب تعترب من النوايح الوظيفية للجهاز العصيب وبصفة خاصة الأعضاء احلس ية

  ( ."2   :473   ) 

 * التصويب من الرمية احلرة : 

 (   112:  5ابلسهوةل لأن املسافة تكون اثبتة  ")  " هو أأبسط أأنواع التصويب نظرا لعدم وجود مدافعني عند تنفيذه كام يتسم

 ادلراسات السابقة :   2_ 2

 ( : 2001دراسة : عيل محمد العجمي )   1_ 2_ 2

ىل  انمج التدرييب املقرتح عبعنوان " تأأثري برانمج تدرييب مقرتح لبعض املهارات الهجومية املركبة عىل مس توى أأداء العيب كرة السةل " هبدف التعرف عىل تأأثري الرب

املهنج التجرييب بتصممي  املس توى أأداء املهارات الهجومية املركبة واملنفردة لالعيب كرة السةل ، وقد اتبع الباحث املهنج الوصفي ابس تخدام الأسلوب املسحي ، و 

مت تقس ميهم ابلطريقة العشوائية ا ىل مجموعتني   س نة 12اجملموعتني التجريبية والضابطة ، عىل عينة من انش يئ اندي غزل احملةل مت اختيارها ابلطريقة العمدية حتت  

ملس توى أأداء املهارات  جتريبية وضابطة ، وقد اس تخلص الباحث النتاجئ يف أأن الربانمج التدرييب املقرتح هل تأأثري بطريقة متوازية عىل العيب البحث يف مس توى ا

 (  5الهجومية املركبة واملنفردة بكرة السةل. ) 

 ( : 2008د العزيز سالمة ) دراسة : محمد عب   2_ 2_ 2

عة الأداء وتأأثريها  بعنوان " دراسة دقة التصويب املمزية ابلرسعة وتأأثريها عىل فاعلية التصويب يف كرة السةل " هبدف الوقوف عىل أأثر مزج عنرصي ادلقة ورس

أأعضاء فريق الناش ئني لكرة السةل بنادي مسوحة ابال سكندرية  عىل فاعلية التصويب يف كرة السةل ، اس تخدم الباحث املهنج التجرييب واختار الباحث العينة من 

العب ا حداهام جتريبية والأخرى ضابطة ، واس تخدم مع اجملموعة التجريبية دقة التصويب   15ابلطريقة العمدية وقسمت عشوائيًا ا ىل مجموعتني لك مجموعة من 

لفريق العادي ، واكنت أأمه النتاجئ يه ارتفاع معدالت الأداء يف التصويب ادلقيق جملموعيت  املمزوج برسعة الأداء يف حني طبق عىل اجملموعة الضابطة برانمج ا

ة عىل اجناز التصويب  البحث بصفة عامة ومتزيت دقة تصويب اجملموعة التجريبية املمزوجة برسعة الأداء من اجملموعة الضابطة مما يؤكد قدرة اجملموعة التجريبي

 (  10ادلقيق يف زمن أأقل  . ) 

 ا جراءات البحث :   3

 مهنج البحث :    1_ 3

 اس تخدمت الباحثون املهنج التجرييب بتصممي اجملموعتني ) التجريبية والضابطة ( نظراً ملالمئته لطبيعة هذا البحث . 

 

 عينة البحث :   2_ 3

( طالبا ، . وقد قامت  30الرايضة وقد بلغ عدد أأفراد العينة )اش متلت عينة البحث اليت اختريت ابلطريقة العمدية عىل طالب الس نة الثانية بلكية الرتبية البدنية و 

جراء التجانس بني أأفراد العينة يف متغريات معدالت المنو واختبار الرمية احلرة قيد البحث .   الباحثات اب 

 30( التجانس بني أأفراد عينة البحث يف معدالت المنو واختبار دقة تصويب من الرمة احلرة    ن = 1جدول رمق )
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 الالتواء  الوس يط الاحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  وحدة القياس  املتغريات 

 0.128 - 170.500 4.606 171.567 مس الطول

 0.640   69.500 7.234 70.867 كجم الوزن  

 0.355   22.000 1.053 21.833 س نة السن

 0.198   6.000 0.973 6.133 درجة اختبار دقة التصويب من الرمية احلرة 

 

،   ( اذلي يبني املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري والوس يط ومعامل الالتواء يف متغريات معدالت المنو واختبار الرمية احلرة قيد البحث1من خالل جدول )

تدايل لعينة ادلراسة الأساس ية ( وهذا يشري ا ىل التوزيع أأالع 3( ويه قمي تنحرص ما بني )±   0.640_    0.128 -يتضح أأن قمي معامل الالتواء ترتاوح مابني ) 

 للبحث . 

( طالب يف اجملموعة ضابطة ومعلت عىل ا جراء التاكفؤ بني    15( طالب يف اجملموعة جتريبية ، )   15كام وقد قامت الباحثات بتقس مي أأفراد العينة ا ىل مجموعتني ) 

 ( . 2مجموعيت البحث يف املتغريات قيد البحث ، كام هو موحض يف اجلدول )

 

 

   30( دالةل الفروق بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف معدالت المنو واختبار دقة التصويب يف الرمية احلرة قبل تنفيذ التجربة   ن = 2ل رمق )جدو 

وحدة   املتغريات 

 القياس

 قمية ت  الفرق املتوسطات  اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية

 ± ع  س ± ع  س

 0.828 1.400 2.873 170.867 5.837 172.267 مس الطول

 0.171 0.067 1.265 21.800 0.834 21.867 س نة السن

 0.599 1.600 - 4.370 71.667 9.377 70.067 كجم الوزن

 0.744 0.267 0.845 6.000 1.099 6.267 عدد  اختبار دقة التصويب الرمية احلرة 

 1.701=   0.05قمية ت اجلدولية عند مس توى دالةل 

ة )  ( اذلي يبني دالةل الفروق يف بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف معدالت المنو واختبار دقـة التصويب من الرمية احلرة يتضح أأن قمي2من خالل جدول )

( ، أأما ابلنس بة الختبار دقة   0.599)  ( ، بيامن بلغت القمية ملتغري الوزن   0.171( ومتغري السن قد بلغت )    0.828ت ( احملسوبة ملتغيـر الطـول بلغت )  

ذا قورنت هذه القـمي ابلقـمية اجلدولـية )  0.744التصويب من الرمية احلرة فبلغت )  ( جند أأنه ال توجد فروق ذات  0.05( عند مستـوى دالةل ) 1.701( ، وا 

 موعتني يف معدالت المنو واختبار دقة التصويب من الرمية احلرة . دالةل ا حصائـية بني اجملـموعتني ) التجريبية والضابطة ( وهذا يدل عىل تاكفؤ اجمل

 الأدوات والاختبارات املس تخدمة يف البحث :   3_ 3

 الأدوات املس تخدمة يف البحث :   1_ 3_ 3

 _ هجاز املزيان الطيب لقياس الوزن .    _ هجاز رس تاميرت لقياس الطول .  
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 _ كرات سةل .      _ ملعب كرة سةل . 

يقاف .       قياس . _ رشيط   _ ساعة ا 

 _ صافرة .       _ طباشري . 

 الاختبارات املس تخدمة يف البحث:   2_ 3_ 3

( مت حتديد الاختبارات اخلاصة بدقة   6( )   3( )    10(     )   5( )  9بعد الاطالع عىل املراجع العلمية وادلراسات املشاهبة يف حدود عمل الباحثات ) 

 كرة السةل . التصويب من الرمية احلرة يف 

 املعامالت اال حصائية للبحث :   4_ 3

 معامل الثبات :   1_ 4_ 3

( لها نفس مواصفات العينة الأساس ية للبحث ،  7قامت الباحثات حبساب معامل الثبات عىل عينة اس تطالعية مماثةل للعينة الأساس ية للبحث وعدد أأفرادها )

عادة تطبيقه حتت نفس الظروف ، حي م ،  2017/ 2/2م  والتطبيق الثاين يف  28/1/2017ث قامت الباحثات ابلتطبيق الأول يف ذكل بتطبيق الاختبار وا 

 ( .   3وقد مت حساب معامل الارتباط بني نتاجئ التطبيقني ال جياد معامل الثبات ، وذكل كام هو موحض يف اجلدول )

 7لتطبيقني الأول والثاين الختبار التصويب من الرمية احلرة  ن=( املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري ومعامل الارتباط )الثبات( بني ا3جدول ) 

معامل الارتباط    التطبيق الثاين  التطبيق الأول الاختبار

 ±ع س ±ع س " الثبات " 

 0.807 0.899 5.857 0.787 5.429 دقة التصويب من الرمية احلرة 

 0.381=  0.05قمية ر اجلدولية عند مس توى 

 يبني  ( اذلي يبني قمي املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية الختبار دقة التصويب من الرمية احلرة يف التطبيقني الأول والثاين وأأيضاً 3اجلدول )من خالل 

وهبذا يكون    0.05مس توى دالةل ( ملعامل الارتباط عند  0.381( ويه أأكرب من القمية اجلدولية )  0.807القمية احملتس بة ملعامل الارتباط " الثبات " جندها ) 

 الاختبار اثبت ملا وضع لأجهل . 

 معامل الصدق اذلايت :    2_ 4_ 3

 كام مت حساب معامل الصدق ابس تخدام الصدق اذلايت ، وذكل ابس تخراج معامل الثبات من اجلذر الرتبيعي لالختبار املس تخدم يف البحث . 

 ات . معامل الصدق اذلايت = اجلذر الرتبيعي ملعامل الثب 

 7( املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري ومعامل الصدق اذلايت الختبار التصويب من الرمية احلرة  ن=4جدول ) 

معامل الصدق   التطبيق الثاين  التطبيق الأول الاختبار

 ±ع س ±ع س اذلايت 

 0.898 0.899 5.857 0.787 5.429 دقة التصويب من الرمية احلرة 
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 0.381=  0.05اجلدولية عند مس توى قمية ر 

 القمية  ( اذلي يبني قمية املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري الختبار دقة التصويب من الرمية احلرة يف التطبيقني الأول والثاين وأأيضًا يبني4من خالل اجلدول )

وهبذا يكون الاختبار ذا معامل صدق عايل وهو   0.05( عند مس توى    0.381( ويه قمية أأكرب من القمية اجلدولية )   0.898معامل الصدق اذلايت لالختبار )  

 صادق ملا وضع لأجهل . 

 ادلراسات الاس تطالعية والأساس ية للبحث :   5_ 3

 ادلراسة الاس تطالعية للبحث :    1_ 5_ 3

العينة الأساس ية للبحث ، يف الفرتة من  معلت الباحثات عىل تنفيذ ادلراسة الاس تطالعية عىل عينة من نفس جممتع البحث ، ويه ليست من أأفراد 

 م ، وذكل للوقوف عىل بعض الصعوابت اليت قد تواجه الباحثات أأثناء تنفيذ الربانمج .  2/2/2017م  ا ىل2017/ 28/1

 ادلراسة الأساس ية للبحث :    2_ 5_ 3

 الاختبار القبيل :    

جراء الاختبار القبيل بني اجملموعتني التجريبية و   م يف اختبار دقة التصويب من الرمية احلرة يف كرة السةل . 2/2017/ 7الضابطة ، وذكل يف قامت الباحثات اب 

 تنفيذ الربانمج :    

 دقيقة للك وحدة تدريبية .  60اس تغرق تنفيذ الربانمج التدرييب ملدة شهرين مبعدل ثالث وحدات اس بوعيًا بزمن 

 الاختبار البعدي :    

جراء الاختبار البعدي بني اجملموعتني التجريبية والضابطة ، وذكل يف بعد الانهتاء من تطبيق  م يف  5/2017/ 14الربانمج التدرييب املقرتح قامت الباحثات اب 

 اختبار دقة التصويب من الرمية احلرة يف كرة السةل . 

 املعاجلات اال حصائية املس تخدمة يف البحث :   6_ 3

 :مت اس تخدام املعاجلات اال حصائية التالية  

 _ الاحنراف املعياري .    _ املتوسط احلسايب .           

 _ الوس يط .               _ معامل الالتواء . 

 _ اختبار دالةل الفروق بني متوسطني مس تقلني . 

 _ اختبار دالةل الفروق بني متوسطني مرتبطني . 

 _ عرض ومناقشة النتاجئ : 4

 عرض النتاجئ :   1_ 4
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 طبق عىل عينة البحث توصلت الباحثات ا ىل النتاجئ الآتية :من خالل الاختبار اذلي 

ويب  (الوسط احلسايب والاحنراف املعياري و دالةل الفروق ونس بة التحسن بني القياسني القبيل والبعدي للمجموعة التجريبية يف اختبار دقة تص5جدول رمق )

 15من الرمية احلرة      ن = 

 املتغريات اال حصائية

 الاختبار

 قمية ت الفروق  فرق املتوسطات الاحنراف املعياري  وسط احلسايب املت 

 5.137*  1.400 - 1.099 6.267 القبيل 

 0.617 7.667 البعدي

 1.761=   0.05قمية ت اجلدولية عند مس توى دالةل 

 

التجريبية يف اختبار دقة التصويب من الرمية احلرة يتضح أأن  ( اذلي يبني دالةل الفروق يف بني القياسني القبيل والبعدي للمجموعة   5من خالل جدول ) 

(   7.667( يف القيـاس القبيل أأما يف القياس البعـدي جند أأن املتوسط احلسـايب قميته )   1.099( وابحنراف معياري قميـته )   6.267املتوسط احلسايب قميته ) 

( عند مس توى دالةل    1.761( ويه قمية أأكرب من القمية اجلدولية )   5.137حملسوبة قد بلغت ) ( وعليه فا ن قمية )ت( ا  0.617والاحنراف املعياري قميته ) 

0.05  . 

ب من  (الوسط احلسايب والاحنراف املعياري ودالةل الفروق ونس بة التحسن بني القياسني القبيل والبعدي للمجموعة الضابطة  يف اختبار دقة تصوي 6جدول رمق )

 15الرمية احلرة      ن = 

 املتغريات اال حصائية

 الاختبار

 قمية ت الفروق  فرق املتوسطات الاحنراف املعياري  املتوسط احلسايب 

 0.939 0.267 - 0.845 6.000 القبيل 

 1.163 6.267 البعدي

 1.761=   0.05قمية ت اجلدولية عند مس توى دالةل   

 

( اذلي يبني دالةل الفروق بني القياسني القبيل والبعدي للمجموعة الضابطة يف اختبار دقة التصويب من الرمية احلرة يتضح أأن املتوسط  6من خالل جدول )

 ( وابحنراف    6.000احلسايب قميته )  

( وعليه فا ن   1.163( والاحنراف املعياري قميته )   6.267قميته )   ( يف القياس القبيل أأما يف القياس البعدي جند أأن املتوسط احلسايب  0.845معياري قميته )  

 .   0.05( عند مس توى دالةل   1.761( ويه قمية أأصغر من القمية اجلدولية )   0.939قمية )ت( احملسوبة قد بلغت ) 
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ة يف القياس البعدي يف اختبار دقة تصويب من الرمية احلرة       (الوسط احلسايب والاحنراف املعياري ودالةل الفروق بني اجملموعتني التجريبية الضابط7جدول رمق )

      15=   2ن    15=   1ن

 املتغريات اال حصائية

 اجملموعة 

 قمية ت الفروق  فرق املتوسطات الاحنراف املعياري  املتوسط احلسايب 

 4.130*  1.400 0.617 7.667 التجريبية

 1.163 6.267 الضابطة 

 1.701=   0.05اجلدولية عند مس توى دالةل قمية ت 

 

( اذلي يبني دالةل الفروق بني اجملموعتني التجريبية والضابطة ابلقياس البعدي  فـي اختبار دقة التصويب من الرمية احلرة يتضح أأن    7من خالل جدول ) 

(   6.267يبيـة أأما اجملموعة الضابطـة فا ن املتوسط احلـسايب قميته ) ( للمجموعة التجر   0.617( وابحنراف معياري قميته )  7.667املتوسط احلسايب قميته ) 

ذا قورنت هذه القمية   4.130( يف القياس البعدي للمجموعتني لهذا جند أأن قمية )ت( احملسوبة لالختبار قد بلغت )    1.163والاحنراف املعياري قميته )  ( وا 

 د أأهنا أأكرب مهنا مما يدل عىل وجود الفروق بني اجملموعتني .  جن 0.05( عند مس توى دالةل    1.701ابلقمية اجلدولية )  

 مناقشة النتاجئ :   2_ 4

لهذا البحث وكذكل   اعامتداً عىل النتاجئ اليت مت احلصول علهيا واليت متت معاجلهتا ا حصائيًا قامت الباحثات وحبسب الفروض واسرتشاداً ابدلراسات السابقة

 املراجع العلمية ) يف حدود علمهن ( وقد متت املناقشة كام ييل:  

فروق ذات دالةل ا حصائية بني القياسني القبيل والبعدي يف دقة التصويب من الرمية احلرة ولصاحل  مناقشة نتاجئ الفرض الأول : واذلي ينص عىل أأنه " هناك  

 القياس البعدي للمجموعة التجريبية " . 

رة يتضح أأن  ( اذلي يبني دالةل الفروق يف بني القياسني القبيل والبعدي للمجموعة التجريبية يف اختبار دقة التصويب من الرمية احل 5أأظهرت نتاجئ اجلدول )

 (  6.267املتوسط احلسايب قميته ) 

(   0.617( والاحنراف املعياري قميته )   7.667( يف القياس القبيل أأما يف القياس البعدي جند أأن املتوسط احلسايب قميته )   1.099وابحنراف معياري قميته ) 

، مما يدل عىل وجود فروق ذات    0.05( عند مس توى دالةل   1.761ة اجلدولية ) ( ويه قمية أأكرب من القمي  5.137وعليه فا ن قمية )ت( احملسوبة قد بلغت )  

يجة دراسة عيل محمد  دالةل ا حصائية بني القياسني للمجموعة التجريبية ولصاحل القياس البعدي وهذا ما حيقق الفرض الأول للبحث وقد اتفقت هذه النتيجة مع نت

ة الربانمج اذلي يعمل عىل تمنية دقة التصويب من الرمية احلرة يف كرة السةل واذلي يعد من املهارات املركبة يف  ( . وهذا يدل عىل فاعلي   5( )  2001العجمي ) 

 كرة السةل . 

ة يف  جريبية والضابطمناقشة نتاجئ الفرض الثاين : واذلي ينص عىل أأنه " هناك فروق ذات دالةل ا حصائية يف دقة التصويب من الرمية احلرة بني اجملموعتني الت 

 القياس البعدي ولصاحل اجملموعة التجريبية . 

( اذلي يبني دالةل الفروق يف بني اجملموعتني التجريبية والضابطة ابلقياس البعدي  يف اختبار دقـة التصويب من الرمية احلرة يتضح أأن    7أأظهرت نتاجئ اجلدول )  

(   6.267( للمجموعة التجريبية أأما اجملموعة الضابطة فا ن املتوسط احلسايب قميته )   0.617( وابحنراف معياري قميته )  7.667املتوسط احلسايب قميته ) 

ذا قورنت هذه القمية   4.130( يف القياس البعدي للمجموعتني لهذا جند أأن قمية )ت( احملسوبة لالختبار قد بلغت )    1.163والاحنراف املعياري قميته )  ( وا 
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جند أأهنا أأكرب مهنا مما يدل عىل وجود الفروق بني اجملموعتني ، مما يدل عىل وجود فروق ذات دالةل   0.05ى دالةل  ( عند مس تو   1.701ابلقمية اجلدولية )  

هذه النتيجة مع نتيجة  ا حصائية بني اجملموعة التجريبية والضابطة يف القياس البعدي ولصاحل اجملموعة التجريبية وهذا ما حيقق الفرض الثاين للبحث وقد اتفقت 

( . وهذا يدل عىل فاعلية الربانمج اذلي يعمل عىل تمنية دقة التصويب من   10( )    2008( ودراسة محمد عبد العزيز )  5( ) 2001عيل محمد العجمي ) دراسة

قرتح اذلي خضعت هل اجملموعة  الرمية احلرة يف كرة السةل . وتعتقد الباحثات أأن أأس باب هذا التحسن يرجع ا ىل نوع التـدريبات املوضوعة يف الربانمج التدرييب امل

 التجريبية للبحث .  

 _ الاس تنتاجات والتوصيات : 5

 الاس تنتاجات :    1_ 5

نتاجات الآتية  يف ضوء هدف وفروض البحث ويف حدود العينة ونتاجئ املعاجلة اال حصائية اليت أأجريت وبعد عرض ومناقشة النتاجئ توصلت الباحثات ا ىل الاس ت 

 : 

 قرتح لتطوير دقة التصويب من الرمية احلرة هل أأثر الاجيايب . _ الربانمج التدرييب امل1

 _ ظهور فروق ذات دالةل معنوية بني القياسني القبيل والبعدي مجموعة التجريبية للبحث . 2

 القياس البعدي . _ هناك حتسن ملحوظ يف دقة التصويب من الرمية احلرة عند اجملموعة التجريبية عنه للمجموعة الضابطة يف نتاجئ 3

 التوصيات :    2_ 5

 تويص الباحثة اباليت : 

 _ الاهامتم بربامج تطوير دقة التصويب من الرمية احلرة يف كرة السةل من قبل املدريبني داخل لكية الرتبية البدنية والرايضة . 1

 _ ا جراء دراسات وحبوث علمية تساعد يف تطوير أأداء اكفة املهارات اخلاصة ابللعبة . 2

 راجع : امل

 م . 1995_ أأمحد اكمل حسني : كرة السةل ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، 1

 م .  2003_ زينب محمد أأبو بكر : الاجتاهات احلديثة يف جمال تدريس كرة السةل ، حمارضات غري منشورة ، 2

املهارات الهجومية بكرة السةل ، رساةل ماجس تري غري منشورة ،   _ صبحية سامل محمد سلامن : تأأثري أأسلوب املهارات املتعدد عىل حتسني مس توى الأداء لبعض3

 م . 2005لكية الرتبية البدنية ، جامعة الزاوية ، 

 م . 2003_ عيل فهمي أألبيك وعامد ادلين عباس : املدرب الرايض يف الألعاب امجلاعية ، منشأأة دار املعارف ، الطبعة الثانية ، اال سكندرية ، 4

: تأأثري برانمج تدرييب مقرتح لبعض املهارات الهجومية املركبة عىل مس توى أأداء العيب كرة السةل ، رساةل ماجس تري غري منشورة ، لكية    _ عيل محمد العجمي5

 م . 2001الرتبية الرايضية ، جامعة طنطا ، 

 م 2000ري اميس للطباعة  ،  _ كرة السةل : لفروع الرتبية الرايضية يف معاهد املعلمني واملعلامت ، الطبعة الرابعة ، رشكة مس6
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ية الرتبية الرايضية _ مازن حسن جامس : تقومي فاعلية الأداء املهاري لالعيب وفرق كرة السةل وعالقهتا بنتاجئ الاختبارات ، رساةل ماجس تري غري منشورة ، لك 7

 م . 2001، جامعة بغداد ،  

تصويب من الرمية احلرة بكرة السةل ، حبث منشور ، جمةل علوم الرتبية الرايضية ، _ مازن حسن جامس : أأثر اس تخدام وس يةل مساعدة يف تطوير دقة ال 8

 م .  2008العدد السابع ، اجملدل الأول ، 

 م . 1997_ محمد حسن عالوي ومحمد نرص ادلين : الاختبارات املهارية والنفس ية يف اجملال الرايض ، دار الفكر العريب ، القاهرة ،  9

سالمة : دراسة دقة التصويب املمزية ابلرسعة وتأأثريها عىل فاعلية التصويب يف كرة السةل ، نظرايت وتطبيقات ، العدد التاسع ، لكية   _ محمد عبد العزيز 10

 م . 2008الرتبية الرايضية للبنني ، جامعة اال سكندرية ، 

براهمي ومحمد اليساري : اجتاهات حديثة يف التدريب الرايض ، مؤسسة الور11  م . 2010اق للتوزيع والنرش ، الطبعة الأوىل ، _ مروان ا 
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 تطوير الارتقاء دلى العيب الكرة الطائرة لفئة الناش ئني بنادي أأساراي اجلامعي ابلزاوية  يف  القوة املمزية ابلرسعة  تأأثري مترينات  

 

 املقدمة مشلكة البحث:  -1

الطائرة شعبية     الكرة  لعبة  واخلارج   القاعات و املالعب يف مبارايهتا وحضور ممارس هتا عىل اال قبال حيث من كبرية اكتسبت  ادلاخل  واسع يف  نطاق  عىل 

 والاهامتم اال عاليم الكبري هبا نظرا ملا حققته من تطور يف املس توى البدين و املهاري واخلططي لالعبني. 

عداد ا ىل  الكبرية احلاجة خلقت  اللعبة هذه  يف احلديثة وترى الباحثة ان املتطلبات     عدادا  الالعبني ا   املتتالية الكروي اال جناز  اتتغري  عاليًا،الس امي وان بدنياً  ا 

الس نوات   العالية يف الرايضية املس توايت فتقدم ، املتجددة التكتيكية اخلطط ووفق اخملتلفة اللعب حتت ظروف والهجومية ادلفاعية االأداءت   بترسيع ترتبط

 تطوير ب  والاهامتم املناس بة للك نشاط واملالعب  والأهجزة وابس تخدام الأدواتبأأساليب تدريب حديثة   متطور وختطيط علمي لرؤية سلمية نتيجة جاء الأخرية  

 عند املهمة القاعدة يعد اذلي للعبة، احلريك ابلنشاط يبىن عىل املتطلبات اخلاصة جيب أأن  البدين اال عداد فان  هذا الأساس  وعىل  ومعليًا  علميًا  وتأأهيلهم  املدربني

 يؤدهيا  اليت احلركة مع متطابقني حمتواها ورسعهتا يكون حبيث البدين ابال عداد اخلاصة الامترين اختيار جيب وذلكل العبني،واخلططية ل الواجبات املهارية تطوير

 تأأثرياً  تؤثر لأهنا الطائرة، الكرة  لالعب البدين اال عداد علهيا يعمتد اليت الأساس ية من العنارص واحدة القوة املمزية ابلرسعة وتعد املباراة، وقت  امللعب يف الالعب

ما     احلركة تغري رسعة يف كبرياً  اليت حتقق هلم  املناس بة  المترينات  ونوع  التدريب  لطريقة  اختيارمه  عند  أأثناء معلهم صعوابت مجة  الرايضيون  املدربون  ويواجه 

ا اختيار  عىل  عدمه  من  الالعبني  مس توى  تطوير  ويبقى  هدف  مترين  للك  لأن  ذكل   ، أأليه  المتريناتوالطرقالتدريبيةاخملتارةيصبون  لتكل   . ملدربني 

وفقا لقدرات العبيه    ومن هنا اكن الواجب عىل املدرب الرايض أأن  ينوع يف طرق التدريب     والمترينات اليت ختدم الهدف اذلي يسعى الوصول أأليه،    

ذا اكن التدريب منحرصاً يف طريقة او اثنتني. واال ماكانت املتاحة دليه حيث ان تنوع طرق التدريب تعمل عىل زايدة   اال اثرة دلى الالعبني بعكس ما ا 

ت     اذ ال  املامرس  الأداء  بنوع  بدنية خاصة  مكتطلبات  الرايض،  الأداء  أأثناء  تزامح ظهورها  وتتداخل يف  عنارصها  ترتابط  البدنية  فعالية واللياقة  اي  اكد ختلو 

ولكهنا ختتلف من حيث ظهور هذه الصفة البدنية او تكل عىل غريها ما جيعل تكل الفعالية تصطبغ بتصنيفها عىل الصفة   رايضية من غالبية تكل العنارص البدنية

   (.   18:  7 الأكرث وضوحًا يف الأداء وذكل ال ينفي احلاجة اىل ابيق الصفات البدنية وتواجدها أأثناء الأداء يف خمتلف ميادين املنافسة الرايضية )

عل أأدائه  املمزية ابلرسعة ا حدى الصفات البدنية اليت تندرج مضن املتطلبات البدنية للعبة الكرة الطائرة، ما حيمت عىل الالعب ان ميتلكها حىت جت  وتعد القوة    

 اخلاصة ابلقوة املطلوبة .  للمهارات اخملتلفة خالل زمن املباراة فّعاةل وتؤدي الهدف مهنا، فضاًل عن أأهنا تكون الأرضية والقاعدة الرضورية لأداء املهارات 

ابلكرة الطائرة فهيي متكن الالعب  كام تعترب مترينات القوة املمزية ابلرسعة عاماًل أأساس يا يف اغلب الفعاليات الرايضية ولها ادلور الفاعل يف أأداء املهارات الأساس ية 

 من تنفيذ الواجب احلريك وابلتايل حتقق الهدف منه . 

دلراســات والبحــوث الــيت هتــدف اىل والقوة املمزية ابلرسعة يه من املتطلبات البدنية والأدائية املهمة يف لعبة الكرة الطائرة والــيت اكنــت ومــا زالــت موضــوعًا للكثــري مــن ا   

  (.151:  6تسليط الضوء عىل هذه الصفة املهمة واليت يه "مكونة من صفيت الرسعة والقوة بنسب خمتلفة ) 

يقاعه ابلأساس يطغى عليه صفيت القوة والرسعة ممزتجتني كقدرات خ     اصة بلعبة الكرة  فالعب الكرة الطائرة حيتاج اىل هذه الصفة البدنية كون أأداء اللعب وا 

قامت الباحثة بوضع برانمج تدريبية  اذل  الارتقاء ىف همارة الرضبة الساحقة لأمهية عنرص الطائرة وهذه الصفة متالزمة مع أأدائه للمهارات اخلاصة ابللعبة، ونظرا

بنادي أأساراي اجلامعي ابلزاوية ليتس ىن ل لمدربني توجيه الربامج  يستند عىل مجموعة من مترينات هتدف لتطوير الارتقاء دلى العيب الكرة الطائرة لفئة الناش ئني 

 رجلني وحتسني الأداء املهاري  لالعبني يف الكرة الطائرة. التدريبية مبا خيدم ويعزز من تطوير مترينات القوة املمزية ابلرسعة لعضالت ال

 

 البحث  هدف   -1-2
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 :التايل الهدف  حتقيق  ا ىل البحث هذا يسعى

 . الارتقاء دلى لعيب الكرة الطائرة بفريق الناش ئني بنادي أأساراي اجلامعي ابلزاوية تطوير مترينات القوة املمزية ابلرسعة عىلتأأثري  عىل  التعرف •

 

 البحث  فرض   -1-3

دلى   أألبعدي  و أألبعدي ولصاحل القبيل الاختبارين    يف ىف تأأثري مترينات القوة املمزية ابلرسعة عىل تطوير الارتقاء  ا حصائية دالةل ذات فروق  هناك •

 أأفراد العينة قيد البحث. 

 

 مصطلحات البحث:   -1-4

 . (  326:     5القوة املمزية ابلرسعة: يه قدرة الرايض يف التغلب عىل املقاومات ابنقباضات عضلية رسيعة. ) 

 (    45:  4يه مترينات بدنية تتكون من صفيت القوة والرسعة ال خراج منط حريك توافقي جديد. ) :  القوة املمزية ابلرسعة مترينات 

 ادلراسات املشاهبة: -2

فات ( بعنوان بعض القدرات البدنية اخلاصة وعالقهتا بدقة أأداء املهارات الهجومية لالعيب الكرة الطائرة وهدفت ادلراسة ا ىل حتديد أأمه الص  3( )  2002امحد )دراسة شهباء   -

نية اخلاصة مع بعضها وعالقة دقة أأداء املهارات الهجوميــة البدنية اخلاصة واملهارات الهجومية لالعيب ادلوري املمتاز ابلكرة الطائرة. والتعرف عىل العالقة بني أأمه الصفات البد

جوميــة ابلكــرة الطــائرة. والتعــرف عــىل مع بعضها عند العيب ادلوري املمتاز ابلكرة الطائرة. كام هدفت اىل التعرف عىل اجناز العينة يف الصفات البدنية وأأداهئــم للمهــارات اله

( العبًا  هذا وقد اس تخدمت الباحثة املــهنج 82ة أأداهئم للمهارات الهجومية منفردة. وقد أأجريت ادلراسة عىل عينة قواهما )عالقة لك صفة بدنية دلى أأفراد عينة البحث بدق

وة املمــزية ابلرســعة وة الانفجاريــة والقــ التجرييب واكنت أأمه نتاجئها أأن صفة القوة الانفجارية للرجلني لها ارتباط معنوي مع صفيت املرونة والرشاقة وهناك ارتبــاط قــوي بــني القــ 

رش ارتبــاط بــني هــذه الصــفة وبــني ورسعة رد الفعل والقوة الانفجارية لعضالت اذلراعني. كام وان صفة الرشاقة لها ارتباط معنوي مع صفيت املرونة ورد الفعل يف حني مل يؤ

ارتباط بني همارة اال رسال والرضب الســاحق يف حــني مل تظهــر عالقــة ارتباطيــه بــني   والقوة املمزية ابلرسعة و القوة الانفجارية لعضالت اذلراعني . كام أأظهرت ادلراسة عالقة

 اال رسال ولك من حائط الصد واال عداد .

 

آمال صبيح سلامن )  - ( بعنوان  القوة العضلية وبعض القدرات الوظيفية الالأأوكسجينية وعالقهتام بدقة أأداء املهارات الهجومية ابلكرة الطائرة    1()  2004دراسة أ

التعر  ا ىل  الالأأوكسجينية ، ابال ضافة  الوظيفية  القدرات  أأمه  العامةل وحتديد  للأطراف  العضلية  للمجاميع  العضلية  القوة  التعرف عىل  القوة  هبدف  ف عىل عالقة 

ج التجرييب واكنت أأمه النتاجئ عدم  العضلية وبعض القدرات الوظيفية الالأأوكسجينية ودقة أأداء املهارات الهجومية ابلكرة الطائرة.  وقد اس تخدمت الباحثة املهن

هم يف تطوير هماريت  ا سهام تطور القوة الانفجارية لعضالت الأطراف العليا يف تطور القوة املمزية ابلرسعة وكذكل معدل النبض وقت الراحة والاستشفاء ومل تس 

عالقهتا ابلقوة الانفجارية للأطراف العليا والسفىل وهمارة اال رسال ، يف حني    اال رسال واال عداد. بيامن اكنت قوة القبضة مؤرش وظيفي همم للعينة البحثية فامي خيص 

( دقائق وكذكل هماريت اال عداد والرضب الساحق. كام    5و  3مل تسهم قوة القبضة يف القوة املمزية ابلرسعة ومعدل النبض يف وقت الراحة والاستشفاء بعد ) 

لعضال القوة الانفجارية  أأن  ا ىل  ادلراسة  املمزية ابلرسعة توصلت  ابلقوة  ترتبط  مل  أأهنا  ال  ا  الفعالية  لهذه  واملهارات  بدين يشمل مجيع احلراكت  الرجلني مؤرش  ت 

 ( دقائق . 5و  3ومعدل النبض وقت الراحة والاستشفاء بعد ) 

 

 هذه  وهدفت  الطائرة الكرة  لالعيب الرجلني لعضالت العضلية القوة تطوير يف البليومرتك اس تخدام مترينات  تأأثري بعنوان   (2) ( 2005) علوان دراسة ابهرة -

 عينة عىل  التجرييب املهنج الباحثة واس تخدمت الطائرة، الكرة العيب  دلى الرجلني العضلية لعضالت القوة تطوير يف البليومرتك تدريبات أأثر ا ىل معرفة ادلراسة

  من العيب 
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 وأأوصت  )م  (30 ملسافة الركض والعمودي ورسعة الأفقي  الوثب حتسني ا ىل أأدت البليومرتك تدريباتأأن  الباحثة اس تنتجت وقد  الطلبة، لنادي الأوىل ادلرجة

 واللعبة   الالعب مع مس توى يتناسب مبا الرئييس  اجلزء يف البليومرتك ابس تخدام تدريبات الباحثة

 

 البحث  ا جراءاته  -3

 البحث:  مهنج   -3-1

 بأأسلوب القياس القبيل و أألبعدي جملموعة واحدة   التجرييب املهنج الباحثة اس تخدمت

 .البحث لطبيعة ملالءمته 

 

 البحث:  عينة   -3-2

 ) 16) عددمه العيب فئة الناش ئني والبالغ  يف متثلت  العمدية ، ابلطريقة العينة واكن اختيار  ابلزاوية من العيب الكرة الطائرة بنادي أأساراي جممتع البحث يتكون 

 البحث.  عينة لأفراد  والطول  والوزن للعمر احلسابية ميثل الأوساط (1 ) رمق واجلدول العًب، 

 

 

 

 

 

 ( 1جدول ) 

رضبة الساحق يف الكرة الطائرة قيد البحث.  لالوزن( واختبار الوثب العمودي والاختبار املهاري ل -العمر –التوصيف الاحصاىئ للمتغريات الأساس ية )الطول  

 16ن= 

 معامل الالتواء الاحنراف املعياري  وسط احلسايب املت  املتغريات  م 

 -. 210 1.310 15.625 العمر 1

 . 389 13.058 56.000 الوزن 2

 -. 403 8.601 172.125 الطول 3

 -. 602 5.600 28.812 الوثب العمودي  4

 -. 554 1.209 2.562 الاختبار املهاري 5

 

( وابلتايل حتقق الثبات واتساق  3الالتواء لكها قريبة من الصفر وهو من القمي املقبوةل ملعامل الالتواء )ة_(    نالحظ أأن قمي معامالت 1من اجلدول رمق ) 

عىل العينة مقبول لغرض البحث العلمي ،حيث تشري هذه النس بة اىل مس توى جيد يف الشلك العام للبياانت اليت مت مجعها من خالل القياسات اليت أأجريت 

 قيد البحث. 

 

 البحث:  يف  املس تخدمة  دوات الأ   -3-3
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 املصادر العربية والأجنبية. -

 الاختبارات املس تخدمة قيد البحث.   -

 اس امترة تسجيل نتاجئ الاختبارات املس تخدمة.   -

 م 4حائط أأملس ال يقل ارتفاعه عن  -

   .توقيت ساعة  .قياس رشيط   -

 (10 ) عدد طائرة  كرات -

 .الارتفاعات خمتلفة سويدية مقاعد   -

 .مراتب  طائرة ، كرة  ملعب   -

 رشيط الصق ، طباشري.  -صافرة  -شواخص   -

 

 املس تخدمة  الاختبارات   -3-4

 :الآتية الاختبارات الباحثة تاس تخدم

 .) سارجينت (  الثبات من  العمودي الوثب اختبار   -

 : قياس القدرة العضلية للرجلني    الغرض من الاختبار   -

 وصف الأداء :    -

 احلائط أأو رشيط القياس وذكل لقياس مسافة الوثب العمودي بني العالمتني . تثبيت املسطرة عىل  -

 يقف اخملترب جانبا  وار احلائط حايف القدمني ممساك بيده قطعة من الطباشري )يف اليد  وار احلائط ( .  -

 يفرد يده عىل اكمل امتدادها بأأقىص ما يس تطيع ليضع عالمة عىل احلائط ابلطباشري .  -

 اخملترب بثين الركبتني اكمال مع احتفاظه بذراعه لأعىل والرأأس والظهر عىل اس تقامة واحده . يقوم  -

لهيا .  -  يبدأأ اخملترب يف الوثب العمودي لأعىل بأأقىص ما يس تطيع ليضع عالمة ابلطباشري يف أأعىل نقطة يصل ا 

 حساب درجات الاختبار :  

 . يعطى اخملترب ثالث حماوالت وتسجل أأفضل حماوهل هل  -

 (  463، 462: 11مت القياس من العالمة الأوىل حىت العالمة الثانية ابلس نتميرت.) -

 

 القطرية واملس تقمية:  الساحقة  الرضبة  دقة  اختبار  -

 .واملس تقمي القطري الاجتاه الساحق يف الرضب همارة  دقة قياس :الاختبار  من  لغرض ا -

 الاختبار:  وصف  -

القطرية الرضبة همارة  بأأداء اخملترب يقوم  حنو  أأخرى  ساحقة رضابت  أأداء مخس اخملترب وعىل  ، (3 ) مركز  من  ابال عداد املدرب ويقوم 4 ) مركز)  من  الساحقة 

 .عىل املرتبة املس تقمي الاجتاه

 التسجيل طريقة

  .املرتبة عىل فهيا الكرة  تسقط حصيحة ساحقة رضبة للك  ( نقاط  (4

 .اخملططة املنطقة عىل  الكرة فهيا  تسقط حصيحة ساحقة رضبة للك ( نقاط3)
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 )ب املنطقة )أأ، يف  فهيا الكرة تسقط حصيحة ساحقة رضبة للك ( نقطتان (2

 ( 208  - 207:  8فاشةل.  )    ساحقة رضبة للك نقطة   ) صفر  (

 

 

 : ادلراسة الاس تطالعية   -3-5

الطائرة بنادي أأساراي اجلامعي ابلزاوية عىل عينة من الالعبني من نفس جممتع  عىل ملعب الكرة    28/1/2017قامت الباحثة بأأجراء ادلراسة الاس تطالعية يوم  

لعمل  العبني، أأثناء تدريباهتم اليومية ملراعاة الباحثة ظروف التجربة نفسها من حيث املاكن والزمان والأدوات. وكذكل مت التعرف عىل فريق ا  4البحث وعددمه  

 لوب توفريها ابال ضافة ا ىل معرفة مدى فهم وقدرة الالعبني لتطبيق المترينات املقرتحة. املساعد، والأدوات الالزمة والأهجزة املط

 القبلية  الاختبارات 

والطول واختبار   والوزن العمر قياسات أأخذ ومت  مبلعب اندي أأساراي اجلامعي ابلزاوية، (6 -7 /2017/2 ) يويم يف البحث لعينة القبلية الاختبارات ا جراء مت

 قيد البحث.   الساحقة الرضبة همارة دقة اختبار ا جراء فقد مت الثاين اليوم يف  أأما الأول، اليوم يف  العموديالوثب 

 

 ادلراسة الأساس ية:   -3-6

 املس تخدم  التدرييب  الربانمج   -3-6-1

ها مدرب  نفذ، و الطائرة ابلكرة  الساحق الرضب همارة   أأداء بدقة وربطها  الرجلني لعضالت اخلاص بمترينات القوة املمزية ابلرسعة التدرييب الربانمج الباحثة أأعدت

ذ بني الالعبني، الفردية والفروق اال ماكنيات بذكل ةمراعي  الفريق، تدريبات مضن  التدرييب الربانمج وحدات من خالل الفريق حتت ا رشاف الباحثة  أأن حرصت  ا 

 التدريب الرايض، عمل  مبادئ عىل  التدرييب الربانمج وضعها حملتوايت عند الباحثة تواستند للفريق،  سابقا واملعدة التدريبات املقررة مع اخملتارة المترينات  تنسجم

 ( 27 ) عىل الربانمج التدرييب اش متل ( وقد1، واملبينة أأسامهئم ابملرفق )  ، والكرة الطائرةالتدريب عمل جمال يف اخلرباء اخملتصني من مجموعة عىل عرضها وكذكل

تنفيذ   ومت ،ساعة (27) التدريبية للوحداتوبزمن لكي   دقيقة ( 60)   بلغ التدريبية الوحدة  زمن وأأن تدريبية ابلأس بوع، وحدات ثالث  بواقع   تدريبية وحدة

 ( 2مرفق ) .فرتة اال عداد اخلاص خالل الرئييس القسم يف التدريبية الوحدات

 (   2017/  4/ 17( اىل يوم )    2017/   2/  12يوم ) بني الواقعة املدة يف  التدرييب الربانمج تطبيق ومت

 

 البعدية  الاختبارات   -3-6-2

بيع، ا أأس (9) اس تغرق اذلي التدرييب التطبيق للربانمج مدة  من الانهتاء بعد اجلامعي ابلزاوية اندي أأساراي مبلعب  البحث لعينة البعدية الاختبارات ا جراء مت

جراءاهتا لالختبارات الظروف، اكفة توفري  عىل حرصت الباحثة وقد  2017/  4/   18بتارخي حيث اكن ذكل    .املتبعة البعدية وا 

 

 :  اال حصائية  املعاجلة   -3-7

معهام بشلك علمي  اس تخدمت الباحثة الوسائل اال حصائية الأكرث مالمئة مع أأهداف وعينة البحث واليت تعتقد الباحثة أأهنا حتقق هدف البحث وفرضه وتامتىش 

 -ومنطقي ويه كآاليت: 

 (T -Test).واختبار -معامل الالتواء   –الاحنراف املعياري   -الوسط احلسايب  

 عرض النتاجئ ومناقش هتا  -4

( يوحض قمية ) ت ( ومس توى   2قيد البحث واجلدول رمق)  للفروق بني املتوسطات يف الاختبارين القبيل و أألبعدي قامت الباحثة ابس تخدام اختبار )ت( 

 ادلالةل.  
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 ( 2جدول ) 

 16دالةل الفروق ىف اختبار الوثب العمودي والاختبار املهاري للرضبة الساحقة بني القياسني القبيل والبعدى لأفراد عينة البحث ن = 

الفرق بني  القياس أألبعدي القياس القبيل الاختبارات 

 املتوسطات

 مس توى ادلالةل  قمية ت 

 الاحنراف  املتوسط الاحنراف  املتوسط

 0.032 2.357 5.2500 8.59821 34.0625 5.6002 28.8125 الوثب العمودي 

 0.000 14.539 3.6875 1.29099 6.2500 1.2093 2.5625 الرضبة الساحقة 

 

 ( رمق  البحث هو  2يتبني من اجلدول  قيد  العينة  العمودي لأفراد  للوثب  القبيل  للقياس  املتوسط احلسايب  ان  قميته    28.81(  معياري  والقياس    5.60ابحنراف 

وىه ذات    2.357ولصاحل القياس البعدى وبلغت قمية )ت(احملسوبة    5.2500وبفارق بني املتوسطني يساوى    8.59واحنراف معياري  34.06أألبعدي متوسطه  

وابلتايل الفرق الظاهر هو فرق معنوي ودال ا حصائيا    0.05وهو أأقل من    0.032دالةل ا حصائية وهذا واحض من خالل قمية مس توى ادلالةل واذلي يساوى  

 . الارتقاء  لتطوير  املقرتح  التدرييب  الربانمج  يف  تطبيقها  مت  اليت  البدنية  المترينات  اىل  الباحثة  تعزيه  التطور  تش نكو    وهذا  )ليف  يؤكده  ما   -وهو 

Levchenkoتدخل من    (حيث يشري اىل ان من الوسائل اليت تعد ذات اتثري اجيايب يف تمنية القدرة الانفجارية ابقل هجد ووقت يه مترينات القفز املتنوعة اليت

برجل واحدة أأو بلكتا الرجلني ا ىل الارض تلهيا معلية قفز معودي ا ىل  مضهنا متارين القفز العميق، "ويه الامترين اليت تعمتد اساسا عىل السقوط من املاكن العايل  

 ( 73: 10الاعىل او اىل الامام بقوة ورسعة عاليتني)  

 

بيامن اكن املتوسط احلسايب للقياس    1.21واحنراف معياري    2.562كام يتبني من اجلدول نفسه ان متوسط القياس القبيل ملهارة الرضبة الساحقة القطرية يساوى

وىه ذات    14.539وبة  ولصاحل القياس أألبعدي،هذا و بلغت قمية )ت( احملس  3.687وبفارق بني املتوسطني    1.290وابحنراف معياري قدره    6.2500البعدى  

وابلتايل الفرق الظاهر هو فرق معنوي ودال ا حصائيا    0.05وهو أأقل من     0.000دالةل ا حصائية، وهذا واحض من خالل قمية مس توى ادلالةل واذلي يساوى  

الباحثة ذكل أألبعدي وتعزي  القياس  القوة املمزية ابلرسعة املس تخدمة يف  ا ىل ولصاحل  تطوير   يف سامهت  قد قيد البحث املقرتح التدرييب الربانمج أأن مترينات 

 وضع يف  املقنن الصحيح  العلمي  الأسلوب  عىل  اعامتدا  للتدريب  خضعوا واذلين  عينة البحث  دلى  القطرية  ةالساحق ةللرضب املهاري  الأداء ودقة عنرص الارتقاء  

ذ  التدرييب، الربانمج مفردات (اذ يشري اىل ان    Gambitsوهو ما يؤكده)  التدرييب امحلل  توزيع يف القوة املمزية ابلرسعة لتمنية موهجة اكنت  مترينات عىل احتوت ا 

ذا اكنت المترينات ممثةل لطب  يعة أأداء املهارة وىف خط سريها  التقنني السلمي للتدريب يعمل عىل زايدة القدرة الانفجارية للرجلني الىت تتطلهبا همارة الأداء، وخاصة ا 

دماج الرسعة مع القوة لتحقيق قدرة أأداء عالية.") وطبيعة أأدا  ( 312:   9ءها الىت تتطلب ا 

 

 الاس تنتاجات:   -5

لهيا مت اس تنتاج التايل:   ىف ضوء موضوع البحث وأأهدافه وحدود العينة ونتاجئ الربانمج التدرييب اليت مت التوصل ا 

 ة يطور الارتقاء دلى انشئ الكرة الطائرة. الربانمج التدرييب املقرتح ابس تخدام مترينات القوة املمزية ابلرسع •

 للرضبة املهاري الأداء ودقة تطوير صفة الارتقاء   يف  سامهت قد قيد البحث املقرتح التدرييب الربانمج مترينات القوة املمزية ابلرسعة املس تخدمة يف •

 .الطائرة  الكرة دلى انشئ القطرية الساحقة

 التوصيات: -5

لهيا توىص الباحثة مبا ييل : يف ضوء النتاجئ اليت مت   التوصل ا 



        

108 
 

 2018             ليبيا جامعة الزاوية            لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة ب       العدد: العرشون     اجملدل : اخلامس جمةل عامل الرايضة والعلوم الرتبوية    

 
 التأأكيد عىل الاهامتم بتطوير القوة املمزية ابلرسعة لتطوير الارتقاء لالعيب الكرة الطائرة. •

 الرجلني لالعيب الكرة الطائرة.  لعضالت تطوير القوة املمزية ابلرسعة قيد البحث يف  املقرتحة المترينات من  الاس تفادة  •

 دريب البدين واملهاري الشامل يف لعبة الكرة الطائرة واستبدال الأساليب القدمية يف التدريب اليت تدعو ا ىل فصلهام .التأأكيد عىل أأسلوب الت   •
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 معمل الرتبية الرايضية الضغوط  املهنية اليت تؤثر عىل اداء  

 مبرحةل التعلمي الأسايس   
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 مقدم من  

 ادلكتور / الرشيف الهادي غربة 

 

 املقدمة 

ــة مــاجيري ــه مــن  يظــل الانســان متشــوقا ملعرف ــد وهمــام متــر ب ــة همــام تغــري الزمــان واملــاكن ســعيا اىل لك مــاهو جدي ــا عــن العــمل ، واملعرف مــن حــوهل ، وابحث

ــاةل ــمي رس ــة التعل ــرب همن ــاة ، وتعت ــ تجدات احلي ــاعيا وراء لك مس ــة البرشــية وس ــأأثرا ابلطبيع ــا مت ــل دامئ ــة يظ ــة ، والعملي ــه العلمي ــة يف  مشــألك يف حيات عظمي

ــمل و  ــتعمل واملع ــريات ضــاغطة حــق امل ــن مث ــة م ــة التعلميي ــه البيئ ــا تزخــر ب ــل ضــغوًطا، وذكل مل ــرث جمــاالت العم ــن أأك ــدريس م ــة الت ــرب همن ــىل ذكل تعت ــاءا ع بن

ــا ا ــيت يتعامــل معه ــة ال ــروق الفردي ــة ، والف ــة العمري ــوع الفئ ــع املتغــريات ، ون ــه عــىل التكيــف م ــيت حتــدد قدرت ملعــمل ، و ا ىل يرجــع بعضــها ا ىل خشصــية املعــمل ال

ــن  ــا ي ــديم ــدى تق ــمل، وم ــا املع ــيش فهي ــيت يع ــة ال ــة اخلارجي ــة الاجامتعي ــر ا ىل البيئ ــبعض الآخ ــع ال ــوانني؛ ويرج ــواحئ ، وق ــرارات ول ــن ق ــد معــهل م رها ظم أأو يقي

 دلوره ولأمهية التعلمي  .

ــاروق عــامثن )  ــرى ف ــاحج ( 2001وي ــرد الن ــث أأن الف ــوق ، والاجنــاز حي ــاح ، والتف ــريا يف النج ــىل العمــل حتــت  أأن الضــغوط تلعــب دورا كب ــادر ع هــو الق

أأقىصـــ الضـــغوط النفســـ ية ، فالتـــدريب عـــىل الأداء الشـــاق هـــو صـــيحة جديـــدة يف عـــامل التـــدريب الاداري فـــالفرد يعمـــل عـــدد ســـاعات أأطـــول وينـــام 

 ( 1ساعات أأقل ، ويتخذ قرارات أأكرث صعوبة حتت ضغوط أأكرث شدة دون ان يتخىل عن الامل أأو يفقد روح الفريق الواحد .)

ــه ) ويشــري ــامح حمافظ ــامهة يف تطــوير  2000 س ــال واملس ــداد الأجي ع ــؤولية ا  ــع مس ــىل عــاتقهم تق ــدايت ، فع ــن التح ــري م ــون  الكث ــأأن املعلمــون يواهج ( ب

عـــداد معليـــة التـــدريس وتنفيـــذها حفســب، بـــل يتعـــدى ذكل ا ىل الكثـــري مـــن املطالـــب،  اجملمتعــات وتقـــدهما، وال يقترصـــ دور املعلمـــني عـــىل ختطــيط ، وا 

ــة ا ــام بأأحــدث الأســاليب والطــرق الرتبمفهن ــويج، واال مل ــي والتكنول ــة التطــور العلم ــن خــالل متابع ــريف م ــدم املع ــو والتق ــني المن ــن املعلم ــب م ــمي تتطل ــة لتعل وي

ــني  ــائص املتعلمـ ــات وخصـ ــرف عـــىل حاجـ ــرارات، والتعـ ــاذ القـ ــة، ويف اختـ ــة والرتبويـ ــل املشـــالكت الأاكدمييـ ــامهة يف حـ ــي، واملسـ ــاليب البحـــث العلمـ وأأسـ

 (2ئية، ومراعاة الفروق الفردية، ا ضافة ا ىل الانفتاح عىل اجملمتع والعمل عىل خدمته .)الامن

ــد املشــعان )  ــه،  ( 2000ويؤكــد عوي ــأأثريات ســلبية علي ــن ت ــا م ــا ينشــأأ عهن ــه بســبب م ــه ملهنت ــام هتــدد مزاولت ــمل، ك ــىل املع أأن الضــغوط النفســ ية خطــراً ع

ء، وجعـــزه عـــن الابـــتاكر داخـــل غرفـــة التـــدريس، وشـــعوره ابال هنـــاك النفيســـ، وضـــعف ادلافعيـــة تمتثـــل يف عـــدم الرضـــا املهـــين، وضـــعف مســـ توى الأدا

 (3للعمل، مما يؤدي ا ىل اخنفاض مس توى حتصيل الطالب .)

                                 (                         4أأن همنة التدريس من أأمه املهن اليت هتدف اىل تربية الاجيال وتمنية الشخصيات . ) (2003ويذكر حامد زهران )

 

 

 

 مشلكة البحث 
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ــوهةل الاوىل النطــالق البرشــية   ــذ ال ــات من ــة اجملمتع ــة يف تطــور ، وتمني ــة ، وفاعلي ــرث دق ــتعمل ، والأك ــة للم ــو الأداة التنظميي ــمي ه ــد التعل ــتعمل ،يع ــال ال  يف جم

ــادة شــامةل  ف ــة أأصــبحت اال  ــاء هبــذه الفئ ذا أأحســن الاعتن ــا  ــة ف ــمي اخملتلف ــع مراحــل التعل ــذ يف مجي ــال  ،واملعــمل هــو اذلي يعتــىن ابلتالمي ــلك الأجي والبحــث  ل

ــق  ــن منطل ــة ، وذكل م ــوايت املهم ــن الاول ــدريس م ــة للت ــغوط املهني ــاهرة الض ــا ا ىل يف ظ ــؤدي يف هنايهت ــيت ت ــ ية ال ــغوط النفس ــكل الض ــ مترار ت س ــورة ا  خط

ــةل ادلافعيــة ، وعــدم  القــدرة عــىل الابــتاك ــرحةل الاحــرتاق النفيســ ، والــيت تمتــزي حبــاالت التشــاؤم ، والاّلمبــاالة ، وق ر ، وتعتربالضــغوط عامــل مــؤثر م

ــين ، ذلا اجتــه الباحــث لدلراســة والبحــث  ــا يتعرضــون هل يف اجملــال امله ــة الرايضــية ، وخاصــة مل ــى الرتبي ــىل اداء معلم ــمل  ع ــىل أأداء املع ــؤثره ع ــل امل يف العوام

. 

ــاء درويــش ) ــذكر وف تكــون مؤملــة حتــدث بعــض الااثر الفســ يولوجية أأن الضــغوط يه اســ تجابة الفــرد للأحــداث أأو املتغــريات البيئيــة رمبــا  ( 2014وت

ــراد  ــة بــني الاف ــيت متــزيه عــن الاخــرين وىه فــروق فردي ــا لتكــوين خشصــيته وخصائصــه النفســ ية ال ــأأثريات ختتلــف مــن خشــص اىل أأخــر تبع مــع أأن تــكل الت

( .5) 

بـــو حطـــب )  طــــار لكــــي متفاعــــل، يتضــــمن اجلوانــــب النفســــ ية(  2006ويشـــري صـــاحل أأ ، واجلســــمية، والاقتصــــادية، أأن الضــــغوط  تــــتجيل يف ا 

ــغوطا  ــرب ضـ ــغوط تعتـ ــع الضـ ــا ن مجيـ ــ يولوجية ، ذلكل فـ ــة ، فسـ ــ ية ، انفعاليـ ــل نفسـ ــن خـــالل ردود فعـ ــل مـ ــتجىل ذكل التفاعـ ــة، ويـ ــة، واملهنيـ والاجامتعيـ

 ( 6نفس ية .)

ــويل )  ــراهمي مت ب ــاس ا  ــد عب ــا  (2000ويؤك ــرض له ــيت يتع ــن الأحــداث الضــاغطة ال ــة م ــيت  أأن الضــغوط املدرســ ية يه مجموع ــه، وال ــام مبهنت ــاء القي ــمل أأثن املع

ماكانتـــه اذلاتيـــة، وتـــؤدى ا ىل اســـ تجاابت انفعاليـــة حـــادة ومســـ مترة دليـــه ويصـــاحب ذكل مظـــاهر ســـلبية  تشـــلك هتديـــداً ذلاتـــه لأهنـــا تكـــون أأكـــرب مـــن ا 

                                                                                      (      7تــنعكس عــىل أأداء املعــمل وحالتــه النفســ ية والســلوكية .)

ويـــرى الباحـــث أأن تشـــخيص ظـــاهرة الضـــغوط املهنيـــة دلى معلمـــي الرتبيـــة الرايضـــية والقيـــام بدراســـة ســـ يكولوجية ميدانيـــة تقـــوم عـــىل أأســـس        

مــن خــالل مــا ســ بق ميكــن حتديــد مشــلكة وتــأأثريه ، و علميــة لتَقَيصــ حقيقــة الضــغط النفيســ دلى هــذه الفئــة مــن املعلمــني ، وذكل ملعرفــة مســبباته 

 حول أأمه الضغوطات اليت تؤثر عىل أأداء أأس تاذ الرتبية الرايضية يف املؤسسات الرتبوية مبرحةل التعلمي الأسايس .البحث 

 

 

 

 أأمهية البحث

ــة مب  ــاالت الرتبويـــة املهمتـ ــة يوجـــد العديـــد مـــن ادلراســـات والبحـــوث الأجنبيـــة والعربيـــة يف خمتلـــف اجملـ شـــاكالت الضـــغوط الا أأنـــه ومـــن خـــالل مالحظـ

ــل املــ  ــة يف أأمه العوام ــذه ادلراس ــة ه ــث تمكــن أأمهي ــية حي ــة الرايض ــدريس الرتبي ــال ت ــدا يف جم ــال وحتدي ــذا اجمل ــات يف ه ــوث وادلراس ــةل البح ــث ق ؤثرة الباح

يت يتعــرض لهــا مــدريس ومدرســات الرتبيــة الرايضــية يف عــىل العمليــة الرتبويــة والتعلمييــة دلرس الرتبيــة الرايضــية مبــرحةل التعلــمي الأســايس والضــغوط الــ 

ــمي ــرحةل التعل ــوي يف م ــط الرتب ــل الوس ــق داخ ــة التواف ــة يف معلي ــة الرايض ــ تاذ الرتبي ــة لأس ــة التعلميي ــة العملي ــدى أأمهي ــليط الضــوء مل ــدارس وتس ــايس  امل الأس

ـــ  ــاعدة املعـــمل يف كيفيـــة اجي ــاهتم ، وادراك ادلور املتوقـــع ملعـــمل الرتبيـــة الرايضـــة عامـــة ومسـ ــة الرتبويـــة  للتالميـــذ مبـــا حيقـــق رغبـ ــ بة للعمليـ اد الأرضـــية املناسـ

 واجتاهاهتم ، وميوهلم ، وكذكل التكيف مبا يامتىش مع متطلبات املرحةل .

 

 أأهداف البحث :    -

 هيدف البحث اىل : 

 التعرف عىل  الضغوط املهنية اليت يتعرض لها معلمي الرتبية الرايضية  -1

 التعرف عىل الفروق يف الضغوط املهنية اليت يتعرض لها معلمي الرتبية الرايضية  -2
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 تساوالت البحث    -

 .مايه الضغوط املهنية اليت يتعرض لها معلمي الرتبية الرايضية ؟ -1

 هل هناك اختالف يف مس توى الضغوط املهنية اليت يتعرض لها معلمي الرتبية الرايضية ؟ -2

 

                                                                                                                                 مصطلحات البحث   

 الضغوط املهنية    

  تزان النفيس واجلسمي، وتنشأأ عادة من عوامل تكون موجودة يف العمل أأو البيئة احمليطة، وحمصلهتا هو عدم الاتزان النفيس واجلسمي اذلي حاةل من عدم الا  

 ( 8) .  يظهر يف العديد من مظاهر الاختالل يف أأداء العمل 

 

هــو أأحــد املكــوانت الأساســ ية يف العمليــة                                                                                  معـمل الرتبيـة البدنيـة 

 (9الرتبوية والعامل املؤثر فهيا وجحر الزاوية يف تطويرها ويتوقف هذا عىل مدى كفايته ووعيه لعمهل وأأخالصه فيه . )

 

 

 

 

 

 ( 2002يشـري محمـد امحـد عبـداجلواد )                                                                                           الاطـار النظـري 

 ســلوك يف تظهــر الــيت الأفعــال مــن ردود مجموعــة عهنــا ينــتج والــيت العمــل، بيئــة يف توجــد املثــريات الــيت مــن مجموعــة بأأهنــا الضــغوط تعريــف أأنــه ميكــن

 . (10)     الضــغوط عــىل حتتــوي الــيت معلهــم بيئــة يف تفاعــل الأفــراد نتيجــة لأعامهلــم أأداهئــم يف أأو واجلســمية، النفســ ية يف حــالهتم أأو العمــل، يف الأفــراد

 أأن ( 2004 ) ويـرى غسـان حسـني احللـو                             .                                                                       

 اخــتالال حتــدث أأو أأو اال حبــاط ، القلــق ، أأو اكلتــوتر ، نفســ ًيا ، الفــرد قــد يكــون اخــتالال دلى حتــدث ذاتيــة جتربــة عــن عبــارة ا ال هــو مــا الضــغط املهــين

 الــيت املؤسســة أأو اخلارجيــة البيئــة مصــدرها رمبــا يكــون لعوامــل نتيجــة الضــغط هــذا وحيــدث ادلم ضــغط ارتفــاع القلــب ، أأو رضابت كرســعة عضــوايً 

                                             (11) .                       خشصــيته وســامت نفســه الفــرد مصــدرها يكــون رمبــا أأو فهيــا املوظــف، يعمــل

ــاروق فليــه ،  .                                                       ــه ميكــن النظــر اىل ضــغوط العمــل عــىل (  2005والســ يد عبداجمليــد )  ويؤكــد ف أأن

ــة ملواهجــة احتياجــ  ــري اكفي ــدادات غ ــاء هبــا ، أأو ام ــىت اليســ تطيع الوف ــب العمــل ال ــل مطال ــرد مث ــدا للف ــة متثــل هتدي ــة الوظيف ــة خاصــية لبيئ ــل أأهنــا أأي ات العام

ــرد ،  ــة للف ــ تجابة الطبيعي ــىل ذكل احنــراف عــن الاس ــب ع ــه ، ويرتت ــق ، وقدرت ــل القل ــور اهجــادات نفســ ية مث ــه النفســ ية ، وظه ــدا لســالمته ، وحصت وهتدي

ــراض  ــرتول يف ادلم أأو اعـ ــدل الكولسـ ــاع معـ ــغط ادلم ، ارتفـ ــاع ضـ ــل ارتفـ ــ يولوجية مثـ ــادات فسـ ــوظيفي أأو اهجـ ــا الـ ــدم الرضـ ــدير اذلات ، عـ ــاض تقـ اخنفـ

 (12) سلوكية مثل التدخني ، الزايرات املتكررة للصيدليات .
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ــن خــالل ماســ   ــنعكس  بق وم ــا ي ــق مم ــاط ، والقل ــوتر ، والاحب ــؤدى اىل الت ــن اخــتالل نفسوجســامين ي ــارة ع ــة عب يســ تخلص الباحــث أأن الضــغوط املهني

 سلبا عىل القدرات الفس يولوجية ) الوظائف احليوية ( للجسم .

ا أأىل الضـغوط وقـد قسـم البـاحثون  ا ىل التــوتر أأو الشــدة الــيت تســ تغرقها الزمنيــة الفــرتة                                                              تبعـً

 :يه أأنواع ثالثة

ســاعات    ا ىل ثــوان   مــن تســ متر الــيت ويه                                                                                 البسـ يطة الضـغوط -1

    .                                                                         .احليــاة يف الأمهيــة قلــيةل أأحــداث عــن النامجــة املضــايقات طــويةل نتيجــة

 أأايم، مثــل ا ىل ســاعات مــن تســ متر الــيت ويه                                                                                 املتوسـطة الضـغوط2

  .الأمعاء ، أأو يف املعدة مرض عن الصادرة الآالم ايرة خشص غري مرغوب فيه ، أأواال ضايف ، أأو ز العمل فرتة

 قــد لفــرتات طــويةل عــادة وتســ متر                                                                                            الشـديدة الضـغوط -3

 (13. ) املوت أأو للسفر عائلته عن عزيز خشص وغياب  عنه ، اال يقاف أأو العمل، النقل من مثل احلاالت ، بعض يف س نوات ا ىل تس متر

 

ــة ، ) ــامن يتضــمن  2003ويشــري ماجــد العطي ــه يكــون فرصــة حي ــات للضــغوط اذ ان ــاك اجيابي ــًا لكــن هن ــيس حــاةل ســيئة دامئ ــه ل ــأأن" " الضــغط حبــد ذات ( ب

ــاء  ــايب لالرتقـ ــغط بشـــلك اجيـ ــن الضـ ــ تفيدون مـ ــراد يسـ ــؤالء الأفـ ــعبة ان مثـــل هـ ــوق للـــرايض يف املواقـــف الصـ ــال الاداء املتفـ ــذكر مثـ ــرر ونـ احـــامتل الـ

 (                                                                 14يمتكنون" ) مبس توى املوقف والأداء بأأقىص ما

(  أأن مصـــادر الضـــغوط املهنيـــة تنقســـم اىل جـــانبني  جانـــب مـــرتبط ابلعمـــل أأو اجلانـــب التنظميـــي للعمـــل ويمتثـــل يف عـــدة 2005ويــرى عــيل عســكر )

جلانــب مصــادر مثــل أأعبــاء العمــل ، ،ــوض ادلور، ورصاعــه ، حتمــل املســؤولية ، المنــو الــوظيفي ، واملــردود املــايل ، أأمــا اجلانــب الثــاين فيمتثــل يف ا

 (                                                            15، واحلاةل النفس ية ، واجلسدية" . ) النفيس ، ومصادر الشخصية

متتاز ضغوط العمل بعدد من احلقائق الهامة                                                                                                :خصائص ضغوط العمل 

       أأن ضغوط العمل منترشة دامئا وتوجد يف ماكن                                                                                      -                                                    : ما ييل نوحضها يف 

تتفاوت ضغوط العمل من   -                                                                        خيتلف الناس يف اس تجاابهتم وردود أأفعاهلم جتاه الضغوط -

 . حيث طبيعهتا ودرجة تأأثرها عىل الافراد

آلية حدوث الضغوط املهنية  من داخل الشخص   قد تنشأأ الضغوط                                                                                              :أ

يك احلياة،  نفسه، وتسمى ضغوطا داخلية، أأو قد تكون من احمليط اخلاريج مثل العمل، العالقة مع الاصدقاء والاختالف معهم يف الرأأي، أأو خالفات مع رش 

اكنت داخلية املنشأأ نتيجة وعىل العموم فا ن الضغوط سواء أأ  .أأو الطالق، أأو موت خشص عزيز، أأو التعرض ملوقف صادم مفاجئ، تسمى ضغوطا خارجية

د اس تجاابت لتغريات  الانفعاالت أأو احتباسات احلاةل النفس ية، وعدم قدرة الفرد عىل البوح هبا وكمتها، أأو ضغوطا خارجية ممتثةل يف أأحداث احلياة، فا هنا تع 

       .بيئية

آلية حدوث الضغط تمتثل يف                                                     ( Sely Hans ) هانس س ييل  وانطالقا من وهجة نظر العامل "   :   فا ن أ

تــربز بظهــور يقظــة مفرطــة الــيت بــدورها تثــري الســ ياقات العقليــة املمتــثةل يف الانتبــاه ، والرتكــزي واذلاكــرة ، حبــمك هــذه املتغــريات  مــرحةل الانــذار: 1-

 .السلوكية تسامه يف تقيمي الوضعية الضاغطة ووضع اسرتاتيجية أأولية لالس تجابة العضوية النامجة عهنا
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عـــداد اســـرتاتيجية مــرحةل املقاومــة -2 اثبتـــة، ولكهنـــا مرنـــة ، وقـــابةل التكييـــف حســـب تطـــور الوضـــعية الضـــاغطة ، الهـــدف مهنـــا هـــو الـــتحمك : تمتـــزي اب 

 .النس يب يف الوضعية من أأجل التحصل عىل توازن جديد للعضوية مع احمليط

ــأأثري الوضــعية الضــاغطة، حيــدث دلى الفــرد اخــتالمــرحةل الاهنــاك -3 ل جســدي يظهــر يف شــلك : تمتــزي بوجــود اســ تجاابت غــري فعــاةل يف التحقيــق مــن ت

عــداد اســرتاتيجيات فعــل جديــدة عــىل الصــعيد النفيســ، أأمــا مــن منطلــق الاجتــاه التفــاعيل املشــ تق مــن املنظــور  أأعــراض عصــبية وكــذا جعــزه عــىل ا 

دراكــه لعامــل  املعــريف الســلويك املتنــاوب  خيتلــف اســ تجابة الضــغط النفيســ مــن فــرد الخــر، وعنــد الفــرد نفســه مــن وقــت الخــر، واملتعلقــة مبــدى ا 

 (16الضغط  . )

النسان :    Seleyويقارن "س ييل"    هذه املرحةل مبراحل حياة ا 

  مرحةل الش يخوخة ( -مرحةل الرشد  –) مرحةل الطفوةل 

 (    1شلك رمق )  

 مراحل ضغوط العمل 

 (   ( Seleyردود الفعل جتاه الضغوط عند  

 املرحةل الثالثة  املرحةل الثانية  املرحة الاوىل 

 

 

 مس توى طبيعي للمقاومة  

 

 

  

   

 

 رد الفعل جتاه اخلطر    

 

 

يظهر اجلسم التغريات اخلاصة ابلتعريض  

للعوامل الضغط لأول مرة وتبدأأ املقاومة  

 يف الامضحالل يف نفس الوقت . 

 

 

 

 

 

 

 

 املقاومة         

 

 

يمت التأأكد اذا اكن التعرض لعوامل  

املقاومة  الضغط يتوافق مع التكيف تزداد  

 لتجاوز املس توى العادي . 

 

 

 

 

 

 

 الاهناك           

 

 

يعقب التعرض املس متر واملتصل لنفس  

عوامل الاهجاد الىت اصبح اجلسم متأأقلام  

 معها ىف الهناية تس تزنف طاقة التكيف .  
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 ( 16الاعراض العامة للتكيف ) 

 

- 

 

 

 ادلراسات املرجعية 

ــد * ــال ابواجملـــ ــة منـــ ــربة ،  2004 دراســـ ــن ، واخلـــ ــري الســـ ــوء متغـــ ــية يف ضـــ ــة الرايضـــ ــي الرتبيـــ ــة دلى معلمـــ ــغوط املهنيـــ ــة الضـــ ــوان  دراســـ بعنـــ

ــة ) ــت العينــــــــــــ ــفي ، واكنــــــــــــ ــهنج الوصــــــــــــ ــث املــــــــــــ ــ تخدم الباحــــــــــــ ــنس ، واســــــــــــ ــرت                                                                                           150واجلــــــــــــ ــمل ، وأأظهــــــــــــ ( معــــــــــــ

لنتــــاجئ وجــــود فــــروق داةل احصــــائية بــــني املراحــــل العمريــــة حملــــاور الاســــ تبيان لصــــاحل العامــــل املــــرتبط ابلعمــــل مــــع التالميــــذ ، وكــــذكل ا

 (17وجود فروق داةل احصائية للعوامل املرتبطة بني املعمل ، وادارة املدرسة . )

ــالل   ــدى ج ــيض وه ــد ف ــة فاضــل عب ــدرس   2008* دراس ــة مل ــوان الضــغوط املهني ــة بعن ــاجئ أأن مســ توى الضــغوط املهني ــرت النت ــة الرايضــية و أأظه الرتبي

 (18ملدريس الرتبية الرايضية اكن مرتفعا وأأن مس توى الضغوط دلى املدرسات اكن اعىل من املدرسني .)

ــامةل   ــة ومحمــود حت ــة زايد الطحاين ــة الزر 2011* دراس ــية يف حمافظ ــة الرايض ــدرس الرتبي ــة مل ــغوط املهني ــادر الض ــوان مص ــدريس بعن ــرتك الت ــهتم ب ــاء ورغب ق

نــت ، و أأظهــرت النتــاجئ أأن مســ توى الضــغوط املهنيــة اكن مرتفعــا بشــلك عــام وأأن أأكــرث املصــادر املســببة لضــغوط املهنيــة حبســب ترتيهبــا التنــازيل اك

ــزمال ــع ال ــة م ــع الادارة ، والعالق ــة م ــع الطــالب ، والعالق ــل م ــأأت ، والتعام ــب الشــهري ، واملاكف ــة ابلرات ــل مرتبط ــريا عوام ــة ، وأأخ ــاكانت املادي ء ، والام

 ( 19العوامل املرتبطة ابالرشاف الرتبوي .)

بعنـــوان الضـــغوط املهنيـــة دلى مدرســـني ، ومدرســـات الرتبيـــة الرايضـــية يف املـــرحلتني املتوســـطة والاعداديـــة ،   2015*دراســـة نســـ مية عبـــاس صـــاحل   

 (20يع مدرسني املرحةل الاعدادية واملتوسطة .)و أأظهرت النتاجئ أأنه التوجد فروق معنوية يف ضغوط املهنة مجل 

ــل   * ــس نبي ــرت   2015دراســة  قطــاف محمــد ومطل ــانوي ، و أأظه ــة يف الطــور الث ــة البدني ــ تاذ الرتبي ــىل أأداء أأس ــا ع ــة وأأثره ــوان  بعــض الضــغوط املهني بعن

ــ تاذ  وكـــذكل الت ــائية بـــني ضـــغط الادارة وأأداء الاسـ ــة ذات دالةل احصـــائية بـــني ضـــغط نقـــص النتـــاجئ أأنـــه التوجـــد عالقـــة ذات دالةل احصـ وجـــد عالقـ

 (21الوسائل البيداغوجية واملنشات الرايضية وأأداء الاس تاذ .)

 التعليق عىل ادلراسات املرجعية :

مــن خـــالل العـــرض الســـابق للبحــوث وادلراســـات املرجعيـــة ملوضـــوع البحــث اذلي اســـ هتدف التعـــرف عـــىل الضــغوط املهنيـــة ملعلمـــي الرتبيـــة الرايضـــية 

ــث ) الاهــداف  ــا مــن حي ــا وابرزه ــيت أأمكــن الاســ تفادة مهن ــاط ال ــن النق ــري م ــىل الكث ــاء الضــوء ع ــة العجــيالت حبيــث ميكــن الق ــهنج املســ تخدم  –مبدين امل

 أأوجه الاس تفادة من ادلراسات املرجعية  النتاجئ (  –ادوات مجع البينات –ات اخملتارة العين  –

 لقد امكن الباحث الاس تفادة من ادلراسات املرجعية يف الايت :  

 أأظهرت نوع العالقة املوجودة بني ادلراسات املرجعية بعضها مع البعض الاخر وعالقهتا مع ادلراسة احلالية .  -1

 ساعدت يف حتديد مهنج البحث ، والعينة ، وادوات مجع البياانت ، واملعامالت الاحصائية الالزمة . -2

 اجراءات البحث  -
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 مهنج البحث

 اس تخدم الباحث املهنج الوصفي ) ادلراسة املسحية ( ملناسبته طبيعة البحث .

 جممتع وعينة ادلراسة 

ــامت ا ــث عــىل معلمــي ومعل ــ متل جممتــع وعينــة البح ــيالت بليبيــا للعــام ) اش ــرحةل التعلــمي الأســايس العج (وعــددمه  )    2017 – 2016لرتبيــة الرايضــية  مب

 ( معمل كعينة اس تطالعية لتقدير ثبات وصدق أأداة ادلراسة . 30(  معمل  ابالضافة  اىل ) 60

 أأدوات مجع البياانت:

 أأداة ادلراسة 

ــة ــمل الرتبي ــة ملع ــاس الضــغوط املهني ــالوي  ) اســ تخدم الباحــث مقي ــام بتصــمميه محمــد حســن ع ــة اذلي ق ــل  1998البدني ــرف عــىل الاســ باب او العوام ( للتع

 اليت قد تؤدي اىل حدوث الضغوط عىل معمل الرتبية الرايضية .                                                 

 ) عوامل ( يه :   أأوأأس باب (  6( عبارة موزعة عىل )  36وتتضمن القامئة ) 

  

 (    1جدول رمق )  

 العوامل ، والاس باب املرتبطة 

 

عبارات ليست يف اجتاه    عبارات يف اجتاه   القامئة الاس باب أأوالعوامل املرتبطة

 القامئة 

 اجملموع 

 6 1، 25 31،19،13،7 ابلعمل مع الطلبة -1

 6 26،14 32،20،8،2 ابال ماكانت املادية ابملدرسة -2

 6 21،9 33،27،15،3 للمعمل ابلراتب الشهري  -3

 6 28،22 34،16،10،4 ابال رشاف الرتبوي الرايض  -4

 ابلعالقة بني املعمل  -5

دارة املدرسة   ) املدّرس ( وا 

29،23،17،11 35،5 6 

 ابلعالقات مع املعلمني  -6

 ) املدّرسني ( الآخرين 

36،30،18،6 24،12 6 

 36 12 24 اجملموع 

 

 ومت اس تخدام مقياس ليكرت امخلايس لالجابة عن الفقرات وىه : 

  وترتمج هذه التقديرات اىل تقديرات رمقية عىل اساس ختصيص الارقام     )بدرجة كبرية جدا ، بدرجة كبرية ، بدرجة متوسطة ، بدرجة قليةل ،بدرجة قليةل جدا( 

 لالك مهنا .                       (  1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5) 

 يوحض ذكل  (    2)     دول رمق واجل
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 (   2جدول رمق )                                                       

 بني نوع ووزن الاجابة عىل مقياس الضغوط املهنية 

 

 املقياس 

 

 

 نوع الاجابة 

 

 وزن الاجابة 

 

 

 

 

 الضغوط املهنية 

 

 

 

 

 

 

 

 بدرجة كبرية جدا 

 

5 

 

 بدرجة كبرية 

 

4 

 

 

 متوسطة بدرجة  

 

3 

 

 بدرجة قليةل 

 

2 

 

 بدرجة قليةل جدا 

1 

 

ــة مث يضــع عالمــة )   ( مــن فئــات التقــدير املوضــوعة امــام لك بنــد حبيــث تعكــس ــراءة لك بنــد مــن بنــود املقيــاس بدق  ويطلــب مــن املســ هتدف لدلراســة ق

 العالمات املوضوعة امام البنود اجاابت املس هتدفني لدلراسة  .

لتقدير ثبات واداة البحث ) قامئة                                                                                                            ادلراسة الاس تطالعية  

( معمل  30عمل الرتبية الرايضية عىل عينة اس تطالعية عددها )الضغوط املهنية ملعمل الرتبية الرايضية يف البيئة الليبية ( قام الباحث بتطبيق قامئة الضغوط املهنية مل

 .  2017/   4/  25والتطبيق الثاين ... 2017/  4./ 10من داخل جممتع البحث وخارج العينة حيث مت التطبيق الأول يف .

 املعامالت العلمية للمقياس 

 :صدق الأداة

ــة اختــرب الباحــث صــدق أأداة ادلراســة مــن خــالل عــرض  ــد أأخــذ الباحــث بغالبي ــة مــن احملمكــني أأحصــاب اخلــربة يف جمــال ادلراســة وق الاســتبانة عــىل مجموع

 مالحظات احملمكني لتطبيق املقياس .

 ثبات الأداة:

ــواردة يف ــاجئ ال ــث تشــري النت ــلأداة، حي ــار الاتســاق ادلاخــيل ل ــة النصــفية الختب ــار التجزئ ــات أأداة ادلراســة مت اســ تخدام اختب ــار ثب ــن أأجــل اختب  اجلــدول م

 .( ويه نس بة مقبوةل 0.70( ا ىل درجة ثبات يف اس تجاابت عينة ادلراسة اكنت.  ) 3رمق )

                                                       

 

 (   3جدول رمق )  

 يبني معامل الثبات للضغوط املهنية ملعلمي الرتبية الرايضية 

 معامل الفا كرونباخ  املقياس 
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 0.70 املهنية الضغوط  

 

 ( مت التأأكد من ثبات املقياس بأأس تخراج  معامل الفا كرونباخ      3من خالل اجلدول رمق  )  

 (Cronbach Alpha    ) 

                                            

 (    4جدول رمق )                                                  

 يق الاول والثاين  لعينة البحث يبني معامل الارتباط بني التطب 

 مس توى ادلالةل  معامل الارتباط  التطبيق الثاين  التطبيق الاول  العوامل 

 املتوسط 

 احلسايب 

الاحنراف  

 املعياري 

 املتوسط 

 احلسايب 

الاحنراف  

 املعياري 

 0.001 0.716** 7.530 27.474 2.378 18.895 العمل مع الطلبة 

الاماكانت املادية  

 ابملدرسة 

24.474 4.389 24.263 4.293 **0.981 0.000 

 0.000 0.992** 4.808 22.316 4.799 22.158 املرتب الشهري 

 0.000 0.985** 4.183 18.947 4.124 18.684 الارشاف الرتبوي 

العالقة مع ادارة  

 املدرسة 

18.737 2.997 18.737 3.034 **0.963 0.000 

العالقة مع املعلمني  

 الاخرين 

19.263 5.425 19.210 5.339 **0.997 0.000 

 (                                                                                        0.01) **( دال احصائيا عند مس توى دالةل )

ــدول رمق )   ــن اجل ــاين  4يتضــح م ــق الاول والث ــني التطبي ــ بوعني ب ــين اس ــل زم ــه بفاص ــادة تطبيق ــار، واع ــق الاختب ــة تطبي ــات بطريق ــل الثب ــمي معام ( أأن ق

ــوف ــث ت ــات اداة البحــث حي ــىل ثب ــدل ع ــ بة ت ــذه النس ــة ، وه ــة عالي ــة الرايضــية  ، ذات دالةل ، ومعنوي ــمل الرتبي ــة ملع ــة الضــغوط املهني ــاس قامئ ــة ر دللقي رج

ــن الثبــات ،  ــ توى مالمئــا م ــااعتربه الباحــث مس ــي ، وهــو م ــراض البحــث العلم ــق الثبــات لأغ ــ تبيان، وابلتــايل حتق ــات يف اجــاابت الاس ــدة مــن الثب جي

 حيث تشري هذه النس بة اىل تطبيق الاس تبيان .

 املعاجلات الاحصائية  املس تخمة يف البحث . 

 (     (SpSSاس تخدام احلقيبة الاحصائية 

 ط احلسايب املتوس -1

 الاحنراف املعياري   -2

 الفأأ كرونباخ  -3

 معامل ارتباط بريسون .  -4

 حتليل التباين ) للفروق (  -5
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 عرض ومناقشة النتاجئ 

 اوال : عرض ادلالالت الاحصائية لأس تجاابت املعلمني عىل مقياس الضغوط املهنية 

 الأمهية النسبية للمتوسط احلسايب 

 مت وضع مقياس ترتييب للمتوسط احلسايب وفقا ملس توى أأمهيته وذكل الس تخدامه يف حتليل النتاجئ وفقا ملا ييل:  

 (   5جدول رمق )   

 غري موافق ابملرة غري موافق موافق ا ىل حد  ما موافق موافق متاما املقياس

 1.79-1 2.59-1.8 3.4-2.6 4.2-3.4 5-4.2 ادلرجة

 

 (   6جدول رمق )  

 مقياس الأمهية النسبية للمتوسط احلسايب 

 

 الأمهية النسبية املتوسط احلسايب

 منعدمة 1-1.79

 منخفضة 1.8-2.59

 متوسطة 2.6-3.4

 عالية 3.4-4.2

 عالية جدا 4.2-5
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 الرايضية؟ اال جابة عىل السؤال الأول : مايه الضغوط املهنية اليت يتعرض لها معلمي الرتبية  

 العامل الأول: ضغوط مرتبطة ابلعمل مع الطلبة 

 (    7جدول رمق )  

 يوحض مس توى الضغوط للك فقرة من فقرات ضغوط العمل مع الطلبة 

 املتوسط الفقرات

ــرا الاحنــــ

ف 

 املعياري

ــوع  مجمـــــــ

 اال جاابت

الــــــــوزن 

 املئوي

ــ تو  مســـ

ى 

ــغو  الضـــ

 ط

الرتتــــــي

 ب

ــامتم واحض  -1 ــم اهــ ــة ، دلهيــ ــأأن الطلبــ ــعر بــ أأشــ

 بدرس الرتبية الرايضية
1.288 0.559 76 

25.76

% 

 

 منعدمة
6 

ــرتاك يف  -7 ــع لالشـ ــم ادلافـ ــيس دلهيـ ــة ، لـ الطلبـ

 درس الرتبية الرايضية
3.203 1.424 189 

64.07

% 

ــط متوسـ

 ة
4 

مشــلكة ضــبط النظــام مــع الطلبــة ، تأأخــذ  -13

 مين وقتًا طوياًل وجتعلين عصبياً 
3.559 1.207 210 

71.19

% 

 عالية
3 

ــة ، ال تســــاعد عــــىل الأداء  -19 مالبــــس الطلبــ

 احلريك يف درس الرتبية الرايضية
4.356 1.214 257 

87.12

% 

ــة  عاليـــــ

 جدا
1 

ــيةل  -25 ــد قلـ ــف الواحـ ــة ، يف الصـ ــداد الطلبـ أأعـ

ــة  ــن درس الرتبيـ ــ تفادهتم مـ ــىل اسـ ــاعد عـ ــا يسـ ممـ

 الرايضية

2.492 1.194 147 
49.83

% 

منخفضـــ 

 5 ة

ــ نوات  - 31 ــة ، الس ــب طلب ــرثة تغي ــايقين ك يض

 الهنائية عن دروس الرتبية الرايضية
3.983 1.058 235 

79.66

% 

 عالية
2 

يتضــــــــــــــــــح مــــــــــــــــــن                                    

ــدول رمق )   ــرة رمق )  7اجل ــد أأن الفق ــل ، جن ــذا العام ــية يف ه ــة الرايض ــي الرتبي ــا معلم ــرض له ــيت يتع ــة وال ــع الطلب ــل م ــة ابلعم ــة املرتبط ( أأن الضــغوط املهني

ــرة رمق)     19 ــاءت الفق ــة. وج ــع الطلب ــل م ــة ابلتعام ــث الضــغوط  املرتبط ــن حي ــة الأوىل م ــاءت يف املرتب ــة  31(   ج ــرة رمق ( يف املرتب ــاءت الفق ــة وج الثاني

( يف  1( ىف املرتبـــة اخلامســـة وجـــاءت الفقـــرة رمق )   25( يف املرتبـــة الرابعـــة و جـــاءت الفقـــرة رمق  )    7( يف املرتبـــة الثالثـــة كـــام جـــات الفقـــرة )  13)  

                         املرتبة السادسة .

ذا اكن العمل مع الطلبة  بشلك عام يشلك   ضغط همين ابلنس بة ملعلمي الرتبية الرايضية اختبار ما ا 

                      (                                                                                        3الفرضية الصفرية: العمل مع الطلبة ال يعترب من الضغوط املهنية ابلنس بة ملعلمي الرتبية الرايضية )متوسط اال جاابت أأقل من أأو يساوي  

 ( 3الفرضية البديةل: العمل مع الطلبة يعترب من الضغوط املهنية ابلنس بة ملعلمي الرتبية الرايضية )متوسط اال جاابت أأكرب من  
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 (    8جدول رمق )  

 يوحض نتاجئ اختبار الفرضية املتعلقة بضغوط العمل مع الطلبة 

 القرار مس توى ادلالةل tقمية  الاحنراف املعياري املتوسط احلسايب عامل الضغط

 0.000 8.88 1.214 4.404 العمل مع الطلبة
تــــــرفض الفرضـــــــية 

 الصفرية

 

( وابلتــايل ميكــن القــول بــأأن العمــل مــع 0.05>0.000) 0.05مــن نتــاجئ اجلــدول أأعــاله، تــرفض الفرضــية الصــفرية حيــث أأن مســ توى ادلالةل أأقــل مــن 

ــب الطلبــة تعتــرب مــن الضــغوط املهنيــة العاليــة جــدا ملعلمــي الرتبيــة الرايضــية ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة ان الاجــراءات الــيت يقــوم هبــا املعلمــ  ني مــن جان

فـــق هـــذه النتيجـــة ماتوصـــلت اليـــه دراســـة زايد التخطـــيط والتنفيـــذ يف الاجـــراءات حتتـــاج اىل هجـــد كبـــري مـــهنم ، ذلكل يواهجـــون ضـــغوط عاليـــة ، وتت 

 الطحاينة ومحمود حتامةل ان العمل مع التالميذ من العوامل املسببة يف  الضغوط 

 العامل الثاين: ضغوط مرتبطة ابال ماكانت املادية ابملدرسة

 (   9جدول رمق )   

 يوحض مس توى الضغوط للك فقرة من فقرات ضغوط اال ماكانت املادية ابملدرسة 

 الفقرات
ـــ  املتوســـ

 ط

ــراف  الاحنــ

 املعياري

ــوع  مجمـــــــ

 اال جاابت

الـــــــــــــوزن 

 املئوي

مســـــــــ توى 

 الضغوط
 الرتتيب

ــيل  -2 ــايم بعمـ ــورية لقيـ ــب الرضـ املالعـ

 قليةل جداً أأو تاكد تكون غري موجودة

4.00

0 
1.259 235 79.66% 

 

 عالية
4 

املاليـــة الالزمـــة للرصـــف   الأعـــامتدات -8

 عىل النشاط الرايض غري اكفية

4.32

2 
1.166 255 86.44% 

 

 عالية جدا
2 

الأدوات والأهجــــــزة الرايضــــــية يف  -14

املدرســة مناســ بة لــيك أأقــوم بعمــيل عــىل 

 خري وجه

3.71

2 
1.576 219 74.24% 

 

 5 عالية

ــة ال  -20 ــاةل املالعـــــب يف املدرســـ حـــ

 تشجع عىل التدريس

4.39

0 
1.160 259 87.80% 

 

 عالية جدا
1 

ــية يف املدرســـة  -26 ــاكانت الرايضـ اال مـ

 مناس بة لأعداد الطلبة

4.05

1 
1.357 239 81.02% 

 

 عالية
3 

ــع  -32 ــب مـ ــة ، ال يتناسـ ــداد الطلبـ أأعـ

 الأماكانت الرايضية يف املدرسة

3.64

4 
1.362 215 72.88% 

 

 عالية
6 

 

ــدول رمق )   ــن اجل ــاكانت 9يتضــح م ــة ابالم ــة املرتبط ــل ،  ( أأن الضــغوط املهني ــذا العام ــة الرايضــية يف ه ــي الرتبي ــا معلم ــرض له ــيت يتع ــة وال ــة ابملدرس املادي

ــرة رمق )   ــد أأن الفق ــرة رمق)   20جن ــاءت الفق ــة. وج ــع الطلب ــل م ــة ابلتعام ــث الضــغوط  املرتبط ــن حي ــة الأوىل م ــاءت يف املرتب ــة   8(   ج ــة الثاني ( يف املرتب
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( يف املرتبـــة خامســــة   14( ىف املرتبـــة الرابعـــة  وجــــاءت الفقـــرة رمق )   2ام جـــاءت الفقــــرة رمق  )  ( يف املرتبـــة الثالثــــة  كـــ 26وجـــاءت الفقـــرة رمق )  

 ( يف املرتبة السادسة . 32وجاءت الفقرة رمق )  

 

ذا اكنت اال ماكانت املادية ابملدرسة بشلك عام تشلك ضغط همين ابلنس بة ملعلمي الرتبية الرايضية  اختبار ما ا 

 ( 3ال ماكانت املادية ابملدرسة ال تعترب من الضغوط املهنية ابلنس بة ملعلمي الرتبية الرايضية )متوسط اال جاابت أأقل من أأو يساوي الفرضية الصفرية: ا

 ( 3الفرضية البديةل: اال ماكانت املادية ابملدرسة يعترب من الضغوط املهنية ابلنس بة ملعلمي الرتبية الرايضية )متوسط اال جاابت أأكرب من  

 (   10رمق )   جدول  

 يوحض نتاجئ اختبار الفرضية املتعلقة بضغوط اال ماكانت املادية ابملدرسة 

 القرار مس توى ادلالةل tقمية  الاحنراف املعياري املتوسط احلسايب عامل الضغط

 0.000 12.10 0.647 4.019 اال ماكانت املادية ابملدرسة
ــية  تــــــــرفض الفرضــــــ

 الصفرية

 

( وابلتــايل ميكــن القــول بــأأن اال مــاكانت 0.05>0.000) 0.05تــرفض الفرضــية الصــفرية حيــث أأن مســ توى ادلالةل أأقــل مــن مــن نتــاجئ اجلــدول أأعــاله، 

ــة اب ــاكانت املادي ــةل الام ــة ان ق ــزو الباحــث هــذه النتيج ــة الرايضــية ويع ــي الرتبي ــة ملعلم ــة العالي ــن الضــغوط املهني ــرب م ــة ابملدرســة تعت ــا دورا املادي ملدرســة له

ا عــىل اداء املعــمل أأثنــاء احلصــة ، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع فعــاال يف تنفيــذ درس الرتبيــة الرايضــية وكــذكل املســابقات الرايضــية وابلتــايل يــنعكس ســلب 

ــامةل ) ــة ، ومحمــود حت ــة زايد الطحاين ــاجئ  2011دراس ــع نت ــة م ــذه النتيج ــف ه ــة .وختتل ــل املســببة للضــغوط املهني ــن العوام ــة م ــاكانت املادي ــل الام ( أأن عام

 لعوامل املسببة للضغوطات املهنية . ( يف أأن نقص الوسائل والاماكانت من ا 2015دراسة قطاف محمد ، ومطلس نبيل )

 العامل الثالث: ضغوط مرتبطة ابلراتب الشهري للمعمل 

 (   11جدول  )   

 يوحض مس توى الضغوط للك فقرة من فقرات ضغوط الراتب الشهري للمعمل 

 املتوسط الفقرات

الاحنـــــرا

ف 

 املعياري

مجمــــــــوع 

 اال جاابت

 الــوزن 

 املئوي

ــ توى  مسـ

 الرتتيب الضغوط

ــؤوليايت  -3 ــع مســـ ــب مـــ ــيب ال يتناســـ راتـــ

 وواجبايت
4.458 1.072 263 

89.15

% 

عاليــــــــــة 

 جدا
1 

 173 1.660 2.932 راتيب مبفرده يكفي حاجايت الرضورية -9
58.64

% 

 متوسطة
6 

ــادي  -15 ــان املـــ ــوفر يل الأمـــ ــيت التـــ همنـــ

 املناسب
4.068 1.324 240 

81.36

% 

 عالية
4 

ــأأس هبــا   -21 أأحصــل عــىل حــوافز ماديــة ال ب

 ابال ضافة ملرتيب
4.017 1.468 237 

80.34

% 

 عالية
5 
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 258 1.158 4.373 أأشعر بأأنين أأمعل براتب غري مناسب -27
87.46

% 

عاليــــــــــة 

 جدا
2 

الراتــــــــب اذلي أأحصــــــــل عليــــــــه ال  -33

 يتناسب مع ما أأقوم به من هجد
4.339 1.108 256 

86.78

% 

عاليــــــــــة 

 جدا
3 

 

(    3( أأن الضــغوط املهنيــة املرتبطــة ابلراتــب الشــهري ملعلمــي الرتبيــة الرايضــية يف هــذا العامــل ، جنــد أأن الفقــرة رمق )    11يتضــح مــن اجلــدول رمق ) 

ــاءت الفقـــرة رمق)   ــة ، وجـ ــع الطلبـ ــل مـ ــة ابلتعامـ ــغوط  املرتبطـ ــة الأوىل مـــن حيـــث الضـ ــاءت يف املرتبـ ــاءت ال  27جـ ــة وجـ ــة الثانيـ ــرة رمق )  ( يف املرتبـ فقـ

 9( ىف املرتبـــة اخلامســـة ، وجـــاءت الفقـــرة رمق )   21( يف املرتبـــة الرابعـــة كــام جـــاءت الفقـــرة رمق  )    15( فــا املرتبـــة الثالثـــة وجـــاءت الفقـــرة رمق ) 33

 ( يف املرتبة السادسة .

ذا اكن الراتب الشهري بشلك عام يشلك ضغط همين ملعلمي الرتبية الرايضية  اختبار ما ا 

 ( 3فرضية الصفرية: الراتب الشهري ال يعترب من الضغوط املهنية ملعلمي الرتبية الرايضية )متوسط اال جاابت أأقل من أأو يساوي  ال

 ( 3الفرضية البديةل: الراتب الشهري يعترب من الضغوط املهنية ملعلمي الرتبية الرايضية )متوسط اال جاابت أأكرب من  

 (    12جدول رمق )   

 الفرضية املتعلقة بضغوط الراتب الشهري للمعمل   يوحض نتاجئ اختبار 

 القرار مس توى ادلالةل tقمية  الاحنراف املعياري املتوسط احلسايب عامل الضغط

 0.000 11.49 0.689 4.031 الراتب الشهري للمعمل
ــية  تــــــــرفض الفرضــــــ

 الصفرية

 

( وابلتـــايل ميكـــن القـــول بـــأأن الراتـــب 0.05>0.000) 0.05ادلالةل أأقـــل مـــن مـــن نتـــاجئ اجلـــدول أأعـــاله، تـــرفض الفرضـــية الصـــفرية حيـــث أأن مســـ توى 

عتــرب مــن الضــغوط املهنيــة العاليــة ملعلمــي الرتبيــة الرايضــية ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة بــأأن ضــعف املرتــب الشــهري ونقــص الســ يوةل يف ي الشــهري 

ــة مــع  ــارف زادت مــن ضــغوط معــمل الرتبيــة الرايضــية ، وتتفــق هــذه النتيج ( أأن املرتــب الشــهري  2011دراســة زايد الطحاينــة ومحمــود حتــامةل  ) املص

 اكن من العوامل املسببة للضغوط املهنية ملعمل الرتبية الرايضية .

 العامل الرابع: ضغوط مرتبطة ابال رشاف الرتبوي الرايض

 (    13جدول رمق  )   

 ض يوحض مس توى الضغوط للك فقرة من فقرات ضغوط اال رشاف الرتبوي الراي 

 املتوسط الفقرات

الاحنـــــرا

ف 

 املعياري

مجمــــــــوع 

 اال جاابت

الــــــوزن 

 املئوي

ــ توى  مسـ

 الرتتيب الضغوط

الــــزايرات املفاجئـــــة للمرشـــــف الرتبـــــوي  -4

 تسبب يل القلق
3.102 1.494 183 

62.03

% 

 4 متوسطة

 2 عالية72.54 214 1.173 3.627يضــايقين تــركزي املرشـــف عــىل اجلوانـــب  -10
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غفال اجلوانب الأجابية  % 5يف معيل السلبية وا 

ــىل  -16 ــس عــ ــف يل ال يتأأســ ــه املرشــ توجيــ

 أأسس موضوعية
3.170 1.476 187 

63.39

% 

 3 متوسطة

ــة  -22 ــين الفرصـــ ــوي مينحـــ ــف الرتبـــ املرشـــ

 للمناقشة ويسعى جاهداً ملعاونيت
2.068 1.187 122 

41.36

% 

 6 منخفضة

أأســــــلوب الأرشاف الرتبــــــوي احلــــــايل  -28

ــد يف  ــن اجلهـ ــد مـ ــذل املزيـ ــىل بـ ــجعين عـ يشـ

 معيل

2.186 1.106 129 
43.73

% 

 5 منخفضة

أأرصار املرشــــف الرتبــــوي عــــىل رضورة  -34

تطبيــــق املــــهنج املوضــــوع بصــــورة حرفيــــة 

 يسبب يل الضيق

3.797 1.336 224 
75.93

% 

 1 عالية

 

ــدول رمق )   ــن اجل ــة ابالرشاف 13يتضــح م ــة املرتبط ــل ،  ( أأن الضــغوط املهني ــذا العام ــية يف ه ــة الرايض ــي الرتبي ــا معلم ــرض له ــيت يتع ــرايض ال ــوي ال الرتب

ــة   10(   جـــاءت يف املرتبـــة الأوىل مـــن حيـــث الضـــغوط  املرتبطـــة ابلتعامـــل مـــع الطلبـــة ، وجـــاءت الفقـــرة رمق)   43جنـــد أأن الفقـــرة رمق )   ( يف املرتبـ

( ىف املرتبـــة  28( يف املرتبـــة الرابعـــة كـــام جـــاءت الفقـــرة رمق  )  4، وجـــاءت الفقـــرة رمق )   ( يف املرتبـــة الثالثـــة  16الثانيـــة ، وجـــاءت الفقـــرة رمق ) 

 ( يف املرتبة السادسة . 22اخلامسة ، وجاءت الفقرة رمق )  

ذا اكن اال رشاف الرتبوي الرايض بشلك عام يشلك ضغط همين ملعلمي الرتبية الرايضية  اختبار ما ا 

 ( 3اال رشاف الرتبوي الرايض ال يعترب من الضغوط املهنية ملعلمي الرتبية الرايضية )متوسط اال جاابت أأقل من أأو يساوي الفرضية الصفرية: 

 ( 3الفرضية البديةل: اال رشاف الرتبوي الرايض يعترب من الضغوط املهنية ملعلمي الرتبية الرايضية )متوسط اال جاابت أأكرب من  

 (   14جدول رمق )  

 بار الفرضية املتعلقة بضغوط اال رشاف الرتبوي الرايض يوحض نتاجئ اخت 

 القرار مس توى ادلالةل tقمية  الاحنراف املعياري املتوسط احلسايب عامل الضغط

 ال ترفض الفرضية الصفرية 0.542 0.10- 0.634 2.991 اال رشاف الرتبوي الرايض

 

ــفرية أأن  ــية الصـ ــرفض الفرضـ ــاله، ال تـ ــدول أأعـ ــاجئ اجلـ ــن نتـ ــن مـ ــرب مـ ــ توى ادلالةل أأكـ ــأأن اال رشاف 0.05<0.542) 0.05مسـ ــول بـ ــن القـ ــايل ميكـ ( وابلتـ

ــة ، وأأن الارش  ــة اىل املــرحةل العمري ــث هــذه النتيج ــية ، ويــرحج الباح ــي الرتبيــة الرايض ــغوط املهنيــة ملعلم ــرب مــن الض ــوي الــرايض ال يعت اف الرتبــوي الرتب

ــىل تالميــذ املــرحةل الاساســ ية خيتلــف عــىل مــرحةل التع ــق هــذه النتيجــة مــع دراســة منــال ابواجملــد )  ع ( وجــود فــروق ذات  2004لــمي املتوســط وتتف

 دالةل احصائية بني املراحل العمرية حملاور الاس تبيان .

دارة املدرسة   العامل اخلامس: ضغوط مرتبطة ابلعالقة بني املعمل وا 

 (   15جدول رمق )   

دارة املدرسة يوحض مس توى الضغوط للك فقرة من فقرات ضغوط    العالقة بني املعمل وا 

ــوع الاحنـــراف  املتوسط الفقرات ــ توى الـــــــــوزن مجمــــــــ  الرتتيبمسـ
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 الضغوط املئوي اال جاابت املعياري

ــة يقــــدر  -5 ــدير املدرســ ــأأن مــ ــعر بــ أأشــ

 اجلهد اذلي أأقوم به يف معيل
2.136 1.058 126 42.71% 

 

 منخفضة
5 

 %60.34 178 1.167 3.017 رأأيي غري همم ملدير املدرسة -11
 

 متوسطة
4 

ــة ال يقـــــدر معـــــيل  -17 مـــــدير املدرســـ

 التقدير الاكيف
3.390 1.352 200 67.80% 

 

 عالية
3 

ــعف  -23 ــة بضـ ــن أأدارة املدرسـ ــعر مـ أأشـ

 التقدير للعمل اجليد اذلي أأقوم به
4.068 0.888 240 81.36% 

 

 عالية
2 

أأدارة املدرســــة تضــــع معظــــم دروس  -29

 الرتبية الرايضية يف هناية اليوم ادلرايس
4.407 1.085 260 88.14% 

 

عاليــــــــــة 

 جدا

1 

ــرياً  -35 ــدراً كبـ ــين قـ ــة مينحـ ــدير املدرسـ مـ

 من السلطة واحلرية للقيام بعميل
2.051 1.057 121 41.02% 

 

 منخفضة
6 

 

( أأن الضـــغوط املهنيـــة املرتبطـــة ابلعالقـــة بـــني معلمـــي الرتبيـــة الرايضـــية وادارة املدرســـة  يف هـــذا العامـــل حيـــث جنـــد أأن  15يتضـــح مـــن اجلـــدول رمق ) 

ــاءت الفقـــرة رمق )   29الفقـــرة رمق )   ــع الطلبـــة ، وجـ ــة ابلتعامـــل مـ ــاءت يف املرتبـــة الأوىل مـــن حيـــث الضـــغوط  املرتبطـ ــة ال  23(  جـ ــة ، ( يف املرتبـ ثانيـ

ــاءت الفقـــرة رمق )  ــاءت الفقـــرة رمق )  17وجـ ــام جـــاءت الفقـــرة رمق  ) 11( يف املرتبـــة الثالثـــة ، وجـ ( ىف املرتبـــة اخلامســـة ،  5( يف املرتبـــة الرابعـــة  كـ

 ( يف املرتبة السادسة . 35وجاءت الفقرة رمق )  

دارة املدرسة بشلك عام   ذا اكنت العالقة بني املعمل وا   تشلك ضغط همين ملعلمي الرتبية الرايضية اختبار ما ا 

 

دارة املدرسة ال تعترب من الضغوط املهنية ملعلمي الرتبية الرايضية )متوسط اال جاابت أأقل م  ( 3ن أأو يساوي الفرضية الصفرية: العالقة بني املعمل ، وا 

دارة املدرسةتعترب من الضغوط املهنية مل  ( 3علمي الرتبية الرايضية )متوسط اال جاابت أأكرب من الفرضية البديةل: العالقة بني املعمل ، وا 

 

 

 

 (    16جدول رمق )  

دارة املدرسة   يوحض نتاجئ اختبار الفرضية املتعلقة بضغوط العالقة بني املعمل وا 

 القرار مس توى ادلالةل tقمية  الاحنراف املعياري املتوسط احلسايب عامل الضغط

دارة  ــمل وا  ــني املعـــ ــة بـــ العالقـــ

 املدرسة
3.178 0.459 2.98 0.002 

ــية  تــــــــرفض الفرضــــــ

 الصفرية

 



        

127 
 

 2018             ليبيا جامعة الزاوية            لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة ب       العدد: العرشون     اجملدل : اخلامس جمةل عامل الرايضة والعلوم الرتبوية    

 
ــن  ــل م ــث أأن مســ توى ادلالةل أأق ــفرية حي ــرفض الفرضــية الص ــاله، ت ــدول أأع ــاجئ اجل ــن نت ــني 0.05>0.002) 0.05م ــة ب ــأأن العالق ــول ب ــن الق ــايل ميك ( وابلت

ـــ  دارة املدرســـة تعتـــرب مـــن الضـــغوط املهنيـــة املتوســـطة ويعـــزو الباحـــث هـــذه النتيجـــة اىل الاداء اذلي يقـــوم بـــه املعـــمل جتـــاه التالمي ذ يف كيفيـــة املعـــمل ، وا 

ــذ ادلرس بشــلك املطلــ  ــد وتنفي ــاهو جدي ــىل لك م ــتاكر ، والاطــالع ع ــت ، والاب ــىل الوق ــة احملافظــة ع ــمل وادارة املدرســة متوازن ــني املع ــة ب ــل العالق وب جع

( عـــن وجـــود فـــروق ذات دالةل احصـــائية للعوامـــل املرتبطـــة بـــني املعـــمل وادارة املدرســـة .  2004، وتتفـــق هـــذه النتيجـــة مـــع دراســـة منـــال ابواجملـــد )  

 بني املعمل وادارة املدرسة من الضغوط املتوسطة .وكذكل تتفق هذه النتيجة مع دراسة زايد الطحاينة ومحمود حتامةل حيث أأن العالقة مع 

 

 العامل السادس: ضغوط مرتبطة ابلعالقات مع املعلمني الآخرين 

 (   17جدول رمق )  

 يوحض مس توى الضغوط للك فقرة من فقرات ضغوط العالقات مع املعلمني الآخرين 

 املتوسط الفقرات
الاحنـــراف 

 املعياري

ــوع  مجمــــــــ

 اال جاابت

الـــــــــوزن 

 املئوي

ــ توى  مسـ

 الضغوط
 الرتتيب

منـــــاخ العمـــــل يف مدرســـــ يت يمتـــــزي  -6

ــا   ــو مــ ــني وهــ ــني املدرســ ــات بــ ابخلالفــ

 يسبب يل املزيد من الضيق

3.831 1.392 226 76.61% 

 عالية

2 

ــة ،  -12 ــع الطلب ــام م مشــلكة ضــبط النظ

 تأأخذ مين وقتًا طوياًل وجتعلين عصبياً 
1.763 0.897 104 35.25% 

 منعدمة
6 

ــد  -18 ــب ضــ ــن التعصــ ــوع مــ ــد نــ يوجــ

 مدريس الرتبية الرايضية يف مدرس يت
3.475 1.580 205 69.49% 

 عالية
3 

ــة معــل  -24 ــدرون قمي معظــم املدرســني يق

 مدرس الرتبية الرايضية
2.492 1.135 147 49.83% 

 منخفضة
5 

ــدريس  -30 ــني ملــ ــض املدرســ ــرة بعــ نظــ

 الرتبية الرايضية نظرة غري عادةل
4.085 1.277 241 81.69% 

 عالية
1 

أأشــعر بوجــود تباعــد بيــين وبــني عــدد 36- 

كبـــــري مـــــن مـــــدريس املـــــواد الأخـــــرى 

 ابملدرسة

2.983 1.570 176 59.66% 

 متوسطة

4 

 

( أأن الضـــغوط املهنيـــة املرتبطـــة ابلعالقـــة مـــع املعلمـــني الاخـــرين  والـــيت يتعـــرض لهـــا معلمـــي الرتبيـــة الرايضـــية يف هـــذا  16يتضـــح مـــن اجلـــدول رمق )  

( يف  6(   جــاءت يف املرتبــة الأوىل مــن حيــث الضــغوط  املرتبطــة ابلتعامــل مــع الطلبــة ، وجــاءت الفقــرة رمق )     30العامــل ، جنــد أأن الفقــرة رمق ) 

( ىف  24(   يف املرتبـــة الرابعـــة كـــام جـــاءت الفقـــرة رمق  )    36( يف املرتبـــة الثالثـــة ، وجـــاءت الفقـــرة رمق )   18املرتبـــة الثانيـــة ، وجـــاءت الفقـــرة رمق )  

 ( يف املرتبة السادسة . 12املرتبة اخلامسة ، وجاءت الفقرة رمق )  

ذا اكنت العالقة مع املعلمني الآ   خرين  بشلك عام تشلك ضغط همين ملعلمي الرتبية الرايضيةاختبار ما ا 
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 ( 3من الضغوط املهنية ملعلمي الرتبية الرايضية )متوسط اال جاابت أأقل من أأو يساوي   الفرضية الصفرية: العالقة مع املعلمني الآخرين التعترب

 ( 3الفرضية البديةل: العالقة مع املعلمني الآخرين تعترب من الضغوط املهنية ملعلمي الرتبية الرايضية )متوسط اال جاابت أأكرب من 

 (   17جدول رمق )  

 لعالقات مع املعلمني الآخرين يوحض نتاجئ اختبار الفرضية املتعلقة بضغوط ا 

 القرار مس توى ادلالةل tقمية  الاحنراف املعياري املتوسط احلسايب عامل الضغط

 ال ترفض الفرضية الصفرية 0.144 1.07 0.748 3.104 العالقة مع املعلمني الآخرين

 

( وابلتــايل ميكــن القـــول بــأأن عالقـــة 0.05<0.144) 0.05مــن نتــاجئ اجلـــدول أأعــاله، ال تــرفض الفرضـــية الصــفرية حيـــث أأن مســ توى ادلالةل أأكــرب مـــن 

الرايضــية املعــمل مــع املعلمــني الآخــرين ال تعتــرب مــن الضــغوط املهنيــة ملعلمــي الرتبيــة الرايضــية ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة اىل ختصــص مــادة الرتبيــة 

ضــية يمتتــع بعالقــات اجامتعيــة مــع مجيــع املعلمــني واملــوظفني ومــاتزخر بــه مــن اخــتالف الانشــطة واملســابقات الرايضــية جتعــل مــن معــمل الرتبيــة الراي

ــلت اليــه دراســة زايد الطحاينــة ومحمــود حتــامةل )  ــغط عليــه ، وختتلــف هــذه ادلراســة مــع ماتوص ــذ ، وهــذا يــنعكس ابالجيــاب ، واليشــلك ض والتالمي

 ( أأن عامل العالقة مع الزمالء من الضغوط املهنية ملعمل الرتبية الرايضية .  2011

 اال جابة عىل السؤال الثاين: 

 هل هناك اختالف يف مس توى الضغوط املهنية اليت يتعرض لها معلمي الرتبية الرايضية؟ 

جابة عىل هذا السؤال يمت وضع الفرضية الصفرية والبديةل التالية:  لال 

 يتعرض لها معلمي الرتبية الرايضية.الفرضية الصفرية: ال توجد فروق ذات دالةل احصائية يف مس توى الضغوط املهنية اليت 

 الفرضية البديةل: توجد فروق ذات دالةل احصائية يف مس توى الضغوط املهنية اليت يتعرض لها معلمي الرتبية الرايضية.

 الختبار الفرضية أأعاله، يمت اس تخدام حتليل التباين الأحادي حيث اكنت النتاجئ اكلتايل: 

 (    18جدول رمق )  

 تالف بني أأنواع الضغوط ابس تخدام حتليل التباين الاحادي يبني مصدر الاخ 

 مس توى ادلالةل Fقمية  متوسط مجموع املربعات مجموع املربعات درجة احلرية مصدر الاختالف

نواع الضغوط  21.234 106.169 5 بني أأ
35.987 0.000 

 0.590 205.331 348 اخلطأأ التجرييب

    311.499 353 اجملموع اللكي

 

ــن خــالل اجلــدول رمق )   ــة  18م ــث  (F ( )35.987) ( يتضــح ان قمي ــن بعضــها، حي ــف ع ــة ختتل ــواع الضــغوط املهني ــرفض الفرضــية الصــفرية أأي أأن أأن ت

وملعرفــة أأي مــن العوامــل أأكــرث ضــغوطا عــىل املعلمــني مت اجيــاد الفــروق بــني لك نــوعني مــن الضــغوط ابســ تخدام طريقــة التبــاين )أأقــل فــرق معنــوي( 

 تاجئ اكلتايل:فاكنت الن 

 هناك تباين )فرق معنوي( بني ضغوط العمل مع الطلبة ولك من أأنواع الضغوط الأخرى لصاحل ضغوط العمل مع الطلبة. (1

ــمل  (2 ــني املع ــة ب ــرايض ، والعالق ــوي ال ــغوط اال رشاف الرتب ــن ض ــة ولك م ــة ابملدرس ــاكانت املادي ــغوط اال م ــني ض ــوي( ب ــرق معن ــاين )ف ــاك تب هن

دارة املدرسة ، والع  القة مع املعلمني الآخرين لصاحل ضغوط اال ماكانت املادية ابملدرسة.،وا 
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 ال يوجد تباين ) فرق معنوي( بني ضغوط اال ماكانت املادية ابملدرسة ، وضغوط الراتب الشهري للمعمل. (3

ــرايض ، والعال (4 ــوي ال ــن ضــغوط اال رشاف الرتب ــمل ، ولك م ــب الشــهري للمع ــني ضــغوط الرات ــوي ( ب ــرق معن ــاين )ف ــاك تب ــمل ، هن ــني املع ــة ب ق

دارة املدرسة ، والعالقة مع املعلمني الآخرين لصاحل ضغوط الراتب الشهري للمعمل.  وا 

دارة املدرســـة ، والعالقـــة مـــع  (5 ال يوجـــد تبـــاين )فـــروق معنويـــة( بـــني لك مـــن ضـــغوط اال رشاف الرتبـــوي للمعـــمل ، والعالقـــة بـــني املعـــمل ، وا 

 املعلمني الآخرين.

ــد بــ  ــايل ميكــن أأن نؤك ــة ابملدرســة ، وابلت ــاكانت املادي ــا ضــغوط اال م ــة الأوىل مث يلهي ــة يف املرتب ــع الطلب ــل م ــمل يه ضــغوط العم ــة للمع ــرث الضــغوط املهني أأن أأك

 ، وضــغوط الراتــب الشــهري للمعــمل يف املرتبــة الثانيــة بشــلك متســاوي، وأأخــريا تــأأيت لك مــن ضــغوط اال رشاف الرتبــوي للمعــمل ، والعالقــة بــني املعــمل

دارة املدر   سة والعالقة مع املعلمني الآخرين بشلك متساوى يف املرتبة الأخرية.وا 

 

 الاس تنتاجات

 . الضغوط املهنية الىت تؤثر عىل أأداء املعمل اكنت عوامل مرتبطة ابلعمل مع الطلبة والاماكانت املادية ، وعوامل مرتبطة ابملرتب الشهري -1

 درسة ، و بني املعلمني اكنت متساوية .ضغوط الارشاف الرتبوي ، والعالقة بني ادارة امل -2

 معلمي الرتبية الرايضية مبرحةل التعلمي الاسايس يف مدينة العجيالت دلهيم ضغوطات بشلك عام عالية جدا . -3

 

 التوصيات 

واجبــه  تــوفري الاهجــزة ، والادوات ، والامــاكانت املاديــة الالزمــة مبــا يف ذكل مالبــس التالميــذ الرايضــية حــىت يقــوم معــمل الرتبيــة الرايضــية ابداء -1

 عىل النحو الامكل .

يح حتســـب هل كحصـــص تضـــاف اىل زايدة املرتــب الشـــهري ملعـــمل الرتبيــة الرايضـــية ، واملســـابقات ، والانشـــطة ادلاخليــة واخلارجيـــة والطـــابور الصــبا-2

 مرتبه .

 اعطاء دورات تدريبة ملعمل الرتبية الرايضية  ) بداخل او ابخلارج ( لرفع الكفاءة العلمية والتغلب عىل مواهجة الضغوط . -3

 ية يف ليبيا .اجراء مزيدا من البحوث وادلراسات املشاهبة للوقوف عىل لك ماهو جديد للضغوط الىت مير هبا معمل الرتبية الرايض  -4

 توزع نتاجئ هذه ادلراسة عىل اجلهات ذات الاختصاص مباكتب التعلمي عىل مس توى ليبيا للنظر يف كيفية الاس تفادة من هذه ادلراسة .   -5

 

 

 

 

 

 الهوامش 

                        189،  2001القاهرة ، دار الفكر العريب  ،  –فاروق الس يد عامثن ، القلق وادارة الضغوط النفس ية ، مرص  -1

، لكية العلوم   سامح حمافظة ، أأس باب التوتر النفيس دلى عينة من املعلمني الأردنيني والعاملني يف حمافظات اجلنوب،  الاردن ، املؤمتر الرتبوي الأول -2

 31-29 2000الرتبوية،  جامعة مؤتة، 
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حةل املتوسطة يف دوةل الكويت وعالقهتا ابالضطراابت النفس ية اجلسمية ، الكويت  حبث  عويد املشعان ، مصادر الضغوط املهنية دلى املدرسني يف املر   -3 

      96-  65، 2000 96،  65، 1،  28منشور جمةل العلوم الاجامتعية ، 

   25،  2003القاهرة ، عامل الكتاب ،  -حامد عبدالسالم زهران ، عمل النفس المنو والطفوةل ، مرص  -4

       213،  2014الاسكندرية ، دار الوفاء دلنيا الطباعة ،  – النفس الرايض نظرايت وتطبيقات ، مرص وفاء درويش ، عمل -5

مي والقياس النفيس صاحل أأبو حطب ، الضغوط النفس ية وأأساليب مواهجهتا كام تدركها املرأأة الفلسطينية يف حمافظة غزة ، رساةل ماجس تري منشورة ، جمةل التقو-6

 140،    2006،  22،21، العدد 12ني ، اجملدل  والرتبوي ، فلسط

براهمي متويل ، الضغوط النفس ية وعالقهتا ابجلنس ومدة اخلربة وبعض سامت الشخصية دلى معلمي املرحةل الابتدائية ، مرص ، القاهر  -7 ة ، الاجنلو  عباس ا 

 . 125،  2000، 26، العدد  10املرصية اجملةل املرصية لدلراسات النفس ية ، اجملدل 

 

   284،   2005الاسكندرية  ، ادلار اجلامعية ،   -ماهر امحد ، السلوك التنظميي مدخل بناء املهارات ، مرص  -8

   65،  2008القاهرة ، دار الفكر العريب ،  –معر عباحلكمي وغادة جالل ، طرق تدريس الرتبية الرايضية ، مرص  -9

   15،  2002طنطا ، دار البشري للثقافة والعلوم ،  –محمد أأمحد عبداجلواد ، ادارة ضغوط العمل واحلياة ، مرص   -10

،     2 –  31د  غسان حسني احللو ، مصادر الضغوط املهنية اليت تواجه معلمي املدارس الثانوية احلكومية ، فلسطني ، جمةل دراسات العلوم الرتبوية العد  -11

2004   ،281   _282   

،   2005عامن ، دار املسرية للنرش والتوزيع ،   –فاروق عبده فليه ، الس يد محمد عبداجمليد ، السلوك التنظميي يف ادارة املؤسسات التعلميية ، الاردن    -12

305    _307   

رايض  ، قسم  سعد بن معيقان ادلورسي ،  ضغوط العمل وعالقهتا ابلوالء التنظميي يف أأالهجزة الامنية ، رساةل ماجيس تري غري منشورة  ، السعودية ، ال  -13

الدارية  ، لكية ادلراسات العليا ، الرايض، السعودية،   .26،  2007العلوم ا 

 372،  2003اعة    مرص ، دار الرشوق للنرش والتوزيع ، ماجد العطيه ، السلوك املنظم للفر د وامجل  -14

 

   135،   2005عيل عسكر ، الاسس النفس ية والاجامتعية للسلوك يف جمال العمل ، الكويت . دار الكتاب احلديث للنرش  والتوزيع ، الكويت  -15

 

   4،  2001سعد الامارة ، الضغوط النفس ية  ، جمةل النبأأ ، السعودية ، الرايض ،  -16

 

الضغوط املهنية دلى معلمي الرتبية الرايضية يف ضوء متغري السن واخلربة واجلنس ،  مرص ، حبث منشور ، نظرايت وتطبيقات  ، جمةل  منال ابواجملد ،  -17

   2004،   26علمية متخصصة ، العدد  

اق ، بغداد  حبث منشور ، اجملدل الثالث ، لكية الرتبية الرايضية  بغداد   الضغوط املهنية ملدرس الرتبية الرايضية ، العر فاضل عبدالفيض ، وهدى جالل ،   -18

 ،2008 

 

مصادر الضغوط املهنية ملدرس الرتبية الرايضية يف حمافظة الزرقاء ورغبهتم برتك التدريس ، الاردن ،حبث  زايد لطفي الطحانية ، ومحمود عايد حتامةل ،   -19

 .  2011،   38 منشور  دراسات العلوم الرتبوية اجملدل

، بغداد  ،  نس مية عباس صاحل ، الضغوط املهنية دلى مدرسني ومدرسات الرتبية الرايضية يف املرحلتني املتوسطة والاعدادية  ،  حبث منشور ، العراق   -20

 2015،  1، العدد   8لكية الرتبية الرايضية بنات  ، اجملدل 

اجللفة  ، معهد علوم   -ة وأأثرها عىل اداء اس تاذ الرتبية البدنية يف الطور الثانوي ، حبث منشور  اجلزائر  قطاف محمد ومطلس نبيل ، بعض الضغوط املهني  -21

   2015وتقنيات النشاطات البدنية والرايضة ، جامعة زاين عاشور 
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 وزارة التعلمي العايل                                                    

 جامعة الزاوية 

 لكية الرتبية العجيالت 

 

 الس يد / الاس تاذ ......................................

 بعد التحية

 

 يقوم الباحث  د . الرشيف الهادي غربة بدراسة عنواهنا :

 

  اداء معمل الرتبية الرايضية مبرحةل التعلمي الضغوط املهنية الىت تؤثر عىل 

 الاسايس 

 

ــة ــد تصــادفك مكــدرس للرتبيــة الرايضــية يف معــكل ابملدرســة ، يــر  اال جاب ــيت ق ــوحض بعــض املواقــف أأو احلــاالت ال ــديمك قامئــة مــن العبــارات ت علهيــا  بــني ي

 بدقة ، مع مراعاة املالحظات الآتية :

ــة  ــداً واال جاب ــارة جي ــراءة لك عب ــر  ق ــرك ، ي ــن وهجــة نظ ــرب ع ــرمق اذلي يُع ــول ال ــرة ح ــرمس دائ ــا ، وذكل ب ــي حنوه ــك احلقيق ــع اجتاه ــا يتناســب م ــا مب عهن

 عىل النحو الآيت :

 ( .5أأذا اكنت العبارة تنطبق عليك بدرجة كبرية جداً فأأرمس دائرة حول الرمق )-

 ( .4أأذا اكنت العبارة تنطبق عليك بدرجة كبرية فأأرمس دائرة حول الرمق )-

 ( .3أأذا اكنت العبارة تنطبق عليك بدرجة متوسطة فأأرمس دائرة حول الرمق ) -

 ( .2أأذا اكنت العبارة تنطبق عليك بدرجة قليةل فأأرمس دائرة حول الرمق ) -

 ( .1أأذا اكنت العبارة تنطبق عليك بدرجة قليةل جداً أأو ال تنطبق عليك فأأرمس دائرة حول الرمق ) -

 

 وجد هناك ا جاابت حصيحة وأأخرى خاطئةالرجاء مراعاة أأنه ال ت

 رضورة اال جابة برصاحة وأأمانة عن العبارات

 عدم ترك أأي عبارة بال ا جابة

 سوف حتظى أأجابتك ابلرسية التامة ، فهيي لأغراض البحث العلمي

 

 الباحث 
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 بدائل اال جابة  العبارات  م 

 1 2 3 4 5 الرتبية الرايضيةأأشعر بأأن الطلبة ، دلهيم اهامتم واحض بدرس  1

 1 2 3 4 5 املالعب الرضورية لقيايم بعميل قليةل جداً أأو تاكد تكون غري موجودة  2

 1 2 3 4 5 راتيب ال يتناسب مع مسؤوليايت وواجبايت 3

 1 2 3 4 5 الزايرات املفاجئة للمرشف الرتبوي تسبب يل القلق 4

 1 2 3 4 5 اذلي أأقوم به يف معيل أأشعر بأأن مدير املدرسة يقدر اجلهد  5

 1 2 3 4 5 مناخ العمل يف مدرس يت يمتزي ابخلالفات بني املدرسني وهو ما  يسبب يل املزيد من الضيق 6

 1 2 3 4 5 الطلبة ، ليس دلهيم ادلافع لالشرتاك يف درس الرتبية الرايضية  7

 1 2 3 4 5 املالية الالزمة للرصف  عىل النشاط الرايض غري اكفية الأعامتدات 8

 1 2 3 4 5 راتيب مبفرده يكفي حاجايت الرضورية 9

غفال اجلوانب الأجابية يف معيل  10  1 2 3 4 5 5يضايقين تركزي املرشف عىل اجلوانب السلبية وا 

 1 2 3 4 5 رأأيي غري همم ملدير املدرسة  11

 1 2 3 4 5 العالقات بيين وبني معظم املدرسني وثيقة جداً أأشعر بأأن  12

 1 2 3 4 5 مشلكة ضبط النظام مع الطلبة ، تأأخذ مين وقتًا طوياًل وجتعلين عصبيًا  13

 1 2 3 4 5 الأدوات والأهجزة الرايضية يف املدرسة مناس بة ليك أأقوم بعميل عىل خري وجه  14

 1 2 3 4 5 يل الأمان املادي املناسب  همنيت التوفر  15

 1 2 3 4 5 توجيه املرشف يل ال يتأأسس عىل أأسس موضوعية 16

 1 2 3 4 5 مدير املدرسة ال يقدر معيل التقدير الاكيف  17

 1 2 3 4 5 يوجد نوع من التعصب ضد مدريس الرتبية الرايضية يف مدرس يت  18

 1 2 3 4 5 الأداء احلريك يف درس الرتبية الرايضيةمالبس الطلبة ، ال تساعد عىل  19

 1 2 3 4 5 حاةل املالعب يف املدرسة ال تشجع عىل التدريس 20

 1 2 3 4 5 أأحصل عىل حوافز مادية ال بأأس هبا  ابال ضافة ملرتيب  21

 1 2 3 4 5 املرشف الرتبوي مينحين الفرصة للمناقشة ويسعى جاهداً ملعاونيت  22

 1 2 3 4 5 أأدارة املدرسة بضعف التقدير للعمل اجليد اذلي أأقوم به أأشعر من  23

 1 2 3 4 5 معظم املدرسني يقدرون قمية معل مدرس الرتبية الرايضية  24
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 1 2 3 4 5 أأعداد الطلبة ، يف الصف الواحد قليةل مما يساعد عىل اس تفادهتم من درس الرتبية الرايضية  25

 1 2 3 4 5 املدرسة مناس بة لأعداد الطلبةاال ماكانت الرايضية يف  26

 1 2 3 4 5 أأشعر بأأنين أأمعل براتب غري مناسب   27

 1 2 3 4 5 أأسلوب الأرشاف الرتبوي احلايل يشجعين عىل بذل املزيد من اجلهد يف معيل  28

 1 2 3 4 5 أأدارة املدرسة تضع معظم دروس الرتبية الرايضية يف هناية اليوم ادلرايس  29

 1 2 3 4 5 نظرة بعض املدرسني ملدريس الرتبية الرايضية نظرة غري عادةل  30

 1 2 3 4 5 يضايقين كرثة تغيب الطلبة ، الس نوات الهنائية عن دروس الرتبية الرايضية 31

 1 2 3 4 5 أأعداد الطلبة ، ال يتناسب مع الأماكانت الرايضية يف املدرسة 32

 1 2 3 4 5 يتناسب مع ما أأقوم به من هجد الراتب اذلي أأحصل عليه ال  33

 1 2 3 4 5 أأرصار املرشف الرتبوي عىل رضورة تطبيق املهنج املوضوع بصورة حرفية يسبب يل الضيق 34

 1 2 3 4 5 مدير املدرسة مينحين قدراً كبرياً من السلطة واحلرية للقيام بعميل  35

 1 2 3 4 5 مدريس املواد الأخرى ابملدرسة أأشعر بوجود تباعد بيين وبني عدد كبري من  36

 

 

 

 

 

 


