
 

  

 ليبيا             مجلة عالم الرياضة والعلوم التربوية        كلية التربية البدنية             جامعة الزاوية          

 
 يومرتي لتمنية لقدرة العضلية ذلارعني والرجلني تأ ثري برانمج تدرييب بل 

 ودقة أ داء الرضبة الساحقة 

 العموري   أ بو لقاس   مكيل د.  

 أ .د انيج الهادي خليفة 

 د. سهري عيل مخيس 

 هناك أ نواع عديدة من طرق وأ ساليب التدريب الراييض اليت هيدف مجيعها ا يل تطوير القدرات البدنية ومس توى ال داء املهاري وصواًل لتحيق   -املقدمة وأ مهية البحث : 

يض واس تخدام أ حدى أ حدث أ نواع طرق التدريب لالرتقاء ابملس توى الراي  الختيار ابلسعي    املدربنينتاجئ متقدمة تتناسب مع اجلهد املبذول لالعب واملدرب وهذا يدفع  

( اذلين قالوا بأ ن املتغريات العلمية الرسيعة املعارصة يف    2002.)  وأ خرون الرماح  قعبدا لرزا  ذكره هبذا الصدد أ راء   جبدرهذه الطرق يتوقف عىل الهدف املراد حتقيقه ومما  

عىل تطوير العملية التدريبية  اكفة اجملاالت والبحوث العلمية أ دت ا ىل ا ضافة معلومات حديثة غري مكتشفة سابقُا ، ولعل اجملال الراييض أ حد هذه اجملاالت حيث ساعدت  

   ( 1: 10). وتمنية القدرات البدنيةال داء وحتقيق قفزات كبرية لتحسني مس توى 

العضلية وهذا    احلديثة يف التدريب الراييض ال سلوب اذلي يعمتد عيل اس تخدم مترينات البلومرتك اليت تعترب واحدة من أ نسب ال ساليب اليت تمني القدرة  ال ساليبومن  

به نتاجئ متقدمة يف الكرة    حققأ سلوب التدريب البليومرتك حيث    اس تخدمان خمتلفة  بدل  ( اذلي يري بأ ن كثريا من املدربني من1999ماأ كده الباحث بسطوييس أ محد )

 ( 294:  2الطائرة واليد والس باحة والسةل والقدم وامجلباز ) 

( وتذكر أ لني 152  :5)  .القدرة العضلية يف رايضة الكرة الطائرة املمتثةل أ مهيهتا أ ثناء الوثب عند أ داء همارة الرضبة الساحقة  أ مهية( عىل  1998كام يؤكد زيك محمد حسن )   

ماكنهتا دلى خمتلف ( بأ ن رايضة الكرة الطائرة احتلت حزيا كبريُا يف هذا اجملال ملا تمتزي به من خصائص دون غريها من الرايضات ال خرى ، املمتثةل يف  1990فرج )وديع  

ذ أ هنا شهدت تطورُا رسيعُا وأ صبحت من أ كرث الرايضات انتشارُا يف العامل ابلرمغ من حداثهتا وذكل مبقارن                                              (  7: 1)   هتا ابلرايضات ال خرى .الفئات العمرية يف اجملمتع ا 

الرضبة الساحقة تعترب السالح ال ول يف حتقيق نقطة لصاحل الفريق املهامج وذكل بطريقة رضب الكرة بأ نواع خمتلفة من فوق الش بكة ( بأ ن  2002ويري سعد حامد )    

حدى اذلراعني حنو ملعب    181: 6 )الفريق املنافس واب 

حيث   املتنافسةة وحتتل وضعًا رئيس يًا يف اللعب ل مهيته يف تفوق الفرق  ( أ ن الرضبة الساحقة تعترب سالح الهجوم يف الكرة الطائر   1992)  بنداويتمحمود متويل  ويذكر     

نس بة    ويه متثل أ عىل%  61.89% ويه متثل أ عةل نس بة تكرار كام بلغت نس بة تأ ثري اال جيايب حوايل    31:39من مجيع املهارات خالل اللعب    اتكرراهأ ن نس بة حدوث  

 (  65:18تأ ثري ا جيايب عن ابيق همارات الكرة الطائرة )

ن طريق  ن هذا البحث حماوةل من الباحثون حلل ملكة النقص يف اس تغالل الطاقات املتوفرة دلى فريق الكرة الطائرة لطالب لكية الرتبية البدنية عا    -مشلكة البحث :  

 . ذلراعني والرجلني واليت تعترب غالبًا يه ال ساس يف حسم املبارة لصاحل الفريق اذلي يتفن أ داءها اس تخدام التدريب البليومرتي لتمنية القدرة العضلية ل

( القائل بأ ن  Willk  ( )1975والقدرة العضلية لها أ مهيهتا يف التعمل احلريك حيث البد من توافرها دلى الالعبني حىت يمت ال داء بشلك جيد ودقيق ويؤكد ذكل ويكل )

 (  284:22) .مبقدار القدرة العضلية وأ ن رسعة التعمل تتأ ثر احلريكدية قوية بني تمنية القدرة العضلية وال داء توجد عالقة طر 

نه حيتاجحلراكته اخملتلفة يف نوع الن  أ دائه( هذا الاجتاه حيث يقوالن أ ن الالعب عند 1971الباحثان فوزي يعقوب وعادل عبدالبصري ) يز ويع    شاط الراييض  املامرس فا 

 (  181:11)                .ةالقدرة العضليابلرسعة ة من القوة املقرونة ري ا ىل درجة كب

الباحثونال هداف:    أ كده    ع  ما  البليومرتك وهذا  العضلية هو اس تخدام مترينات  القدرة  لتمنية  أ سلوب تدرييب  أ فضل  أ ن  العديد من ادلراسات والبحوث وجدت  عىل 

نتاجئ  2001الباحثان محمد جابر عبدامحليد وعاطف رشاد )  نقاًل عن  ا ن مترينات  Bauer(1990( وبيور  1987)Penلك من بن    دراسة    (  القائةل  –دورة )اال طاةل  ( 

لقوة يف طبيعة أ داهئا بني صفيت ا  التقصري ()البليومرتك ( واحد من أ نسب ال ساليب لتمنية القدرة العضلية ومتتاز عن غريها من تدريبات تمنية القدرة العضلية كوهنا جتمع

 (  423:14العضلية والرسعة معًا .)

لكية الرتبية البدنية عىل أ داء الرضبة الساحقة  قدرة العيب فريق الكرة الطائرة ب   عدم  واالعملية الحظ  ة وخربهتمللكرة الطائر يف جمال التدريس    ونمعل الباحث  لومن خال  

 ذ الرضبة لساحقة . بدقة وابلشلك املطلوب وهذا يعود ا ىل ضعف القدرات البدنية بشلك عام والقدرة العضلية بشلك خاص واليت تعترب أ مه الصفات البدنية لتنفي

 : ال هداف  

 ( لذلراعني والرجلني . ليومرتي عىل بعض القدرات البدنية)القدرة العضليةتأ ثري الربانمج التدرييب الب  -

 تأ ثري الربانمج التدرييب البليومرتي عىل دقة أ داء الرضبة الساحقة .  -

 فروض البحث : 

 والرجلني ولصاحل القياس البعدي   لذلراعنيهناك فروق ذات دالةل ا حصائية بني القياسني القبيل والبعدي يف القدرة العضلية  -

 هناكل فروق ذات دالةل ا حصائية عىل دقة أ داء الرضبة الساحقة بني القياسني القبيل والبعدي ولصاحل القياس البعدي . -

 البحث: يف    ت الساحقة:مس تخدما امل   أ مه 

  116:    1) .   ابلاكمل فوق املس توي الرايس وتوجهيها ل سفل حنو ملعب املنافس"عبارة عن رضب الالعب بأ حدي اليدين بقوة لعبورها  الرضبة الساحقة :"  -

)                                                       

جيابيا عيل  ملركزي واذلي يؤ طاقة مطاطية العضلية عن طريق الانقباض الالمركزي وا  واس تخدامنظام يمتزي بتخزين  يومرتك : "البل  - .  )  )القدرة العضلية("ثر ا 

21 :13  ) 
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 (  98:  7)           .                       مقدرة اجلهاز العضيل العصيب عيل التغلب عيل مقامات برسعة عالية"يه "القدرة العضلية  -

 : ادلراسات السابقة  

" :الهدف   -" تأ ثري التدريب البليومرتك عىل بعض املتغريات البيومياكنيكية وحتسني أ داء همارة الشقلبة ال مامية عىل اليدين "  العنوان :  -(   20( ) 2000دراسة هما أ محد أ مني ) 

: مت    العينة  -عىل اليدين    قلبة ال ماميةالتعرف عىل أ ثر اس تخدام أ سلوب التدريب البليومرتك يف تمنية القدرة العضلية وأ ثر عىل بعض املتغريات البيومياكنكية وحتسني همارة الش 

العمدية قواهما   العينة ابلطريقة  التحليل    املهنج  -العبات    6اختيار  الوصفى ابس تخدام  املهنج  التجرييب    احلريك: اس تخدم  :ال براز متغريات البحث ، واملهنج  النتاجئ  فاعلية    أ مه 

جيابيًا . عىل تمنية القدرة العضلية برانمج التدريب البليومرتك عىل بعض املتغريات  البيومياكنيكية ملهارة الشقلبة ال مامية عىل اليدين حيث يؤ  ثر برانمج التدريب البليومرتك تأ ثرياً ا 

 .عبات عينه البحث ال داء املهاري لال مس تويب( عىل  .املتفجرة للك من اذلراعني واجلذع والرجلني 

: " تأ ثري اس تخدام تدريبات البليومرتك عىل القوة املمزية ابلرسعة ومس توى أ داء بعض املهارات    ( العنوان10( ،)   2000دي وحسام ادلين أ محد خليفة ) دراسة عبدالزهرة محي  -

العدد) س هبا   / غات  البدنية  الرتبية  لكية  دراسات وحبوث  الرايضية  الثقافة  جمةل   . الطائرة  الكرة  لس نة  2الهجومية يف  :ف    2000(  اس تخدام   -ال هداف  تأ ثري  عىل  التعرف 

التعرف عىل العالقة بني   -س نة (    19احق دلى الالعبني حتت )رتك عىل القوة املمزية ابلرسعة للرجلني ومس توى أ داء هماريت الرضبة الساحقة واال رسال الستدريبات البليوم

( س نة من اندي الرشقية الراييض واندي معر  19( العبًا حتت س نة )28)  العينة : -القوة املمزية ابلرسعة للرجلني واذلراعني ولك من هماريت الرضبة الساحقة واال رسال الساحق 

: برانمج تدريبات البليومرتك هل تأ ثري ا جيايب داةل عىل تمنية القوة املمزية ابلرسعة للرجلني    أ مه النتاجئلطبيعة هذه ادلراسة . اس تخدم املهنج التجرييب ملالءمته    املهنج :  -الراييض  

 سال الساحق دلى اجملموعة التجريبية  واذلراعني ومس توى أ داء الرضبة الساحقة واال ر 

" تأ ثري برانمج تدرييب مقرتح لتمنية القوة الانفجارية عىل مس توى ال داء للمهارات احلركية ال ساس ية عىل حصان   ( العنوان4( )   2001دراسة رايض محمد عبدالرمحن )   -

تأ ثري  الهدف  .القفز  عىل  للتعرف  البحث  هيدف  من:  عىل لك  املقرتح  الربانمج  الانفجاري  :     القوة  والرجلني  عنرص  اذلراعني  عضالت  عىل  احلركية  -ة  املهارات  أ داء  مس توى 

 : اس تخدم املهنج التجرييب ملالءمته لطبيعة ادلراسة .    املهنج  -طالبًا من طالب الس نة الثالثة بلكية الرتبية البدنية جبامعة طرابلس   60:  العينة  -ال ساس ية عىل هجاز حصان القفز 

ن أ فضل طريقة لتمنية عنرص القوة اال نفجارية يه توجد عالقة اجيابية بني عنرصي القوة اال    :أ مه النتاجئ   - نفجارية لذلراعني والرجلني ومس توي ال داء املهاري عيل حصان القفز . ا 

 ليومرتك .  ( التقدم مبس توى ال داء املهاري نتيجة اس تخدام مترينات الب 3طريقة التدريب ابل سلوب البليومرتي .  

الكوين وعبد - الرمايح وسامل  لفعالية   العنوان  ( 8) (،2002الوهاب راشد) دراسة عبدالرزاق جبار  الرمقي  البدنية واملس توى  القدرات  البلومرتك عىل حتسني  أ ثر مترينات   ":

البدنية   الرتبية  بلكية  الثالثة  الس نة  لطالب  الظهرية  ابلطريقة  العايل  وحتسني    الهدف  -الوثب  البدنية  القدرات  تمنية  عىل  البليومرتك  مترينات  اس تخدام  أ ثر  التعرف عىل   "

 طالبًا من الس نة الثالثة بلكية الرتبية البدنية ابلزاوية .  15":  العينة  -عايل  املس توى الرمقي للوثب ال

ن لمترينات البليومرتك ال ثر الكبري يف تمنية القدرات البدنية وخاصة القوة الانفجارية ومس توى   أ مه النتاجئ  -جرييب ملالءمتة لطبيعة ادلراسة  " اس تخدم املهنج الت  املهنج-*  : ا 

 وي الرمقي لفعالية الوثب العايل ابلطريقة الظهرية للمجموعة التجريبية . ال داء واملس ت

هنج املناسب لها ، ولهذا امل لهيا حتقيق أ هداف وفروض البحث اختياريعد اختيار املهنج املالمئ لبحث املشلكة اليت يتوقف ع -: مهنج البحث  -: ا جراءات البحث 

 (  428:  3بنظام اجملموعة الواحدة " ) " املهنج التجرييب حثونالبا اس تخدم
( طالبًا من خمتلف  14ابلطريقة العمدية حيث مت اختيار منتخب لكية الرتبية البدنية ابلزاوية ابلكرة الطائرة والبالغ عددمه )  نة البحثعي ون  اختار الباحث  -:  عينة البحث  -

 املراحل ادلراس ية ومه ميثلون اجملموعة التجريبية . 

تشكيل العينة منتخب لكية البدنية ابلكرة الطائرة ولهذا س يكون الالزتام مؤكداً حلضور اجلرعات التدريبية .      -لهذه العينة لل س باب التالية :   ثون اختبار الباح وقد وقع  

* توفري ال دوات وال هجزة املطلوبة  -ارها مدربة الفريق .تواجد أ فراد العينة مجيعهم حتت طروف تدريبية واحدة .  جتاوب أ فراد العينة مع الباحثة وسهوةل االتصال هبم ابعتب

 ال جراء البحث . 

جراء التجانس بني أ فراد عينة البحث يف املتغريات ال ساس ية وتشمل )العمر ، الطول ، الوزن ( كذكل يف بعض عنارص اللياقة    ونقام الباحث  جتانس عينة البحث :  - اب 

ة الانتقالية ، والقدرة العضلية لذلراعني والرجلني ( ا ضافة ا ىل مس توى أ داء الرضبة الساحقة يف الكرة الطائرة وكام مبني يف اجلدول البدنية )القدرة العضلية للبطن ، الرسع

(1 ) 

 املعياري والوس يط ومعامل الالتواء يف املتغريات البدنية ومس توى ال داء املهاري يف الكرة الطائرة   والاحنراف املتوسط احلسايب   (1جدول )

 املعطيات اال حصائية     

 

 املتغريات  

وحدة 

 القياس 

الوسط  

 سايباحل 

الاحنراف  

 املعياري 

 

 الوس يط

 معامل الالتواء 

 0.329 22 2.35 22.14 س نة العمر  

 0.174- 179 6.18 178.64 س الطول  

 0.710 70 7.52 71.78 كجم  الوزن  

 1.347 47 5.72 49.57 س الوثب العمودي  

 1.153 11.80 091 12.15 م ( كجم 3أ س بلكتا اذلراعني وزن )طبية من فوق الر ريم كرة 

 0.192 9.0 1.09 9.07 تكرار  ( ث  10اجللوس من الرقود خالل )

 2.045 4.32 0.22 4.47 ث م من البدء املنطلق   30عدو 

 1.271 14 2.36 15 درجة  اختبار الرضبة الساحقة 
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أ قل من )      2.045  -0.174البحث قد احنرص ما بني )  ( أ ن معامل الالتواء لعينة البحث يف لك متغريات  1يتضح من بياانت جدول ) ( وهذا يدل عىل  3( وهو 

خضاعهم للربانمج   التدرييب املعد. جتانس عينة البحث يف مجيع املتغريات مما عزز يف البدء بتجربة البحث وا 

جراءات البحث واكنت كام ييل :عدة خطوات  ثونالباح ذاختخطوات البحث :   -   -قبل القيام اب 

عداد الكوادر املساعدة يف تطبيق الاختبارات . -  ا 

عداد املتطلبات اخلاصة بتسجيل البياانت والنتاجئ لالختبارات اليت يؤدهيا الالعبون أ ثناء التجربة .   -  ا 

 ك وعرضه عىل مجموعة من اخلرباء .  هتيئة الربانمج املقرتح ابس تخدام البليومرت  -

 هتيئة التجهزيات اخلاصة ابالختبارات والتدريب وملعب للكرة الطائرة .  -

ماكنية  -  تنفيذ ا جراءات البحث . القيام بتجربتني اس تطالعيتني ملعرفة مدى ا 

 يتني ال وىل والثانية ا جراء التجربة ال ساس ية بعد التغلب عىل الصعوابت اليت أ ظهرت يف التجربتني الاس تطالع  -

   : أ دوات البحث 

 رس تاميرت لقياس الطول .   -

 مزيان طيب لقياس الوزن .  -

يقاف لقياس الزمن .  -  ساعة ا 

 حواجز .  -

 كجم (   3كرات طبية ) -

 مقاعد سويدية .  -

 صناديق مجباز خمتلفة الارتفاعات .  -

  :الاختبارات املس تخدمة يف البحث* 

( قام  1997( ومحدى عبداملنعم )1975( ومحمد صبحي حسانني ) 1995وقيس فاضل )( 2000ومهنا : محمد صبحي حسانني )  املراجع العلميةبعد ال طالع عىل بعض 

بار ال داء املهاري مجموعة من الاختبارات البدنية اليت تقيس عنارص اللياقة البدنية ذات الارتباط ابلقدرة العضلية لذلراعني والرجلني ا ضافة ا ىل اخت  ابختبار ونالباحث

   -للرضبة الساحقة ويه ماييل :

 (  81-80: 16اختبار الوثب العمودي لقياس القدرة العضلية للرجلني ) -1

 ( . 31:13كجم ( لقياس القدرة العضلية لذلراعني ) 3اختبار ريم الكرة الطبية من فوق الرأ س وزن ) -2

 (  381: 15).    الانتقاليةم( من البدء املنطلق لقياس الرسعة 30اختبار عدو) -3

 ( .245: 16( اثنية القوة العضلية لعضالت البطن ) 10اختبار اجللوس الطويل من الرقود يف ) -4

 (  249-247: 17) ى املهاري وادلقة . س املس تو اختبار الرضبة الساحقة لقيا -5

بتطبيق الاختبارات عىل عينة من طالب الس نة الرابعة ختصص الكرة  ون  الباحث والصدق فقد قامال جياد معامل الثبات :   املعامالت  العلمية لالختبارات قيد البحث*  

عادة تطبيقها مرة اثنية بعد يومني وكام مبني يف اجلدول )  ( معامالت الثبات والصدق لالختبارات اخملتارة 2جدول )   ( .2الطائرة )خارج عينة البحث ( مث ا 

 الصدق اذلايت  معامل الثبات   

 0.92 0.88 اختبار الوثب العمودي  

 0.93 0.86 كجم ( 3اختبار ريم الكرة الطبية بلكتا اذلراعني من فوق الرأ س )

 0.92 0.85 (ث 10اجللوس الطويل من الرقود يف )

 0.91 0.83 م من البدء املنطق   30عدو 

 0.90 0.82 اختبار الرضبة الساحقة 

 تبارات ابلرشوط العلمية الالزمة يتضح ا ن مجيع ال ختبارات املس تخدمة ذات معامل ثبات وصدق عاليني مما يدل عىل متتع الاخ ( 2من معطيات جدول )

مبلعب لكية الرتبية    5/2003-3ولغاية    3-1بتطبيق الوحدات التدريبية للربانمج التدرييب املقرتح ملدة مثانية أ سابيع للفرتة من    ثونالباح   قام   الربانمج التدرييب املقرتح :*  

 دانه :مبني ابجلدول ا ( دقيقة ومت التوزيع الزمىن منا 90البدنية ومت تنفيذ حمتوى الربانمج التدرييب بواقع وحدتني تدريبيتني يف ال س بوع زمن الوحدة )

 (التوزيع الزمين للوحدة التدريبية 3جدول )                      

 ( ق  90الزمن ) أ جزاء الوحدة  

 /ق 20 اال حامء العام مع مترينات اال طاةل  

 /ق 35-30 ال داء املهاري 

 /ق 35-30 مترينات القدرة العضلية )مترينات البليومرتك ( 

 /ق 10 الهتدئة  

 /ق   90 اجملموع 
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 -اس تخدم الباحثون املعاجلات الاحصائية التالية:  املعاجلات الاحصائية: *  

 اختبار )ت( الفروق.                                 .  معامل الالتواء  الاحنراف املعياري.  لوس يط.ا الوسط احلسايب. -

 -عرض ومناقشة النتاجئ : 
 -ام هو موضوح ابجلداول التالية :القبيل والبعدي لالختبارات قد البحث وكنتاجئ القياسني ون الباحث يعرض : عرض النتاجئ* 

 (الوس يط احلسايب والاحنراف املعياري وقمية )ت( احملتس بة الختبار الوثب العمودي يف القياسني القبيل والبعدي  4جدول ) 

 املعاجلة اال حصائية       

 املتغري  

وحدة 

 القياس 

ة )ت(  قمي القياس البعدي   القياس قبيل

 احملتس بة  

قمية )ت(  

 اجلدولية 

ادلالةل 

 الاحصائية 

 معنوي 2.16 3.23 5.23 56.5 5.72 49.57 س  اختبار الوثب العمودي  

( أ ما يف القياس البعدي 5.72( وابحنراف معيارب )49.57( أ ن الوسط احلسايب الختبار الوثب العمودي من الثبات يف القياس القبيل قد بلغ )4يتضح من جدول رمق )

 ( وابحنراف معياري 56.5فقد بلغ الوسط احلسايب )

احملتس بة )5.23) قمية )ت(  بلغت  وقد  اجلد3.23(  القمية  من  أ كرب  والبالغة )0.05ولية حتت مس توى دالةل )( ويه  بني  2.16(  معنوية  فروق  تكون هناكل  وبذكل   )

 القياسني الفبيل والبعدي ولصاحل القياس البعدي  

 (الوس يط احلسايب والاحنراف املعياري وقمية )ت( احملتس بة الختبار ريم الكرة الطبية يف القياسني القبيل والبعدي 5جدول ) 

 ائية املعاجلة اال حص      

  

 املتغري  

وحدة 

 القياس 

قمية )ت(   القياس البعدي   القياس قبيل

 احملتس بة  

قمية )ت(  

 اجلدولية 

ادلالةل 

 اال حصائية 

 0.05  ع س ع  س

اختبار ريم الكرة الطبية بلكتا  

 )كجم   6اذلراعني من فوق الرأ س )

  )م( 

12.15 

 

0.91 

 

13.96 

 

0.98 

 

4.16 

 

2.16 

 

 معنوي

من   )يتضح  احلسايب الختبار  5جدول  الوسط  أ ن   )( الرأ س  فوق  اذلراعني من  بلكتا  الطبية  الكرة  بلغ )  كجم( يف3ريم  قد  القبيل  معيارب  12.15القياس  ( وابحنراف 

( ويه أ كرب من القمية اجلدولية حتت  4.16( وقد بلغت قمية )ت( احملتس بة )0.98( وابحنراف معياري )13.69( أ ما يف القياس البعدي فقد بلغ الوسط احلسايب )0.91)

 ( وبذكل تكون هناكل فروق معنوية بني القياسني الفبيل والبعدي ولصاحل القياس البعدي .  2.16( والبالغة )0.05مس توى دالةل )

 ( 6جدول ) 

 القبيل والبعدى قياسني  ث ( يف ال   10الرقود )   احملتس بة يف اختبار اجللوس الطويل الوس يط احلسايب والاحنراف املعياري وقمية )ت(  

 املعاجلة اال حصائية       

  

 املتغري  

وحدة 

 القياس 

قمية )ت(   القياس البعدي   القياس قبيل

 احملتس بة  

قمية )ت(  

 اجلدولية 

ادلالةل 

 الاحصائية 

 0.05  ع س ع  س

اختبار اجللوس الطويل من الرقود  

 ث(  10يف )

 

 تكرار 

 

9.07 

 

 

1.09 

 

11.07 

 

1.16 

 

4.54 

 

2.16 

 

 معنوي

( أ ما يف القياس  1.09)  معياري( وابحنراف  9.07( اثنية يف القياس القبيل قد بلغ )10( أ ن الوسط احلسايب الختبار اجللوس الطويل من الرقود يف )6يتضح من جدول )

(  0.05يه أ كرب من القمية اجلدولية حتت مس توى دالةل ) ( و4.54( وقد بلغت قمية )ت( احملتس بة )1.16( وابحنراف معياري )11.07البعدي فقد بلغ الوسط احلسايب )

 ( وبذكل تكون هناكل فروق معنوية بني القياسني الفبيل والبعدي ولصاحل القياس البعدي . 2.16والبالغة )

 القياسني القبيل والبعدي م من البدء املنطلق  يف    30الوس يط احلسايب والاحنراف املعياري وقمية )ت( احملتس بة يف اختبار عدو  ( 7جدول ) 

 املعاجلة اال حصائية       

  

 املتغري  

وحدة 

 القياس 

قمية )ت(   القياس البعدي   القياس قبيل

 احملتس بة  

ادلالةل  قمية )ت( اجلدولية 

 الاحصائية 

 0.05  ع س ع  س

م( من البدء 30اختبار عدو )

 املنطلق  

 

 )ث( 

 

4.47 

 

 

0.22 

 

4.24 

 

0.25 

 

2.5 

 

2.16 

 

 معنوي

 

( أ ما يف القياس البعدي فقد  0.22) معياري( وابحنراف 4.47م( من البدء املنطلق يف القياس القبيل قد بلغ )30( أ ن الوسط احلسايب الختبار عدو)7يتضح من جدول )

(  2.16( والبالغة )0.05( ويه أ كرب من القمية اجلدولية حتت مس توى دالةل )2.5( وقد بلغت قمية )ت( احملتس بة )0.25( وابحنراف معياري ) 4.24بلغ الوسط احلسايب )

 دي . والبعدي ولصاحل القياس البع وبذكل تكون هناكل فروق معنوية بني القياسني الفبيل
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 بعدي (الوس يط احلسايب والاحنراف املعياري وقمية )ت( احملتس بة يف اختبار الرضبة الساحقة  يف القياسني القبيل وال 8جدول ) 

         املعاجلة       

 اال حصائية 

  

 املتغري  

وحدة 

 القياس 

قمية )ت(   ع          س -    

 احملتس بة  

قمية )ت(  

 اجلدولية 

ادلالةل 

 الاحصائية 

 0.05  البعدي القبيل  البعدي  القبيل 

 

 اختبار الرضبة الساحقة 

 

 درجة  

 

14.60 

 

 

1.29 

 

17.42 

 

2.25 

 

3.922 

 

2.16 

 

 معنوي

 

القياس البعدي فقد بلغ الوسط  ( أ ما يف 1.29( وابحنراف معيارب )14.60( أ ن الوسط احلسايب الختبار الرضبة الساحقة يف القياس القبيل قد بلغ )8يتضح من جدول )

( وبذكل تكون هناك فروق  0.05( ويه أ كرب من القمية اجلدولية حتت مس توى دالةل )2.5( وقد بلغت قمية )ت( احملتس بة )0.25( وابحنراف معياري )17.42احلسايب )

 معنوية بني القياسني القبيل والبعدي ولصاحل القياس البعدي .

 

ختبارات البدنيةوأ ختبار الرضبة الساحقة تبعا المهيهتا املتوسط احلسايب ا ( 9)   جدول     ملوزون لل 

 الرتتيب  املتوسط املوزون  اجملموع  ال ختبارات 

 ال ول  56.5 791 الوثب العمودي 

 الثاين  16.71 234 الرضبة الساحقة 

 الثالث  13.07 183 كجم( 3) ريم الكرة الطبية  

 الرابع  11.07 155 ث(   10اجللوس الطويل من الرقود يف )

 اخلامس  4.17 58.4 م من البدء املنطلق   30عدو  

 

( تأ ثري (  9يتضح من جدول  ال ول من حيث  الرتتيب  العمودي حصل عىل  الوثب  اختبار  أ ن  يبني  واذلي  البحث  قيد  املوزونة ل ختبارات  احلسابية  ال وساط  يوحض  ه واذلي 

الطبية ابملرتب الكرة  بعد ذكل جاء اختبار ريم  الثانية  الساحقة ابملرتبة  املقرتح وجاء اختبار الرضبة  البليومرتي  التدرييب  الرابعة جاء اختبار  ة اابلربانمج  املرتبة  لثالثة هبده ويف 

 م من البدء املنطلق عىل الرتتيب اخلامس .  30اجللوس الطويل من الرقود وأ خريا حصل اختبار عدو 

 

 مناقشة النتاجئ :  *  
 املس تحقة لالختبارا قيد البحث اكاليت بلغت قمية )ت (( وجود فروق داةل ا حصائيًا بني القياسني القبيل والبعدي حيث 7( ،) 6( ،)5( ،)4يتضح من معطيات اجلداول )

ث( بلغت 10( ويف اختبار اجللوس من الرقود يف )4.16( ويف اختبار ريم الكرة الطبية بلكتا اذلراعني من فوق الرأ س بلغت )3.23يف اختبار الوثب العمودي بلغت )

 .م( من البدء املنطلق 30( ويف اختبار عدو )4.54)

وهذا ما يؤكد  0.05العضلية لذلراعني والرجلني والبطن أ كرث من قميهتا اجلدولية عند مس توى داةل ( وبذكل تكون قمية )ت( احملتس بة لاكفة اختبارات القدرة 2.50بلغت )

 وجود فروق معنوية ولصاحل القياس البعدي . 

 

لهيا  ززعيو       هما أ محد  ت املشاهبة فدراسة ساادلرابعض الباحثون سبب ذكل ا ىل الربانمج التدرييب البليومرتي املس تخدم وتتفق تكل النتاجئ مع النتاجئ الىت توصلت ا 

رايض محمد عبد الرمحن  ( اليت توصلت ا ىل أ ن تدريبات البليومرتك لها تأ ثري ا جيايب عىل تمنية القدرة العضلية املتفجرة للك اذلراعني واجلذع والرجلني ودراسة2000أ مني )

( اليت توصلت ا ىل أ ن 2002وأ خرون )ة ودراسة عبدالرزاق جبار الرمايح قوة الانفجاريالتدريب البليومرتي أ فضل طريقة لتمنية عنرص ال أ نف( اليت توصلت ا ىل 2001)

     .الانفجارية الكبري يف تمنية القدرات البدنية وخاصة القوة لمترينات البليومرتك ال ثر 

                                             (26 )(6)  (13 ) 

(  يتضح وجود فروق داةل ا حصائيًا بني القياسني القبيل والبعدي يف اختبار الرضبة الساحقة ابلكرة الطائرة حيث بلغت قمية )ت( 8)  ومن خالل معطيات جدول     

القياسني القبيل والبعدي ولصاحل القياس البعدي  وبذكل تكون هناك فروق معنوية بني    0.05( عند مس توى دالةل  2.16)( ويه أ كرب من قميهتا اجلدوالية  البالغة  3.92احملتس بة )

محيدي وحسام ادلين أ محد  عبدالزهرة  دراسة  وعليه فان الباحثون يتفقون مع النتاجئ اليت توصلت الهيا  سبب ذكل ا ىل الربانمج التدرييب البليومرتي املس تخدم .    ونالباحث  يعززو ،  

القوة  2000خليفة ) تمنية  ا جيايب دال عىل  تأ ثري  البليومرتك هل  تدريبات  أ ن برانمج  أ سفرت دراس هتام عىل  اليت  أ داء (  للرجلني واذلراعني ومس توى  املمزية ابلرسعة  املمزية ابلرسعة 

   (14) الرضبة الساحقة واال رسال الساحق .
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)أ ن هناك فروقًا دالةل ا حصائية عىل دقة أ داء الرضبة الساحقة بني القياسني القبيل والبعدي ولصاحل القياس البعدي ( ونالباحث  هوبذكل قد حتقق الفرض الثاين حيث افرتض 

( حيث  9جلؤ اىل قياس نس بة التحسن وكام يتضح يف جدول رمق ) من نس بة التحسن يف القدرات البدنية وال داء املهاري للرضبة الساحقة ابلكرة الطائرة  الباحثون    قحقوليك يت

يليه    18,06ت نس بة التحسن  اكن أ كرث القدرات البدنية حتس نًا يف قوة عضالت البطن اتضح ذكل من خالل اختبار اجللوس الطويل من الرقود يف عرشة ثواين ،حيث بلغ

  12,26ويأ يت بعدها القدرة العضلية للرجلني يف اختبار الوثب العمودي حيث بلغت نس بة التحسن  13,89مس توى الاداء املهاري للرضبة الساحقة حيث بلغت نس بة التحسن 

، مث الرسعة القصوى يف اختبار عدو   11,24كجم( حيث بلغت نس بة التحسن    3ن )فالقدرة العضلية لذلراعني يف اختبار ريم الكرة الطبية بلكتا اذلراعني من فوق الرأ س وز

    .5,42م( من البدء املنطلق حيث بلغت نس بة التحسن  30)

  

 

املقرتح  التدرييب  الربانمج  تأ ثري  البليومرتي جلأ    ولغرض معرفة  التدريب  ترتيالباحثون    ابس تخدام  املوزون ملعرفة  املتوسط احلسايب  تمنية ا ىل حساب  التأ ثري يف  ب مدى 

  القدرة العضلية للرجلني وكام  القدرات البدنية ومس توى ال داء املهاري من جراء تنفيذ برانمج التدريب البليومرتي ذلكل يتضح يف جدول رمق أ ن أ كرث القدرات تأ ثرياً يه

 

( أ ما مس توى ال داء املهاري املمتثل يف اختبار الرضبة الساحقة  56.5ملوزون )يتضح من اختبار الوثب العمودي حيث اكن الرتتيب ال ول حيث بلغ املتوسط احلسايب ا

( ولهذا جند مدى العالقة الوثيقة بني القدرة العضلية للرجلني وأ داء الرضبة الساحقة كون الالعب يعمتد 16.71فقد حصل عىل الرتتيب الثاين مبتوسط حسايب موزون بلغ )

 بة الساحقة مبهارة ودقة عاليتني .عىل الوثب معوداًي عند أ داء الرض 

املتوس   بلغ  اذلي  الطبية  الكرة  اختبار ريم  ويتضح ذكل من خالل  لذلراعني  العضلية  القدرة  نصيب  من  الثالث اكن  الرتتيب  أ ن  نالحظ  املوزون وكذكل  احلسايب  ط 

فعاًل يف تنفيذ املتطلبات  أ ن للربانمج التدرييب املقرتح تأ ثرياً فعااًل عىل القدرة العضلية لذلراعني والرجلني وهذا ما حيتاجه العب الكرة الطائرة  ( ذلكل يرى الباحثون13.07)

كدته نتاجئ الاختبارات الثالث )الوثب العمودي ، املهارية امللقاة عىل عاتقة ومهنا أ داء الرضبة الساحقة مبهارة ودقة وكذكل بقية املهارات الهجومية أ و ادلفاعية وهذا ما أ  

 مبصداقية بناء الربانمج البليومرتي املس تخدم .  حقة ، ريم الكرة الطبية ( ولهذا يعتقد الباحثونالرضبة السا 

لرتتيب الرابع واذلي ميثلها اختبار اجللوس الطويل من واس تكاماًل حلصولنا عىل نتاجئ املتوسط احلسايب املوزون لبقية الاختبارات فقد حصلت القدرة العضلية للبطن عىل ا  

بلغ املتوسط احلسايب املوزون )10الرقود يف ) لكوهنا تعترب اجلرس اذلي يربط بني عضالت الطرف العلوي  11.07ث ( فقد  ( والقدرة العضلية للبطن تعترب هممة جداً 

 والطرف السفيل . 

 

أ ن    (  ويعتقد الباحثون4.17توسط احلسايب املوزون )م من البدء املنطلق حيث بلغ امل   30علية صفة الرسعة واملمتثةل ابختبار عدو  أ مــا الرتتيب اخلامس فقد حصلت      

 هذا الرتتيب منطقي ومتسلسل ال مهية ابلس بة لالعب الكرة الطائرة .

لهيا       ا  اليت توصلت  النتاجئ  تتفق مع  النتاجئ  أ مني  دراسة  وهذه  أ محد  العضلية للك من 2000)هما  القدرة  نمتية  ا يل  البليومرتي يؤدي  التدريب  أ ن  أ سفرت عن  ( واليت 

 والرجلني :  اذلراعني واجلذع

 

 الاس تنتاجات والتوصيات : *  

لهيا الباح  ىل النتاجئ الىت توصلاعامتداً ع  الاس تنتاجات :  - لية والبعدية لالختبارات قيد البحث يف حدود عينة البحث من خالل املعاجلة اال حصائية للقياسات القب ثون ا 

  -ا ىل الاس تنتاجات التايل :ون توصل الباحث
 عة  وقوة عضالت البطن . وجود فروق معنوية دلى عينه البحث يف القياسات البعدية عنه يف القياسات القبلية يف اختبارات القدرة العضلية لذلراعني والرجلني والرس -1

ي ولصاحل القياس البعدي ىف اختبار دقة ال داء املهاري  نتيجة لفاعلية برانمج التدريب البليومرتي املس تخدم فقد اكنت هناكل فروق معنوية بني القياسني القبيل والبعد-2

 للرضبة الساحقة . 

ار اجللوس الطويل من أ ثبت اس تخدام التدريب البليومرتي حتسني القدرة العضلية ومس توى دقة ال داء املهاري للرضبة الساحقة حيث تبني أ ن نس بة التحسن يف اختب-3

بلغت )  10الرقود يف ) الساحقة بلغت )  ( ويف اختبار18.06ث(  العمودي بلغت )13.89الرضبة  الوثب  بلغت  12.26( ويف اختبار  الطبية  الكرة  ( ويف اختبار ريم 

 ( . 5.42م( من البدء املنطق بلغت )30( ويف اختبار عدو )11.24)

ال وىل وجاء اختبار الرضبة الساحقة دلقة ال داء املهاري   من خالل املتوسط احلسايب املوزون لالختبارات قيد البحث أ تضح أ ن اختبار الوثب العمودي أ حثل املرتبة  -4

ث( ، أ ما  10اجللوس الطويل من الرقود )  ابملرتبة الثانية ، وجاء اختبار ريم الكرة الطبية بلكتا اذلراعني من فوق الرأ س ابملرتبة الثالثة ، ويف املرتبة الرابعة جاء اختبار

 ابملرتبة اخلامسة .  نطلق فقد جاءم( من بدء امل 30اختبار عدو )

 

 التوصيات : *  

لهيا يف هذه ادلراسة فا ن الباحث     -تويص مبا يأ يت :ون استناداً ا يل النتاجئ اليت مت التوصل ا 

 رضورة اس تخدام التدريب البليومرتي لتمنية القدرة العضلية لذلراعني والرجلني لالعيب فريق الكرة الطائرة . -1

 ادلراسة من قبل العاملني يف جماالت الرتبية البدنية لالس تفادة مهنا يف جمال معلهم يف التدريس والتدريب . اس تخدام نتاجئ هذه  -2

لعاب الرايضية اخملتلفة اليت يعمتد أ داؤها املهاري   -3 عىل الوثب والقفز والريم  رضورة اس تخدام التدريب البليومرتي لتمنية القدرة العضلية لذلراعني والرجلني لل 

 والرضب .  والعدو

 ف عن عينة البحث . رضورة ا جراء حبوث مشاهبة هتدف ا ىل تمنية القدرة العضلية يف العاب رايضة أ خرى وعينات من مس توى خيتل -4
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 -املراجع العربية: 

 ف.1990دليل العل واملدرب والالعب ، منشأ ة املعارف ، الاسكندرية ، –الكرة الطائرة  : أ لني وديع فرج  -1

 ف.1999أ سس نظرايت التدريب الراييض ، دار الفكر العريب ، القاهرة ،  : بسطوييس أ محد   -2

لل داءات احلركية يف مسابقات  حتليل بيومياكنييك للرتكيب الرتميي ) ادلاخيل ، اخلاريج ( : جامل عالء ادلين -3

الريم )عىل مثال مسابقة دفع اجلةل( ، ملحق الرساةل القدمة للحصول عىل درجة دكتوراة 

 ف. 1976الفلسفة يف الرتبية الرايضية ، املعهد املركزي للثقافة البدنية والرايضية موسكو ، 

4- 

 

 

للمهارات احلركية القوة الانفجارية عىل مس توى ال داء تأ ثري برانمج تدرييب مقرتح لتمنية  : رايض محمد عبدالرمحن 

ال ساس ية عىل حصان القفز ، اجملةل العلمية الاوىل ، لكية الرتبية البدنية جامعة الفاحت ، 

 ف.2001طرابلس ، 

 1998الاسكندرية ، الكرة الطائرة اسرتاتيجية تدريبات ادلفاع والهجوم ، منشأ ة املعارف ،  : زيك محمد محمد حسن -5

 ف.

 ف. 2002الكرة الطائرة والاعداد املهاري واخلططي ، دار زهران للنرش والتوزيع ، عامن ،  : سعــــــــــــد حامد  -6

 ف. 1999الكتاب للنرش ، القاهرة ،التدريب الراييض والتاكمل بني النظرية ولتطبيق ، مركز  : عادل عبدالبصري عيل -7

 عبدالرزاق جبار الرمايح -8

 سامل الكوين ، عبدالوهاب راشد 

 

: 

أ ثر مترينات البليومرتك عىل حتسني القدرة العضلية واملس توى الرمقي لفعالية الوثب العايل  

، جامعة السابع من أ بريل ،  املؤمتر العلمي الثاين ، ، لكية الرتبية البدنيةابلطريقة الظهرية ، 

 ف. 2002

 

 عبدالزهرة محيدي -9

 حسام أ محد خليفة 

تأ ثري اس تخدام تدريبات البليومرتك عىل القوة املمزية ابلرسعة ومس توى أ داء بعض املهارات   :

الهجومية يف الكرة الطائرة ، جمةل الثقافة الرايضية ، دراسات وحبوث لكية الرتبية البدنية غات 

 ف.  2000( ، 2س هبا ، العدد )، 

وة املمزية ابلرسعة عند انشئ الكرة الطائرة ، رساةل دكتوراة غري لتطوير الق بطارية اختبارات : عبدالسالم جابر حسني  -10

 ف. 2001منشورة ، كوس ندار ، روس يا ، 

 فوزي يعقوب  -11

 عادل عبد البصري 

 ف.1971النظرايت وال سس العلمية لتدريب امجلباز ، مكتبة القاهرة احلديثة ، اجلزء ال ول ،  :

 قاس حسن حسني -12

 عبد عيل نصيف 

 .ف1998دار الفكر للنرش ، ريب الراييض يف الاعامر اخملتلفة التدعمل  :

تأ ثري أ حامل خمتلفة الشدة يف تطوير القوة الرسيعة ، رساةل دكتوراة غري منشورة ، جامعة بغداد  : قيس فاضل محمد  -13

 ف. 1995، لكية الرتبية الرايضية ، 

14- 

 

 

 محمد جابر عبدامحليد

 عاطف رشاد

التقصري( عىل القدرة العضلية للرجلني والرسعة  -أ نواع تدريبات دورة )اال طاةلتأ ثري بعض  :

الانتقالية ، املؤمتر العلمي ادلويل الرايضة والعوملة ، لكية الرتبية الرايضية ابل هرام ، القاهرة ، 

 ف. 2001

 ف.1995العريب ، القاهرة ، التقومي والقياس يف الرتبية البدنية ، دار الفكر  : محمد صبحي حسانني  -15

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -16

ــ   ـــــــــــــ

التقومي والقياس يف الرتبية البدنية والرايضية ،الطبعة الرابعة ، دار الفكر العريب ، القاهرة ،  :

 ف. 2000

 محمد صبحي حسانني  -17

 عبداملنعم محدي 

ال سس العلمية للكرة الطائرة وطرق القياس للتقومي بدين هماري ، الطبعة ال وىل ، مركز  :

 ف.1997الكتاب للنرش 

حراز النقاط لالعيب الكرة الطائرة ، رساةل  : محمود متويل بنداري  -18 دراسة حتليلية لبعض املهارات الهجومية وعالقهتا اب 

 ف.1992لكية الرتبية الرايضية للبنني ، جامعة الزقازيق ، ماجس تري غري منشورة ، 

براهمي جامد   -19  .ف 1998التدريب الراييض احلديث ختطيط وتطبيق وقيادة ، دار الفكر العريب ، القاهرة  : مفيت ا 

همارة الشقلبة   تأ ثري التدريب البليومرتي عىل بعض املتغريات البيومياكنيكية وحتسني أ داء : هما محمد أ محد أ مني -20

ال مامية عىل اليدين ، رساةل دكتوراة غري منشورة ، لكية الرتبية الرايضية للبنات ، جامعة  

 ف. 2000ال سكندرية ، 
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 -اثنيًا: املراجع ال جنبية:

Principle of plyometric training,track technique,fall,1987. : Gambetta,V -21 

“a study to determine the relationship between an increase in crawl 

stroke swimming the crawl stroke for a speed in swimming the crawl 

stroke for a distance of forty yards”,in Taylor,M.W:the scientific 

aspects of sports,Charles,C.Tomas,U.S.A. 1975.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: Wilk,E. 22- 
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 تقيمي املشاركة ابل نشطة الرتوحيية )الراييض والاجامتعي( 

 س نة(   15-12دلى املعاقني ذهنيًا من ) 

 د / ميلــــود محمـــــد وادي * 

 أ / عامد رمضان كعيب ** 

عاقهتم البدنية سواء أ اكنت اال عاقة نتيجة ل س باب مرضية أ و وراثية أ و حوادث  ا ن دول العامل اليوم هتمت برعاية    -:  ومشلكة البحث مقدمة   املعاقني عىل اختالف أ نواع ا 

ماكنياهتم املتبقية بأ قل هجد ممكن وتقع مس ئوةل رعاية ويني  ال طفال املعاقني عىل عاتق الرتب أ و حروب حيث أ صبح اهامتم تكل ادلول ابملعاقني بدنيًا أ و حصيًا والاس تفادة من ا 

 ابدلرجة ال ساس ية من خالل وضع برانمج للمواقف التعلميية اليت تناسب نوع اال عاقة .

بأ ن الطفل خملوق غري مكمتل تنقصه اخلربة والتجربة يف عامل الوجود ولكنه يف تقدم دامئ من حيث قدرته عىل الاعامتد عىل نفسه   (2001)وتشري هتاين عبد السالم     

ن مجيع هذه اخلصائص تتطلب نوعًا من الرعاية والاهامتم . والتكيف مع بيئته مع بي   .   (19:2)ئته وحميطه ، وا 

عداد هذا اال نسان ابعتباره عنرص التغري والتطوير سواء اكن سواًي أ و غري        سوي ، وقد اجتهت العديد من ذلا اكن لزامًا أ ن تتظافر اجلهود من مجيع اجلهات يف سبيل ا 

 متع . كوهنم يشلكون قطاعًا كبري من اجمل  )املعاقني(ادلراسات أ و ال حباث العلمية ا يل دراسة هذه الفئة اخلاصة ابل فراد 

براهمي رحومة       ا   أ صبح املعاق جزء ال يتجزأ  من اجملمتع السوي متامًا ل ن الفرد هو ال ساس اذلي تعمتد عليه التمنية يف مجيع جماالت اجملمتع اذلي تكفل  (1984) ويذكر 

 .   (17:1)الفعلية يف مجيع احلاالت  بضامن توفري احلياة للجميع وبذكل اندمج املعاق يف اجملمتع وأ ظهر املعاقون مقدرهتم عىل املسامهة

أ ن ممارسة ال نشطة الرتوحيية العديد من التأ ثريات البدنية والفس يولوجية عىل الفرد ، كام    ( 2001)ويذكر مليود وادي نقاًل عن ا سامعيل القرة غويل ومروان عبد اجمليد     

 عية  أ ن لها أ يضًا تأ ثرياهتا الاجامتعية ، واليت من أ مهها القمي الاجامت

مم     الهواايت  أ و جامعات  اللعب  املشاركة يف جامعات  الصداقات من خالل  تكوين  تعمل عىل  ، كام  الغري واملواعيد  واحرتام  اكلتعاون  للتعاون  املرغوبة  الفرص  يتيح  ا 

 .   (25 –24:9)ام أ راهئم والتقارب بني ال فراد ، وشعورمه ابالنامتء والوالء للجامعة وتمنية القدرة عىل التفامه مع ال خرين واحرت 

نفعاالته وأ خالقه ، كام يسهم  (1990) ويرى كامل درويش       نسان ، ويعمل عىل تطوير حصته البدنية وحصته العقلية وكذكل ترقية ا   أ ن الرتوحي يسهم يف حتقيق العادة لال 

ها للمؤسسات واملراكز اخلاصة  . يلقي املعاقني يف ليبيا رعاية واهامتمًا ملحوظني وذكل من خالل فتح  (37:5) الرتاوحي يف رفع الروح املعنوية والشعور ابل مان دلى الفرد  

ميااًن مهنا حبقوق املعاقني يف أ ن يتلقوا رعاية تكفل هلم حقهم وتؤهلهم ليك عاقهتم احلس ية واذلهنية واحلركية ا   يكونوا أ عضاء فاعلني يف اجملمتع اللييب  ابملعاقني عىل اختالف ا 

ذ ال يتحقق الاندماج ا ال عن طريق مسامه هتم ومشاركهتم يف ش ىت مناشط احلياة اخملتلفة مهنا ال نشطة الرايضة الرايضية فاال عاقة احلركية قد  مندجمني فيه ال عالية عليه ا 

عىل رغبة الطفل املعاق يف    تعيق اجلسم يف تأ دية وظائفه اجلسمية بشلك متاكمل ومتنعه من احملافظة عىل الاتزان وتؤدي ا يل الشعور ابلضيق النفيس واذلي يؤثر بدوره

قامة عالقا قامة عالقات اجامتعية مع ال خا  عادة ثقته بنفسه ومن مت تشجيعه عىل ا   رين .  ت اجامتعية مع أ خرين ذلا فا ن ممارسة ال نشطة الرايضية تعمل عىل ا 

عاق ونظراً لعدم وجود أ ي قياسات وكام يعمل الرتوحي عىل مساعدة املعاقني ذهبيًا عىل الارتقاء بقدراهتم البدنية واذلهبية من خالل تعديل وتوجيه سلوك الطفل امل     

 لتقيمي املشاركة يف ال نشطة الرتوحيية للمعاقني ذهنيًا ابجملمتع اللييب ، نشأ ت فكرة هذا البحث .  

هبذا ممكةل لل نشطة  ا ن رايضة ذوي الاحتياجات اخلاصة ك حدي ال نشطة الرتوحيية تمني الفرد وتؤهل يك يساعد نفسه واجملمتع اذلي يعيش فيه ن ويه  -: أ مهية البحث

   الرتوحيية الرتبوية ال خرى ، ل هنا تسعى ا ىل استامثر أ وقات الفراغ استامثراً انفعًا وتمني صفات القيادة الصاحلة وحتمل املس ئولية .

مهنا الطاقة الانفعالية ، كام أ نه يفيد يف توس يع  والنشاط الرتوحيي يعترب من ال ساليب الهامة يف العالج ، حيث أ ن اللعب هو أ حد امليول الفطرية العامة اليت تنطلق     

عادة اختالطهم عن طريق وسا  .   (48:7) ئل الرتوحي اخملتلفة دائرة العالقات الاجامتعية ، يساعد عىل كيفية التعامل مع ال خرين ويقيض عىل العزةل الاجامتعية ، وذكل اب 

بشان املعاقني واذلي جسد اهامتمات ثورة الفاحت من    ف(1987( لس نة ) 5)من خالل صدور القانون رمق  ولقد خطب ليبيا العظمى خطوات واسعة يف هذا امليدان ،     

 سبمتريف جمال رعاية املعوقني فقد مكن املعوقني يف مؤسسات خمتصة ، لرعايهتم اجامتعيًا ونفس يًا ورايضيًا وحصيًا .  

 التعريف عىل املشاركة ابلنشاط الراييض والاجامتعي .   -:   أ هداف البحث 

 كة املعاقني ذهبيًا يف لك مهنا .ما يه ال مهية النسبية للك من الرتوحي الراييض والاجامتعي يف ضوء مشار -: تساؤالت البحث 
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احلياة الفردية والاجامتعية نتيجة نقص فطري يف قوته اجلسمية  بأ نه لك خشص ال يس تطيع أ ن يكفل نفسه لكيًا أ و جزئيًا من رضورات    -:  املعـاق -:  مصطلحات البحث 

 أ و العقلية . 

ته واكتساب هو تكل ال نشطة أ و اخلربات اليت تنتج عن وقت الفراغ ، واليت يمت اختيارها وفقًا ال رادة الفرد وذكل بغرض حتقيقه املتعة وللرسور ذلا  -:  النشاط الرتوحيي 

 .  ( 36:   9)العديد من القمي الشخصية والاجامتعية  

 -:   السابقة ادلراسات ا 

مدي تأ ثري الربانمج الراييض عىل    أ هدافها :ين الرايضية املرشوطة عىل الصفات اذلهبية للطلبة املتخلفني عقليًا "  عنواهنا "تأ ثري الامتر Oliver   (1958 ( )11 )دراسة    -1

لميية  اس تخدم الباحث املهنج التجرييب وذكل مبجموعتني قوام الواحدة عرشون طالبًا ولفرتة تع   املهنج املس تخدم :الصفات اذلهنية للطلبة ذات التخلف العقيل الثانوي .   

لها .  أ سابيع(  10)دامت   دلت    النتاجئ :وخالل تكل الفرتة اس مترت اجملموعة الضابطة عىل الربانمج املدريس املقرر بيامن معلت اجملموعة التجريبية عىل الربانمج اخملصص 

 اجملموعة التجريبية ا ضافة ا ىل الثقة ابلنفس .  النتاجئ عىل أ ن اجملموعة التجريبية أ فضل من الضابطة وأ س باب ذكل يرجع ا يل جحم التحفزي اذلي أ عطي ا يل

مدى تأ ثري برانمج الرتبية البدنية عىل      -عنوان " تأ ثري برامج الرتبية البدنية عىل التطوير اذلهين والاجامتعي " أ هـداف الـدراسـة  Corder   (1996 ( )10)دراسة    -2

وزعوا عال ثالث مجموعات ال وىل جتريبية والثانية ضابطة واجملموعة التجريبية الثالثة شاركت يف التحكمي والتنظمي    (24)التطوير اذلهين . املهنج التجرييب عىل عينة قواهما  

جملموعة ليس هناكل أ ي تطور ا  -هناكل واحض املس توى اذلهين للمجموعة التجريبية ال وىل اليت شاركت مشاركة فعاةل يف تنفيذ الربانمج الراييض .    -والتحضري . النتاجئ :  

 هناكل تطور بس يط للمجموعة التجريبية الثانية اليت شاركت يف التحكمي والتنظمي والتحضري .   -الضابطة . 

تأ ثري الربانمج الراييض عىل رسعة العمل    -ادلراسة    أ هداف " تأ ثري برامج الرتبية البدنية عىل العمل اذلهين .    ( عنواهنا1967 ( )12)   Prangle Solomanدراسة    -3

املهنج التجرييب جملموعتني ال ويل جتريبية وتعرضت ملامرسة برانمج متاكمل لامترين الرتبية وال خرى  -: املهنج املس تخدمتأ ثري الربانمج الراييض عىل القابلية احلركية .  -هين اذل

 ليس هناك رسعة يف العمل اذلهين لالك اجملموعتني .   -لية احلركية . دلت النتاجئ عىل أ ن اجملموعة التجريبية أ فضل من الضابطة يف القاب  -1النتـاجئ :مجموعة ضابطة .  

 الاجراءات: 

 ن املهنج الوصفي ابل سلوب املسحي ملالمئته لطبيعة البحث . ااس تخدم الباحث -: مهنج البحث

 : البحـث  الضامن الاجامتعي  -عينـة  مركز  املعاقني يف  التالميذ  من  العشوائية  ابلطريقة  عينة  اختيار  العينة    مت  أ فراد  عدد  بلغ  من    (20)وقد  عينة  التالميذ وكذكل  من 

  (4)املعلامت اختريت ابلطريقة املعدية بلغ عدده 

 (املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري ومعامل الالتواء يف نس بة اذلاكء لعينة البحث  1جــــدول ) 

  

 املتغيــــــر 

   الاحنـــــراف املعياري  التــــوســط احلسايب 

 الـــوسيـــط 

 

 معامل الالتواء 

 0.74 63.00 3.96 62.13 اذلكـــــاء 

 وهذا ما يدل عىل جتانس عينة البحث يف هذا املتغري .  ( 3-( ) 3)+أ ن معامل الالتواء لنس بة اذلاكء قد احنرص ما بني  (1) يتضح من جدول 

 وسائل مجع البياانت 

عداد اس امترة الاس تبيان ميكن من خاللها تقيمي املشاركة يف ال نشطة    الباحثانقام  :    اس امترة الاس تبيان  1-1 ابال طالع عىل العديد من املراجع وادلراسات العلمية بغرض ا 

 الرتوحيية فقد قام ادلارسون بتحديد حماور الاس تبيان يف حمورين أ ساس يني هام : 

 الرتوحي الراييض .   -1

 الرتوحي الاجامتعي .  -2
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 (النس بة املئوية ل راء اخلرباء حول مدى مناس بة حماور الاس تبيان  2)  جــــــــــدول 

 النس بة املئوية  عدد أ راء املوافقة  احملــــــاور 

 % 100 10 الرتوحي الراييض 

 % 80 8 الرتوحي الاجامتعي 

 وهذا ما يؤكد صالحية حماور الاس امترة للهدف املوضوعة من أ جل .  %(100-80)أ ن نس بة موافقة اخلرباء عىل احملاور ال ساس ية قد تراوحت بني   (2)  يتضح من جدول 

ال ساس ية  من    -: ادلراسة  الفرتة  يف  البحث  ملرشوع  التنفيذية  ابخلطوات  ادلارسون  املعلامت    ف(2016-4-5) لغاية    ف(2016-4-3)قام  بتقيمي  الاس امترة  بتطبيق 

   تنحرص ما بني   تالميذ للك معلمة .حيث تقوم املعلمة واملرشفة عىل ال نشطة الرتوحيية بتقيمي التالميذ عن طريق وضع درجات  (5)   عىل عينة البحث بواقع  (4)وعددهن  

 عن أ قىص درجة للمشاركة . ( 3)أ قل درجة للمشاركة ، وتعرب ادلرجة  ( 1) حيث تعرب ادلرجة   (1-3)

 أ واًل : عرض النتاجئ  

 (املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعياري والنسب املئوية ل مهية حموري الاس تبيان 4جــــــــــــدول )

 الرتتيب  النس بة املئوية  الاحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  عدد الصادرات  احملور 

 ال ول  53.70 13.67 28.15 10 الرتوحي الراييض 

 الثاين  46.30 13.39 24.27 10  الرتوحي الاجامتعي 

 

  % 100 27.06 52.42 20 اجملموع 

اجلدول   نس ب(4) يتضح من  أ عىل  قد حصل عىل  الراييض  الرتوحي  بأ ن  املئوية ل مهية حموري الاس تبيان  والنسب  املعيارية  احلسابية والاحنرافات  ة  اخلاص ابملتوسطات 

 .  %(46.30)مث جاء بعدها لرتوحي الاجامتعي بنس بة  %(35.70) مشاركة يف ال نشطة الرتوحيية بنس بة 

 ( .   20والاحنرافات املعياري والنسب املئوية ل مهية حموري الرتوحي الراييض لعينة البحث )ن =  (املتوسطات احلسابية  5جــــــــــــدول ) 

الاحنراف   املتوسط احلسايب  العبارات  ت 

 املعياري 

 النس بة املئوية 

 6.93 0.92 1.95 هل دليك القدرة عىل متيزي حراكتك ابلتوافق والاتزان   1

 7.64 1.17 2.15 هل دليك القدرة للمشاركة يف أ نشطة الرسعة   2

 11.40 1.42 3.21 هل دليك القدرة للمشاركة يف أ لعاب بس يطة التنظمي   3

نشطة  4  9.38 1.31 2.64 هل دليك القدرة للمتيزي ابال دراك احلريك لل 

 10.41 1.57 2.93 هل دليك القدرة للجلوس بطريقة حصيحة   5

دراك ال وضاع ال ساس ية للقوام  6  10.85 1.33 3.06 هل دليك القدرة عىل ا 

 13.14 1.78 3.70 هل دليك القدرة عىل التصويب  7

دراك الاجتاهات املاكنية   8  9.98 1.33 2.81 هل دليك القدرة عىل ا 

 9.27 1.25 2.60 هل دليك القدرة عىل أ داء احلراكت مبصاحبة املوس يقي  9

 11.01 1.59 3.10 هل دليك القدرة عىل الاتزان والتحرك يف خط مس تقمي  10

حصلت   اخلاص ابملتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية والنسب املئوية ل مهية ال نشطة الرتوحي الراييض لعينة البحث ، بأ ن هناك أ نشطة قد(  5) يتضح من اجلدول  

 .   (8)عىل أ عىل نس بة مئوية متثلت يف الفقرة  
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 ( .   20حموري الرتوحي الراييض لعينة البحث )ن =  (املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعياري والنسب املئوية ل مهية  6جــــــــــــدول ) 

 النس بة املئوية  الاحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  العبــــــــــــــارات  ت 

 6.93 0.92 1.95 هل دليك املشاركة يف نشاط ال رسة  1

 7.64 1.17 2.15 هل ميكنك يف الرحالت املدرس ية  2

 11.40 1.42 3.21 هل ميكنك املشاركة يف حفالت السمر   3

 9.38 1.31 2.64 هل ميكنك املشاركة يف حفالت املدرس ية  4

 10.41 1.57 2.93 هل دليك القدرة عىل التفامه مع ال خرين  5

 10.85 1.33 3.06 هل دليك القدرة عىل الطاعة عند تلقي ال وامر   6

 13.14 1.78 3.70 البيئة املدرس ية هل ميكنك احملافظة عىل   7

 9.98 1.33 2.81 هل ميكنك مراعاة مشاعر ال خرين  8

 9.27 1.25 2.60 هل ميكنك املشاركة يف ال لعاب الرتوحيية امجلاعية   9

 11.01 1.59 3.10 هل ميكنك التعاون مع أ فراد الفصل   10

  28.15 13.67  

حصلت   اخلاص ابملتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية والنسب املئوية ل مهية ال نشطة الرتوحي الراييض لعينة البحث ، بأ ن هناك أ نشطة قد(  6) يتضح من اجلدول  

 .    (7) عىل نس بة مئوية عالية يف ضوء مشاركة املعاقني واليت متثلت يف الفقرة 

 اثنيًا : مناقشــة النتاجئ 

اجلدول   عرض  خالل  من  ال نشطة   ( 4) يتضح  يف  املعاقني  من  البحث  عينة  ملشاركة  املئوية  والنسب  املعيارية  والاحنرافات  احلسابية  ابملتوسطات  ابملتوسط  اخلاص 

ي بنس بة مئوية  ن مث جاء يف املرتبة الثانية الرتوحي الاجامتع  %(53.70)الرتوحيية بأ ن الرتوحي الراييض قد حصل عىل أ عىل نس بة مشاركة يف النشطة الرتوحيية قد بلغت  

من أ ن انتظام املعاق يف ال نشطة الرتوحيية الرايضية تساعده عىل حتقيق التوازن النفيس اذلي   (1987) وهذه النتيجة تتفق مع دراسة مىن امحلامحي    %(46.30) قدرها  

ثراء القمي . كذكل فا ن للنشطة الاجامتعية د( 27:8)يؤدي ا ىل الرضا عن نفسه ويسهم يف رسعة اندماجه يف اجملمتع  ورها الفّعال يف تعديل سلوك املعاق ذهنيًا ، من خالل ا 

ىل زايدة قدرة   (1996) الاجامتعية . ختفيض رمضان محمد القذايف   بأ ن ال نشطة الاجامتعية هتدف ا ىل ختفيض مس توى التوقعات اليت يفرضها الناس عىل ال خرين ، وا 

 .   (169:4) جتاههم مما ميكهنم من التفاعل بنجاح يف املواقف الاجامتعية املعاقني ذهنيًا عىل مقابةل توقعات ومطالب الناس 

اجلدول       ا  (5)ويشري  ذهنيًا يف  املعاقني  نس بة مشاركة  أ ن  ا ىل  الراييض  الرتوحي  املئوية ل مهية  والنسب  املعيارية  احلسابية والاحنرافات  ل نشطة  اخلاص ابملتوسطات 

 .   (8) الرتوحيية قد بلغت أ عىل نس بة يف الفقرة 

براهمي رحومة زايد وأ خرون       ال سايس املساعد يف العمليات الرتبوية للمعاقني ليك يصبحوا قادرين عىل التحرك   ابن احلركة يه العامل  (1984)وهذا يتفق مع ما ذكره ا 

كساهبم بعض املهارات   والتغلغل مع الارتفاع مبس توى اللياقة الصحية العامة ، والبدنية والارتقاء بعنارص اللياقة البدنية اكلتوافق الفعيل العصيب واملرونة وقوة التحمل مع ا 

 .   (82:1)طاء اليت قد نظراً عىل قواهمم نتيجة لنوع اال عاقة ال خرى لتصحيح ال خ

اجلدول       ال ن   (6) ويشري  حملتوى  املعاقني  مشاركة  نس بة  أ ن  ا ىل  الراييض  الرتوحي  ل مهية  املئوية  والنسب  املعيارية  والاحنرافات  احلسابية  ابملتوسطات  شطة  اخلاص 

 .   (7) نس بة يف الفقرة رمق الرتوحيية الاجامتعية للمعاقني ذهنيًا قد بلغت أ عىل

براهمي وليىل الس يد فرحات      جيب أ ن هتدف برامج املعاقني ا ىل خلق الظروف اليت تدفعهم ا ىل املشاركة يف الربامج الاجامتعية ،    (1998) فهذا يتفق مع ما ذكره حلمي ا 

فهاهمم املامرسة والفائدة اليت س تعود   علهيم وتمنية روح املنافسة والتنافس بيهنم ، و ال شك أ ن جعز املعاق يؤثر عىل ممارس ته  وجيب ا رشاكهم يف التخطيط لهذه الربامج وا 

أ فراد اجملمتع ونظرهتم للمعاق عىل خشصيته وتك أ نواع ال نشطة مما يؤثر عىل منوه واندماجه يف اجملمتع ، ذلكل فقد تؤثر اس تجاابت  عداد  لبعض  ا  يفه الاجامتعي ن ذلا جيب 

معمتد للحياة  الرتو   املعاق  ال نشطة  ممارسة  من خالل  السوي  التوافق  عىل  مساعدته  وجيب  اجملمتع  مع  وتكيفه  عنه  الشعور ابخلوف  بعاد  وا  جعزه  ومتقباًل  نفسه  حيية  عىل 

 .   (42:3) الاجامتعية 

 رتوحي الراييض والرتوحي الاجامتعي .  وهبذا يكون قد حتقق اال جابة عىل تساؤل البحث حول نوعيات ال نشطة املفضةل دلى املعاقني ذهنيًا يف لك من ال   

 -يف ضوء عرض النتاجئ ومناقش هتا ويف حدود عينة البحث توصل ادلارسون ا ىل الاس تنتاجات ال تية : أ واًل : الاس تنتاجات 

 لل نشطة الرتوحيية الرايضية .  %(53.70)حققت مشاركة املعاقني ذهنيًا أ عىل معدالهتا بنس بة  -1
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 للنشطة الرتوحيية الاجامتعية .  %(46.30)حققت مشاركة املعاقني ذهنيًا أ عىل معدالهتا بنس بة  -2

 .   (8)حققت املشاركة الرتوحيية الرايضية أ عىل نس هبا املئوية واكنت ممتثةل يف الفقرة رمق   -3

 .    (7) س هبا املئوية واكنت ممتثةل يف الفقرة حققت املشاركة الرتوحيية الاجامتعية أ عىل ن  -4

 اثنيًا : التوصيات 

 رضورة اس تخدام اس امترة الاس تبيان لتقيمي املشاركة يف ال نشطة الرتوحيية الرايضية والاجامتعية للمعاقني ذهنيًا .  -1

 ذهنيًا . التأ كيد عىل توفري ال هجزة وال دوات اخلاصة ابل نشطة الرتوحيية الرايضية اخملتلفة واليت تراعي فهيا جانب السالمة وال مان للمعاقني -2

عداد برامج تروحيية رايضية واجامتعية واليت تراعي فهيا القدرات الع الت -3  قلية والبدنية للمعاقني ذهنيًا أ كيد عىل ا 

عداد وصقل يف جمال ال نشطة الرتوحيية الراي -4  ضية والاجامتعية . التأ كيد عىل ا دخال املعلمني واملرشفني عىل العملية التعلميية للمعاقني ذهنيًا يف دورات ا 
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 وضع مستوايت معيارية لبطارية اختبارات مستخلصة  

 لقياس االستعداد البدين يف كرة اليد 

 د. لطفية إحممد شقالبو                                                            *       
 د.فاطمة مجعة بن سعود  **

عداد النشء  وفق تصور شامل ومهنج خمطط  :    مقدمة ومشلكة البحث  تعترب املدرسة يه املؤسسة اليت أ نشأ ها اجملمتع لرتبية صغاره وش بابه ، فهيي امللكفة اب 

 املراحل اليت تظهر فهيا فاملدرسة يه املرجع ال عىل يف لك ما يتعلق بعملية الرتبية فهيي تلعب دورا قياداي يف حياة اجملمتع ،وتعترب املرحةل الابتدائية من أ مهوحممك ،  

 لقابلية لتعمل ال نشطة الرايضية . أ وجه منو الطفل البدين واحلريك والعقيل ، كام أ نه يف هذه املرحةل يكتسب الطفل العديد من املهارات وتكون دليه ا

( عىل أ ن يف هذه املرحةل السنية يزداد تطور المنو  2003(, وأ محد أ مني )2002(, ومصطفى ابيه ) 1985)  Morris & Stiehlويتفق لك من موريس وس تايل      

الط  تتسم حراكت  التحمك فهيا كام  القدرة عىل  الهادف حلراكته ومن  التوجيه  بدرجة كبرية من  يمتكن  الطفل  ا ذ جند أ ن  الرشاقة  احلريك بصورة ملحوظة  بقدر كبري من  فل 

 (. 60: 2(، )97: 16(، )196 -195:  21) والرسعة والقوة

براهمي عبد ربه )    ( أ ن الطفل يف هذه املرحةل يمتكن من أ داء معظم احلراكت الانتقالية وتتحسن مقدرته عىل تركزي البرص ومتابعة ال ش ياء 2005ويضيف أ سامة راتب وا 

 ( . 106: 3ركية املتنوعة )والتناول ويمتزي مبقدرته عىل رسعة اكتساب وتعمل املهارات والقدرات احل

فريت كوب      ( عىل أ ن تالميذ هذه املرحةل يظهر دلهيم منو املهارات احلركية بصورة سلسة وقوية ولكن قد يظهر تباين كبري بيهنم من  2002)    Everett Koopويؤكد ا 

 (. 20حيث التوافق والتوازن والتحمل البدين )

مارك       املMark  (2003ويشري  هذه  أ ن  عىل  ابل نشطة (  ال طفال  اهامتم  واحضا يف  ويبدو ذكل  امليول  ظهور  وبداية  التفكري الابتاكري  عىل  القدرة  بمنو  تمتزي  رحةل 

 (. 22الرايضية اليت متارس خبطط تتحدى تفكريمه وتتطلب ابتاكرمه مثل كرة القدم والسةل واليد )

   ( ربه  عبد  براهمي  ا  راتب،  أ سامة  فر 2005ويضيف  هناك  ل ن  نظرا  اس تعدادمه  (  ومدى  احلركية  وقدراهتم  اجلسمي  المنو  التالميذ يف خصائص  بني  متوقعة  فردية  وق 

نه يتوقع أ ن يكون هناك متزي واحض لبعض التالميذ يف تكل اخلصائص اجلسمية واحلركية ,وبذكل ميكن للمريب   ماكنية تفوقهم يف وقابليهتم للتعمل والتدريب فا  الراييض التنبؤ اب 

 (. 19: 3رايضية ،ومن مث اختيارمه مضن الفرق الرايضية املدرس ية )بعض ال نشطة ال

ة قياس الاس تعدادات للطفل  وتلعب معرفة الاس تعدادات و القدرات اخلاصة دورا هاما يف معلية التوجيه و اال رشاد الختيار ال نشطة الرايضية اخملتلفة ذلا من الرضور    

دأ  يف التدريب الفعيل يف نوع النشاط اخملتار حىت نس تطيع بذكل أ ن نوفر الوقت واجلهد اذلي يبذل يف التدريب ، كام اذلي يريد ممارسة نشاط راييض معني قبل أ ن يب

 ت . جيب أ ن ختضع معلية التوجيه ا ىل أ سس علمية سلمية واليت من أ مهها معليات القياس والتقومي ، فالتقومي معلية الزمة ل ي جمال من اجملاال

أ خرون )  ويؤكد كامل ادلين    النظم 2002درويش و  يتجزأ  من  الرتبوية حىت صار جزءا ال  العمليات  أ صبح مالزما للك  العرص احلديث  التقومي وبراجمه يف  أ ن  ( عىل 

ال الرتبوي دون الاستناد ا ىل برانمج يف اجملالتعلميية أ و التدريبية مفنذ  بداية القرن العرشين ظهر الاهامتم بعملية التقومي نتيجة ال ميان املربني بأ ن أ ي تقدم ال ميكن ا حرازه  

 ( .17: 9تقوميي ، ولقد مشل التقومي أ غلبية اجملاالت و أ صبح مالزما للك معل ينشد منه التقدم والريق )

يت البد وأ ن تس تخدم ال سلوب  والرتبية الرايضية يه ا حدى اجملاالت اليت تس توجب رضورة اس تخدام القياس والتقومي ، وتعترب كرة اليد ا حدى ال نشطة الرايضية ال   

تقدم وحتقيق مس توى للتعرف عىل مدى  املتخصصني ،وابس تخدام    هماري  العلمي  من  لكثري  اذلاتية  الشخصية  اخلربات  تتحرر من جمرد  دقيقة  علمية  ،وبطريقة  أ فضل 

و وس يةل هامة ال حداث التغيري و التطوير فهيا سواء اكن من حيث  س نة( ال خيرج عن الهدف ال سايس للتقومي ، فه  12-9الاختبارات يف رايضة كرة اليد للتالميذ من )

 لنشاط ادلاخيل أ و اخلاريج.  تعلمي املهارات احلركية واكتساب القدرات البدينة وتطويرها أ و من حيث اختيار التالميذ للمشاركة يف الفرق الرايضية املدرس ية سواء اب

لتحديد    العلمية  ادلراسات  من  العديد  متت  برجامن    ولقد  براين  مثل  اليد  كرة  يف  موضوعية  )Brian bargeman  (1995اختبارات  ا محمد  19(  ولطفيه   ،)

(  ،ودراسة تيسري  6( )2006( ، ودراسة حازم العامري )13( ) 1999(، ومحمد خادل محودة وهاةل يوسف مندور )4()1999(، وأ كرم عيد زغيل )11( )1997شقالبو)

 ( .  5( ) 2013منيس وأ خرون )

ذا قورن مبس توى ادلول العربية وال فريقية ،وقد ير      جع السبب الرئييس يف هذا  وبنظرة رسيعة ا ىل مس توى لعبة كرة اليد بليبيا جند أ ن املس توى متدين بصورة واحضة ا 

املبكر لتالميذ املرحةل الابتدائية ملامرس  التوجيه  اال عداد و  الفعال يف  القيام بدورها  املدرسة عن  لعجز  املناس بة ال ماكنياهتم واس تعداداهتم ،ومن خالل التدين  ال نشطة  ة 

ناء مس توايت معيارية لالختبارات  احلرص املكتيب لدلراسات السابقة يف جمال كرة اليد الحظتا الباحثتان قةل ادلراسات اليت تناولت بناء بطارية اختبارات يف كرة اليد وب 

س نة( مبدارس بدلية الزاوية بليبيا وذكل لالس تفادة من هذه ادلراسة   12:    9ه ادلراسة لتالميذ املرحةل السنية من  )املس تخلصة ، وهذا ما دعا الباحثتان ا ىل ا جراء هذ

 ندية ،نواة للفرق احمللية ابل   مكؤرش الختيار التالميذ لتشكيل الفرق الرايضية املدرس ية لكرة اليد للمشاركة يف النشاط ادلاخيل والنشاط اخلاريج ابملدرسة واليت تعد
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لمدرسة واذلي يعد جزءاً  حيث أ ن هممة مدرس الرتبية الرايضية ليست قارصة عىل تنفيذ درس الرتبية الرايضية حفسب بل اال دارة الفعاةل للنشاط ادلاخيل واخلاريج ل

 أ ساس يًا من برانمج الرتبية الرايضية املدرس ية . 

-9معيارية لبطارية الاختبارات املس تخلصة لقياس الاس تعداد البدين لكرة اليد لتالميذ املرحةل السنية من )هيدف البحث ا ىل بناء مس توايت :   أ هداف البحث

 س نة( ببدلية الزاوية وذكل من خالل:  12

 س نة( . 12-9التعرف عىل مكوانت الاس تعداد البدين لكرة اليد لتالميذ املرحةل السنية من ) -1

 س نة(. 12-9عداد البدين لكرة اليد لتالميذ املرحةل السنية من )حتديد أ مه الاختبارات اليت تقيس الاس ت -2

 س نة( ببدلية الزاوية . 12-9اس تخالص بطارية اختبارات لقياس الاس تعداد البدين لكرة اليد لتالميذ املرحةل السنية من ) -3

 بنني/ بنات( ول فراد العينة بنني وبنات الًك عىل حده .بناء مس توايت معيارية لبطارية الاختبارات املس تخلصة لقياس الاس تعداد البدين للعينة كلك ) -4

 تساؤالت البحث :

 ما يه مكوانت الاس تعداد البدين لكرة اليد لتالميذ املرحةل السنية قيد البحث؟  -1

 ما يه أ مه الاختبارات اليت تقيس الاس تعداد البدين لكرة اليد لتالميذ املرحةل السنية قيد البحث؟  -2

 ية املرحشة قابةل للتجمع حنو عوامل ميكن قبولها واس تخالص بطارية لقياس الاس تعداد البدين لكرة اليد لعينة ادلراسة ؟هل الاختبارات البدن  -3

العينــة بنــني وبنــات  هل ميكن اش تقاق مس توايت معيارية من بطارية الاختبارات املس تخلصة لقياس الاس تعداد البدين  ل فراد العينة كلك )بنني / بنات( ول فراد -4

  عىل حده ؟الكً 

 ا جراءات البحث : 

 اس تخدمت الباحثتان املهنج الوصفي ابل سلوب املسحي ملالمئته وطبيعة وأ هداف ادلراسة .  مهنـج البحـث :

الرابع واخلامس  %( من تالميذ الصف  16.60( تلميذ وتلميذة بنس بة )2107مت اختيار عينة البحث ابلطريقة العشوائية الطبقية وبلغ جحم العينة )عينة البحـث :   

س نة( من تالميذ مدارس بدلية الزاوية ،حيث مت تقس مي أ فراد العينة عىل ادلراس تني   12-9والسادس من املرحةل الابتدائية للتعلمي ال سايس واليت ترتاوح أ عامرمه من ) 

 تلميذ وتلميذة(.  1814اش تقاق املعايري وبلغ عددمه  تلميذ وتلميذة ( و)الثانية دراسة 293ال ساس يتني )ال وىل دراسة اس تخالص البطارية وبلغ عددمه 

 اس تخدمت الباحثتان عددا من ال دوات اليت ساعدهتام يف مجع بياانت البحث ومهنا ما ييل: أ دوات البحث : 

ســ نة(،  12-9واملناســ بة لتالميــذ املــرحةل الســنية مــن )اس امترة اس تطالع رأ ي اخلــرباء لتحديــد مكــوانت الاســ تعداد البــدين يف كــرة اليــد وأ مه الاختبــارات الــيت تقيســها 

 بطاقات تسجيل الاختبارات البدنية ،ال دوات املس تخدمة يف تنفيذ الاختبارات .  البدنية املس تخدمة يف البحث ، الاختبارات

 املرحةل السنية قيد البحث (النس بة املئوية ل راء اخلرباء  يف مكوانت الاس تعداد البدين لكرة اليد لتالميذ  2جدول ) 

 النس بة املئوية لتكرارات ترش يحات اخلرباء  مكوانت الاس تعداد البدين  مسلسل 

 %81 القوة العضلية  1

 %100 القوة املمزية ابلرسعة لعضالت الرجلني  2

 %100 القوة املمزية ابلرسعة لذلراع الرامية  3

 %86 الرسعة الانتقالية  4

 %81 التحمل العضيل  5

 %81 التحمل ادلوري التنفيس 6

 %100 الرشاقة  7

 %95 املرونة    8  

 %66 التوازن  9

 %100 التوافق  10

 %95 ادلقة  11
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%( مــن رأ ي اخلــرباء ويه )القــوة املمــزية ابلرســعة لعضــالت الــرجلني  50وقد مت حتديد مكوانت الاس تعداد البدين  اليت حصلت عىل موافقة اخلرباء بنس بة أ عىل مــن ) 

العضــيل ، التحمــل ادلوري التنفيســ ،القــوه العضــلية ،القوة املمزية ابلرسعة لعضالت اذلراع الرامية ، الرشاقة ،التوافــق ، ادلقــة ،املرونــة ، الرســعة الانتقاليــة ، التحمــل 

 ما يه مكوانت الاس تعداد البدين لكرة اليد لتالميذ املرحةل السنية قيد البحث؟  واذلي ينص عىل  التساؤل ال ول،التوازن( ، وبذكل مت اال جابة عىل 

رات تقيس لك مكون من مكوانت الاس تعداد البدين لكرة اليد وبرشط أ ال تقل نس بة حددت الباحثتان ثالثة اختباالاختبارات اليت تقيس مكوانت الاس تعداد البدنـي :

 %( من رأ ي اخلرباء . 50لك اختبار عن )

 (النس بة املئوية ل راء اخلرباء يف الاختبارات اخملتارة لقياس مكوانت الاس تعداد البدين لكره اليد 3جدول ) 

 ت 

 النس بة املئوية لرأ ي اخلرباء  القياس وحدة   الاختبارات  مكوانت الاس تعداد البدين 

 القوة العضلية  1

 %89 ك/ج قوة عضالت الرجلني

 %88 ك/ج قوة عضالت الظهر 

 %82 ك/ج /ث30اجللوس من الرقود 

2 
القــوة املمــزية ابلرســعة لعضــالت 

 الرجلني

 %100 س الوثب العمودي من الثبات

 %100 س الوثب العريض من الثبات 

 %88 س الوثبة الثالثية من الثبات 

3 
القــوة املمــزية ابلرســعة لعضــالت 

 اذلراع الرامية

 %83 مرت  ريم كرة الهويك ل قىص مسافة

 %94 مرت  ريم كره طبية ل قىص مسافة

 %90 مرت  رىم كره يد قانونيه ل قىص مسافة

 الانتقالية الرسعة   4

 %80 زمن/ث مرت من البدء املنخفض   50عدو 

 %89 زمن/ث مرت من البدء العايل   30عدو 

 %99 زمن/ث مرت من البدء العايل   20عدو 

 التحمل العضيل   5

 %72 عدد مرات اجللوس من الرقود من وضع ثىن الركبتني 

 %77 عدد مرات الانبطاح املائل ثىن اذلراعني  

 %70 عدد مرات الوثب العمودي من الوقوف والركبتني نصف ثين  

 التحمل ادلوري التنفيس   6

 %76 زمن / ث مرت  400اجلري ملسافة 

 %69 مرت  دقيقة   12امليش أ و اجلري ملدة 

 %83 زمن / د مرت  800اجلري أ و امليش ملسافة 

 الرشاقة  7

 %80 عدد/تكرار /ث 10اخلطوة اجلانبية  

 %85 زمن / ث اجلري الزجزايج بطريقة ابرو

 %76 زمن / ث رايت بومراجن للرشاقة 

 املرونة  8

 %90 س ثىن اجلذع لل مام من الوقوف 

 %84 س مرونة املنكبني

 %81 س مرونة دوران اجلدع للجانبني 

 التوازن  9

 %77 زمن / ث الوقوف عىل العارضة مبشط القدم ابلطريقة املتعامدة

 %78 زمن / ث التوازن احلريك مبعرفه ابس

 %74 زمن / ث الوثب والتوازن فوق العالمات

1

0 
 التوافق 

 %76 عدد مرات النط من فوق احلبل  

 %90 زمن /ث ادلوائر املرمقة 

 %90 درجه  رىم الكرات عىل احلائط

1

1 
 ادلقة 

 %95 درجه  التصويب عىل املربعات املتداخةل 

 %88 درجه  التصويب عىل ادلوائر املتداخةل  

 %95 درجه  التصويب عىل زوااي املرىم املرسومة عىل احلائط

 ما يه أ مه الاختبارات اليت تقيس الاس تعداد البدين لكرة اليد لتالميذ املرحةل السنية قيد البحث ؟للبحث وهو  التساؤل الثاينيوحض اال جابة عىل  (3جدول )
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جراء ادلراسة الاس تطالعية يف الفرتة من )ادلراسة الاس تطالعيــة :  س نة( بلغ   12-9رحةل السنية من )( عىل عينة من تالميذ امل9/2012/ 26:  16قامت الباحثتان اب 

تلميذات( من   5تالميذ( و) 5تلميذ وتلميذه( ، مت اختيار العينة ابلطريقة العشوائية الطبقية من الصفوف الرابع واخلامس والسادس للمرحةل الابتدائية بواقع ) 30جحمها )

 ة. لك صف درايس من مدرسة أ سامء بنت أ يب بكر، ومن خارج عينة ادلراسات ال ساس ي

 اس تخدمت الباحثتان ما ييل للحصول عىل معامل الصدق لالختبارات : صدق الاختبارات :  :  املعامالت العلمية لالختبارات املس تخدمة يف البحث : أ وال 

اس تطالع رأ ي اخلرباء ويتضح ذكل : وهو ما يطلق عليه أ يضا بصدق املضمون أ و احملتوى ومث حسابه طبقا ل سلوب التفكري املنطقي عن طريق الصدق املنطقي  -أ  

 ( .3من اجلدول )

: من خالل التحليل العاميل والتعرف عىل درجة تش بع الاختبارات عىل العوامل وهو ما يعرب عنه ابلصدق العاميل ، ويتضح ذكل من اجلدول  الصدق العاميل  -ب

(14 .) 

عادة تطبيقه بعد فرتة زمنية مدهتا )ثالث أ ايم( عىل عينة ادلراسة الاس تطالعية و  مت حساب ثبات الاختبارات بطريقة تطبيق الاثبات الاختبارات :   -اثنيا  ختبار وا 

 ( تلميذ وتلميذة ، وقد اس تخدمت الباحثتان معامل أ لفاكروبناخ للثبات بني التطبيقني ال ول والثاين .30البالغ جحمها )

 للثبات للك من التطبيق ال ول والثاين الختبارات    ( الوسط احلسايب والاحنراف املعياري ومعامل أ لفاكرونباخ 4جدول ) 

مكوانت الاس تعداد  

 البدين 
 الاختبارات  م 

 التطبيق الثاين  التطبيق ال ول 

الاحنراف    الوسط احلسايب معامل أ لفا للثبات 

 املعياري 

 الاحنراف  املعياري الوسط احلسايب

 

 القوة 

 0.981 35.499 94.874 36.777 93.106 قوة عضالت الرجلني    .1

 0.988 15.131 45.993 15.165 44.816 قوة عضالت الظهر   .2

 0.975 5.246 9.874 5.196 9.379 / ث30اجللوس من الرقود يف   .3

القوة املمزية ابلرسعة  

 لعضالت الرجلني 

 0.964 5.291 21.164 4.975 20.195 الوثب العمودي من الثبات   .4

 0.515 0.224 1.286 0.509 1.298 الثباتالوثب العريض من   .5

 0.927 0.498 3.262 0.475 3.224 الوثبة الثالثية من الثبات   .6

القوة املمزية ابلرسعة  

 لعضالت اذلراع الرامية 

 0.980 6.959 17.156 6.937 17.187 ريم كرة هويك ل قىص مسافة    .7

 0.944 1.894 5.970 1.897 5.965 ريم كرة طبية ل قىص مسافة    .8

 0.989 4.446 11.289 4.450 11.255 ريم كرة يد ل قىص مسافة  .9

 0.974 1.102 10.543 1.110 10.702 مرت من البدء املنخفض 50عدو   .10 الانتقالية   الرسعة

 0.880 0.630 6.199 0.605 6.403 مرت من البدء العايل 30عدو   .11

 0.775 0.644 4.632 0.660 4.755 مرت من البدء العايل 20عدو   .12

 0.986 6.799 5.778 6.870 4.901 اجللوس من الرقود من وضع  ثين الركبتني   .13 العضيل  التحمل

 0.985 8.908 16.096 8.885 15.505 الانبطاح املائل ثين اذلراعني  .14

 0.976 7.839 16.331 7.828 15.638 الوثب العمودي من الوقوف والركبتني نصف ثين    .15

 0.731 43.070 142.793 28.012 144.137 مرت  400اجلري ملسافة   .16 التنفيس   ادلوري التحمل

 0.982 623.865 2121.631 645.815 2082.413 دقيقة  12امليش واجلري ملدة   .17

 0.852 1.04 5.05 1.02 5.14 مرت  800امليش واجلري ملسافة   .18

 

 الرشاقة 

 0.799 2.775 14.972 2.500 14.471 / ث 10اخلطوة اجلانبية     .19

 0.914 0.822 8.696 0.775 8.873 اجلري الزجايج بطريقة ابرو   .20

 0.837 2.414 20.375 2.470 20.706 رايت بومراجن للرشاقة   .21

 

 املرونة 

 0.957 5.410 2.307 5.507 2.113 ثين اجلذع لل مام من الوقوف    .22

 0.976 10.756 31.894 11.289 32.288 مرونة املنكبني   .23

 مرونة دوران اجلذع                     للميني       .24

 للشامل                                        

34.181 9.181 33.980 8.694 0.979 

33.621 8.812 43.119 8.938 0.985 

 0.774 9.609 15.292 6.069 14.648 الوقوف عىل العارضة مبشط القدم    .25 التوازن 

 0.940 18.151 74.903 17.926 74.571 التوازن احلريك بعرفة ابس  .26

 0.963 15.346 45.747 15.24 42.710 الوثب والتوازن فوق العالمات  .27

 

 التوافق 

 0.659 3.637 2.860 1.824 2.317 النط من فوق احلبل   .28

 0.988 5.956 18.277 5.954 18.465 ادلوائر املرمقة  .29

 0.961 5.810 9.680 6.044 9.044 ريم الكرات عىل احلائط  .30

 

 ادلقة 

 0.943 4.564 7.645 4.418 6.894 التصويب عىل املربعات املتداخةل   .31

 0.963 5.191 11.768 5.081 11.362 التصويب عىل ادلوائر املتداخةل   .32

 0.959 4.294 8.137 4.171 7.437 التصويب عىل زوااي املرىم املرسومة عىل احلائط   .33
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( واكنــت أ غلــب الاختبــارات ذات درجــة 0.994:  0.515يوحض اجلدول السابق ثبات اختبارات الاس تعداد  البدين حيث تراوحت قمية معامل أ لفاكرونباخ للثبات بني )

 عالية من الثبات. 

 ) دراسة اس تخالص بطارية اختبارات لقياس الاس تعداد البدين  لكرة اليد (:ادلراسة ال ساس ية ال وىل  

 ( تلميذ وتلميذه من الصفوف )الرابع واخلامس والسادس ( للمرحةل الابتدائية للتعلمي ال سايس من املدارس بدلية الزاوية .293بلغ جحم العينة ):  جحم العينة

 . 15/11/2012حىت  14/10/2012قامت الباحثتان بتطبيق الاختبارات عىل عينه البحث يف الفرتة من  : تنفيذ ادلراسة ال ساس ية ال وىل

 : ) دراسة اش تقاق املعايري (ادلراسة ال ساس ية الثانية 

 ايس ببدلية الزاوية .( تلميذ وتلميذة من تالميذ املرحةل الابتدائية للتعلمي ال س1814بلغ جحم عينة ادلراسة ال ساس ية الثانية ):  جحم العينة

،وقد حرصت الباحثتان عىل تطبيق القواعد اليت مت  25/4/2013وحىت   27/1/2013قامت الباحثتان بتطبيق ادلراسة يف الفرتة من   تنفيذ ادلراسة ال ساس ية الثانية :  

 دلراسة ال ساس ية الثانية .تطبيقها أ ثناء ا جراء ادلراسة ال ساس ية ال وىل واجلدول التايل يوحض اخلطة الزمنية ال جراء ا

( وقــد مت SPSSلتحقيق أ هداف البحث والتوصل ا ىل النتاجئ قد مت اس تخدام حزمة الربامج اخلاصة ابملعاجلات اال حصــائية  يف العلــوم الاجامتعيــة )  املعاجلات اال حصائية :

التحليــل العــاميل ابســ تخدام طريقــة املكــوانت  -معامل أ لفا كرونبــاخ للثبــات  -ري  الاحنراف املعيا  –املنوال    –الوس يط    –اس تخراج املعاجلات التالية : الوسط احلسايب  

 املئينيات.  -ال ساس ية لهوتلنج يف حتليل املصفوفة العاملية ملتغريات البحث 

لهيا الباحثتان حسب ترتيب ال هداف  قيد البحث. عرض النتاجئ ومناقش هتا :   يف ضوء أ هداف وتساؤالت البحث يمت عرض ومناقشة النتاجئ اليت توصلت ا 

اكنت أ ول خطوات التحليل العاميل يه اس تخراج مصفوفة معامالت الارتباطات البينية   نتاجئ التحليل العاميل لالختبارات اليت تقيس مكوانت الاس تعداد البدين :

فة  الارتباطية الشامةل  لثالثة وثالثون متغرياً تشمل ثالث اختبارات للك مكون من مكوانت الاس تعداد البدين لكرة اليد ، حيث أ ن التحليل العاميل يبدأ  ابملصفو ل 

( معامل ارتباط مهنا 561البدين قد تضمنت )الختبارات البحث وينهتيي ا ىل تلخيصها يف املصفوفة الارتباطية وأ ن مصفوفة الارتباطات البينية الختبارات الاس تعداد 

(  28( معامل ارتباط سالب، و)21( معامل ارتباط موجب و)52، ومهنا )  0.01( معامل ارتباط معنوي عند مس توى دالةل 73( ارتباطًا معنواي ينقسم ا يل )101)

( معامل ارتباط غري معنوي ، مهنا 460مل ارتباط سالب ، وكذكل هناك )( معا14( معامل ارتباط موجب و)14مهنا )  0.05معامل ارتباط معنوي عند مس توى دالةل 

 ( معامل ارتباط سالب . 208( معامل ارتباط موجب و)252)

كــام أ ن أ عــىل  ( ،0.765واكنت أ عىل الارتباطات املوجبة بني اختبار ريم كرة اليد القانونية ل قىص مسافة ، واختبار ريم كرة الهويك ل قىص مسافة ، حيــث بلــغ )         

( ،وتبــني أ ن هنــاك جتمعــات ذات -0.512مرت من البــدء املــنخفض واختبــار ريم كــرة الهــويك ل قىصــ مســافة حيــث بلــغ ) 50الارتباطات السالبة اكنت بني اختبار عدو 

بارات ميثل اخلطوة ال ولية للتحليــل العاميل،وهــذا مــا ارتباطات بينية عالية تدل عىل عدد من العوامل املس تقةل ، وحيث أ ن احلصول عىل الارتباطات بني متغريات الاخت 

( أ ن أ مهية الارتباطات بني املتغريات تمتثــل يف كوهنــا خطــوة متهيديــة للوصــول ا ىل صــورة ملخصــة جملموعــة مــن الارتباطــات يف معليــة 1996يؤكده محمد صبحي حسانني )

 ( .23: 14التحليل العاميل )

باطات البينية الختبارات ادلراسة للتوصل ا ىل املصــفوفة العامليــة الــيت تصــنف الاختبــارات ا ىل فئــات أ و جتمعــات اس تخدمت الباحثتان مصفوفة الارت   وقد

ر وبعــده ،وقــد أ ســفرت متجانسة حبيث تقيس لك فئة عامال من تكل العوامل ، وقد اس تخلص من التحليل العاميل عرشة عوامل ، وقد لوحظ أ ن القمي اثبتة قبل التــدوي

ا يف ذكل يل العاميل املبارش عىل عرشة عوامل اس تخلصت من ثالثة وثالثون متغري لتحديد العوامل وتوقف احلاسب عن اس تخراج أ ي عوامــل ا ضــافية معمتــدنتاجئ التحل 

 . Kaiserلاكيزر  Varimaxابس تخدام أ لفا رميكس  simple structure عىل حمك اكيزر ،مث مت تدوير العوامل العرشة املس تخلصة للوصول ا ىل البناء البس يط  

اميل يف هــذه ادلراســة وتوصلت الباحثتان ا ىل أ ن القمي العددية لتش بعات اختبارات الاس تعداد البدين  بعواملها املشرتكة قد تغريت أ ساس يا، وهيدف التحليــل العــ         

دراك العالقة بــني العوامــل املس تخلصــة وتفســريا ابلقــدرات ا ىل حماوةل فصل العوامل الطائفية اليت تامتيز فامي بيهنا ا ىل احلد اذلي يصلح ا ىل تفسري هذه العوامل وليك مي  كن ا 

وذكل حىت تتضــح املكــوانت الاختباريــة   0.3اليت تس تدل علهيا الباحثتان بتسجيل النتاجئ الهنائية للتدوير املتعامد حبيث حتذف مجيع التش بعات اليت تزيد أ و تقل عن ± 

 للك عامل.
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 الاس تعداد البدين الختبارات   0.3(العوامل الاولية املس تخلصة بعد التدوير وبعد حذف مجيع التش بعات اليت تقل عن ±  5جدول ) 

 اال ختبارات  رمق 

 العوامــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  
 الش يوع 

 العارش  التاسع  الثامن  السابع  السادس  اخلامس   الرابع  الثالث  الثاين  الاول 

 قوة عضالت الرجلني     1
0.690                   0.536 

 قوة عضالت الظهر     2
0.773                   0.622 

 /ث 30اجللوس من الرقود     3
0.519       0.471           0.612 

 الوثب العمودي من الثبات    4
      -0.447             0.581 

 الوثب العريض من الثبات    5
        0.725           0.571 

 الوثبة الثالثية من الثبات    6
0.464           0.318       0.557 

 ريم كرة الهويك ل قىص مسافة    7
0.848                   0.811 

 ريم كرة طبية القىص مسافة     8
0.808                   0.777 

9 

ريم كرة يد قانونية القىص  

 مسافة  
0.795                   0.720 

10 

مرت من البدء    50عدو  

 املنخفض  
-0.515     0.492             0.582 

 مرت من البدء العايل    30عدو   11
      0.633             0.562 

 مرت من البدء العايل    20عدو    12
  -0.341   0.485         0.329   0.576 

13 

اجللوس من الرقود من وضع    

 ثين الركبتني 
0.478       0.315 0.301         0.564 

 الانبطاح املائل ثين اذلراعني    14
          0.596         0.632 

15 

الوثب العمودي من الوقوف    

 والركبتني نصف ثين 
                0.762   0.678 

 مرت   400اجلري ملسافة     16
          -0.451   0.313     0.513 

 دقيقة   12اجلري وامليش ملدة     17
0.362         0.451         0.512 

18 

  800جري وامليش ملسافة     

 مرت 
              0.739     0.656 

 /ث 10اخلطوة اجلانبية     19
            0.758       0.647 

 اجلري الزجزايج بطريقة ابرو    20
-0.509                   0.464 

 0.503                   0.514- رايت بومراجن للرشاقة  21

 0.645         0.741           ثين اجلذع لل مام من الوقوف     22

 0.603     0.367       0.505-       مرونة املنكبني    23

 

 24   

مرونة دوران اجلذع للجانبني     

 )للميني( 
    0.895               0.822 

 0.836               0.885    مرونة دوران اجلذع للجانبني     24
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 اال ختبارات  رمق 

 العوامــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  
 الش يوع 

 العارش  التاسع  الثامن  السابع  السادس  اخلامس   الرابع  الثالث  الثاين  الاول 

 )للشامل(  ب 

 25 

الوقوف عىل عارضة مبشط    

 القدم ابلطريقة املتعامدة  
        0.479         0.300 0.523 

 0.675     0.514 0.324-       0.315 0.325-   التوازن احلريك مبعرفة ابس    26

27 

التوازن فوق  الوثب و   

 العالمات  
                  0.836 0.769 

 0.500                 0.555   فوق احلبل   النط من    28

 0.503       0.614-             ادلوائر املرمقة     29

 0.627                 0.398 0.598 رات عىل احلائط ريم الك    30

31 

عىل املربعات    التصويب   

 املتداخةل  
  0.531                 0.507 

32 

التصويب عىل ادلوائر    

 املتداخةل  
  0.588                 0.479 

33 

التصويب عىل زوااي املرىم    

 املرسومة عىل احلائط 
  0.619                 0.540 

 20.704 1.260 1.272 1.423 1.115 1.700 1.700 1.796 2.088 2.187 5.663 اجلدر الاكمن            

نس بة التباين بعد             

 الاس تخالص 
16.655 6.433 6.141 5.281 5.001 5.001 4.749 4.184 3.742 3.705 60.892 

 نس بة التباين املتجمع      
16.655 23.088 29.230 34.511 39.512 44.513 49.262 53.447 57.189 60.894 408.300 

( اختبارات من 7( اختبار من مجموع الاختبارات اخملتارة قيد ادلراسة ، والعامل الثاين قد تش بع عليه )13( أ نه قد تش بع عىل العامل ال ول )5ويتضح من اجلدول )  

( اختبارات ، 4عامل اخلامس قد تش بع عليه )( اختبارات ، وال5( اختبارات ، والعامل الرابع قد تش بع عليه )3مجموع الاختبارات والعامل الثالث قد تش بع عليه )

( اختبارات ، أ ما العامل التاسع  4( اختبارات ، والعامل الثامن قد تش بع عليه    )  4( اختبارات ، والعامل السابع تش بع عليه )5والعامل السادس قد تش بع عليه )

 والعامل العارش فقد تش بع علهيام اختباران فقط. 

ل نس تطيع أ ن نشري ا ىل أ ن العوامل املس تخلصة بعد التدوير املتعامد  مثانية عوامل فقط ، حيث مت استبعاد العامل التاسع وىف ضوء رشوط قبول العام

 والعارش نتيجة لعدم تش بع ثالثة اختبارات أ و أ كرث علهيام. 

استندت الباحثتان يف تفسري العوامل املس تخلصة عن طريقة التدوير املتعامد  مناقشة نتاجئ التحليل العامىل لالختبارات اليت تقيس مكوانت الاس تعداد البدين : 

تباع تعلاميت ترس تون   .  Thurstonاملس تخدمة عىل ا 

 الرتتيب التنازيل لتش بعات اختبارات الاس تعداد البدين لكرة اليد ابلعامل ال ول   ( 6جدول ) 

 التش بع  اس الاختبار  رمق الاختبار  مسلسل 

 0.848 ريم كرة الهويك ل قىص مسافة  7 1

 0.808 ريم كرة طبية ل قىص مسافة   8 2

 0.795 ريم كرة يد قانونية ل قىص مسافة   9 3

 0.773 قوة عضالت الظهر  2 4

 0.690 قوة عضالت الرجلني  1 5

 0.598 ريم الكرات عىل احلائط  31 6

 0.519 /ث 30اجللوس من الرقود يف  3 

 0.478 اجللوس من الرقود من وضع ثين الركبتني  13 8

 0.464 الوثبة الثالثية من الثبات   6          9    

 0.362 دقيقة   12اجلري وامليش ملدة  17 10

 -0.509 اجلري الزجزاىج بطريقة ابرو  20 11

 -0.514 رايت بومراجن للرشاقة  21 12

 -0.515 مرت من البدء املنخفض 50عدو  10 13
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لــيت تشــ بعت ( الرتتيب التنازيل لتش بعـات الاختبارات ادلاةل عىل العامل ال ول ابس تخدام التدوير املتعامد ، كام يتضح من اجلدول أ ن الاختبــارات ا6وحض اجلدول )

( اختبــار حيــث تراوحــت قــمي  33البحــث الــيت بلــغ عــددها ) ( اختبار من مجموع الاختبارات اللكية قيد 13عىل العامل ال ول ابس تخدام التدوير املتعامد قد بلغت )

( ، كام يتضح مــن اجلــدول 0.848( ، واكن أ عىل تش بع هو الختبار ريم كرة الهويك ل قىص مسافة حيث بلغ ) 0.848:    -  0.515تش بعاهتا عىل هذا العامل ما بني )  

بار ريم كرة طبية ل قىص مسافة واختبار ريم كرة يد قانونية ل قىصــ مســافة حيــث بلغــت قميــة أ ن أ عىل التش بعات اكنت الختبار ريم كرة الهويك ل قىص مسافة و اخت 

( ، ومن املالحظ أ ن الاختبارات الثالث ال وىل الغرض مهنا هو قيــاس القــوة املمــزية ابلرســعة لعضــالت 0.795(،)0.808(،)0.848التش بعات الثالثة عىل التوايل )

ا العامل بعامل القوة املمزية ابلرسعة لعضالت اذلراع وهذه القدرة يه ا حدى مكوانت الاس تعداد البدين اليت حددها اخلــرباء بنســ بة  اذلراع ، وابلتايل ميكن تسمية هذ

( 34:  15) ( حيث حدد عنرص القوة املمزية ابلرسعة عىل أ هنا ا حدى أ مه العنارص البدنيــة لناشــ ئني كــرة اليــد1992%  وهذا يتفق مع دراسة محمد عبد اجمليد )    100

ليه كامل عبد امحليد وصبحي حسانني ) ( عىل أ ن من أ مه العنارص البدنية اخلاصــة  2002(، وكامل الني درويش وأ خرون  ) 2001،كام تتفق هذه النتيجة مع ما أ شار ا 

( ، ول مهية الرسعة يف كرة اليد يشري كــامل عبــد امحليــد وصــبحي 135:  9( ،)69:  10يف كرة اليد تمتثل يف ) القوة املمزية ابلرسعة والرسعة الانتقالية ... اخل(        )

 ( . 70:  10)( ا ىل أ ن القدرة ) القوة املمزية ابلرسعة لعضالت اذلراعني( تؤهل الالعب ل داء المتريرات الطويةل القوية والتصويب بقوة عىل املرىم 2001حسانني )

 س تعداد البدين لكرة اليد ابلعامل الثاين . ( الرتتيب التنازيل لتش بعات اختبارات الا   7جدول )  

 

 مسلسل 
 التش بع أ س الاختبار  رمق الاختبار 

   0.619 التصويب عىل زوااي املرىم املرسومة عىل احلائط 33 1

 0.558 التصويب عىل ادلوائر املتداخةل  32 2

 0.554 النط من فوق احلبل   28 3

 0.531 التصويب عىل املربعات املتداخةل   31 4

 0.398 ريم الكرات عىل احلائط  30 5

 0.325 التوازن احلريك مبعرفة ابس  26 6

 0.341 مرت من البدء العايل   20عدو  12 7

(  0.619: 0.341اختبارات، حيث تراوحت قمي تش بعاهتا ما بني ) ( 7( ترتيب الاختبارات اليت تش بعت عىل العامل الثاين ترتيبًا تنازليا وقد بلغت )7يبني اجلدول )

( اختبارات تقيس عنرص ادلقة ،  3واكن أ فضل اختبار كشفت عنه ادلراسة هو اختبار التصويب عىل زوااي املرىم املرسومة عىل احلائط ، وقد احتوى العامل عىل ) 

ختبار يقيس الرسعة الانتقالية ؛ ومبا أ ن أ كرث الاختبارات تش بعا يه اليت تقيس عنرص ادلقة ، كام أ ن أ عىل واختباران يقيسان عنرص التوافق واختبار يقيس التوازن وا

( والغرض منه هو قياس ادلقة فبذكل ميكن تسمية هذا العامل  0.619تش بع هو الختبار التصويب عىل زوااي املرىم املرسومة عىل احلائط، واذلي حصل عىل تش بع )

(، وبــراين 7( ) 1992وبذكل تعترب ادلقة يه املكون الثاين ملكوانت الاس تعداد البدين ، ول مهية ادلقــة يف كــرة اليــد فقــد حــددت دراســة ســعاد جــرب)بعامل ادلقة ،  

( عىل أ ن  2002( ، وكامل ادلين درويش وأ خرون )  2001( ،اختبار لقياس ادلقة ، كذكل يتفق لك من كامل عبد امحليد وصبحي حسانني ) 19( )1995بريجامن )

 ( . 75:   9( ، ) 70:  10ادلقة يه ا حدى العنارص البدنية الالزمة لكرة اليد ) 

 ( الرتتيب التنازيل لتش بعات اختبارات الاس تعداد البدين لكرة اليد ابلعامل الثالث.  8جدول ) 

 التش بعات  أ س الاختبار  رمق الاختبار  مسلسل 

 0.895 )للميني( مرونة دوران اجلذع للجانبني  24 1

 0.885 مرونة دوران اجلذع للجانبني )للشامل(  24 2

 0.315 الوثب والتوازن فوق العالمات 27 3

( الرتتيب التنازيل الختبارات الاس تعداد البدين اليت تش بعت عىل العامل الثالث ابس تخدام التدوير املتعامد ، ويتضح مــن اجلــدول أ ن 8يبني اجلدول )  

(، حيث احتوى العامل عىل اختباران يعمتد يف جوهرها عىل قياس مرونة دوران 0.895:  0.315( اختبارات تراوحت تش بعاهتا ما بني )3الثالث أ عمتد عىل )العامل 

مــل هــو اختبــار مرونــة  دوران اجلذع للجانبني واختبار واحد  يقيس التوازن احلريك ، كام يبني اجلدول أ ن أ كرث الاختبارات الــيت تشــ بعت تشــ بعا جــوهراي هبــذا العا

( وهذا الاختبار يقيس املرونة وذلكل يعترب عنرص املرونة ا حدى املكوانت البدنية اخلاصة لكرة اليد وهذا يتفق مع  0.895اجلذع للجانبني حيث بلغت قمية التش بع )  

( ا ىل أ ن املرونــة يه أ ســاس  2001عبــد امحليــد وصــبحي حســانني )  (، كام يشري كامل12( )1992(، ومحمد حسن ) 15( )  1992لك من دراسة محمد عبد اجمليد )  

 ( . 70: 10تعمل املهارات احلركية الرايضية )
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 ( الرتتيب التنازيل لتش بعات اختبارات الاس تعداد البدين لكرة اليد ابلعامل الرابع  9جدول ) 

 التش بعات  أ س الاختبار  رمق الاختبار  مسلسل 

 0.633 البدء العايلمرت من   30عدو  11 1

 0.492 مرت من البدء املنخفض  50عدو  10 2

 0.485 مرت من البدء العايل  20عدو  12 3

 -0.447 الوثب العمودي من الثبات 4 4

 -0.505 مرونة املنكبني 23 5

ن العامــل الرابــع قــد تشــ بع ( اختبارات الاس تعداد البدين اليت تش بعت عىل العامل الرابع ابس تخدام 9يوحض اجلدول ) التدوير املتعامد ترتيبًا  تنازليا، كام يبني اجلدول ا 

( اختبارات تتســم بقيــاس الرســعة الانتقاليــة ،  3(، وابلنظر ا ىل هذه الاختبارات يالحظ أ ن ) -0.505:    0.633( اختبارات ترتاوح قمية التش بعات ما بني )5عليه)

مرت من البــدء العــايل ،  30( ، الختبار عدو  0.633لعضالت الرجلني واختبار يقيس مرونة املنكبني ونظراً ل ن أ عىل تش بع بلغ ) واختبار يقيس القوة املمزية ابلرسعة  

يه هــذا حجــت الباحــث تســم وهو اختبار يقيس الرسعة الانتقالية ، كام أ ن أ كرث الاختبارات تش بعا عىل هذا العامل الاختبارات اليت تقيس الرســعة الانتقاليــة ذلكل ر 

( 1992مــن محمــد عبــد اجمليــد )العامل بعامل الرسعة الانتقالية ، حيث أ ن الرسعة الانتقالية يه من العنارص الهامة اليت حتتاهجا كرة اليد ، وهذا يتفق مــع دراســة لك 

( ا ىل  2004( ، ويشــري منــري جــرجس ) 4( )1999(، وأ كــرم زغــيل )12( ) 1992(، ومحمد حسن) 1( ) 1992(، وأ محد ايقوت ) 8( )  1993(، وعزه عىل )  15)

عامــل الرســعة  لبــا مــا يكــونأ ن الرسعة الانتقالية من العوامل احلامسة اليت تؤثر بشلك مبارش ومس متر عىل  نتيجة املباراة ، بل أ ن أ ي تطوير نسمع عنــه يف اللعــب غا

 (   58: 17ورائه  ) 

 عات اختبارات الاس تعداد البدين لكرة اليد ابلعامل اخلامسالرتتيب التنازيل لتش ب ( 10جدول  )                     

 التش بعات  أ س الاختبار  رمق الاختبار  مسلسل 

 0.725 الوثب العريض من الثبات 5 1

 0.479 الوقوف عىل العارضة مبشط القدم ابلطريقة املتعامدة 25 2

 0.471 /ث30اجللوس من الرقود يف  3 3

 0.315 وضع ثىن الركبتني اجللوس من الرقود من  13 4

( الرتتيب التنازيل لالختبارات اليت تش بعت ابلعامل اخلــامس ابســ تخدام التــدوير املتعامــد ، ويالحــظ مــن اجلــدول أ ن العامــل اخلــامس 10يوحض اجلدول )

الــث لقيــاس قــوة عضــالت اجلــذع يتضمن أ ربع اختبارات ، مهنم اختبار لقياس القوة املمزية ابلرسعة لعضالت الرجلني ، والثاين لقياس التوازن الثابت ، والاختبار الث

( الختبــار الوثــب العــريض مــن الثبــات ، وحيــث أ ن هــذا 0.725والبطن ، والاختبار الرابع لقياس التحمل العضيل ، ومبــا أ ن أ عــىل تشــ بع يف العامــل اخلــامس بلــغ )

حــدى املكــوانت البدنيــة الاختبار يقيس عنرص القدرة )القوة املمزية ابلرسعة لعضالت الرجلني( مسي هذا العامل بعامل القو  ة املمزية ابلرسعة لعضالت الــرجلني وإ ا 

(  يــذكر 5( )2013( ، وتيســري منيســ وأ خــرون )19( ) 1995( ، وبــريجامن) 15( )1992ال ساس ية يف كرة اليد وهذا ما يتفق مع دراسة لك من محمد عبــد اجمليــد )

 –ية ) القوة املمزية ابلرسعة لعضالت الرجلني تمكن يف مدى اس تطاعت الالعب من الوثب )عايل ( أ ن أ مهية القدرة العضل   2001كامل عبد امحليد وصبحي حسانني )

 ( 70: 10طويل( ليمتكن من الاس تحواذ عىل الكرات العالية ويف أ داء المترير أ و التصويب من الوثب )

 السادس   ( الرتتيب التنازيل لتش بعات اختبارات الاس تعداد البدين لكرة اليد ابلعامل 11جدول ) 

 التش بعات  أ س الاختبار  رمق الاختبار  مسلسل 

 0.741 ثين اجلذع ال مام من الوقوف 22 1

 0.591 الانبطاح املائل ثين اذلراعني 14 2

 0451 دقيقة 12جري وميش ملدة   17 3

   0.301 اجللوس من الرقود من وضع ثين الركبتني 13 4

 - 0.451 مرت   400جري ملسافة  16 5

(، وقد احتوى العامل الســادس - 0.451:   0.741( الرتتيب التنازيل لتش بعات الاختبارات ابلعامل السادس حيث تراوحت التشعبات مابني ) 11يوحض اجلدول )

( ، 13مــام والاختبــاران رمق )( يقــيس مرونــة اجلــذع لل  22( اختبارات تقس لك مهنا عنرص من العنارص البدنية اخلاصة لكرة اليد ، حيث أ ن الاختبار رمق )5عىل )

( يقيسا عنرص التحمل ادلوري التنفيس ، كام يبني اجلــدول أ ن أ كــرث الاختبــارات تشــ بعا 17( ، )16(  يقيسا التحمل العضيل )حتمل القوة( ، والاختباران رمق )14)

مــام، وذكل يؤكــد أ ن عنرصــ املرونــة مــن العنــارص ( وهو اختبار ثين اجلذع لل مام من الوقوف وهذا الاختبار يقيس مرونــة 22هو الاختبار رمق ) العمــود الفقــري لل 

 ( عىل 2002(، وكامل ادلين درويش وأ خرون )2001(، وكامل عبد امحليد وصبحي حسانني  )1996اخلاصة لرايضة كرة اليد ، وهذا ما يؤكده لك من ايرس دبور )
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( ا ىل أ ن املرونــة تســهم يف تطــوير الصــفات 2004( ويشــري منــري جــرجس )135: 9(،)70: 10(،) 11: 18)أ ن املرونة يه ا حدى العنارص البدنية اخلاصة لكرة اليــد 

تقان ال داء احلريك )   ( .59: 17البدنية ال خرى ، فاملرونة تعترب من ال سس اجلوهرية يف اكتساب وا 

 مل السابع ( الرتتيب التنازيل لتش بعات اختبارات الاس تعداد البدين لكرة اليد ابلعا 12جدول ) 

 التش بعات  أ س الاختبار  رمق الاختبار  مسلسل 

 0.758 / ث 10اخلطوة اجلانبية  19 1

 0.318 الوثبة الثالثية من الثبات  6 2

 - 0.324 التوازن احلريك مبعرفة ابس   26 3

 - 0.614 ادلوائر املرمقة   29 4

العامل السابع وقد بلغ عددها )أ ربع( اختبــارات مــن مجموعــه الاختبــارات اللكيــة املرحشــة للتحليــل العــاميل ، ( ترتيب الاختبارات اليت تش بعت عىل  12يبني اجلدول )

( واكن أ فضل اختبار كشفت عنه ادلراسة هو اختبار اخلطوة اجلانبيــة اذلي يقــيس عنرصــ -0.614:   0.758حيث تراوحت قمي تش بعاهتا عىل العامل السابع ما بني )  

% مــن أ راء اخلــرباء 100العنارص البدنية الالزمة لل داء املهاري يف كرة اليد ، وذكل يتفق مع أ راء اخلرباء حيث حتصل عنرص الرشاقة عىل نســ بة   الرشاقة وإ ا حدى

ذه النتيجة مع دراسة لك مــن ( س نة، وكذكل تتفق ه12:  9ابعتبار الرشاقة  يه ا حدى  املكوانت البدنية لالس تعداد البدين يف كرة اليد لتالميذ املرحةل السنية من )

( عــىل أ ن الرشــاقة متكــن 2001(، ويــذكر كــامل عبــد امحليــد وصــبحي حســانني )4( )1992( ،وأ كــرم زغــيل )12( )1992(، ومحمــد حســن )1( )1992أ محد ايقوت )

 ( .70: 10حراكت ادلفاعية من مكون الرشاقة ) الالعب من تغيري اجتاهه وأ وضاع جسمه برسعة وفقا للغرض احلريك املطلوب ، هذا ابال ضافة ا ىل ما تتطلبه الت

 ( الرتتيب التنازيل لتش بعات اختبارات الاس تعداد البدين لكرة اليد ابلعامل الثامن 13جدول ) 

 التش بعات  اس الاختبار  رمق الاختبار  مسلسل 

 0.739 مرت  800اجلري وامليش ملسافة  18 1

 0.515 التوازن احلريك مبعرفة ابس  26 2

 0.367 مرونة املنكبني   23 3

 0.313 مرت  400جري ملسافة  16 4

( 4الثامن )( الاختبارات ال كرث تش بعا وإ مرتبة ترتيبا تنازليا من ال عىل ا ىل ال قل تش بعا ، وقد بلغت عدد الاختبارات اليت تش بعت عىل العامل 13يوحض اجلدل )

( ،  0.313:  0.739لقياس الاس تعداد البدين للمرحةل السنية قيد البحث ، حيث تراوحت قمي التش بعات مــا بــني ) اختبارات من مجموع الاختبارات اللكية املرحشة 

ن أ كرث الاختبارات تش بعا عىل هذا العامل الاختبــارات الــيت  800واكن أ فضل اختبار كشفت عنه ادلراسة هو اختبار اجلري وامليش ملسافة  مرت ، كام يبني اجلدول ا 

ملهــاري يف التحمل ادلوري التنفيس ، وبذكل ميكن تسمية هذا العامل ابس عامل التحمل ادلوري التنفيس وإ ا حدى العنارص البدنية الالزمة لــل داء ا  تقيس عنرص

 (.19( )1995( ، وبراين بريجامن )8( )1993كرة اليد وهذه النتيجة تتفق مع دراسة عزة سعيد )

 ش بعات اختبارات الاس تعداد البدين لكرة اليد عىل لك عامل ( العوامل املس تخلصة وأ مه ت 14جدول ) 

رمق   العوامل  م 

 الاختبار 

 التش بعات  أ س الاختبار 

   0.848 ريم كرة الهويك ل قىص مسافة 7 القوة املمزية ابلرسعة لعضالت اذلراع الرامية 1

 0.619 التصويب عىل زوااي املرىم املرسومة عىل احلائط 33 ادلقة 2

 0.895 دوران اجلذع للجانبني 24 مرونة  اجلذع للجانبني 3

 0.633 مرت من البدء العايل  30عدو  11 الرسعة الانتقالية 4

 0.725 الوثب العريض من الثبات 5 القوة املمزية ابلرسعة لعضالت الرجلني 5

 0.741 ثين اجلدع لل مام من الوقوف 22 مرونة اجلذع ال مام 6

 0.758 / ث10اخلطوة اجلانبية  19 الرشاقة 7

 0.739 مرت 800اجلري وامليش ملسافة  18 التحمل ادلوري التنفيس 8

د ( العوامل املس تخلصة من التحليل العاميل لالس تعداد البدين ، وابلتايل فان أ مه املكوانت البدنية املكونة لالس تعداد البدين لكــرة اليــ 14يوحض جدول )       

مــام والرســعة لتالميذ املرحةل السنية قيد البحث تمتثل يف )القوة املمزية ابلرسعة لعضالت اذلراع الرامية وعضالت الرجلني وادلقة  ومرونة اجلــدع للجــانبني ولل 

اختبار ريم كرة الهويك الانتقالية والرشاقة  والتحمل ادلوري التنفيس( ، كام يبني اجلدول أ ن أ مه الاختبارات اليت تقيس مكوانت الاس تعداد البدين تمتثل يف )

 اختبار  –مرت من البدء العايل  30اختبار عدو  –بار دوران اجلذع للجانبني اخت  –اختبار التصويب عىل زوااي املرىم املرسومة عىل احلائط  –ل قىص مسافة 
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مرت، وهبذه النتــاجئ  800اختبار اجلري وامليش ملسافة  –/ث 10اختبار اخلطوة اجلانبية   –اختبار ثين اجلذع لل مام من الوقوف    –الوثب العريض من الثبات  

هل الاختبارات البدنيـة املرحشـة قـابةل للتجمـع حنـو عوامـل ميكـن قبولهـا واسـ تخالص بطاريـة لقيـاس وهــو : لهذه ادلراسة  التساؤل الثالثمت اال جابة عىل 

 الاس تعداد البدين لكرة اليد لعينة ادلراسة ؟ 

يــة وترى الباحثتان ا ن الاختبارات املس تخلصة جيب أ ن متثــل وحــدات البطاريــة معظــم العوامــل املس تخلصــة املقبــوةل وحيــث أ ن معــايري وحــدات البطار       

ال خــرى ،  املس تخلصة جيب أ ن تكون الارتباطات البينية بني وحداهتا خمتلفة ، مبعىن ا ن لك وحدة من وحدات البطاريــة تقــيس صــفة مســ تقةل عــن الصــفات

 وهذا ما حتقق  ابلفعل يف هذه ادلراسة . 

 ( مصفوفة الارتباطات البينية لوحدات بطارية الاختبارات املس تخلصة لقياس الاس تعداد البدين   15جدول ) 

 8 7 6 5 4 3 2 1 وحدات البطارية  م 

        1.00 ريم كرة الهويك ل قىص مسافة 1

       1.00 0.390 املرسومة عىل احلائطالتصويب عىل زوااي املرىم  2

      1.00 0.070 0.017 دوران اجلذع للجانبني 3

     1.00 -0.076 -0.190 -0.378 مرت من البدء العايل 30عدو  4

    1.00 0.115 0.032 0.242 0.091 الوثب العريض من الثبات 5

   1.00 0.041 -0.001 0.158 0.097 0.104 ثين اجلذع ال مام من الوقوف 6

  1.00 0.098 -0.001 -0.112 0.153 0.105 0.134 / ث10اخلطوة اجلانبية  7

 1.00 -0.089 0.017 -0.093 0.240 0.071 -0.201 -0.290 مرت 800اجلري وامليش ملسافة  8

(  أ ن الارتباطات البينية بني وحدات بطارية الاختبارات املس تخلصة لقياس الاس تعداد البدين ضعيفة ، ذلا متثل وحدات الاختبارات 15يتضح من جدول )       

 س نة ( . 12:  9املس تخلصة صالحية عالية يف قياس مثانية اختبارات مس تقةل لقياس الاس تعداد البدين لكرة اليد لتالميذ املرحةل السنية من )

 ( الوسط احلسايب والاحنراف املعياري ومعامل أ لفاكرونباخ للثبات بني لك من التطبيق  16جدول ) 

 ال ول والثاين لالختبارات املس تخلصة لقياس الاس تعداد البدين لكرة اليد 

ل 
س
سل
م

 

 

 رمق الاختبار 
 

 الاختبارات 

 التطبيق الثاين  التطبيق ال ول 
معامل أ لفا  

 للثبات كرونباخ  
الوسط  

 احلسايب 

الاحنراف   الوسط احلسايب  الاحنراف املعياري 

 املعياري 

 0.982 7.346 17.95 6.818 18.35 ريم كرة الهويك ل قيص مسافة  7 1

 0.924 4.297 9.47 4.382 8.35 التصويب عىل زوااي املريم املرسومة عىل احلائط 33 2

3 24 

  

 0.859 7.006 22.50 6.465   24.73 للجانبني )للميني( . مرونة دوران اجلذع 

 0.842 7.104 22.43 6.986   24.43 مرونة دوران اجلذع للجانبني )للشامل(. 

 0.973 0.670    6.35 0.652    6.47 مرت من البدء العايل.  30عدو  11 4

 0.980 1.522 1.23 1.439 1.22 الوثب العريض من الثبات. 5 5

 0.944 3.200 2.967 3.235   2.53 ثين اجلذع لل مام من الوقوف.  22 6

 0.899 2.61 16.17 2.02 16.27 /ث  10اخلطوة اجلانبية    19 7

 0.977 0.641   5.02 0.707   5.13 مرت  800اجلري وامليش ملسافة   18 8

اشـ تقاق معـايري ( وبــذكل يتبــني أ ن معــدل عامــل الثبــات لهــذه الاختبــارات عــايل .0.982:  0.842( أ ن معامل ثبات الاختبارات تراوح مابني )  16يبني اجلدول )  

يف ضوء ما أ سفرت عنه نتاجئ هذه ادلراسة اتضحت يف شلك حتديد اختبارات لقياس الاس تعداد البدين ،اجتهت لالختبارات املس تخلصة لقياس الاس تعداد البدين : 

 س تخلصة عىل جممتع تالميذ املرحةل السنية قيد البحث .الباحثتان ا ىل وضع معايري لالختبارات امل 
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 ( 1814( س نة ،  ن = )  12:    9( املس توايت املعيارية لالختبارات املس تخلصة لقياس الاس تعداد البدين جملموع العينة كلك للمرحةل السنية من ) 17جدول ) 

 ادلرجات املقابةل 

 الاختبارات       

 

 

 املئينيات

 الاس تعداد البدين 

جري  

وميش  

 م   800

 عدو 

 م 30

الوثب العريض   مرونة اجلذع للجانبني           

 من الثبات  

ثين اجلدع  

مام    لل 

 ريم كرة  

 الهويك 

اخلطوة  

 اجلانبية 

التصويب عىل  

 زوااي املرىم 
 للشامل  للميني 

 درجة  مرت  مرت  س  مرت  س  س  ث  دقيقة 

10 6.08 7.37 14.50 15.00 1.00 6- 10.00 11 2 

20 5.44 7.00 18.00 19.00 1.07 4- 11.90 13 4 

25 5.35 6.87 20.00 20.00 1.10 3- 12.70 14 5 

30 5.27 6.75 21.00 21.00 1.12 1- 13.73 14 5 

40 5.13 6.56 25.00 24.00 1.17 0 15.70 15 7 

50 5.02 6.37 28.00 27.00 1.21 2 17.80 15 8 

60 4.49 6.25 31.00 31.00 1.25 3 20.30 16 9 

70 4.35 6.06 35.00 35.00 1.32 4 22.60 17 11 

75 4.29 5.93 38.00 37.00 1.35 5 23.80 18 12 

80 4.22 5.84 40.00 40.00 1.40 6 25.15 18 13 

90 4.05 5.59 48.00 48.00 1.50 8 28.10 19 15 

 ( املس توايت املعيارية لالختبارات املس تخلصة للك من الاس تعداد البدين  18جدول )                                          

 ( 908س نه(         ن = )   12:    9جملموع عينة البنني )من  

 ادلرجات املقابةل 

         

 الاختبارات         

 

   

 املئينيات 

 الاس تعداد البدين اختبارات لقياس  

جري وميش  

 م   800
 م   30عدو  

 

 مرونة اجلذع للجانبني 
الوثب  

العريض من  

 الثبات 

ثين اجلذع  

مام من   لل 

 الوقوف 

ريم كرة  

 الهويك 

اخلطوة  

 اجلانبية 

التصويب عىل  

 زوااي املرىم 
 للشامل  للميني 

 درجة  مرت  مرت  س  مرت  س  س  ث  دقيقة 

10 5.48 7.06 14 16 1.5 7 - 16.99 11 4 

20 5.23 6.71 18 19 1.13 4- 19.10 13 6 

25 5.14 6.62 20 20 1.15 3- 20.20 14 6 

30 5.07 6.50 21 21 1.19 2- 20.89 14 7 

40 4.53 6.31 25 24 1.22 0 22.30 15 9 

50 4.42 6.18 28 27 1.26 1 23.63 16 10 

60 4.30 6.03 31 31 1.31 3 25.10 17 11 

70 4.18 5.87 35 35 1.37 4 26.53 18 13 

75 4.13 5.78 38 39 1.40 5 27.38 18 14 

80 4.08 5.68 41 42 1.45 5 28.10 18 15 

90 3.56 5.46 49 50 1.55 8 30.40 20 17 
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 (  906س نه(    ن = )  12:    9( املس توايت املعيارية لالختبارات املس تخلصة لقياس الاس تعداد البدين جملموع عينة البنات ) 19جدول ) 

      

 الختبارات ا    

                                

 

  

 املئينيات 

 الاس تعداد البدين 

جري وميش  

 م   800
 م   30عدو  

 

 للجانبني مرونة اجلذع  

 
الوثب العريض  

 من الثبات 

ثين اجلذع  

مام من   لل 

 الوقوف  

ريم كرة  

 الهويك 

اخلطوة  

 اجلانبية 

التصويب عىل  

 زوااي املرىم 

 للشامل  للميني 

 درجة  مرت  مرت  س  مرت  س  س  ث  دقيقة 

10 6.19 7.65 15 15 0.95 6- 9 11 1 

20 5.58 7.21 19 18 1.01 3- 10.10 13 3 

25 5.52 7.09 20 20 1.05 2- 10.68 14 3 

30 5.43 6.98 22 21 1.08 1- 11.01 14 4 

40 5.30 6.75 25 24 1.10 1- 11.90 15 5 

50 5.17 6.59 28 27 1.15 2 12.83 15 6 

60 5.06 6.43 32 30 1.20 3 13.90 16 8 

70 4.56 6.25 35 34 1.25 4 15.10 17 9 

75 4.50 6.18 37 36 1.30 5 15.90 17 10 

80 4.41 6.06 40 39 1.32 6 16.60 18 11 

90 4.27 5.81 47 47 1.40 9 18.73 19 14 

( املســ توايت املعياريــة 18( املس توايت املتدرجة لبطارية الاختبار لقياس الاس تعداد البدين لكرة اليد لعينة ادلراســة كــلك ، كــام يــوحض اجلــدول )17يوحض اجلدول ) 

ة املتدرجــة لبطاريــة الاختبــارات لقيــاس ( املســ توايت املعياريــ 19املتدرجــة لبطاريــة الاختبــار لقيــاس الاســ تعداد البــدين لكــرة اليــد للبنــني فقــط ، ويــوحض اجلــدول )

هـل ميكـن اشـ تقاق مسـ توايت معياريـة مـن بطاريـة لهذا البحث وهــو  التساؤل الرابعالاس تعداد البدين لكرة اليد للبنات قيد ادلراسة وهبذه النتاجئ مت الاجابة عىل 

 بنات( ول فراد العينة بنني وبنات الًك عىل حده ؟الاختبارات املس تخلصة لقياس الاس تعداد البدين  ل فراد العينة كلك )بنني / 

يف ضوء أ هداف وتساؤالت البحث ويف حدود عينه البحث وخصائصها و نتيجة للمعاجلات اال حصائية اليت أ جريت وبعد عرض ومناقشة النتاجئ   :  الاس تنتاجات 

 وتفسريها توصلت الباحثتان ا ىل الاس تنتاجات التالية :

 س تعداد البدين لكرة اليد :  اس تنتاجات املتعلقة ابال  (1

س نة( اليت مت    12:    9( متغري يقيس مكوانت الاس تعداد البدين لكرة اليد لتالميذ املرحةل السنية من )    33توصل التحليل العاميل اذلي أ جرى عىل ) -أ  

 ىل مثانية عوامل فقط . ترش يحها بناء عىل أ راء اخلرباء ، مت التأ كد مهنا يف ضوء الرشوط املوضوعة لقبول العوامل مت احلصول ع

 العوامل اليت اس تخلصت من خالل التحليل العاميل لالختبارات البدنية املرحشة ، واليت مت قبولها  مت ا طالق ال سامء التالية علهيا : -ب

 ) ادلقة ( .العامل الثاين  ) القوة املمزية ابلرسعة لعضالت اذلراع الرامية(   العامل ال ول 

 ) الرسعة الانتقالية ( .  العامل الرابع ) مرونة اجلذع للجانبني( . العامل الثالث 

 )مرونة اجلذع لل مام(.  العامل السادس ) القوة املمزية ابلرسعة لعضالت الرجلني (   العامل اخلامس 

 )التحمل ادلوري التنفيس( العامل الثامن ) الرشاقة ( .     العامل السابع

 س نة(. 12: 9العوامل متثل مكوانت الاس تعداد البدين لكرة اليد لتالميذ املرحةل السنية من )وهذه 

 راسة : يشري الاس تخالص العام لعوامل قياس الاس تعداد البدين ا ىل أ ن الوحدات التالية أ فضل الاختبارات املرحشة لقياس العوامل املقبوةل يف ادل -ج

 ) اختبار ريم كرة الهويك ل قىص مسافة (     العامل ال ول  -
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 ) اختبار التصويب عىل زوااي املرىم املرسومة عىل احلائط (     العامل الثاين -

 ) اختبار دوران اجلذع للجانبني (   العامل الثالث -

 مرت من البدء العايل ( 30) اختبار عدو   العامل الرابع  -

 من الثبات ( ) اختبار الوثب العريض العامل اخلامس  -

 ) اختبار ثين اجلذع لل مام من الوقوف ( العامل السادس -

 /ث (10) اختبار اخلطوة اجلانبية    العامل السابع -

 مرت (   800) اختبار اجلري وامليش ملسافة    العامل الثامن -

 البحث.  وهذه الاختبارات متثل بطارية لقياس الاس تعداد البدين لكرة اليد لتالميذ املرحةل السنية قيد

جد تداخل تعترب هذه البطارية ذات وحدات نقية حيث أ ن الارتباطات بني وحداهتا الامثنية ارتباطات ضعيفة وغري داةل ا حصائيا وهذا يعين أ نه ال يو  -د

البطارية   البدين ، وتمتزي هذه  املكون  أ و  القدرة  يقيسا نفس  أ ي ال يوجد اختبارين  البطارية  فهيي  وظيفي بني وحدات  لهذا  التعقيد ،  ابلبساطة وعدم 

 مناس بة من حيث سهوةل أ دواهتا وتنفيذها ومدى تقبل اخملتربين لها . 

ثبت صدق وحدات البطارية من خالل املعاجلات اال حصائية اليت أ جريت ، حيث اعمتدت  اس تنتاجات تتعلق ابملعامالت العلمية لوحدات البطارية البدنية :  (2

 دق العاميل لوحدات البطارية ،  وقامتا حبساب معامل الفاكرونباح  للثبات بني التطبيق ال ول والثاين لوحدات البطارية. الباحثتان عىل معامل الص

 مت بناء جداول معيارية جملموع ا فراد عينة البحث كلك وجملموع العينة من البنات فقط ومجموع العينة من البنني فقط . اس تنتاجات تتعلق ابش تقاق املعايري :  (3

 يف ضوء نتاجئ البحث وىف حدود عينة البحث تويص الباحثتان مبا ييل : :  التوصيات

 اس تخدام اختبارات البطارية بغرض انتقاء الفرق الرايضية املدرس ية لكرة اليد للمشاركة يف النشاط ادلاخيل واخلاريج . -1

 السنية لتشكيل الفرق الرايضية املدرس ية لكرة اليد .الاس تعانة ابملس توايت املعيارية يف معلية انتقاء تالميذ املرحةل  -2

عادة بناء معايري جديدة للتالميذ من ) -3  س نه ( لوحدات البطارية  لك ثالث س نوات ملسايرة التقدم احلادث يف مكوانت الاس تعداد البدين . 12:  9ا 

 نه (  س   12:  9ا جراء مثل هذه ادلراسة لل نشطة الرايضية ال خرى ابملرحةل السنية من ) -4

 ا جراء مثل هذه ادلراسة للمراحل السنية اخملتلفة . -5

 قامئة املراجع 

 املراجع العربية :   -أ وال 

تأ ثري برانمج مقرتح لتطوير القدرات احلركية العامة عىل مس توى أ داء حمتوى املهناج املطــور  : أ محد أ محد ايقوت العريب  .1

منشورة ، لكية الرتبية الرايضية للبنــني ، س نه(، رساةل دكتوراه غري  12:    9للتالميذ من )

 . 1992جامعه اال سكندرية ، 

 . 2003س يكولوجيه التعمل احلريك يف اجملال الراييض ، منشأ ه املعارف ، اال سكندرية ،  : ـأ محــد أ ميــن فــوزي  .2

 أ سامه اكمل راتب  .3

براهمي عبد ربه خليفة  ا 

احلريك للطفل وال نشطة الرايضية املدرســ ية ، دار الفكــر المنو وادلافعية يف توجيه النشاط  :

 . 2005العريب ، القاهرة ، 

وضع اختبارات ملراحل النظام الشامل ملبتدئ كرة اليد ، رســاةل ماجســ تري غــري منشــورة ،  : أ كرم عيد زغىل  .4

 . 1999لكية الرتبية الرايضية للبنني، جامعة اال سكندرية ، 

 تيسري منيس  .5

 عبد السالم جابر 

 رايم حالوة 

املواصفات البدنية واملهارية واجلســمية النتقــاء العــيب كــرة اليــد املوهــوبني يف ال ردن ، جمــةل  :

ادلراسات الرتبوية والنفســ ية ، جامعــة الســلطان قــابوس ، اجملــدل الســابع ، العــدد ال ول ، 

2013  . 
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حــريك يف لعبــة كــرة اليــد ، جمــةل  -تصممي وتقنني اختبارات لقياس مس توى اال دراك احلــس  : حازم موىس العامري   .6

 .  2006علوم الرتبية الرايضية ، جامعة اببل ، العدد الثاين ، اجملدل اخلامس ، 

وضع اختبارات مقننه ومس توايت معيارية يف كرة اليد للمتقــدمات لاللتحــاق ابلصــف ال ول  : سعاد محمد جرب  .7

اال عدادي ابملدرسة الرايضية التجريبية ابال سكندرية ، حبــث فــردي منشــور ابجملــةل العلميــة 

للرتبية البدنية و الرايضة ، لكية الرتبية الرايضية بنات ، جامعة اال سكندرية العدد الثــاين ، 

 .   1992 /يناير 

بناء بطارية اختبارات بدنيه همارية لناش ئات كرة اليد ، رساةل ماجس تري غري منشورة ، لكية  : عزة عيل محمد سعيد  .8

  1993الرتبية الرايضية للبنات ، جامعة حلوان ، القاهرة ، 

 كامل ادلين عبد الرمحن درويش  .9

 قدري س يد مريس

 عامد ادلين عباس أ بو زيد

القياس والتقومي وحتليل املبارايت يف كــرة اليــد ر نظــرايت ر تطبيقــات ، مركــز الكتــاب  :

 .  2002للنرش ،  القاهرة ، 

 كامل عبد امحليد ا سامعيل  .10

 محمد صبحي حسانني

: 

 

اللياقــة  -أ ســس  القيــاس والتقــومي  -رابعية كــرة اليــد احلديثــة ر املاهيــة وال بعــاد الرتبويــة 

 . 2001ال ول ، مركز الكتاب للنرش ، القاهرة ،البدنية ، اجلزء 

حتديد مس توايت معيارية لبعض اختبارات املهارات يف كرة اليد لطالبات لكية الرتبية البدنية  : لطفيه ا محمد شقالبو  .11

للبنات ،رساةل ماجس تري غري منشــورة ، لكيــة الرتبيــة البدنيــة ، جامعــة الســابع مــن أ بريــل 

 .  1997ابلزاوية ، 

يب الناشــ ئني  ، رســاةل ماجســ تري حتليل الربانمج التدرييب لكرة اليد يف بعــض مراكــز تــدر  : محمد حسن ا سامعيل  .12

 .   1992غري منشوره  ، لكية الرتبية الرايضية للبنني ، جامعة اال سكندرية ، 

13.  
 محمد خادل محودة 

 هاهل يوسف مندور 

بناء اختبارات لقياس ال داءات احلركية املركبة لناشئ كرة اليد ، نظرايت وتطبيقات ، العدد  :

 . 1999الرتبية الرايضية للبنني ، جامعة اال سكندرية ، الثاين والثالثون ، لكية 

14.  
التحليل العاميل للقدرات البدنية يف جماالت الرتبية البدنية والرايضية , دار الفكر العــريب ،  : محمد صبحي حسانني

 .  1996القاهرة ، 

15.  
ال ساس ية والعنارص البدنية لرايضة كرة اليد ملراكز وضع مس توايت معيارية لبعض املهارات   : محمد عبد اجمليد مريس س نجاب

ــة  تــدريب الناشــ ئني مبحافظــة رشق ادللتــا ، رســاةل ماجســ تري غــري منشــورة ، لكيــة الرتبي

 . 1992الرايضية ، جامعة الزقازيق ، 

16.  
املرصــية ، القــاهرة ، املرجــع يف عــمل الــنفس الرتبــوي يف اجملــال الــراييض ، مكتبــة الاجنلــو  : مصطفي حسني ابيه 

2002  . 

 منري جرجس   .17
: 

 . 2004التدريب الشامل والمتزي املهاري ، دار الفكر العريب ،القاهرة ، –كرة اليد للجميع  

 ايرس دبور  .18
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 د . زينب سامل مجعة     *

 **د. ابراهمي محمد ابوجعيةل   

 ***أ . عادل مفتاح ههبب   

  ان التطور العلمي اذلي يشهدة العامل يف ش ىت جماالت احلياة قد أ صبح السمة املمزية للقرن احلايل ومن اجملاالت اليت مشلها هذا التطور  -املقدمة ومشلكة البحث: 

حمور العملية التعلميية وهل ادلور الفعال والنشط فهيا ومل يعد دوره  منصبًا عىل تنفيذ ااًلوامر والتعلاميت    والتغيري يه املناجه وأ ساليب تدريسها حيث اصبح املتعمل هو

 اليت يصدرها صاحب السلطة العليا يف العملية التعلميية الاوهو املعمل 

( ان معلية التعلمي بشلك عام من امه العمليات الرتبوية اليت حتتاج اىل التخطيط العلمي السلمي ليك تصل اىل اهدافها ويه توصيل 2004حيث تذكر وداد املفيت )   

رات احلركية للوصول اىل املس توى املطلوب يف املعلومات اىل املتعمل ابفضل اسلوب ممكن ويعمتد التعلمي احلريك عىل مدى فاعلية الاساليب املس تخدمة يف تعلمي املها

 (  1: 17اداء مضن الوقت احملدد لها ) ال

( لقد اصبح الرتبويون يف القرن احلادي والعرشون يعتنون ابلكيفية اليت متكن الطلبة من حتقيق تعمل افضل اكرث من عنايهتم  2004ويشري صادق خليل احلايك )      

 (  16: 8دمي درس افضل )ابلكيفية اليت متكن املعمل تق

التقليدي هو    ال سلوب( انه ابلرمغ من كرثة اساليب التدريس وتعددها والتطور املس متر لها نتيجة ادلراسات العلمية الا ان  2004ويرى هشام جحازي عبد امحليد)   

ابلتخطيط والتنفيذ والتقومي لدلرس(فالعبء واجملهود الاكرب يقع عىل عاتق  املتبع يف تدريس الرتبية البدنية وفيه يكون املعمل صاحب القرار يف لك العمليات املرتبطة )

 (  6: 16والمتزي فتكون معلية التدريس مبارشة حيث تعمتد عىل اوامر املدرس واس تجاابت التلميذ ) اال بداعاملعمل وابلتايل حيول بينه وبني 

لغرض ترس يخ معلية تعلمي   ومن هنا تربز امهية هذا البحث يف التاكيد عىل رضورة اس تخدام الوسائل التعلميية الس امي اليت متتاز حبداثة التقنية اكلصور املتسلسةل    

ذا وبة تعلمها من الناحية الفنية )التكنيك( ام حواجز بشلك خاص ملا لهذه املسابقة من خصوصية يف صع110املهاري لفعاليات العاب القوى بشلك عام وعدو    ال داء

 وكذكل يعترب هذا البحث اضافة جديدة تضاف اىل الوسائل التعلميية اليت يندر اس تخداهما يف دروس العاب القوى . . ال خرىابملسابقات  مقارانها

املهاري خملتلف املسابقات الرايضية  ال داءنية ملا لها من مردود اجيايب يف اتقان الوسائل اليت تس تخدم يف درس الرتبية البد أ فضلتعترب الوسائل التعلميية البرصية احد :

الا ان اس تخداهما حمدود بلكيات علوم الرتبية البدنية والرايضة يف الوقت اذلي اكد عىل هذه الامهية الكثري من   أ مهيهتاومهنا مسابقات العاب القوى وابلرمغ من 

وادلراسات السابقة اليت اهمتت بدراسة اتثري الوسائل التعلميية يف   ال حباثوذلا يرى الباحثون يف حدود اطالعهم عىل بعض من   نية .الباحثني يف حمال الرتبية البد

عمل يف مسابقة عدو  تعمل مسابقات العاب القوى معوما ومسابقة احلواجز خاصة مل جيد الباحثون ايه دراسة اس تخدمت الصور املتسلسةل كوس يةل لتحسني معلية الت

م حواجز وخاصة ان املهارة تعترب من املهارات الصعبة والوعاء  110لوس يةل والتعرف عىل اتثريها يف تعمل عدو م حواجز هذا مما دفع الباحثون اىل اس تخدام هذه ا110

يف معلية تعلمي هذه املسابقة  وال فضل ال رسعالزمين اخملصص لها مضن مقررات هذه املادة حمدود مما يس تدعي البحث يف الوسائل التعلميية للتواصل اىل الوس يةل 

هيئة  أ عضاءطلوب ويف حدود الوعاء الزمين املقرر لها من حالل اس تخدام الصور املتسلسةل ابعتبارها وس يةل تعلميية مل يس بق اس تخدامه من قبل ابلشلك امل

 التدريس مبادة العاب القوى بلكية الرتبية البدنية والرايضة ابلزاوية ذلكل رائ الباحثون دراسة هذه املشلكة .

 ث للتعرف عىل :هيدف البح البحث   أ هداف 

 م حواجز . 110اتثري اس تخدام الصور املتسلسةل كوس يةل تعلميية عىل مس توى تعمل مسابقة عدو -

 م حواجز . 110الفرق بني اس تخدام الصور املتسلسةل والرشح اللفظي والمنوذج كوس يلتان تعلمييتان يف مس توى تعمل مسابقة عدو -

 فروض البحث  

 ( بني القياسني القبيل والبعدي للمجموعة التجريبية ولصاحل القياس البعدي . 0.05عند مس توى ادلالةل )توجد فروق ذات دالةل احصائية -

 ( بني القياسني القبيل والبعدي للمجموعة الضابطة ولصاحل القياس البعدي . 0.05توجد فروق ذات دالةل احصائية عند مس توى ادلالةل )

 ( يف القياس البعدي بني اجملموعتني التجريبية والضابطة ولصاحل اجملموعة التجريبية . 0.05مس توى ادلالةل )توجد فروق ذات دالةل احصائية عند 
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 ادلراسات السابقة 

التعلمي  ) تأ ثري اس تخدام بعض الوسائل التعلميية عىل مس توى تعمل فعالية القفز ابلزانة مبرحةل -(عنوان ادلراسة : 10( )   2000دراسة عبد الوهاب الصادق راشد)  

مهنج  التعرف عىل تأ ثري اس تخدام بعض الوسائل التعلميية عىل تعمل فعالية القفز ابلزانة مبرحةل التعلمي املتوسط ابمجلاهريية العظمى -هدف ادلراسة : املتوسط بليبيا(

 احداهام جتريبية وأ خرى ضابطة حيث ختضع اجملموعة  اس تخد الباحث املهنج التجرييب ابعتباره تصممي يناس بطبيعة ادلراسة من حيث تصممي مجموعتني -ادلراسة : 

( تلميذاًمن الصف الثالث بشعبية   33مت اختيار العينة ايلطريقة العشوائية من جممتع البحث وعددمه )  -عينة ادلراسة : التجريبية ملتغريجترييب " الوسائل التعلميية " 

 ( تلميذاً  26اجلفارة والبالغ جحم العينة ) 

 لبعدية التاثري اجيايب للوسائل التعلميية عىل تمنية مكوانت الصفات البدنية واملس توى الاجناز الرمقي للمجموعة البحث التجريبية يف القياس ا -1  -ة : نتاجئ ادلراس 

انة ولكن مبس توى أ قل من يف حاةل اس تخدام  اقتصار التعلمي عىل الربامج التقليدية دون اس تخدام الوسائل التعلميية أ دى اىل حتسن املس توى الرمقي لفاعلية القفز ابلز  -2

 الوسائل التعلميية 

مام الس يد عيل )   هدف  ) تأ ثري اس تخدام بعض الوسائل التعلميية عىل رسعة تعمل همارة الوثب العايل بطريقة فوسربي (   ( عنوان ادلراسة   4( )   2001دراسة جامل ا 

ةل برصية عند تعمل همارة الوثب العايل بطريقة فوسربي عىل مس توى ال داء املهاري واملس توى الرمقي دلى عينة تأ ثري اس تخدام الفيديو كوس ي -1التعرف عىل  -ادلراسة : 

ري واملس توى الرمقي تأ ثري اس تخدام الصور املتسلسةل والرسوم الايضاحية كوس يةل برصية عند تعمل همارة الوثب العايل بطريقة فوسربي عىل مس توى ال داء املها-البحث

 ينة البحث دلى ع 

توى ال داء املهاري الفروق بني تأ ثري الفيديو والصور املتسلسةل والرسوم الاضاحية والطريقة التقليدية عند تعمل كهارة الوثب العايل بطريقة فوسربي يف مس  -3

( طالبًا، مه   256بلغ جممتع عينة البحث )   -ينة ادلراسة : ع اس تخدم املهنج التجرييب ملالءمتة لطبيعة هذه ادلراسة   -مهنج ادلراسة : واملس توى الرمقي دلى عينة البحث 

( طالبًا مت توزيعهم عشوائيًا اىل ثالث  60مجموعة طلبة الفرقة الثانية بلكية الرتبية الرايضية للبنني جامعة الزقازيق اختار الباحث من بيهنم عينة عشوائية قواهما ) 

 مجموعات مجموعتني جتريبية ومجموعة ضابطة  

 وجود فروق داةل احصائيًا بني اجملموعات الثالث لصاحل اجملموعة اليت اس تخدمة الفيديو كوس يةل تعلميية يف متغري مس توى ال داء املهاري -1 - ادلراسة : نتاجئ

 ا صالح ال خطاءأ ن اس تخدام الوسائل التعلميية قد وفر للقامئ بعملية التدريس الكثري من اجلهد والوقت وأ صبح تركزيه موهجُا فقط اىل -2

م  100) تأ ثري بعض الوسائل التعلميية عىل حتسن مس توى ال داء والاجناز الرمقي لعدو  -( عنوان ادلراسة :  9( )    2001دراسة عبدالرزاق جبار الرمايح وأ خرون )  

  مهنج ادلراسة م حواجز  100ء والاجناز الرمقي لعدو هتدف ادلراسة اىل معرفة تأ ثري بعض الوسائل التعلميية عىل حتسني مس توى ال دا -هدف ادلراسة : حواجز ( 

( طالبة من طالبات الس نة الثالثة بلكية الرتبية البدنية   38اش متةل عينة ادلراسة عىل )  -عينة ادلراسة : اس تخدم الباحثون املهنج التجرييب ملالءمتة طبيعة ادلراسة  

أ ن اس تخدام الوسائل التعلميية ) سلسة الصور ( أ دى اىل حتسني  -1 -طالبة للك مجموعة نتاجئ ادلراسة : (19ابلزاوية وقسمت اىل مجموعتني جتريبية وضابطة بواقع )

 اس تخدام الوسائل التعلميية ختلق التشويق والرغبة دلى الطالبات -  م حواجز100مس توى ال داء الفين وزمن عدو 

  -هدف ادلراسة : حواجز ( 110 اس تخدام احلاسب الايل كوس يةل تعلميية عىل مس توى عدو ) تأ ثري -(عنوان ادلراسة :   7( )     2005دراسة زينب سامل مجعة )  

اس تخدم الباحثة املهنج التجرييب  -مهنج ادلراسة : م حواجز 110هتدف ادلراسة للتعرف عىل تأ ثري احلاسب الايل كوس يةل تعلميية عىل مس توى تعمل مسابقة عدو

(   16( طالبًا موزعني عىل مجموعتني ، مجموعة جتريبية وأ خرى ضابطة ، قوام لك مهنا )   32اش متلت عينة ادلراسة عىل )  -: عينة ادلراسة  ملالءمتة لطبيعة ادلراسة  

القبيل   وجود فروق داةل ا حصائيًا يف مس توى ال داء املهاري للمجموعة التجريبية اليت اس تخدمة احلاسب ال يل كوس يةل تعلميية بني القياسني -نتاجئ ادلراسة :  طالبًا 

 والبعدي ولصاحل القياس البعدي 

 اجراءات البحث  

 . مت اس تخدام املهنج التجرييب للمجموعتني التجريبية والضابطة ابس تخدام القياسات القبلية والبعدية  مهنج البحث :

طالب ومت تقس ميهم اىل مجموعتني  30عة الزاوية والبالغ عددمه :مت اختيار عينة البحث ابلطريقة العمدية من طلبة الس نة الثانية بلكية الرتبية البدنية جام عينة البحث

 طالب   15متساويتني مجموعة جتريبية ومجموعة ضابطة قوام لك مهنا 

 القياسات املس تخدمة يف البحث  

 الطول    الوزن       العمر  - -: القياسات الانرثوبومرتية  
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 القياسات البدنية  

 الوثب الطويل من الثبات         الوثب العمودي       

 م 200اجلري املتعرج                 عدو 

 الاختبارات املهارية  

 م حواجز 110عدو 

 الادوات املس تخدمة يف البحث  

 هجاز رس تاميرت لقياس الطول         مزيان طيب لقياس الوزن  

 رشيط قياس                          حواجز 

 عة ايقاف                         مكعبات بداية         سا

 شواخص                            جري  

 -اعمتد الباحثون عندوضع الربانمج التعلميي عىل الاسس االتية :اسس وضع الربانمج 

 مراعاة الفروق الفردية يف الاداء املهاري بني الطالب -

 اىل الصعب  رمراعاة التدرج يف التعلمي من السهل

 رمراعاة مبادئ تعلمي املراحل الفنية للمهارة 

( يوحض  1ل )قد مت اجراء التاكفؤ الفراد العينة للمجموعتني التجريبية والضابطة يف بعض املتغريات اجلسمية اليت قد تؤثر يف املتغري التابعواجلدو  -: تاكفؤ عينة البحث  

 ذكل  

 التجريبيةوالضابطة يف بعض املتغريات اجلسمية (اجراءات التاكفؤ بني اجملموعتني  1جدول ) 

 قمية ) ت ( احملتس بة  اجملموعة الضابطة  اجملموعة التجريبية  املتغريات 

 ع م ع م

 0.9 7.1 168.3 8.3 165.5 الطول  

 1.0 2.0 22.4 2.5 23.3 العمر 

 0.5 8.0 70.0 10.2 68.1 الوزن 

 2.48=   0.05قمية ) ت ( اجلدولية عند مس توى 

( وبذكل يكون  0.05( عند مس توى ادلالةل )2.048( ان قمية )ت( احملتس بة يف مجيع املتغريات اقل من قمية )ت( اجلدولية والبالغ )1يتضح من اجلدول )         

 مس توى ادلالةل غري دال احصائيا مما يدل عىل تاكفؤ اجملموعتني .

وذكل لغرض التاكفؤ بني مجموعيت البحث التجريبية والضابطة   2015ر 2ر 26ر 25اجريت القياسات القبلية يف الفرتة من  -: خطوات تنفيذ ادلراسة الاساس ية  

الوحدات   يف الاس بوع حيث بلغ عدد وبعد الانهتاء من القياس القبيل واجراء التاكفؤ قام الباحثون ابلبدء يف الربانمج التعلميي املقرتح ملدة اربعة اسابيع بواقع وحدتني

وتقوم   وقد اس تخدمت اجملموعة التجريبية سلسةل الصور كوس يةل تعلميية وبيامن اس تحدمت اجملموعة الضابطة الطريقة التقليدية الرشح والمنوذج .  انية وحدات تعلمييةمث

هاري مع الرشح وتقوم اجملموعة الضابطة ابلطريقة التقليدية  اجملموعة التجريبية مبشاهدة مترينات الاداء املهاري عن طريق سلسةل الصور اخلاصة بمترينات الاداء امل

جراء القياس البعدي الفراد املعتادة الرشح والمنوذج ، وبعد ذكل يمت تطبيق المترينات من قبل الطالب .وبعد الانهتاء من تطبيق الربانمج التعلميي قام الباحثون اب

 بنفس الطريقة والظروف اليت اجريت فيه القياسات القبلية . 2015ر 3ر  31ر 29س البعدي من العينة ابملتغريات قيد البحث ولقد مت تنفيذ القيا 
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 املناس بة من خالل ماييل :  اال حصائية اال جراءات( يف حتليل بياانت البحث واس تخالص spss) اال حصائيةاس تخدم الباحثون احلقيبة   -:   اال حصائ التحليل  

 رالاحنراف املعياري رقمية )ت( الفروقراملتوسط احلسايب 

 عرض النتاجئ 

 15للمتغريات البدنية واملهارية للمجموعة التجريبية قبل وبعد التجربة  ن =   اال حصائية (ادلالالت  2اجلدول )  

 قمية ) ت ( احملتس بة  اجملموعة الضابطة  اجملموعة التجريبية  املتغريات 

 ع م ع م

 0.7 0.1 1.8 0.1 1.8 الوثب الطويل من الثبات  

 2.2 4.6 26.0 4.2 22.3 الوثب العمودي 

 2.4 1.2 31.9 1.5 33.1 م 200عدو 

 0.4 0.5 6.5 0.5 6.6 اجلري املتعرج 

 5.3 0.5 22.8 0.8 24.1 م حواجز110عدو 

 2.14=   0.05قمية ) ت ( اجلدولية عند مس توى 

للمتغريات البدنية واملهارية للمجموعة التجريبية قبل وبعد التجربة وجود فروق ذات دالةل ا حصائية يف متغري   اال حصائية( اخلاص ابدلالالت  2يتضح من اجلدول )  

م حواجز لصاحل القياس البعدي حيث اكنت قمية ) ت ( احملتس بة اكرب من قمية ) ت ( اجلدولية بيامن اكن اختبار الوثب   110م وعدو  200الوثب العمودي و عدو 

 لثبات واختبار اجلري املتعرج اكن يوجد حتسن بيامن التوجد فروق معنوية الن قمية ت اجلدولية اكرب من قمية ت احملتس بة .الطويل من ا

 15للمتغريات البدنية واملهارية للمجموعة الضابطة قبل وبعد التجربة   ن=   اال حصائية ( ادلالالت    3جدول )  

 قمية ) ت ( احملتس بة  اجملموعة الضابطة  اجملموعة التجريبية  املتغريات 

 ع م ع م

 1.7 0.2 1.8 0.2 1.9 الوثب الطويل من الثبات  

 0.0 4.7 26.0 4.7 26.1 الوثب العمودي 

 0.7 1.3 31.9 1.3 31.1 م 200عدو 

 0.5 0.5 5.6 0.6 6.4 اجلري املتعرج 

 4.9 0.4 23.6 0.6 24.9 م حواجز110عدو 

 2.14=   0.05اجلدولية عند مس توى قمية ) ت ( 

للمتغريات البدنية واملهارية للمجموعة الضابطة قبل وبعد التجربة توجد فروق ذات دالةل ا حصائية بني   اال حصائية( اخلاص ابدلالالت  3يتضح من اجلدول )        

الن قمية ) ت ( اجلدولية اكرب من قمية ) ت ( احملتس بة بيامن التوجد فرق  م حواجز ولصاحل القياس البعدي  110القياسني القبيل والبعدي يف متغري املهاري عدو 

 ت ( اجلدولية اكرب من احملتس بة  معنوي يف ابيق املتغريات الن قمية )

 15بعد التجربة   ن=   ة الضابطة والتجريبي للمتغريات البدنية واملهارية للمجموعتني    اال حصائية ( ادلالالت    4جدول )  

 قمية ) ت ( احملتس بة  اجملموعة الضابطة  اجملموعة التجريبية  املتغريات 

 ع م ع م

 2.2 0.1 1.9 0.2 1.8 الوثب الطويل من الثبات  

 3.8 4.6 26.1 3.6 20.4 الوثب العمودي 

 2.5 0.2 31.1 0.8 32.5 م 200عدو 

 2.4 0.6 6.4 0.7 7.0 اجلري املتعرج 

 2.7 0.4 23.2 0.4 22.7 م حواجز110عدو 

 2.14=   0.05قمية ) ت ( اجلدولية عند مس توى 
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للمتغريات البدنية واملهارية للمجموعة التجريبية والضابطة بعد التجربة وجود فروق ذات دالةل احصائية يف  اال حصائية( اخلاص ابدلالالت   4يتضح من اجلدول )      

 نت قمية ) ت ( احملتس بة اكرب من قمية ) ت ( اجلدولية  مجيع املتغريات البدنية حيث اك

النتاجئ   العمودي وعدو  2يتضح من اجلدول )-: مناقشة  الوثب  القبيل 110م وعدو  200( وجود فروق ذات دالةل احصائية يف متغريات  القياسني  م حواجز بني 

قمية )ت( اجلدولية بيامن التوجد فروق دات دالةل احصائية يف متغري الوثب الطويل من والبعدي ولصاحل القياس البعدي حيث اكنت قمية )ت( احملتس بة اكرب من  

 الثبات ومتغري اجلري املتعرج بني القياسني القبيل والبعدي . 

( وجود فروق دات  3اجلدول )  للمتغريات البدنية واملهارية للمجموعة الضابطة قبل وبعد التجربة . يتضح من  اال حصائية( اخلاص ابدلالالت  3يتضح من اجلدول )   

م حواجز بني القياسني القبيل والبعدي ولصاحل القياس البعدي حيث اكنت قمية ت احملتس بة اكرب من قمية ت اجلدولية ال توجد 110دالةل احصائية يف متغريات عدو  

اخلاص ابدلالالت الاحصائية للمتغريات البدنية   4تضح من اجلدول رمق  فروق دات دالةل احصائية يف ابيق املتغريات للمجموعة الضابطة قبل وبعد اجراء التجربة . ي 

 واملهارية للمجموعتني التجريبية والضابطة بعد اجراء التجربة . 

دالةل احصائية يف مجيع املتغريات البدنية واملهارية بعد اجراء التجربة الن قمية ت احملتس بة اكرب من قمية ت اجلدولية يعزي    ذاتوجود فروق    4يتضح من اجلدول     

 م حواجز110البدين واملهاري لعدو  ال داءالباحثون هدا اىل الربانمج التعلميي املس تخدم وما يتضمنه من تدريبات ووسائل تعلميية لتحسني مس توى 

( عىل القدرة العضلية  1992عزي الباحثون ذكل اىل الربانمج التعلميي وما يتضمنه من تدريبات القدرة والرسعة ورشاقة ويتفق هذا ما ذكره عصام عبد اخلالق )وي   

او  ال داءحتدد مس توى   املس توى برسعة الارتقاء  تتعلق فهيا  اليت  الوحيدة خاصة  الرايضية ذات احلركة  املسابقات  الريم مثل    يف كثري من  برسعة ادلفع او برسعة 

عىل رسعة انطالق اجلسم او الاداة واذلي يتعلق مبقدار الالعب عىل بذل قوة   ال ولحراكت العدو والوثب والريم يف العاب القوى حيث ان ادلفع يعمتد يف املقام  

رسعة ممكنة حلظة   أ قىص  ال داة   ا كسابضا عىل رسعة الانطالق ذلا هيدف الالعب اىل  تعمتد اي  ال داة رسعة والقدرة عىل الربط بيهنام واملسافة اليت تقطعها    بأ قىصكبرية  

( ان الربط بني القوة العضلية والرسعة من امه متطلبات 2008) وأ خرونويذكر محمد لطفي الس يد       (144: 12رسعة ) بأ قىصالانطالق من خالل بذل قةى كبرية 

املتفوقني اذ اهنم ميتلكون قدرا كبريا من القوة والرسعة وميتلكون القدرة عىل الربط بيهنام يف  ال داء  ال حداث  شلك متاكمل  الراييض ويه من امه ما ميزي الرايضيني 

 (  44: 15) ال مثل ال داءاحلركة الانفجارية القوية الرسيعة من اجل حتقيق  

)  أ شار      بريقع  جابر  حلمي ومحمد  الرشاقة ذات  2000لك من عصام  ان  احد    ال نشطةيف لك    أ مهية(  او  اجلسم  مواضع  الرسيع يف  التغيري  تتطلب    أ جزاءهاليت 

معينة    أ نشطةالراييض ميكن ان تتلخص يف القول انه يف    ال داء  الرشاقة يف  فأ مهيةاجليد ،    لل داء  أ ساسفالبداايت الرسيعة والتوقيت والتغيري الرسيع يف الاجتاهات  

 ( 123،  122: 11واليت بدوهنا الميكن النجاح يف اداء النشاط ) ال داءاجليد ورمبا تكون الصفة احلامسة والعالمة املمزية الوحيدة يف  لل داءورضورية  أ ساس يةتكون 

التعمل        التحسن يف مس توى  الباحثون هدا  تلقهيا   لل داءويعزي  عند  التجريبية  اجملموعة  اس تخدمهتا  اليت  التعلميية  الوس يةل  اىل  الرمقي  احلسني  ومس توى  املهاري 

صالح جوالمنوذالتغذية الراجعة ويه عرض الصور املتسلسةل  الوسائل التعلميية يف   أ مهية( حول 1977من قبل املعمل ، ويتفق هذا ما ذكرته رمزية الغريب ) ال خطاء وا 

يصالوحده اليكفي لعملية    اللفظيالن الرشح    واال دراكجمال الفهم   واحد يناسب لك الطلبة ولكنه ابس تخدام الوس يةل التعلميية ميكن   أ سلوباملادة للمتعمل لعدم وجود    ا 

 (  354: 5لمدرس هتيئة املناخ اجليد للمهارات الرايضية املراد تعلمها )ل

( ان ارتقاء نس بة التحسن يف املس توى التعلميي للمجموعة التجريبية اليت اس تخدمت الصور املتسلسةل كوس يةل 1992)    : Austin-s; miller- lوتشري دراسة      

 (  18ة املتبعة .) للتعمل مع اجملموعة الضابطة اليت اس تخدمت الطريق

الفين   ال داءاىل حتسني مس توى    أ دى( اليت اس تخلصت ان الوسائل التعلميية )الصور املتسلسةل(  2001ويؤكد هده النتيجة دراسة عبد الرزاق الرمايح واخرون )   

ابراهمي امني ) 110وزمن عدو   تعلمي 1999م حواجز وتتفق مع دراسة  فعاليهتا يف  اثبتت  املتسلسةل قد  الكتيب املربمج اخلطي والصور  اليت اس تخلصت اىل ان   )

ليت اس تخلصت ان اس تخدام الوسائل التعلميية ( وا1982( وتتفق مع دراسة عناايت امحد عبد الفتاح )1املبتديئني ومشاركهتم الاجيابية وزايدة دافعيهتم حنو التعمل )

( ابن الوسائل البرصية 2000( وتتفق مع ما ذكره قاس حسن وافتخار السامرائ )13)الصور املتسلسةل( يف تعلمي املهارات احلركية افضل من اس تخدام المنودج احلي )

 (  14توافق احلريك الداء اي همارة )تكسب املتعمل التصوير البرصي للمهارة احلركية وهذا يساعد عىل تعمل ال 

فاعلية   أ كرث( ان الربانمج التعلميي ابلصور املتسلسةل اكن  1995)   Sariscsany-m-j; pettgrew-f :   (1997  )Ulrich jonathمع نتاجئ دراسة    أ يضاوتتفق       

 (  20( )  19ابملقارنة بطرق التدريس التقليدية ) 

 للقياسات القبلية والبعدية لالختبارات قيد البحث توصل الباحثون اىل االتية  اال حصائية البحث ومن خالل املعاجلات اعامتداً عىل نتاجئ-: الاس تنتاجات  

م والاختبار املهاري عدو   200توجد فروق ذات دالةل ا حصائية بني القياسني القبيل والبعدي للمجموعة التجريبية يف اختبار الوثب العمودي وعدو   -1

 صاحل القياس البعدي م حواجز ول 110

 التوجد فروق ذات دالةل ا حصائية بني القياس القبيل والبعدي للمجموعة التجريبية يف اختبار الوثب الطويل من الثبات واجلري املتعرج  -2

 قياس البعدي م حواجز ولصاحل ال 110توجد فروق ذات دالةل ا حصائية بني القياسني القبيل والبعدي للمجموعة الضابطة يف الاختبار املهاري  -3

 التوجد فروق ذات دالةل ا حصائية بني القياسني القبيل والبعدي للمجموعة الضابطة يف مجيع الاختبارات البدنية  -4

 توجد فروق ذات دالةل ا حصائية يف القياس البعدي بني اجملموعتني التجريبية والضابطة ولصاحل اجملموعة التجريبية  -5
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 بناء عىل نتاجئ البحث يويص الباحثون اباليت  -:   التوصيات 

 رضورة اس تخدام الصور املتسلسةل كوس يةل تعلميية عند تعمل فعالية احلواجز  -1

 مراعات اس تخدام الصور املتسلسةل من قبل أ عضاء هيئة التدريس بلكيات الرتبية البدنية يف معليات تعمل مسابقات العاب القوى  -2

 ني يف فعالياترايضية اخرىا جراء أ حباث مشاهبة عىل اجلنس -3

 املراجع 

براهمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        -1  م . 1990الوسائل التعلميية ، دار املعرفة اجلامعية ،ابلقاهرة   عصمت مطاوع  ا 

 امحد خريي اكظم  -2

 جابر عبد امحليد جابر 

 م . 1983التعلميية واملهنج ، دار الهنضة العربية ، القاهرة ، الوسائل 

 م .1981ماكجروهيل للطباعة والنرش ، القاهرة ، ترمجة( عادل الاشول واخرون (ارنوف وينتج  -3

فوسربي  اتثري اس تخدام بعض الوسائل التعلميية عىل رسعة تعمل همارة الوثب العايل بطريقة   جامل امام الس يد عيل   -4

 م2001 اال سكندرية،رساةل ماجس تري غري منشورة ،

 م1977املكتبة املرصية القاهرة  6دراسة نفس ية تفسريية توجهيية ، ط رمزية الغريب   -5

براهميزكية  -6  اكمل   ا 

 نوال ابراهمي شلتوت 

 مريفت عيل خفاجة 

ج  ، البدنية  الرتبية  يف  التدريس  الر  أ ساس يات،    1طرق  الرتبية  تدريس  طيف   1ايضية 

 م2002 اال سكندريةالفنية  اال شعاعمكتبة ومطبعة 

تعلميية عىل مس توى عدو   زينب سامل مجعة  -7 كوس يةل  احلاسب الايل  اس تخدام  م حواجز ، رساةل  110اتثري 

 م2005ماجس تري غري منشورة جامعة الزاوية 

تدريس كرة السةل عىل مفهوم اذلات واجتاهات اثر اس تخدام اسرتاتيجية التعلمي التعاوين يف   صادق خليل احلايك  -8

طلبة لكية الرتبية الرايضية ، جمةل مؤمتر الرتبية الرايضية ، عدد خاص اجلامعة الاردنية ،  

 م . 2004

 عبد الرزاق جبار الرمايح   -9

 عبد هللا الاحرش 

 ليىل الصويعي  

لعدو   الرمقي  والاجناز  الاداء  مس توى  حتسني  عىل  التعلميية  الوسائل  بعض  م 100اتثري 

 م  2001حواجز ، حبث منشور ، اجملةل السابع من ابريل ، الزاوية 

اتثري اس تخدام بعض الوسائل التعلميية عىل مس توى تعمل فعالية القفز ابلزانة مبرحةل التعلمي   عبد الوهاب الصادق راشد  -10

 م2000وسط ابمجلاهريية العظمى ، رساةل ماجس تري غري منشورة ، طرابلس املت

 م 2000التدريب الراييض ، منشاة املعارف ، الاسكندرية  عصام حلمي ومحمد جابر بريقع -11

 1992تطبيقات ، دار املعارف الاسكندرية ، -التدريب الراييض نظرايت عصام عبد اخلالق   -12

 اثر اس تخدام الوسائل التعلميية يف التعمل احلريك ، املؤمتر العلمي الثالث دلراسات وحبوث   عناايت امحد عبد الفتاح الفتاح    -13

الاسكندرية   السالم  مطبعة  أ بوقري  والرايضة  البدنية  الرتبية  ترش يد   ، الرايضية  الرتبية 

 م. 1982

 م2000، دار الفكر لطباعة والنرش والتوزيع ،عامن  1سس الس باحة ، طمبادئ وا قاس حسن حسني وافتخار امحد السامرائ -14

الاعداد البدين يف اجملال الراييض رؤية تطبيقية لتمنية القدرات البدنية ، دار الهدى للنرش  محمد لطفي الس يد   -15

 م 2008، 1والتوزيع ،ط

اخلاصة  هشام جحازي عبد امحليد -16 واملعرفية  واملهارية  البدنية  املتطلبات  عىل  التدريس  اساليب  بعض  اس تخدام  اتثري 

للمبتدئني يف الاكرتية ، رساةل دكتوراه غري منشورة لكية الرتبية الرايضية جامعة املنصورة 

 م  2004

احلرة،جمةل   وداد املفيت  -17 الس باحة  تعمل  مس توى  التدريس يف  أ ساليب  بعض  اس تخدام  الرتبية  اثر  مومتر 

 2004الرايضية عدد حاص لكية الرتبية الرايضية ، جامعة بغداد ، العراق ، 

  

An experimentalstudy on video tap game 1 jun usa , 1992. Austin-s; miller- l : 18 

Effectiveness of interactive video instruction on teacher s classro on 

management declarative knowledge journal of teaching in physical 

education , united- states, 1997. 

Sariscsany-m-j; pettgrew-f :  19 

rolfkrempel .eduardhaag. leichtatletik 1 von der iaaf empfohlenroro sport 

herausgegebenvon bernd gott wald originalansgabe verlag gmbh reinbek 

bei hamburg apri . 1995 . 

Ulrich jonath –  20 
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 بلكية الرتبية البدنية ابلزاوية   ال ويل لطالب الس نة    املهارية والنفس ية   اثر برانمج تعلميي مقرتح يف الس باحة عيل بعض املتغريات 

 أ .م. نوري املربوك عطية معر  *

 ** د. الطاهر جابر الباسوس  

 *** أ . عيل أ محد املربوك                                                                                                                                             

البحث و مقدمــــــــــــــــــــــة   الس باحة  -:    مشلكة  رايضة  حتعترب  من خالل    دىا  ويظهر ذكل  العامل  يف  الواسعة الانتشار  املائية  لهذه    ال نشطةالرايضات  اخملتلفة 

حلركة  الرايضات املائية اليت تس تغل الوسط املائ كوس يةل للتحرك فيه وذكل عن طريق حراكت اذلراعني والرجلني واجلذع ويه القدرة اليت متثل ا ا حدىالرايضة ويه 

وافق اجليد خالل الوسط املائ الانس يايب واملرونة والتوقيت والت   ال داءاجلسم املشرتكة يف العمل اذلي يظهر يف    ا جراءالشامةل اليت حتدث نتيجة التوافق اجليد بني  

كسابان الس باحة التعلميية يه    1996العالء امحد    أ بوبدنيًا وهماراًي ونفس يًا واجامتعيًا وعقلياً ، ويذكر    اال نسانبغرض الارتقاء بكفاءة   الفرد همارات وطرق الس باحة    ا 

 ( 23: 1فو والانزالق عيل البطن والظهر والوقوف يف املاء وهمارات الس باحة التعلميية   )مثل همارة الثقة ابملاء وهمارات الط ال ساس يةاخملتلفة بدءاً من املهارات 

اليت تشهد مباكفأ ة الرايضة بشلك عام وابلس باحة بشلك خاص واكن الرسول عليه الصالة   وال قوال  واال حداث وقد حفلت الس نة النبوية الرشيفة ابملواقف والوقائع     

 (. 99: 10يكون )راميًا ، فارسًا ، ساحبًا (  ) والسالم يعجب ابلرجل عندما

يف جمال تدريس وتدريب الس باحة وخاصة يف لكية الرتبية البدنية ابلزاوية جاءت فكرة وضع برانمج تعلميي مقرتح يتضمن مترينات خطط   ونومن خالل خربة الباحث  

 مل تكن هلم خربة سابقة يف رايضة الس باحة .  هنمل   ال ويلعلمية تتناسب مع خصائص وميول وحاجات طالب الس نة  أ سسلها وفق 

س نوات ( وطاملا ان هناك بعض الطلبة امللتحقني بلكية الرتبية البدنية   6-4اتفق العديد من املتخصصني يف جمال الس باحة عيل ان انسب سن للتعمل يه ما بني )   

طرق تدريس وتعلمي الس باحة ووضع برانمج تعلميي يمتىش مع هذه    وأ ساليبطوير حمتوى  ( س نة ذلكل جيب ت18ليس دلهيم خربة سابقة ابلس باحة وقد جتاوزا سن )

 املرحةل السنية , 

اوية   حسب خربهتم يف تدريس وتعلمي الس باحة داخل اللكية انه من الرضوري وضع برانمج تعلميي لطلبة الس نة الاويل بلكية الرتبية البدنية ابلز   ونذلا يرى الباحث  

 عمتد داخل القسم . حسب املهنج امل 

اليت جعلت طالب هذه املرحةل من التعلمي ال جييدون الس باحة ويف سن متأ خرة ؟ عليه اجتهت ادلراسة احلالية للبحث   ال س بابمايه    ونومن هنا يتساءل الباحث  

 الربانمج التعلميي املقرتح عيل تعلمي س باحة الزحف عيل البطن . مالمئةيف مدى 

من  -:  البحــــــــــــــــــــــــــــــث  أ مهية  للس باحة  ملا  حياة    أ مهيةنظراً  يف  والرتبوية    اال نسانكبرية  املعرفية  النوايح  مجيع  من  الرايضة  هبذه  وجب الاهامتم  ذلا   ،

اجل الريق ابملس توى التعلميي واملهارى حيت تعم الفائدة  والتعلميية وعليه من هنا جاءت فكرة تعلمي س باحة الزحف عيل البطن لطالب لكية الرتبية البدنية ابلزاوية من  

 احل السنية املتقدمة يف العمر  ليبيا وخاصة للمر  ا حناءلطالب اللكية من خالل الربانمج التعلميي املوضوع والاس تفادة منه يف بقية اللكيات واملعاهد املتخصصة يف مجيع 

 -دف البحث ايل :هي -:هدف البحـــــــــــــــــــــــــــــــــــث 

 لس باحة الزحف عيل البطن .  ال ساس يةوضع برانمج تعلميي مقرتح لتعلمي املبادئ  -1

فراداملهارى دلى  ال داءالتعرف عيل اثر الربانمج املقرتح عيل مس توى  -2  عينة البحث . ا 

فرادالتعرف عيل اثر الربانمج املقرتح عيل التخلص من اخلوف من املاء دلى  -3  العينة .  ا 

   -لبحـــــــــــــــــــــــــــث: فروض ا 

 يف س باحة الزحف عيل البطن .  ال ساس يةللربانمج التعلميي املفرتح عيل تعمل املهارات   ا حصائياتوحيد فروق داةل  -1

فرادبني القياسات القبلية والبعدية عيل مقياس اخلوف املرتبط بتعمل الس باحة دلى   ا حصائياتوحيد فروق داةل  -2  عينة البحث .  ا 

 -جماالت ادلراســــــــــــــــــــــــة: 

م بواقع   05/06/2015ايل    05/03/2015بلكية الرتبية البدنية ابلزاوية يف الفرتة الواقعة    ال ويلم تطبيق الربانمج التعلميي املقرتح عيل طالب الس نة  -اجملال الزماين :

 ( دقيقة .60وزمن لك وحدة ) أ س بوعياثالث وحدات تعلميية 

 . حوض الس باحة يف لكية علوم الرتبية البدنية والرايضية ابلزاوية -: اجملال املاكنــــــــــــــــي
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 ( طالب .30م( وعددمه )2015بلكية الرتبية البدنية للعام ادلرايس ) ال ويلاش متلت عينة البحث عيل طالب الس نة -اجملال البرشي : 

ة قبل البدء يف الربانمج التعلميي عيل افراد عينة البحث وللتأ كد من عدم وجود خربة سابقة يف الس باحة دلى افراد العين-البحـــــــــــــــــــــــــــــث:   ا جراءات 

 -طلب من لك طالب ان يقوم مبا ييل :

 الزنول ايل حوض الس باحة ابي طريقة يراها مناس بة هل . -1

 امليش بعرض حوض الس باحة لل مام يف املاكن الضحل. -2

 مجع القطع املعدنية من قاع حوض الس باحة .  -3

 م .  15التقدم لل مام بطريقة الس باحة املناس بة هل ملسافة  -4

  اذلين طبقوا اخلطوات السابقة ومن دلهيم خربة يف الس باحة بغض النظر عن مس توامه املهارى . عليه مت استبعاد لك املشاركني

 لطبيعة ادلراسة .  لالمئتهاملهنج التجرييب  وناس تخدام الباحث-:مهنج البحــــــــــــــــــث 

( طالب ممن ليس دلهيم 30( طالب من اصل )24بلكية الرتبية البدنية ابلزاوية وعددمه )  ال ويلميثل جممتع البحث طالب الس نة  -:جممتع وعينة البحــــــــــــــــــــــــث

 خربة سابقة يف الس باحة . 

 البحث يف متغريات  السن والوزن والطول  املعيارية ملعامالت الالتواء خلصائص عينة  وال خطاء( املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية ومعامالت الالتواء 1جدول )

 اخلطاء املعياري ملعامل الالتواء  معامل الالتواء   الاحنراف املعياري  املتوسط احلسايب   املتغريات  

 0.462 0.472 6.26 23.6 السن

 0.462 0.837 7.28 69.08 الوزن 

 0.462 0.070 5.43 170.44 الطول 

ويه قمي اقل من الواحد الصحيح وابلتايل فان توزيع املعلومات تعترب    0.462و    0.837( ايل ان قمي معامل الالتواء احنرصت بني  1)تشري البياانت يف اجلدول رمق  

 معامل الالتواء ( وهذا يشري ايل جتانس يف عينة البحث يف متغريات السن والوزن والطول .  3+-طبيعيًا )

 -التعلميية التالية : ال دواتاس تخدم الباحثان   -املساعدة التالية : ال دواتاواًل -:ادلراســــــــــــــــــــة  أ دوات 

 عصا الانقاذ .  –هجاز لقياس الطول  –رشيط لقياس املسافة  –مزيان طيب  –ساعة توقيت   – اال نقاذحبل  –معةل معدنية  –لوحات الطفو 

املهارية  العد  -:  اثنيًا الاختبارات  عيل  الباحثان  اطالع  وطبيعة  من خالل  ملناسبهتا  التالية  املهارية  اعمتدت الاختبارات  الس باحة  الرتبوية يف جمال  ادلراسات  من  يد 

 ( . 1صدقه وثباهتا )ملحق رمق ) ا جيادادلراسة ومت تطبيقها بعد 

 -وهذه الاختبارات املهارية : 

 الانزالق عيل البطن ل طول مسافة )ابملرت (. -1

 م( )ابلثانية ( . 12.5البطن ملسافة )رضابت الرجلني من وضع الطفو عيل  -2

 القفز يف املاء العميق )ابدلرجة(   -3

 س باحة الزحف عيل البطن ل طول مسافة )ابملرت (.  -4

 -اثلثًا اس تبيان اخملاوف املرتبطة بتعمل الس باحة :

 -ضوع البحث ومن بني هذه ادلراسات :وادلراسات السابقة املتعلقة مبو  ال حباثلقياس اخملاوف من الوسط املائ مت الاطالع عيل العديد من 

( وبعد عرضها عيل ثالث حممكني من محةل درجة ادلكتورة ل بدئ 1977( ودراسة منصور )1988( ودراسة معر )1981( ودراسة توفيق )1990دراسة اجلبييل )

التعديالت املناس بة لتتكون صورته الهنائية   ا جراءعض الفقرات مت  او حذف او تعديل لب  ا ضافةارهئم ومالحظاهتم حول هذا الاس تبيان واقرتاح ما يرونه  مناس بًا من  

 -( امخلايس عيل النحو التايل :Likertدرجات وفق تدرج ليكرت ) 5-1من عرشين فقرة حيث توزعت درجات سمل الاس تجابة من 
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 كثرياً جداً . أ خاف -1

 كثرياً  أ خاف -2

 بدرجة متوسطة .  أ خاف -3

 قلياًل جداً  أ خاف -4

 .أ خافال  -5

 .ال عىل( درجة يف حدها 100) ال دىن( درجة يف حدها 20ذلكل تكون ادلرجة اللكية للمقياس ما بني )

 -نوعني من الصدق لهذه الاختبارات : ا جيادم -صدق الاختبارات املهارية وثباهتا :

 دقة وتقيس ما وضعت من اجل . صدق احملتوى حيث مت عرض الاختبارات ومدى مالءمهتا ووجد ان هناك اتفاقًا عيل ان الاختبارات صا -أ  

جياد اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات للك اختبار ذلكل تبني من اجلدول رمق ) -ب ( ان الاختبارات املس تخدمة تمتتع بصدق منطقي 2الصدق املنطقي و ذكل اب 

 ( 1977عال )عويس( )

 املهارية املس تخدمةاختبار من الاختبارات  ( اجلدر الرتبيعي ملعامالت الثبات للك 2جدول )

 اجلذر الرتبيعي   معامل الارتباط  الاختبار  ت

 910 840 الانزالق عيل البطن  .1

 880 790 رضابت الرجلني من وضع الطفو عيل البطن  .2

 940 890 القفز ابملاء العميق   .3

 930 880 وقوف ابملاء العميق  .4

 093 088 س باحة الزحف عيل البطن  .5

  

عادةمت تطبيق الاختبارات ابس تخدام طريقة    -الاختبــــــــــــــــــــارات: ثبات   ( مشارك من خارج عينة البحث ومن  20( عيل عينة )Test Retestالاختبارات )  ا 

 هذا البحث . ا غراضجمميع البحث مت اعيد تطبيق الاختبارات بعد مخسة اايم وتبني ان الاختبارات ذات معامل ثبات عال مما حيقق 

 والثاين لالختبارات املهارية املس تخدمة ال ول( معامل الارتباط بني التطبيق 3جدول )

 ادلالةل  معامل الارتباط  الاختبار   ت

 داةل 840 الانزالق عيل البطن  .1

 داةل 790 رضابت الرجلني من وضع الطفو عيل البطن  .2

 داةل 890 القفز ابملاء العميق   .3

 داةل 880 وقوف ابملاء العميق  .4

 داةل 088 س باحة الزحف عيل البطن  .5

 

جياد صدق مقياس اخملاوف املرتبطة بتعمل الس باحة وذكل بعرضها عيل اربعة حممكني من محةل    ونحثاقام الب-وثباهتا : صدق مقياس اخملاوف املرتبطة بتعلمي الس باحة   اب 

 درجة ادلكتوراه يف الرتبية البدنية ختصص س باحة ال بداء أ راهئم ومالحظاهتم العلمية ومدى مالءمهتا .

جراء بعض التعديالت حسب راي احملمكني كام اوجد الباحثان الصدق املنطقي وذكل ابجياد اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات حيث اكن   ونحيث قام الباحث اب 

 %( وهذه النتيجة تشري ايل انه يمتتع بصدق عال .90صدق مقياس اخملاوف املرتبطة بتعمل الس باحة يساوي )

عادةمت اجياد ثبات املقياس بطريقة    -ثبات املقيــــــــــــــــاس :  ( مشاراكً من خارج عينة البحث مث اعيد 20( عيل عينة مكونة من )Test Retestالاختيار  )  ا 

%(  82وحتت نفس الرشوط والظروف السابقة حيث اكن نتيجة التطبيق تساوي ) ال ولمن التطبيق  أ س بوعتطبيق الاختبار مرة اثنية عيل العينة نفسها بعد 

 ان هذا الاختبار يمتتع مبعامل ثبات عالية . حيث 
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( للتعرف عيل مس توى اخملاوف املرتبطة بتعمل الس باحة  P Retestادلراسة كقياس قبيل )  ا جراءمت تطبيق املقياس قبل  -ادلراسات الاس تطالعيــــــــــــــــــــــة: 

فراددلى  عادةعينة البحث مث  ا   من تطبيق ادلراسة كقياس بعدي .  عأ سابي أ ربعةتطبيق املقياس نفسه بعد  ا 

وادلراسات السابقة وما اوردته    ال حباث( وحدة تعلميية مت توزيعها عيل ما توصلت اليه نتاجئ  12اش متل الربانمج التعلميي املقرتح عيل )  -رابعًا الربانمج التعلميي : 

)راتب العلمية  و)محمود  1999املراجع  واخر   1988(و)الباجوري    1998(  و)احلايك  1994ون  (و)عرايب  الباجوري  1993م(  و)مصباح  (و  1991(  م 

 م (. David  1989م( و)ديفد Vincent ,Vickers 1994 ( و)فيسنت1981( و)توفيق  1984م (و)السامرائ 1985 وأ خرون)الكروات 

 وتدريب الس باحة . امليدانية يف جمال تدريس ون يف جمال الس باحة وخربة الباحث كام مت الاس تعانة بأ راء املتخصصني

 -احتوى الربانمج يف صورته الهنائية عيل املهارات التالية :   

امليش بعرض احلوض يف ماء   -الثقة والتعود عيل املاء وتشمل التعرف عيل الوسط املائ والزنول عن طريق السمل مبساعدة مث دون مساعـــــدة   -1

 القفز ايل املاء ابلرجلني من عيل حافة احلوض .  -من القاع  ال ش ياءمجع مس توى الصدر مع ثين الركبتني وفتح العينني حتت املاء و 

 عيل البطن وعيل الظهر والطفو العمودي .  ال فقيالطفو ويشمل الطفو  -2

احلوض من وضع الوقوف واملاء يف مس توى الصدر ودفع احلائط بعد املسك حبافة احلوض ابلرجلني والانزالق    أ رضيةالانزالق عن طريق دفع   -3

 ول مسافة . ل ط

 التنفس وتفريغ الهواء داخل املاء   -4

 التقدم عن طريق حراكت اذلراعني والرجلني والتنفس .  -5

 س باحة الزحف عيل البطن ل طول مسافة .   -6

 الوقوف ابملاء العميق .  -7

 -اجلزء المتهيدي ويتضمن:-التوزيع الزمين للربانمج :

 ( دقائق .10) مراجعة املهارة السابقة  -دقائق (  . 5) اال حامء -أ  

مترينات لتطوير مس توى   أ داء( دقائق. النشاط التطبيقي :/ 10مث اداء منوذج ) وأ مهيهتاالنشاط التعلميي ، رشح املهارة اجلديدة  -اجلزء الرئييس ويتضمن : -

 دقائق( . 8/معل منافسة )2   ( دقيقة .35للمهارة اجلديدة ) ال داء

 دقائق مث اخلروج من احلوض والانرصاف( 7نشاط حر ) -اجلزء اخلتايم : -

)-:اال حصائية املعاجلة   اس تخدام طريقة  :SPSSمت  البياانت  ومعاجلة  لتحليل   )-  . احلسايب )م(  .   املتوسط  املعياري )ح(  املعياري    الاحنراف  .اخلطاء  معامل الالتواء 

 T .Test ملعامل الالتواء .

 يف الس باحة  ال ساس ية املهارات تأ ثري للربانمج التعلميي املقرتح عيل تعملوجد  -: عرض ومناقشة النتاجئ حسب فروض البحث

 ( يبني املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري ومعامل الالتواء واخلطاء املعياري ل داء افراد عينة البحث عيل الاختبارات املهارية  4جدول )

 اخلطاء املعياري  معامل الالتواء   املعياري الاحنراف  املتوسط احلسايب  وحدة القياس املتغريات  ت

    الانزالق عيل البطن  1

 املرت

7.10 2.02 7920 3620 

2

- 

 372 0.016 2.20 16.50 الثانية  رضابت الرجلني عيل البطن 

3

- 

 3710 1.00 7760 1.220 الثانية  وقوف ابملاء العميق

4

- 

 3720 2.60 1.84 6.15 درجة  القفز ابملاء العميق

 0.372 0.328 3.72 13.22 املرت البطن  سباحة الزحف علي 5

معامل الالتواء ( وابلتايل فان توزيع العالمات يعترب طبيعيًا .حيث   3+-وهذه القمي احنرصت بني )  1.00و    0.016-( ان قمي معامل الالتواء ترتاوح بني  4يتضح من اجلدول ) 

البحث عيل الا افراد عينة  املعياري دلى  املعياري ومعامل الالتواء واخلطاء  املتوسط احلسايب والاحنراف  املتعمل يف همارة ان  يقطعها  اليت  املسافة  املهارية حيث ان  ختبارات 

 ( يف همارة رضابت الرجلني عيل البطن يه 1.2.5( اما متوسط الزمن اذلي يقطعه املتعمل يف مسافة )2.02م ( والاحنراف املعياري )7.10الانزالق عيل البطن يساوي )
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( اما القفز ابملاء العميق 7760( دقيقة وابحنراف معياري )1.220( كام جسل املشاركون يف همارة الوقوف ابملاء العميق ملتوسط حسايب )2.20( اثنية واحنراف معياري )16.50)

بلغ املتوسط احلسايب ) ( مرت وابحنراف معياري  13.22توسط احلسايب اكن )( كذكل يتضح يف س باحة الزحف عيل البطن ان امل 1.84( درجة واحنراف معياري )6.15فقد 

 .عينة البحث (.اما من حيث الفرض الثاين حيث توجد فروق بني الاختبار القبيل والاختبار البعدي عيل مقياس اخلوف املرتبط بتعمل الس باحة دلى افراد 3.72)

واء وقمية )ت( ودالةل الفروق بني الاختبارات القبلية والبعدية ملقياس اخلوف املرتبطة بتعمل  ( اذلي يوحض املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري ومعامل الالت5اجلدول  

 الس باحة . 

 املتغري 
 الاختبار البعدي الاختبار القبيل 

 مس توى ادلالةل  قمية ت
 الالتواء  ح م الالتواء  ح م

املرتبطة   اخملاوف 

 بتعمل الس باحة 
 داةل 6.506 0398- 6.16 74.46 0611 5.28 59.57

( وهذه القمي 0611( و)  0398( فان قمي معامل الالتواء ترتاوح بني )5كام يظهر يف اجلدول رمق ) 2.64( يساوي  0.05قمية ت اجلدولية عند مس توى )

 معامل الالتواء ( وابلتايل فان توزيع العالمات يعترب طبيعيًا.  3+-احنرصت بني )

 حة ل فراد عينة ادلراسة حنرافات املعيارية ومعامالت الالتواء وقمية ت ودالةل الفروق بني الاختبارين القبيل والبعدي ملقياس اخملاوف املرتبطة بتعمل الس با ( املتوسطات احلسابية والا6جدول ) 

 الفقرات 
 الاختبار البعدي  الاختبار القبيل 

 قمية ت
مس توى  

 الالتواء  ح م الالتواء  ح م ادلالةل

 دال  3.439 0.542 0.65 3.63 0.253 0.85 2.88 الس باحة بواسطة مدرب متخصص تعمل 

 غ. دال  0.159 0.496 1.08 2.88 0.244 0.70 2.83 اذلهاب يف رحةل حبرية 

 دال  3.681 0.381- 0.51 3.79 0.365 0.86 3.04 التوقف اثناء التعب يف املنطقة العميقة 

 دال  2.236 0.632 0.86 3.71 0.068 0.95 3.13 الرجلني يف املاء ومعل الطرطشة اجللوس عيل حافة احلوض وضع 

 دال  3.741 0.239- 0.095 3.96 0.486 0.097 2.92 رحةل حبرية مع خشص ال جييد الس باحة 

 دال  2.920 0.166 0.66 3.46 0.324 0.082 2.83 فتح العينني حتت املاء اثناء الس باحة 

 دال  2.092 0.593- 0.66 3.54 0.084 0.86 2.96 احلوض يف اجلزء العميق الوقوف عيل حافة 

 دال  6.02 0.705- 0.71 4.38 0.561 0.99 2.88 من قاع احلوض يف اجلز الضحل  ال ش ياءالتقاط 

 دال  4.600 0.346 0.76 3.83 0.156 0.68 2.88 ل ول مرة  ال صدقاءفرصة للزنول ايل املاء مع 

 دال  2.295 0.052 1.13 3.63 0.84 0.86 2.96 املاء الضحل مع طرطشة املاء الوقوف يف  

 دال  3.335 0.406- 0.69 3.71 0.084 0.86 2.96 امليش فوق سمل قفز متحرك 

 دال  3.800 0.759- 0.66 079. 0.000 0.78 3.00 الس باحة يف حامم ال يوجد به احد غريك 

 دال  5.545 0.978- 0.95 4.29 0.000 0.69 2.96 القفز للامء من حافة حوض الس باحة 

 غ. دال  1.088 0.053 0.97 3.58 0.054 0.56 3.33 الس باحة مع اشخاص ال تعرفهم 

 غ. دال  1.725 0.183- 0.82 3.63 0.196 1.01 3.17 النظر ايل املاء العميق 

 دال  4.588 0.125 0.72 3.92 0.253 0.85 2.88 الوثب ابلقدمني يف ماء بعميق الصدر 

 غ. دال  2.011 0.321- 1.14 3.79 0.196 1.01 3.17 فقدان التوازن اثناء امليش يف املاء 

 دال  3.521 0.024- 0.62 4.04 0.156 0.98 3.21 مغس الراس واجلسم حتت سطح املاء

 دال  3.809 0.395- 0.78 4.21 0.301 1.09 3.017 الزنول ايل ماء ابرتفاع اعيل من الراس 

 غ . دال  0.628 0.267 0.86 3.71 0.432 0.98 3.54 الس باحة يف البحر مبنطقة ال تتضح فهيا رؤية القاع 

   α=0.05( =2.064(قمية ت اجلدولية عند مس توى 

ارين القبيل والبعدي ل داء افراد يتضح من الفرض الثاين انه مت اجياد املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية ومعامالت الالتواء وقمية ت ودالةل الفروق بني الاختب

( ابحنراف معياري 59.57عيل الاختبار القبيل )( ان الوسط احلسايب ملقياس اخلوف كلك  5عينة البحث عيل الاختبارات املهارية املس تخدمة ويتضح من اجلدول )

(5.28( الالتواء  ومعامل   )0.0611( بلع  فقد  البعدي  الاختبار  عيل  كلك  للمقياس  احلسايب  الوسط  اما   )74.36( معياري  ابحنراف  ومعامل 6.16(   )
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)0.0398الالتواء) تساوي  ت  قمية  ان  ايل  اجلدول  يشري  اجلدولية)6.506(كام  ت  قمية  مما2.064(  داةل    (  ذا  فرقًا  هناك  ان  عيل  مس توى    ا حصائيةيدل  عند 

(α=0.05)( ايضًا ان هناك فروقًا ذات دالةل 6بني الاختبارين ولصاحل الاختبار البعدي ويتضح من اجلدول رمق )بني اداء افراد العينة عيل الاختبار القبيل  ا حصائية 

 

قرة من اصل عرشين فقرة من فقرات مقياس اخلوف واكنت اعيل مس توايت جسلها افراد العينة عيل عيل الاختبار البعدي لصاحل البعدي عيل ست عرشة ف  وأ داهئم

( ،الزنول 4.29( والقفز للامء من فوق حافة حوض الس باحة )املتوسط احلسايب  4.38من قاع احلوض يف املنطقة الضحةل )املتوسط احلسايب    ال ش ياءالفقرات التقاط  

 (  4.04واجلسم حتت سطح املاء )املتوسط احلسايب  الرأ س(، مغس 4.21راس )املتوسط احلسايب ايل ماء ابرتفاع اعيل من ال

 -مناقشة النتائـــــــــــــــــــــــــــــج :   

عينة البحث مما يشري   ( ان تطبيق الربانمج التعلميي املقرتح قد احدث تقدمًا يف املس توى املهارى وتقليل درجة اخلوف دلي افراد6-5-4يتضح من خالل اجلداول )

 ايل ان الربانمج التعلميي املقرتح قد حقق الهدف املوضوع من اجل . 

ديد  ( ان افراد عينة البحث قد اظهروا حتس نًا واحضًا ابملس توى املهارى عيل الاختبارات املهارية البعدية اليت اجريت هلم الا انه يصعب حت4كام يتبني من اجلدول )  

عينة مل  تحسن وان اكن واحضًا وذكل بسبب عدم وجود قمي رمقية اكملتوسط احلسايب والاحنراف املعياري للقياس القبيل ،وهذا يعود ايل ان افراد ال نس بة رقمية لهذا ال 

التع  الربانمج  فاعلية  التقدم ايل  الباحثان سبب هذا  يعزو  الس باحة وابلتايل  أ ية خربة علمية يف  يتضمنه من  جيروا اختبارات قبلية بسبب عدم وجود  ملا  املقرتح  لميي 

علمية سلمية تتناسب مع خصائص وميول وحاجات هذه املرحةل السنية .وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت اليه العديد من ادلراسات    أ سسمترينات خمطط لها وفق  

(واسكندر   1988(والباجوري )1990(ونصار)1990)( و عبدالهادي واخرون1990(، واجلبييل)  1993(احلايك)  1994( وعرايب واخرون )1998كدراسة محمود )

ن عدم ( حيث امجعوا عيل ان الربامج التعلميية واملبنية وفق اسس سلمية تعمل عيل تطوير املس توى املهارى الفراد عينة البحث ومن هجة اخري فا 1985)وأ خرون

ان اس تجابة وتطور    Lamb  1984و  1981لتعمل وهذا يتفق مع ما اشار اليه توفيق  وجود خربة سابقة يف الس باحة دلي عينة البحث اكن هل تأ ثري اجيايب عيل رسعة ا 

 مس توى الشخص املبتدئ افضل من الشخص املتقدم يف املس توى . 

تطبيقه قد ساعد افراد العينة عيل التقدم املهارى وهذا ما اتفق    وأ ساليبوبشلك خاص ميكن القول ان هذا الربانمج التعلميي املقرتح مبحتواه وعنارصه التعلميية املتنوعة  

 -عيل العديد من الاحباث وادلراسات اليت اجريت مفثاًل :

ليه من عبد الهادي احتواء الربانمج عيل متارين الثقة والطفو عيل املاء للشعور ابلطمأ نينة وابلتايل تقليل درجة اخلوف من املاء وهذا يتفق مع ما توصل ا -

وامل النفس ية لها اثر ( ابن العCounsilman 1997(ابن هناك عالقة اجيابية بني الثقة ابلنفس وتعمل همارات الس باحة وما أ شار اليه) 1990واخرون )

 اجيايب يف رسعة تعمل همارات الس باحة . 

الربانمج عيل   - )  ال نشطة احتواء  واخرون  عرايب  اليه  توصل  ما  مع  يتفق  وهذا  الصعوبة  واملتدرجة يف  املتنوعة  الامترين    1994والامترين  التنوع يف  (ابن 

( ابنه ينبغي قيام الالعبني 1987همارات الس باحة وما اشار اليه عالوي واخرون )  التعلميية يسامه بشلك فاعل يف تعمل  وال ساليبوال نشطة املتنوعة  

 بأ داء املهارات احلركية حتت ظروف متعددة ومتنوعة .

(  ابن  1985( واسكندر واخرون )1988الاس تعانة ابلوسائل التعلميية املساعدة وعوامل الامن والسالمة وهذا يتقف مع ما توصل اليه الباجوري ) -

 خدام الوسائل التعلميية املساعدة واملعينة يزيد من رسعة تعمل همارات الس باحة . اس ت

( ابن التعمل يف املاء العميق يوفر رسعة 1988( ومحمود )1985التدريب عيل املهارات يف املاء العميق وهذا يتفق مع ما توصل اليه الكردين واخرون ) -

 التعمل ويوفر عامل الامن والسالمة . 

 ( ابن ادلافعية تعلب  دوراً هامًا يف زايدة رسعة وفاعلية التعمل . 1998افعية  التعمل وهذا يتفق مع ما اشار اليه عالوى )استثارة د -

( ابن ادخال عنرص التعزيز والتشويق يقلل من الشعور ابمللل والتعب وابلتايل  1993اس تخدام التعزيز والتشويق وهذا يتفق مع ما توصل اليه احلايك ) -

  التعمل . رسعة يف

( ايل ان اس تخدام الالعاب الصغري يساعد عيل تقليل الشعور ابلتعب وامللل والاقبال  1993احتواء الربانمج عيل الالعاب الصغرية توصل احلايك ) -

انمج تعود ل هنا قريبة ( ايل ان رسعة وسهوةل التعمل ابل لعاب الصغرية يف أ ي بر1988كام رود يف توفيق ووايل )  Crossعيل التدريب حبامس كام اشار  

 من طبيعة الفرد وميوهل . 

 ( ايل ان التعمل عن طريق املنافسات يؤدي ايل ارتفاع املس توى املهارى. 1989احتواء الربانمج عيل املنافسة يتفق مع ما توصلت اليه الش ميي ) -

هناك فروقًا ذات داةل احصائية بني الاختبار القبيل والاختبار البعدي    ايل ان 6،  5اما فامي يتعلق بدرجة اخلوف املرتبطة بتعمل الس باحة يتضح من اجلدول رمق 

رمق   اجلدول  يشري  حيث  الس باحة  بتعمل  املرتبطة  اخلوف  درجة  القبيل    5عيل  اخلوف كلك عيل الاختبار  ملقياس  احلسايب  الوسط  ان  ابحنراف   59,57ايل 

مما يدل عيل ان هناك فرقًا ذا  6.506كام ان قمية ت    6.16ابحنراف معياري  74.36بعدي  اما الوسط احلسايب للمقياس كلك عيل الاختبار ال   5.28معياري  
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بني الاختبار القبيل والاختبار البعدي وهذا يدل عيل ان الربانمج التعلميي املقرتح ساعد افراد عينة  البحث عيل   α= 0.05دالةل احصائية عند مس توى  

ة وبشلك واحض وقد جسلوا اعيل متوسطات عيل الفقرات التالية : التقاط الاش ياء من قاع امحلام يف املنطقة الضحةل الاقالل من اخملاوف املرتبطة بتعمل الس باح

 (  4.21( الزنول ايل ماء ابرتفاع اعيل من الراس )املتوسط حلسايب 4.29( والقفز للامء من حافة حوض الس باحة )املتوسط حلسايب 4.38)املتوسط حلسايب 

( ويعزوا الباحثان هذه النتيجة ايل ما حيتويه الربانمج من عنارص ساعدت افراد العينة عيل  4.04جلسم حتت سطح املاء )املتوسط حلسايب  تغطيس الراس وا

و    اال قالل الثقة  متارين  الربانمج عيل  بداية  الرتكزي يف  مفثاًل  اخملاوف دلهيم  الامت  ال لفةمن  والتدرج يف  ابلطمأ نينة والامن  للشعور  املاء  ايل  مع  السهل  من  رين 

و فرغيل   1981و توفيق    1990من اخملاوف ) عبدالهادي واخرون    اال قاللالصعب والتدريب يف املنطقة الضحةل واملنطقة العميقة ساعدمه بدرجة كبريه يف  

اجيابيًا  1977 اثراً  املائ  الوسط  املتعلقة خبصائص اجلسم يف  املتعمل ابملعارف واملعلومات  لتعريف  اليه  ( كام ان  يتفق مع ما توصل  يف درجة اخلوف ويف هذا 

 من درجة اخلوف حنو الوسط املائ . اال قالل( ابن تعريف املتعمل خبصائص اجلسم يف املاء يساعد عيل 1981توفيق )

قة الضحةل ، والقفز من حافة حوض  اما فامي يتعلق بتسجيل افراد العينة فاكن اعيل متوسط حسايب عيل الفقرات )التقاط الاش ياء من قاع امحلام يف املنط  

واجلسم حتت سطح املاء ( فان الباحثان يراي ان هذه اخملاوف )املهارات ( املرتبطة    الرأ سالس باحة ، والزنول ايل املاء ابرتفاع اعيل من الراس ، وتغطيس  

ب  أ داؤها  يصعب  شيئًا  الربانمج  بتطبيق  بدء  قبل  للمتعلمني  ابلنس بة  اكنت  قد  الس باحة  يعين بتعمل  املهارات  لهذه  املتعلمني  اتقان  فان  وابلتايل  اخلوف  سبب 

 التخلص من اخملاوف ملرتبطة هبا مما جعلهم يسجلون اعيل ادلرجات علهيا ملا ال تقان هذه املهارات ل مهية للك مبتدئ يف الس باحة .

ال   أ شخاصوالبعدي فهيي :) اذلهاب يف رحةل حبرية ،الزنل يف املاء مع    ابلنس بة للفقرات ليت مل تظهر أ ي فروق ذات دالةل احصائية بني الاختبارين القبيل   

وف املتبقية حيتاج من  تعرفهم ،النظر ايل املاء من ماكن مرتفع ، الزنول ايل ماء ال تتضح فهيا رؤية قاع امحلام ( يرى الباحثان ان التخلص من مثل هذه اخملا

ية اخرى يطبق فهيا برامج تعلميية تتناسب مع اخلصائص النفس ية واملهارية للفئة العمرية واملس توى اذلي وصلوا املتعلمني ايل الاشرتاك يف دورة او دورات تعلمي 

 اليه . 

 -الاس تنتاجــــــــــــــــــــــــــــات : 

 عيل تطوير مس توى ال داء املهارى يف الس باحة دلى افراد عينة البحث . ا حصائيةالربانمج التعلميي املقرتح هل تأ ثري اجيايب ذو دالةل  -

 عيل تقليل درجة اخلوف املرتبطة بتعمل الس باحة دلي افراد عينة البحث . ا حصائيةالربانمج التعلميي املقرتح هل تأ ثري اجيايب ذو دالةل  -

 -التوصيــــــــــــــــــــــــــــــــــات :    

 الربانمج التعلميي املقرتح لتعلمي طالب لكيات الرتبية البدنية واملعاهد املتخصصة املتوسطة .اس تخدام هذا  -1

 اس تخدام هذا الربانمج التعلميي املقرتح لتعلمي فئة الش باب وكبار السن للتأ كد من مدى صالحيته . -2

 حة الزحف عيل البطن .رضورة الرتكزي عيل التخلص من اخلوف دلى املتعلمني يف بداية أ ي معلية لتعلمي س با -3

 علمية سلمية تتناسب مع الفئات العمرية .  أ سسا جراء دراسات هتمت بوضع برامج تعلميية قامئة عيل  -4

   -املراجــــــــــــــــــــــــــــــــــــع :   

 -املراجع العربية : 

امل  -1 املعاقني حركيًا  التحمك دلى  ابعاد مفهوم اذلات ومركز  العالقة بني  التنافس ية يف الاردن" رساةل ماجس تري غري منشورة ابو عواد "  للرايضة  امرسني 

 . 2000اجلامعة الاردنية عامن محمد 

من سن   -2 لل طفال  للس باحة  املبادئ الاساس ية  تعمل  عيل  احلركية  القصص  الس تخدام  مقرتح  برانمج  "تأ ثري  اندية   ، املؤمتر   8-6الباجوري   " س نوات 

 . 1988( ، مرص 3لكية الرتبية الرايضية ، جامعة املينا ) ادلويل اترخي وتطور علوم الرايضة ،

السةل يف الاردن " رساةل ماجس تري غري منشورة اجل -3 التصويت دلى انش يئ كرة  امعة  احلايك، والصادق "اثر برانمج تدرييب مقرتح لتطوير همارة دقة 

 .1993الاردنية عامن ، الاردن 

طيطية للربامج التعلميية ملدراس الس باحة الصيفية للناش ئني مبحافظة الاسكندرية" دراسات وحبوث  اسكندر ، عايدة وسنبل ، انزك " وضع اسس خت    -4

 .1985جامعة حلوان ، القاهرة  3( 18،)

ميذ هات تالتوفيق ، عفاف ، ووايل ،نس مية، "اثر برانمج العابر صغرية مقرتحة لتعمل بعض همارات الكرة الطائرة عيل املس توى احلريك واملعريف واجتا -5

 . 1988( ، مرص  1املرحةل الابتدائية " املؤمتر ادلويل اترخي وتطور علوم الرايضة ، لكية الرتبية الرايضية ، جامعة املينا )

 .1999دار الفكر العريب القاهرة مرص  3راتب، اسامة "تعلمي الس باحة ط  -6
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س باحة " جمةل علوم وفنون الرايضة ، جامعة حلوان ،  القاهرة ، مرص رمسي ،اندية " فاعلية اسلوبني من اساليب التدريس عيل املس توى املهارى لل  -7

،1(3 )1989 . 

دور الرتبية الرايضية يف حل املشالكت املعارصة ،    –  ال ولعبدالهادي ، فاطمة ، وعيل ، لييل "تأ ثري الثقة ابلنفس عيل تعمل الس باحة املؤمتر العلمي   -8

 . 1993، 3رص ، لكية الرتبية الرايضية ، جامعة الزقازيق ، م

املهارات   -9 لتعلمي  مقرتح  برانمج   " بسام   ، ، ومسامر  للمبتدئات من سن    ال ساس يةعرايب ، مسرية  الس باحة  املؤمتر    14-7يف  وقائع   ، س نة" دراسات 

 .2،1977الراييض العلمي الثاين ، 

والعميقة " رساةل ماجس تري غري منشورة لكية الرتبية الرايضية محمود ، جامل "اثر برانمج تعلميي مقرتح عيل رسعة تعمل الس باحة فري املنطقتني الضحةل   -10

 .1998ابجلامعة الاردنية عامن ، الاردن 

للس باحة ل طفال ما قبل ادلراسة " علوم   ال ساس يةمصباح، فاطمة ، والباجوري ، اندية "تأ ثري طريقة اللعب احلر  يف املاء عيل تعمل بعض املهارات   -11

 .1991( لكية الرتبية الرايضية للبنات جبامعة حلوان القاهرة ، مرص 3+2)3وفنون الرايضة ،

 -ــــــــــــــــة: املراجع الاجنبيـــــــــــــــــــــ  

12) Alhayek Sadiq " The Effects of Using Two Basketball Teaching Styles   on Physical Education 

Students' Skills Performance and Attitudes" Accepted for Publication in Dirasat The University Of Jordan 

Amman, Jordan 2003. 

13) Leonard C.." The Relationship between Self Concept and Selected Physical Characteristics among 

Female Varsity Athletes and Non Participants" International Dissertation Abstract ,40,1980,4471   

 (  1ملحق )

 الاختبارات املهارية املعمتدة لقياس الس باحة  

 -بار الاول :الانزالق عيل البطن )املرت( :الاخت 

اجلسم طريقة الاداء : الظهر مواجه للحائط ، يغطس املتعمل اكمل جسمه حتت املاء ويضع الرجلني عيل احلائط مث يقوم بدفع احلائط برجليه لطفو  

 افقيًا عيل سطح املاء مزنلقًا اماما . 

 -فقي عيل البطن )ابلثانية ( :الاختبار الثاين : رضابت الرجلني من وضع الطفو الا

افقيًا   طريقة الاداء :الظهر مواجه للحائط ، ميسك املتعمل ابلطوافة ابليدين فوق الراس ، ميل اجلسم خلفا مث يدفع احلائط برجليه ليطفو اجلسم

 م . 12.5عيل سطح املاء مزنلقًا اماما مث يبدا بتحريك الرجلني ملسافة 

 -ملاء العميق )ابلرجلني او ابلراس ( :الاختبار الثالث : القفز اب

حرك ابرتفاع مرت  طريقة الاداء : يقوم املتعمل ابلقفز للامء العميق ابلرجلني او الراس من احد الارتفاعات التالية : من حافة امحلام او من السمل املت

 واحد اومن السمل التحرك ابرتفاع ثالثة امتار . 

 ة واحدة فقط وحتسب هل درجة كام هو مبني ادانه :طريقة التسجيل : يقوم املتعمل بقفز 

 م س بعة عالمات . 3م اربعة عالمات ارتفاع  1القفز ابلرجلني من :حافة امحلام عالمتان ارتفاع 

 م عرشة عالمات . 3م س بعة عالمات ارتفاع 1القفز ابلراس من : حافة امحلام مخسة عالمات  ارتفاع 

 -ميق )ابلثانية ( :الاختبار الرابع :وقوف ابملاء الع 

اداء حراك  للتنفس من خالل  املاء  خارج  والفم  الراس  اجلسم معوداي حبيث حيافظ عيل  ويبقى  العميق  املاء  ايل  املتعمل  يزنل   : ت  طريقة الاداء 

 الرجلني واذلراعني اللتني تساعدانه عيل هذا الوضع .

 اعطاء ا شارة البدء ولغاية مسكه حلافة امحلام للتوقف .طريقة التسجيل :يسجل لزمن اذلي يس تغرقه املتعمل من حلظة 

 -الاختبار اخلامس : س باحة الزحف عيل البطن )ابملرت( : 

يبدا   املاء مث  افقيًا عيل سطح  ليطفو اجلسم  يدفع احلائط برجليه  املتعمل جبذعه ايل الامام مث  للحائط مييل  :الظهر موجه  بتحريك طريقة الاداء 

 طول مسافة ممكنة . الرجلني واذلراعني ل  

 طريقة التسجيل : تسجل املسافة اليت يقطعها اجلسم من احلائط ولغاية النقطة اليت تلمس فهيا القدمني املاء .

 (  2ملحق )

 الوحدات التعلميية الهدف التعلميي 

 الوحدة التعلميية الاوىل : 

 ة ابملاء الاحامء خارج املاء . الهدف التعلميي : الوقوف عند مس توايت املشاركني وهمارة التعود والثق

 التعود عيل املاء من خالل اداء الامترين التالية يف املنطقة الضحةل :    -أ  

 اجللوس عيل حافة حامم الس باحة ، حتريك الرجلني يف املاء ابلتبادل . -
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 الزنول التدرجيي ايل املاء ابس تخدام ادلرج اجلانيب . -

 اجلسم حتت سطح املاء من خالل ثين الركبتني مع بقاء الوجه خارج املاء . التعود عيل حرارة املاء وذكل بزنول  -

 طرطشة املاء عيل الوجه اجلسم مث عيل الزميل.  -

 امليش لل مام داخل امحلام عيل شلك صف والعودة مع حتريك اذلراعني للمساعدة   -

 نفس المترين السابق من وضع امليش خلفًا.   -

 نفس المترين السابق من وضع اجلري امامًا مث جانبًا .  -

 ثوان . 8-5مغس الراس واجلسم حتت املاء مع كمت النفس وفتح العينني ملدة  -

 التقاط القطع النقدية من قاع امحلام .  -

 معل مسابقة عيل شلك لعبة صغرية .  -

 نشاط حر .  -

 -الثانية : الوحدة التعلميية

 الهدف التعلميي :التنفس والزنول يف املاء  

 الاحامء داخل املاء .  -أ  

 مراجعة لبعض املهارات السابقة .  -ب

 رشح املهارة اجلديدة وبيان امهيهتا مث اداء منوذج للمهارة .  -ج

 -اداء الامترين التالية يف املنطقة الضحةل :  -د

امحلام ، يقوم املتعمل بلف اجلذع للجهة اليرسى مع وضع اليد الميىن جبانب اليرسى ليصبح الظهر تقريبًا الزنول يف املاء من وضع اجللوس عيل حافة   -

 مواهجًا للحامم ، اخلروج من املس بح بنفس الطريقة وبرتتيب معكوس . 

 رض امحلام وكمت النفس ه عند مالمسة رجليه ل  الوثب ابلرجلني من حافة امحلام اخلارجية ايل داخل امحلام ، التأ كيد عيل رضورة ان يثين املتعمل ركبتي -

 مسك حافة امحلام ابليدين ، اخذ نفس من الفم ونفخه عيل سطح املاء يف حماوةل ل حداث ثقب يف سطح املاء . -

 اخذ النفس من الفم ، وضع الفم حتت سطح املاء وتفريغ الهواء داخل املاء مع بقاء العينني فوق سطح املاء . -

 فم ، انزال الراس اكماًل حتت سطح املاء ، تفريغ الهواء داخل املاء مع بقاء العينني مفتوحتني . اخذ النفس من ال  -

 التقاط القطع النقدية من قاع امحلام يف املنطقة الضحةل مع تفريغ الهواء داخل املاء .  -

 عينني مفتوحتني . اخذ النفس من الفم ، الوثب ايل ماء معيق الكتف مع مراعاة كمت النفس حتت املاء وبقاء ال  -

 نفس المترين السابق مع تفريغ الهواء داخل املاء .  -

 نفس المترين السابق مع بقاء اجلسم حتت سطح املاء ل طول فرتة زمنية ممكنة .  -

 معل مسابقة عيل شلك لعبة صغرية .  -

 نشاط حر .  -

 -الوحدة التعلميية الثالثة : 

 الهدف التعلميي : الطفو العمودي  

 الاحامء داخل املاء .   -أ  

 مراجعة لبعض املهارات السابقة .  -ب

 رشح املهارة اجلديدة وبيان امهيهتا مث اداء منوذج للمهارة . -ج

 اداء الامترين التالية يف ماء معيق الكتف : -د

 ثوان . 8-5ء ، كمت النفس ملدة مسك حافة امحلام ابليدين ، اخذ نفس معيق ، نزول اجلسم والراس حتت سطح املا -

 نفس المترين السابق ، دون مسك حافة امحلام )الاحساس ابلطفو ( . -

 ثوان. 8-5يف املنطقة العميقة ، مسك حافة امحلام ابليدين ، نزول اجلسم والراس حتت سطح املاء ، كمت النفس ملدة  -
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اليدين حلافة امحلام وبقاهئام قريبتني من احلافة ملسكها عند احلاجة مع الرتكزي عيل بقاء نفس المترين السابق مع الزميل املمسك حبافة امحلام ، ترك   -

 اجلسم وضع الطفو العمودي )تبديل الادوار مع الزميل( . 

 نفس السابق مع الرتكزي عيل زايدة الفرتة الزمنية للبقاء بوضع الطفو العمودي .  -

العميقة ، مع الرتكزي عيل رضورة الاسرتخاء وكمت النفس وفتح العينني للوصول ايل الوضع  املطلوب ) مع اخذ نفس معيق ، الوثب يف املنطقة   -

 وجود املنفذ القريب ( . 

 نفس المترين السابق مع الرتكزي عيل زايدة الفرتة الزمنية للبقاء بوضع الطفو .  -

 السابقة اذلكر .  الوثب من ارتفاع واحد مرت يف املاء العميق مع الرتكزي عيل النقاط -

 الوثب من ارتفاع ثالثة امتار يف املاء العميق )اختياراًي (  -

 معل مسابقة عيل شلك لعبة صغرية .  -

 نشاط حر .  -

ديدة وبيان امهيهتا مث  رشح املهارة اجل  مراجعة للمهارة السابقة .  الاحامء داخل املاء .الطفو والانزالق الافقي عيل البطن :  -الهدف التعلميي :-الوحدة التعلميية الرابعة :

 اداء منوذج للمهارة . 

 -اداء الامترين التالية يف املنطقة الضحةل : -د

مسك حافة احلوض ابليدين ، اخذ نفس معيق ، انزال اجلسم والراس حتت سطح املاء ، فرد اجلسم عيل سطح املاء للوصول ايل وضع الطفو   -

 الافقي . 

 ام قريبتني من حافة امحلام ملسكها عند احلاجة . نفس السابق مع ترك اليدين للحافة وبقاهئ  -

وضع   من وضع الوقوف واذلراعان عاليًا ميل اجلذع امامًا ومالمسة اجلسم لسطح املاء ، رفع الرجلني خلفًا ومسكهام من قبل الزميل للوصول ايل -

 ق الافقي . الطفو الافقي عيل البطن ، مث يقوم الزميل بدفهام ايل الامام للوصول ايل وضع الانزال

 نفس السابق مع دفع قاع امحلام ابلقدمني للوصول ايل وضع الطفو الافقي والانزالق امامًا .  -

 نفس المترين السابق مع دفع احلائط بقدم واحدة .  -

 نفس المترين السابق مع دفع احلائط ابلقدمني معًا . -

 نفس المترين السابق مع الرتكزي عيل الانزالق الافقي ل طول مسافة .  -

 معل مسابقة عيل شلك لعبة صغرية .  -

 نشاط حر .  -

 الهدف التعلميي : تعمل رضابت الرجلني يف س باحة الزحف عيل البطن  -الوحدة التعلميية اخلامسة : 

 -الامترين التالية يف املنطقة الضحةل :ب/مراجعة للمهارة السابقة .ج/ رشح املهارة اجلديدة وبيان امهيهتا مث اداء منوذج للمهارة .د/  أ داء  أ / الاحامء داخل املاء .

 اجللوس عيل حافة امحلام واداء رضابت الرجلني يف الهواء ابلتبادل .  -

 نفس المترين السابق مع مالمسة الرجلني لسطح املاء .  -

 رضابت الرجلني . مسك حافة امحلام ابليدين ، فرد اجلسم عيل سطح املاء للوصول ايل وضع الطفو الافقي عيل البطن ، اداء  -

 الطفو الافقي عيل البطن ، مسك الزميل ذلراعي املؤدي ، اداء رضابت الرجلني .  -

 مسك الطوافة ابليدين ، الطفو الافقي عيل سطح املاء ، اداء رضابت الرجلني .  -

 دفع احلائط ابلرجلني للوصول ايل وضع الطفو الافقي والانزالق عيل البطن ، اداء رضابت الرجلني . -

 المترين السابق يف املنطقة العميقة . نفي  -

 معل مسابقة عيل شلك لعبة صغرية .  -

 نشاط حر .  -
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 الهدف التعلميي : تعمل رضابت اذلراعني يف س باحة الزحف عيل البطن . الوحدة التعلميية السادسة :

 -مث اداء منوذج للمهارة ./  أ داء الامترين التالية يف املنطقة الضحةل : أ مهيهتاداخل املاء ./مراجعة للمهارة السابقة ./ رشح املهارة اجلديدة وبيان  اال حامءأ / 

 اداء املهارة خارج امحلام .  -

 وقوف فتحًا ، ميل اجلذع امامًا مع بقاء الوجه خارج املاء ، اداء رضابت اذلراعني .  -

 ة امحلام بأ صابع الرجلني للوصول لوضع الطفو الافقي عيل البطن ، رضابت اذلراعني . مسك حاف -

 دفع احلائط ابلرجلني للوصول ايل وضع الطفو الافقي والانزالق امامًا عيل البطن ، اداء رضابت اذلراعني . -

 ابت اذلراعني .وضع الطوافة بني الفخذين ، ميل اجلذع امامًا للوصول ايل وضع الطفو الافقي ، اداء رض -

 ربط حراكت اذلراعني حبراكت الرجلني .  -

 نفس المترين السابق يف املنطقة الضحةل .  -

 معل مسابقة عيل شلك لعبة صغرية .  -

 نشاط حر .  -

.ب/مراجعة للمهارة السابقة .ج/ رشح املهارة  الوحدة التعلميية السابعة :الهدف التعلميي :ربط همارة رضابت اذلراعني والرجلني مع التنفس ./ الاحامء داخل املاء  

 -اجلديدة وبيان امهيهتا مث اداء منوذج للمهارة .د/  أ داء الامترين التالية يف املنطقة الضحةل :

نف وقوف فتحًا ، مسك حافة اليدين ، دوران الراس هجة الميني )اليسار( ل خذ النفس من الفم ،وضع الوجه داخل املاء وتفريغ الهواء من الا -

 داخل املاء )عدة مرات ( .

اء ، مسك حافة امحلام ابليد اليرسى ووضع ابطن اليد الميىن اسفل عيل حائط امحلام ، الوصول لوضع الطفو الافقي عيل البطن ووضع الوجه يف امل -

 داخل املاء )عدة مرات ( . دوران الراس هجة الميني )اليسار( ل خذ النفس من الفم ،وضع الوجه داخل املاء وتفريغ الهواء من الانف

اخرى واعادته داخل وقوف فتحًا ، ميل اجلذع اماماً ، الوجه داخل املاء ، اداء رضابت اذلراعني مع تفريغ الهواء مث دوران الراس جانبًا ل خذ الهواء مرة   -

 املاء وهكذا. 

 نفس المترين السابق مع امليش امامًا .  -

 لرجلني من الفخذ ، اداء رضابت اذلراعني مع اخذ الهواء من اجلانب مث تفريغه داخل املاء . الطفو الافقي عيل البطن ، مسك الزميل ل -

 دفع احلائط ابلرجلني للوصول ايل وضع الطفو الافقي عيل البطن ، اداء رضابت الرجلني اواًل مث اذلراعني وربطهام بأ خذ النفس .  -

  وربطهام بأ خذ النفس . الطفو عيل البطن ، اداء رضابت الرجلني اواًل مث اذلراعني -

 نفس المترين السابق يف ماء معيق الكتف .  -

 نفس المترين السابق يف املاء العميق . -

 معل مسابقة عيل شلك لعبة صغرية .  -

 نشاط حر .  -

السابقة .ج/ رشح املهارة اجلديدة وبيان امهيهتا مث اداء منوذج  الوحدة التعلميية الثامنة :الهدف التعلميي : الوقوف ابملاء العميق ./ الاحامء داخل املاء .ب/مراجعة للمهارة  

 -للمهارة .د/  أ داء الامترين التالية يف ماء معيق الكتف  :

 وقوف ، تشبيك الرجلني ، اداء حراكت اذلراعني . -

 مسك حافة امحلام ابليدين ، اداء حراكت الرجلني . -

 تكرارها يف املنطقة العميقة ( .وضع الطوافة بني الفخذين ، اداء حراكت اذلراعني ) -

 مض الطوافة بني اذلراعني عيل الصدر ، اداء حراكت الرجلني )تكرارها يف املنطقة العميقة ( .  -

 ربط حراكت اذلراعني مع حراكت الرجلني يف املنطقة العميقة وقرب حافة امحلام مبساعدة الزميل .  -

 القفز ابملاء العميق ، اداء الوقوف ابملاء .  -

 ابقة عيل شلك لعبة صغرية . معل مس -

 نشاط حر .  -



 

46 

 

 ليبيا             بوية        كلية التربية البدنية             جامعة الزاوية          مجلة عالم الرياضة والعلوم التر 

 

 

 بليبيا   ال طفال ملعلامت رايض    والاجامتعية التدريس ية    وال داء "تقومي املهارات الشخصية  

 * د /عبدالقادرأ محد البصباص    

 * د / هشام القمودي احلايف       *   

 * أ / جالل محمد انرص **   

أ مه مراحل حياة اال نسان، فهيي القاعدة اليت يعمتد علهيا لك ما يتلوها من مراحل المنو ويه ال ساس اذلي يقوم تعد مرحةل الطفوةل من    : ومشلكة ادلراسة  مقدمة  

مهية هذه املرحةل وخطورة عليه بنيان خشصية الفرد وكيانه وما يتضمنه هذا البنيان من قمي واجتاهات حتدد نوعية سلوكه وطريقته يف مس تقبل حياته، ومن هنا تربز أ  

وبناًء عليه ابت لزامًا عىل الس ياسات    ارها اللبنة ال وىل وال ساس اذلي يقوم عليه بناء اال نسان، وبقدر ما يكون ال ساس قواًي راخسًا يكون البنيان مامتساكً متينًا. ابعتب

هنا املؤسسة الرتبوية اليت  الرتبوية التعلميية اليت تسعى ا ىل تأ كيد ماكنة اال نسان يف الوجود وتمنية خشصيته تمنية متاكمةل   ومتوازنة، أ ن تهتم برايض ال طفال من حيث ا 

ال   أ هنا  منطلق  ومن  واجلسمية،  واخللقية  واللغوية والانفعالية والاجامتعية  العقلية  قدراته  وتمنية  الطفل  تنش ئة  أ ساس يًا يف  دوراً  السمل  تؤدي  عليه  يبىن  اذلي  ساس 

 التعلميي مبراحل اخملتلفة. 

تنبثوانطالقاً      ال جيال وتنشئهتم،  تربية  تقع مسؤولية  التعلميية ورس هنضهتا وانطالقها وعىل اكهل  العملية  ال سايس يف  الركن  املعمل هو  أ ن  أ مهية معلمة   من  ق 

عداد املعلمة أ ثناء ا خلدمة يريم ا ىل تطوير معلها وجتديده  رايض ال طفال ومسؤوليهتا اليت تنبع من أ مهية املرحةل العمرية اليت يتعامل معها وحساسيهتا ،وملا اكن ا 

كساهبا خربات  بصورة جتعلها قادرة عىل مواهجة مشالكت العمل ، ومسايرة لك جديد يف اجملال الرتبوي، ويف جمال ختصصها ، عن طريق التوجيه واال رشاد وا  

يؤكد  مل عىل رفع مس توى الكفاية دلهيا  ملهين. اكن من الرضوري العجديدة مبا حتتويه من ميول واجتاهات ومفاهمي وأ ساليب تفكري تؤدي ا ىل رفع مس توى أ داهئا ا

( أ نه يقع عيل عاتق معلمة الروضة مسؤولية ا جياد املناخ املوايت لتعمل الاطفال ، مما يتطلب امتالكها صفات ا نسانية تؤهلها لكسب ثقة 2004جنم ادلين وأ خرون )

 ول والسلوك . ال طفال وحمبهتم وتقديرمه ، ابعتبارها قدوة يف الق 

ربة لل طفال ، ومن املتوقع ومما الشك فيه أ ن املعلمة اك نسان خبصائصها الشخصية تؤثر وتتفاعل مع ال طفال ، واملعلمة من أ كرث العوامل أ مهية يف تعلمي وتقدمي اخل    

وتمنية قدراهتم عيل التعامل مع ضغوط ومتغريات العامل الرسيعة ، ا يل    مهنا مساعدة ال طفال عيل التكيف مع اجملمتع ، وهتيئهتم للتغلب عيل صعوابت البيئة من حوهلم ، 

 جانب دورها يف اال عداد ال اكدميي والهتيئة للتعلمي النظايم يف املدرسة .

ر ، مفن أ مه مس ئوليات معلمة ا ن الاهامتم ابال عداد املناسب ملعلمة الروضة من شأ نه بناء جممتع متقدم ،حبيث يمتكن أ فراده من مواكبة لك ماهو عرصي ومتطو      

 طفل املس تقبلية .الروضة تعهد اللبنات ال ويل للمجمتع ، واملمتتةل يف أ طفال ماقبل املدرسة ،والميكن ا غفال ماترتكه هذه املرحةل من تأ ثري يف خشصية ال

أ محد )     أ بو محدة وفاطمة  ال سايس يف بر2007وأ شار  العنرص  ال طفال يه  ا ن معلمة رايض  أ دواراً  ( ايل  تلعب  أ ن  تتطلب  املرحةل, حيث  التعلمي يف هذه  انمج 

أ هدافها بدون معلمة متخصصة  خمتلفة يف حتقيق النتاجات الرتبوية اخلاصة لهذه املرحةل, فال تس تطيع الروضة املزودة بأ حدث وسائل التعلمي وأ رىق اال ماكانت أ ن حتقق  

اكدميية والثقافية, وبدون أ ن يواكب ذكل برامج اال عداد أ ثناء اخلدمة, بشلك يتضمن أ ن تس متر معلامت هذه املرحةل يف ومؤهةل تأ هياًل علميًا يف مجيع اجملاالت املهنية وال  

 اال طالع عىل املعارف, واكتساب الكفاايت اخلاصة لتعلمي ال طفال يف سن الروضة, ليتس ىن لها القيام بعملها بشلك سلمي وفاعل .

ل      ال طفال يف  معلمة رايض  واليت يه  أ ن  املرحةل  فهيا يف تكل  املرغوبة  ال هداف  لتحقيق  .و ذكل   )الكفاية( دلهيا  ال داء  رفع مس توى  ا ىل  يبيا حباجة ماسة 

جيد .  عىل تنفيذه بشلك    مرهون بدرجة كبرية بنوعية املعلمة واملهنج ويف الوقت نفسه همام اكن املهنج جيداً فسوف يصبح عدمي اجلدوى دون توافر املعلمة القادرة

أ ثناء مس متراً  تدريبًا  يفرض  ذكل  لك   ، التدريبية  ادلورات  وعدد  التدريس ية  واخلربات  املؤهالت  حيث  من  املعلامت  مس توايت  تعدد  ا ىل  ،    ا ضافة  اخلدمة 

 ويس توجب تقوميًا مس متراً ال دخال التحسينات عىل الواقع التعلميي . 

 يف ال س ئةل التالية :  مشلكة ادلراسة وميكن حتديد 

 ا درجة توافر املهارات الشخصية وال داءات التدريس ية والاجامتعية دلى معلامت رايض ال طفال مبدارس رايض ال طفال احلكومية بليبيا ؟  م -1

  م ؟هل يوجد اختالف يف درجة توافر املهارات الشخصية وال داءات التدريس ية والاجامتعية دلى معلامت رايض ال طفال يعزى ملتغري التخصص دلهي  -2

مي دلهيم  هل يوجد اختالف يف درجة توافر املهارات الشخصية وال داءات التدريس ية والاجامتعية دلى معلامت رايض ال طفال يعزى ملتغري املؤهل العل -3

 خلربة دلهيم ؟ هل يوجد اختالف يف درجة توافر املهارات الشخصية وال داءات التدريس ية والاجامتعية دلى معلامت رايض ال طفال يعزى ملتغري ا-4

 تسعى هذه ادلراسة ا ىل ما ييل : أ هداف ادلراسة :  

 التعرف عىل درجة توافر املهارات الشخصية وال داءات التدريس ية والاجامتعية دلى معلامت رايض ال طفال بليبيا .   -1
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ذا اكنت هناك فروقًا يف درجة توافر املهارات الشخصية وال داءات التدريس ية والاجامتعية دلى معلامت رايض ال طفال تعزى ا ىل -2 ا  مؤهلهم   معرفة ما 

 هم أ و خربهتم.  العلمي أ و ختصص

 تقدمي التوصيات ، واملقرتحات املناس بة ملوضوع ادلراسة يف ضوء ما تسفر عنه نتاجئها   -3

 أ مهية ادلراسة :  

وابلت -1  ، التدريس  مبهنة  لقياهمم  والاجامتعية  التدريس ية  وال داءات  الشخصية  املهارات  رايض  معلامت  امتالك  مدى  عن  معلومات رضورية  ايل توفري 

 ذكل يف حتسني وتطوير كفاايهتم التعلميية ووضع الربامج الالزمة هبذا اخلصوص .   الاس تفادة من

ده بشلك  تفيد نتاجئ هذه ادلراسة لك من املعلامت واملرشفات الرتبوايت يف حتديد مواطن القوة والضعف يف مس توى ال داء التدرييس اذلي يصعب حتدي -2

 دقيق وتفصييل .  

 املسؤولني والقامئني عىل تطوير برامج ال طفال يف حتديد املعايري وتطبيقها عند اختيار معلمة رايض ال طفال .  قد تلفت نتاجئ هذه ادلراسة نظر  -3

عداد معلامت رايض ال طفال وكذكل القامئني عىل تدريهبم أ ثناء اخلدمة ببطاقة مالحظة ملهارات التدريس مما   -4 قد يسهم يف تزويد املسؤولني عن برامج ا 

 د تقومي هذا اجلانب دلى املعلامت . الاس تعانة هبا عن

 مصطلحات ادلراسة :  

: يه ال داء الفعيل لتنفيذ املهارات داخل الصف ، حيث تقوم املعلمة بتنفيذ خطة تدريس ية ا ضافة ا ىل حسن الترصف ورسعة البدهية ، وقوة   الكفاايت التعلميية  -1

 املالحظة خالل التنفيذ للمهارة . 

 ( كفاية داخل الصف . 25ويقصد هبا ا جرائيًا يف هذه ادلراسة واقع مس توى ال داء الفعيل ملعلمة رايض ال طفال لتنفيذ عدد ):  املهارات الشخصية -2

 ( كفاية داخل الصف .33االاداءات التدريس ية : ويقصد هبا ا جرائيًا يف هذه ادلراسة واقع مس توى ال داء الفعيل ملعلمة رايض ال طفال لتنفيذ عدد ) -3

( بأ هنا : وس يةل تقوميية أ كرث فاعلية للمعلمني من غريها من ال ساليب العامتدها عىل رصد سلوك املتعمل يف املواقف اخملتلفة   2000: عرفها قنديل )    بطاقة املالحظة  -4

 والسلوك الفعيل أ قوى دالةل عىل خشصية املتعمل من أ قواهل .  

تصاهل املبارش ابل شخاص أ و ال ش ياء اليت  1993ن )عبيدات وأ خرو  س ذكر عد:    املالحظة املبارشة -5 ( يه اليت يقوم الباحث فهيا مبالحظة سلوك معني من خالل ا 

 يدرسها كام تتطلب املالحظة الناحجة اال جراءات التالية :  

 حتديد جمال املالحظة وبيان ماكهنا وزماهنا وفقًا ل هداف ادلراسة .  -أ  

عداد بطاقة مالحظة ليسجل الباح -ب  ث علهيا املعلومات اليت يالحظها ، أ و أ مناط السلوك املتوقع مالحظته . ا 

عادة املالحظة أ كرث من مرة وعىل فرتات متباعدة أ و عن طريق مقارنة ما يالحظه مع ما يالحظه ابحث أ خ  -ج ر  التأ كد من صدق مالحظاته عن طريق ا 

 يف نفس اجملال.  

  يمت تسجيل ما يالحظه الباحث أ ثناء املالحظة ، وال جيوز أ ن يؤجل الباحث تسجيل ما يالحظه ا ىل ما بعد انهتاء املالحظة  .  -د

 اال طار النظري وادلراسات السابقة   :  الفصل الثاين   

حتدثنا عن تطوير هذه العملية, فا ن معلمة رايض ال طفال متثل رشطاً تعترب معلمة رايض ال طفال جوهر العملية التعلمية ومعودها الفقري, وهمام  معلمة الروضة :    

ذ يتطلب العمل مع  أ ساس يًا يف جناهحا, ومن أ جل التنفيذ السلمي للمهناج, البد من توافر عدة أ مور تتعلق مبعلمة الروضة نذكر مهنا: السامت الشخصية وامله  نية للمعلمة ا 

ة العلمية ال اكدميية والرتبوية واملعرفية بعنارص العملية الرتبوية, وتمتتع ابلصحة اجليدة وسالمة احلواس وابلقوة العقلية, وتتحىل ال طفال الصغار أ ن متتكل املعلمة الكفاي

لك ما هو جديد يف تربية ع عىل  ابلصفات اخللقية امحليدة ابال ضافة ا ىل الصرب واال خالص يف العمل والعطاء, ومتتكل اخللفية الثقافية الفكرية وهمارات املعرفة ابال طال

داخل   وال عامل  اخلدمات  بعض  تقدمي  القدرة عىل  والتنظمي, وكذكل  ابلرتتيب  اخلاصة  املهارات  بعض  متتكل  معهم, كام  لعملها  مثاًل  ال طفال ك ساس  الروضة اكلصيانة 

 لبعض ال اثث أ و قياهما بأ عامل اال سعافات ال ولية وغريها مما يتطلبه العمل يف الروضة. 

( ا ن معلمة رايض ال طفال يه العنرص ال سايس يف برانمج التعلمي يف هذه املرحةل, حيث تتطلب أ ن 2007ويذكر أ بومحدة وفاطمة أ محد)ر املهين ملعلمة الروضة: ادلو 

بأ حدث وسائل التعلمي   أ دواراً خمتلفة يف حتقيق النتاجات الرتبوية اخلاصة لهذه املرحةل, فال تس تطيع الروضة املزودة  وأ رىق اال ماكانت أ ن حتقق أ هدافها بدون  تلعب 

اخل أ ثناء  اال عداد  برامج  يواكب ذكل  أ ن  وبدون  والثقافية,  وال اكدميية  املهنية  اجملاالت  علميًا يف مجيع  تأ هياًل  ومؤهةل  متخصصة  تس متر  معلمة  أ ن  يتضمن  دمة, بشلك 

 علمي ال طفال يف سن الروضة, ليتس ىن لها القيام بعملها بشلك سلمي وفاعل .معلامت هذه املرحةل يف اال طالع عىل املعارف, واكتساب الكفاايت اخلاصة لت
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 ومن أ مه ال دوار املهنية املتوقعة من معلمة الروضة ماييل : 

ية املتوافرة يف صاداختاذ القرار فامي يتعلق ابلتخطيط والتحضري: حيث يتضمن ذكل التخطيط للنتاجات الرتبوية املناس بة للمرحةل والظروف الاجامتعية والاقت  •

املالحظات.   الروضة, والتخطيط لل نشطة املناس بة لتحقيق أ هداف الربامج والتخطيط لالحتياجات الفردية للك طفل بناًء عىل مالحظة املعلمة وتفسري لك

علمة الروضة أ ن متتكل معرفة وأ صول  ابال ضافة ا ىل تنوع الربامج اليت حتققها لل طفال حبيث يمت عرضها داخل جحرة الصف وبعضها خارج الروضة وال بد مل

 التخطيط لدلرس وأ ليات تغيريه

 ( من أ دوار املعلمة : 1993ويضيف عبد العظمي  )    

ملام املعلمة بقوامئ املالحظة ومقاييس المنو لل طفال مبقاييس    تشخيص قدرات ال طفال:  • من خالل مراقبهتا وتقوميها للمنو الفردي لل طفال حيث يتضمن ذكل ا 

ا اس تخدام هذه  للمعلمة عىل  اجليد  التدريب  هنا  املهم  ومن  الوسائل.  من  وما دلهيا  املالحظة  وقوامئ  واال دراكية  اللغوية  والقوامئ  وذاذلات  لتمنية  لوسائل,  كل 

جياد احللول املناس بة لتقيمي أ داء ال طفال, والاع امتد عىل النتاجئ ال جياد  وحتسني مس توى ال داء, لمتتكل القدرة عىل تشخيص الصعوابت اليت يواهجها ال طفال, وا 

 الطرق الكفيةل لتحسني نوعية التعلمي والتعمل .  

 ( أ نه من أ دوار معلمة الروضة :                                                               2007( ومصطفى عبد السميع ) 2005وأ يضًا يضيف عيل راشد ) 

ال لعاب, وذكل ال ثراء  مساعدة انحجة يف بيئة التعمل: حيث ال بد أ ن تكون البيئة التعلمية املعدة من معلمة الروضة بيئة غنية ابملثريات والوسائل واملعدات و  •

توضيح رؤية ال طفال لالختيار, وبلورة تفكريمه من خالل أ نشطة معدة مس بقًا هلم يف منومه العقيل, والاجامتعي الانفعايل, واجلسمي, خربات طفل الروضة و 

. كام  الل اللعبوأ ن يكون هناك تنوع يف هذه ال نشطة اكلرس وال شغال اليدوية والرحالت وال نشطة الرايضية وال لعاب املسلية. فطفل الروضة يتعمل من خ

فة ابلطريقة اليت تتناسب ال بّد للمعلمة أ ن متتكل القدرة عىل طرح ال س ئةل بطريقة فاعةل والاس تجابة ل س ئةل ال طفال والقدرة عىل اس تخدام مصادر التعمل اخملتل

 ة مناس بة وأ منة لل طفال. مع املوقف التعلميي, والقدرة عىل توظيف اسرتاتيجيات التدريس اخملتلفة, ابال ضافة ا ىل القدرة عىل توفري بيئ

التفاعل مع ال خرين  اال رشاد والتوجيه: يمت ذكل من خالل مساعدهتا ل طفالها بصورة فردية وجامعية الكتساب السلوك املقبول اجامتعيًا, والكتساب القدرة عىل •

ا جرا اس تخدام  ويتضمن ذكل  ال طفال  لسلوك  وقدوة  كمنوذج  والعمل  اذلاتية,  مشاعرمه  مع  السلوك  والتعامل  من  التخلص  عىل  ملعاونته  جيابية  ا  وقائية  ءات 

جيابية ملعاونة ال طفال يف الس يطرة عىل سلوكهم السليب. ابال ضافة ا ىل اس تخدام أ ساليب التعزيز اال جيابية ملعاو  نة ال طفال عىل تعمل السليب والتدخل بطرق ا 

التخل عىل  ال طفال  تساعد  أ ن  تس تطيع  الروضة  مفعلمة  السلمي.  العالقات  السلوك  قامة  ا  وعىل  ابلنفس,  ابلثقة  ا حساسهم  وتوجه  وعدوانيهتم  أ اننيهتم  من  ص 

هيم, وهنا ال بد الاجامتعية وتطويرها, وحتوهلم من اجتاه الرتكزي حول اذلات ا ىل ممارسة ال نشطة اليت تتطلب املشاركة, هبدف غرس مبادئ السلوك السوي دل

 حس نة يف مظهرها ومسلكها وقدرهتا عىل توظيف اسرتاتيجيات حتسني السلوك لل طفال.  للمعلمة أ ن متتكل الاجتاهات ك ن تكون قدوة

خوري) سوزان  تزويدمه  2002وتشري  طريق  عن  وذكل  والظهور,  ابلمنو  املواهب  لهذه  والسامح  ومواههبم  ال طفال  قدرات  اكتشاف  للمعلمة  ميكن  أ نه   )

ته وقدرته عىل العمل وتقتيض معلية املالحظة أ ن حتتفظ املعلمة بسجل خاص للك طفل لتكون مالحظهتا  مبهارات معينة منبثقة عن حاجاهتم حبيث يشعر الطفل حبري 

بأ وقات متعددة. وهنا ال بد يف هذا اجملال القدرة عىل مراعاة احلاجات الفردية لل طفال وتلبيهتا والقدرة   أ ثناء مراقبهتا لسلوكه  عىل ا اثرة ادلافعية لل طفال لتنظمي عنه 

 ل الفاعل مع ال طفال.  االتصا

 : ة ادلراسات السابق 

الكرش )     ال طفال" بعنوان " (  1990دراسة محمد  املتطلبة ملعلامت رايض  التعلميية  الكفاايت  الطالبة    بعض  ينبغي تدريب  اليت  وقد اس تخلصت ادلراسة الكفاايت 

، والكفاايت اخلاصة ابلرتبية العقلية،  املعلمة علهيا يف أ ثناء معلية اال عداد، وهذه الكفاايت اكنت: الكفاايت اخلاصة ابلرتبية ادلينية، والكفاايت اخلاصة ابلرتبية اجلسدية

لكفاايت اخلاصة مبجال ال نشطة، كام بينت ادلراسة من خالل دراسة الواقع أ ن كفاايت تنفيذ ال نشطة، واس تخدام الطرائق يف  والكفاايت اخلاصة ابلرتبية ال خالقية، وا

 رايض ال طفال اكنت أ قل من املتوسط.

عداد معلمة الروضة"بعنوان    (2006دراسة انداي الرشيف )     أ ربعة معايري تتعلق ابلطالبة املع  "معايريا  لمة يف لكيات رايض ال طفال ويه: معيار حددت ادلراسة 

ا ا ىل ثالثة أ نواع من املقررات  القبول وتناول خصائص الطالبة املقبوةل يف لكيات رايض ال طفال، واملعيار الثاين مشل املقررات املقدمة يف أ ثناء معلية اال عداد وصنفه

أ ما املعيار   الثالث: تناول اجلانب التخصيص للطالبة املعلمة، حيث يرتك للطالبة اختيار مواد وفقًا لرغبهتا يه: مقررات ثقافية، ومقررات أ اكدميية، ومقررات همنية، 

 .ومتابعة التخصص فهيا، أ ما املعيار الرابع: مشل رضورة الاهامتم بعملية اختيار وتدريب أ عضاء الهيئة التدريس ية يف لكيات رايض ال طفال

هدفت ادلراسة ا ىل وضع تصور ال عداد معمل رايض    ال عداد معمل رايض ال طفال وتأ هيل وفق متطلبات أ نظمة اجلودة"  "رؤية بعنوان    ( 2007كنعان )   أ محد  دراسة     

عداد معمل رايض ال طفال يعاين الكثري من القصور سواء يف البنية املادية للمنش أ ت يف اللكية، أ م فامي يتعلق ال طفال وفق متطلبات اجلودة، وخلصت ادلراسة أ ن واقع ا 

 كزي عىل التدريبات العملية.  ابملناجه واملقررات والتدريبات العملية، وقدمت ادلراسة تصوراً ال عداد املعمل تناول الاهامتم ابال عداد الثقايف للطالب املعمل والرت 

     ( مرتىض  سلوي   بعنوان:  2009دراسة  العرص(  حتدايت  ضوء  يف  ال طفال  رايض  ملعلامت  التدريبية  وخ"الاحتياجات  من "  مجموعة  تقدمي  ا ىل  ادلراسة  لصت 

رات والثقافات، وتشجيع املعلمة  املقرتحات ملواهجة حتدايت العوملة والعنف والتطرف واال رهاب والثورة التكنولوجية من أ مهها: جعل مناجه اال عداد متضمنة ملفاهمي احلضا

دخال مادة احلاسوب، والتدريب عىل همارات البحث، والاهامتم بتعلمي اللغة اال نلكزيية،  عىل املطالعة والقراءة املس مترة، تبين أ هداف التعلمي املتقن والتعلمي اال   بداعي، وا 
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مفا دخال  وا  التخطيط،  املعلامت عىل  تدريب  وقومية،  وأ سس وطنية  معايري  وفق  املعلامت  واختيار  السلوكية،  املشألك  املعلامت عىل حل  البيئية تدريب  الرتبية  همي 

 واجلنس ية والصحية. 

ج   راءات ادلراسة ا 

معلمة داخــل نطــاق  162( مدرسة وعدد معلامهتا 19يمتثل جممتع ادلراسـة من مجموعة مدارس رايض ال طفال وعددها ):    جممتع وعينة ادلراسة .1

مضــت ( مــدارس لــرايض ال طفــال , حيــث 9مدينة طرابلس , و لكون اجملمتع متجانس مت اس تخدام أ سلوب العينة العشوائية الختيار عــدد )

 ( اذلي يبني توصيف جملمتع وعينة ادلراسة.1( معلمة كام يف اجلدول رمق )55العينة عىل )

 ( توصيف جممتع وعينة ادلراسة 1جدول ) 

 املئوية   النس بة  عدد املعلامت  اس الروضة  ت

 %12.73 7 اتقرفث  1

 %16.36 9 زهور ليبيا  2

 %10.91 6 الكرامة  3

 %9.09 5 التوفيق  4

 %7.27 4 املس تقبلجيل  5

 %12.73 7 النعمي 6

 %10.91 6 زهور املس تقبل 7

 %9.09 5 التقدم  8

 %10.91 6 النرباس 9

 %100 55 اجملموع

 

 ومت تصممي اس امترة الاس تبيان حبيث تتكون هذه من فسميني عىل النحو ال يت :   أ داة البحث: -2

يشمل ال س ئةل الشخصية املتعلقة بأ فراد العينة , التخصــص ،وســ نوات اخلــربة ، وذكل لغــرض احلصــول عــىل معلومــات عامــة تبــني اخلصــائص املهنيــة   -:  القسم ال ول

 والعلمية ل فراد عينة ادلراسة .

عــدادها وصــياغهتا عــىل صــورة مقيــاس ليكــرت الــثال  وتتعلــق بتقــومي املهــارات الشخصــية   -:  الثاينالقسم   يش متل عىل ثالث حمــاور مــن ال ســ ئةل الاختياريــة ، مت ا 

بحث واختبار حصــة الفــروض الــيت بليبيا، وهتدف هذه ال س ئةل ا ىل احلصول عىل املعلومات املتعلقة مبشلكة ال   وال داءات التدريس ية اال جامتعية ملعلامت رايض اال طفال

 جاءت هبا ، وصواًل ا ىل حتقيق أ هدافها واحملاور يه :.

 ( عبارة ، وتمت اال جابة عيل هذه العبارات عيل مقياس تدرجيي. 20احملور ال ول : مت تصمميه هبدف معرفة املهارات الشخصية, ابس تخدام ) 

 ( عبارة ، وتمت اال جابة عيل هذه العبارات عيل مقياس تدرجيي.20ال داءات التدريس ية, ابس تخدام )احملور الثاين : مت تصمميه هبدف التعرف عىل 

 ( عبارة ، وتمت اال جابة عيل هذه العبارات عيل مقياس تدرجيي.20احملور الثالث : مت تصمميه هبدف التعرف عىل الكفاايت اال جامتعية, ابس تخدام )

جابة عن الفقرات ويه:وللخروج بنتاجئ علمية دقيقة لهذه ا  لبحث قام الباحث ابس تخدام مقياس ليكرت الثال  ال بعاد لال 

( لالًك مهنا, واكن يطلب مــن املبحــوث قــراءة لك 1(،)2(،)3) نعم , أ حياان , ال (، وترتمج هذه التقديرات الوصفية ا يل تقديرات رمقية عىل أ ساس ختصيص ال رقام ) 

 ( أ مام واحدة من فئات التقدير املوضوعة أ مام لك بند حبيث تعكس العالمات املوضوعة أ مام البنود ا جاابت املبحوثني.√) بند من بنود املقياس بدقة مت يضع
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دخالها ا ىل احلاسب ال يل وذكل من خالل أ وراق العمل امللحقة ابلربانمج اال حصائ   حتليل البياانت:  -1 جاابت أ فراد العينة عىل أ س ئةل الاس تبيان وا   SPSS مت ترمزي ا 

جامتعيــة ملعلــامت رايض اال طفــال )حزمة الربامج اال حصائية للعلوم الاجامتعية( واملعدة خصيصًا لهذا الغرض، وقد مت تقيمي املهارات الشخصية وال داءات التدريســ ية اال  

جاابت الفقرات وقوة تأ ثريها ويه اكل يت  :بليبيا للفقرات الواردة ابالستبانة من خالل متوسط ا 
جابة املبحوثني (  2جدول )   بليبيا   ال طفال ملعلامت رايض    الاجامتعية التدريس ية    وال داء تقومي املهارات الشخصية    يف  متوسط ا 

 الرأ ي السائد  النس بة املئوية  املتوسط املرج 

 مس توى ال داء منخفض  33 %  -   56 % 1.70ا ىل       1.00من    

 مس توى ال داء متوسط  58 %   -   73% 2.20ا ىل        1.75من  

 مس توى ال داء عايل  75 %   -   100% 3.00ا ىل        2.25من  

 

 العرض والتحليل اال حصائ للبياانت 

 أ واًل  : التوزيع التكراري خلصائص أ فراد عينة ادلراسة 

% من ا جاميل العينة املبحوثة  41.82( النتاجئ اخلاصة بتوزيع العينة من حيث التخصص حيث جند أ ن ما نسبته  3يبني اجلدول )    :التخصص   .1

% ,و 21.82% من أ فراد العينة  مه من معلمي الفصل ,  بيامن بلغت نس بة الرتبية البدنية  27.27ختصصهم رايض اال طفال ، كام يالحظ أ ن نس بة  

 %. 9.09عامة أ و ما يعادلها بلغت نسبهتم الثانوية ال

 يوحض توزيع العينة من حيث التخصص   (    3جدول )  

 النس بة الرتامكية  النس بة %  التكرار  التخصص 

 41.82 41.82 23 رايض اال طفال 

 69.09 27.27 15 معلمة فصل 

 90.91 21.82 12 تربية بدنية 

 100 9.09 5 اثنوية عامة وما يعادلها 

  100 % 55 اجملموع 

 

    

 ( يبني توزيع عينة البحث من حيث التخصص   1شلك )  
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   : مدة اخلربة ابلوظيفة احلالية .2

% من ا جاميل العينة املبحوثة من اذلين هلم  60( النتاجئ اخلاصة بتوزيع العينة من حيث مدة اخلربة ابلوظيفة احلالية حيث جند أ ن ما نسبته    4يبني اجلدول رمق )        

  10  -   6بيامن بلغت نس بة اذلين هلم خربة من  س نوات,   10% من أ فراد العينة  مه هلم دراية وخربة أ كرث من    21.82س نوات، كام يالحظ أ ن نس بة     5خربة اقل من  

 % .18.18س نوات ما نسبهتم 

 ( يوحض توزيع العينة من حيث مدة اخلربة ابلوظيفة احلالية   4جدول رمق )  

 النس بة الرتامكية  النس بة %  التكرار  مدة اخلربة ابلوظيفة احلالية 

 60.00 60.00 33 س نوات    5  -  1من  

 78.18 18.18 10 س نوات   10  -  6من  

 100 21.82 12 س نوات   10أ كرث من 

  100 % 55 اجملموع 

 

   

 ( يبني توزيع عينة البحث من حيث مدة اخلربة ابلوظيفة احلالية   2شلك )  

 

 :اثنيَا : اس تخراج معايري الصدق والثبات لالس تبيان   

وللتأ كد من مصداقية املس تجوبني يف اال جابة عن أ س ئةل الاس تبيان ، وللك متغري عيل حدة ، فقد مت اس تخدام معامــل أ لفــا من اجل اختبار مصداقية وثبات الاس تبيان       

م ( يبني مدي الارتباط ما بني اال جــاابت. فعنــدما تكــون قميتــه صــفر فــان ذكل يــدل عــيل عــد 1,  0لتحقيق الغرض املطلوب حيث أ ن معامل أ لفا اذلي تقع قميته ما بني  ) 

هنا مرتبطة مع بعضها البعض ارتباطا اتما . وكام يري 1وجود ارتباط مطلق ما بني اال جاابت أ ما ذا اكنت قمية )    Sekaran  1984 ( فان ذكل يدل عىل أ ن اال جاابت اكمةل وا 

 % أ و أ كرث . 60فان القمية املقبوةل ا حصائيا ملعامل أ لفا يه 1(  (
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   ( 5جدول ) 

 أ لفا للصدق والثبات لعبارات حماور الاس تبياناختبار نتاجئ  

 مؤرش الثبات  مؤرش الصدق  تباين املقياس  متوسط املقياس  فقرات الاس تبيان  ت 

 0.729 0.664 8.139 25.663 اال ماكنيات اخلاصة ابلتدريب واملنافسات   1

ندية و املدارس   2  0.747 0.527 8.486 25.550 ال 

 0.748 0.518 6.934 25.785 الثقافة واال عالم   3

 0.774 قمية  أ لفا الاس تبيان  

      

( وهذا يبني أ ن الارتباط بني اال جاابت اكن مرتفع ومقبول ا حصــائيا وفــامي يتعلــق بثبــات العينــة فــيالحظ مــن 0.774من اجلدول جند أ ن قمية أ لفا للمقياس بلغت )     

ا يدل عيل أ ن أ غلــب املفــردات املوجــودة يف هــذه اجلدول أ ن أ غلب معامالت أ لفا الفردية واملتعلقة ابملفردات لك عيل حدة اكنت اقل من قمية اختبار أ لفا العام وهذا م

قيــاس درجــة ارتبــاط اجملموعة هممة وان أ ي حذف أ و شطب ملفردة مهنا سوف يؤثر سلبا عيل ثبات ومصداقية العينة , أ ما مفــا يتعلــق مبقيــاس الصــدق واذلي يتعلــق ب

املقياس ابلنس بة للمفردات ليس كبري كام أ ن متوسط درجات املقياس تعترب متقاربة , وابلتايل فانــه املفردة ابملقياس العام فان نتاجئه تعترب مقبوةل ا حصائيا كام يعترب تبيان 

 ميكن الاعامتد عيل اجملموعة بأ مكلها دون حذف أ ي من املفردات للوصول ا يل نتاجئ جمدية يف هذا ادلراسة .   

 عرض ومناقشة نتاجئ التساؤل ال ول :     

   دلى معلامت رايض ال طفال مبدارس رايض ال طفال احلكومية بليبيا ؟  املهارات الشخصية وال داءات التدريس ية والاجامتعية درجة توافر  ما      

 

يــة بليبيــا, قــام لغرض التعرف عىل مدى توافر املهارات الشخصــية وال داءات التدريســ ية والاجامتعيــة دلى معلــامت رايض ال طفــال مبــدارس رايض ال طفــال احلكوم 

ض التحقق من مدى حصة أ و خطا الباحث ابس تخدام املتوسط احلسايب و النسب املئوية لال جاابت , وذكل فامي يتعلق مبدى تأ ثري ذكل عىل مس توى أ داهئم وذكل لغر 

 فرض ادلراسة يف هذا اجملال.
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 ( يبني املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري والنس بة املئوية ال جاابت عينة ادلراسة يف حمور املهارات الشخصية 6جدول ) 

 العبارات  ت 
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ط ا
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ملت ا

ري  
عيا
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ف  
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 مس توى ال داء متوسط  %69.09 %26.02 0.54 2.07 الانتباه وقوة املالحظة .  1

 مس توى ال داء متوسط  %66.06 %18.14 0.36 1.98 اللياقة البدنية اليت متكهنا من مشاركة ال طفال يف أ نشطهتم.  2

 مس توى ال داء متوسط  %66.06 %24.74 0.49 1.98 متطلبات العمل . المتتع بقدر واف من املرونة واملرح ملواهجة   3

 مس توى ال داء متوسط  %66.06 %29.92 0.59 1.98 القدرة عىل التعامل مع ال طفال املوهوبني .  4

 مس توى ال داء متوسط  %64.85 %18.29 0.36 1.95 الاهامتم ابملظهر والشلك احملرتم.  5

 مس توى ال داء متوسط  %64.24 %13.60 0.26 1.93 والرتكزي اجليد . سالمة احلواس   6

7 
القدرة عىل التحمك يف اذلات وضبط النفس والابتعاد عن الغضب وجتنب الانفعال  

 احلاد أ مام ال طفال . 
 مس توى ال داء متوسط  64.24% 27.99% 0.54 1.93

 مس توى ال داء متوسط  %64.24 %29.71 0.57 1.93 الصوت الواحض والنربات املزتنة .  8

ملام برشوط ال من والسالمة يف لك ما يتصل مبامرسة ال نشطة   9  مس توى ال داء متوسط  %64.24 %31.35 0.60 1.93 اال 

 مس توى ال داء متوسط  %64.24 %27.99 0.54 1.93 وضوح الاسرتاتيجيات املس تخدمة يف تدريس ال نشطة .  10

 مس توى ال داء متوسط  %63.03 %29.97 0.57 1.89 اال سالمية قواًل وسلواكً، كوهنا قدوة حس نة . الالزتام ابل داب   11

 مس توى ال داء متوسط  %62.42 %27.29 0.51 1.87 القدرة عىل جذب انتباه ال طفال .  12

 ال داء متوسط مس توى  %61.21 %29.20 0.54 1.84 القدرة عىل التعامل مع ال طفال بروح العطف والصرب .  13

 مس توى ال داء متوسط  %61.21 %29.20 0.54 1.84 القدرة عىل التعامل مع ال طفال ذوي الاحتياجات اخلاصة .  14

 مس توى ال داء متوسط  %61.21 %32.75 0.60 1.84 القدرة عىل الس يطرة والتحمك يف غرفة النشاط .  15

 مس توى ال داء متوسط  %61.21 %32.75 0.60 1.84 سواء . العداةل يف الاهامتم برعاية ال طفال عىل حد   16

 مس توى ال داء متوسط  %59.39 %31.84 0.57 1.78 تعويد ال طفال عىل النظام .  17

 مس توى ال داء متوسط  %58.79 %26.65 0.47 1.76 ادلقة يف املواعيد .  18

 مس توى ال داء متوسط  %56.97 %31.19 0.53 1.71 التعلميي والرتبوي . الرغبة يف الابتاكر والتجديد املس متر يف املناخ   19

 مس توى ال داء منخفض  %51.52 %32.52 0.50 1.55 رسعة البدهية وحسن الترصف يف املواقف املفاجئة .  20

 مس توى ال داء متوسط  %62.52 %9.80 0.18 1.88 ادلرجة اللكية 
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ب املئوية و  ( يبني املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري والنس بة املئوية ال جاابت عينة ادلراسة حول احملور مرتبة تنازليًا, ويالحظ من خالل النس6اجلدول )

يت بعد ذكل اللياقة البدنية اليت متكهنا من % , تأ  69.09املتوسط احلسايب أ ن ا جاابت املبحوثني اكنت تشري ا ىل الانتباه وقوة املالحظة حيتل املرتبة ال وىل بنس بة  

%,  66.06%, يلهيا ابملرتبة الثالثة المتتع بقدر واف من املرونة واملرح ملواهجة متطلبات العمل بنس بة  66.06مشاركة ال طفال يف أ نشطهتم يف املرتبة الثانية وبنس بة  

%, 51.52ة وحسن الترصف يف املواقف املفاجئة " حيث جاءت يف املرتبة ال خرية بنس بة  و يالحظ من التحليل اخنفاض ال مهية النسبية للعبارة  رسعة البدهي 

 وان الرأ ي السائد لدلرجة اللكية لبعد املهارات الشخصية اكن يشري ا ىل ) مس توى ال داء متوسط( وحبسب ا جاابت عينة ادلراسة ابلاكمل. 

 بة املئوية ال جاابت عينة ادلراسة يف حمور ال داءات التدريس ية يبني املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري والنس    ( 7جدول ) 
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ىل مراحل .  1  مس توى ال داء متوسط  %66.67 %30.43 0.61 2.00 القدرة عىل التدرج لل نشطة التعلميية من خالل تعمل املهارات املطلوبة وتقس مي تدريهبا ا 

عادة احملاوةل وحتقيق النجاح أ و التفوق .  2 عطاء الثقة ادلامئة للك طفل بتشجيعه اب   مس توى ال داء متوسط  %64.85 %25.06 0.49 1.95 ا 

 مس توى ال داء متوسط  %64.24 %29.71 0.57 1.93 املهارة يف طرح ال س ئةل وحسن اس تخداهما .  3

 مس توى ال داء متوسط  %63.64 %30.70 0.59 1.91 القدرة عىل تقومي الطفل من خالل املالحظة املنظمة لسلوكه اليويم وتدويهنا.  4

 مس توى ال داء متوسط  %63.03 %24.24 0.46 1.89 مراعاة الفروق الفردية بني ال طفال .  5

 مس توى ال داء متوسط  %62.42 %34.17 0.64 1.87 والبرصية واللغوية . القدرة عىل تقومي همارات الطفل احلس ية والسمعية   6

اثرة ادلافعية للتعمل من خالل التنوع يف ال نشطة والوسائل .  7  مس توى ال داء متوسط  %62.42 %29.17 0.55 1.87 القدرة عىل ا 

 مس توى ال داء متوسط  %61.82 %35.07 0.65 1.85 تقدير هجود الطفل املبذوةل يف النشاط همام اكنت ضئيةل أ و حمدودة   8

تالفها.  9  مس توى ال داء متوسط  %61.82 %24.16 0.45 1.85 تعويد ال طفال عىل احملافظة عىل ال ش ياء املوجودة يف الروضة وعدم ا 

 مس توى ال داء متوسط  %61.82 %33.49 0.62 1.85 بعد الطلب منه القيام بأ ي معل والتأ كد من تنفيذه . القدرة عىل متابعة الطفل   10

 مس توى ال داء متوسط  %61.82 %28.26 0.52 1.85 القدرة عىل حتديد ال هداف .  11

 ال داء متوسط مس توى   %60.61 %28.19 0.51 1.82 اال ملام خبصائص منو ال طفال البدين والنفسحركية .  12

 مس توى ال داء متوسط  %60.00 %32.78 0.59 1.80 تشجيع ال طفال عىل تفحص ال ش ياء املوجودة أ ماهمم وملسها وفكها وتركيهبا .  13

 مس توى ال داء متوسط  %59.39 %29.95 0.53 1.78 اال ملام بطرق اس تخدام ال هجزة وال دوات والوسائل التعلميية وتوظيفها لتحقيق ال هداف الرتبوية املنشودة  .  14

بتاكرية اليت يقوم هبا الطفل .  15 بداء اال جعاب ابل عامل اال   مس توى ال داء متوسط  %59.39 %29.95 0.53 1.78 ا 

ىل اقرتاحات ال طفال وتقبلها مهنم .  16  مس توى ال داء متوسط  %59.39 %25.77 0.46 1.78 الاس امتع ا 

عداد البيئة اجليدة اليت تساعد عىل ممارسة ال نشطة احلركية. القدرة عىل اختيار   17  مس توى ال داء متوسط  %58.79 %28.80 0.51 1.76 ال لعاب بأ شاكلها اخملتلفة وا 

 مس توى ال داء متوسط  %58.18 %29.62 0.52 1.75 القدرة عىل اختيار ال نشطة املناس بة ملس توايت وأ عامر ال طفال .  18

 مس توى ال داء متوسط  %57.58 %39.32 0.68 1.73 تعديل مظاهر السلوك السلبية الشائعة . المتكن من   19

 مس توى ال داء منخفض  %55.15 %31.25 0.52 1.65 القدرة عىل غرس مبدأ  الاهامتم ابجلانبني ادليين واخللقي  .  20

 مس توى ال داء متوسط  %61.15 %9.91 0.18 1.83 ادلرجة اللكية 
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ب املئوية و  ( يبني املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري والنس بة املئوية ال جاابت عينة ادلراسة حول احملور مرتبة تنازليًا, ويالحظ من خالل النس7اجلدول )

طلوبة وتقس مي تدريهبا ا ىل مراحل حيتل  املتوسط احلسايب أ ن ا جاابت املبحوثني اكنت تشري ا ىل القدرة عىل التدرج لل نشطة التعلميية من خالل تعمل املهارات امل

بنس بة   ال وىل  وبنس بة  66.67املرتبة  الثانية  املرتبة  يف  التفوق  أ و  النجاح  وحتقيق  احملاوةل  عادة  اب  بتشجيعه  طفل  للك  ادلامئة  الثقة  عطاء  ا  ذكل  بعد  تأ يت   ,  %

%, و يالحظ من التحليل اخنفاض ال مهية النسبية للعبارة " القدرة عىل 64.24  %, يلهيا ابملرتبة الثالثة املهارة يف طرح ال س ئةل وحسن اس تخداهما بنس بة64.85

%, وان الرأ ي السائد لدلرجة اللكية لبعد ال داءات  التدريس ية اكن  55.15غرس مبدأ  الاهامتم ابجلانبني ادليين واخللقي  " حيث جاءت يف املرتبة ال خرية بنس بة  

 . ا جاابت عينة ادلراسة ابلاكمل سبيشري ا ىل ) مس توى ال داء متوسط( وحب 

 (يبني املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري والنس بة املئوية ال جاابت العينة يف حمور الكفاايت اال جامتعية 8جدول ) 
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اتحة الفرصة للطفل   1  مس توى ال داء متوسط  %67.88 %29.83 0.61 2.04 ابلتعبري عن ذاته لفظيًا أ و حركيًا أ و عاطفيًا . ا 

 مس توى ال داء متوسط  %67.88 %26.67 0.54 2.04 القدرة عىل غرس مبادئ السلوك اال ساليم وال خالقيات الاجامتعية امحليدة.  2

 مس توى ال داء متوسط  %66.06 %28.30 0.56 1.98 وال همات . معرفة أ ساليب االتصال بني املدرسات   3

دارة الروضة .  4  مس توى ال داء متوسط  %62.42 %23.10 0.43 1.87 حسن الترصف والقدرة عىل حل املشالكت مع ا 

 مس توى ال داء متوسط  %62.42 %23.10 0.43 1.87 التفاعل مع البيئة احمللية مبا يف ذكل أ ولياء ال مور .  5

نسانية السائدة يف اجملمتع .  6  مس توى ال داء متوسط  %62.42 %27.29 0.51 1.87 القدرة عىل تعزيز القمي واملفاهمي اال 

ىل جانب الوقت اخملصص للعمل الفردي .  7  مس توى ال داء متوسط  %61.82 %24.16 0.45 1.85 تشجيع العمل امجلاعي ا 

 مس توى ال داء متوسط  %61.21 %29.20 0.54 1.84 والكبار احمليطني هبم . القدرة عىل توطيد العالقة بني ال طفال   8

 مس توى ال داء متوسط  %61.21 %27.26 0.50 1.84 اال ملام بثقافة اجملمتع وتراثه وتقبل لقميه.  9

 مس توى ال داء متوسط  %61.21 %32.75 0.60 1.84 تعزيز قمي القبول واال حرتام والتنوع .  10

 مس توى ال داء متوسط  %60.61 %26.12 0.47 1.82 املشاركة اال جيابية يف أ نشطة الروضة .  11

 مس توى ال داء متوسط  %60.61 %35.25 0.64 1.82 الاهامتم ابل نشطة اليت تشجع الطفل اخلجول عىل التفاعل مع ال خرين .  12

 مس توى ال داء متوسط  %59.39 %27.94 0.50 1.78 التعاون والتفاعل مع الزميالت .  13

يثار.  14  مس توى ال داء متوسط  %59.39 %27.94 0.50 1.78 القدرة عىل غرس مبدأ  احلرية والتعاون واملشاركة واال 

 مس توى ال داء متوسط  %58.79 %26.65 0.47 1.76 الاس تفادة من خربات ال خرين اكلزميالت واملعلامت واملرشفات ومديرة املدرسة لتحسني ال داء املهين .  15

 مس توى ال داء متوسط  %58.79 %32.67 0.58 1.76 القدرة عيل مساعدة ال طفال ابلعمل بروح امجلاعة .  16

 مس توى ال داء متوسط  %58.79 %26.65 0.47 1.76 القدرة عىل تقدمي املساعدة للطفل اخلائف أ و املريض أ و الغضبان داخل غرفة النشاط .  17

 مس توى ال داء متوسط  %58.18 %33.48 0.58 1.75 القدرة عيل غرس مفاهمي حقوق الطفل.  18

 مس توى ال داء متوسط  %57.58 %30.42 0.53 1.73 تقبل أ راء املرشفات الرتبوايت ومناقش هتا هبدوء ورحابة صدر .  19

 مس توى ال داء متوسط  %57.58 %30.42 0.53 1.73 تعويد ال طفال عيل مساعدة زمالهئم الضعاف .  20

 مس توى ال داء متوسط  %61.21 %9.88 0.18 1.84 ادلرجة اللكية 
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ب املئوية و  ( يبني املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري والنس بة املئوية ال جاابت عينة ادلراسة حول احملور مرتبة تنازليًا, ويالحظ من خالل النس8اجلدول )

% , تأ يت 67.88يًا حيتل املرتبة ال وىل بنس بة املتوسط احلسايب أ ن ا جاابت املبحوثني اكنت تشري ا ىل ا اتحة الفرصة للطفل ابلتعبري عن ذاته لفظيًا أ و حركيًا أ و عاطف

وبنس بة   الثانية  املرتبة  امحليدة يف  وال خالقيات الاجامتعية  اال ساليم  السلوك  مبادئ  عىل غرس  القدرة  أ ساليب  67.88بعد ذكل  معرفة  الثالثة  ابملرتبة  يلهيا   ,%

بنس بة   املدرسات وال همات  التحليل اخن66.06االتصال بني  الضعاف " %, و يالحظ من  ال طفال عيل مساعدة زمالهئم  تعويد  للعبارة "  النسبية  ال مهية  فاض 

%, وان الرأ ي السائد لدلرجة اللكية لبعد الكفاايت اال جامتعية اكن يشري ا ىل              ) مس توى ال داء متوسط(  57.58حيث جاءت يف املرتبة ال خرية بنس بة 

 وحبسب ا جاابت عينة ادلراسة ابلاكمل. 

 خالصة حتليل املهارات الشخصية وال داءات التدريس ية والاجامتعية دلى معلامت رايض ال طفال:

د مــن اجلدول التايل يتضمن تقيمي مفردات العينــة حــول املهــارات الشخصــية وال داءات التدريســ ية والاجامتعيــة دلى معلــامت رايض ال طفــال يف لك بعــ   

 توي عىل املتوسط املرج والوزن النس يب كام ييل :ال بعاد املتعلقة مبحاور ادلراسة، ويه حت 

 تقيمي مفردات العينة للمهارات الشخصية وال داءات التدريس ية والاجامتعية دلى معلامت رايض ال طفال يف لك بُعد من ال بعاد   ( 9جدول ) 

 مس توى التطبيق  الوزن النس يب  املتوسط املرج  اجملــــــــــــــال  ت 

 مس توى ال داء متوسط  %62.52 1.88 الشخصية املهارات   1

 مس توى ال داء متوسط  %61.21 1.84 الكفاايت اال جامتعية  2

 مس توى ال داء متوسط  %61.15 1.83 ال داءات  التدريس ية  3

 مس توى ال داء متوسط  %61.63 1.85 املتوسط العام 

ايض ال طفال وفق  يتبني من خالل البياانت الواردة يف اجلدول أ عاله أ ن املتوسط العام للمهارات الشخصية وال داءات التدريس ية والاجامتعية دلى معلامت ر      

%(، كام يالحظ أ ن بُعد الكفاايت 62.52ا س تجابة عينة ادلراسة اكن بدرجة " مس توى ال داء متوسط ", حيث جاء بُعد املهارات الشخصية ابلرتتيب ال ول بنس بة )

 %( . 61.15%(، يليه بُعد ال داءات  التدريس ية بوزن نس يب بلغ )61.21اال جامتعية جاء ابلرتتيب الثاين بنس بة )

معلامت رايض ال طفال يعزى ملتغري  هل يوجد اختالف يف درجة توافر املهارات الشخصية وال داءات التدريس ية والاجامتعية دلى    عرض ومناقشة نتاجئ التساؤل الثاين : 

دلهيم؟. ال حادي      التخصص  التباين  حتليل  اختبار  واس تخدام  ادلراسة  عينة  لال جاابت  احلسايب  املتوسط  ابس تخدام  الباحث  ملقارنة    ”ANOVA“قام 

وال داءات   الشخصية  )املهارات  مس تقل  متغري  للك  و  واحد  أ ن  متغريين  ويف  من  احلسابية ل كرث  معلامت رايض  املتوسطات  التدريس ية والاجامتعية دلى 

 ( وكام ييل: =05.0ال طفال( مع عدد من املتغريات اتبعة  )التخصص( عند مس توى معنوية ) 

 والاجامتعية دلى معلامت رايض ال طفال وفقًا ملتغري التخصص ( يبني املتوسطات احلسابية وقمية "ف" ال جاابت املبحوثني حول املهارات الشخصية وال داءات التدريس ية  10جدول ) 

 معلامت رايض ال طفال همارات  ت 

 تربية بدنية  معلمة فصل  رايض اال طفال 
اثنوية عامة وما  

 قمية   يعادلها 

 ف 
 مس توى ادلالةل 

 املتوسط احلسايب 

 0.364 1.086 1.890 1.925 1.910 1.824 املهارات الشخصية  1

 0.534 0.739 1.940 1.842 1.837 1.807 ال داءات  التدريس ية 2

 0.699 0.477 1.870 1.850 1.867 1.802 الكفاايت اال جامتعية  3

 

حصائيًا عند  دال   (**) حصائيًا عند  دال   (* )(.  0.01) دالةل  مس توى  ا   (. 0.05)  دالةل مس توى  ا 

 خالل اجلدول نالحظ أ ن :يتبني من اجلدول نتاجئ حتليل املهارات الشخصية وال داءات التدريس ية والاجامتعية دلى معلامت رايض ال طفال وفقًا ملتغري التخصص, من     
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( ويه أ كرب من 0.364بدالةل معنوية حمسوبة )(  1.086قمية ا حصائ الاختبار ملدى الاختالف يف درجة توافر املهارات الشخصية تعزى ا ىل متغري )التخصص( ) -1

املعنوي   املهارات   0.05مس توى  توافر  درجة  يف  اختالف  حتقيق  يف  للتخصص  ا حصائية  دالةل  ذو  دور  وجود  عدم  عىل  يدل  وهذا  الصفرية  الفرضية  نقبل  ذلكل 

 الشخصية. 

( ويه أ كرب من 0.534( بدالةل معنوية حمسوبة )0.739ا ىل متغري )التخصص( )  قمية ا حصائ الاختبار ملدى الاختالف يف درجة توافر ال داءات التدريس ية تعزى -2

املعنوي   توافر  0.05مس توى  درجة  اختالف يف  حتقيق  للتخصص يف  ا حصائية  دالةل  ذو  دور  وجود  عدم  عىل  يدل  وهذا  الصفرية  الفرضية  نقبل  ال داءات    ذلكل 

 التدريس ية.

( ويه أ كرب من  0.699( بدالةل معنوية حمسوبة )0.477توافر الكفاايت اال جامتعية تعزى ا ىل متغري )التخصص( )  قمية ا حصائ الاختبار ملدى الاختالف يف درجة -3

املعنوي   الكفاايت    0.05مس توى  توافر  درجة  اختالف يف  حتقيق  للتخصص يف  ا حصائية  دالةل  ذو  دور  وجود  عدم  عىل  يدل  وهذا  الصفرية  الفرضية  نقبل  ذلكل 

 اال جامتعية. 

 

 شة نتاجئ التساؤل الثالث : عرض ومناق 

 م؟.هل يوجد اختالف يف درجة توافر املهارات الشخصية وال داءات التدريس ية والاجامتعية دلى معلامت رايض ال طفال يعزى ملتغري اخلربة دلهي 

ملقارنة املتوسطات احلسابية ل كرث من    ”ANOVA“قام الباحثون ابس تخدام املتوسط احلسايب لال جاابت عينة ادلراسة واس تخدام اختبار حتليل التباين ال حادي  

ال طفال( رايض  معلامت  التدريس ية والاجامتعية دلى  وال داءات  الشخصية  )املهارات  مس تقل  متغري  للك  و  واحد  أ ن  ويف  اتبعة     متغريين   املتغريات  من  عدد  مع 

 ( وكام ييل:  =05.0)اخلربة( عند مس توى معنوية )

 طفال وفقًا ملتغري اخلربة ( يبني املتوسطات احلسابية وقمية "ف" ال جاابت املبحوثني حول املهارات الشخصية وال داءات التدريس ية والاجامتعية دلى معلامت رايض ال  11جدول ) 

 معلامت رايض ال طفال همارات  ت 

  5  -  1من  

 س نوات 

  10  -6من  

 س نوات 

  10أ كرث من 

 قمية   س نوات 

 ف 
 مس توى ادلالةل 

 املتوسط احلسايب 

 0.223 1.547 1.883 1.785 1.900 املهارات الشخصية  1

 0.065 2.890 1.846 1.715 1.867 ال داءات  التدريس ية 2

 0.132 2.109 1.921 1.770 1.826 الكفاايت اال جامتعية  3

حصائيًا عند  دال   (**) حصائيًا عند  دال   (* )(.  0.01) دالةل  مس توى  ا   (. 0.05)  دالةل مس توى  ا 

 خالل اجلدول نالحظ أ ن : يتبني من اجلدول نتاجئ حتليل املهارات الشخصية وال داءات التدريس ية والاجامتعية دلى معلامت رايض ال طفال وفقًا ملتغري اخلربة , من    

( ويه أ كرب من مس توى  0.223بدالةل معنوية حمسوبة )( 1.547قمية ا حصائ الاختبار ملدى الاختالف يف درجة توافر املهارات الشخصية تعزى ا ىل متغري )اخلربة( ) -4

 ذلكل نقبل الفرضية الصفرية وهذا يدل عىل عدم وجود دور ذو دالةل ا حصائية للتخصص يف حتقيق اختالف يف درجة توافر املهارات الشخصية.  0.05املعنوي 

تعزى -5 التدريس ية  ال داءات  توافر  درجة  ملدى الاختالف يف  ا حصائ الاختبار  )  قمية  )اخلربة(  متغري  )2.890ا ىل  معنوية حمسوبة  بدالةل  من  0.065(  أ كرب  ويه   )

املعنوي   ال داءات    0.05مس توى  توافر  درجة  اختالف يف  حتقيق  للتخصص يف  ا حصائية  دالةل  ذو  دور  وجود  عدم  عىل  يدل  وهذا  الصفرية  الفرضية  نقبل  ذلكل 

 التدريس ية.

ال طفال ال خيتلف من معلمة ل خرى رمغ اختالف س نوات اخلربة، وهذه النتيجة ختتلف عن املنطق؛ ل نه لكام   وهذا يعين أ ن ال داء التدرييس يف مدارس رايض

تقانه ا  للمهارات التدريس ية ويرجع الباحثون ذكل ال مر ا ىل عدم تطوير همارات املعلامت مجيعًا وعدم ا طالعهن عىل أ ي جديد، حيث تساوت   زاد املرء خربة زاد 

تقيمي ذايت دلى املعلامت، وال يوجد نقد بناءد  وليس    القمي وغلب الروتني عىل أ داء املعلامت حيث ال يوجد تطوير مبين عىل اس تح داث، وال يوج  املفاهمي واحتدت

 وتتفق  هناك تبادل خربات أ و زايرات ميدانية ملؤسسات أ خرى ملعرفة اجلديد واكتساب املفيد

( م 1988م(، ورجب )   1190د ) لك من الزرا نتيجة ادلراسة مع نتيجة دراسة  

6- ( )اخلربة(  متغري  ا ىل  تعزى  اال جامتعية  الكفاايت  توافر  درجة  يف  ملدى الاختالف  ا حصائ الاختبار  )2.109قمية  حمسوبة  معنوية  بدالةل  من 0.132(  أ كرب  ويه   )

املعنوي   دالةل    0.05مس توى  ذو  دور  وجود  عدم  عىل  يدل  وهذا  الصفرية  الفرضية  نقبل  الكفاايت  ذلكل  توافر  درجة  اختالف يف  حتقيق  للتخصص يف  ا حصائية 

 اال جامتعية. 
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 *الاس تنتاجات 

 بعد عرض الباحثني لنتاجئ ادلراسة احلالية ومناقش هتا، ميكن تلخيص هذه النتاجئ فامي ييل: -1

 عالية .معلامت رايض ال طفال يف مدارس الروضات احلكومية يمتتعن بكفاايت خشصية ممتازة وبدرجة  -2

تقان مجليع املهارات التدريس ية يك يصلن ا ىل املس توى  -3  املنشود .مس توى أ داء معلامت رايض ال طفال للكفاايت التدريس ية متوسط وحباجة ا ىل تدريب وا 

 درجة توافر الكفاايت الشخصية دلى معلامت رايض ال طفال ال ختتلف ابختالف التخصص أ و املؤهل العلمي .  -4

 هبا .  ت التعلميية ال ساس ية العامة دلى معلامت رايض ال طفال ختتلف ا يل حد ما ابختالف س نوات اخلربة أ و عدد ادلورات التدريبية اليت التحقندرجة توافر الكفااي -5

 

 التوصيات : 

بأ مثةل وتدريبات عقد دورات تدريبية مكثفة ملعلامت رايض ال طفال يف جمايل طرق التدريس وأ ساليب معامةل ال طفال وتوجيه سلوكهم، وذكل    -1 ال ثراء أ فاكرهن 

 وتطبيقات تربوية بس يطة ومثرية وتزويدهن ابل دوات وال هجزة الالزمة للك تدريب والعمل عىل حتضريها قبل القيام هبا. 

الزاير  -2 تبادل  أ سلوب  ابس تخدام  وذكل  التخصص؛  جمال  يف  جديد  بلك  وتزويدهن  ال طفال  رايض  معلامت  عىل  اال رشاف  معلية  تكثيف  ات  رضورة 

جيابية امل   . تعمل الفردوحضور ادلروس المنوذجية ابس مترار ل مهية ذكل يف طبيعة التعمل املكتسب، حيث أ ن هناك عالقة وثيقة بني جودة التعمل ونشاط وا 

 

 قامئــة املراجـع 

الكفاايت التعلميية دلى معلامت رايض ال طفال يف ال ردن وبيان فاعلته (: بناء برانمج تدرييب مستند ا ىل الاجتاهات املعارصة لتمنية 2007أ بو محدة, فاطمة أ محد ) -1

 يف تمنية تكل الكفاايت, رساةل دكتوراه غري منشورة, جامعة عامن العربية لدلراسات العليا, عامن, ال ردن.

( رؤية ال عداد معمل رايض ال طفال وتأ هيل وفق متطلبات أ نظمــة اجلــودة، نــدوة رايض ال طفــال، "واقــع وأ فــاق منــاجه رايض ال طفــال ومعــايري 2007أ محد كنعان)  -2

 اجلودة والعلوم النفس ية ال عداد معمل الروضة وأ دواره وهمامه"سوراي 

 ت يف رايض ال طفال يف ال ردن, رساةل ماجس تري غري منشورة, اجلامعة الهامشية, الزرقاء, ال ردن. (: الاحتياجات التدريبية للعامال2002سوزان خوري  ) -3

املعريف، ( الاحتياجات التدريبية ملعلامت رايض ال طفال يف ضوء التحدايت املعارصة، املؤمتر العلمي الثاين، دور املعمل العريب يف عرص التدفق 2009سلوى مرتىض)-4

 جامعة جرش الاردن 

 (, القاهرة: دار الفكر العريب. 1(: كفاايت ال داء التدرييس, )ط2005عيل راشد )  -5

 ( : البحث العلمي: مفهومه ، أ دواته ، أ ساليبه ، دار أ سامة للنرش والتوزيع ، الرايض . 1993ت ، عبد الرمحن ذوقان ، و وعبد احلق اكيد )عدس عبيدا -6

( ديسمرب, بور سعيد,  29, 28)(: مس توى كفاءة املعلمة وحتقيق ال هداف الرتبوية للروضة, املؤمتر العلمي      الثاين للكية الرتبية النوعية 1993عبد العظمي عيل  ) -7

 مجهورية مرص العربية. 

( بعض الكفاايت التعلميية املتطلبة ملعلامت رايض ال طفــال، امجلعيــة املرصــية للمنــاجه وطــرق التــدريس، حبــث مقــدم ا ىل املــؤمتر العلمــي 1990محمد أ محد الكرش )    -8

عداد املعمل الرتاكامت والتحدايت، الاسكندرية،   ونيو، جمةل امجلعية املرصية للمناجه وطرق التدريس، اجملدل الثاين.ي 15/18الثاين، ا 

 . 1( : تطوير املناجه ادلراس ية ، دار عامل الكتب ، الرايض ، ط  1995محمود أ محد شوق )   -9

عداد املعمل تمنيته وتدريبه, )ط2007مصطفى عبد السميع  )  -10  (, عامن: دار الفكر 1(, ا 

عداد معلمة الروضــة، ورقــة معــل قــدمت ا ىل ورشــة املعــايري ال اكدمييــة ملعلــامت رايض ال طفــال، لكيــة رايض ال طفــال، جامعــة ( م2006انداي الرشيف)    -11 عايري ا 

 القاهرة.

دارة برامج  ظمة العربية ( املرجع الرتبوي العريب لربامج رايض ال طفال ، املن2004جنم ادلين مردان ،اندية الرشيف ، مسرية عبد العال ) -12 للرتبية والثقافة والعلوم، ا 

 الرتبية تونس 

عداد املعمل ، دار النرش ادلويل ، الرايض، ط 2000يس عبد الرمحن قنديل )  -13  . 3( : التدريس : وا 
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 فعالية الرتبية احلركية عىل مس توى التحصيل للمهارات ال ساس ية  

 س نوات   6  – 4لرايض ال طفال من  

 د/حسني عرييب محمد دوعي *

 صربي الاحرش **د/ عبد هللا

 الصادق راشد  ب***د/ عبد الوها 

وانب لبناء اال نسان عىل أ سس علمية لتطوير قدراته التعلميية واحلركية يمتزي هذا العرص اذلي نعيش فيه بتقدم علمي كبري و متسارع يف مجيع اجل  أ مهية ومشلكة البحث : 

, فطفل اليوم عامد املس تقبل ودعامة الغد وثروة الوطن وارتقائه ,وأ صبح معيار اال نسانابس تخدام أ حدث ال ساليب املتطورة , وتعترب الطفوةل من أ مه املراحل يف حياة  

تفتح مواهبه ويكون قابال للتأ ثر والتوجيه والتشكيل , وأ مه ما ميزي الطفل هو امليل الطبيعي اىل اللعب واحلركة ,فعن طريق هذا  احلضارة بني ال مم  , ففي هذه املرحةل ت 

 امليل للحركة يمنو تفكريه وقدراته وتتكون خشصيته. 

ملراحل التعلميية اخملتلفة وخصوصا الرايض , فهيي تعمل عىل تزويد الطفل وتعترب الرتبية احلركية أ فضل ال ساليب التعلميية اليت تس هتدف تعلمي ال طفال وتدريهبم يف ا   

 ( . 2:  10بلك املعلومات اخلاصة ابحلركة وتتيح هل الفرصة للتقدم هبا بعيدا عن شلك املنافسات ) 

ن الرتبية احلركية أ و الرتبية من خالل احلركة    2006وتوحض فاطمة عوض )      نظرية جديدة ومنحىن أ و أ جتاه جديد يف الرتبية مثلها مثل التعلمي عن طريق اخلربة   –( ا 

تعلمي من صيغته التقليدية العقمية يف مناجه وطرق أ و  النشاط ولكها ظهرت منذ ظهور الرتبية احلديثة خالل هذا العرص وخباصة خالل العقود ال خرية , بقصد ا خراج ال 

جيابية وفاعلية يف تكوين الفرد وتمنيته ا ىل أ قىص ما تؤهل ا ماكانته وقدراته ومواهبه , )   ( ,   10 – 9:  8التعلمي والتعمل , ا ىل صيغ أ كرث ا 

حلركية تقوم من خالل تقدمي مك لل نشطة واملهارات الطبيعية ال ساس ية ) امليش ,  م ( أ ن فكرة برانمج الرتبية ا  1998كام يؤكد ذكل أ مني اخلويل , وأ سامة راتب )     

, الرضب , الاس تقبال , التنطيط ,  اجلري , الوثب , الريم , القفز , التعلق , التسلق , اللقف , اللف , ادلوران , الصعود , الهبوط , المترير , احلجل , ادلفع , الرلك  

ريك والرباعة  قة عن العديد من الاعتبارات مثل التنوع مبا حيقق املتعة واال اثرة والرضا واحلداثة وتضافر العمل العقيل مع العمل احلريك والرثاء احلالاتزان ( وأ مناطها املش ت

اتحة الفرصة    24: 3لراحة عند التنفيذ للنشاط احلريك) ل وااحلركية والتخيل والتقليد والتوازن بني العم ةللمامرساحلركية والبعد عن المنطية , وتوافر ال دوات وال هجزة وا 

  ) 

ابعتبارها من أ نسب املراحل السنية    ال طفالم( ا ىل أ نه جيب الاهامتم مبرحةل رايض    1995م ( )    1994وتشري لك من أ منة الش بكىش وعفاف عبد الكرمي )     

ن ا هامل الرتبية احلركية يف هذه افات القوامية وضعف الفرتة من املمكن أ ن تؤدي ا ىل ا صابة الطفل بكثري من العيوب والاحنر   لتمنية وتطوير قدرات ال طفال احلركية , وا 

 (   15:  6) (،  4: 2طفال يف غاية ال مهية) الامر اذلى جيعل برامج الرتبية احلركية يف رايض ال  يف القدرات ,

ا    والباحثني واملتخصصني يف ش ىت اجملاالت  العلامء  ا جامع  ن  ا  الباحث  ا ىل  ويرى   , الطفل  املدرسة يف حياة  قبل  أ مهية مرحةل ما   باستيعالرتبوية والانسانية عىل 

تقان  املهارات احلركية ال ساس ية , و تسهم هذه الربامج يف حتقيق أ هداف الرتبية احلركية من خالل احلركة . وا 

ال طفال والا    لرايض  امليدانية  التدريس والزايرات  الباحث يف جمال  السنية ومن خالل معل  املرحةل  ال طفال يف هذه  أ ن  فقد الحظ  احلركية  الرتبية  بربامج  هامتم 

حتسني املهارات ال ساس ية , مما  يؤدون حصص للرتبية البدنية ابل سلوب  التقليدي املتبع ابال ضافة ا ىل عدم مراعاة خصائص املرحةل السنية لهذه املرحةل مما اليساعد يف  

 س نوات .        6 – 4رتبية احلركية للتعرف عىل فاعليته عىل مس توى التحصيل للمهارات ال ساس ية لرايض ال طفال من حفز الباحث ا ىل بناء برانمج لل

 أ هداف البحث :  

 التعرف عىل الفروق بني القياسني القبليني للمجموعتني التجريبية والضابطة يف حتصيل املهارات ال ساس ية .  ▪

  والبعدى للمجموعتني التجريبية والضابطة يف حتصيل املهارات ال ساس ية للقياس البعدى . التعرف عىل الفروق بني القياسني القبيل ▪

 التعرف عىل الفروق بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف حتصيل املهارات ال ساس ية للمجموعة التجريبية .   ▪

 فروض البحث :  

 للمجموعتني التجريبية والضابطة يف حتصيل املهارات ال ساس ية .ال توجد فروق داةل ا حصائيا بني القياسني القبليني  ▪

 توجد فروق داةل ا حصائيا بني القياسني القبيل والبعدى للمجموعتني التجريبية والضابطة يف حتصيل املهارات ال ساس ية للقياس البعدى .  ▪

 املهارات ال ساس ية للمجموعة التجريبية . توجد فروق داةل ا حصائيا بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف حتصيل  ▪
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 مصطلحات البحث : 

أ و الرتبية ال ساس ية اليت تتعامل مع المنو والتدريب ل مناط احلركة الطبيعية ال ساس ية ابعتبارها     الرتبية احلركية  :  - يه ذكل اجلانب من الرتبية البدنية 

 ( .    40:   3ختتلف عن املهارات احلركية اخلاصة ابل نشطة الرايضية ) 

 ا جراءات البحث :  

 البحث .  أ س تخدم الباحث املهنج التجرييب ذو التصممي التجرييب جملموعتني احداهام جتريبية وال خرى ضابطة لقياسني قبيل وبعدي  ملناسبته لطبيعة مهنج البحث : 

% ,حيث بلغ ا جاميل 40ريقة العشوائية لتنفيذ البحث بنس بة مئوية بلغت  طفل ابلط  60اختار الباحث عينة البحث ابلطريقة العمدية مت اختيار عدد    عينة البحث : 

البحث   السنية من    150جممتع  للمرحةل  ببدلية جادو    ) النرباس  , كام مت اختيار عدد    6:    4طفل من ) روضة  ال جراء    30س نوات  البحث  طفل من نفس جممتع 

 ( يوحض ذكل .   1ادلراسات الاس تطالعية علهيم وجدول ) 

 توصيف عينة البحث   (   1)    جدول 

 اجملموع  العينة الاس تطالعية  العينة ال ساس ية 

 مجموعة جتريبية  مجموعة ضابطة 

30 30 30 90 

          

 ROBERT( نقال عن ربورت جونسن 1992اس تخدم الباحث بطارية اختبار املهارات الاساس ية حيث ذكرها أ مني اخلويل وأ سامة راتب )  أ دوات مجع البياانت :

JOHNSON وتشمل عىل مخسة اختبارات ويه 

 اجلري الزجزايج .  ▪

 الوثب العمودي .  ▪

 اختبار رضب الكرة ابملرضب .  ▪

 اختبار رلك الكرة .   ▪

 ( .                                 405 – 401:  3اختبار الريم واللقف  )  ▪

(   30( طفل , مث مت تقس مي ال طفال ا ىل مجموعتني عشوائيا مبعدل )   60أ جرى الباحث التجانس بني التالميذ عينة البحث ال ساس ية اذلين بلغ عددمه )  :التجانس  

 3,  2تغريات البحث ) السن , الطول , الوزن , واملهارات ال ساس ية ( قيد البحث وجدويل ) طفل للك مجموعة ا حداهام ضابطة و ال خرى جتريبية , وذكل يف مجيع م

 ( يوحضا ذكل . 

      30( قيد البحث      ن=   (املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري والوس يط واملنوال ومعامل الالتواء لبيان جتانس عينة البحث يف متغريات ) السن , الطول , الوزن   2جدول )  

  اال حصائية املعامالت  

 املتغريات 

املتوسط   وحدة القياس 

 احلسايب 

 ل الالتواء معام  املنوال  الوس يط  الاحنراف املعياري 

 0,40 5,30 5,00 0,50 5,10 القرب سهر  السن 

 0,39- 97,0 100,0 5,16 99,0 س  الطول 

 0,48- 24,3 27,0 3,72 26,1 كجم  الوزن 

( وتقع   3  -,    3( وهذه القمي تنحرص بني ) +    0,40:    0,48  -( أ ن معامل الالتواء ملتغريات ) السن , الطول , الوزن ( قد ترتاوح ما بني )    2يوحض جدول )       

 حتت املنحىن الاعتدايل مما يشري ا ىل جتانس عينة البحث . 
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                                                                           30ن=         املعياري والوس يط واملنوال ومعامل الالتواء لبيان جتانس عينة البحث يف اختبارات املهارات ال ساس ية (املتوسط احلسايب والاحنراف    3جدول )  

  اال حصائية املعامالت             

 املتغريات 

 معامل الالتواء  املنوال  يط الوس   الاحنراف املعياري  املتوسط احلسايب 

 0,08 9,26 9,20 0,50 9,22 اجلري الزجزايج 

 0,56 21,33 19,00 3,98 19,11 الوثب العمودي 

 0,25 4,92 4,50 1,112 4,64 رضب الكرة ابملرضب 

 0,27 21,3 20,1 3,00 20,5 رلك الكرة  

 1,44 21,27 19,00 1,51 19,09 الريم واللقف  

( وتقع    3  -,    3( وهذه القمي تنحرص بني ) +    1,44:    0,08معامل الالتواء ملتغريات لالختبارات املهارات ال ساس ية  قد ترتاوح ما بني )  ( أ ن    3يوحض جدول )  

 حتت املنحىن الاعتدايل مما يشري ا ىل جتانس عينة البحث .

مت ا جراء ادلراسة الاس تطالعية ال وىل هبدف ا جراء املعامالت العلمية لالختبارات قيد البحث ) الصدق , الثبات ( وذكل يف    ادلراسة الاس تطالعية ال وىل : 

 م   2015/ 10/ 15م ا ىل   2015/ 10/ 8الفرتة من 

عادة تطبيق الاختبار بفاصل زمين أ س بوع عىل عينةأ وال ثبات الاختبارات : ( طفل من خارج عينة البحث ال ساس ية   30قواهما )  مت ا جراء معامل الثبات بطريقة ا 

 م   2015/  10/ 15م ا ىل   2015/  10/ 8وذكل يف الفرتة 

                                                                                    30ن=     (املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري ومعامل الارتباط  لبيان ثبات اختبارات املهارات ال ساس ية للعينة الاس تطالعية 4جدول )                             

املعامالت الاحصائية         

 املتغريات 

 معامل الارتباط  الفرق بني املتوسطني  القياس الثاين  القياس ال ول 

 +ع  س/  +ع  س/ 

 0,89 0,01 0,225 9,11 0,34 9,12 اجلري الزجزايج 

 0,85 0,35 2,64 19,50 2,15 19,87 الوثب العمودي 

 0,87 0,04 1,64 4,51 1,25 4,65 رضب الكرة ابملرضب 

 0,81 0,10 2,64 2,11 2,14 20,01 رلك الكرة  

 0,82 0,06 1,47 18,00 1,32 17,94 الريم واللقف  

( مما     0,89ا ىل    0,81لالختبارات قيد البحث وقد تراوحت معامالت الارتباط  ما بني )  ( وجود عالقة ارتباط عالية بني القياسني ال ول والثاين  4يوحض جدول )

 يشري ا ىل ثبات اختبارات املهارات ال ساس ية قيد البحث .

وأ جريت هذه ادلراسة يف ( طفل من خارج عينة البحث ال ساس ية  30اس تخدم الباحث طريقة صدق الامتيز ) املقارنة الطرفية ( قواهما )   اثنيا صدق الاختبارات :

 م   2015/ 10/ 8

                                     30ن=(املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري ومعامل الارتباط  لبيان ثبات اختبارات املهارات ال ساس ية للعينة الاس تطالعية 5جدول )                     

املعامالت الاحصائية       

 املتغريات 

 قمية ) ت (  الفرق بني املتوسطني الربيع الادىن عىلالربيع الا

 +ع س/  +ع س/ 

 *7,90 0,79 0,24 9,90 0,34 9,12 اجلري الزجزايج

 *2,27 2,04 2,64 21,91 2,15 19,87 الوثب العمودي 

 *2,50 1,20 1,32 5,85 1,25 4,65 رضب الكرة ابملرضب

 * 2,48 1,97 2,12 21,98 2,14 20,01 رلك الكرة  

 * 4,26 2,81 2,10 20,75 1,32 17,94 الريم واللقف  

   2,045=   0,05قمية ) ت ( اجلدولية عند مس توى  •
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مما    0,05( وجود فروق داةل ا حصائيا بني الربيعني ال عىل ةال دىن , حيث أ ن قمية ) ت ( احملسوبة أ كرب من قميهتا اجلدولية عند مس توى دالةل    5يوحض جدول )      

 يشري ا ىل صدق اختبارات املهارات ال ساس ية قيد البحث . 

/ 18العية الثانية هبدف تقنني الربانمج التدرييب والتأ كد من مناسبته لقدرات عينة البحث يف الفرتة من مت أ جراء ادلراسة الاس تط ادلراسة الاس تطالعية الثانية : 

 م .  2015/ 10/ 25م ا ىل  2015/ 10

عداد الربانمج :      ا 

 س نوات  6 – 4التعرف عىل فعالية الرتبية احلركية عىل مس توى التحصيل للمهارات ال ساس ية ل طفال ما قبل املدرسة من الهدف من الربانمج :   

,  5, 4, 3, 2, 1من خالل ختصص و خربة الباحث يف جمال املناجه وطرق التدريس والرتبية احلركية والاطالع عىل املراجع وادلراسات العلمية )أ سس وضع الربانمج : 

 , ( مث مراعاة ال سس التالية لتحقيق هدف الربانمج .  12, 11, 10, 9,  8, 7, 6

 مراعاة الهدف من الربانمج .  -

 س نوات . 6 – 4مالمئة حمتوى برانمج  الرتبية احلركية ملتطلبات املهارات احلركية ال ساس ية اخلاصة ابملرحةل السنية من  -

 توفر الاماكانت وال دوات الالزمة .  -

 انمج ملراعاة الفروق الفردية بني الاطفال . مرونة الرب -

 مراعاة عنرص التشويق للتدريبات وتدرهجا من السهل ا ىل الصعب ومن البس يط ا ىل املركب ابال ضافة ا ىل الرشح للنقاط الهامة .  -

 مراعاة خصائص املرحةل السنية .  -

ث مترينات الرتبية احلركية اليت مت حتديدها من خالل املراجع العلمية واليت تتناسب من خالل اال طار املرجعي للبحث اس تخدم الباح برانمج الرتبية احلركية :   

ضافة أ و حذف ما يرونه مناس با ,  مث ا جراء مع مرحةل رايض ال طفال ومت عرضها عىل اخلرباء  للتعرف عىل مدى مناسبهتا لتحقيق الهدف من ادلراسة وا 

ق ( واس تخدم ادوات ) املقاعد السويدية   40( وحدة , وزمن الوحدة )  24ائية حيث بلغ عدد الوحدات ) التعديالت الالزمة وأ صبحت صورة الربانمج الهن 

 , أ كياس احلبوب , اخلطوط , الكرات (.

 تاكفؤ عينة البحث :    

القياسات القبلية جملموعيت البحث الضابطة والتجريبية يف اختبارات املهارات ال ساس ية بقصد ا جراء التاكفؤ بني   نيجرى الباحثا  القياس القبيل للمجموعتني :   

 م واعترب الباحث هذه القياسات يه القياسات القبلية  للمجموعتني .   2015/  11/  1اجملموعتني قبل ا جراء التجربة عىل اجملموعة التجريبية وذكل يف 

                                                                              30ن=      هارات ال ساس ية وسط احلسايب والاحنراف املعياري و اختبار ) ت ( لبيان الفروق بني القياسني القبليني للمجموعتني الضابطة والتجريبية يف اختبارات امل (املت 6جدول ) 

املعامالت الاحصائية       

 ريات املتغ

الفرق بني   اجملموعة التجريبية  اجملموعة الضابطة 

 املتوسطني

 قمية ) ت ( 

 +ع س/  +ع س/ 

 1,68 0,35 0,51 8,75 0,63 9,10 اجلري الزجزايج

 0,99 2,05- 5,997 21,50 3,85 19,45 الوثب العمودي 

 0,25 2,23- 1,40 4,47 1,88 4,33 رضب الكرة ابملرضب

 0,18 0,20 2,83 19,00 3,03 19,20 رلك الكرة  

 0,106 0,03 1,57 18,20 1,91 18,23 الريم واللقف  

 

 2,145=   0,05قمية ) ت ( اجلدولية عند مس توى  •

ث أ ن ( عدم وجود فروق داةل ا حصائيا بني القياسني القبليني للمجموعتني الضابطة والتجريبية يف اختبارات املهارات ال ساس ية قيد البحث , حي6يوحض جدول )     

 جملموعتني .  يف الاختبارات قيد البحث مما يشري ا ىل التاكفؤ بني ا 0,05قميهتا احملسوبة أ قل من قميهتا اجلدولية عند مس توى دالةل 
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واختار معامل ارتباط بريسون ال جياد الثبات واختبار ) ت ( لبيان   SPSSحزمة الربامج اال حصائية للعلوم الاجامتعية   نياس تخدم الباحث  املعاجلات اال حصائية : 

جياد الفروق بني  الصدق , كام اس تخدم معامل الالتواء لتجانس عينة البحث , واختار ) ت ( لبيان التاكفؤ بني القياسني  القبليني للمجموعتني التجريبية والضابطة , وا 

جياد الفروق بني القياس القبيل والقياس البعدى للك مجموعة عىل حده , كام اس تخدم الباحث النس بة املئوية للتح  سن لبيان معدالت التغري بني القياسني البعديني , وا 

 القياسات داخل اجملموعتني الضابطة والتجريبية.  

 ادلراسة ال ساس ية :  

 تنفيذ الربانمج   :     -  

/   11/  1( مرات أ س بوعيا يف الفرتة من  3تقوم اجملموعة التجريبية بتطبيق برانمج التدريبات اخلاصة ) أ سلوب الرتبية احلركية ( , بواقع )    أ وال اجملموعة التجريبية : 

 م .  2015/   12/   28م ا ىل  2015

 م   2015/   12/  28م ا ىل  2015/   11/  1( مرات أ س بوعيا يف الفرتة من  3تقوم اجملموعة الضابطة بتنفيذ ال سلوب التقليدي , وتمت بواقع ) :  اثنيا اجملموعة الضابطة 

جراء القياس البعدى عىل عينة البحث عىل اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف  نيقام الباحثالقياس البعدى   :    -     م . 2015/  12/  28اب 

 أ وال  : عرض النتاجئ   :   الفروق بني القياسني القبيل والبعدى للمجموعة الضابطة يف اختبارات املهارات ال ساس ية قيد البحث : 

 30ن= ارات ال ساس ية   املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري و اختبار ) ت ( لبيان الفروق بني القياسني القبيل والبعدى اجملموعة الضابطة  يف اختبارات امله   ( 7جدول ) 

املعامالت الاحصائية       

 املتغريات 

الاحنراف املعياري   الفرق بني املتوسطني القياس البعدى  القياس القبيل 

 للفروق 

 قمية 

 )ت ( 
 س/  س/ 

 1,60 0,08 0,02 9,12 9,10 اجلري الزجزايج

 *2,60 0,13 1,60- 21,17 19,45 الوثب العمودي 

 *7,00 0,35 2,87- 5,93 4,33 رضب الكرة ابملرضب

 *16,20 0,81 5,74- 21,27 19,20 رلك الكرة  

 *14,20 0,71 4,67- 21,13 18,23 الريم واللقف  

 2,14=   0,05اجلدولية عند مس توى  ت (قمية )  •

ت (    ( وجود فروق داةل ا حصائيا بني القياسني القبيل والبعدى للمجموعة الضابطة يف اختبارات املهارات ال ساس ية قيد البحث , حيث أ ن قمية )7يوحض جدول ) 

اجلري الزجزاىج حيث أ ن قمية ) ت (    اختباريف اجتاه القياس البعدى , عدا  يف الاختبارات قيد البحث    0,05احملسوبة أ كرب من قميهتا اجلدولية عند مس توى دالةل  

 . 0,05احملسوبة أ قل من قميهتا اجلدولية عند مس توى 

 قيد البحث :   ال ساس ية نسب التغري بني القياسني القبيل والبعدى للمجموعة الضابطة يف اختبارات املهارات  

 قيد البحث    ال ساس ية (نسب التغري بني القياسني القبيل والبعدى للمجموعة الضابطة يف اختبارات املهارات    8جدول )  

 القبيل   الاختبارات  

 

 البعدى 

 

   النس بة املئوية  الفرق بني املتوسطني

 

 %0,22 0,02 9,12 9,10 اجلري الزجزايج 

 %8,23 1,60- 21,17 19,45 الوثب العمودي 

 %66,28 2,87- 5,93 4,33 رضب الكرة ابملرضب

 %29,89 5,74- 21,27 19,20 رلك الكرة  

 %25,17 4,67- 21,13 18,23 الريم واللقف  

قد تراوحت ما   ( معدالت النسب املئوية للتغري بني القياسني القبيل والبعدى للمجموعة الضابطة يف اختبارات املهارات الاساس ية قيد البحث  8يوحض جدول )       

 % ( حيث اكنت نس بة التغري يف اجتاه القياس البعدى لعينة البحث يف اجملموعة الضابطة .  66,28% : 0,22بني ) 
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 ق بني القياسني القبيل والبعدى للمجموعة التجريبية يف اختبارات املهارات ال ساس ية قيد البحث  الفرو   

      30ن= ملهارات ال ساس ية  (املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري و اختبار ) ت ( لبيان الفروق بني القياسني القبيل والبعدى للمجموعة التجريبية  يف اختبارات ا 9جدول ) 

 اال حصائيةاملعامالت       

 املتغريات 

الاحنراف املعياري   الفرق بني املتوسطني القياس البعدى  القياس القبيل 

 للفروق 

 قمية

 )ت ( 
 س/  س/ 

 *9,80 0,49 2,02 6,73 8,75 اجلري الزجزايج

 *8,20 0,41 5,74- 27,24 21,50 الوثب العمودي 

 *3,60 0,18 4,47- 8,93 4,47 رضب الكرة ابملرضب

 *12,0 0,60 4,67- 23,67 19,00 رلك الكرة  

 *7,60 0,39 6,47- 24,67 18,20 الريم واللقف  

 2,145=   0,05قمية ) ت ( اجلدولية عند مس توى  •

) ت   ( وجود فروق داةل ا حصائيا بني القياسني القبيل والبعدى للمجموعة التجريبية يف اختبارات املهارات ال ساس ية قيد البحث , حيث أ ن قمية9يوحض جدول )    

 يف الاختبارات قيد البحث يف اجتاه القياس البعدى   0,05( احملسوبة أ كرب من قميهتا اجلدولية عند مس توى دالةل 

 قيد البحث :   ال ساس ية تغري بني القياسني القبيل والبعدى للمجموعة التجريبية يف اختبارات املهارات  نسب ال 

 قيد البحث    ال ساس ية (نسب التغري بني القياسني القبيل والبعدى للمجموعة التجريبية يف اختبارات املهارات  10جدول ) 

 القبيل  الاختبارات  

 

 البعدى

 

   النس بة املئوية  املتوسطنيالفرق بني 

 

 %23,09 2,02 6,73 8,75 اجلري الزجزايج 

 %26,70 5,74- 27,24 21,50 الوثب العمودي 

 %100 4,47- 8,93 4,47 رضب الكرة ابملرضب

 %24,58 4,67- 23,67 19,00 رلك الكرة  

 %34,60 6,47- 24,67 18,20 الريم واللقف  

        

قد تراوحت ما    معدالت النسب املئوية للتغري بني القياسني القبيل والبعدى للمجموعة التجريبية يف اختبارات املهارات الاساس ية قيد البحث(    10يوحض جدول )

 % ( حيث اكنت نس بة التغري يف اجتاه القياس البعدى لعينة البحث يف اجملموعة التجريبية  .  100% , 23,09بني) 

 ديني للمجموعتني الضابطة و التجريبية يف اختبارات املهارات ال ساس ية قيد البحث الفروق بني القياسني والبع 

                                                                   30ن= ات املهارات ال ساس ية(املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري و اختبار ) ت ( لبيان الفروق بني القياسني البعديني للمجموعتني الضابطة والتجريبية يف اختبار 11جدول ) 

املعامالت الاحصائية       

 املتغريات 

 قمية ) ت (  الفرق بني املتوسطني اجملموعة التجريبية  اجملموعة الضابطة 

 +ع س/  +ع س/ 

 *9,71 2,39 0,498 6,73 0,74 9,12 اجلري الزجزايج

 *3,107 6,07 5,56 27,27 3,83 21,17 الوثب العمودي 

 *7,46 3,00 1,22 8,93 1,53 5,93 رضب الكرة ابملرضب

 *2,39 2,40- 2,22 23,67 2,94 21,27 رلك الكرة  

 *5,53 3,53- 1,63 24,67 2,20 21,13 الريم واللقف  

 2,145=   0,05قمية ) ت ( اجلدولية عند مس توى  •
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 ( وجود فروق داةل ا حصائيا بني القياسني البعديني للمجموعتني الضابطة والتجريبية يف اختبارات املهارات ال ساس ية قيد البحث , حيث أ ن 11يوحض جدول )    

 جريبية  .  يف الاختبارات قيد البحث يف اجتاه اجملموعة الت 0,05قمية) ت ( احملسوبة أ كرب من قمية ) ت ( اجلدولية عند مس توى دالةل 

 نسب التغري بني القياسني البعديني للمجموعتني الضابطة و التجريبية يف اختبارات املهارات الاساس ية قيد البحث : 

 

 قيد البحث    ال ساس ية(سب التغري بني القياسني البعديني للمجموعتني الضابطة و التجريبية يف اختبارات املهارات  12جدول ) 

 ضابطة  الاختبارات  

 

   النس بة املئوية  الفرق بني املتوسطني ية جتريب

 

 %26,21 2,39 6,73 9,12 اجلري الزجزايج 

 %28,67 6,07 27,24 21,17 الوثب العمودي 

 %50,59 3,00 8,93 5,93 رضب الكرة ابملرضب

 %11,28 2,40- 23,67 21,27 رلك الكرة  

 %16,71 3,53- 24,67 21,13 الريم واللقف  

البحث12يوحض جدول )       قيد  املهارات الاساس ية  التجريبية يف اختبارات  الضابطة و  للمجموعتني  البعديني  القياسني  للتغري بني  املئوية  النسب  قد   ( معدالت 

 % ( حيث اكنت نس بة التغري يف اجتاه القياس البعدى يف اجملموعة التجريبية  .  50,59% , 11,28تراوحت ما بني)

 قشة النتاجئ : اثنيا منا 

يشري  ( عدم وجود فروق داةل ا حصائيا بني القياسني القبليني للمجموعتني الضابطة والتجريبية يف اختبارات املهارات ال ساس ية قيد البحث مما    6يوحض جدول )    

 التاكفؤ بني اجملموعتني . 

 القياسني القبليني للمجموعتني الضابطة والتجريبية يف اختبارات املهارات ال ساس ية . وهذا حيقق الفرض ال ول و اذلى ينص عىل انه التوجد فروق داهل ا حصائيا بني  

القياس   7ويوحض جدول )     قيد البحث يف اجتاه  ال ساس ية  املهارات  الضابطة يف اختبارات  للمجموعتني  القبيل والبعدى  القياس  ا حصائيا بني    ( وجود فروق داةل 

(   وجود فروق داةل ا حصائيا بني القياسني القبيل والبعدى للمجموعة التجريبية يف اختبارات املهارات    9اىج , بيامن يوحض جدول )  البعدى , عدا  اختبار اجلرى الزجز 

 ال ساس ية قيد البحث يف اجتاه القياس البعدى .

طة يف اختبارات املهارات ال ساس ية قيد البحث قد تراوحت ما  ( معدالت النسب املئوية للتغري بني القياسني القبيل والبعدى للمجموعة الضاب  8كام يوحض جدول )  

( معدالت النسب املئوية للتغري بني القياسني القبيل والبعدى    10% (حيث اكنت نس بة التغري يف اجتاه القياس البعدى , بيامن وحض جدول )  66,28% :  0,22بني )  

 % (حيث اكنت نس بة التغري يف اجتاه القياس البعدى . 100% : 23,09لبحث قد تراوحت ما بني ) للمجموعة التجريبية يف اختبارات املهارات ال ساس ية قيد ا

تأ ثري الربانمج املقرتح للرتبية احلركية حيث روعي فيه املواقف احلركية اليت تربز قدرات ال طفال وتعم   ل عىل حتسني ال داء احلريك  ويرجع الباحث هذه النتاجئ ا ىل 

 نب اجلذب والتشويق . دلهيم مع مراعاة جا

مجموعة الضابطة وخاصة يف اختبار  وهذا يذل عىل أ ن فاعلية الرتبية احلركية قد راعت مجيع اجلوانب اخلاصة ابملهارات ال ساس ية , بيامن مل يراعهيا الربانمج التقليدي لل  

 اجلرى الزجزايج واذلي يتطلب تدريبات خاصة ليك حيدث التحسن . 

ليه عفاف عبدالكرمي  )    ( انه تمتزي حركة ال طفال حبسن التوقيت والانس يابية وحسن انتقال احلركة من اجلذع ا ىل   6م ()  1995وتتفق هذه النتاجئ مع ما أ شارت ا 

ىل القدمني كام يمتزيون برسعة الاستيعاب والتعمل للحراكت اجليدة والقدرة عىل املوامئة خملتلف الظروف  ( .   15:  6)  اذلراعني وا 

براهمي )    4م ( )    2004كام تتفق هذه النتاجئ مع دراسة لك من رش يد عامر )     (   انه توجد فروق بني متوسطي القياسني القبيل   5م ( )    2001( وسعاد الس يد ا 

 والبعدى للمجموعة التجريبية يف العوامل قيد البحث يف اجتاه القياس البعدى .

ن التالميذ يف هذه املرحةل يمتزيون ابحتياج شديد للنشاط البدين اذلي ميكن حتقيقه يف حصة الرتبية البدنية ,     9( )    1998 رمزي )   كام ترى انهد سعد , ونييل  ( ا 

 ( .  198:  9ويف هذه السن يمت السعي لتحقيق مس توى عايل من الكفاءة البدنية )
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 ( ا ىل برانمج الرتبية احلركية يؤدى ا ىل حتسني املهارات ال ساس ية دلى ال طفال .    12م ( )  1997)   Bette and othersحيث تشري بيىت وأ خرون   

التجريبية والضابطة (   للمجموعتني )  القبيل والبعدى  القياسني  ا حصائيا بني  انه توجد فروق داةل  الثاين واذلى ينص عىل  الفرض  املهارات    وهذا حيقق  يف حتصيل 

 .   ال ساس ية يف اجتاه القياس البعدى

 ية يف اجتاه اجملموعة التجريبية ( وجود فروق داةل ا حصائيا بني القياسني البعدية للمجموعتني الضابطة والتجريبية يف اختبارات املهارات ال ساس    11ويوحض  جدول )    

الضابط والتجر   12كام يوحض جدول )     للمجموعتني  البعديني  القياسني  للتغري بني  املئوية  النسب  البحث قد  ( معدالت  قيد  ال ساس ية  املهارات  يبية يف اختبارات 

 % ( حيث اكنت نس بة التغري يف اجتاه القياس البعدى يف اجملموعة التجريبية . 50,59% :  11,28تراوحت ما بني ) 

املمزيات اليت تمتزي هبا هذه املرحةل السنية من عنارص  ويرى الباحث أ ن هذه النتاجئ قد ترجع ا ىل التأ ثري اال جيايب لربانمج الرتبية احلركية املقرتح حيث راعى الباحث   

الرتبية احلركية , حيث يؤكد أ مني  الانطالق وقابلية ال طفال للتعمل احلريك والرغبة يف التعمل مع مراعاة الانس يابية والاس مترارية مما سامه بقدر كبري يف حتقيق أ هداف  

,وأ سامة راتب   الرتبية احل  1992اخلوىل  برامج  أ ن  أ جساهمم يف م  دارة  ا  القدرة عىل  ال طفال  اكتساب  فهيي تساعد يف  لل طفال  الرتبية احلركية  أ هداف  ركية تسهم يف 

 ( .   221:  3املواقف احلركية بكفاءة , وذكل بطريقة فعاةل ومؤثرة خالل التكيف املس متر للمواقف اجلديدة )

( ا ىل وجود    7م ( )   2001( عىل محمود ادليرى )  4م )   2004( ,رش يد عامر )  1م ( )  2005)    وتتفق هذه النتاجئ مع نتاجئ دراسات لك من أ محد عبد العظمي  

 فروق داةل ا حصائيا بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف القدرات البدنية والعقلية والنفس ية يف اجتاه اجملموعة التجريبية . 

ن امله  11م ( )    2000ويؤكد ذكل محمد سلطان )     ارات احلركية ال ساس ية اليت يقوم هبا ال طفال هامة وجوهرية حلياهتم منذ س نني معرمه ال وىل كام تعد ال ساس  ( ا 

 ( .    115:  11)  . ال نشطةللكثري من 

املهارات     والضابطة يف حتصيل  التجريبية  اجملموعتني  بني  ا حصائيا  داةل  فروق  توجد  انه  عىل  ينص  واذلى  الثالث  الفرض  حيقق  اجملموعة وهذا  اجتاه  ال ساس ية يف 

 التجريبية . 

ليه النتاجئ أ مكن للباحث اس تنتاج ما ييل : الاس تنتاجات :    من خالل أ هداف البحث وما خلصت ا 

البعدى, عدا وجود فروق داةل ا حصائيا بني القياسني القبيل والبعدى للمجموعة الضابطة يف اختبارات املهارات ال ساس ية قيد البحث يف اجتاه القياس   .1

 اختبار اجلرى الزجزاىج. 

 البعدى. وجود فروق داةل ا حصائيا بني القياسني القبيل والبعدى للمجموعة التجريبية يف اختبارات املهارات ال ساس ية قيد البحث يف اجتاه القياس  .2

اختبارات املهارات ال ساس ية قيد البحث قد تراوحت ما بني بلغت معدالت النسب املئوية للتغري بني القياسني القبيل والبعدى للمجموعة الضابطة يف   .3

 (0,22 : %66,28 . ) % 

اوحت ما بني بلغت معدالت النسب املئوية للتغري بني القياسني القبيل والبعدى للمجموعة التجريبية يف اختبارات املهارات ال ساس ية قيد البحث قد تر  .4

 (23,09 : %100 . ) % 

ب .5 ا حصائيا  داةل  فروق  اجملموعة  وجود  اجتاه  يف  البحث  قيد  ال ساس ية  املهارات  اختبارات  يف  والتجريبية  الضابطة  للمجموعتني  البعديني  القياسني  ني 

 التجريبية . 

د تراوحت بلغت معدالت النسب املئوية للتغري بني القياسني البعديني للمجموعتني الضابط والتجريبية يف اختبارات املهارات ال ساس ية قيد البحث ق .6

 % ( حيث اكنت نس بة التغري يف اجتاه القياس البعدى يف اجملموعة التجريبية . 50,59% :  11,28ا بني ) م

 برانمج الرتبية احلركية املقرتح هل تأ ثري ا جيايب عىل حتسن مس توى املهارات ال ساس ية لرايض ال طفال .  .7

لهيا الباحث  التوصيات :   , ويف حدود عينة البحث يويص الباحث مبا ييل :  يف ضوء ما أ ظهرته نتاجئ البحث اليت توصل ا 

 اس تخدام برانمج الرتبية احلركية ملا هل من تأ ثري ا جيايب عىل حتسن مس توى املهارات ال ساس ية لرايض ال طفال . .1

 مضن مناجهها  . الاهامتم ابلربامج املتبعة للرتبية البدنية برايض ال طفال ومراعاة تقنيهنا والعمل عىل وضع مادة الرتبية احلركية  .2

 س نوات وذكل لتأ كيد أ مهية الرتبية احلركية يف هذه املرحةل .   6  – 4ا جراء بعض ادلراسات املامثةل ل طفال من  .3

 رضورة تطبيق الربانمج املقرتح يف دور رايض ال طفال .  .4
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 املراجع العربية وال جنبية :  

للرتبية احلركية عىل تمنية بعض القدرات البدنية ومفهوم اذلات ملرحةل رايض م( تأ ثري برانمج    2005:) أ محد عبد العظمي عبدهللا   -1

من   , عدد    6  –  4ال طفال  الرايضية  للرتبية  العلمية  اجملةل   ," الرايضية   45س نوات  الرتبية  , لكية 

 بورسعيد , جامعة قناة السويس . 

م( تأ ثريبرانمج تربية حركية مقرتح عةل التفكري الابتاكرى ل طفال احلضانة , اجملدل السادس   1994)  : امنة  الش بكىش    -2

 . 3, عدد 

 م( الرتبية احلركية , دار الفكر العريب , القاهرة .  1998: ) أ مني اخلوىل , أ سامة راتب    -3

)   رش يد عامر محمد    -4 مقرت   2004:  احلركية  الرتبية  برانمج  تأ ثري  والقدرات م(  ال ساس ية  احلركية  املهارات  تمنية  عىل  ح 

س نوات , اجملةل العلمية   6-4البدنية وعالقهتا مبس توى الكفاءة الادراكية ل طفال ما قبل املدرسة من  

جامعة    , ابملنصورة  للبنني  الرايضة  الرتبية  لكية   , الثاين  العدد   , والرايضة  البدنية  الرتبية  لعلوم  

 املنصورة .

م ( فاعلية برانمج تربية حركية مقرتح يف تمنية بعض القمي ال خالقية دلى مرحةل رايض    2001: )   الس يد ابراهمي  سعاد    -5

 ال طفال , رساةل دكتوراه غري منشورة , لكية الرتبية الرايضية طنطا , جامعة طنطا .  

 منشأ ة املعارف , الاسكندرية . م ( الربامج احلركية والتدريس للصغار ,  1995: )  عفاف عبد الكرمي  حسن   -6

س نوات ملؤرش لبدء ممارسة كرة اليد ,   7-4م( املهارات احلركية ال ساس ية لل طفال من    2001: )   عيل محمود ادليرى    -7

 , لكية الرتبية الرايضية للبنني , جامعة الاسكندرية .  23اجملةل العلمية للرتبية الرايضية , عدد 

 م ( الرتبية احلركية وتطبيقاهتا , دار الوفاء دلنيا الطباعة والنرش , الاسكندرية .  2006: )  فاطمة عوض صابر    -8

 م ( طرق التدريس يف الرتبية البدنية , مركز الكتاب للنرش , القاهرة .  1998: )  انهد سعد , نيلىل رمزي    -9

 ركية لل طفال , لكية رايض ال طفال , جامعة القاهرة .          م ( الرتبية احل2001: )  انهد محمود رشيف    -10

م ( املهارات احلركية ال ساس ية ملؤرش لبدء ممارسة وتعلمي بعض املهارات ال ساس ية يف كرة  2000: )   محمد ابراهمي سلطان    -11

 جامعة اال سكندرية . القدم , اجملةل العلمية للرتبية الرايضية  ,لكية الرتبية الرايضية للبنني, 
 

12 – Betty , J ,& others     :  ( 1997 ), Physicl  education  unit  plans  for                                                       pre-school 

 kindergargaren  learning   

                                                experience   in  games  gymnastics  and 

                                                dance,  human  kineties  , u.s.A 

 ( برانمج الرتبية احلركية املقرتح   1ملحق )   

 ادلرس ال ول والثاين 

 تمنية قدرة الطفل لريم الكرة ل بعد مسافة    -تمنية قدرة الطفل عىل التوازن      -تمنية قدرة الطفل عىل الوثب ل عىل   -الهدف : تمنية قدرة الطفل عىل اجلري الزجزايح 

 احملتوايت   الزمن  وحدات ادلرس   

 

 الهتيئة  

 

 

 ق  5

 

 

 اجلري احلر وعند سامع اال شارة تقليد الطيور    -

 اجلري حول املقاعد السويدية وعند سامع الصافرة يمت اجللوس عىل املقعد    -

 

 

 

عداد بدين   ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ق   35

 

 اجلري حول املقاعد السويدية وعند سامع الصفارة يمت الوثب فوق املقعد    -

 اجلري حول املقاعد السويدية وعند سامع الصفارة يمت اجللوس عىل املقعد    -

 تقليد احليواانت الاليفة    -

 س باق الوثب ابلقدمني اماما     -

 الانتشار والتجمد يف املاكن فور سامع اال شارة    -

 البعد مسافة مث التسابق ال حضارها    ريم الكرات   - 

 مجع ال ش ياء من لك اجتاه ا ىل دائرة يف منتصف امللعب    -

 تمنية قدرة الطفل عىل احلجل      -  تمنية قدرة الطفل عىل تغري الاجتاه     -الهدف : تمنية قدرة الطفل عىل الوثب ل عىل  

 

 

 احملتوايت   الزمن  وحدات ادلرس   
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 الهتيئة 

 

 

 

 

 اجلري يف املاكن ممسك الطوق عند سامع اال شارة يقذف الطوق ل عىل    - ق  5

 اجلري يف املاكن ممسك الطوق عند سامع اال شارة يقذف الطوق ل عىل مث لقفه    -

 اجلري يف املاكن ممسك الطوق عند سامع اال شارة يقذف الطوق ل عىل وحماوةل ادلخول يف الطوق .   -

 

 

 

 

عداد بدين    ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ق   35

 

 

 الطوق عىل الارض يقف الطفل داخل وخارج الطوق    -

 الوثب ابلقدمني وعند سامع اال شارة يمت تغيري الاجتاه    -

 امليش عىل مقعد سويدي مقلوب    -

 امليش عىل أ طراف ال صابع عىل مقعد سويدي معدول    -

 احلجل جبوار املقعد السويدي    -

 القفز للجهة الاخرى من املقعد السويدي    -

 ة الكرايس املوس يقية  لعب   -

 ادلرس اخلامس والسادس 

 تمنية قدرة الطفل عىل ريم الكرة البعد مسافة      -الهدف : تمنية قدرة الطفل عىل تنطيط الكرة 

 

 هتيئة  

 

 ق  5

 

 اجلري مع تصفيق بأ عداد ال صابع    -

 لعب حر حتت ا رشاف املدرس    -

 

 

 اعداد بدين 

 

 ق   35

 

 مجع أ كياس الرمل من منتصف امللعب    -

بعد مسافة    -  ريم الكرة ال 

يقاع املدرس    -  امليش عىل ا 

بعد مسافة    -  ريم الكرة ال 

 تنطيط الكرة حول امللعب    -

 تنطيط الكرة لالمام واخللف    -

 تنطيط الكرة حول دائرة    -

يقاع املدرس    -  امليش عىل ا 

 

 ادلرس السابع والثامن 

 تمنية قدرة الطفل عىل ريم الكرة ولقفها    -  درة الطفل عىل رضب الكرة ابملرضب تمنية ق    -تمنية قدرة الطفل عىل رلك الكرة        -تمنية الطفل عىل الوثب ل عىل ف :  الهد 

 

 هتيئة  

 

 ق  5

 

 اجلري احلر وعند سامع اال شارة تقليد الطيور    -

ليفة    -  اجلري احلر وعند سامع اال شارة تقليد احليواانت ال 

 

 

 

 

 

 

 اعداد بدين  

 

 

 

 

 

 ق   35

 

 اجلري حول املقاعد السويدية وعند سامع الصفارة يمت اجللوس عىل املقعد رلك الكرة ابلقدم    -

 اجلري حول املقاعد السويدية وعند سامع الصفارة يمت الوثب فوق الكرة    -

 اجلري حول املقاعد السويدية ممسك ابملرضب وعند سامع الصفارة يمت الوقوف ورضب الكرة ابملرضب    -

 لقدمني اماما مع ممسك الكرة ابليدين  الوثب اب   -

 الانتشار احلر والتجمد يف املاكن فور سامع اال شارة    -

نتشار احلر وتكوين مجموعات بأ عداد يشري الهيا املعمل    -  اال 

 ريم الكرات البعد مسافة مث التسابق ال حضارها    -

 مجع الاش ياء من لك اجتاه ا ىل دائرة يف منتصف امللعب     -

 س التاسع والعارش ادلر        
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 تمنية قدرة الطفل عىل اجلري الزجزايج     -  تمنية قدرة الطفل عىل ريم الطوق ولقفه    -  الهدف : تمنية قدرة الطفل عىل الوثب العىل 

 

 

 

 

 هتيئة 

 

 

 

 

 ق  5

 

 اجلري مع دفع الطوق ا ىل الامام    -

 اجلري يف املاكن ممسك الطوق عند سامع اال شارة يقذف الطوق العىل    -

 اجلري يف املاكن ممسك الطوق عند سامع اال شارة يقذف الطوق العىل مث لقفه    -

 اجلري يف املاكن ممسك الطوق عند سامع اال شارة يقذف الطوق العىل وحماوةل ادلخول يف الطوق    -

 

 

 

 اعداد بدين 

 

 

 ق   35

 

 الوثب ابلقدمني وعند سامع افشارة يمت تغيري الاجتاه    -

 امليش عىل مقعد سويدي مقلوب    -

 امليش عىل أ طراف الاصابع عىل مقعد سويدي معدول    -

 احلجل جبوار املقعد السويدي    -

 لعبة الكرايس املوس يقية    -

 

 ادلرس احلادى عرش والثاين عرش 

 تمنية قدرة الطفل عىل تغيري الاجتاهات    -تمنية قدرة الطفل عىل ريم الكرة البعد مسافة     -تنطيط الكرة ية  قدرة الطفل عىل  الهدف :تمن 

 

 هتيئة 

 

 ق  5

 

 لعبة عكس الاشارة    -

 لعبة القطار الرسيع    -

 مجع أ كياس الرمل يف منتصف امللعب    -

 

 

 

 

 اعداد بدين 

 

 

 

 ق   35

 

 ريم الكرة البعد مسافة    -

 تنطيط الكرة حول امللعب    -

 تنطيط الكرة لالمام وللخلف    -

 تنطيط الكرة حول دائرة    -

 رلك الكرة ا ىل حائط    -

يقاع املدرس     -  امليش عىل ا 

 

 ادلرس الثالث عرش والرابع عرش 

تمنية قدرة الطفل عىل    منية قدرة الطفل عىل رضب الكرة ابملرضب    -البعد مسافة تمنية قدرة الطفل عىل ريم الكرة       -ية قدرة الطفل عىل اجلري الزجزاج الهدف : تمن 

 اللقف  

 

 هتيئة 

 

 ق  5

 

 اجلري يف اجتاهات خمتلفة مع تقليد صوت القطار    -

 اجلري يف اجتاهات خمتلفة مع تقليد صوت الس يارات   -

 

 

 اعداد بدين 

 

 ق   35

 

 الوثب داخل حفرة    -

 الوثب لتعدية احلفرة    -

 اجلري الزجزاىج بني الامقاع    -

 اجلري الزجزاىج مع دوران حول الامقاع    -

 امليش عىل املشطني حول دائرة    -

 نقل كيس الرمل من يد الخرى    -

 قذف ولقف كيس الرمل    -

 ريم كيس الرمل ل بعد مسافة    -
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 والسادس عرش رش    ادلرس اخلامس ع   

 تمنية قدرة الطفل عىل احلري يف احتاهات خمتلفة    -تمنية قدرة الطفل عىل الاتزان    -الهدف : تمنية قدرة الطفل عىل امليش عىل املشطني 

 

 هتيئة 

 

 ق  5

 

 اجلري يف احتاهات خمتلف مع تقليد صوت الطيور   -

 اجلري يف احتاهات خمتلف مع تقليد صوت احليواانت    -

 

 

 اعداد بدين  

 

 ق   35

 

مام وللخلف    -  امليش عىل املشطني لل 

مام وللخلف    -  امليش عىل الكعبني لل 

 معل مزيان أ مايم والثبات    -

 معل دائرة حول اجلسم ابس تخدام كيس رمل    -

 معل أ شاكل هندس ية    -

 

 والثامن عرش ادلرس السابع عرش  

 تمنية قدرة الطفل عىل رلك الكرة    -تمنية قدرة الطفل عىل احلجل      -الهدف : تمنية قدرة الطفل عىل رضب الكرة ابملرضب 

 

 

 هتيئة 

 

 

 ق  5

 

 اجلري يف احتاهات خمتلف مع تقليد وثبة ال رنب    -

 اجلري يف احتاهات خمتلف مع تقليد صوت الطائرات    -

 عىل الارض  اجلري مث تعدية مرتبة    -

 

 

 اعداد بدين  

 

 ق   35

 

 رضب الكرة ابملرضب ل بعد مسافة    -

 رضب الكرة ابملرضب ل سفل  لعمل تنطيط للكرة    -

 رلك الكرة للحائط ابجتاهات القدم اخملتلفة   -

 اجلري ابلكرة للمس اخلط والعودة    -

 س باق قفزة ال رنب    -

 س باقات التتابعات    -

 اجلري لصعود املرتفعات داخل امللعب    -

 

 ادلرس التاسع عرش والعرشين                                                

 تمنية قدرة الطفل عىل الوثب العمودي    - تمنية قدرة الطفل عىل ريم الكرة ل بعد مسافة      -ة قدرة الطفل عىل اجلري الزجزايج الهدف : تمني

 

 هتيئة 

 

 ق  5

 

 

 اجلري يف احتاهات خمتلف مع تقليد صوت العصافري    -

 اجلري يف احتاهات خمتلف مع تقليد صوت الطائرات   -

 

 

 اعداد بدين 

 

 ق   35

 

 اجلري الزجزايج   -

 اجلري الزجزايج مع ادلوران حول ال مقاع    -

 امليش عىل املشطني حول دائرة    -

 نقل كيس الرمل من يد ال خرى    -

 قذف ولقف كيس الرمل    -

بعد مسافة    -  ريم الكرة ال 

 مسك الكرة والوثب ل عىل    -

 مسك الكرة والوثب للجانب    -
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 مسك الكرة وامليش عىل العقبني    -

 

 ادلرس احلادى والعرشين والثاين والعرشين 

 تمنية قدرة الطفل عىل الريم واللقف    -  ة قدرة الطفل عىل تغري الاجتاهات تمني   - الهدف : تمنية قدرة الطفل عىل رضب الكرة ابملرضب  

 

 هتيئة 

 

 ق  5

 

 اجلري يف احتاهات خمتلف مع تقليد صوت الطيور    -

ليفة    -  اجلري يف احتاهات خمتلف مع تقليد حركة احليواانت ال 

 

 

 اعداد بدين 

 

 ق   35

 

مام    -  تنطيط الكرة ابملرضب ل عىل والسري لل 

مام   -  رضب الكرة ابملرضب ل سفل والتحرك لل 

 ريم الكرة عىل هدف    -

 ريم كرة ل عىل ولقفها    -

مام واخللف    -  امليش عىل املشطني لل 

مام واخللف    -  امليش عىل الكعبني لل 

 معل مزيان امايم والثبات    -

 معل أ شاكل هندش ية    -

 ادلرس الثالث والعرشين والرابع والعرشين 

 عىل اجلري الزجزايح   تمنية قدرة الطفل     -تمنية قدرة الطفل عىل الوثب العمودي        -تمنية قدرة الطفل عىل رلك الكرة  الهدف :  

 

 

 هتيئة  

 

 

 ق  5

 

 اجلري مث تعدية مرتبة عىل القدمني    -

 اجلري ابلوثب ابلقدمني    -

 اجلري ابلوثب عىل القدم اليرسى    -

 اجلري ابلوثب عىل القدم الميىن     -

 

 

 

 

 

 اعداد بدين  

 

 

 

 

 

 ق   35

 

 اجلري الزجزاىج بني الامقاع    -

شارة املدرس    -  اجلري عكس ا 

 اجلري بني الاطواق    -

مام    -  الوثب ابلقدمني مع التقدم لل 

 اجلري والوثب اىل اعىل    -

 اجلري ابلكرة    -

مام    -  رلك الكرة لل 

 رلك الكرة داخل هدف    -

 الوثب من فوق الكرة ميينا ويسارا   -

 اجلري حول الكرة    -

 عدد تنطيط الكرة ابلقدم لتحقيق أ كرب    -
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 بليبيا   العايل للوثب    الرمقي عىل املس توى  دراسة مقارنة التدريب البليومرتى ابس تخدام وسائل خمتلفة  

 د/سامل الكوين عيل ابوالقاس                   " 

 د/عبد الوهاب الصادق راشد **    

العلمية املتطورة   ال ساليباملس توايت الرايضية عن طريق اس تخدام  أ فضلأ صبح البحث العلمي من أ مه متطلبات التقنية احلديثة اليت حتقق  ومشلكة البحث:املقدمة   

اليت   وال ساليب الطرق ادث يفيف املتابعة والتطوير للعملية التدريبية،حيث يشهد عاملنا املعارص تقدما ملحوظًا يف جمال التدريب الراييض  نتيجة للتطور الرسيع احل

وتتوقف   .ال داء املهارييهنجها ويتبعها املدربون يف خمتلف ال نشطة الرايضية هبدف الوصول ا ىل أ عىل مس توى ممكن من خالل حتسني عنارص اللياقة البدنية ومس توى 

جياد الصفة املناس بة واملثىل ملزج معلي يت تمنية الصفات البدنية و املهارات احلركية ، ذلا ينبغى أ ن تعمتد الربامج التدريبية  املتابعة والتطوير للتدريب ا ىل حد كبري عىل مدى ا 

 أ س باب( . واملتخصصني والباحثني عكفوا عىل دراسة 68: 4عىل احلدود املناس بة للقدرات البدنية والاس تطاعات املهارية للمتسابق خالل املراحل الفنية للمسابقة.  )

يف عدة عوامل. من أ مه هذه العوامل عنارص اللياقة البدنية ابال ضافة اىل فاعلية  خطة التدريب ومدى اعامتدها عىل ال سلوب العلمي .   اال جابةهذا التطور ، واحنرصت 

ىف هذا ال داء   أ سايسقدرة العضلية مكتغري بدين وس يةل التدريب تتوقف عىل تشخيص وتوصيف ال داء املهارى توصيفًا دقيقًا مما حيدد دور ال واختيار( .    20: 5)

رينات املس تخدمة سواء من  وأ سلوب تدريب القوة اخلاصة ابل داء ينطلق من اخلصائص الكيامنتيكية لل داء املهارى كقاعدة أ ساس ية ال ختيار وس يةل التدريب وبناء المت

يقاع ال داء وعدد مرات ا ىل ذكل من مواصفات فنية لبناء التدريب حيث الشلك أ و من حيث مقادير املقاومات وا  ( . وجيب أ ن تمت  201: 11. )  التخصيصلتكرار وا 

لقدرة العضليه الىت حتقق أ فضل القوة العضلية يف مسابقات الوثب والقفز يف اجتاه القوة العضلية دون زايدة يف جحم العضالت أ و تضخميها فاالختيار املناسب لتدريبات ا

. وتعترب القدرة العضلية من   ( 42: 30دوث زايدة كبرية يف احلجم يعد أ حد املتطلبات الهامه لتحقيق أ فضل اجناز يف مسابقات الوثب والقفز . )عائد من التمنية دون ح

باحثني جعلها موضوعًا هامًا  أ مه ادلعامات ال ساس ية لربامج تدريب ال نشطة الرايضية بصفة عامة ومسابقات امليدان واملضامر بصفة خاصة ، ال مر اذلي دعى كثري من ال 

 (88:17 )يف دراساهتم وأ حباهثم . 

سلسةل كبــرية مــن  والبحث من خالل تمنية القدرة العضلية كوس يةل من وسائل حتسن اال جناز يف خمتلف الرايضات الينهتيي أ بداً، وطرق تدريب القدرة حتتوي عىل     

( . وقــد أ كــدت عــىل أ مهيــة تــدريبات املقاومــة يف تمنيــة لك مــن القــوة والقــدرة 46:  7أ و تدريبات البليــومرتي . )  ال ثقال سواء اخلفيفة أ و الثقيةل    ابس تخدامالتدريبات  

تســارع والفــرمةل الــيت حتــدث العضلية وخاصة تكل التدريبات اليت تس تخدم ال ثقال والتدريب البليومرتي واذلي يعمل عىل تمنية القدرة العضلية ابعامتده عىل حلظات ال 

وقام العديد من الباحثني ابس تخدام عدة وسائل وأ ساليب   ) 20:27( ) 8:34لوزن اجلسم يف حراكهتا ادليناميكية كام هو احلال يف الوثب الارتدادي بأ نواعه . )نتيجة  

: 2ريب يف اجتاه املسار احلريك للمهارة ذاهتــا . )حديثة لتمنية القدرة العضلية وذكل ابلتدريب ابل ثقال املضافة عىل اجلسم مثل اجلاكت أ و احلزام املثقل حبيث يكون التد

قدرة العضلية وتعمتد عــىل أ ســاس (    وتعد التدريبات البليومرتية أ حد ال ساليب التدريبية الفعاةل حيث أ هنا تدريبات جتمع بني الرسعة والقوة ال نتاج حراكت تمتزي ابل46

ويعترب التــدريب البليــومرتي هــو ال ســلوب ال مثــل يف تمنيــة القــدرة العضــلية بفعاليــة كــام يــؤدي ا ىل قــوة  فس يولويج وترشحيي ، كام يقصد بتدريبات القدرة العضلية ،

 (  ويمتزي التدريب البليومرتي بتأ ثريه عىل النظام العصيب احمليط ابلعضالت ومن مت نشــاط العضــةل وقدرتــه عــىل الــزتامن بــني دوريت اال طــاةل64:  27ورسعة ال داء .) 

 (50:  3)ضالت جبانب تأ ثريه عىل رسعة التنبيه ل عصاب العضالت . والتقصري للع

حيث تعمتد عىل ا طاةل جفائية للعضالت يتبعها يف احلال انقباض مركــزي  Depth jump .والتدريب البليومرتي يتضمن التدريبات الانفجارية كام يف الوثب العميق    

نتاج القوة يف اقل زمن ممكن ، حيث يــمت تقصــري زمــن مالمســة القــدمني لــل رض قوي بقدر ماميكن، وتكون خاللها العضةل قادرة   عىل الوصول ا ىل احلد ال قىص من ا 

نتاج اكرب قوة انقباض يف العضالت العامةل وإ تس تخدم قوة اجلاذبية ال رضــية لتخــزين الطاقــة يف العضــالت وهــذه الطاقــة  تســ تخدم مبــارشة يف رد حلظة الارتقاء وا 

نتــاج 43: 6 جتاه املعاكس وهذا النوع من التدريب يس تخدم يف اال طــاةل املعاكســة خــالل دورة اال طــاةل والتقصــري. )الفعل يف الا (. والتــدريب البليــومرتي هل أ مهيــة يف ا 

ذا حتســنت عنــد   (67: 32القدرة العضلية املطلوبة أ ثناء مرحةل الارتقاء يف مسابقة الوثب العايل للوصول ا ىل أ قىص ارتفاع ممكــن فــوق العارضــة .)  فالقــدرة العضــلية ا 

جيابيًا وفعااًل يف التقــدم مبســ توى الوثــب العــايل حيــث تعمــل عــىل تقصــري زمــن الارتقــاء ، وهــذا يعــىن أ مهيــة عنرصــ الرســ   الانقبــاضعة حلركــة املتسابق تلعب دوراً ا 

ورة من صور القدرة أ و القوة املمزية ابلرسعة حلظة الارتقاء عنــد مقاومــة لك العضيل حلظة مرحةل الارتقاء، وذلكل ظهرت أ مهية القدرة الانفجارية ك كرب ص  والانبساط

 ( . 21:   16( )  342:  7) من اجلاذبية ال رضية ووزن اجلسم معًا حلظة الارتقاء .

اخملتلفة  الوسائل البليومرتى وال ثقال ابل وزان ومما س بق يرى الباحثان ان هناك العديد من الوسائل لتطوير القدرة العضلية دلى متسابقى الوثب العايل ومن أ مه هذه  

عــمل الباحثــان أ ي مــن  وال س تك املطاطي علام بأ نه توجد دراسات توحض أ ن هناك تفاوت يف تمنيــه القــدرة العضــلية بــني ا ســلوى البليــومرتى وال ثقــال وال يوجــد  حســب

 املطاطي وال سلوبني السابقني. ل س تكلبليومرتي من خالل وس يةل ادلراسات اليت توحض التفاوت يف تمنية القدرة العضلية بني تدريبات ا

الحظ أ ن هنــاك قصــور يف مســ توى ال داء وخصوصــًا يف مســابقة الوثــب العــايل وقــد  الرتبية البدنية ومن خالل معل الباحثان يف جمال التدريب والتدريس بلكية     

عــدة وســائل  اســ تخدام.  وهــذا مــادفع الباحثــان اىل   حدى مسبباهتا وفقا ملا أ وردتــه ادلراســات الســابقةا   يرجع ذكل ا ىل عدة عوامل خمتلفة قد تكون القدرة العضلية

خدام ال ســ تك املطــاطي وذكل تدريبية لتمنية القدرة املمتثةل يف تدريبات البليومرتي بــوزن اجلســم، البليــومرتي ابســ تخدام ال وزان املضــافة، تــدريبات البليــومرتي ابســ ت

 لعايل .اس تخراج أ قىص قوة ممكنة يف أ قل زمن ممكن ومعرفة أ نسب الوسائل يف الوصول ا ىل حتسني القدرة ومن مث  املس توى الرمقي ملتسابقي الوثب اللوصول ا ىل 
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الرمقي ملسابقة الوثب التعرف عىل تأ ثري اس تخدام لك وس يةل من الوسائل املس تخدمة لتدريب البليومرتي يف بعض القدرات البدنية ومس توى الاجناز   -هدف البحث:

 العايل . 

 فروض البحث : -

يف بعض  توجد فروق داةل ا حصائيًا بني القياسني القبيل والبعدي ولصاحل القياس البعدي دلى اجملموعة اليت اس تخدمت البليومرتى ابالس تك املطاطي -1

 القدرات البدنية ومس توى الاجناز الرمقي ملسابقة الوثب العايل . 

قياس البعدي دلى اجملموعة اليت اس تخدمت البليومرتى ابل وزان املضافة للجسم يف توجد فروق داةل ا حصائيًا بني القياسني القبيل والبعدي ولصاحل ال -2

 بعض القدرات البدنية ومس توى الاجناز الرمقي ملسابقة الوثب العايل . 

اجلســم يف بعــض توجد فروق داةل ا حصائيًا بني القياسني القبيل والبعدي ولصاحل القيــاس البعــدي دلى اجملموعــة الــيت اســ تخدمت البليــومرتى بــوزن  -3

 املتغريات البدنية ومس توى الاجناز الرمقي ملسابقة الوثب العايل . 

ابقة الوثــب هناك تباين بني الوسائل التدريبية الثالث لتدريبات اللبليومرتي يف تأ ثريها يف بعض خصائص القدرة البدنية ومس توى الاجناز الرمقــي ملســ  -4

 العايل .

   :املصطلحات املس تخدمة يف البحث   -

ية وهو هجاز تدريب قفز مبقاومة بنظام  التدريب البليومرتي للمقاومة التقليدية وأ ثره عىل قدرة القفز وانجت مقة القدرة دلى متسابقى اللك :  Verti Maxفرييت ماكس  

ة لهذه ال ربطة للمقاومة يسمح بأ داء مترينات وهجاز الفريي ماكس هو هجاز يرتكز عىل منصة مع وصالت يمت ربطها يف الوسط واليدين والفخذين أ ن الوضع اال سرتاجتي

 (  211:  31القفز البليومرتي مع ا ضافة مقاومة . )

 ادلراسات املرتبطة.  

 . ادلراسات العربية 

واخرون  العال  عبد  النس (9)     20001دراسة محمد  القوة  العضلية عىل  القدرة  لتمنية  مقرتحة  تدريبات  اس تخدام  لتأ ثري  مقارنه  " دراسة  الوثب  بعنوان   وارتفاع  بية 

التدريب اخملتلط )ال ثقال + البليومرتك( عىل القوة النسبية ومكوانت    –مقارنة تأ ثري اس تخدام لك من تدريبات ال ثقال وتدريبات البليومرتك  وهدفت ااىل    العمودي."

)  -اجلسم )مكية ادلهون : عىل  العينة  املطلق والنس يب.وتضمنت  العمودي  الوثب  املطلقة والنسبية وارتفاع  القوة(  الرتبية  ( طالبًا ابل46العضالت ،  الثانية بلكية  فرقة 

تقارب مس توى التحسني بني تدريبات البليومرتك وتدريبات اخملتلط يف وزن العضالت   -:  أ مه النتاجئ  الرايضية للبنني ابال سكندرية.اس تخدم الباحث املهنج التجرييب .  

 النس يب ومسافة الوثب العمودي والوثب العمودي النس يب .  

بعنوان :ا سرتاتيجية مقرتحة للتدريب اخملتلط وتأ ثريها عيل القدرة الانفجارية واملس توى الرمقي ملسابقة الوثب العايل بطريقة   ( 15() 2009دراسة عصام فتحي غريب ) 

قة الوثب العايل عن  البليومرتي( عىل القدرة الانفجارية ومس توي الرمقي ملساب-التعرف عىل تأ ثري اسرتاتيجيات خمتلفة لتدريب اخملتلط )ال ثقالالتقوس"وهدفت ا ىل :

جامعة اال سكندرية اس تخدام املهنج التجرييب وذكل بتطبيق ادلراسة –ابوقري  –( طالبا من طالب لكية الرتبية الرايضية للبنيني  28طريقة التقوس . تضمنت العينة )

 . ال ساس ية ابس تخدام أ ربع مجموعات جتريبية 

التجريبية الثالثة ومكوانهتا يه )ال ثقال مث ال ثقال والبليومرتي مث البليومرتي ( من أ فضل الاسرتاتيجيات املس تخدمة :اال سرتاتيجية اليت اس تخدمهتا اجملموعة    أ مه النتاجئ 

 نفجارية للرجلني  يف البحث فقد أ دت ا ىل تفوق أ فراد هذه اجملموعة عيل ابيق اجملموعات التجريبية ال خرى يف حتسني املس توى الرمقي نتيجة حتسني القدرة الا

 ادلراسات ال جنبية    -

اثر اس تخدام لك من املقاومة املرنة واملقاومة ابل وزان احلرة عىل القوة    بعنوان :  (23:)2008س نة      Anderson, Corey et al دراسة اندرسون كواري وأ خرون  

 . وزان احلرة فقط اىل معرفة هل اس تخدام لك من املقاومة املرنة واملقاومة ابل وزان احلرة تؤدي نتاجئ خمتلفة يف القوة والقدرة عن تدريب املقاومة ابل  هدفت   والقدرة دلى الالعبني"

س نة( من فرق   2س نوات    4س نة ( مدربني عىل املقاومة ملدة )    1س نة    20) سن    44شارك يف ادلراسة      عينة ادلراسة:  -املهنج التجرييب.  أ س تخدم الباحثون  -

 الرجال يف كرة السةل واملصارعة ومن فرق الس يدات يف كرة السةل والهويك جامعة كورنيل .

   16.47أ ضعاف الضابطة يف القرفصة خلفًا    3لعد التدريب. واكن حتسن اجملموعة التجريبية حوايل    ( P<    0.05وجود فروق داةل بني اجملموعتني )  أ مه النتاجئ:  -

أ ضعاف يف    3كجم. وتقريبًا حتسنت التجريبية      2.67  3.34مقابل      3.41  6.68كجم زايدة ، وحتسنت مرتني يف ضغط البنج      4.42  6.84مقابل    5.57

زايدة . أ ن التدريب اذلي يس تخدم ال ثقال احلرة واملقاومة املرنة قد يكون أ فضل من ال وزان احلرة     40.56  watt  23.66مقابل      84.35  68.55معدل القدرة  
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ال فراد املدربني عىل املقاومة ولكن ال اثر طويةل ال مد ليست واحضة ولكن التدريب اذلي فقط لتحسني أ سفل وأ عىل اجلسم يف القوة ، وتمنية قدرة أ سفل اجلسم دلى  

 جيمع ال وزان واملرونة يسهم بصورة واحضة عىل املدى القصري يف حتسني ال داء دلى الالعبني ذوي اخلربة. 

من ماكينات ال وزان يف املرحةل ال وىل من تدريب القوة دلى س يدات متوسطات   يقدم فوائد فس يولوجية واحضة ميكن مقارنهتا بتكل الفوائد اليت يمت احلصول علهيا

 العمر غري مشاراكت يف النشاط. 

 ا جراءات البحث :    -

 يف ضوء هدف البحث وطبيعته اس تخدم الباحثان املهنج التجرييب بتصممي ثالث مجموعات متاكفئة. مهنج البحث : 

 جماالت البحث : 

 اكل يت : 2015-2014مت ا جراء ادلراسة خالل العام اجلامعي: اجملال الزماىن : 

 2014-10-21ادلراسة الاس تطالعية 

   2014  – 11-11ا يل  2014 – 11-4القياسات القبلية يف الفرتة من أ جريت 

 2015-2-2ا يل   2014-11-13أ جريت ادلراسة ال ساس ية يف الفرتة من 

   2015 – 2-16ا يل  2015 – 2-9أ خذت القياسات البعدية يف الفرتة من 

 ت البعدية مبيدان ومضامر لكية الرتبية البدنية جامعة الزاويةأ خذت القياسات القبلية وتنفيذ الربانمج التدرييب والقياسااجملال املاكين : 

 لكية الرتبية البدنية جامعة الزاوية .  طالب الس نة الرابعة أ جريت ادلراسة عىلاجملال البرشي : 

( طالبــًا قســموا ا يل ثالثــة 18التقــوس قواهمــا )مت اختيار عينة البحث ابلطريقة العمدية ل فضل الطالب من س بق هلم تعمل همارة الوثــب العــايل بطريقــة   عينة البحث :

 . ( طالب للك مجموعة6مجموعات جتريبية بواقع )

 القياسات املس تخدمة يف البحث : 

 طول الطرف السفيل( /  الوزن .  –السن / الطول)الطول اللكي  -قياسات خصائص العينة : 

 الاختبارات البدنية :

اختبار اجللوس من الرقــود /  اختبــار اجلــري متعــدد الاجتاهــات ./  اختبــار نــط  -العمودي من الثبات /  اختبار الكوبري م( عدو من البدء الطائر /  الوثب 30)  -

الــركبتني رين ثــين احلبل.        قياس مسافة ثالث جحالت برجل الارتقاء ل قرب س / قياس مسافة ثالث جحالت برجل احلرة القرب س / قياس احلد الاقيصــ لمتــ 

ثقال لعدة واحدةقياس احلد الاقيص لمترين ادلفع ل عيل -خدام البار ال ثقال لعدة واحدة نصفًا ابس ت فــاع الصــندوق ل داء الوثــب قياس احلد ال قىصــ الرت - من الرقود لل 

 .قياس احلد الاقىص الرتفاع الصندوق ل داء الوثب العميق برجل واحدة -العميق 

  از الوثب العايل بطريقة التقوس طبقًا لقواعد القانون ادلويل ل لعاب القوى للهواةقياس اجنقياس الاجناز 

  ال دوات وال هجزة املس تخدمة يف البحث:

 أ دوات وأ هجزة خاصة ابلقياسات الانرتوبومرتية والبدنية : -

يقــاف رمقيــة مزيان طيب/ جاكــت ال وزان / ابرات حديــد / أ ثقــال / حــواجز خمتل /رس تاميرت لقياس الطول     - اثنيــة ريــط قيــايس /  1/100فــة الارتفاعــات / ســاعة ا 

 بطاقات تسجيل/ منط وثب . 

 كجم / أ مقاع / رشيط قياس معدين / أ قراص مرنة /أ رشطة فيديو/أ هجزة وثب عايل / مراتب خمتلفة ال نواع/مكبيوتر 4كرات طبية وزن  -

 س.  110س( حىت   تصل ا يل  15, 10, 5ارتفاعها )صناديق وثب مقسمة مت تصنيعها حبيث ميكن التحمك يف  -

 الربانمج التدرييب املقرتح . -
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 ادلراسة الاس تطالعية 1-

واكن الهدف من ادلراســة  2014-10-21( أ فراد من نفس جممتع البحث ومن خارج العينة ال صلية وأ جريت هذه ادلراسة يوم 3متت ادلراسة الاس تطالعية عىل عدد )

 :التأ كد من

 فهم املساعدين ملواصفات الاختبارات والقياسات املس تخدمة وطرق القياس والتسجيل -

 صالحية كفاية ال دوات املس تخدمة -

 دقة ا جراء وتنفيذ الاختبارات والقياسات -

 تنس يق وتنظمي سري العمل يف القياس -

 مالحظة الوقت اذلي تس تغرقه القياسات والاختبارات -

 باحثان أ ثناء التجربة ال صلية اكتشاف املعوقات اليت قد تواجه ال  -

 عىل النحو التايل.  11/11/2014ا ىل  4/11/2014مت ا جراء القياسات القبلية مجليع أ فراد عينة البحث يف الفرتة الزمنية من القياسات القبلية:  -

 قياس مس توي ا جناز الوثب العايل .               اليوم الثاين : قياس خصائص العينة وقياسات بدنية . اليوم ال ول : 

 ) السن ، الطول ، الوزن ، طول الطرف السفىل من اجلسم (   اس القبىل للمتغريات ال ساس ية  التوصيف اال حصائ جملموعات البحث التجريبية الثالثة يف القي 

ل ، الوزن ،  يتضح من اجلدول أ ن مجيع قمي معامالت الالتواء جملموعات البحث التجريبية الثالثة يف القياس القبىل للمتغريات ال ساس ية )السن ، الطو ( 1جدول ) 

( مما يدل عىل اعتدالية ، وجتانس أ فراد العينة للك مجموعة . 3(±طول الطرف السفىل من اجلسم( تنحرص ما بني 

 املعاجلات اال حصائية 

 

 املتغريات 

 املتوسط احلسايب  املدى  أ عىل قمية   اقل قمية 
الاحنراف  

 املعياري 
 الوس يط 

 معامل 

 الالتواء 

 السن)س نة( 

 0.37- 22.50 1.37 22.33 4 24 20 اجملموعة ال وىل 

 0.00 23.50 1.38 23.50 3 25 22 اجملموعة الثانية 

 0.31 22.50 1.63 22.67 4 25 21 اجملموعة الثالثة 

 الطول)س( 

 

 0.34 1.78 0.03 1.78 0.08 1.82 1.74 اجملموعة ال وىل 

 0.24- 1.78 0.04 1.78 0.1 1.82 1.72 اجملموعة الثانية 

 0.36- 1.75 0.03 1.74 0.07 1.78 1.71 اجملموعة الثالثة 

 الوزن)كجم( 

 0.00 74.00 2.53 74.00 7 78 71 اجملموعة ال وىل 

 0.15- 73.50 3.39 73.33 8 77 69 اجملموعة الثانية 

 0.99 70.50 4.56 72.00 12 81 69 اجملموعة الثالثة 

 طول الطرف السفىل)س( 

 0.24 89.00 2.04 89.17 6 93 87 اجملموعة ال وىل 

 0.17 89.50 2.94 89.67 7 93 86 اجملموعة الثانية 

 0.00 87.50 1.05 87.50 3 89 86 اجملموعة الثالثة 
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 التوصيف اال حصائ جملموعات البحث التجريبية الثالثة يف القياس القبىل للمتغريات البدنية قيد ادلراسة  (   2جدول )                         

 املعاجلات اال حصائية 

 املتغريات 
 املدى  أ عىل قمية   اقل قمية 

املتوسط  

 احلسايب 

الاحنراف  

 املعياري 
 الوس يط 

 معامل 

 الالتواء 

البدء  ( مرت العدو من  30اختبار ) 

 الطائر)ث( 

 1.09 3.94 0.32 4.06 0.82 4.7 3.88 اجملموعة ال وىل 

 1.72 4.01 0.12 4.08 0.28 4.26 3.98 اجملموعة الثانية 

 0.08- 3.95 0.24 3.94 0.56 4.2 3.64 اجملموعة الثالثة 

 الوثب العمودي من الثبات)س( 

 0.75- 37.50 5.31 36.17 12 42 30 اجملموعة ال وىل 

 0.20 35.00 4.93 35.33 11 41 30 اجملموعة الثانية 

 0.39 35.00 2.58 35.33 8 40 32 اجملموعة الثالثة 

 الوثب الطويل من الثبات)س( 

 0.91- 2.20 0.16 2.15 0.35 2.3 1.95 اجملموعة ال وىل 

 0.04- 2.11 0.13 2.10 0.4 2.3 1.9 اجملموعة الثانية 

 0.72- 2.20 0.10 2.18 0.25 2.3 2.05 اجملموعة الثالثة 

 اختبار اجللوس من الرقود)عدد( 

 1.03 22.50 3.87 23.83 9 29 20 اجملموعة ال وىل 

 0.22 25.00 2.32 25.17 7 29 22 اجملموعة الثانية 

 0.36- 25.50 2.79 25.17 7 29 22 اجملموعة الثالثة 

اختبار اجلري املتعدد الاجتاهات  

 للرشاقة)ث( قياس  

 

 0.70- 11.98 0.47 11.87 1.06 12.3 11.24 اجملموعة ال وىل 

 0.09- 12.06 0.53 12.04 1.33 12.6 11.27 اجملموعة الثانية 

 0.87 11.35 0.59 11.52 1.53 12.55 11.02 اجملموعة الثالثة 

 اختبار نط احلبل للتوافق)عدد( 

 1.22 3.00 0.41 3.17 1 4 3 اجملموعة ال وىل 

 1.94 3.00 0.52 3.33 1 4 3 اجملموعة الثانية 

 1.94 3.00 0.52 3.33 1 4 3 اجملموعة الثالثة 

قياس مسافة ثالثة جحالت برجل  

 الارتقاء)س( 

 0.47 6.05 0.37 6.11 0.85 6.6 5.75 اجملموعة ال وىل 

 1.12- 6.20 0.31 6.08 0.7 6.4 5.7 اجملموعة الثانية 

 0.74 6.00 0.30 6.08 0.9 6.6 5.7 اجملموعة الثالثة 
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قياس مسافة ثالثة جحالت ابلرجل  

 احلرة)س( 

 0.35 5.65 0.54 5.71 1.1 6.3 5.2 اجملموعة ال وىل 

 0.48- 5.85 0.42 5.78 0.9 6.2 5.3 اجملموعة الثانية 

 0.48 5.90 0.26 5.94 0.8 6.4 5.6 اجملموعة الثالثة 

الاقىص لمترين ثين  قياس احلد  

الركبتني نصفا ابس تخدام ابر والثقل  

 لعدة واحدة)كجم( 

 0.58 98.5 5.64 99.83 14 108 94 اجملموعة ال وىل 

 1.29 97.5 4.18 98.50 12 106 94 اجملموعة الثانية 

 -  0.38 98.5 1.63 98.33 4 100 96 اجملموعة الثالثة 

قياس احلد الاقىص لمترين ادلفع  

ال عىل من الرقود لثقل لعدة  

 واحدة)كجم( 

 0.25 88.5 2.86 88.83 8 93 85 اجملموعة ال وىل 

 1.30 87.5 3.35 88.00 9 94 85 اجملموعة الثانية 

 -0.53 87 1.90 87.00 5 89 84 اجملموعة الثالثة 

قياس احلد الاقىص الرتفاع  

الصندوق ل داء الوثب  

 ( العمودي)س

 -0.57 36 3.54 35.17 9 39 30 ال وىل اجملموعة  

 -0.26 36 3.02 35.50 7 39 32 اجملموعة الثانية 

 -0.08 35.5 2.58 35.67 7 39 32 اجملموعة الثالثة 

قياس احلد الاقىص الرتفاع  

الصندوق ل داء الوثب العمودي  

 برجل واحدة)س( 

 0.00 10.5 1.87 10.50 5 13 8 اجملموعة ال وىل 

 0.46 8.5 0.98 8.83 2 10 8 اجملموعة الثانية 

 -0.86 9.5 0.82 9.33 2 10 8 اجملموعة الثالثة 

 اختبار كوبري للمرونة)س( 

 0.95 36 3.70 36.51 15 46 31 اجملموعة ال وىل 

 1.52 35.5 2.98 36.02 14 45 31 اجملموعة الثانية 

 1.02 35.5 3.08 35.63 13 44 31 اجملموعة الثالثة 

( مما يدل عىل اعتدالية وجتانس 3(±يتضح من اجلدول أ ن مجيع قمي معامالت الالتواء جملموعات البحث التجريبية الثالثة يف القياس القبىل للمتغريات البدنية تنحرص ما بني 

  أ فراد العينة للك مجموعة .  

يت تعتــري أ حــد ويش متل حمتوي الربانمج التدرييب عىل مجموعة من التدريبات البليومرتية بوسائل خمتلفــة كمترينــات أ ساســ ية لتمنيــة القــدرة اال نفجاريــة والــ    الربانمج التدرييب:  

  الراكئز الهامة واملؤثرة عىل مس توي اال جناز يف الوثب العايل .

 رة الانفجارية للرجلني ابس تخدام تدريبات البلومرتى ك حد الوسائل احلديثة املتبعه لتمنية تكل الصفة. :  هيدف الربانمج لتمنية القد أ سس وضع الربانمج التدرييب

 ية. مت تشكيل محل التدرييب حيث جيب أ ن يقوم لك املتسابقني بأ داء المترين بأ قىص رسعة، وذكل لضامن عدم تداخل صفة التحمل مع القدرة العضل  -

احلريك املامرس من حيث الشلك والعمل العضيل مع الاختالف يف اس تخدام الوسائل )مجموعة بليومرتي ومجموعة أ ثقــال مضــافة عــىل المترينات تكون مشاهبة لل داء   -

 اجلسم ومجموعة الاستيك املطاطي( .   

 اختيار المترينات اليت تسمح بزايدة متدرجة للحمل التدرييب بني ثالثة وسائل.  -
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 دريبات البليومرتية للمجموعات الثالثة. توحيد نس بة الشدة يف مجيع أ شاكل ت -

 التدرج يف زايدة شدة ال حامل مع تطبيق مبدأ  الاس مترارية. -

 تثبيت مجيع متغريات الربانمج ابتداء من اال حامء وحىت اجلزء اخلتايم ماعدا الوس يةل املس تخدمة يف اجلزء الرئييس. -

رتفاع الصناديق للمجموعات الثالث بعد اختبار  -  .الوثب وحتديد الشدة املناس بة ال رتفاع الصندوق ابلقدم والقدمني معاً حتديد ا 

 

 حتديد شدة امحلل:

 مت تطبيق أ سلوب احلد ال قىص للتكرارات لتحديد شدة امحلل ابلنس بة للعمل البيلومرتي بوزن اجلسم .  -

 (53:  18وعة البيلومرتي ابل ثقال املضافة للجسم .  )% من ثقل اجلاكت لك أ س بوعني اجملم1مت تطبيق أ سلوب احلد ال قىص للتكرارات مع زايدة  -

 مت تطبيق أ سلوب احلد ال قىص للتكرارات لتحديد شدة امحلل ابلنس بة جملموعة الاستيك املطاط بزايدة مقاومة الاستيك .  -

 مت توحيد المترينات املس تخدمة يف اجلزء الرئييس للمجموعات الثالث معأ  .  -

 د ال قىص لتكرارات للك مجموعة عىل حدة يف لك مترين من مترينات اجلزء ال سايس من الوحدة التدريبية . مت توحيد شدة امحلل وفق احل -

رتفاع الصناديق للمجموعات الثالث .  -  مت توحيد ا 

 تكرار اختبار الوثب العمودي لك أ س بوعني للمجموعات الثالث لتقنني الشدة املناس بة للك مجموعة .  -

 نبضة /ق .  130-120ملؤرش فس يولويج لتحديد فرتة الراحة البينية بني اجملموعات عىل أ ن يصل النبض بعد اجملهود ا ىل من مت اس تخدام معدل النبض  -

رتفاع الصناديق من  -  س يف الوثب واحلجل برجل واحدة .  35-15تراوح ا 

رتفاع الصناديق من  -  س يف الوثب ابلرجلني معًا .  65-40تراوح ا 

رتفاع الصناديق للرجل والرجلني معًا .  -  البليومرتي بوزن اجلسم من خالل ا 

 البليومرتي ابس تخدام ال ثقال املضافة من ارتفاع الصناديق لرجل والرجلني معًا .  -

 % من اجلسم للجاكت . 3يبدأ  ال س بوعني ال وىل والثاين بثقل -

 % يف هناية الربانمج . 7% من الاس بوع الثالث حىت الاس بوع العارش واليضاف ىف احلادي عرش والثاين عرش حىت يصل الوزن اال ضايف ا ىل 1يضاف الثقل  -

 ستيك . البليومرتي ابس تخدام الاستيك املطاط حتدد الشدة من خالل زايدة عدد الا -

 % من مس توى لك فرد من أ فراد العينة . 100يمت حتديد شدة ارتفاع الصناديق للرجل والرجلني معًا لك أ س بوعني من خالل  -

 يبدأ  ال س بوع ال ول والثاين يف لك جانب من الوسط.  -

 .أ سابيع 4يمت زايدة استيك واحد للك جانب لك  -

تباع مبدأ  التدرج يف زايدة الشدة . 95%اىل 70وحدة التدريبية بشدة نفدت ال حامل التدريبية يف اجلزء الرئييس من ال -  % مع ا 

 

ملــدة  أ ســ بوعياوحدة تدريبية بواقع ثالث وحــدات  36واش متل الربانمج التدرييب عىل   2/2/2014ا ىل    13/11/2014من    الفرتةيف    هادلر اسنفذت    :  ادلراسة ال ساس ية  

التقــوس واذلي يتأ ســس عــىل مجموعــة مــن بطريقة أ س بوع للك مجموعة .   ومت تدريب اجملموعات التجريبية الثالثة ابس تخدام برانمج تدرييب خمتلف ملسابقة الوثب العايل   12

 ال وىلاجملموعــة  اســ تخدمتحيث  أ خرىالوسائل لتدريبات البليومرتي من مجموعة اىل مجموعة   اختلفتو املركزي بيامن     ةالالمركزيلتدريبات البليومرتية ذات أ سلوب معل  ا

اجملموعــة التجريبيــة الثالثــة البليــومرتى  اس تخدمتيف حني  املضافة ال وزاناجملموعة التجريبية الثانية وس يةل   اس تخدمتتدريبات البليومرتي بوس يةل الاستيك املطاطى بيامن  

عــداد بــدين عــام ق واجلــزء )الرئييســ( ي  حــامء وا  شــ متل عــىل اال عــداد البــدين بوزن اجلسم وقد اش متلت الوحدة التدريبية عىل ثالث أ جزاء رئيس ية )المتهيدي( وينقســم ا ىل ا 

ــد  ــة وقــــــــــ ـ متل عــــــــــــىل هتدئــــــــــ ــايم( ويشـــــــــــ ــاري واجلــــــــــــزء )اخلتــــــــــ ــاص واملهــــــــــ ــة مــــــــــــن اخلــــــــــ ــرتة الزمنيــــــــــ ـ تغرقت الفــــــــــ  اســـــــــــ

 دقيقة حسب الفروق الفردية.  90-120

ا ىل  2014- 2- 9 بعد الانهتاء من تطبيق الربانمج التدرييب املقرتح مت ا جراء القياسات البعدية عىل أ فراد عينة البحث للمجموعات الثالثة يف الفرتة منالقياسات البعدية : 

 ت القبلية .بنفس رشوط وترتيب القياسا  2014 -2-  16

 ( SPSSنظرا لطبيعة ادلراسة التجريبية مت معاجلة البياانت اخلام ا حصائيًا عن طريق احلاسب ال يل ابس تخدام برانمج اال حصاء ):املعاجلات اال حصائية 

 

 

 



 

79 

 

 ليبيا             بوية        كلية التربية البدنية             جامعة الزاوية          مجلة عالم الرياضة والعلوم التر 

 -: عرض النتاجئ               

 6ىف املتغريات البدنية قيد ادلراسة  ن = القياس القبىل والبعدى دلى اجملموعة التجريبية ال وىل ) الاس تك املطاط (    (دالةل الفروق بني   3جدول )                  

   اال حصائية املعاجلات  

 

 ال ختبارات 

 القياس البعدى  القياس القبىل  

فروق  

 املتوسطات 

ال حنراف  

املعيارى  

 للفروق 

 قمية 

 )ت( 

 احملسوبة 

املتوسط  

 احلساى 

الاحنراف  

 املعيارى 

املتوسط  

 احلساى 

الاحنراف  

 املعيارى 

 * 3.00 0.29 0.35 0.07 3.71 0.32 4.06 )ث( ( مرت العدو من البدء الطائر 30اختبار ) 

 ** 12.59 3.02 15.50 2.66 51.67 5.31 36.17 الوثب العمودي من الثبات)س( 

 ** 18.10 0.06 0.45 0.13 2.60 0.16 2.15 الوثب الطويل من الثبات)س( 

 ** 12.27 2.23 11.17 1.79 35.00 3.87 23.83 اختبار اجللوس من الرقود)عدد( 

 ** 7.49 2.10 0.90 0.23 10.97 0.47 11.87 اختبار اجلري املتعدد الاجتاهات قياس للرشاقة)ث( 

 ** 6.32 0.29 1.33 0.55 4.50 0.41 3.17 اختبار نط احلبل للتوافق)عدد( 

 ** 6.74 0.52 0.76 0.30 6.86 0.37 6.11 مسافة ثالثة جحالت برجل الارتقاء)س( قياس  

 ** 8.12 0.27 0.73 0.36 6.44 0.54 5.71 قياس مسافة ثالثة جحالت ابلرجل احلرة)س( 

قياس احلد الاقىص لمترين ثين الركبتني نصفا ابس تخدام  

 ابر والثقل لعدة واحدة)كجم( 
99.33 5.64 132.67 3.56 32.83 7.76 10.73 ** 

قياس احلد الاقىص لمترين ادلفع الاعىل من الرقود لثقل  

 لعدة واحدة)كجم( 
88.83 2.86 108.00 1.79 19.17 3.19 14.72 ** 

قياس احلد الاقىص الرتفاع الصندوق الداء الوثب  

 العمودي)س( 
35.17 3.54 65.33 2.66 30.17 2.17 27.22 ** 

الرتفاع الصندوق الداء الوثب  قياس احلد الاقىص 

 العمودي برجل واحدة)س( 
10.50 1.87 34.17 2.14 23.67 2.66 21.18 ** 

 ** 19.57 2.99 13.81 3.04 50.32 3.70 36.51 اختبار كوبري للمرونة)س( 

 *                                       2.57=      0.05قمية )ت( اجلدولية عند مس توى  

بني القياس القبىل والبعدى للمجموعة التجريبية ال وىل )الاس تك املطاط( يف مجيع املتغريات البدنية    0.05( وجود فروق داهل احصائيًا عند مس توى 3يتضح من اجلدول ) 

 قيد البحث ولصاحل القياس البعدى . 
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   6ن =    ىف املتغريات البدنية قيد ادلراس القياس القبىل والبعدى دلى اجملموعة التجريبية الثانية ) االثقال املضافة(    (دالةل الفروق بني   4جدول )  

 املعاجلات الاحصائية 

 

 ال ختبارات 

 القياس البعدى  القياس القبىل  

فروق  

 املتوسطات 

ال حنراف  

املعيارى  

 للفروق 

 قمية 

 )ت( 

 احملسوبة 

املتوسط  

 احلساى 

الاحنراف  

 املعيارى 

املتوسط  

 احلساى 

الاحنراف  

 املعيارى 

 0.17 8.78 0.02 0.32 4.06 0.12 4.08 ( مرت العدو من البدء الطائر)ث( 30اختبار ) 

 ** 8.30 0.24 6.67 3.29 42.00 4.93 35.33 الوثب العمودي من الثبات)س( 

 * 2.89 1.97 0.18 0.10 2.29 0.13 2.10 الوثب الطويل من الثبات)س( 

 ** 11.00 0.16 3.67 1.72 28.83 2.32 25.17 اختبار اجللوس من الرقود)عدد( 

 * 3.65 0.82 0.36 0.32 11.68 0.53 12.04 اختبار اجلري املتعدد الاجتاهات قياس للرشاقة)ث( 

 1.58 1.65 0.33 0.52 3.67 0.52 3.33 اختبار نط احلبل للتوافق)عدد( 

 2.23 0.24 0.14 0.20 6.22 0.31 6.08 جحالت برجل الارتقاء)س( قياس مسافة ثالثة  

 1.74 0.52 0.15 0.26 5.94 0.42 5.78 قياس مسافة ثالثة جحالت ابلرجل احلرة)س( 

قياس احلد الاقىص لمترين ثين الركبتني نصفا ابس تخدام  

 ابر والثقل لعدة واحدة)كجم( 
98.50 4.18 126.00 2.10 27.50 4.68 14.39 ** 

قياس احلد الاقىص لمترين ادلفع الاعىل من الرقود لثقل  

 لعدة واحدة)كجم( 
88.00 3.35 97.50 1.52 9.50 3.15 7.40 ** 

قياس احلد الاقىص الرتفاع الصندوق الداء الوثب  

 العمودي)س( 
35.50 3.02 57.67 1.75 22.17 2.23 24.36 ** 

الداء الوثب  قياس احلد الاقىص الرتفاع الصندوق  

 العمودي برجل واحدة)س( 
8.83 0.98 28.33 1.75 19.50 1.97 24.19   ** 

 ** 11.84 2.86 7.98 1.94 44.00 2.98 36.02 اختبار كوبري للمرونة)ث( 

 *        2.57=      0.05قمية )ت( اجلدولية عند مس توى  

حصائيًا عند مس توى  4يتضح من اجلدول)     القياس القبىل و البعدى للمجموعة التجريبية الثانية ) االثقال املضافة ( يف املتغريات البدنية  بني    0.05( وجود فروق داةل ا 

ة واحدة ، قياس احلد الاقىص  التالية الوثب العمودي من الثبات ، اختبار اجللوس من الرقود ، قياس احلد الاقىص لمترين ثين اركبتني نصفًا ابس تخدام ابر والثقل لعد 

حصائيًا    وق الداء الوثب العمودي، قياس احلد الاقىص الرتفاع الصندوق الداء الوثب العمودي برجل ،اختبار كوبري للمرونة ، يف حني مل تظهر فروق الرتفاع الصند  داةل ا 

قياس مسافة ثالثة جحالت     ت برجل الارتفاء ( مرت العدو من البدء الطائر ، اختبار نط احلبل للتوافق ، قياس مسافة ثالثة جحال 30يف املتغريات البدنية التالية اختبار ) 

 ابلرجل احلرة 
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 6) البليومرتى ( ىف املتغريات البدنية قيد ادلراسةن =  القياس القبىل والبعدى دلى اجملموعة التجريبية الثالثة    (دالةل الفروق بني   5جدول )   

 املعاجلات الاحصائية  

 

 ال ختبارات 

 القياس البعدى  القياس القبىل  

فروق  

 املتوسطات 

ال حنراف  

املعيارى  

 للفروق 

 قمية 

 )ت( 

 احملسوبة 

املتوسط  

 احلساى 

الاحنراف  

 املعيارى 

املتوسط  

 احلساى 

الاحنراف  

 املعيارى 

 1.36 0.13 0.18 0.24 3.94 0.54 4.12 ( مرت العدو من البدء الطائر)ث( 30اختبار ) 

 ** 6.38 1.51 3.83 1.60 39.17 2.58 35.33 الوثب العمودي من الثبات)س( 

 ** 8.89 0.33 0.10 0.08 2.28 0.10 2.18 الوثب الطويل من الثبات)س( 

 ** 11.00 1.47 2.00 2.79 27.17 2.79 25.17 اختبار اجللوس من الرقود)عدد( 

 ** 3.67 0.03 0.06 0.57 11.46 0.59 11.52 اختبار اجلري املتعدد الاجتاهات قياس للرشاقة)ث( 

 1.00 2.54 0.17 0.55 3.50 0.52 3.33 اختبار نط احلبل للتوافق)عدد( 

 * 2.69 0.04 0.30 0.24 6.37 0.30 6.08 قياس مسافة ثالثة جحالت برجل الارتقاء)س( 

 ** 5.86 0.41 0.11 0.26 6.05 0.26 5.94 قياس مسافة ثالثة جحالت ابلرجل احلرة)س( 

الركبتني نصفا ابس تخدام  قياس احلد الاقىص لمترين ثين  

 ابر والثقل لعدة واحدة)كجم( 
98.33 1.63 119.17 2.48 20.83 2.64 19.33 ** 

قياس احلد الاقىص لمترين ادلفع الاعىل من الرقود لثقل  

 لعدة واحدة)كجم( 
87.00 1.90 94.50 1.87 7.50 1.87 9.82 ** 

قياس احلد الاقىص الرتفاع الصندوق الداء الوثب  

 العمودي)س( 
35.67 2.58 50.67 1.63 15.00 3.03 12.11 ** 

قياس احلد الاقىص الرتفاع الصندوق الداء الوثب  

 العمودي برجل واحدة)س( 
9.33 0.82 24.00 1.79 14.67 1.21 29.66 ** 

 ** 9.27 1.93 4.21 2.07 39.83 3.08 35.63 اختبار كوبري للمرونة)ث( 

 *        2.57=      0.05قمية )ت( اجلدولية عند مس توى  

حصائيًا عند مس توى   5يتضح من اجلدول )     ) البليومرتى ( ىف املتغريات البدنية التالية القياس القبىل والبعدى للمجموعة التجريبية الثالثة    بني   0.05( وجود فروق داةل ا 

قياس مسافة ثالثة جحالت    ،   اختبار اجلري املتعدد الاجتاهات قياس للرشاقة ،    اختبار اجللوس من الرقود ،    الوثب الطويل من الثبات   ،   الوثب العمودي من الثبات ) 

اختبار كوبري  قياس احلد الاقىص لمترين ادلفع الاعىل من الرقود لثقل لعدة واحدة ،    ،  قياس احلد الاقىص الرتفاع الصندوق الداء الوثب العمودي ،    ابلرجل احلرة 

حصائيًا يف املتغريات البدنية التالية اختبار) (  يف حني  قياس مسافة ثالثة جحالت برجل الارتقاء ) ( ،بيامن يوجد فروق معنوية يف املتغري  للمرونة   ( 30مل تظهر فروق داةل ا 

 اختبار نط احلبل للتوافق ،  من البدء الطائر  مرت 
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 بأ س تخدام أ ختبار أ قل فرق معنوى     للمتغريات البدنية موعات البحث التجريبية الثالثة ىف القياس البعدى  جملاملتوسطات احلسابية  بني  معنوية الفروق  ( 6جدول ) 

 املتوسط احلساى  القياس  املتغريات 

 فروق املتوسطات 

 اجملموعة الثالثة  اجملموعة الثانية  اجملموعة ال وىل 

الوثب العمودي من  

 الثبات)س( 

 

  12.50 ** 9.67  51.67 اجملموعة ال وىل 

 2.83   42.00 اجملموعة الثانية 

    39.17 اجملموعة الثالثة 

 الوثب الطويل من الثبات)س( 

 

  0.33 ** 0.32  2.60 اجملموعة ال وىل 

 0.01   2.29 اجملموعة الثانية 

    2.28 اجملموعة الثالثة 

اختبار اجللوس من  

 الرقود)عدد( 

 

  7.83 ** 6.17  35.00 اجملموعة ال وىل 

 1.67   28.83 اجملموعة الثانية 

    27.17 اجملموعة الثالثة 

اختبار اجلري املتعدد  

 الاجتاهات قياس للرشاقة)ث( 

 

  0.49* 0.71  10.97 اجملموعة ال وىل 

 0.22   11.68 اجملموعة الثانية 

    11.46 اجملموعة الثالثة 

 اختبار نط احلبل للتوافق)عدد( 

 

  1.00 ** 0.83  4.50 اجملموعة ال وىل 

 0.17   3.67 اجملموعة الثانية 

    3.50 اجملموعة الثالثة 

قياس مسافة ثالثة جحالت  

 برجل الارتقاء)س( 

 

  0.49 ** 0.64  6.86 اجملموعة ال وىل 

 0.15   6.22 اجملموعة الثانية 

    6.37 الثالثة اجملموعة  

قياس مسافة ثالثة جحالت  

 ابلرجل احلرة)س( 

 

  0.39 ** 0.50  6.44 اجملموعة ال وىل 

 0.11   5.94 اجملموعة الثانية 

    6.05 اجملموعة الثالثة 
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قياس احلد الاقىص الرتفاع  

الصندوق الداء الوثب العمودي  

 برجل واحدة)س( 

 

    10.17    **    5.83  34.17 اجملموعة ال وىل 

 4.33   28.33 اجملموعة الثانية 

    24.00 اجملموعة الثالثة 

 اختبار كوبري للمرونة)س( 

 *6.32 *10.48  50.32 اجملموعة ال وىل 

  4.17     44.00 اجملموعة الثانية 

    39.83 اجملموعة الثالثة 

الاعىل  قياس الارتفاع الوثب  

 بطريقة التقوس)س( 

  16.00 ** 13.67  163.67 اجملموعة ال وىل 

 2.33   150.00 اجملموعة الثانية 

    147.67 اجملموعة الثالثة 

             0.05*  معنوى عند مس توى 

بأ س تخدام أ ختبار أ قل   للمتغريات البدنيةموعات البحث التجريبية الثالثة ىف القياس البعدى  جملاملتوسطات احلسابية  بني  ( واخلاص مبعنوية الفروق   6يتضح من جدول ) 

  -مااييت : LSDفرق معنوى  

ب   - النتاجئ وجود فروق معنوية  أ ظهرت  كام  ال وىل  الثالثه ولصاحل اجملموعة  الثبات بني اجملموعات  العمودي من  الوثب  الثا وجود فروق معنوية ىف  والثالثة  ني اجملموعة  نية 

 ولصاحل اجملموعة الثانية . 

 اجملموعة الثانية والثالثة ولصاحل  وجود فروق معنوية ىف الوثب الطويل من الثبات بني اجملموعات الثالثه ولصاحل اجملموعة ال وىل كام أ ظهرت النتاجئ وجود فروق معنوية بني   -

 اجملموعة الثانية . 

قياس احلد الاقىص لمترين ثين  

الركبتني نصفا ابس تخدام ابر  

 والثقل لعدة واحدة)كجم( 

  13.50    **    6.67  132.67 اجملموعة ال وىل 

 16.83   126.00 اجملموعة الثانية 

    119.17 اجملموعة الثالثة 

قياس احلد الاقىص لمترين ادلفع  

الاعىل من الرقود لثقل لعدة  

 واحدة)كجم( 

  13.50    **     10.50  108.00 اجملموعة ال وىل 

 3.00   97.50 اجملموعة الثانية 

    94.50 الثالثة اجملموعة  

قياس احلد الاقىص الرتفاع  

الصندوق الداء الوثب  

 العمودي)س( 

 

    14.6  **     7.67  65.33 اجملموعة ال وىل 

 7.00   57.67 اجملموعة الثانية 

    50.67 اجملموعة الثالثة 
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  من الرقود بني اجملموعات الثالثه ولصاحل اجملموعة ال وىل كام أ ظهرت النتاجئ وجود فروق معنوية بني اجملموعة الثانية والثالثة ولصاحل وجود فروق معنوية ىف اختبار اجللوس    -

 اجملموعة الثانية . 

كام أ ظهرت النتاجئ وجود فروق معنوية بني اجملموعة   وجود فروق معنوية ىف اختبار اجلري املتعدد الاجتاهات قياس الرشاقة بني اجملموعات الثالثه ولصاحل اجملموعة ال وىل  -

 الثانية والثالثة ولصاحل اجملموعة الثانية .  

 اجملموعة الثانية والثالثة ولصاحل  وجود فروق معنوية ىف اختبار نط احلبل لتوافق بني اجملموعات الثالثة ولصاحل اجملموعة ال وىل كام أ ظهرت النتاجئ وجود فروق معنوية بني   -

 جملموعة الثانية . ا 

قياس مسافة ثالثة جحالت برجل الارتقاء بني اجملموعات الثالثة ولصاحل اجملموعة ال وىل كام أ طهرت النتاجئ وجود فروق حيث أ ظهرت النتاجئ وجود فروق معنوية ىف   -

 . معنوية بني اجملموعة الثانية والثالثة ولصاحل اجملموعة الثانية

بني اجملموعات الثالثة ولصاحل اجملموعة ال وىل كام أ طهرت النتاجئ وجود فروق معنوية بني اجملموعة الثانية   قياس مسافة ثالثة جحالت ابلرجل احلرةوجود فروق معنوية يف    -

 والثالثة ولصاحل اجملموعة الثانية.

ولصاحل ال وىل كام أ ظهرت النتاجئ وجود  لعدة واحدة بني اجملموعات الثالثة وجود فروق معنوية يف  قياس احلد الاقىص لمترين ثين الركبتني نصفا ابس تخدام ابر والثقل   -

 فروق معنوية بني اجملموعة الثانية والثالثة ولصاحل الثانية. 

أ ظهرت النتاجئ وجـود فـروق  ولصاحل ال وىل كام وجود فروق معنوية يف  قياس احلد الاقىص لمترين ادلفع الاعىل من الرقود لثقل لعدة واحدة بني اجملموعات الثالثة   -

 معنوية بني اجملموعة الثانية والثالثة ولصاحل الثانية. 

ولصاحل ال وىل كام أ ظهرت النتاجئ وجود فروق معنوية بني  وجود فروق معنوية يف  قياس احلد الاقىص الرتفاع الصندوق الداء الوثب العمودي بني اجملموعات الثالثة   -

 ولصاحل الثانية. اجملموعة الثانية والثالثة

 ولصاحل ال وىل كام أ ظهرت النتاجئ وجود فروق معنوية بني اجملموعة الثانية والثالثة ولصاحل الثانية. وجود فروق معنوية يف اختبار كوبري للمرونة بني اجملموعات الثالثة   -

ولصاحل ال وىل كام أ ظهرت النتاجئ وجود فروق معنوية بني اجملموعة الثانية والثالثة  ة  فروق معنوية يف قياس الارتفاع الوثب الاعىل بطريقة التقوس بني اجملموعات الثالث  -

 ولصاحل الثانية.

 عرض نتاجئ القياسات املهارية . 

 6ن = عينة البحث ىف قياس الارتفاع الوثب العايل بطريقة التقوس    القياس القبىل والبعدى دلى مجموعات البحث الثالثة    (دالةل الفروق بني   8جدول )  

 املعاجلات الاحصائية  

 

 ال ختبارات 

 القياس البعدى  القياس القبىل  

فروق  

 املتوسطات 

ال حنراف  

املعيارى  

 للفروق 

 قمية 

 )ت( 

 احملسوبة 

املتوسط  

 احلساى 

الاحنراف  

 املعيارى 

املتوسط  

 احلساى 

الاحنراف  

 املعيارى 

 **6.32 0.19 22.67 12.44 163.67 3.69 141.00 اجملموعة ال وىل  

 **10.85 2.04 6.67 1.67 150.00 1.03 143.33 اجملموعة الثانية  

 *3.52 5.46 7.83 4.46 147.67 2.56 139.83 اجملموعة الثالثة 

 *        2.57=      0.05قمية )ت( اجلدولية عند مس توى  

،    قياس الارتفاع الوثب العايل بطريقة التقوسعينة البحث ىف    القياس القبىل والبعدى دلى مجموعات البحث الثالثة   بدالةل الفروق بني ( واخلاص  8يتضح من اجلدول ) 

ختبارات  وجود فروق معنوية    ( لصاحل  0.01( وهذه القمية معنوية عند مس توى ) 10.85،    6.32حيث بلغت قمية ) ت( احملسوبة )    اجملموعة الثانية   و اجملموعة ال وىل  ىف ا 

ختبارات  القياس البعدى ،   ( لصاحل القياس  0.05( وهذه القمية معنوية عند مس توى )3.52حيث بلغت قمية )ت( احملسوبة )    اجملموعة الثالثة بيامن يوجد فروق معنوية ىف ا 

 . البعدى 

 قياس أ ارتفاع الوثب العايل بطريقة التقوس مجموعات البحث التجريبية الثالثة ىف    بني   one-way ANOVA(حتليل التباين ذو الاجتاة الواحد  8جدول )     
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 املعاجلات الاحصائية 

 

 املتغريات 

 مصدر التباين 
 درجات 

 احلرية 

 مجموع

 املربعات 

 متوسط 

 املربعات 

 قمية

 )ف( 

 قياس الارتفاع الوثب العايل بطريقة التقوس 

 **7.58 448.22 896.44 2 بني اجملموعات  

  59.11 886.67 15 داخل اجملموعات  

   1783.11 17 اجملموع اللكى 

 *  6.26= 0.01عند مس توى                                               3.68=  0.05قمية ف اجلدولية عند مس توى 

قيــاس أ ارتفــاع الوثــب االعــايل بطريقــة مجموعات البحث التجريبية الثالثة ىف  بني one-way ANOVAالتباين ذو الاجتاة الواحد واخلاص بتحليل   8يتضح من اجلدول )

قياس أ ارتفاع مجموعات البحث التجريبية الثالثة ىف  ( ولتحديد معنوية الفروق بنيس الارتفاع الوثب العايل بطريقة التقوسقيا، وجود فروق معنوية  ىف املتغريات ) التقوس

 LSDس تخدام اختبار اقل فرق معنوي اب   الوثب العايل بطريقة التقوس

  ل ارتفاع الوثب العايل بطريقة التقوس موعات البحث التجريبية الثالثة ىف القياس البعدى  جملاملتوسطات احلسابية  بني  معنوية الفروق  ( 10جدول ) 

 LSDأ قل فرق معنوى     اختبار ابأ س تخدام  

 املتوسط احلساى  القياس  املتغريات 

 فروق املتوسطات 

 اجملموعة الثالثة  اجملموعة الثانية  اجملموعة ال وىل 

قياس الارتفاع الوثب العايل  

 بطريقة التقوس 

  16.00 ** 13.67  163.67 اجملموعة ال وىل 

 2.33   150.00 اجملموعة الثانية 

    147.67 اجملموعة الثالثة 

 لصاحل اجملموعة            0.05*  معنوي عند مس توى 

 التجريبية الثالثة يف القياس البعدى الرتفاع الوثب العايل بطريقة التقوسموعات البحث جملاملتوسطات احلسابية بني ( واخلاص مبعنوية الفروق  10يتضح من اجلدول )

 مااييت :  LSDابس تخدام اختبار أ قل فرق معنوي  

فرو  النتاجئ وجود  أ ظهرت  كام  ال وىل  اجملموعة  ولصاحل  الثالثة  اجملموعات  بني  التقوس  بطريقة  العايل  الوثب  ارتفاع  معنوية يف  فروق  اجملوجود  بني  معنوية  والثانية  ق  موعة 

   والثالثة ولصاحل الثانية . 

س تخدام ت الفروق بني القياس القبىل والبعدى للمجموعة ال وىل  -: مناقشة النتاجئ    مناقشة فروق املتوسطات اب 

(عينة البحث ىف مجيع   الاس تك املطاطالتجريبية ال وىل )( وجود فروق ذات دالةل ا حصائية بني القياس القبىل والبعدى دلى اجملموعة 5()4()3يتضح من اجلداول )      

 املتغريات البدنية والاجناز ىف الوثب العايل بطريقة التقوس  قيد ادلراسة ولصاحل القياس البعدى  .

  الاجناز الرمقىهذه النتاجئ ا ىل تأ ثري الربانمج التدرييب املقرتح ابس تخدام الاس تك املطاط ىف تمنية املتغريات البدنية البدنية و متغريات انتاجية و انويرجع الباحث        

مــع Vertimax تقيــمي فاعليــة الوالــىت هــدفها التعــرف عــىل Rhea Matthew et al  (2008( )33 )كام تتفق تكل النتاجئ ونتاجئ دراسة رهيا مثيــو وأ خــرون 

القــدرة للمجمــوعتني مــع حتقيــق  تركيبة من طرق التدريب التقليدية لتحسني قدرة أ سفل اجلسم دلى املتسابقني ممتزيين واكنت أ مه النتاجئ وجود فرق ا حصاىئ دال بني تمنيــة

يعترب ا سرتاتيجية فعاةل لتمنية قدرة أ سفل اجلسم بــني Vertimax  ذه البياانت توحض أ نال اثرة أ كرب عند ا س تخدام املقاومة التقليدية والتدريب البليومرتى وهVertimax ال

ذا ماصاحهبا أ ساليب اللياقة والقوة التقليدية.   املتسابقي املدربني ا 
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ة فريي ماكس حيث اس تخدم ثالثة  ( هدفت ادلراسة اىل معرفة النتاجئ المتهيدي2008( )34)  Rhea Matthewكام تتفق تكل النتاجئ مع نتاجئ دراسة رهيا مثيو 

الىت   اجملموعة  ولصاحل  الثالثة  للمجموعات  القدرة  بني  دال  ا حصائ  فرق  النتاجئ وجود  الثانوية واكنت  املدرسة  ماكس عن  مجموعات جتريبية من طالب  اس تخدمت فريى 

 س حيقق مقارنه اثبتة يف لك رسعة للحركة مقارنة مع قضيب اس تك مطاطي .   ويرى الباحثان ان الفريتاميكاجملموعة الىت اس تخدمت البيلومرتي ورفع االثقال ابلنرت. 

س تخدام ت الفروق بني القياس القبىل والبعدى للمجموعة الثانية    مناقشة فروق املتوسطات اب 

عينة البحث ىف القياس القبىل والبعدى دلى اجملموعة التجريبية الثانية )ال ثقال املضافة ( ( وجود فروق ذات دالةل ا حصائية بني8( ) )4كام يتضح من اجلداول )  

ويعزو الباحثان هــذه النتــاجئ ا ىل اتثــري الــربانمج التــدري  املقــرتح  الرمقى ىف الوثب بطريقة التقوس  قيد ادلراسة ولصاحل القياس البعدى  . والاجنازمعظم املتغريات البدنية 

 االثقال املضافة ىف تمنية املتغريات البدنية البدنية والاجناز الرمقى.   ابس تخدام

ليه لك من طلحة حسام ادلين وأ خرون ) ( من أ ن التدريب ابل ثقال عالية الشــدة يــؤدي ا ىل زايدة 2000( ، وعبد الرمحن زاهر )1997ويتفق هذا مع ما أ شار ا 

نه يؤدي ا ىل عكس ذكل حيث يؤدي ا ىل تغري القوة القصوى ولكن يكون ذكل مع زايدة زمن ال داء أ   ما التدريب اذلي يعمتد عىل املقاومات املتفجرة اكلتدريب البليومرتي فا 

ويتفــق هــذا مــع مــا    (230:  13( )19: 12طفيف يف القوة العضلية القصوى يف حني يؤدي ا ىل تغري ملحوظ يف املعدل اذلي تصل به العضــةل ا ىل أ قىصــ انقبــاض لهــا ) 

ليه   ( 160.161:  24( أ ن تدريبات القوة ابس تخدام اجلاكت املثقل هل تأ ثري فعال عيل تمنية القوة اخلاصة بنوع النشاط الراييض املامرس )1998) دينتامين وأ خرونأ شار ا 

أ ن التدريب ابس تخدام جاكت مثقل هل تأ ثري اجيايب وفعال عيل تمنية القوة اخلاصة بنوع النشاط  2000وايرس دحروج    1994لك من طلحة حسام ادلين حيث يشري     

 (  26:  22( )214:  11الراييض املامرس مما يؤدي بدوره ا ىل رفع مس توى ال داءاملهاري املامرس )

ليه لك من رواندل )        ( ا ىل أ ن التدريب ابل ثقال أ كرث فاعلية 12( ) 1997( ، طلحة حسام ادلين وأ خرون)35)  Ronald (1987كام تتفق هذه النتيجة مع ما أ شار ا 

ــلية ، حتمــــــل القــــــوة   ــلية القصــــــوى ، القــــــدرة العضــــ ــوة العضــــ ــة القــــ ــم مــــــن ىف حتقيــــــق غــــــرض تمنيــــ ــال املقرتنــــــه ابجلســــ  ان تكــــــون نســــــ بة ال ثقــــ

(3  : %9  )% 

 ت الفروق بني القياس القبىل والبعدى للمجموعة الثالثة  ابس تخداممناقشة فروق املتوسطات 

( وجود فروق ذات دالةل ا حصــائية بــني القيــاس القــبىل والبعــدى دلى اجملموعــة التجريبيــة الثالثــة )البليــومرتى ( عينــة البحــث ىف معظــم 26( )5كام يتضح من اجلداول )  

 . بدنية وىف بعض متغريات انتاجية  القدرة العضلية ملنصة القدرة والاجناز ىف الوثب بطريقة التقوس  قيد ادلراسة ولصاحل القياس البعدى املتغريات ال 

 جناز الرمقى .هذه النتاجئ ا ىل اتثري الربانمج التدري  املقرتح ابس تخدام التدريب البليومرتى ىف تمنية املتغريات البدنية و متغريات انتاجية والا انويرجع الباحث    

جيــاد عالقــة بــني تمنيــة القــدرة الا21( ) 1995كام تتفق تكل النتــاجئ مــع دراســة وســ يةل همــران ومســري عبــد امحليــد ) نفجاريــة للــرجلني ابســ تخدام التــدريب ( والــىت هــدفها ا 

فاعلية التــدريب البليــومرتي يف تمنيــة القــدرة الانفجاريــة وحتســن املســ توى الرمقــي للوثــب واظهرت النتاجئ البليومرتي، وأ ثر ذكل عىل املس توى الرمقي ملسابقة الوثب العايل  

 العايل ابلطريقة الظهرية . 

املقارنة بني اس تخدام مترينات الوثــب العميــق مــن فــوق صــناديق ابرتفاعــات ( والىت هدفت اىل 14( ) 1987هريدي ) كام تتفق تكل النتاجئ مع دراسة عبد املنعم

لنسبية دريب البليومرتك لتمنية القوة اخمتلفة واس تخدام هجازي أ رجوحة ال ثقال وال ثقال الساقطة ك سلوبني لتمنية القدرة العضلية للطرف السفيل ، واظهرت النتاجئ فاعلية الت

( ان تدريبات الوثب والبليومرتك حتسن اداء القوة والرسعة ىف ال نشطة الرايضية اخملتلفة الهنا تزيد من القــدرة العضــلية والقــوة 2000)   fahyوىف هذا الصدد يؤكد فاإ 

 (76:   25الانفجارية للرجلني وحتسن اداء اجلهاز العص  عند حتريك العضالت الكبرية اثناء الاداء . )

( ان تدريبات البليومرتك التقليدية مجموعة من تدريبات الوثب الارتــدادى مــن ارتفــاع اىل ارتفــاع اخــر خمتلــف بشــلك  2000)   seabouraneويذكر سيبورن 

ن القــوة هاز العص  ويزيد ممفرد او متتابع من وثبات متعددة وهو اكرث صعوبة وهتدف تدريبات البليومرتك اىل انتاج اكرب قوة ىف اقل  وقت ممكن وهو حيسن من معل اجل

اكمل مث الارختاء خــالل املــد الانفجارية وميكن الالعب من الوصول اىل اعىل ارتفاع ممكن وىف اقل زمن ممكن وهو يتطلب العمل عىل تزايد الرسعة خالل املدى احلرىك ال

 ( .   916:  36 الاكمل . )

ل بني الك من القوة العضلية والقدرة من انحية وان املدخل الرئيىس لتحســني ( ان مترينات البليومرتك هو مهزة الوص1997.ويؤكد طلحة حسام ادلين واخرون )

 79:  12مس توى رسعة الاداء . )  الاداء من خالل هاتني الصفتني للقوة العضلية كصفة اساس ية وان مترينات البليومرتك يقوم بتوجيه هذه القوة ىف مساراهتا املناس بة لرفع

)، 

ان اسلوب مترينات البليومرتك اصبح من اكرث الاساليب اس تخداما ىف تمنية القدرة العضلية ىف العديد من الانشطة الرايضية moran   (1990 ) مورانويذكر 

لرسعة . ) عالقة بني القوة واوالىت تتطلب دمج اقىص قوة مع اقىص رسعة للعضةل حيث سامه هذا الاسلوب ىف التغلب عىل املشالكت الىت تقابل تمنية القدرة فامي يربط ال

31 :69) 

لهيا حتتاج    اليت عىل تمنية القوة القصوى والقوة    الاجيايب التأ ثري( أ ن البليومرتك هيدف اىل  1996)  Heiderscheit  وأ خرونهيدورشيت    ويضيف :  28  بعض املهارات . )    ا 

125  ) 
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تس تخدم ىف تمنية القدرة الانفجارية )   والىت ( عىل أ ن تدريبات البليومرتك ا حدى طرق التدريب املؤثرة واملثالية  1998)      dintiman  وأ خرونويذكر دينامتن  

24  :122 ) 

نتاج أ كرب قدر من القوة ىف أ قل     زمن لتحقيق قدرة عالية عــىل  ويرى الباحثان أ ن التدريب البليومرتى هو أ حد أ نواع التدريب واذلي هل فاعلية يف ال نشطة اليت تتطلب ا 

 عىل القصور اذلاىت للجسم . ال داء كام ان غياب هذه القدرة قد تؤثر ىف كفاءة وقدرة اجلسم عىل الانطالق برسعة وتغيري الاجتاه والتغلب

ليه من نتاجئ أ مكن التوصل لالس تنتاجات ال تية : -الاس تنتاجات :    1     ىف ضوء اجراءات البحث وطبيعة عينته واملعاجلات ال حصائية ومن خالل ما مت التوصل ا 

اىل بطريقة التقوس ا ىل حتسني القدرات البدنيــة وانتاجيــة القــدرة أ دى برانمج التدريب البليومرتى ابس تخدام الوسائل اخملتلفة عىل املس توى الرمقى للوثب الع -1

 واال جناز الرمقى للمجموعات التجريبية الثالثة.

نتاجيةالبليومرتى بوس يةل ال س تك املطاطى ا ىل حتسن ىف مجيع املتغريات البدنية   التدرييب يؤدى الربانمج   -2 بطريقــة التقــوس للوثــب  الرمقــيالقــدرة والاجنــاز  وا 

 العاىل.

نتاجيــةالبليومرتى بوس يةل ال وزان املضافة للجسم ا ىل حتسن ىف معظم املتغريات البدنية   التدرييب يؤدى الربانمج   -3 بطريقــة التقــوس  الرمقــيالقــدرة والاجنــاز  وا 

 .العايلللوثب 

نتاجيةسن ىف معظم املتغريات البدنية البليومرتى بوس يةل البليومرتى بوزن اجلسم ا ىل حت  التدرييب يؤدى الربانمج   -4 بطريقــة  الرمقــيالقــدرة العضــلية والاجنــاز  وا 

 التقوس للوثب العاىل.

لهيا يوىص  واستنادانطالقًا التوصيات :   -  : ابل يتلالس تنتاجات الىت مت التوصل ا 

 طريقة التقوس. اس تخدام الوسائل الثالثة للبليومرتى ىف حتسني القدرات البدنية اخلاصة ابلوثب العاىل ب -1

 بطريقة التقوس.  العايلىف حتسني القدرات البدنية اخلاصة ابلوثب  املطاطيبوس يةل ال ستيك  الاهامتم -2

 ا جراء املزيد من ال حباث للوصول ا ىل تدريبات أ فضل لتحسني القدرة العضلية وابلتاىل املس توى الرمقى ملعظم مسابقات امليدان واملضامر.  -3

 املراجع العربية :  

براهمي الس يد جحاب ــــــــــ : 1 أ ثر تمنية القوة العضلية للطرف السفيل عىل املس توي الرمقي  للوثب العايل للمبتدئني ، رساةل دكتورة غري  ا 

 .  1982منشورة ، لكية الرتبية الرايضية للبنني،جامعة اال سكندرية،

 . 1997التدريب الراييض وال سس الفس يولوجية ،الطبعة  ال وىل ،دار الفكر العريب،القاهرة، أ بو العال  أ محد عبد الفتاح    2

 أ بوالعال أ محد عبدالفتاح:  3

 محمد صبحي حس نني : 

  1990فس يولوجيا وموفولوجيا الراييض وطرق القياس للتقومي دار الفكر العريب ،الطبعة الاوىل ،القاهرة،

 1998 حتليل برامج، دار الفكر العريب ، القاهرة. –ختطيط  -ال سس العلمية للس باحة تدريب أ سامة اكمل راتب:  4

 

البليومرتي بأ س تخدام التحليل القـدرة عـىل بعـض املتغـريات ادليناميكيـة لـالداء يف أ ثر تقنني التدريبات   أ سامة محمد ابو طبل  5

 1999مسابقة الوثب الثال  ، رساةل دكتوراة غري منشورة ، ال سكندرية ،

الاوىل . تدريب وفس يولوجيا القوة ، مركز الكتـاب للنرشـ ، الطبعـة  –نظرايت التدريب الراييض   عبد املقصود عامر :  الس يد  6

 م1997القاهرة 

 . 1997تدريب دار الفكر العريب الطبعة الاوىل  -تكتيك –س باقات امليدان ومضامر تعلمي  بسطوييس امحد بسطويىس  7

طريقة معدةل الس تخدام التصوير التلفزيوين كتكنيك قياس رسع يف جمال التحليل الكيفي والمكي البس يط  جامل محمد عالء ادلين  8

 م1981للحركة الرايضية املؤمتر العلمي الثاين، لكية الرتبية الرايضية للبنني ابل سكندرية ، جامعة حلوان ، 

 سعد ادلين أ بو  الفتوح  9

 عبداملنعم هريدي 

 2000نظرايت وتطبيقات مسابقات امليدان ،اجلزء  ال ول، مركز ادللتا للطباعة اال سكندرية 
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تأ ثري اس تخدام أ سلوبني من التدريب البيلومرتك  عىل القوة النسبية للطرف السفيل ومسافة وزمن  س تة  عبداملنعم هريدي :  10

جحالت، املؤمتر العلمي لتطوير علوم  الرايضة، اجملدل اخلامس، لكية الرتبية الرايضية  ابملنيا، جامعة املنيا، 

1987. 

 .1994الاسس النظرية والتطبيقية، الطبعة ال وىل. دار الفكر العريب  ، القاهرة  ، املياكنياك احليوية  : طلحة حسني حسام ادلين  11

 طلحة حسام ادلين:  12

 وفاء صالح ادلين 

 ومصطفى اكمل محمد : 

 وسعيد عبد الرش يد : 

،  1املرونة، مركز الكتاب للنرش ، ط  -القدرة حتمل القوة -املوسوعة العلمية يف التدريب الراييض القوة 

 .1997القاهرة ،

 . 2000القاهرة ،  فس يولوجيا مسابقات الوثب والقفز،الطبعة الاوىل ، مركز الكتاب للنرش، عبدالرمحن عبدامحليد زاهر:  13

أ س تخدام أ ساليب القوة اخلاصة للوثب الطويل وأ ثرها عىل ال داء ، رساةل دكتوراة غري منشورة ، لكيـة  عبد املنعم ابراهمي هريدي  :  14

 1984الرتبية الرايضية للبنني ابل سكندرية ، جامعة حلوان ،

اسرتاتيجية مقرتحه للتدريب اخملتلط  وتأ ثريها عىل القدرة الانفجارية واملس توى الرمقى ملسابقة الوثب العاىل  عصام فتحى غريب :  15

 .2008بطريقة التقوى رساةل دكتوراه لكية الرتبية الرايضية بنني الاسكندرية 

 

العاب حركية دار  –قذف  –رىم  –وثب    –قفز    –حواجز    –موانع    –موسوعة امليدان والضامر جرى   قاس حسن حس نني  16

 1998الفكر للطباعة والنرش والتوزيع الطبعة الاوىل 

 محمد صبحى حسانني :  17

 أ محد  كرسى معاىن 

 م. 1998موسوعة التدريب الرايىض التطبيقى ، الطبعة الاوىل ، دار  الكتاب للنرش القاهرة 

تأ ثري اس تخدام جاكت مثقل أ ثناء أ داء التـدريبات ادلفاعيـة عـىل حتسـني رسعـة أ داء حـراكت القـدمني  محمد عبد الرحمي ا سامعيل :  18

 .1998الرتبية والرايضية ،الاسكندرية ، ادلفاعية ىف كرة السةل ، اجملةل العلمية ، 

 محمد عبد العال محمود:  19

براهمي هريدي،   وعبد املنعم ا 

 والس يد حشاتة امحد ، 

دراسة مقارنة تأ ثري تدريبات مقرتحة لتمنية القدرة العضلية  عىل القوة النسبية وارتفاع الوثب العمودي ، جمةل  

للكيــة الرتبيــة الرايضــية للبنــني، العــدد الواحــد وال ربعــون، جامعــة نظــرايت وتطبيقــات اجملــةل العلميــة 

 .2001اال سكندرية، 

تأ ثري اس تخدام وسائل خمتلفة لتطوير القوة العضلية عىل بعض  القـدرات  البدنيـة واملهـارات ال ساسـ ية  محمود حسني محمود احلويف :  20

 1998ال سكندرية س نة  رساةل دكتوراة .  14لناشئ كرة القدم حتت 

 وس يةل محمد همران:  21

 ومسري عبد امحليد 

تأ ثري اس تخدام ال سلوب البليومرتي عىل املس توى الرمقي عيل ملسابقة الوثب العايل ابلطريقة الظهريـة، 

 . 1995(،  اجملةل العلمية، لكية الرتبية الرايضية للبنني، جامعة اال سكندرية، 24العدد )

تأ ثري تطوير بعض القدرات احلركية اخلاصة بمترينات مشاهبه لالداء  احلريك ابالثقال عىل مس توى الاداء  دحروج  : ايرس امحد   22

(س نة، رساةل ماجس تري غري منشورة، لكية الرتبية الرايضية 12-11املهاري للاكات  لناشئ  الاكراتيه من )

 .  2000للبنني،جامعة الاسكندرية ،
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 مبرحةل التعلمي ال سايس .  همي حقوق الطفل دور معمل الرتبية الرايضية يف تدعمي بعض مفا 

 

براهمي أ بوزيد اذلوييب                                     * د/ ا 

 * د / حسن سلامين الشطور                                        

 *** د/ وليد عيل املرغين                             

 : البحث  أ مهية  مب   مشلكة  اجملمتع  أ فراد  بني  احلقوق  هذه  حول  للقمي  وتعزيز  بتكوين  ا ال  حتقيقه  ميكن  ال  والطفل  اال نسان  حقوق  حبقوق  يمتتع  جممتع  ا جياد  ختلف ا ن هدف 

املدارس، ومبا أ ن تعلمي حقوق اال نسان أ مر شامل وال يقترص عىل حدود التعلمي الرمسى ىف    يه مهنا ىف تكوين هذا اجملمتع    الاس تفادةميكن    اليت املس توايت ومن أ مه املؤسسات  

ان مضن املقررات س مفاهمي حقوق اال نساملدارس بل يتعداه ا ىل اجملمتع بأ رسه ليشمل لك جماالت احلياة وأ نشطهتا حيث يؤثر ىف سلوك ال فراد اليومية ، فا ن املتتبع لواقع تدري

 ( 2: 55ىل . ) يلحظ أ ن نس بة تفهم ووعى هذه احلقوق عند التالميذ تعد موضع تساؤل بني أ وساط العديد من الرتبويني واملؤسسات احلقوقية ىف اجملمتع احمل

، وعيل هذا    امحليدةقوق الطفل والسلوكيات القمييه  ا ن مرحةل التعلمي ال سايس تعترب مرحةل تأ سيس ية ولهذا فهيى تس توجب من التالميذ اكتساب بعض مفاهمي ح       

 قام الباحث بتحديد مشلكة حبثه يف خطوات تتضح من خالل النقاط التالية:  ال ساس

من   - كثري  تمكن يف ضعف الاهامتم يف  عام، ويف جممتعاتنا بشلك خاص  اال نساين بشلك  اجملمتع  تواجه  اليت  املشلكة  وق  السلوكيةابملواقف    ال حيانا ن  ةل ، 

و ا ىل    املرغوبةللسلوكيات    امجلاليةوضعف تمنية الوعي هبا، وهنا يربز دور الرتبية مبؤسساهتا ومناجهها يف تفعيل املضمون النظري ملواثيق حقوق اال نسان والقمي  

نسان وعدم تمنية القمي وسببه يرجع  رضورة التطبيق امللموس يف مجيع مس توايت النظام التعلميي وبناًء عىل ما س بق ، ونظرا لضعف وعي الطالب حبقوق اال  

 .ال نتعلمي اكن مانراه لعدم وجود مقرر لتعلميها يف مرحةل التعلمي ال سايس ، وضعف القدر الاكيف من الاهامتم املعطى لها يف الغرفة الصفية أ ثناء القيام ابل 

الليبية ىف املرحةل الراهنة ، وذكل ملا عاش ته وتعيشه من ال حد - كساباث ، دعت ابلرضورة ا ىل  خصوصية احلاةل  التالميذ وتعريفهم مباهية حقوق الطفل    ا 

لتفادى املشالكت مس تقباًل وليمنو النشء معززاً هبذه املفاهمي اال نسانية النبيةل مما يؤكد عىل   وغرسها من خالل القمي اخملتلفة ىف ا طار ال نشطة الرايضية ، 

 نسان ىف بناء اجملمتع وحقوق اال   الراييضأ مهية اجملال 

ميان معر )  اليت ومن خالل نتاجئ البحوث وادلراسات الىت قامت بتحليل ادلروس وال نشطة   - ( ودراسة بينيسا   2درست واس تطالع رأ ى املعلمني كدراسة ا 

كساب وتعزيز  ( والىت أ كدت عىل وجود فروق ومشالكت للطالب وعدم معايش هتم حقوق اال نسان لك ذكل أ صبح واقعًا ملموسًا مما يتطلب احلاجة ا  8) ىل ا 

 مفاهمي حقوق الطفل ىف املرحةل السنية املبكرة ال وىل ودمعها خالل بعض ال نشطة املدرس ية 

مبرحةل التعلمي  يف تدعمي بعض مفاهمي حقوق الطفل  الرايضية  الرتبيةمن اال شارات السابقة تمتحور مشلكة البحث ىف اال جابة عن السؤال الرئيس وهو "ما دور معمل         

 . ل سايسا

أ ثر كبري عيل مس تقبل حياته ،  تمكن أ مهية ادلراسة يف الاهامتم العميق بأ مهية حصول الطفل عيل حقوقه اليت كفلت هل يف االتفاقية ادلولية حلقوق الطفل ، ملا لها من      

ال  يوم مه ش باب الغد وقادة املس تقبل ، وعليه تعقد ال ماين يف ا صالح اجملمتع وتكوين وبناء خشصيته ، ل ن الاهامتم ابلطفل اهامتم حبارض اجملمتع ومس تقبل ، ذكل ل ن أ طفال 

تقبلية وتشكيل فهيا عادته واجتاهاته  ،  وتقدميه ، حيث تعترب هذه املرحةل هممة يف حياة اال نسان لكوهنا مرحةل التكوين وال عداد وفهيا تريس البذور ال ويل لشخصية الفرد املس  

ذ تعترب الاهامتم ابلطف  ل استامثر تمنواي برشاي يفوق يف خطرة وأ مهيته أ ي استامثر أ خر. ا 

 :   التايلتمكن أ مهية البحث ىف 

و ال نشطة الرايضية ودروس الرتبية البدنية ىف تعديل سلوك التالميذ مبرحةل التعلمي الاسايس والتنويه بدور    البدنية  الرتبيةالوقوف عىل أ مهية ودور معلمي   -1

 .  واجامتعيااملدرسة مكؤسسة تربوية منوطة بتمنية التالميذ علميًا وثقافيًا  

 وتعزيز ثقافهتا .  النبيةلالتعرف عىل ا سرتاتيجيات تعلمي السلوكيات  -2

متام ماقام به الباحث ىف هذا املضامر  قد تفيد هذه ادلراس -3  ة الباحثني ىف اقرتاح أ حباث جديدة تعام عيل ا 

 يف تبس يط وتدعمي حقوق الطفل. الرايضية الرتبيةالىت تناولت دور معلمي  –ىف حدود عمل الباحث  –ندرة البحوث  -4

النشاط   -5 بأ مهية  تتعلق  ابلرتبية  للمهمتني  معلومات  والتعلميية ورضورة الاهامتم ابلتخطيط    املدريس   الراييض تقدمي  الرتبوية  العملية  البدنية ىف  الرتبية  وحصة 

 والتنظمي واال رشاف ، والتنفيذ ، وادلمع لهذا النشاط حىت حيقق ال غراض وال هداف املنشودة من ورائه. 

 مبرحةل التعلمي .  يف تدعمي بعض مفاهمي حقوق الطفل الرايضية الرتبية:  التعرف عىل دور معمل  ال يت البحث للتحقق من  هيدف هدف البحث : 

 املصطلحات املس تخدمة ىف البحث : 
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Role ماكنية ال دوار عىل وترتتب ، معينة مواقف  يف متوقع هو ما حتقق اليت   السلوكية ال طر أ و املرتبطة ال نشطة من ادلور"مجموعة يف   الفرد بسلوك التنبؤ ا 

 ."اخملتلفة املواقف

Concept : -2 ميكن اذلي شرتكامل  للعنرص متثيل  فكرة أ و وهو متشاهبني، أ شخاص  أ و مواضيع أ و أ حداث أ و أ فاكر لتجميع تس تخدم  فئة "   -:املفهوم 

 "بعضها مع منطقية مفاهمي سلسةل بتنس يق ا ال الاكمةل الفكرة تس تقمي وال جزئية فكرة ويه اجملموعات بني المتيزي بوساطته

توفر هل الرعايه حصيا ونفس يا وجسميا واجامتعيا حتت مظل من  أ منه بيئةمجموعة الرشوط والضامانت الواجب توافرها للطفل ليك يمنو يف  "حقوق الطفل / -3

 "  ال خرينليك يصبح يف املس تقبل عضوا عامال يف اجملمتع قادرا عيل التفاعل الاجيايب جتاه  أ نواعهالاس تغالل باكفة  ا خطارضد  امحلاية

نسان دون سن -4  عرشه ،مامل يبلغ سن الرشد بوجب القانون املطبق عليه "  الثامنةالطفل يف القانون/ "لك ا 

بليبيا وبلغ عدد العينه     ال سايسيمتثل جممتع ادلراسـة من  موهجني ومديرين ومرشفني من مدارس التعلمي    -: مراحل ا جراءات  ادلراسة   من العدد اللكي    117بطرابلس 

 ( اذلي يبني توصيف جملمتع وعينة ادلراسة. 1.كام يف اجلدول )  ال صيلللمجمتع 

 ( توصيف جممتع وعينة ادلراسة 1جدول ) 

 النس بةاملئوية  العدد  الصفة  ت

 16.24 19 املوجه  1

 55.56 65 املدير  2

 28.20 33 املرشف 3

 100 117 اجملموع

 ومت تصممي اس امترة الاس تبيان حبيث تتكون هذه من فسميني عىل النحو ال يت :  أ داة البحث:   -2

العلمية ل فراد  يشمل ال س ئةل الشخصية املتعلقة بأ فراد العينة , الصفة ،وس نوات اخلربة ، وذكل لغرض احلصول عىل معلومات عامة تبني اخلصائص املهنية و   -القسم ال ول : 

 .   عينة ادلراسة

عدادها وصياغهتا عىل صورة مقياس ليكرت امخلايس وتتعلق بدور معمل الرتبية الرايض   -: القسم الثاين   ية يف تدعمي  يش متل عىل ثالث حماور من ال س ئةل الاختيارية ، مت ا 

ة البحث واختبار حصة الفروض اليت جاءت هبا ، مبرحةل التعلمي ال سايس، وهتدف هذه ال س ئةل ا ىل احلصول عىل املعلومات املتعلقة مبشلك بعض مفاهمي حقوق الطفل

 وصواًل ا ىل حتقيق أ هدافها واحملاور يه:  

 ( عبارة ، وتمت اال جابة عيل هذه العبارات عيل مقياس تدرجيي. 10احملور ال ول : مت تصمميه هبدف معرفة اجملال املعريف , ابس تخدام ) 

 ( عبارة ، وتمت اال جابة عيل هذه العبارات عيل مقياس تدرجيي. 10لوجداين , ابس تخدام )احملور الثاين : مت تصمميه هبدف التعرف عىل اجملال ا

 ( عبارة ، وتمت اال جابة عيل هذه العبارات عيل مقياس تدرجيي. 10احملور الثالث : مت تصمميه هبدف التعرف عىل اجملال السلويك, ابس تخدام ) 

جابة عن الفقرات ويه:  وللخروج بنتاجئ علمية دقيقة لهذه البحث قام الباحث  ابس تخدام مقياس ليكرت خاميس ال بعاد لال 

, كبرية , متوسطة , قليةل , قليةل جداً(، وترتمج هذه التقديرات الوصفية ا يل تقديرات رمقية عىل أ ساس ختصيص ال رقام )  ( لالًك مهنا,  1(،)2(،)3(,)4(,)5)كبرية جداً 

( أ مام واحدة من فئات التقدير املوضوعة أ مام لك بند حبيث تعكس العالمات املوضوعة أ مام  √املقياس بدقة مت يضع )  واكن يطلب من املبحوث قراءة لك بند من بنود

 البنود ا جاابت املبحوثني. 

دخالها ا ىل احلاسب ال يل وذكل من خالل أ وراق العمل امللحقة ابلربانمج اال حصائحتليل البياانت:  )حزمة    SPSS  مت ترمزي ا جاابت أ فراد العينة عىل أ س ئةل الاس تبيان وا 

مبرحةل التعلمي ال سايس  اهمي حقوق الطفلالربامج اال حصائية للعلوم الاجامتعية( واملعدة خصيصًا لهذا الغرض، وقد مت تقيمي دور معمل الرتبية الرايضية يف تدعمي بعض مف

 من خالل متوسط ا جاابت الفقرات وقوة تأ ثريها ويه اكل يت س تبيانللفقرات الواردة ابال
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جابة املبحوثني يف بدور معمل الرتبية الرايضية يف تدعمي بعض مفاهمي حقوق الطفل 2جدول )   مبرحةل التعلمي ال سايس  (متوسط ا 

 املتوسط املرج 
 

 النس بة املئوية 

 

 الرأ ي السائد 

 دور قليل جدا  20 %  -   30 % 1.79ا ىل       1.00من   

 دور قليل  36 %   -   55% 2.74ا ىل      1.80من  

 دور فَعال  55 %   -   68% 3.39ا ىل      2.75من  

 دور فَعال بدرجة كبرية  68 %   -   84% 4.19ا ىل      3.40من  

 دور فَعال بدرجة كبرية جداَ  84 %   -   100% 5.00ا ىل      4.20من  

 

 العرض والتحليل اال حصائ للبياانت    

 أ واًل  : التوزيع التكراري خلصائص أ فراد عينة ادلراسة  

العينة املبحوثة من املدراء ، كام  % من ا جاميل  55.56( النتاجئ اخلاصة بتوزيع العينة من حيث الصفة حيث جند أ ن ما نسبته    3يبني اجلدول رمق )    : الصفة   .3

   % .16.24% من أ فراد العينة  مه من املرشفني ,  بيامن بلغت نس بة املوهجني  28.21يالحظ أ ن نس بة  

 ( يوحض توزيع العينة من حيث الصفة  3جدول )                                                             

 النس بة الرتامكية  النس بة % التكرار  الصفة 

 16.24 16.24 19 املوجه 

 71.79 55.56 65 املدير 

 11.97 28.21 33 املرشف

 100 100 % 117 اجملموع 

 

 ( يبني توزيع عينة البحث من حيث الصفة   1شلك )  
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 مدة اخلربة ابلوظيفة احلالية:   .4

% من ا جاميل العينة املبحوثة من اذلين هلم خربة اقل  60العينة من حيث مدة اخلربة ابلوظيفة احلالية حيث جند أ ن ما نسبته  ( النتاجئ اخلاصة بتوزيع    4يبني اجلدول رمق )  

  س نوات ما   10  -   6س نوات, بيامن بلغت نس بة اذلين هلم خربة من  10% من أ فراد العينة  مه هلم دراية وخربة أ كرث من    21.82س نوات، كام يالحظ أ ن نس بة     5من  

 .   %18.18نسبهتم 

 (يوحض توزيع العينة من حيث مدة اخلربة ابلوظيفة احلالية   4جدول )  

 النس بة الرتامكية  النس بة % التكرار  مدة اخلربة ابلوظيفة احلالية 

 27.87 60% 40 س نوات  5  - 1من 

 60.16 21.82% 44 س نوات 10  - 6من 

 11.97 18.18% 33 س نوات  10أ كرث من 

 100 100% 117 اجملموع 

 

 

   

 ( يبني توزيع عينة البحث من حيث مدة اخلربة ابلوظيفة احلالية   2شلك )  

لالس تبيان     والثبات  الصدق  معايري  اس تخراج   : أ س ئةل      :اثنيَا  عن  اال جابة  املس تجوبني يف  مصداقية  من  وللتأ كد  وثبات الاس تبيان  مصداقية  اختبار  اجل  من 

( يبني مدي الارتباط ما   1,   0الاس تبيان ، وللك متغري عيل حدة ، فقد مت اس تخدام معامل أ لفا لتحقيق الغرض املطلوب حيث أ ن معامل أ لفا اذلي تقع قميته ما بني  )  

 ( فان ذكل يدل عىل أ ن اال جاابت اكمةل    1ندما تكون قميته صفر فان ذكل يدل عيل عدم وجود ارتباط مطلق ما بني اال جاابت أ ما ذا اكنت قمية ) بني اال جاابت. فع 

0

20

40

60

سنوات10أكثر من سنوات10-6من سنوات5-1من 

60.00

18.18
21.82

 متوسط املقياس  فقرات الاس تبيان  ت 
تباين  

 املقياس 

مؤرش  

 الصدق 
 مؤرش الثبات 

 0.753 0.369 1.956 7.878 اجملال املعريف  1

 0.698 0.417 2.372 8.237 اجملال الوجداين  2

 0.704 0.437 1.866 8.478 السلويكاجملال  3

 0.713 قمية  أ لفا الاس تبيان  
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   (نتاجئ اختبار أ لفا للصدق والثبات لعبارات حماور الاس تبيان 5جدول ) 

أ لفا للمقياس بلغت )5من اجلدول )     ( وهذا يبني أ ن الارتباط بني اال جاابت اكن مرتفع ومقبول ا حصائيا وفامي يتعلق بثبات العينة فيالحظ من  0.713( جند أ ن قمية 

العام وهذ أ لفا  اقل من قمية اختبار  الفردية واملتعلقة ابملفردات لك عيل حدة اكنت  أ لفا  أ غلب معامالت  أ ن  املوجودة يف هذه اجلدول  املفردات  أ غلب  أ ن  ا ما يدل عيل 

قياس درجة ارتباط املفردة  اجملموعة هممة وان أ ي حذف أ و شطب ملفردة مهنا سوف يؤثر سلبا عيل ثبات ومصداقية العينة , أ ما مفا يتعلق مبقياس الصدق واذلي يتعلق ب 

تبي يعترب  ا حصائيا كام  تعترب مقبوةل  نتاجئه  فان  العام  فانه ميكن ابملقياس  , وابلتايل  تعترب متقاربة  املقياس  أ ن متوسط درجات  كام  ليس كبري  للمفردات  املقياس ابلنس بة  ان 

 الاعامتد عيل اجملموعة بأ مكلها دون حذف أ ي من املفردات للوصول ا يل نتاجئ جمدية يف هذا ادلراسة .   

 :  عرض ومناقشة نتاجئ التساؤل ال ول :  4-2

 مبرحةل التعلاميل سايس؟   ما هو دور معمل الرتبية الرايضية يف تدعمي بعض مفاهمي حقوق الطفل  

قام الباحث ابس تخدام املتوسط  مبرحةل التعلمي ال سايس من وهجة نظر عينة البحث ,   لغرض التعرف عىل دور معمل الرتبية الرايضية يف تدعمي بعض مفاهمي حقوق الطفل 

  حقق من مدى حصة أ و خطا احلسايب و النسب املئوية لال جاابت , وذكل فامي يتعلق مبدى تأ ثري ذكل عىل تفعيل املضمون النظري ملواثيق حقوق اال نسان وذكل لغرض الت

 فرض ادلراسة يف هذا اجملال. 

 ة املئوية ال جاابت عينة ادلراسة يف حمور اجملال املعريف (يبني املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري والنس ب6جدول ) 

 العبارات  ت 
ج 
ملر
ط ا
وس
ملت ا

 

ف  
حنرا
الا

ري 
عيا
مل ا

 

ف 
ال
خت
الا
ل 
عام
م

     
   
ة  
س ب
لن ا

وية 
ملئ ا

 

 

ئد 
سا
ل ي ا
لرأ 
ا

 

 

 %71.97 %34.24 1.23 3.60 يعزز معارف التالميذ حبقوق الطفل .  1
بدرجة   فَعال  دور 

 كبرية 

 دور فَعال  %67.69 %33.11 1.12 3.38 التالميذ بأ مهية اال حرتام فامي بيهنم يوعى   2

 دور فَعال  %63.76 %41.38 1.32 3.19 يوحض للتالميذ همارات حل اخلالف ابلطرق السلمية .  3

 دور فَعال  %63.25 %41.72 1.32 3.16 يعرف للتالميذ مفهوم احلق ابللعب  4

5 
معرفة   من  حصية  يزيد  بيئة  توافر  يف  حبقوقهم  التالميذ 

 سلمية . 
 دور فَعال  60.68% 45.78% 1.39 3.03

6 
جمال   يف  انهتاك  أ ي  جتاه  التالميذ  مس ئوليات  يوحض 

 حقوقهم 
 دور فَعال  59.66% 42.45% 1.27 2.98

 دور فَعال  %58.46 %42.65 1.25 2.92 يعرف التالميذ حبقوقهم ووجباهتم جتاه وطهنم  7

 دور فَعال  %57.09 %44.89 1.28 2.85 يعرف التالميذ مفهوم املشاركة والقبول .  8

9 
نه   حرتام ال خرين ل  يمنى معارف التالميذ ابلقمي النبيةل وا 

 حق هلم. 
 دور فَعال  56.75% 37.29% 1.06 2.84

 دور قليل  %51.11 %43.12 1.10 2.56 يعزز دلى التالميذ همارة احلوار واملناقشة  10

 دور فَعال  %61.04 %24.09 0.74 3.05 ادلرجة اللكية 

     ( النس6اجلدول  من خالل  ويالحظ  تنازليًا,  مرتبة  احملور  حول  ادلراسة  عينة  ال جاابت  املئوية  والنس بة  املعياري  احلسايب والاحنراف  املتوسط  يبني  و (  املئوية  ب 

% , تأ يت بعد ذكل يوعى التالميذ بأ مهية  71.97بة  املتوسط احلسايب أ ن ا جاابت املبحوثني اكنت تشري ا ىل يعزز معارف التالميذ حبقوق الطفل حيتل املرتبة ال وىل بنس  

%, و يالحظ من التحليل  63.76%, يلهيا ابملرتبة الثالثة يوحض للتالميذ همارات حل اخلالف ابلطرق السلمية بنس بة  67.69بيهنم يف املرتبة الثانية وبنس بة    اال حرتام فامي 

%, وان الرأ ي السائد لدلرجة اللكية لبعد اجملال 51.11اخنفاض ال مهية النسبية للعبارة " يعزز دلى التالميذ همارة احلوار واملناقشة " حيث جاءت يف املرتبة ال خرية بنس بة 
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كساب التالميذ بعض  املعريف اكن يشري ا ىل )دور فَعال( وحبسب ا جاابت عينة ادلراسة ابلاكمل ، ويعز  نتشار العادات التدريس يه  واليت تكز عيل ا  و الباحث ذكل ا يل ا 

 املعارف واملعلومات . 

 (يبني املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري والنس بة املئوية ال جاابت عينة ادلراسة يف حمور اجملال الوجداين 7جدول ) 
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 دور فَعال  %59.49 %40.33 1.20 2.97 خياطب التالميذ بأ حب ال لفاظ أ لهيم ل هنا من حقهم  1

 دور فَعال  %57.44 %45.16 1.30 2.87 يعزز دلى التالميذ القمي والعادات امحليدة .  2

 دور قليل  %54.70 %46.89 1.28 2.74 احملتاجني حيث التالميذ عىل مساعدة   3

 دور قليل  %54.36 %42.07 1.14 2.72 يعامل التالميذ ابلتساوي ودون متيزي  4

 دور قليل  %54.19 %40.27 1.09 2.71 حيث التالميذ عىل احرتام القوانني  5

 دور قليل  %53.85 %38.54 1.04 2.69 يمنى دلى التالميذ الشعور ابلتعاطف مع ال خرين .  6

 دور قليل  %53.85 %42.92 1.16 2.69 حيث التالميذ عىل احرتام أ راء ال خرين  7

8 
حيث التالميذ عىل احملافظة عىل املمتلاكت العامة واخلاصة  

 . 
 دور قليل  51.62% 42.94% 1.11 2.58

 دور قليل  %51.28 %48.69 1.25 2.56 يعزز الثقة ابلنفس دلي التالميذ ويشعرمه بأ مهيهتم  9

 دور قليل  %47.86 %45.89 1.10 2.39 يعزز دلى التالميذ الشعور ابالنامتء للوطن .  10

 دور قليل  %53.86 %18.42 0.50 2.69 ادلرجة اللكية 

   ( النس7اجلدول  تنازليًا, ويالحظ من خالل  مرتبة  احملور  ادلراسة حول  ال جاابت عينة  املئوية  والنس بة  املعياري  احلسايب والاحنراف  املتوسط  يبني  و  (  املئوية  ب 

% , تأ يت بعد ذكل يعزز  59.49تبة ال وىل بنس بة  املتوسط احلسايب أ ن ا جاابت املبحوثني اكنت تشري ا ىل خياطب التالميذ بأ حب ال لفاظ أ لهيم ل هنا من حقهم حيتل املر 

%, و يالحظ من 54.70%, يلهيا ابملرتبة الثالثة حيث التالميذ عىل مساعدة احملتاجني بنس بة  57.44دلى التالميذ القمي والعادات امحليدة يف املرتبة الثانية وبنس بة  

%, وان الرأ ي السائد لدلرجة  47.86لشعور ابالنامتء للوطن " حيث جاءت يف املرتبة ال خرية بنس بة  التحليل اخنفاض ال مهية النسبية للعبارة " يعزز دلى التالميذ ا

( وختتلف مع دراسة  2008)ابو حشيش    اللكية لبعد اجملال الوجداين اكن يشري ا ىل )دور قليل( وحبسب ا جاابت عينة ادلراسة ابلاكمل وتتفق هذه النتيجه مع دراسة 

 ( واليت اكن فهيا ادلرجة اللكيه لبعد اجملال الوجداين تشري ايل دور فعال  . 2006ة )اثبت ( ودراس2006)البوسعيدي
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 (يبني املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري والنس بة املئوية ال جاابت عينة ادلراسة يف حمور اجملال السلويك 8جدول ) 
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لهيم .  1  دور فَعال  %55.04 %51.14 1.41 2.75 حيث التالميذ عىل مساحمة من يسئ ا 

 دور قليل  %54.19 %46.50 1.26 2.71 حيث التالميذ  للمحافظة عيل البيئة احمليطة .  2

 دور قليل  %49.74 %45.91 1.14 2.49 يكسب التالميذ اال حرتام والقبول  3

 دور قليل  %49.23 %40.81 1.00 2.46 يشارك التالميذ يف معلية اختاذ القرار  4

 دور قليل  %48.03 %47.99 1.15 2.40 يشجع التالميذ عىل فعل اخلري  5

6 
حيث التالميذ عىل اس تخدام ال لفاظ املهذبة يف معامالهتم  

 . 
 دور قليل  48.03% 48.61% 1.17 2.40

 دور قليل  %47.69 %53.91 1.29 2.38 يعامل التالميذ بتواضع وعد متيزي  7

 دور قليل  %46.50 %46.86 1.09 2.32 يشارك التالميذ يف نظافة البيئة املدرس ية .  8

9 
بروح   مهنم  املطلوبة  املهامت  جناز  ا  يف  التالميذ  يشارك 

 تعاونية . 
 دور قليل  46.32% 47.99% 1.11 2.32

 دور قليل  %45.64 %49.11 1.12 2.28 التالميذ عىل زايرة بعضهم البعض . يشجع   10

 دور قليل  %49.04 %29.54 0.72 2.45 ادلرجة اللكية 

ب املئوية و املتوسط ( يبني املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري والنس بة املئوية ال جاابت عينة ادلراسة حول احملور مرتبة تنازليًا, ويالحظ من خالل النس8اجلدول )

لهيم حيتل املرتبة ال وىل بنس   % , تأ يت بعد ذكل حيث التالميذ  للمحافظة 55.04بة  احلسايب أ ن ا جاابت املبحوثني اكنت تشري ا ىل حيث التالميذ عىل مساحمة من يسئ ا 

الثانية وبنس بة   املرتبة  البيئة احمليطة يف  والقبول بنس بة  54.19عيل  اال حرتام  التالميذ  الثالثة يكسب  يلهيا ابملرتبة  ال مهية %49.74,  التحليل اخنفاض  %, و يالحظ من 

%, وان الرأ ي السائد لدلرجة اللكية لبعد اجملال السلويك اكن  45.64" حيث جاءت يف املرتبة ال خرية بنس بة    النسبية للعبارة " يشجع التالميذ عىل زايرة بعضهم البعض

 (  . 2011( ودراسة)اقصيعه 2008يشري ا ىل )دور قليل( وحبسب ا جاابت عينة ادلراسة ابلاكمل وتتفق هذه ادلراسه مع دراسة لك من )امعر 

اجلدول التايل يتضمن تقيمي مفردات العينة حول دور معمل الرتبية    مبرحةل التعلمي ال سايس: ضية يف تدعمي بعض مفاهمي حقوق الطفل خالصة حتليل دور معمل الرتبية الراي 

 ج والوزن النس يب كام ييل : مبرحةل التعلمي ال سايس يف لك بعد من ال بعاد املتعلقة مبحاور ادلراسة، ويه حتتوي عىل املتوسط املر الرايضية يف تدعمي بعض مفاهمي حقوق الطفل 

 مبرحةل التعلمي ال سايس يف لك بُعد من ال بعاد  (تقيمي مفردات العينة دور معمل الرتبية الرايضية يف تدعمي بعض مفاهمي حقوق الطفل 9جدول ) 

 مس توى التطبيق  الوزن النس يب  املتوسط املرج  اجملــــــــــــــال  ت 

 دور فَعال  %61.04 3.05 اجملال املعريف  1

 دور قليل %53.86 2.69 اجملال الوجداين    

 دور قليل %49.04 2.45 اجملال السلويك 3

 دور قليل %54.65 2.73 املتوسط العام 
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س تجابة عينة ادلراسة يتبني من خالل البياانت الواردة يف اجلدول أ عاله أ ن املتوسط العام دور معمل الرتبية الرايضية يف تدعمي بعض مفاهمي حقوق الطفل وفق          ا 

( بنس بة  ال ول  ابلرتتيب  املعريف  اجملال  بُعد  جاء  حيث   ," قليل  دور   " بدرجة  اجملال61.04اكن  بُعد  أ ن  يالحظ  كام  بنس بة   %(،  الثاين  ابلرتتيب  جاء  الوجداين 

 ( . %49.04%(، يليه بُعد اجملال السلويك بوزن نس يب بلغ )53.86)

وفقا  سايس مبرحةل التعلمي ال   هل توجد فروق ذات دالةل ا حصائية دلور معمل الرتبية الرايضية يف تدعمي بعض مفاهمي حقوق الطفل :  عرض ومناقشة نتاجئ التساؤل الثاين : 4-3

    مرشف ( ؟. للصفة )موجه , مدير

الباحث  ال حادي    نيقام  التباين  حتليل  اختبار  واس تخدام  ادلراسة  عينة  لال جاابت  احلسايب  املتوسط  من    ”ANOVA“ابس تخدام  ل كرث  احلسابية  املتوسطات  ملقارنة 

تدعمي   الرايضية يف  الرتبية  معمل  )دور  مس تقل  متغري  للك  و  واحد  أ ن  ويف  الطفلمتغريين   حقوق  مفاهمي  اتبعة    بعض  املتغريات  من  عدد  مع  ال سايس(  التعلمي  مبرحةل 

 ( وكام ييل:=05.0)الصفة( عند مس توى معنوية )

 وفقًا ملتغري الصفة  (يبني املتوسطات احلسابية وقمية "ف" ال جاابت املبحوثني حول دور معمل الرتبية الرايضية يف تدعمي بعض مفاهمي حقوق الطفل 10جدول ) 

 دور معمل الرتبية الرايضية يف تدعمي بعض مفاهمي حقوق الطفل  ت 
 قمية  املرشف املدير  املوجه 

 ف 
 مس توى ادلالةل 

 املتوسط احلسايب 

 0.099 2.362 3.14 2.93 3.31 اجملال املعريف  1

 0.864 0.147 2.71 2.70 2.64 اجملال الوجداين  2

 0.462 0.777 2.42 2.42 2.64 اجملال السلويك 3

 0.292 1.244 2.76 2.68 2.86 ادلرجة اللكية  

حصائيًا عند  دال   (**) حصائيًا عند  دال  (* ) (. 0.01) دالةل  مس توى  ا   (. 0.05)  دالةل  مس توى  ا 

 أ ن : يتبني من اجلدول نتاجئ حتليل دور معمل الرتبية الرايضية يف تدعمي بعض مفاهمي حقوق الطفل وفقًا ملتغري الصفة, من خالل اجلدول نالحظ    

( بدالةل معنوية 2.362متغري )الصفة( )قمية ا حصائ الاختبار ملدى الاختالف يف دور معمل الرتبية الرايضية يف اجملال املعريف دلمع بعض مفاهمي حقوق الطفل تعزى ا ىل   -7

ذلكل نقبل الفرضية الصفرية وهذا يدل عىل عدم وجود فروق ذات دالةل ا حصائية بني وهجات نظر عينة ادلراسة    0.05( ويه أ كرب من مس توى املعنوي  0.099حمسوبة )

 بعض مفاهمي حقوق الطفل.) موجه , مدير , مرشف (  يف دور معمل الرتبية الرايضية يف اجملال املعريف دلمع 

( بدالةل معنوية 0.147)الصفة( )قمية ا حصائ الاختبار ملدى الاختالف يف دور معمل الرتبية الرايضية يف اجملال الوجداين دلمع بعض مفاهمي حقوق الطفل تعزى ا ىل متغري   -8

دل عىل عدم وجود فروق ذات دالةل ا حصائية بني وهجات نظر عينة ادلراسة  ذلكل نقبل الفرضية الصفرية وهذا ي  0.05( ويه أ كرب من مس توى املعنوي  0.864حمسوبة )

 ) موجه , مدير , مرشف (  يف دور معمل الرتبية الرايضية يف اجملال الوجداين دلمع بعض مفاهمي حقوق الطفل.

( بدالةل معنوية  0.777مفاهمي حقوق الطفل تعزى ا ىل متغري )الصفة( )  قمية ا حصائ الاختبار ملدى الاختالف يف دور معمل الرتبية الرايضية يف اجملال السلويك دلمع بعض -9

ذلكل نقبل الفرضية الصفرية وهذا يدل عىل عدم وجود فروق ذات دالةل ا حصائية بني وهجات نظر عينة ادلراسة    0.05( ويه أ كرب من مس توى املعنوي  0.462حمسوبة )

 . الرتبية الرايضية يف اجملال السلويك دلمع بعض مفاهمي حقوق الطفل) موجه , مدير , مرشف (  يف دور معمل 

(  0.292( بدالةل معنوية حمسوبة )1.244قمية ا حصائ الاختبار ملدى الاختالف يف دور معمل الرتبية الرايضية دلمع بعض مفاهمي حقوق الطفل تعزى ا ىل متغري )الصفة( ) -10

لفرضية الصفرية وهذا يدل عىل عدم وجود فروق ذات دالةل ا حصائية بني وهجات نظر عينة ادلراسة ) موجه , مدير ,  ذلكل نقبل ا  0.05ويه أ كرب من مس توى املعنوي  

( واختلفت مع دراسة 2001( ودراسة )الهندي  2010مرشف (  يف دور معمل الرتبية الرايضية دلمع بعض مفاهمي حقوق الطفل وتتفق هذه النتيجه  مع  دراسة )ابوزير  

 .(2006( ودراسة )اثبت2008 )احملرويق

املس تخدمة يف ادلراسة ويف حدود عينة ادلراسة وخصائصها وتساؤالهتا وفرضي  -: *اال س تنتاجات  النظرية وال دوات  من ادلراسات  ا ىل ما مت اس تخالصه  اهتا  استناداً 

ا ىل اال جراءات العلمية املتبعة يف نفس الس ياق، واعامتداً عىل    واال ماكنيات املتاحة، وىف ضوء أ هداف ادلراسة وأ دواهتا، ومن خالل مجع املعلومات ادلقيقة، واستناداً 

   نتاجئ ال سلوب اال حصائ أ مكن التوصل لالس تنتاجات التالية: 

واخملتصني عىل ادلرجة اللكية مبرحةل التعلمي الاسايس من وهجة نظر اخلرباء   . أ ن مس توى ممارسة معمل الرتبية البدنيه دلوره يف تدعمي بعض مفاهمي حقوق الطفل  1

بنس بة ) املعريف ابلرتتيب ال ول  بُعد اجملال  قليل ", حيث جاء  بدرجة " دور  الثاين  61.04لالستبانة جاءت  الوجداين جاء ابلرتتيب  بُعد اجملال  أ ن  %(، كام يالحظ 

 %( .49.04%(، يليه بُعد اجملال السلويك بوزن نس يب بلغ )53.86بنس بة )
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ض مفاهمي ق ذات دالةل ا حصائية بني وهجات نظر عينة ادلراسة ) موجه , مدير , مرشف (  يف دور معمل الرتبية الرايضية يف اجملال املعريف دلمع بع.عدم وجود فرو2

 حقوق الطفل.

ضية يف اجملال الوجداين دلمع بعض مفاهمي .عدم وجود فروق ذات دالةل ا حصائية بني وهجات نظر عينة ادلراسة ) موجه , مدير , مرشف (  يف دور معمل الرتبية الراي3

 حقوق الطفل.

سلويك دلمع بعض مفاهمي .عدم وجود فروق ذات دالةل ا حصائية بني وهجات نظر عينة ادلراسة ) موجه , مدير , مرشف (  يف دور معمل الرتبية الرايضية يف اجملال ال 4

 حقوق الطفل.

نتشار العادات التدريس يه  .أ ن ا جاابت املبحوثني اكنت تشري أ ن الرأ ي الس 5 ائد لدلرجة اللكية لبعد اجملال املعريف اكن يشري ا ىل    )دور فَعال( ، ويعزو الباحث ذكل ا يل ا 

كساب التالميذ بعض املعارف واملعلومات املرتبطه ببعض املفاهمي   واليت تكز عيل ا 

، ويف ضوء الواقع عىل املس توى اال قلميي    ال سايسمبرحةل التعلمي    تدعمي بعض مفاهمي حقوق الطفلظراً حملدودية وقةل كفاية دور معمل الرتبية البدنيه يف   -: * التوصيات 

فل، وذكل لرفع الوعي دلى واحمليل وجد الباحث أ نه من الرضورة وضع بعض املقرتحات والتوصيات اليت قد تسهم يف تطوير دور معمل الرتبية البدنيه يف جمال حقوق الط

نيه يف جمال  حقوقهم، وكيفية ادلفاع عهنا واحلفاظ علهيا، ومن خالل ما س بق ميكن أ ن خنلص يف مجموعة من التوصيات لرفع مس توى دور معمل الرتبية البدالتالميذ ملعرفة  

 حقوق الطفل ، نلخصها يف ال يت: 

يق مفاهمي حقوق اال نسان والطفل  دلى الطلبة وتقبل النقد والنقد  . رضورة اال عداد اجليد ملعلمي ومعلامت الرتبية البدنيه وذكل قبل اخلدمة وأ ثناءها من أ جل تعم 1

 اذلايت، وتشجيع الطلبة و فتح الفرص أ ماهمم لتوظيف املعارف واملعلومات بشلك معيل تطبيقي خيدم جممتعهم. 

 . توفري موارد مالية ومادية ال نشاء مؤسسة متخصصة يف اجلانب الوطين ومفاهمي حقوق اال نسان والطفل. 2

 ،  وتضميهنا أ نشطة تربوية تمني مفاهمي حقوق اال نسان والطفل  دلى الطالب وتعزز ممارس هتا دلهيم.اجلامعية. توجيه القامئني عىل وضع ومتابعة املناجه والكتب 3

شجيع عىل تعممي هذه املامرسة يف البيت . تعويد التالميذ عىل ممارسة مفاهمي  حقوق الطفل بشلك معيل وملموس من خالل ال نشطة الصفية      و الالصفية والت 5

 والشارع واحلي . 

دارة صفيه تعكس احرتام حقوق الطفل ، وخاصة تكل املتعلقة حبقوق الطفل وذكل عرب وسائل متعددة . 6  . ممارسة املعمل ا 

 ابعة لدلوهل. الت . اس تحداث مادة مس تقةل حلقوق اال نسان والطفل ، ووضعها مضن املقررات ادلراس ية يف مدارس احلكومة7

 ت . . تشجيع ومتابعة مدراء املدارس واملرشفني واملوهجني دلورمه يف تمنية  بعض مفاهمي حقوق اال نسان والطفل دلى معلمهيم يف مجيع اجملاال8

 . توفري اال ماكانت اال دارية والفنية واملادية اليت تشجع املعلمني عىل تدعمي مفاهمي حقوق اال نسان والطفل.  9

 املراجع : 

 

 .    2003،    4( رمق  2004  -  1995) ال مم املتحدة  : مبادئ تدريس حقوق اال نسان ، عقد ال مم املتحدة للتثقيف ىف جمال حقوق اال نسان  .1

ميان عبد هللا معر : مدى اال ملام حبقوق اال نسان دلى طلبة املدارس الثانوية مبحافظة انبلس   .2 جامعة النجاح الوطنية ىف  املعلمني ، رساةل ماجيس تري ، نظر  فلسطني من وهجة    –ا 

 .   2008فلسطني ،    –انبلس  

 .   2003،    15، دار اجلامعة اجلديد ، صـ     فاطمة حشاته زيدان  : مركز الطفل ىف القانون ادلوىل العام ، رساةل دكتوراه ، جامعة اال سكندرية   .3

دارة الرتبية ، تونس املنظمة  املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم : ادلليل التطبيقى للرتبية عىل حقوق اال نسان وممارسة  ادلميقراطية ، املنظمة العربية ل .4 لرتبية والثقافة والعلوم ا 

 ،2008   . 

 .   2008"دار الوفاء دلنيا الطباعه والنرش الاسكندريه  , 1نوال ابراهمي شلتوت ،حمسن محمد محص : طرق وأ ساليب التدريس يف الرتبيه البدنيه والرايضه "ط  .5

 .   1998العربية ، رساةل ماجيس تري ، لكية الرتبية الرايضية ، جامعة طنطا ،   يات الرتبية النوعية ىف مجهورية مرص يرسية عبد الغىن أ محد عبيد : تقومي ال نشطة الرايضية بلك  .6

 

 .    2005، القاهر، دار الرشوق،   1يونيس يف  : عامل عرى جدير ابل طفال ، دراسة حول واقع الطفوةل ىف ادلول العربية ، ط  .7

8. Benicia, D-as, " A study of persevere teachers" aptitudes toward human  rights and . 

9. http://www.ze.com/eer/articles.php?action=showQid=141 . 
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 برانمج تدرييب مقرتح لتمنية عنرص الرسعة وأ ثره عىل  

 مرت زحف عىل البطن    100حتسني املس توي الرمقي لس باحة  

 د : أ سامة سامل محمد الرشيف * 

 د: مسيحة عيل سامل الصقري **                                                                                  

 ***وليد عىل املرغىن                                                                                                                                           

 

تعترب الس باحة من ال نشطة الرايضية ذات التأ ثري الفعال عىل كفاءة وحيوية أ هجزة اجلسم ، حيث تكس به اللياقة البدنية العالية ، ل ن       :املقدمة ومشلكة البحث وأ مهيته  

ل داء ، كام أ هنا تمت يف وسط مغاير وما يتبع ذكل من اختالف يف درجة احلرارة والرطوبة ممارس هتا ختتلف عن سائر ال نشطة الرايضية ، حيث اختالف وضع اجلسم أ ثناء ا

 والضغط والكثافة وغري ذكل. 

واليت         ، الرايضة  املس توايت  أ عيل  ا ىل  الراييض  ابلفرد  الوصول  ا ىل  وهتدف   ، العلمية  واملبادئ  لل سس  تربوية ختضع  معلية  الراييض  قدراته  والتدريب  به  تسمح   

صيص للفرد هو اذلي حيدد واس تعداداته ، وليك يتحقق هذا جيب التدريب لتمنية وحتسني القدرات البدنية اخلاص بنوع النشاط الراييض املامرس ، حيث أ ن النشاط التخ

-80:  7( )29-28:  6ة عالية مع تأ خري ظهور التعب. )نوعية الصفة البدنية الرضورية اليت جيب تمنيهتا وتطويرها ، واليت ترفع من قدرته عىل ا جناز العمل امللكف به بكفاء

81-172  ( )8 :36-38 .) 

لس باحني العامليني جند  وملا اكنت ساحبة املنافسات تتطلب ال داء املس متر ابلرسعة القصوى عىل طول مسافة الس باق، ومبالحظة نتاجئ الس باحني العرب ومقارنهتا اب      

 ال حيدق ف مجيع مراحل الس باق ويرجع ذكل ا ىل هبوط معدل الرسعة خاصة لكام تقدمت مراحل الس باق مما يدل عىل اخنفاض أ ن هناك اخنفاض يف ال رقام ، وأ ن ذكل

احلقيقي واليت يعترب هو املؤرش  مس توي الرسعة ، وكثرياً ما يؤدي ا ىل ا خفاق الس باحني يف حتقيق املس توايت املتوقعة هلم ، وهذا ما يزيد من أ مهية دراسة تنظمي الرسعة  

 ( .40: 1لها.)

( ، أ ن عنرص الرسعة هو أ حد ال س باب الرئيس ية للفوز يف منافسات الس باحة ، وذكل ل نه يعين قدرة الفرد عىل احملافظة  1979حيث يشري محمد صبحي حسانني )      

 ( .273: 9لقاءات خاصة عندما تتساوي قدرات املتنافسني. )عىل مس تواه مبعل عايل من الرسعة طيةل فرتة التنافس ، وهذا العنرص أ سايس للفوز يف كثري من ال

نتاج القوة الالزمة للتقدم  وس باحة الزحف عىل البطن ا حدى طرق الس باحة التبادلية اليت تس تخدم فهيا حراكت اذلراعني ادلائرة ورضابت الرجلني التبادلية املس مترة ال        

أ داء التداخل احلريك بني ال جزاء اليت تش متل علهيا مسافة الس باحة مما يساعد عىل رفع مس توي الس باح فنيًا ورمقيًا. )  خالل الوسط املائ ، ا ىل جانب جناح الس باح يف  

10 :5 ( )13 :169-171 ) 

اجلهد والوقت ، حيث تتبلور  ومن منطلق ممارسة الباحث يف جمال الس باحة العبًا ومدراًب وعضواً لهيئة التدريس ، ظهرت أ مامه مشلكة تس تحق منه ادلراسة وبذل      

مرت زحف ، وهذه املشلكة ليست وليدة الصدفة ولكهنا تؤرق الباحث منذ أ ن اكن العبًا ، ومن خالل قراءات   100تكل املشلكة يف ضعف املس توي الرمقي لس بايح  

ماكنية حتسني املس توي الرمقي لس بايح   مرت زحف عىل البطن عن طريق وضع برانمج تدرييب مقرتح    100الباحث يف جمال ختصصه ودراس ته ومعل تودلت دليه فكره ا 

ت العربية وال فريقية وادلولية عن  لتمنية عنرص الرسعة ، حيث ميكن اال سهام اجلاد يف رفع املس توي الرمقي احمليل اللييب ، وبذكل ميكن الوقوف جنبًا ا ىل جنب مع املس تواي

 عىل البطن.مرت زحف  100طريق تقدمي المنوذج ال مثل لس بايح 

 

 أ هداف البحث : 

 هيدف هذا البحث ا ىل التعرف عىل تأ ثري الربانمج التدرييب املقرتح عىل لك من : 

 العجةل(.  –الرسعة  –الرسعة واملتغريات الكيامنتيكية ) الزمن  .1

 مرت زحف عيل البطن. 100املس توي الرمقي لس باحة  .2

 

 -وحتقيقًا ل هدافه وضع الباحث الفروض ال تية :لتوجيه العمل يف ا جراءات البحث فروض البحث : 

العجةل( للمقاطع ال ربعة لصاحل القياس  –الرسعة  –توجد فروق داةل ا حصائيًا بني القياسني القبيل والبعدي يف عنرص الرسعة واملتغريات الكيامنتيكية ) الزمن  .1

 البعدي. 

 مرت زحف عىل البطن لصاحل القياس البعدي.  100ملس توي الرمقي لس باحة توجد فروق داةل ا حصائيًا بني القياسني القبيل والبعدي يف ا .2

 

 التعريف بأ مه املصطلحات املس تخدمة يف البحث : 

 ( .   148:2" القدرة عيل ا جناز حركة أ و حراكت متكررة يف أ قل زمن ممكن " ) الرسعة : 

 ( .  10:  15" معدل تغيري الرسعة ابلنس بة للزمن " ) العجةل :

 عيل البطن :   س باحة الزحف 

 ( .   105: 14" معلية التقدم يف املاء عن طريق القوي احملركة الناجتة من خالل حراكت الشد وادلفع ابذلراعني والرضب ابلرجلني " )       

 

 ادلراسات السابقة : 

وعنواهنا " تأ ثري برانمج مقرتح لتمنية التحمل والرسعة عىل حتسني مس توي ال داء املهاري لطالبات الصف    ( 12( : ) 1989دراسة لييل عباملنعم عيل،وفاطمة محمد مصباح ) 

ة التحمل والرسعة عىل حتسني مس توى  الرابع بلكية الرتبية الرايضية للبنات ابلقاهرة يف الس باحات املقررة ".وهتدف هذه ادلراسة ا ىل التعرف عىل تأ ثري برانمج مقرتح لتمني

( طالبة مت تقس ميهم ا ىل مجموعتني متاكفئتني يف لك  40داء املهاري لطالبات الصف الرابع يف الس باحات املقررة ، حيث أ س تخدم املهنج التجرييب عىل عينة مكونة من )ال  
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جيابيًا عىل حتسن مس توي ال داء املهاري  من الطول والوزن والسن واملس توي املهاري ، واكن من أ مه نتاجئ هذه ادلراسة أ ن للربانمج املقرتح لتمنية التحمل   والرسعة تأ ثرياً ا 

، بيامن مل يكن للربانمج يف الس باحات املقررة من حيث زايدة املسافة للس باحات الثالث وكذكل الرسعة يف الس باحات الثالث ، وحتسني أ داء س باحة الزحف عىل الظهر 

جيابيًا عىل حتسني أ داء لك من س باحة الزحف عىل   البطن وس باحة الصدر. تأ ثرياً ا 

 

 وعنواهنا " أ ثر تشكيل طريقتني محلل التدريب ابس تخدام مرحةل التعويض الزائد عىل حتمل الرسعة للس باحني الناش ئني ".  ( 4( : ) 1990دراسة عصام أ محد حلمي ) 

ات ذات املسافات املزتايدة ، وكذكل اس تخدام التكرارات ذات وهتدف هذه ادلراسة ا ىل التعرف عىل أ ثر لك من طريقيت تشكيل محل التدريب ابس تخدام التكرار       

مرت متنوع ، كام اس هتدفت أ يضًا   200مرت حرة و    100املسافات املتساوية عىل حتمل الرسعة للس باحني الناش ئني ، وكذكل التعرف عىل تطور املس توي الرمقي لس بايح  

باح عند مرحةل التعويض الزائد وذكل يف الفرتة اال عدادية ال ويل والثانية للس باحني الناش ئني عىل عينة مكونة  التعرف عىل حمددات ظاهرة الوصول للحاةل الفس يولوجية للس  

نتاجئ  13  –  12( س باحًا من س بايح اندي هيلوبولس الراييض من الناش ئني ترتاوح أ عامرمه بني )12من ) ( س نة  ، حيث اس تخدام املهنج التجرييب ، واكن من أ مه 

املتساوية عىل   يل التدريب ابس تخدام مرحةل التعويض الزائد بطريقة التكرارات ذات املسافات املزتايدة أ فضل من تشكيل بطريقة التكرارات ذات املسافاتادلراسة تشك

 ( الناش ئني  للس باحني  الرسعة  البحث مم13،    12تمنية صفة حتمل  بني س بايح مجموعيت  ا حصائيًا  داةل  فروق  توجد  أ نه ال  كام   ، أ ن لك من طريقيت  ( س نة  يدل عىل  ا 

( س نة ، وأ ن احلاةل  13،  12مرت متنوع للس باحني الناش ئني من ) 400مرت وحدة ، و  100التدريب قيد ادلراسة  لها نفس التأ ثري عىل التقدم ابملس توي الرمقي يف س باحة 

النبض   الزائد عند وصول معدل  التعويض  ا ىل مرحةل  الس باحني تصل  لهؤالء  ا ىل  الفس يولوجية  ال داء  تكرارية  الراحة بني  نبضة دقيقة خالل   200،    100خالل فرتات 

 نبضة / دقيقة خالل املرحةل اال عدادية الثانية.  140،  120املرحةل اال عدادية ال ويل ، ووصول النبض ا ىل 

 

  الرسعة عىل املس توي الرمقي لس بايح الزحف عىل البطن ".وعنواهنا " أ ثر اس تخدام برانجمني خمتلفني لتنظمي  (3( : ) 1991دراسة سامية غامن ، واكرم متويل ) 

عة املرتفعة عىل املس توي الرمقي وهتدف هذه ادلراسة ا ىل املقارنة بني أ سلويب التدريب ابس تخدام الرسعة املرتفعة تلهيا الرسعة املنخفضة ، الرسعة املنخفضة تلهيا الرس       

( س باحة مث تقس ميهم ا ىل مجموعتني ، حيث أ س تخدم املهنج التجرييب ، واكن من أ مه نتاجئ 16طن عىل عني مكونة من )للس باحات الناش ئات يف س باحة الزحف عىل الب

ة املرتفعة هل تأ ثري ا جيايب  هذه ادلراسة أ ن اس تخدام أ سلوب تدريب الس باحني والس باحات ابلرسعات اخملتلفة ، وأ سلوب التدريب ابس تخدام الرسعة املنخفضة يلهيا الرسع

 عن ال سلوب ال خر ، أ سلوب التدريب املس تخدم ال تظهر نتاجئه قبل مثانية أ سابيع.

 

 وعنواهنا "حتمل الرسعة وعالقته بزمن املقاطع لس بايح املس توايت العالية ".  ( 11( : )1992دراسة محمد محمود محمد مصطفي )

امل       وزمن  الرسعة  بني حتمل  العالقة  ا ىل حتديد  ادلراسة  الرمقي  وهتدف هذه  واملس توي  املقاطع  أ زمنة  بني  العالقات  العالية كذكل حتديد  املس توايت  لس بايح  قاطع 

م حيث    1991( س باح شاركوا يف هناية بطوةل امجلهورية الش توية لعام  32والعالقة بني بعض املتغريات الفس يولوجية لس بايح املس توايت العالية عيل عينة مكونة من )

جيابية داةل ا حصائيًا بني حتمل الرسعة وزمن املقاطع لس بايح املس توايت العاليأ س تخدم الباحث املهنج الو  ة كام  صفي ، واكن من أ مه نتاجئ هذه ادلراسة أ نه توجد عالقة ا 

جيابية داةل جيابية داةل ا حصائيًا بني أ زمنة املقاطع واملس توي الرمقي لس بايح املس توايت العالية ، كام أ نه توجد عالقة ا  ا حصائيًا بني بعض املتغريات الفس يولوجية   توجد عالقة ا 

 واملس توي الرمقي لس بايح املس توايت العالية.

 

 ا جراءات البحث : 

 أ س تخدم الباحث املهنج التجرييب بتصممي اجملموعة التجريبية الواحدة ، حيث يعترب املهنج املالمئ لطبيعة وظروف هذا البحث .  مهنج البحث : 

( س باحًا من 40( س باحًا من ا جاميل جممتع البحث واذلي يتكون من )12مت اختيار عينة البحث ابلطريقة العمدية من س بايح منتخب طرابلس وعددمه )   عينة البحث : 

 م .  2016%( واملشرتكني يف بطوةل الس باحة اليت أ قميت يف منطقة طرابلس عام 30ثالثة أ ندية بنس بة )

جراء التج       م لقياس عنرص الرسعة( ، وكذكل   25السن( وكذكل اختبار البحث )  –الوزن    –انس ل فراد العينة يف املتغريات ال ساس ية ) الطول  وقد قام الباحث اب 

 م زحف .  100املس توي الرمقي لس باحة 

 (   1جدول )  

 توزيع أ عداد عينة البحث عىل ال ندية 

 النس بة املئوية  عدد أ فراد العينة  ا جاميل جممتع البحث أ س النادي ت

 % 27.24 3 11 اندي جزنور البحري  1

براهمي الرتييك  2  % 30.61 4 13 الشهيد ا 

 % 31.10 5 16 اندي ابب البحر  3

 % 30 12 40 اجملموع  6

 

م لقياس عنرص الرسعة ، املس توي الرمقي لس باحة   25مت ا جراء التجانس ل فراد العينة يف املتغريات ال ساس ية ) الطول ، الوزن ، السن ( وكذكل اختبار البحث )        

 م زحف عيل البطن ( واجلدول التايل يوحض جتانس عينة البحث يف املتغريات قيد ادلراسة . 100
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 توسط احلسايب والاحنراف املعياري والوس يط ومعامل الالتواء للمتغريات قيد ادلراسة (امل   2جدول )  

 12ن = 

 املعاجلات اال حصائية 

 

 املتغريات 

 الالتواء  الوس يط الاحنراف املعياري  املتوسط احلسايب

 0 163.2 8.11 163.2 الطول 

 -0.81 63.5 8.41 63.4 الوزن 

 0.64 15 2.47 15.61 العمر 

 1.04 16.57 1.08 17.44 )رسعة( م    25

 -0.31 79.1 5.16 79 م ) املس توي الرمقي(   100

( ، مما يدل عىل أ ن أ فراد عينة البحث متجانسة يف مجيع    3( أ ن قمية معامل الالتواء مجليع متغريات البحث تقع ما بني القمية    ) ±  2يتضح من نتاجئ جدول )        

 . العتدايلاملتغريات ، وأ ن توزيع العينة خيضع للمنحين 

 ال دوات وال هجزة املس تخدمة يف البحث : 

 هذه ادلراسة اس تعان الباحث ابل دوات وال هجزة التالية : مجلع بياانت  

 هجاز الرس تاميرت لقياس الطول ) ل قرب س نتميرت(. .1

 مزيان طيب  لقياس الزمن ) ل قرب كيلو جرام(.  .2

يقاف لقياس الزمن ) ل قرب  .3  من الثانية(. 0.01ساعة ا 

 لوحات رضابت الرجلني اس تخدمت خالل الوحدات التدريبية.  .4

 نتاجئ البطوةل.بطاقات  .5

 

 الاختبارات املس تخدمة يف البحث : 

 م لقياس عنرص الرسعة(.  25اختبار )  -أ  

 م زحف. 100قياس املس توي الرمقي لس باحة  -ب

 

 ادلراسات اال س تطالعية : 

 ادلراسة اال س تطالعية ال ويل :  .1

جراء دراسة ا س تطالعية يوم ال حد بتارخي  ( س باحني من خارج عينة البحث وذكل هبدف ا جراء معاميل الثبات  5مكونة من )م عىل عينة   2016/ 07/ 17قام الباحث اب 

 واملوضوعية . 

 5ن =  معامل الثبات واملوضوعية الختبار البحث  (   3جدول )  

 معامل املوضوعية  معامل الثبات  الاختبار 

 70.12 72.61 م ) رسعة (   25

 

:  الاس تطالعية ادلراسة   .2 جراء  الثانية  الباحث اب  بتارخي  قام  ال حد  يوم  ( س باحني من 5م عىل عينة مكونة من )  07/2016/  24دراسة اس تطالعية اثنية 

 -خارج أ فراد عينة البحث وذكل هبدف التعرف عىل ال يت :

 مالمئة ماكن تنفيذ الربانمج .  ▪

 التأ كد من صالحية ال دوات وال هجزة املس تخدمة يف القياس .  ▪

 ل فراد عينة البحث .التأ كد من مالمئة الاختبار اخملتار  ▪

 حتديد الزمن املناسب لتطبيق الاختبار وكذكل الوحدات التدريبية .  ▪

 حتديد الشدة واحلجم والتكرار للمترينات املس تخدمة .  ▪

 جتريب بعض وحدات الربانمج ملعرفة مدى مناسبهتا ل فراد العينة .  ▪

 تدريب ال يدي املساعدة . ▪

▪  

 : املقرتح  التدرييب  ما  الربانمج  مع بعض    من خالل  ومقابالت خشصية  مناقشات  من  ليه  ا  توصل  ما  ا ىل  ودراسات سابقة ابال ضافة  علمية  مراجع  الباحث من  توفر دلى 

عداد الربانمج التدريالعاملني يف هذا اجملال ، وكذكل من خالل ممارس ته جملال الس باحة العبًا ومدراًب وحمارضاً " عضواً لهيئة التدريس جبامعة طرابلس " ،   يب املقرتح  قام اب 

ليه محمد صبحي حسانني ) ا  أ شار  ما  املقرتحة عىل  التدريبية  الوحدات  أ سامة اكمل راتب )1973، وقد استند يف وضع حمتوى  ( ،  1982( ، وكذكل عيل محمد زيك ، 

 (.1994( ، وأ بو العالء عبد الفتاح )1984ودراسة عيل فهمي البيك )
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 أ سس الربانمج التدرييب املقرتح : 

 أ س تخدم الباحث طريقة التدريب اخملتلط ابس تخدام ثالث طرق تدريب . ▪

عطاء اجلرعات اخلاصة بتمنية عنرصالرسعة تطبق طريقة املسافات الزائدة .  ▪  عند ا 

 م يف البعض ال خر .  50م يف بعض التدريبات ومبقدار  25تزداد مسافات التكرارات مبقدار  ▪

ت  ▪ ال  والشدة  احلجم  مع  الراحة  فرتات  الطاقة  تناسب  نتاج  اب  فقط  عىل الارتقاء  قارصاً  س يكون  والعمل   ، الطبيعية  احلاةل  ا ىل  القلب  نبضات  بعودة  سمح 

 الالهوائية احملددة . 

 % حسب نوعية التدريب .  100 -%  80ترتاوح شدة التدريبات من  ▪

 تكرارات . 6 – 1عدد التكرارات تتناسب مع شدة التدريب وترتاوح من  ▪

بناء تكرارات اجملموعات التدريبية اخلاصة بتمنية عنرصالرسعة حلساب نس بة شدة ال داء )  يمت لك أ س بوع   ▪  –  80قياس املسافات التدريبية املس تخدمة يف 

 % من أ قيص شدة( اخلاصة هبذه التكرارات ، وذكل لتطوير رسعة أ داء التدريبات وفق اكتساب الفورمة الرايضية .  100

أ نه حقق نتاجئ Dick( "1980من ادلراسات لتحديد أ نسب فرتة ميكن خاللها تمنية عنرصالرسعة حيث يذكر " ديك  مدة التدريب : أ جريت العديد   ▪  ، )

 معنوية بعد فرتة مثان أ سابيع وبذكل أ ختار الباحث فرتة مثانية أ سابيع تدريب متصةل لتمنية عنرص الرسعة . 

 

/    8/  31ف ا يل يوم الاربعاء    7/2016/ 31ربانمج التدرييب املقرتح ملدة مثانية أ سابيع يف الفرتة من يوم ال حد  قام الباحث بتطبيق ال  تطبيق الربانمج التدرييب املقرتح :

 -م وذكل حبوض الس باحة مبنطقة عني زارة  بطرابلس حيث اكنت مواصفات احلوض اكل يت : 2016

 ( أ متار. 8( مرت وعرض )25حوض مفتوح بطول ) ▪

 ( درجة مئوية.   28 – 25درجة حرارة املاء ترتاوح من )  ▪

( وحدة  16الربانمج املقرتح عىل )وقد مت تطبيق الربانمج التدرييب املقرتح بواقع أ ربعة وحدات تدريبية يف ال س بوع ، أ ايم الاحد واالثنني وال ربعاء وامخليس ، واحتوى       

 اال حامء املائ ، اجلزء الرئييس ، اجلزء اخلتايم .تدريبية ، واكن زمن الوحدة التدريبية )ساعة ونصف( مقسمة عىل ثالث أ جزاء ويه 

 

 موذج لوحدة تدريبية يومية ابس تخدام طريقة التدريب اخملتلط   (   4جدول )  

 طريقة التدريب  شدة المترين  فرتة الراحة  جحم المترين  أ جزاء الوحدة التدريبية 

 امحلل املس متر %40 - مرت ا حامء  600 اجلزء المتهيدي 

 الرئييس اجلزء 

 مرت س باحة حرة 100×  6

 مرت رجلني 50×  8

 مرت ذراعني  50×  8

 مرت س باحة حرة 150×  6

 مرت س باحة حرة 100×  2

 / ث  90

 / ث  60

 / ث  60

 / ث  45

 / ق  3

80% 

80% 

80% 

80% 

100% 

 تدريب فرتي مرتفع الشدة 

 تدريب فرتي مرتفع الشدة 

 تدريب فرتي مرتفع الشدة 

 الزائدة تدريب املسافة 

 تدريب تكراري 

 - - - مرت س باحة سهةل 200 اجلزء اخلتايم

 مرت 3300 مجموعة املسافة املس بوحة 

 

 املعاجلات اال حصائية : 

 املتوسط احلسايب. ▪

 الاحنراف املعياري.  ▪

 الوس يط. ▪

 معامل الالتواء.  ▪

 . T.Test"ت" الفروق  ▪

 . Repeared Anovaحتليل التباين التكراري  ▪

 البحث : مناقشة نتاجئ  

 أ واًل : عرض ومناقشة نتاجئ الفرض ال ول : 

 (املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري وقمية ) ت ( الفروق بني القياسني القبيل والبعدي يف أ زمنة املقاطع ال ربعة   5جدول )  

 املتغريات 
الفرق بني   القياس البعدي  القياس القبيل 

 املتوسطات 
 قمية ت الفروق 

 ± ع  س  ± ع  س 

 2.103 0.413 1.291 17.130 1.326 18.119 زمن املقطع ال ول 

 2.319 0.306 1.423 19.028 1.610 20.113 زمن املقطع الثاين 

 * 3.327 0.71 1.540 21.215 1.703 23.010 زمن املقطع الثالث 

 * 3.613 3.901 4.098 26.273 4.312 27.977 زمن املقطع الرابع 
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 .   2.201=   0.05مس توي معنوية قمية ت اجلد ولية عند 

سوبة  ( وجود فروق داةل ا حصائيا بني القياسني القبيل والبعدي يف أ زمنة املقطعني الثالث والرابع لصاحل القياس البعدي حيث اكنت قمية ت احمل 5يتضح من اجلدول )        

 .  0.05اكرب من قمية ت اجلد ولية عند مس توي 

 فروق بني القياسني القبيل والبعدي يف الرسعة للمقاطع ال ربعة (املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري وقمية ) ت ( ال   6جدول )  

 املتغريات 
الفرق بني   القياس البعدي  القياس القبيل 

 املتوسطات 
 قمية ت الفروق 

 ± ع  س  ± ع  س 

 2.013 0.034 0.138 1.477 0.209 1.511 زمن املقطع ال ول 

 1.191 0.061 0.112 1.198 0.231 1.397 زمن املقطع الثاين 

 0.312 0.034 0.098 1.173 0.227 1.193 زمن املقطع الثالث 

 * 4.198 0.152 0.123 1.104 0.210 1.870 زمن املقطع الرابع 

 . 2.201=   0.05قمية ت اجلد ولية عند مس توي معنوية 

       

  ( وجود فروق داةل ا حصائيا بني القياسني القبيل والبعدي يف رسعة املقطع الرابع لصاحل القياس البعدي ، حيث اكنت قمية ت احملسوبة اكرب 6يتضح من بياانت جدول ) 

 .  0.05من قمية ت اجلد ولية عند مس توي 

 

 القياسني القبيل والبعدي يف جعةل املقاطع ال ربعة (املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري وقمية ) ت ( الفروق بني    7جدول )  

 

 املتغريات 
الفرق بني   القياس البعدي  القياس القبيل 

 املتوسطات 
 قمية ت الفروق 

 ± ع  س  ± ع  س 

 1.203 0.017 0.110 0.068 0.033 0.092 زمن املقطع ال ول 

 0.114 0.021 0.092 0.054 0.057 0.105 زمن املقطع الثاين 

 0.316 0.005 0.041 0.080 0.027 0.087 املقطع الثالث زمن  

 * 4.107 0.010 0.023 0.076 0.083 0.065 زمن املقطع الرابع 

 . 2.201=   0.05قمية ت اجلد ولية عند مس توي معنوية 

 

  ( وجود فروق داةل ا حصائيا بني القياسني القبيل والبعدي يف جعةل املقطع الرابع لصاحل القياس البعدي ، حيث اكنت قمية ت احملسوبة اكرب 7يتضح من بياانت جدول )      

 .  0.05من قمية ت اجلد ولية عند مس توي 

 بني القياسني القبيل والبعدي الختبار الرسعة (املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري وقمية ) ت ( الفروق    8جدول )  

 

 املتغريات 
الفرق بني   القياس البعدي  القياس القبيل 

 املتوسطات 
 قمية ت الفروق 

 ± ع  س  ± ع  س 

 * 4.078 0.94 1.11 16.19 1.32 17.12 م رسعة 25اختبار 

 . 2.201=   0.05قمية ت اجلد ولية عند مس توي معنوية 

       

،   0.05( وجود فروق داةل ا حصائيا بني القياسني القبيل والبعدي يف اختبار الرسعة ، حيث اكنت قمية ت اجلد ولية داةل عند مس توي  8يتضح من بياانت جدول ) 

 ويرجع ذكل ا يل تأ ثري الربانمج التدرييب املقرتح . 

لقياسني القبيل والبعدي يف أ زمنة املقطعني ال ول والثاين ابلرمغ من وجود فروق بني املتوسطات ( عدم وجود فروق داةل ا حصائيا بني ا 5كام يتضح من نتاجئ جدول )      

ال أ هنا غري داةل ا حصائيا ، كام توجد فروق داةل ا حصائيا بني القياسني القبيل والبعدي يف أ زمنة املقطعني الثالث والرابع ، ويرجع ا لباحث هذه الفروق ا يل فاعلية وتأ ثري  ا 

( ا يل أ ن اس تخدام طريقة التدريب الفرتى املرتفع الشدة والتكراري  1992( ، ومحمد حسن عالوي )1990ج التدرييب املقرتح . حيث يشري عصام عبد اخلالق )  الربانم

 هتدف ا يل تمنية عنرص الرسعة .

                                                               (5 :152 – 160 ( )8  :222 ). 

 اثنيًا : عرض ومناقشة نتاجئ الفرض الثاين : 

 حتليل التباين وقمية " ف " للقياسات القبلية يف أ زمنة املقاطع ال ربعة   (   9جدول )  

 

 قمية " ف "  متوسط مجموع املربعات  درجات احلرية  مجموع املربعات  املصدر 

  297.123 4 71.226 بني اجملموعات 

 * 39.475 6.712 63 361.094 داخل اجملموعات 

   67 432.320 اجملموع اللكي 

 . 2.82=  0.05قمية "ف" اجلد ولية عند مس توي 
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 ، وهذا يعين أ ن هناك فروقاً بني أ زمنة املقاطع ال ربعة   0.05( أ ن حتليل التباين للقياسات القبلية ل زمنة املقاطع ال ربعة دال ا حصائيا عند مس توي  9يتضح من اجلدول )  

 (حتليل التباين وقمية " ف " للقياسات القبلية يف رسعة املقاطع ال ربعة   10جدول )  

 قمية " ف "  متوسط مجموع املربعات  درجات احلرية  عات مجموع املرب  املصدر 

  0.629 3 1.904 بني اجملموعات 

 * 28.713 0.035 43 0.715 داخل اجملموعات 

   46 2.619 اجملموع اللكي 

 . 2.82=  0.05قمية "ف" اجلد ولية عند مس توي 

 

للقياسات القبلية يف رسعة املقاطع ال ربعة دال ا حصائيا عند مس توي    10يتضح من اجلدول )         ، وهذا يعين أ ن هناك فروقًا بني رسعة    0.05( أ ن حتليل التباين 

 املقاطع ال ربعة . 

 حتليل التباين وقمية " ف " للقياسات البعدية يف أ زمنة املقاطع ال ربعة   ( 11) جدول 

 قمية " ف "  متوسط مجموع املربعات  درجات احلرية  مجموع املربعات  املصدر 

  98.711 3 311.129 بني اجملموعات 

 * 36.12 2.841 46 179.141 داخل اجملموعات 

   49 490.270 اجملموع اللكي 

 . 2.82=  0.05قمية "ف" اجلد ولية عند مس توي 

، وهذا يعين أ ن هناك فروقًا بني أ زمنة املقاطع    0.05( ان حتليل التباين للقياسات البعدية ل زمنة املقاطع ال ربعة دال ا حصائيا عند مس توي    11يتضح من اجلدول )    

 ال ربعة . 

 (حتليل التباين وقمية " ف " للقياسات البعدية يف رسعة املقاطع ال ربعة   12جدول ) 

 قمية " ف "  متوسط مجموع املربعات  درجات احلرية  املربعات مجموع   املصدر 

  0.421 3 1.317 بني اجملموعات 

 * 38.017 0.029 42 0.619 داخل اجملموعات 

   45 1.936 اجملموع اللكي 

 . 2.82=  0.05قمية "ف" اجلد ولية عند مس توي 

       

للقياسات البعدية يف رسعة املقاطع ال ربعة دال ا حصائيا عند مس توي    12يتضح من اجلدول )        ، وهذا يعين أ ن هناك فروقًا بني رسعة    0.05( ان حتليل التباين 

الرسعة ( بني لك مقطع   –الكيامنتيكية ) الزمن ( وجود فروق داةل ا حصائيا يف القياس البعدي للمتغريات    12،    11،    10املقاطع ال ربعة .  كام يتضح من نتاجئ اجلداول )  

( ، أ ن تمنية الرسعة عند الس باحني حيتاج ا يل الس باحة بطريقة مجموعات برسعة الس باق 1983وأ خر حيث اكنت قمية " ف " داةل ا حصائيا حيث يذكر تورب وريس )

 وكذكل اس تخدام الرسعة املتنوعة. 

مرت ا يل   100( أ ن معدل تزايد الرسعة والرسعة القصوى يدالن عيل الرسعة . وذلكل قام الباحث بتقس مي مسافة الس باحة  1978( مع يه )1976ويتفق كونسلامن )       

ليه بوبر ا يل أ ن منحنيات الرسعة تعطي معلومات عن مياكنيكية احلركة ،  ملقاطع وان حتليل العالقة بني ا  أ ربعة مقاطع وقام بتحليل الرسعة للس باح ويتفق ذكل مع ما أ شار ا 

 ال ربعة تسهم يف تغيري رسعة الس باح ، أ ي أ ن مقدار التغيري يوحض مدي فاعلية احلركة ، كذكل معرفة الرسعة القصوى للس باح .

 

 ت ال تية : يف حدود جممتع البحث وال دوات املس تخدمة ويف ضوء ال هداف ونتاجئ التحليل اال حصائ أ مكن للباحث التوصل ا ىل الاس تنتاجاأ واًل : الاس تنتاجات : 

 أ دى الربانمج التدرييب املقرتح ا ىل حتسني عنرص الرسعة وقد ظهر ذكل من خالل :  -1

 الرسعة ( للمقاطع ال ربعة لصاحل القياس البعدي .  –وجود فروق داةل ا حصائيًا بني القياسني القبيل والبعدي يف املتغريات الكيامنتيكية )الزمن  ▪

 القياسني القبيل والبعدي يف اختبار الرسعة وذكل لصاحل القياس البعدي .وجود فروق داةل ا حصائيًا بني  ▪

لس باحة   -2 الرمقي  املس توي  ا ىل حتسني  املقرتح  التدرييب  الربانمج  والبعدي يف   100أ دى  القبيل  القيايس  بني  ا حصائيًا  داةل  فروق  لوجود  وذكل  زحف  مرت 

 . مرت زحف لصاحل القياس البعدي  100املس توي الرمقي لس باحة 

 مرت زحف .  100اس تخدام الباحث لطريقة التدريب اخملتلط يف الربانمج التدرييب املقرتح أ دى ا ىل حتسني لك من عنرص الرسعة واملس توي الرمقي لس باحة  -3

 

لهيا هذه ادلراسة يوىص الباحث ابل يت :اثنيًا : التوصيات :    -عامتدا عىل النتاجئ اليت توصلت ا 

 مرت زحف عيل البطن . 100ملقرتح بطريقة التدريب اخملتلط حيث أ دى ا ىل حتسني لك من الرسعة واملس توي الرمقي لس باحة اس تخدام الربانمج التدرييب ا -1

   مرت الثانية ، ملا لها الاهامتم ابلتدريب عىل زايدة الرسعة يف اجلزء ال خري من مسافة امخلسني مرت ال ويل )املقطع الثاين( ، وكذكل اجلزء ال خري من امخلسني -2

 مرت زحف . 100من تأ ثري عىل زمن س باحة 

 يف تدريب مقاطع الس باحة . Fartlikالاهامتم ابس تخدام تدريبات الس باحة اجملزاة ابلرسعة املتغرية  -3

س تخدام طرق تدريب أ خرى ومقارنة نتاجئها بنتاجئ هذه ادلراسة .  -4  ا جراء دراسات مماثةل ولكن اب 

 العاملني يف جمال التدريب ال ماكنية الاس تفادة من هذه النتاجئ . توجيه نتاجئ هذه ادلراسة ا ىل  -5

نشاء حاممات للس باحة . -6  توس يع قاعدة اللعبة من خالل ا 
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 املراجع العربية : 

الرايضية ، اجملدل الثالث ،  أ سامة اكمل راتب : مقارنة بني الس باحني العامليني واملرصيني يف تنظمي الرسعة ملسابقات الس باحة ، حبث منشور ، جمةل الرتبية   -1

 م. 1986العدد اخلامس والسادس ، أ غسطس 

 م .  1999بسطوييس أ محد بسطوييس : أ سس ونظرايت التدريب الراييض ، دار الفكر العريب ، القاهرة ،  -2

الزحف عىل -3 لس بايح  الرمقي  املس توي  لتنظمي الرسعة عىل  أ ثر اس تخدام برانجمني خمتلفني   : البدنية سامية غامن واكرم متويل  للرتبية  العلمية  البطن ، اجملةل   

 م . 1991والرايضة ، العدد الثاين عرش ، القاهرة ، 

التدريب ابس تخدام مرحةل التعويض الزائد عىل حتمل الرسعة للس باحني الناش ئني ، رساةل ماجس ت -4 أ ثر تشكيل طريقتني محلل  ري غري  عصام أ محد حلمي : 

 م . 1990نيني ، القاهرة ، منشورة ، لكية الرتبية الرايضية للب 

 م .  1990عصام عبد اخلالق : التدريب الراييض ، دار املعارف ، القاهرة،  -5

 م .  1994عيل بن صاحل الهرهوري : عمل التدريب الراييض ، الطبعة ال ويل ، منشورات جامعة بنغازي ،  -6

 م . 1979القاهرة ، محمد حسن عالوي : عمل التدريب الراييض ، الطبعة ال ويل ، دار املعارف ،  -7

 م .  1992محمد حسن عالوي : عمل التدريب الراييض ، الطبعة الثانية ، دار املعارف ، القاهرة  -8

 م .  1987محمد صبحي حس نني : التقومي والقياس يف الرتبية البدنية ، اجلزء ال ول ، الطبعة الثانية ، دار الفكر العريب ،  -9

أ ثر قوة لك من   -10  : الرتبية محمد جمدي حسن منصور  بلكية  املركزية  املكتبة  للس باحة ، رساةل دكتوراه ،  الطرق اخملتلفة  اذلراعني والرجلني عيل الرسعة يف 

 م . 1980الرايضية للبنات ، القاهرة ، 

الرتبية الرايضية للبنات ،    محمد محمود محمد مصطفي : حتمل الرسعة وعالقته بزمن املقاطع لس بايح املس توايت العالية ، رساةل ماجس تري غري منشورة ، لكية -11

 م . 1992القاهرة ، جامعة حلوان ، 

لتمنية التحمل والرسعة عىل حتسني مس توي ال داء املهاري لطالبات الصف الرا -12 تأ ثري برانمج مقرتح  بع بلكية الرتبية لييل عبد املنعم وفاطمة محمد مصباح : 

 م . 1989العلمي ال ول ،  الرايضية للبنات ابلقاهرة يف الس باحات املقررة ، املؤمتر

 م .  1981الرابع ،  نبيةل لبيب محمود : التحليل المكي حلراكت اذلراعني والرجلني يف س باحة الزحف ، دراسات وحبوث ، جامعة حلوان ، اجملدل الرابع ، العدد -13

 م . 1977نبيل العطار وعصام حلمي : مقدمة يف ال سس العلمية للس باحة ، دار املعارف ، القاهرة ،  -14

 م .  1990مرت حرة ، جامعة حلوان ، القاهرة ،  100هدي محمد طاهر : تأ ثري تنظمي الرسعة عيل املس توي الرمقي  -15
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 تقيمي حمتوى مناجه الرتبية الوطنية والثقافة املدنية ىف تمنية القمي مبرحةل         

                                                                                            التعلمي ال ساىس" بليبيا" 
 

 * د /عبدالقادرأ محد البصباص             

 ** د/ هشام القمودي احلايف   

براهمي أ بوزيد اذلوييب                                                                                                                                                      *** د/ ا 

                                                   
 سواء تداعيات من يصاحهبا وما العوملة ظاهرة أ خطرها التحدايت، من كثرياً  الثالثة ال لفية بداية يف سواء حد عىل والنامية املتقدمة اجملمتعات تواجه:   مقدمة             

واليت يأ يت عىل رأ سها تعزيز قمي الانامتء، والوالء، والهوية الوطنية  الاقتصادية، أ و الس ياس ية، أ و الثقافية، أ و عىل صعيد ترس يخ القمي  الاجامتعية،أ و التمنية صعيد عىل

الاهامتم بتمنية القمي دلى   ولقد أ دت التغريات اليت شهدها العامل يف العقود ال خرية من القرن املنرصم ا ىل زايدة للمجمتع، والتسامح، واملشاركة يف احلياة الس ياس ية وغريها

اليت تساعدمه   والشعوب من خالل تزويد ال فراد ابملعارف والقمي والاجتاهات الاجامتعية والس ياس ية وال خالقية لامتسك النس يج اجملمتعي لدلولال فراد ابعتبارها صامم أ مان 

 عىل التكيف مع هذه التغيريات ومواهجة حتدايهتا يف ضوء اخلصوصية اجملمتعية للك دوةل وشعب. 
براهمي) براهمي واندية ا   أ ن تمنية القمي دلى الطلبة تعد من أ مه الس بل ملواهجة حتدايت القرن احلادي والعرشين، ويه قضية أ من قويم،  (2001يؤكد شعبان ا 

التقدم يتعدى قضااي  املتقدمة  ادلول  بني  التنافس  أ صبح جمال  ذ  ا  الوقائية،  الرتبية  من  مناهجه   ونوع  وتطوير  التعلمي  ا صالح  التنافس يف جمال  ا ىل  الفضاء  الصناعي وغزو 

كساب القمي يعد الركزية ال ساس ية للمشاركة اال جيابية عتباره املدخلاب ذ ا ن ا  والفعاةل يف التمنية الاجامتعية، أ و الاقتصادية، أ و الس ياس ية، وذكل  للقرن احلادي والعرشين. ا 

 ( 2: 3-2وادلويل.)ابل مور الاجامتعية، والس ياس ية، وتمنية اال حساس ابلواجب حنو اجملمتع احمليل  هبدف تطوير معارف النشء

املدنية دوراً همامً يف تمنية قمي املواطنة ملا تتضمنه من معلومات عن   وتلعب ادلراسات الاجامتعية بفروعها اخملتلفة التارخي واجلغرافيا والرتبية الوطنية والرتبية

الس ياس ية، ا النظم  من  ا ىل مجموعة  ابال ضافة  الوطنية،  والواجبات  واحلقوق،  ادلوةل،  ال خرين،   لقمي اكالنامتءومؤسسات  مع  والتعايش  والشورى،  للوطن،  مث  والوالء هلل 

 والعداةل الاجامتعية وغريها. 

يف تمنية القمي دلى الناش ئة، وذكل من أ جل ا جياد مواطن حيب   وتعد مناجه الرتبية املدنية ا حدى مناجه ادلراسات الاجامتعية من الوسائل البناءة اليت تسهم

والفعل والسلوك ملامرسة هذا ادلور. فهيي تربية تتضمن  وبنائه، ويدرك دوره ال خاليق، والوطين، والقويم، واحلضاري، واال نساين، ويبادر ابلعمل ويتفاين يف خدمتهالوطن  

 ( 14: 1) وسلواكً دلى والقميية، ودجمها للمكوانت املعرفية والوجدانية والسلوكية حبيث ترتمج قوالً  الرتبية الشخصية والرتبية ال خالقية

 وحقوق اال نسان بشلك مبارش وغري مبارش اذلي تناول املفاهمي والقمي ولقد معلت وزارة الرتبية والتعلمي الليبيه عىل تضمني مهناج الرتبية املدنية مفاهمي وقمي

والتسامح ...مضن سلسةل مقررات الرتبية املدنية اليت عرضها بشلك متتابع   والتعدديةاملتعلقة ابملواطنة وحقوق اال نسان وواجباته والعدل والسالم والتعامل مع ال خرين ،  

أ زمة عىل الصعيد الرتبوي ،   ولقد أ دى غياب  بعض القمي وعدم متثيلها ابلشلك املناسب يف مناجه الرتبية املدنية ا ىل حسب الفئة  العمرية والمنو اذلهين والسلويك للطفل ،

 عارض ما بني مؤيد ومعارض ، وانعكست عىل الصعيد اجملمتعي يف س يادة قمي التعصب اليت تلغي مساحات احلواروقبول ال خر. اكنت يف شلك تضارب وت

عداد مواطن يشعر بعقيدته واجامتعيته وقوميته ووطنه ، وفهيا تتأ رج املشاعر الوطنية ، ل ن تشكيل خشصيات الطلبه يف  وتسعى املرحةل ال ساس يه ا ىل ا 

:  75يريدهااجملمتع والوطن.)حةل يكون ميسورا  ل هنم يف بداية مرحةل املراهقة ، ويه مرحةل اضطراب نفيس يسهل أ ثناء ها الرتكزي عىل بناء خشصياهتم ابلطريقة اليت  هذه املر 

6 ) 

والثقافه املدنية بشلك خاص ، والقصور اذلي   عام، ومناجه الرتبيةالوطنيه ومن خالل العرض السابق ل مهية تمنية القمي عرب مناجه ادلراسات الاجامتعيه بشلك

احلالية ا ىل تقومي حمتوى مناجه الرتبيه الوطنيه  صاحب تأ ليف وتنفيذ هذه الكتب ، وأ مهية مرحةل التعلمي الاسايس يف تشكيل الهوية الوطنية للطلبة ، ذلا تسعى ادلراسة 

 والثقافه املدنيه لتالميذ مرحةل التعلمي ال سايس .

 اسة: أ س ئةل ادلر 

 ما القمي املناس بة ملناجه الرتبية الوطنيه والثقافه املدنيه لتالميذ مرحةل التعلمي ال سايس ؟  -1

 ما مدى توافر القمي مبحتوى مناجه الرتبية الوطنيه والثقافه املدنيه لتالميذ مرحةل التعلمي ال سايس؟ -2

 الرتبيه الوطنيه :  

جي ا  أ هنا"انامتء  الوطنية عىل  الرتبية  يمني مجموعة من تعرف  أ ن  الناشئ، يس تطيع من خاللها  للوطن، ويه" معلية منو وتطور جلانب من جوانب خشصية  ايب 

وأ ن يؤدي دوره بوعي وخلق وكفاءة  املعلومات واملفاهمي والاجتاهات والقناعات، وما يرتبط هبا من العادات واملهارات والقمي اليت تساعد عىل فهم اجملمتع اذلي يعيش فيه  

 ( 3: 166ولية" )ومسؤ 

 ه( تعرف املوسوعة العاملية الرتبية عيل القمي :  1426وأ ورد العبد الكرمي، والنصار ) 

لل   اال نامتء  الظاهرة  أ هدافها  ومن  والوطين،  احمليل  املس تويني  عىل  جممتعه  أ عضاء  مع  يتفاعل  الفرد  جيعل  اذلي  املهنج  من  اجلزء  ذكل  ونظام  "بأ ن  تأ رخي  عىل  والتعرف  مة 

 ( 10: 115ت فهيا ، ووجود الاجتاه الاجيايب حنو السلطات الس ياس ية والانصياع لل نظمة وال عراف الاجامتعية،وال قتناع بقمي اجملمتع ال ساس ية" ) املؤسسا

 عن وتهناه فضيةل لك عىل حتثه  نبيةل ا سالمية وقمي محيدة، أ خالق الابتدائية من املرحةل تلميذ به يمتتع أ ن جيب ما :ادلراسة هذه يف الوطنية ابلرتبية ويقصد

،ا ن مادة الرتبية الوطنية كغريها من املواد ال خرى ال تقوم ا ال عىل أ هداف واحضة   عليه واحلفاظ وطنه خدمة يف والتفاين ،  لوطنه ووالئه حبه يف نفسه وتعزز رذيةل، لك

ذ أ ن حتديد ال هداف ل ي معل تربوي أ و غري تربوي يعترب احملطة ال وىل  ونقطة الانطالق للتنفيذ ل ن الهدف يعد " مبثابة البوصةل اليت تسري يف ضوئه العملية  ودقيقة. ا 

 ( 4: 27التعلميية والرتبوية " )

حديثة، بل   والعملية اليت ال تنطلق من أ هداف حمددة يه معلية عشوائية تقرتب من الفشل أ كرث من قرهبا من النجاح وفكرة حتديد ال هداف مل تكن فكرة 

 (  23: 47ة منذ أ ن خلق هللا ال رض ومن علهيا ، فاال سالم صاحب الس بق يف ذكل. مفن يقرأ  كتاب هللا جيد ذكل  واحضا بني طياته. )يه قدمي 
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عداد املوطن الصاحل أ و اال نسان الصاحل اذلي يعرف حقوقه ويؤدي واجب عه . وقد  اته جتاه جممتجيمع الرتبويون عىل أ ن الهدف العام للرتبية عيل القمي يمتثل يف ا 

دة اليت يؤمن هبا والفلسفة  تعرض كثري من الرتبويني ا ىل ذكر أ هداف تفصيلية للرتبية وذكل من منطلقات متعددة تأ خذ يف عني الاعتبار خصوصية لك جممتع من حيث العقي 

ه( حسب املوسوعة العاملية للرتبية    1426 وصاحل النصار)  اليت ينطلق مهنا، والظروف الس ياس ية والاجامتعية والاقتصادية اليت مير خاللهاوقد أ ورد راشدعبد الكرمي

والسلطة  1985) واملساواة  العداةل  مثل  القمي،  من  قامئة  عىل  تتفق  ادلول، حيث  كبري يف كثري من  ا يل حد  تتشابه  للرتبية  العامة  ال هداف  فا ن  واملسؤولية (  واملشاركة 

ة وحقوق اال نسان . وتوجد قامئة مشابه تمتثل يف احلرية والتسامح والعدل واحرتام احلق واحرتام العقل. وتوجد قمي الشخصية جتاه الصاحل العام، وقمي جامعية مثل واخلصوصي

جياد مؤسسات  اجامتعية).  جياد ظروف اجامتعية متكن الفرد من المنو بشلك حر وا   ( .15: 116أ خري مماثةل مثل حفظ حقوق اال نسان وا 

  

 أ هداف ادلراسة: 

عداد  -1  قامئة ابلقمي املناس بة ملناجه الرتبيةالوطنيه والثقافه املدنية مبرحةل التعلمي ال سايس.ا 

 ال سايس حتديد مدى توافر القمي مبحتوى مناجه الرتبيةالوطنيه والثقافه املدنية للصفوف مبرحةل التعلمي -2

 أ مهية ادلراسة: 

 املدنية مبرحةل التعلمي ال سايس يف تمنية القمي دلى التالميذ. تقدمي صورة عن واقع حمتوى مناجه الرتبيةالوطنيه والثقافه -

 ال سايس  قد تفيد ادلراسة يف تطوير أ هداف وحمتوى مناجه الرتبيةالوطنيه والثقافه املدنية مبرحةل التعلمي -

صالح مناجه الرتبيةالوطنيه والثقافه املدنية خاصة يف ظل  -  اجلدل املس متر حول أ هدافها وحمتواها. قد تساعد ادلراسة يف معليات تقيمي وا 

 

 مهنج ادلراسة: 

قامئة معيارية ابلقمي املناس بة يف ضوء   اس تخدم الباحثون مهنج حتليل احملتوى لتحليل حمتوى مناجه الرتبيةالوطنيه والثقافه املدنية للتعرف عىل دورها يف تمنية القمي ، وبناء

 اخلصوصية الليبيه. 

 حدود ادلراسة: 

ليبيا للعام ادلرايس  راسة عىل تقومي حمتوى مناجه كتب الرتبيةالوطنيه والثقافه املدنية مبرحةل التعلمي ال سايس املقررة من قبل وزارة الرتبية والتعلمي ب اقترصت ادل

2013/2014 

 مصطلحات ادلراسة: 

حتليلها وتفسريها ا ىل نوايح القوة والضعف يف املهنج القامئ " )اللقاين، امجلل، " معلية مجع للمعلومات والبياانت وال دةل والشواهد اليت تشري بعد حرصها و    تقومي املهنج

 (وقد تبىن الباحثان هذا التعريف. 1996

جتاهات وقمي وميول  ب التالميذ ا: مجةل املعارف واملفاهمي والتعماميت واملبادئ والنظرايت اليت يتضمهنا املقرر ادلرايس واليت يمت اختيارها عىل حنو معني هبدف اكتسااحملتوى

 معينة.

ع للعمل التطوعي ، والوعي  : تكل الرتبية اليت هتدف ا ىل تنش ئة التلميذ املدرك حلقوقه امللزتم بأ داء واجباته ، وتمنية املس ئولية الاجامتعية وال خالقية والزنو   الرتبية املدنية

 ابلنظم الس ياس ية والقمي دليه.

ء ، والوعي ابل مور الس ياس ية ، والبيئية، والصحية، والاقتصادية، وحقوق اال نسان ،  ورضورة الاحتاكم للقانون ، وتعزيز الوحدة : مجموعة القمي اليت تعكس الانامت  القمي

 الوطنية ، والتسامح مع ال خرين، واتصافه ابلقمي ال خالقية امحليدة، واملس ئولية الاجامتعية جتاه نفسه وأ رسته وجممتعه. 

قامة اال نسان وحمل والدته اذلي عليه نشأ  وبسامئه اس تظل وعىل أ رضه درج " ) يعرف عدد من الوطنيه :    ( 41: 8الباحثني الوطنية بنسبهتا ا ىل الوطن " وهو ماكن ا 

خالصه لوطنه اذلي يشمل الانامتء ا ىل ال رض والنا  ١٩٩٦وتعرف املوسوعة العربية العاملية )   س والعادات  م( الوطنية بأ هنا:" تعبري قومي يعين حب الفرد وا 

 . ابلتارخي  والفخر   والتقاليد 

 ( 38:  110والتفاين يف خدمة الوطن ويويح هذا املصطلح ابلتوحد مع ال مة "  )  

وطن وسالمته،  ويقصد ابلوطنية يف هذه ادلراسة: لك ما يدور خبلجات تلميذ املرحةل الابتدائية من حب وانامتء لوطنه، وجممتعه، واحلفاظ عىل مقدرات ال

 اع عنه. وادلف

حدة اجملمتع واس تقراره، وتعرفها ادلراسة احلالية بأ نه: صفة الفرد اذلي يعرف حقوقه اليت جيب أ ن يمتتع هبا، وواجباته جتاه اجملمتع اذلي يعيش فيه مبا حيقق و 

جيابية جتاه جممتعه ووطنه  وامتالكه مجموعة من املعارف والقمي و املبادئ والاجتاهات الاجامتعية والس ياس ية وال خالقية واملدنية والو  طنية اليت جتعل قادراً عىل التفاعل اب 

 والعامل اخلاريج. 

 

 ادلراسات السابقة: 

(: هدفت ادلراسة ا ىل تقومي أ هداف وحمتوى مناجه ادلراسات الاجامتعية )اجلغرافيا( ابملرحةل اال عدادية يف ضوء قمي املواطنة ،  8() 2009)  دراسة حسني عبد الباسط  -1

بأ هداف وحمتوى مناجه ادلراسات الاجامتعية، وقد توصلت ادلر  توافرها  لتحديد مدى  املناس بة  املواطنة  بقمي  قامئة  عداد  الباحث اب  قام  أ هداف مهنج اسوقد  ا ىل مراعاة  ة 

تد ا ىل  ادلراسة  أ شارت  كام  وثقافته وتقاليدها،  للوطن  الوالء  اخلالق وقمية  قمية عظمة  لتضمني  اال عدادية  ادلراسات  ادلراسات الاجامتعية ابملرحةل  أ هداف مهنج  مراعاة  ين 

تسامح واحلرية واحرتام امللكية العامة وحب الوحدة الوطنية واحرتام القانون واحلفاظ عىل الاجامتعية لعدد من قمي املواطنة مثل العداةل واملساواة والانامتء واملشاركة وال 

  املواطنة املناس بة لهذه املرحةل. البيئة ونبذ العنف ، وبينت ادلراسة وجود قصور واحض يف مراعاة ا جاميل فقرات حمتوى مهنج ادلراسات الاجامتعية ابملرحةل اال عدادية لقمي

(: هدفت ادلراسة ا ىل التعرف عىل قمي املواطنة يف لك من كتاب الرتبية املدنية وكتاب املطالعة وكتاب الرتبية اال سالمية للس نة 17()  2009شوية )  دراسة س يف    -2

ال خرية من املرحةل اال عدادية ،    ال خرية من املرحةل اال  عدادية ، والتعرف ا ىل اجتاهات هيئة التدريس حنو دور تكل الكتب يف ترس يخ قمي املواطنة دلى تالميذ الس نة

استبانة حتتوي عىل   عداد  اب  وقام  املضمون،  واس امترة حتليل   ، الوصفي  املهنج  الباحث  قمي   30واس تخدم  ترس يخ  التدريس حنو دورالكتب يف  هيئة  اجتاه  لقياس  سؤالا 

 املواطنة، وتوصلت ادلراسة ا ىل ما ييل: 
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 كتاب الرتبية املدنية.أ ن مفهوم املواطنة غري وارد هنائيًا يف -

جل احلقوق فقط ف حيدث هناك جفوة بني قمية احلقوق والواجبات مما قد يويح بأ ن املواطن هل حقوق أ كرث بكثري من واجباته، وهذا يرخس فكرة أ ن املواطن خلق من أ  -

 تبعا ذلكل اخللل الاجامتعي مما يفسح اجملال النتشار ال اننية والالمباالة. 

طية وجيعلها ال خترج عن  اابت كقاعدة لرتس يخ ادلميقراطية اكنت تكراراهتا ضعيفة يف كتاب الرتبية املدنية مما يعطي انطباعًا سيئًا عن اجلانب العميل لدلميقرا أ ن مبدأ  الانتخ-

 نطاق الشعارات. 

 حصلت قميتا الوطنية والانامتء عىل نس بة ضعيفة جداً لرتس يخ مبدأ  املواطنة. -

ن كيفية التفتح عىل -  العامل مل يمت توضيحها بدقة مما قد ميهد النزالقات خطرية متس مس تقبل املواطنة والهوية الوطنية والانامتء. ا 

 للوطن.  مي الاجامتعية مث قمي الوالءاجتاه هيئة التدريس ابال جياب حنو أ ن الكتاب يرخس يف التلميذ قاميً متنوعًة للمواطنة مهنا القمي الس ياس ية ابدلرجة ال وىل تلهيا الق -

أ بو غريب )  -3 الطالب، وبناء معيار  19()2008دراسة عايدة  املواطنة دلى  تمنية قمي  الثانوية يف  القصور ابملناجه ادلراس ية ابملرحةل  أ وجه  ا ىل حتديد  ( :هدفت ادلراسة 

عداد استبانة الس تطالع  يتضمن أ بعاد املواطنة الصاحلة الواجب توافرها يف مناجه املرحةل الثانوية، واس تخدم الباحثان املهنج   الوصفي، ا ضافة ا ىل املهنج التجرييب، وقاما اب 

الثانوية، وتكونت عي  للمرحةل  املناجه ادلراس ية  املواطنة يف  توافر مقومات  ال مور حول مدى  أ ولياء  املعلمني، واملوهجني، وعينة من  مس تجيبًا،    150نة ادلراسة من  رأ ي 

ال تتضمن سوى القليل من املعارف اليت تمني املواطنة، وختلو من املواقف التعلميية، وال نشطة اليت ميارسها التالميذ من خاللها    وتوصلت ادلراسة ا ىل أ ن املناجه ادلراس ية

ادلراس ي ابملقررات  يظهر  وال  اجملمتعية،  املشالكت  معاجلة  الثانوية  ابملرحةل  ادلراس ية  املقررات  أ غفلت  كام  املواطنة،  وهمارات  ب سلوكيات  اهامتم  يكتسب  ة  أ نشطة  تقدمي 

 قضااي العاملية املعارصة.التالميذ من خالل ممارس هتا سلوكيات املواطنة، وما تس تلزمه من واجبات وحقوق، ومل تربز معظم املقررات ادلراس ية ابملرحةل الثانوية ال

التارخي ابملرحةل اال عدادية قامئة عىل قمي املواطنة يف تمنية الوعي   ( : هدفت ادلراسة ا ىل التعرف عىل مدى فاعلية وحدة مقرتحة مبهنج27()2007دراسة عيل امجلل )   -4

التارخي اش متلت عىل قمي املس ئولية   ابملس ئولية الاجامتعية والتعايش مع ال خر دلى تالميذ الصف الثاين اال عدادي، وقد أ عدت ادلراسة قامئة بقمي املواطنة ذات الصةل مبهنج

عداد مقياس للوعي بقمية املسؤولية الاجامتعية وقمية التعايش مع ال خر، وتكونت عينة ادلراسة من الاجامتعية، احلرية، املساواة، و  تلميذاً ، وتوصلت ا ىل   45قام الباحث اب 

 فاعلية الوحدة املقرتحة القامئة عىل قمي املواطنة يف تمنية الوعي ابملس ئولية الاجامتعية والتعايش مع ال خر. 

كامليات والية  11()2006دراسة بوزاين راضية )  -5 ( : هدفت ادلراسة ا ىل التعرف عىل دور املؤسسة التعل ميية يف تكوين روح املواطنة دلى تالميذ املدرسة ببعض ا 

عىل أ راء ومواقف التعرف    عنابة ابجلزائر ، واس تخدمت الباحثة املهنج الوصفي ، ومهنج حتليل املضمون لبعض الكتب املدرس ية ، واكنت أ دوات ادلراسة املقابةل بغرض

( سؤااًل عىل س تة حماور وضعت لتغطي خمتلف عنارص العملية التعلمية لقياس أ بعاد   53املد يرين ومرشيف املواد الاجامتعية حول املوضوع ، والاس تبيان اذلي تضمن )  

من   عينة  عىل  ال داة  هذه  وطبقت   ، همم  تربوي  كهدف  ابملواطنة  مبارشة  عالقة  لها  اليت   التعلمي 

كاملية عرب اكمل والية عنابة ، وقد خرجت ادلراسة ابلنتاجئ التالية:  31( معمل يدرسون ب )   103)   ( ا 

ن العالقة بني املؤسسة التعلميية و املواطنة وثيقة الصةل، انطالقا من تمنية الشعورابالنامتء و املشاركة اال جيابية ·  •  ا 

 ن ذكل مل ترد ا ال بتواتر قليل · يعد الانامتء من العنارص املشلكة للمواطنة، وابلرمغ م •

ن املواد الاجامتعية يه املواد ال كرث صةل بتكوين روح املواطنة و تسامه بشلك متوسط الفعالية من خالل املاكسب اليت حتققها.  •  ا 

تعلمي البنات من خالل مقررات   (: هدفت ادلراسة ا ىل الكشف عن مدى حتقيق أ هداف تمنية املواطنة يف مناجه32()2005دراسة فايزة بنت محمد أ خرض )  -8

يف اململكة العربية السعودية للمرحةل  املواد التالية ) العلوم ادلينية، ادلراسات الاجامتعية، اللغة العربية ( للمرحةل الثانوية من حيث احتواء وثيقة الس ياسة التعلميية  

تتضمن مفهوم املواطنة يف مهنج التعلمي يف السعودية ، واس تخدمت الباحثة املهنج الوصفي   الثانوية عىل أ هداف واحضة ملفهوم املواطنة، و عدد ونس بة ال هداف اليت 

وى القامئ عيل الفكرة ويه  التحلييل، واكنت أ داة ادلراسة الاستبانة هبدف حتليل حمتوى املقررات اخملتارة من وهجة نظر املعلامت والطالبات ابس تخدام حتليل احملت

ة همار  أ و   ، مفهوما  عينة  متثل  ا ىل  ا ضافة  ادلراسة،  موضوع  املقررات  تدريس  املتخصصات يف  املعلامت  من  منتقاة  عينة  اكنت  فقد  البحثية  العينة  أ ما  قمية،  أ و   ،

ج ا ىل تفعيل  وأ هنا حتتاعشوائية من طالبات الصف الثالث الثانوي ، وتوصلت ادلراسة ا ىل أ ن املقررات ادلراس ية غنية ابملعلومات  واملفاهمي اليت تمني الوطنية  

وأ   اليدوية واملهن احلرفية  املهارات  املعرفة بطريقة حصيحة، وتمنية  ا ىل  العلمي والوصول  البحث  تمنية   : الفقرات  التدريس ، واكنت  الوطين ، خالل  مهيهتا لالقتصاد 

ة ، غري واردة يف مقررات الاجامتعيات نظراًي وليست ممارسة  واال سهام يف العمل التطوعي ، وأ ساليب تعزيز مشاعر الانامتء للوطين ، احرتام امللكية اخلاصة والعام

 ابلرشح والتوضيح. 

الصغري )  -9 للتعرف عىل    2003دراسة عيل بن محمد  املتحدة، وذكل  اململكة  الثالث والرابع الابتدائ يف  للصفني  املواطنة  ا ىل حتليل حمتوى وثيقة  : هدفت ادلراسة   )

وصول ا ىل اس تدالالت واس تقراءات واستبصارات صادقة مبا تضمنته الوثيقة ، وقد توصل الباحث ا ىل أ ن تدريس مقررات املواطنة  الاجتاهات السائدة يف الوثيقة، وال 

ال ساس ية املواطنة يسهم يف رفع همارات االتصال  وأ ن تدريس  التالميذ ،  الروحية وال خالقية والثقافية دلى  التمنية  ا ىل رفع مس توى  التالميذ وتمن   يسعى  ية همارات  دلى 

توعية  عىل  ويعمل   ، العدل  قمية  وتمنية  ال خر  واحرتام  ادلميقراطي  النظام  التالميذ  كساب  ا  عىل  يعمل  املواطنة  مقرر  وأ ن   ، الفرد    التفكري دلهيم  التالميذ حبقوق  وتبصري 

 . وواجباته يف اجملمتع ، ويمني دلى التالميذ همارات املشاركة وال تعاون الاجامتعي وحتمل املس ئولية

 -التعقيب عىل ادلراسات السابقة: 

اسة حسني عبد الباسط )  ركزت بعض ادلراسات عىل حتليل أ هداف وحمتوى كتب ادلراسات الاجامتعية واللغة العربية والرتبية اال سالمية يف ضوء قمي املواطنة مثل در -

 (2005 (، ودراسة فايزة بنت محمد أ خرض ) 2009(، ودراسة س يف  شوية             )  2009

 ( 2008و غريب ) تناولت بعض ادلراسات حتديد أ وجه القصور ابملناجه ادلراس ية ابملرحةل الثانوية يف تمنية قمي املواطنة دلى الطالب مثل دراسة عايدة أ ب-

تمنية الوعي ابملس ئولية الاجامتعية والتعايش مع ال خر دلى تناولت بعض ادلراسات مدى فاعلية وحدة مقرتحة مبهنج التارخي ابملرحةل اال عدادية قامئة عىل قمي املواطنة يف  -

 ( 2007تالميذ الصف الثاين اال عدادي مثل دراسة عيل امجلل ) 

كامليات والية عنابة ابجل 2006هدفت دراسة بوزاين راضية ) -  زائر. ( ا ىل التعرف عىل دور املؤسسة التعلميية يف تكوين روح املواطنة دلى التالميذ املدرسة ببعض ا 

( ا ىل التعرف عىل قمي اجملمتع املدين املقرتحة لتعزيز مقرر الرتبية املدنية لتالميذ الصف السادس ال سايس، وتوصلت ا ىل أ ن القمي    2004هدفت دراسة وائل العايص )  -

 الواردة ال تكفي لصقل خشصية الطفل يف هذه املرحةل العمرية. 
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 اليت هدفت ا ىل حتليل حمتوى وثيقة املواطنة للصفني الثالث والرابع الابتدائ يف اململكة املتحدة.(  2003ركزت دراسة عيل بن محمد الصغري ) -

عداد اال طار النظري، وبناء أ داة ادلراسة، وتفسري وحتليل نتاجئ ادلراسة.  -  اس تفادت ادلراسة احلالية من ادلراسات السابقة يف ا 

يف ال ماكن اليت طبقت فهيا حيث أ جريت يف بيئات خمتلفة، واخلصوصية اليت متزي الشعب اللييب، أ ما ابلنس بة لدلراسات   اختلفت ادلراسة احلالية عن ادلراسات السابقة   -

والتاسع للمرحةل  للصفوف السابع والثامن  فا هنا تناولت حتليل كتب الرتبية املدنية للمرحةل ال ساس ية ، يف حني يركز البحث احلايل عىل كتب الرتبية والوطنيه والثقافه املدنية  

 عىل أ داة حتليل املضمون. ال ساس ية ، وركزت ادلراسات عىل تقومي كتب الرتبية املدنية يف املرحةل ال ساس ية من وهجة نظر املعلمني يف حني تعمتد ادلراسة احلالية

 دواعي تمنية املواطنة 

 حدد مرجتى دواعي تمنية املواطنة دلى الطلبة فامي ييل:

والتق  نتج عهنا من مشالكت اجامتعية، وس ياس ية، وثقافية، واقتصا*الاضطراابت  العوملة وجتلياهتا يف ش ىت جماالت احلياة اخملتلفة، وما  لتحدايت  نتيجة  أ برزها  لبات  دية 

 ضعف الانامتء، وضياع الهوية اذلاتية. 

ة الثالثة اذلي نعيشه ال ن اذلي هو عرص ال فراد واجملمتعات وامجلعيات واملنظامت غري  *انتشار ال فاكر ادلاعية لدلميقراطية واجملمتع املدين عىل اكفة املس توايت يف عرص ال لفي

 احلكومية 

عداد ال فراد من أ جل املواط  نة الواعية واملس ئوةل، واملشاركة *ابت من الرضوري لاكفة دولنا أ ن تتحول طوعاً ا ىل قمي وممارسات املواطنة ادلميقراطية. وهذا لكه يس توجب ا 

رساء أ سس اجملمتع املدين القامئ عىل ال سس ادلميقراطية اليت    يف احلياة  تدعو ا ىل التعددية الس ياس ية، الس ياس ية والاجامتعية والاقتصادية، والتمنية الشامةل للمجمتع وبناء وا 

 (. 2009: 247والفصل بني السلطات، واعامتد مبدأ  تداول السلطة، وحتقيق العداةل الاجامتعية وغريها )

 (املواطنة ويه: 25( )2005عامر، ويضيف )ال

تقيمي النامية واملتقدمة  العنف واال ابدة ادلموية يف عدد من ادلول  العامل وتفجر  أ قطار كثرية من  العرقية وادلينية يف  للصفوف    تزايد املشالكت  املدنية  الرتبية  حمتوى مناجه 

 السابع والثامن والتاسع ال سايس .

الرابضة عىل   والتوترات  اال طار ال زمات  املواطنة واال عالء من شأ ن عناوين خاصة عىل حساب  تغييب مفهوم  الهنائية من جراء  العربية يه احملصةل  البدلان  أ رض بعض 

 املوطين العام. 

 

 أ هداف تربية املواطنة: 

 حدد احملرويق أ هداف تربية املواطنة يف مساعدة التالميذ عىل: 

 لون ابملسؤولية، ومدركني حلقوقهم وواجباهتم. أ ن يكونوا مواطنني مطلعني ومعيقي التفكري يتح

 تطوير همارات الاس تقصاء واالتصال. ·تطوير همارات املشاركة والقيام بأ نشطة ا جيابية ومسؤولية. · 

 تعزيز منومه الرويح، وال خاليق، والثقايف، وان يكونوا أ كرث ثقة بأ نفسهم. · 

 ( 39()2008ويف العامل. احملرويق ) تشجيعهم عىل لعب دور ا جيايب يف مدرس هتم ويف جممتعهم

 أ نواع قمي املواطنة: 

  حدد مرجتى جوانب تربية املواطنة فامي ييل: 

ادلخول يف ا طار اجامتعي   : حاجة أ ساس ية يف أ عامق الفرد، وقمي مكتس بة تتضمن ديناميت نشطة ومتشابكة، · يتفاعل فهيا الفرد مع البيئة اليت يعيش فهيا تدفعه ا ىلالانامتء

وروحًا، ومعاًل، وتضحيًة، معني تمتثل يف الانتساب احلقيقي لدلين، والوطن، وال رسة، والعمل اجلاد ادلءوب اخمللص من أ جل ادلين، والوطن، والصاحل العام فكراً،   فكري

 والزتامًا، وثبااُت ابملعايري، والقوانني، والقمي املوجبة اليت تعيل من شأ نه، وتهنض به. 

دراك التالميذ للواقع الس يايس والاجامتعي والتنظاميت الس ياس ية ·  : معرفةالوعي الس يايس   وا 

ية جملمتعهم عىل حنو يسهم يف ظهور فكرة  وال حداث اجلارية عىل املس توى احمليل والعاملي وحقوقهم وواجباهتم الس ياس ية مبا يدفعهم للتأ ثري واملشاركة الفعاةل يف احلياة الس ياس  

 متع من الهزات ادلاخلية وحيقق الاس تقرار اجملمتعي. املواطنة املس ئوةل وحيمي اجمل 

 : ويعين احرتام الفرد لل خرين، وأ راهئم بغض النظر عن اجلنس، أ و ادلين، أ و اللغة، · التسامح

أ و   أ و املاكنة الاجامتعية، وقبول ال خر، وتفهمه سواء اكن موافقًا،  أ و ال يدلوجية، أ و الاجتاه الس يايس،  خمالفًا ملواقفنا، وهو يعين العفو، والتصاحل، والصفح،  أ و الفكر، 

 واملساحمة، الرتبية ال خالقية: معلية هتدف ا ىل امتالك التلميذ جملموعة القواعد واملبادئ ال خالقية · 

كسابه الاجتاهات واملهارات السلوكية احلس نة، وممارس هتا وفق التعالمي اال سالمية السمحة، ووفق املعايري  اليت حتظى ابلتقدير والاحرتام من اجملمتع، وتشرتك فهيا الفاضةل، وا 

 لك مؤسسات التنش ئة الاجامتعية 

كساب التلميذ القمي والاجتاهات واملهارات واملدراكت لفهم · الرتبية البيئية  : معلية هتدف ا ىل ا 

بأ بعادها اخملتلفة وما ينتج عن ذكل من قضااي ومش بيئية حبيث يكون دليه القدرة عىل اختاذ القرارات حنو احلفاظ علهيا وحل العالقات القامئة بني اال نسان وبيئته  الكت 

 مشالكهتا وحسن اس تغاللها حفاظًا عىل حياته ورفعًا ملس توى معيش ته.

كساهبم والتأ ثري عىل · الرتبية الصحية  : مجيع اخلربات اليت تقدهما املدرسة لتالميذها بغية ا 

 هتم الصحية بقصد حتقيق المنو الشامل هلم مبا حيقق الصحة والسالمة العامة للفرد واجملمتع من أ جل بناء جيل من املواطنني القادرين عىلمعارفهم واجتاهاهتم وقميهم وسلوكيا

 العمل واال نتاج. 

 : معلية مرتابطة متداخةل ختضع لقواعد معيارية ويش متل عىل العمليات العقلية · التفكري الناقد 

 ( 2009هما التلميذ ليصدر أ حاكما ويتخذ قرارات تؤدي ا ىل التفسري والتحليل والتقيمي والاس تدالل والرشح وتنظمي اذلات. )مرجتى، والاسرتاتيجيات اليت يس تخد

 كام وحدد أ بو النور قمي املواطنة يف التايل: 

 تقيمي حمتوى مناجه الرتبية املدنية للصفوف السابع والثامن والتاسع ال سايس

 نعكس يف العديد من احلقوق مثل حق التعلمي والعمل واجلنس ية واملعامةل املتساوية أ مام القانون، والاحتاكم للقانون حلل املنازعات. : واليت ت قمية املساواة
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تأ ييد أ و الاحتجاج عىل   : واليت تنعكس يف العديد من احلقوق مثل حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر ادلينية، وحرية التنقل داخل الوطن، وحرية التعبري، وحريةقمية احلرية 

 قضية أ و  موقف أ و س ياسة ما، وحرية املشاركة يف املؤمترات واللقاءات ذات الطابع الاجامتعي والس يايس.

 : واليت تتضمن العديد من احلقوق مثل حق املشاركة يف اكفة مناشط اجملمتع، واملشاركة يف أ حداث اجملمتع.قمية املشاركة

 ه القمي متثل ال خالق امحليدة عند التعامل مع ال خرين، وظهور هذه ال خالق يف سلواكت تدمع املواطنة. : وتتضمن هذالقمي ال خالقية 

 : وتتضمن التسامح مع ال خرين والتقرب مهنم.  قمية التسامح

خالص لالرتقاء بوطنه وادلفاع عنه، واحلرص عىل سالمته، وهذا الانامتء ال يتعرض مع الانامت الانامتء: ء لل رسة وادلين بل وهو شعور داخيل جيعل املواطن يعمل حبامس وا 

 تنسجم هذه الانامتءات مع بعضها بعضًا. 

 ن تعصب. : وتمتثل يف حب لك فئات اجملمتع مبختلف انامتءاهتم دو قمية حب الوحدة الوطنية

الاجامتعية املس ئولية  النور،  قمية  )أ بو  ال خرين.  وخصوصية  حرية  واحرتام  العسكرية،  اخلدمة  وتأ دية  الرضائب،  دفع  واجب  مثل  الواجبات  من  العديد  وتتضمن   :

2008()40 ) 

 كام وحدد ش بيل قمي املواطنة فامي ييل:

 المتسك ابلقمي الروحية والوطنية.  

 المتسك ابلقمي الاجامتعية. 

 ( 5()  2008المتسك ابلقمي البيئية. )شليب،  

 كام وحدد عيوري وأ خرون قمي املواطنة فامي ييل: 

 : ومشل الانامتء الوطين، القويم، اال ساليم، اال نساين. الانامتء

 ش يح والانتخاب. د. زيك مرجتى و د.محمود الرنتييس:ومشلت حق التالميذ يف التعلمي، الرعاية الصحية والنفس ية، حرية التعبري، املساواة، املعامةل الكرمية، حق الرت احلقوق

العامة،  املمتلاكت  القوانني والنظام، احلفاظ عىل  البيئة، احرتام  التالميذ يف احلفاظ عىل  العمل،   الواجبات واملشاركة اجملمتعية: ومشلت واجب  الوقت، احرتام  قمية  تقدير 

 ( 33()2005ادلفاع عن الوطن. )عيوري وأ خرون، احلفاظ عىل الوحدة الوطنية، احرتام الرموز الوطنية، 

 كام وحدد احملرويق جوانب تربية املواطنة فامي ييل: 

ليه مؤسسات اجملمتع، وال يعين ذكل بأ ن ال يم ليس مواطنا يت  البعد املعريف- حمل مسؤوليا ته  / الثقايف: حيث متثل املعرفة عنرصا جوهراي يف نوعية املواطن اذلي تسعى ا 

الوطنية   الرتبية  أ ن  كام   . حيتاجه  اليت  وكفاءاته  هماراته  لبناء  للمواطن  تتوفر  وس يةل  املعرفة  منا  وا  للوطن،  ابلوالء  الاعتبار  ويدين  يف  ال خذ  مع  الناس  ثقافة  من  تنطلق 

 اخلصوصيات الثقافية للمجمتع.

املهارايت- املهارات يس تطيع  البعد  املواطن اذلي يمتتع هبذه  الناقد، والتحليل، وحل املشالكت وغريها، حيث ا ن  التفكري  الفكرية مثل  املهارات  ال مور   : ويقصد به  متيزي 

  يقول ويفعل. ويكون أ كرث عقالنية ومنطقية فامي

 : ويقصد به الكفاءة الاجامتعية يف التعايش مع ال خرين والعمل معهم. البعد الاجامتعي-

 : ويقصد به غرس انامتء التالميذ لثقافاهتم وجملمتعهم ولوطهنم. البعد الوطين -

 أ و القميي: مثل العداةل واملساواة والتسامح واحلرية والشورى.  البعد ادليين-

 : وهو اال طار املادي واال نساين اذلي يعيش فيه املواطن، أ ي ال بيئة احمللية اليت  البعد املاكين-

 يتعمل فهيا ويتعامل مع أ فرادها، وال يتحقق ذكل ا ال من خالل املعارف واملواعظ يف غرفة 

 الصف، بل البد من املشاركة اليت حتصل يف البيئة احمللية والتطوع يف العمل البييئ .

براهمي القمي براهمي،   ال ساس ية للمواطنة يف احلرية، احلقوق، املساواة الاجامتعية، اذلاتية الس ياس ية، التقيمي الس يايس، املواطنة الفعاةل بني اجلنس يني.وحدد ا   ( 1()2006)ا 

 وحددها احلبيب فامي ييل: 

خالص لالرتقاء بوطنه ولدلفاع عنه ومن  الانامتء- مقتضيات الانامتء أ ن يفتخر الفرد ابلوطن وادلفاع عنه واحلرص عىل    : هو شعور داخيل جيعل املواطن يعمل حبامس وا 

 سالمته 

قوقه اخلاصة ، توفري التعلمي : ا ن مفهوم املواطنة يتضمن حقوقًا يمتتع هبا مجيع املواطنني ويه يف الوقت نفسه واجبات عىل ادلوةل واجملمتع مهنا حفظ ادلين ، حفظ ح احلقوق-

ية وتشمل حرية المتكل، وحرية العمل، وحرية الاعتقاد، ، تقدمي الرعاية الصحية ، تقدمي اخلدمات ال ساس ية ، توفري احلياة الكرمية ، العدل واملساواة، احلرية الشخص 

 وحرية الرأ ي. 

 تقيمي حمتوى مناجه الرتبية املدنية للصفوف السابع والثامن والتاسع ال سايس

 املمتلاكت،ادلفاع عن الوطن،  : مثل احرتام النظام ، التصدي للشائعات املغرضة ، عدم خيانة الوطن ، ال مر ابملعروف والهنيي عن املنكر ، احلفاظ عىل  الواجبات  -

 املسامهة يف تمنية الوطن، احملافظة عىل املرافق العامة، التاكتف مع أ فراد اجملمتع. 

دمي النصيحة ق: ومن أ برزها ال عامل التطوعية فلك ا سهام خيدم الوطن ويرتتب عليه مصاحل دينية أ و دنيوية اكلتصدي للش هبات وتقوية أ وارص اجملمتع، وت  املشاركة اجملمتعية  -

 للمواطنني وللمس ئولني جيسد املعىن احلقيقي للمواطنة.

جملمتع مرتابطًا ،  : وتعين أ ن يتخلق املواطن ابل خالق اال سالمية واليت مهنا : ال مانة ، اال خالص، الصدق، الصرب، التعاضد والتناحص وهذه القمية جتعل ا  القمي العامة  -  5

 ( 34()2005بيهنم. )احلبيب، وتتأ لف القلوب وتزداد الرمحة فامي 

 ويرى صائغ أ ن الرتبية للمواطنة ترتكز عىل العنارص الس تة التالية ويه: 

 ( 22() 2004ال خر. )صائغ،  الرتبية اخللقية . الرتبية الشورية. الرتبية التقنية والالكرتونية . الرتبية البيئية. الرتبية التمنوية. تربية السالم والتعايش مع

 املواطنة يف التايل:   وحدد سعد قمي 

 الوعي البييئ .الترصف يف املواقف اخملتلفة. اختاذ القرار. التفكري العلمي .التعاون. الوعي الس يايس. 

 ( . 20()  2004حب الوطن والوعي بقضاايه. الوعي الاس هتاليك. )سعد، 
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 وحدد النجدي أ بعاد مفهوم املواطنة فامي يأ يت: 

و  وخصائصها.احلقوق  املواطنة  العنف مفهوم  نبذ  وادلول.  وامجلاعات  ال فراد  بني  املتبادل  املعارصة.الاعامتد  املشالكت الاجامتعية  ببعض  العامة.الوعي  واحلرايت  الواجبات 

 ( 18()2001والتطرف.املشاركة يف اختاذ القرارات.التعاون والعمل امجلاعي مع ال خرين.القدرة عىل التفكري الناقد. )النجدي، 

 نية يف ال يت: أ هداف الرتبية الوط 

 ( تزويد التالميذ بفهم ا جيايب وواقعي للنظام الس يايس اذلي يعيشون فيه. ١

 ( تعلمي التالميذ القمي، ورضورة مشاركهتم يف القرارات الس ياس ية اليت تؤثر يف جمرى حيامت يف أ لبيئة ٢

 ( فهم التالميذ حلقوق ال فراد و واجباهتم .  ٣

 ( فهم التالميذ للنظام الترشيعي للقطر اذلي يعيشون فيه، واحرتام وتقد ير القوانني الترشيعية . ٤

 ( التعرف عىل القضااي العامة الراهنة اليت يعاين مهنا اجملمتع اذلي يعيش فيه التالميذ ٥

 اخملتلفة والنشاطات الس ياس ية ادلولية.  ( فهم التعاون ادلويل بني اجملمتعات6

 ( فهم وسائل اشرتاك أ لتالميذ يف النشاطات الوطنية والقومية عىل املس توى املح يل واال قلميي العريب. ٧

 ( 18: 198( فهم احلاجة أ ملاسة للخدمات احلكومية والاجامتعية والعمل عىل تكل أ خلد مات واس تخداهما واملسامهة فهيا.)  ٨

 "أ ن الرتبية الوطنية تريم ا ىل حتقيق ال هداف التعلميية ال تية:  (16م () 1987لتل ) كام ذكر ا 

 حمور وجود هذه ال مة( الانامتء والاعزتاز والوالء لل مة العربية واال سالمية وعقيدهتا وفكرها ومثلها وقميها حيث ا ن هذا الانامتء والاعزتاز والوالء هو ١

 ميقراطية والعداةل الاجامتعية .  ( الالزتام مببادئ احلرية وادل٢

 ( التحرر من التعصب والمتيزي جبميع أ شاكهل الطائفية واملذهبية والعرقية واال قلميية . ٣

 ( اكتساب الثقافة الس ياس ية اليت متكن املواطن من أ ن يلعب دوره الس يايس بوعي وخلق وكفاية ومسؤولية. ٤

 ق والعدل واملساواة .  ( ال ميان ابل خوة اال نسانية القامئة عىل احل٥

 ( اال ميان ابملهنج العلمي كوس يةل ملعاجلة قضااي اال نسان  الس ياس ية عىل املس توى الوطين والقويم والعاملي. ٦

 ( اال ميان ابملساواة بني مجيع شعوب ال رض وأ ممها همام اكن لوهنا أ و درجة تقدهما أ و ختلفها". ٧

ذا ما درست بطريقة جيدة فا هنا ميكن أ ن هتئي التالميذ ا ىل: (أ ن ال26ه()  1421ومن هجته أ وحض أ بو رسحان )   رتبية الوطنية ا 

 ( الفهم اال جيايب الواقعي للنظام الاجامتعي، واملشاركة الفعاةل يف احلياة الاجامتعية، من أ جل خري امجلاعة، اليت مه أ فراد مهنا. 1

 جممتعهم، ا ىل جانب أ هنم أ فراد يف أ رسمه، وتالميذ يف مدارسهم .( التوجيه منذ البداية ا ىل املواطنة الصاحلة يف  2

 ( تعمل القمي ، ورضورة مشاركهتم يف القرارات الس ياس ية، اليت تؤثر يف حياهتم وبيئهتم احمللية. 3

  يف حمال اخلدمات احلكومية والاجامتعية التطوعية. ( تمنية روح التعاون بني التالميذ أ نفسهم، وبيهنم وبني أ فراد جممتعهم، وغريمه من اجملمتعات اال نسانية الس امي 4

 ( تمنية الشعور بتحمل املسؤولية للمشاركة يف ال نشطة الوطنية والعاملية، عىل أ ساس ا دراك حقوق ال فراد وواجباهتم.  5

 يف مواهجهتا. ( القدرة عىل ا صدارا ل حاكم يف القضااي الراهنة، واملشالكت الاجامتعية وطرق معاجلهتا وحسن الترصف  6

 عىل التالميذ أ نفسهم وعىل جممتعهم   ( فهم روح العمل واتساع املعرفة، وتكوين خالصة مفيدة، من التجارب احمللية والقومية واال نسانية، يف ميدان احلضارة، مما يعود ابلنفع 7

 الرتبية املدنية: 

مل الناش ئة، وذكل  نفوس  املواطنة يف  قمي  ترس يخ  رئيسًا يف  تلعب دوراً  اليت  ادلراسات الاجامتعية  فروع  أ حد  املدنية  الرتبية  مقررات  معرفية تعد  قمي  عليه من  تش متل  ا 

مهة اال جيابية يف احلياة العامة، والتسامح، واحرتام  واجتاهات وجدانية وهمارات سلوكية يف اجلانب ال خاليق والس يايس والاجامتعي، كقبول الاختالف والتعددية، واملسا

 القانون وس يادته، وحتمل املسؤولية، وهمارات التفكري الناقد واال بداعي، واحلوار، والقيادة، واملشاركة. 

 

 تعريف الرتبية املدنية: 

قمي واملعارف واملهارات الالزمة جلعلهم مواطنني مشاركني مشاركة دميقراطية فعاةل ،  تعرف القزاز الرتبية املدنية بأ هنا "معلية متعددة اجلوانب هتدف ا ىل تدريب النشء عىل ال

ع ارف واملهارات اليت تؤدي ا ىل مشاركة ولتنظمي عالقات ال فراد مع بعضهم البعض ، وعالقة ال فراد واجملموعات ابجملمتع ، وهممة الرتبية املدنية يه تعزيز القمي والرؤى وامل

 ( 42()2003) مدنية.  القزاز،

نسان مس ئول هل دور مشارك وفاعل يف احلياة الاجامتعية والس ياس ية من حيث احلقو  ا  بأ هنا الرتبية اليت تساعد ع ىل تكوين  ق والواجبات ، وعليه فا هنا  وعرفها املغريب 

املواطن بوطنه   ا ىل رس عالقة  الهنائية  اليت هتدف يف احملصةل  السلوكيات  تعزيز مجموعة من  ا ىل  الفرد مع امجلاعة ،  تؤدي  الفرد ابجملمتع  وعالقة  وابل خرين وتشمل عالقة 

 ( 21()2003وامجلاعة مع امجلاعة .  املغريب، )

املشاركة الفعاةل   انية ، وتمنية قدراته عىلتقيمي حمتوى مناجه الرتبية املدنية لصفوف التعلمي ال سايس ويعرفها رس مت بأ هنا " معلية هتدف ا ىل توعية الفرد حبقوقه وواجباته اال نس

نسانية اال نسان ، وتكوين اجتاهات ا جيابية حنو اذلات وحنو ال خرين ، ومتثل م بادئ ادلميقراطية وحقوق اال نسان ، يف بناء اجملمتع  ومؤسساته، وحتمل املس ئولية ، وتقدير ا 

 ( 12()2001)  والانفتاح عىل الثقافات العاملية، واملشاركة اال جيابية يف احلضارة اال نسانية. رس مت،

خم  التالميذ يف  املدين دلى  اجلانب  تعزز  وممارسات  واجتاهات  وهمارات  وقمي  مفاهمي  من  املدنية  اخلربات  "مجموعة  بأ هنا  أ بو رسحان  يف  ويعرفها  املدنية  احلياة  تلف جوانب 

مؤسسا بناء  يف  مس تقباًل  فاعلني  أ عضاء  ليكونوا  وذكل  والس ياس ية،  والاقتصادية  والواجبات."  النوايح:الاجامتعية  مبدأ ي:احلقوق  أ ساس  عىل  به  والارتقاء  اجملمتع  ت 

 ( 26()2003أ بورسحان )

لس ياس ية والاقتصادية وال خالقية واملدنية  ويعرفها الباحثون هنا بأ هنا الرتبية اليت هتدف ا ىل تزويد املتعلمني ابملفاهمي واملعارف والقمي والاجتاهات واملهارات الاجامتعية وا 

 وا أ عضاء فاعلني يف بناء جممتعهم. والوطنية ليكون

 أ هداف وغاايت تعلمي وتعمل الرتبية املدنية: 

 رصد أ بو عودة ال هداف والغاايت التالية للرتبية املدنية:
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ش باعهم ابلقمي اخللقية؛من أ جل احملافظة عىل ال خالق العامة للمجمتع. تقدير الروابط اال ن   انية بني الشعوب. سترس يخ القمي اال ميانية يف نفوس التالميذ،وا 

وجود ال خر، واحرتام احلرايت  تمنية عاطفة الوالء عند التالميذ لل رسة وللمدرسة ومن مث للمجمتع، والتأ كيد عىل مشاعرمه وخشصياهتم وحتمل املس ئوليات وتمنية مفهوم  

براز قمية العمل احليايت اليويم، وتقدير الاجهتاد والوقت واال تقان والتعاون.    العامة. ا 

املواطنة ونرشهالا براجمها لرتس يخ  تنفيذ  وأ دوار لك مهنا،ومساعدهتا يف  ا ىل مؤسسات اجملمتع املدين  التعرف  التالميذ مبفهويم خنراط يف امجلاعة واجملمتع.  تزويد  ا يف اجملمتع. 

ا ابحلس  فيه.الريق  أ عضاءفاعلني  ليكونوا  هبم  املناطة  بأ دوارمه  القيام  ميكهنم  واجملمتع،وكيف  جتاه  :ادلوةل  اخللقي  خاصة،والالزتام  الاجامتعي  احلس  عىل  والتأ كيد  ال نساين، 

از  ودوره يف  ابلقطاع الاقتصادي  مهنم الاهامتم  أ ي  عىل  التعدي  وعدم  وحاميهتا  والبيئية  الصحية  الرعاية  مبفهوم  التالميذ  غناء  والمتيزي  ال خرينوا  التفرقة  رفض  اجملمتع.  دهار 

 (.  2003جملمتع. ال من والعداةل للجميع. أ بو عودة) العنرصي. منح لك مواطن فرصته يف ا

 مكوانت الرتبية املدنية: 

، وتتضمن : تتكون املعرفة املدنية من أ فاكر جوهرية، ومعلومات جيب عىل املتعلمني معرفهتا، واس تخداهما لتصبح مؤثرة يف سلوك مواطن ادلميقراطية  املعرفة املدنيةأ  .  

هنا حتوي بصورة خاصة مفاهمي ومعطيات حول ادلميقر املعرفة املدنية بصورة عامة مب اطية  ادئ النظرية ادلميقراطية، ومعل احلمك ادلميقراطي، وترصفات املواطنة ادلميقراطية .ا 

 يف بدل املتعمل مع مقارنة ذكل حبال البدلان ال خرى.

دئ ورشحه اومقارنهتا، وتقيميها، وممارسات احلمك واملواطنية، وهناك أ يضا همارات املشاركة اليت  : يه العمليات اال دراكية اليت تساعد املتعمل عىل فهم املبا .املهارات املدنيةب 

جياد احللول للقضااي العامة، حبيث تتضمن املهارات اال دراكية، هم ارات املشاركة واس تخدام املواطن تتضمن أ فعاال يقوم هبا املواطنون لضبط تأ ثريات الس ياسات العامة، وا 

 تفكريه، والعمل بأ سلوب قادر عىل الاس تجابة للتحدايت املس مترة للحمك ادلميقراطية، واملواطنة.  للمعرفة يف

وجتويده وتعزيز قمي املواطنة،   ج . الفضائل املدنية : العنرص ال سايس الثالث يف الرتبية املدنية فهم السامت الرضورية للشخصية من أ جل احلفاظ عىل احلمك ادلميقراطي

 (  24()2005اجمليدل) يف احرتام الرثوة، والكرامة ل ي مواطن وأ يضا المتدن، والاس تقامة، والانضباط اذلايت،والتسامح،وحب الوطن.ويمتثل هذا 

 نتاجئ ادلراسة: 

جابة عن السؤال ال ول وهو : ما القمي املناس بة ملناجه الرتبية الواطنيه والثقافه املدنية مبرحةل التعلمي ال سايس ال    سايس؟أ واًل : لال 

عداد قامئة ابلقمي املناس بة ملناجه الرتبية الواطنيه والثقافه املدنية مبرحةل التعلمي ال سايس ال سايس وفق اخلطوات التالية:   مت ا 

 الاطالع عىل ال دب الرتبوي اذلي تناول مفهوم املواطنة وخصائصها وقميها. -

 الرتبية الواطنيه والثقافه املدنية ، وتمنية القمي .الاطالع عىل ادلراسات احمللية اليت تناولت تقومي كتب -

 ا جراء مقابالت ذات طابع غري رمسي مع منظامت اجملمتع املدين اليت تعىن بتمنية القمي دلى النشء.-

عداد قامئة مبدئية ابلقمي املناس بة ملناجه الرتبية الواطنيه والثقافه املدنية مبرحةل التعلمي ال سايس ال سايس يف ضو -  ء اخلصوصيةالليبيه. ا 

التدريس وع- املناجه وطرق  بقسم  اخملتلفة  التخصصات  من  اجلامعات  بعض  يعملون يف  احملمكني  السادة  من  ال ولية عىل مجموعة  القامئة  الرتبية مت عرض  وأ صول  النفس  مل 

عادة صياغة القمي اليت   يروهنا حباجة ال عادة صياغة ، أ و ا ضافة أ ي قمي يروهنا مناس بة.والقانون ال بداءأ راهئم من حيث مدى مناس بة القمية من عدمه،وا 

 ايل يوحض ذكل.الوصول ا ىل القامئة الهنائية لقمي املواطنة املناس بة ملناجه الرتبية الوطنيه والثقافه املدنية مبرحةل التعلمي ال سايس واجلدول الت-

 ( 1جدول رمق ) 

 ية الوطنيه والثقافه املدنية ملرحةل التعلمي ال سايسالقامئة الهنائية للقمي املناس بة ملناجه الرتب 

 القميه                 م  القميه              م 

 التضحيه  7 الانامتء    1

 الوعي البييئ  8 حقوق اال نسان يف اال سالم                       2

 الوعي الصحي  9 الرتبية ال خالقية                    3

 الوطن حب   10 التسامح  4

 التضامن  11 الوحدة الوطنية                    5

 الصدق وال مانه                  12 اال عزتاز ابلهويه الوطنيه واال سالميه  6

                    

جابة عن السؤال الثاين وهو : ما مدى توافر القمي مبحتوى مناجه الرتبية الوطنيه والثقافه   املدنية مبرحةل التعلمي ال سايس؟اثنيًا : لال 

يدها يف القامئة الهنائية، ومت التحليل قام الباحثون بتحليل حمتوى مناجه الرتبية الوطنيه والثقافه املدنية للصف الرابع واخلامس والسادس ال سايس يف ضوء القمي اليت مت حتد

 وفق اخلطوات ال تية: 

 امئة الهنائية للقمي مبثابة فئة يمت التحليل يف ضوهئا. مت اعتبار لك قمية من القمي املتضمنة ابلق-

 مت اعتبار الفقرة وحدة للتحليل.  -

 مت اعتبار التكرار وحدة للتعداد مع ال خذ ابالعتبار أ نه قد تكرر أ كرث من قمية يف الفقرة الواحدة .  -

 صفوف التعلمي ال سايس مع حتديد بداية وهناية لك فقرة. مت قراءة لك فقرة من فقرات مناجه الرتبية الوطنيه والثقافه املدنية للك  -

 %( قوية التوافر، ومت حتديد هذه النس بة  83.3مت اعتبار القمي اليت حصلت عىل نس بة أ عىل من )  -

 ( ، ولك قميه مل حتصل عىل هذه النس بة اعتربت 12%( عىل عدد القمي ويه )  100بقسمة ) 

 قمية ضعيفة التوافر. 

 

 : للتأ كد من ثبات التحليل طلب الباحثون من ابحث أ خر حتليل حمتوى مناجهتحليل حساب ثبات ال 

 الرتبية الوطنيه والثقافه املدنية ملناجه التعلمي ال سايس ، مث مت حساب معامل الثبات عىل النحو التايل: 

100X2R  R+1     قمية الثبات  = 
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 يوحض حساب ثبات التحليل (2جدول رمق )  

 معامل الارتباط بني تكررات احملللني  لوطنيه والثقافه املدنية كتاب الرتبية ا 

R   قمية 

 قمية الثبات 

2R ×100 

R+1 

 92%   0.852 الصف الرابع 

 92.3%   0.858 الصف اخلامس 

 92.9%   0.868 الصف السادس 

 92.4%   0.859 املتوسط 

 

%( وهو معدل ثبات مرتفع  92.4مناجه الرتبية الوطنيه والثقافه املدنية ملرحةل التعلمي ال سايس هو ) يتضح من اجلدول السابق أ ن ا جاميل معامل الثبات يف حتليل حمتوى 

 مما طمأ ن الباحثني ا ىل ثبات معلية التحليل. 

 نتاجئ التحليل وتفسريها 

(  3( وحدات دراس ية ويوحض اجلدول) 10( درسًا موزعة )30ج عىل)نتاجئ حتليل حمتوى مناجه الرتبية الوطنيه والثقافه املدنيه للصف الرابع ال سايس، حيث اش متل املهن -أ  

 نتاجئ معلية التحليل ( 

 ( 3جدول رمق )  

 التكرارات والنس بة املئوية للقمي يف مهنج الرتبية الوطنيه والثقافه املدنيه للصف الرابع ال سايس 

 مسلسل القمية عدد التكرارات النس بة املئوية 

 س به املئويه الن  عددالتكررات  القميه  مسلسل 

 % 4.76 8 الانامتء  1

 % 36.90 62 حقوق اال نسان  2

 % 11.31 19 الرتبية ال خالقية  3

 % 2.38 4 التسامح  4

 % 0 0 الوحدة الوطنية  5

 % 9.20 12 الصدق وال مانه  6

 % 10.21 17 اال عزتاز ابلهويه الوطنيه واال سالميه  7

 % 16.67 28 التضحيه  8

 % 1.19 2 الوعي البييئ  9

 % 2.38 4 الوعي الصحي  10

 % 19.67 33 حب الوطن  11

 % 11.90 20 التضامن  12

 % 100 212 مجموع تكررات القمي  

 

مي وتتفق هذه النتيجة مع  يتضح من اجلدول السابق  لتحليل حمتوى مهناج الرتبية الوطنيه للصف الرابع للقمي حيث اكنت حقوق اال نسان والتضحيه وحب الوطن أ عىل الق

( بيامن اكنت الوحدة الوطنية والوعي البييئ والوعي الصحي والتسامح  30()2003(اليت أ كدت عىل أ مهية التضامن، ودراسة غسان ابدي  )9( )   2007دراسة عيل امجلل ) 

املناجه التتضمن سوى القليل من املعارف اليت  ( اليت توصلت ا ىل أ ن19() 2008أ قل القمي تضمنًا عىل الرمغ من أ مهيهتا، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة عايدة أ بو غريب)

( اليت توصلت ا ىل  32()2005( اليت توصلت ا ىل أ ن قمي الوطنية مل ترد ا ال بتواتر قليل، ودراسة فايزة أ خرض)11() 2006تمني  القمي واملواطنة، ودراسة بوزاين راضية  )

( حيث حصلت قمية الوطنية عىل نس بة ضعيفة مما يشري ا ىل وجود قصور واحض يف مراعاة حمتوى  15()2009عدم ورود قمي الانامتء الوطين نظراًي، ودراسة س يف شوية)

 و يتضح من اجلدول التايل:  مهناج الرتبية الوطنيه والثقافه املدنية للصف الثامن للقمي.

 

 

 (   4جدول رمق )  

 الرتبيةالوطنيه والثقافه املدنية للصف الرابع ال سايس أ كرثالقمي انتشاراً وأ قلها انتشاراً والقمي غري املتوافرة يف مهنج 

نتشارًا  نتشارًا  أ كرث القمي ا   قمي قليةل التوافر  أ قل القمي ا 

 نسبهتا املئويه  القميه  نسبهتا املئويه  القميه         نسبهتا املئويه  القميه            

 % 1.19 الوعي البييئ  % 9.20 الصدق والامانه  %   36.90 حقوق اال نسان     

 % 2.38 الوعي الصحي  % 10.21 الاعزتاز ابلهويه  %   19.67 حب الوطن 

 % 2.38 التسامح  % 4.76 الانامتء  11.90%  التضحيه 

 % 0 الوحده الوطنيه  % 11.31 الرتبيةال خالقية  11.90 التضامن 
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 ( 5جدول رمق )  

 والثقافه املدنيه للصف اخلامس ال سايسالتكرارات والنس بة املئوية لقمي املواطنة يف مهنج الرتبية الوطنيه 

 مسلسل القمية عدد التكرارات النس بة املئوية 

 النس به املئويه  عددالتكررات  القميه  مسلسل 

 % 1.78 3 الانامتء  1

 % 24.85 42 حقوق اال نسان  2

 11.31%  19 الرتبية ال خالقية  3

 % 8.28 14 التسامح  4

 % 1.78 3 الوحدة الوطنية  5

 % 18.93 32 وال مانه الصدق   6

 % 8.88 15 اال عزتاز ابلهويه الوطنيه واال سالميه  7

 % 4.73 8 التضحيه  8

 % 0.59 1 الوعي البييئ  9

 % 4.73 8 الوعي الصحي  10

 16.67 27 حب الوطن  11

 11.90%  20 التضامن  12

 100%  192 مجموع تكررات القمي  

 

 املدنية للصف اخلامس ال سايس، حيث اش متل املهنج عىل نتاجئ حتليل حمتوى مهنج الرتبية  -ب

 ( نتاجئ معلية التحليل . 6( وحدات دراس ية ويوحض اجلدول )10( درسًا موزعة )30عىل)

 

 )6جدول رمق ) 

 التكرارات والنس بة املئوية للقمي يف مهنج الرتبية املدنية للصف اخلامس ال سايس

نتشارًا  نتشارًا  أ كرث القمي ا   قمي قليةل التوافر  أ قل القمي ا 

نسبهتا   القميه  نسبهتا املئويه  القميه         نسبهتا املئويه  القميه             

 املئويه 

 حقوق اال نسان         

 

 % 1.78 الانامتء  % 4.73 الوعي الصحي  % 24.85

 % 1.78 الوحدة الوطنية  % 4.73 التضحيه  % 18.93 الصدق والامانه       

 % 0.59 الوعي البييئ   % 16.67 حب الوطن     

 %   11.31 الرتبيةال خالقية       

 % 8.88 اال عزتاز ابلهويه        

 % 8.28 التسامح      

 11.90%  التضامن         

 

  و   الرتبيةال خالقية  و و الصدق والامانه و حب الوطن يتضح من اجلدول السابق لتحليل حمتوى مهناج الرتبية الوطنيه للصف اخلامس للقمي حيث اكنت حقوق اال نسان

( اليت كشفت أ ن املهناج يعزز القمي الوطنيه والاخالقيه تلهيا القمي الاجامتعية،   2009والتضامن أ عىل القمي، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة س يف شوية )  اال عزتاز ابلهويه

القمي تضمنًا عىل الرمغ من أ مهيهتا، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة عايدة أ بو غريب)   ( بيامن اكن الوعي البييئ والوحدة الوطنية والانامتء أ قل  2007ودراسة عيل امجلل ) 

( ودراسة س يف   2005ودراسة فايزة أ خرض) )  2006( اليت توصلت أ ن املناجه التتضمن سوى القليل من املعارف اليت تمني املواطنة ودراسة بوزاين راضية) 2008

قمي الانامتء والوطنية مما يشري ا ىل وجود قصور واحض يف مراعاة حمتوى مهناج الرتبية الوطنيه والثقافه املدنية للصف اخلامس ( اليت توصلت ا ىل عدم ورود 2009شوية)

 للقمي.

 ( 7جدول رمق )  

 التكرارات والنس بة املئوية للقمي يف مهنج الرتبيةالوطنيه والثقافه املدنيه للصف السادس ال سايس

 النس بة املئوية  مسلسل القمية عدد التكرارات

 النس به املئويه  عددالتكررات  القميه  مسلسل 

 % 6.39 14 الانامتء  1

 % 43.84 96 حقوق اال نسان  2
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 % 7.31 16 الرتبية ال خالقية  3

 % 0.91 2 التسامح  4

 % 0 0 الوحدة الوطنية  5

 % 20.55 45 الصدق وال مانه  6

 % 8.22 18 اال عزتاز ابلهويه الوطنيه واال سالميه  7

 % 6.39 14 التضحيه  8

 % 0.46 1 الوعي البييئ  9

 % 0.91 2 الوعي الصحي  10

 % 5,02 11 حب الوطن  11

 % 8.28 14 املسؤوليه اال جامتعيه  12

 % 100 233 مجموع تكررات القمي  

 نتاجئ حتليل حمتوى مهنج الرتبية املدنية للصف السادس ال سايس، حيث اش متل املهنج عىل  -ج

 ( نتاجئ معلية التحليل . 8موزعة عىل عرشوحدات دراس ية ويوحض اجلدول ) ( درسًا  30)

 

 

 ( 8جدول رمق )                                              

 أ كرث القمي انتشاراً وأ قلها انتشاراً يف مهنج الرتبية الوطنيه والثقافه املدنية للصف السادس ال سايس

نتشارًا  نتش أ كرث القمي ا   قمي قليةل التوافر  ارًا أ قل القمي ا 

 نسبهتا املئويه  القميه  نسبهتا املئويه  القميه         نسبهتا املئويه  القميه        

 حقوق اال نسان 

 

 % 0.91 التسامح  % 6.39 اال نامتء  %  43.84

 % 0.91  الوعي الصحي  % 6.39 التضحيه  % 20.55 الصدق والامانه 

 % 0.46 الوعي البييئ  % 5,02 حب الوطن  % 8.22 اال عزتاز ابلهويه الوطنيه واال سالميه 

 % 0 الوحده الوطنيه    % 8.28 املسؤوليه اال جامتعيه 

 % 7.31 الرتبيةال خالقية 

 يتضح من اجلدول السابق لتحليل حمتوى مهناج الرتبية الوطنيه للصف السادس لقمي املواطنة حيث

( اليت كشفت أ ن املهناج يعزز القمي  الاساس يه 2009اكنت حقوق اال نسان والصدق والامانه والرتبيه الاخالقيه أ عىل القمي وتتفق هذه النتيجة مع دراسة س يف شوية )

سامح أ قل القمي تضمنًا عىل الرمغ من أ مهيهتا وتتفق هذه  ( بيامن اكنت الوحدة الوطنية والوعي البييئ والوعي الصحي والت 2007تلهيا القمي الاجامتعية، ودراسة عيل امجلل  ) 

( ودراسة 2006( اليت توصلت أ ن املناجه التتضمن سوى القليل من املعارف اليت تمني القمي واملواطنة، ودراسة بوزاين راضية )2008النتيجة مع دراسة عايدة أ بو غريب)

ت ا ىل عدم ورود قمي الانامتء والوطنية، وهذا يشري ا ىل وجود قصور واحض يف مراعاة حمتوى مهناج الرتبية  ( اليت توصل 2009( ودراسة س يف شوية)  2005فايزة أ خرض) 

 الوطنيه والثقافه املدنية للصف السادس للقمي .                

 

                      

 ( 9جدول رمق )                                              

 و النس بة املئوية للك مهنا عددالتكرارات اليت تتضمن القمي يف مهنج الرتبيةالوطنيه والثقافه املدنيه للصف الرابع واخلامس والسادس ال سايسا جاميل 

 النس به املئويه  عددالتكررات  القميه  مسلسل 

 % 4.5 25 الانامتء  1

 % 36.12 200 حقوق اال نسان  2

 % 9.9 54 الرتبية ال خالقية  3

 % 3.6 20 التسامح  4

 % 0.5 3 الوحدة الوطنية  5

 % 16.1 89 الصدق وال مانه  6

 .% 9 50 اال عزتاز ابلهويه الوطنيه واال سالميه  7

 .% 9 50 التضحيه  8

 % 0.7 4 الوعي البييئ  9

 % 2.5 14 الوعي الصحي  10

 % 11.7 71 حب الوطن  11

 % 9.6 54 التضامن  12

 % 100 634 مجموع تكررات القمي  
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يف توزيعها حيث اكنت حقوق   يتضح من اجلدول السابق تدين مراعاة حمتوى مناجه الرتبية الوطنيه والثقافه املدنية للصف الرابع واخلامس والسادس للقمي وعدم التوازن

( بيامن اكن الوعي البييئ والوحدة الوطنية أ قل القمي  2007(، ودراسة عيل امجلل )   2009اال نسان والقمي والتضامن أ عىل القمي وتتفق هذه النتيجة مع دراسة س يف شوية ) 

 ( ودراسة س يف  2005(، ودراسة فايزة أ خرض)   2006(، ودراسة بوزاين راضية)  2008تضمنًا عىل الرمغ من أ مهيهتا وتتفق هذه النتيجة مع دراسة عايدة أ بو غريب) 

  الرتبية الوطنيه والثقافه املدنية للقمي.(مما يشري ا ىل وجود قصور واحض يف مراعاة حمتوى مناجه 2009شوية) 

 ( 10جدول رمق )                                            

نتشاراً وأ قلها يف مهنج الرتبية الوطنيه والثقافه املدنية للصف الرابع واخلامس والسادس ال سايس  أ كرث القمي ا 

نتشارًا  نتشارًا  أ كرث القمي ا   افر قمي قليةل التو  أ قل القمي ا 

نسبهتا   القميه  نسبهتا املئويه  القميه         نسبهتا املئويه  القميه        

 املئويه 

اال عزتاز ابلهويه الوطنيه   % 36.12 حقوق اال نسان 

 واال سالميه 

 % 2.5 الوعي الصحي  .% 9

 % 0.7 الوعي البييئ  .% 9 التضحيه  %  16.1 الصدق وال مانه 

 % 0.5 الوطنية الوحدة   % 4.5 الانامتء  % 11.7 حب الوطن 

   % 3.6 التسامح  % 9.9 الرتبية ال خالقية 

 % 9.6 التضامن 

 

 

 التوصيات: 

 رضورة تضمني حمتوى مناجه الرتبيةالوطنيه والثقافه املدنية للصفوف الرابع  واخلامس والسادس ال سايس للقمي. -

 املدنية ملرحةل التعلمي ال سايس التوازن يف تضمني القمي داخل حمتوى مناجه الرتبيةالوطنيه والثقافه  -

 ال بد من تضمني املهناج لقمي الوحدة الوطنية خاصة يف مرحةل التعلمي ال سايس ل مهيهتا يف احلفاظ عىل النس يج الوطين اللييب.  -

 رضورة تضمني املهناج قمي الوعي البييئ والصحي -

 العمل عىل تضمني املهناج قمي التسامح والتضامن والانامتء.  -

ثراء مناجه الرتبية الوطنيه والثقافه املدنية ابلقمي النبيل وترمجهتا ا ىل سلوكيات وقمي يف نفوس التالميذ. -  تدريب املعلمني عىل ا 

 املراجع 

 القرأ ن الكرمي 

براهمي رضا      :" املواطنة والانامتء وأ ثرهام عىل ادلوةل واجملمتع وال رسة "،القاهرة، مكتبة     -1  (.  2006ال رسة،  )                                            ا 

براهمي: "تطوير مناجه التعلمي لتمنية املواطنة يف ال لفيةالثالثة       -2 براهمي شعبان حامد و اندية حسن ا  دلى التالميذ ابملرحةل الثانوية "                                     ا 

 (.2001الرتبوية والتمنية، )                                   للبحوث    دراسة جتريبية ،القاهرة،املركز القويم

براهمي عبد هللا  -3  م( .  ٢٠٠٢،عامن،ال ردن) ١انرص :  املواطنة ، مكتبة الرائد العلمية، ط  ا 

براهمي محمود  -4  ( . ه. 1425مكة املكرمة)                                  ،   ٢فالته   : العملية التعلميية يف املدرسة الابتدائية أ هدافها ( ووسائلها وتقوميها، ط  ا 
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 ( . 2008يونيو، اجملدل ال ول، ) 20مشس ة عنيالاجامتعية ، جامع                                     العلمي تربية املواطنة ومناجه ادلراسات  

 ا سامعيل عبد الاكيف  : التعلمي والهوية يف العامل املعارص )مع التطبيق عىل مرص (،جمةل -6

 ( .2001)135العدد                                        ظيب  دراسات اسرتاتيجية، مركز اال مارات لدلراسات والبحوث الاسرتاتيجية ، أ بو                         

 م(. ١٩٩٠بريوت)  جودة أ محد سعادة   : مناجه ادلراسات الاجامتعية ، دار العمل للماليني،   -7 

 حسني عبد الباسط   : تقومي أ هداف وحمتوى مناجه ادلراسات الاجامتعية ابملرحةل اال عدادية   -8

 ( .2009)                                   ،   19مجلعية الرتبوية لدلراسات الاجامتعية،العدد يف ضوء قمي املواطنة، جمةل ا                         

 ه( .  ١٤١٧املكرمة،)                                حسن عيل خمتار    :" قضااي واجتاهات مع ارصة يف املناجه وطرقالتدريس"، مطابع ادر، مكة       -9

دراسة حتليلية مقارنة يف   -العربية السعودية                         الكرمي و وصاحل بن عبد العزيز النصار الرتبيةالوطنية يف مدارس اململكة  راشد بن حسني عبد   -10

                       ه ، اململكة   ١٤٢٦ةالباح –دراسة مقدمة للقاء الثالث عرش لقادة العمل الرتبوي                                 ضوء التوهجات الرتبوية احلديثة،  

 ه( . ١٤٢٦العربية السعودية)          

نسانيه ،العدد                       راضيه ابوزاين   :دور املؤسسه التعلمييه يف تكوين روح املواطنه دلي التالميذ ،جمةل علوم      -11  ( . 2006نومفرب )31ا 

 ور اال دارة املدرس ية يف تفعيل الرتبية املدنية يف مرحةل التعلمي رس مت، رمسي عبد املكل ، د  -12

 ( .2001قبل اجلامعي،املركز القويم للبحوث الرتبوية والتمنية، القاهرة، )                  

 ١٩٨٧تدريسها، دار املعارف، القاهرة )                          رضوان، أ بو الفتوح وفتحي مبارك : املواد الاجامتعية يف التعلمي العام : أ هدافها، مناجهها، طرق       -13

 م(.
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تالميذ املرحةل املتوسطة يف اململكة العربية                           عبد هللا امحد محمد الغامدي  : دور مناجه الرتبية اال سالمية يف تعزيزبعض مفاهمي الرتبية دلى    -23
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