
     
 

  1  
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لصعوبة و ىف ذات الوقت ابلشلك امجلايل السلمي ، وهذا امجلباز ىف الآونة الأخرية طفرات ىف الأداء متثلت ىف مقدرة العبهيا عىل أأداء مترينات تمتزي اب حققت رايضة : املقدمة

نرثوبومرتية(الأ اجلسمية )و  البدنيةبطبيعة احلال يفرض عىل العب امجلباز رضورة أأن يمتتع ببعض الصفات 
 

، الأمر اذلي حيمت عىل الالعب قضاء فرتة زمنية كبرية ىف التدريب 

 .     املهارات تبعة ابلرضورة تطور ىف برامج االإعداد اخملتلفة ابلنس بة لالعبني و ارتباطها ابلأساليب العلمية احلديثةمن أأجل تمنية تكل الصفات ، وهبذا التطور ىف أأداء 

 

نرثوبومرتية(الأ اجلسمية )و  البدنية أأصبح من الأمهية معرفة املواصفاتو      
 

، ومن  ى ممكنكأساس ادلعامات الأساس ية الواجب توفرها للوصول ابلفرد الراييض لأعىل مس تو 

ن الرتكيب الهيلكي للجسم نرثوبومرتية يف أأهنا غالبًا ما تس تخدم كأساس للنجاح أأو الأ وتبدو أأمهية القياسات  يلعب دورًا كبريًا وأأساس يًا يف الأداء الراييض،   انحية أأخرى فاإ

آخرين  ، وهذا ما أأكدت عليهالفشل يف النشاط الراييض  آخرون (Kolar & etal, 1997)دراسات لك من كولر وأ نيكتيوك   ،(Bouchard & et al, 1993)، بوشارد وأ

(Nikituk, 1989) داء املهاري، ويعين ذكل أأن الاختالف يف أأطوال العظام سوف يؤثر يف الأداء امل هاري ، حيث يؤثر طولها وقرصها يف املواصفات املياكنيكية للأ

جيابية أأو سلبية، ورمغ هذا ف ، سواءً  للرايضيني نشطة الرايضية اخملتلفة عند مراعاة مبدأأ الفروق الفردية يف العملية بصورة اإ اإهنم يس تطيعون حتسني أأداهئم عند ممارس هتم للأ

آخرون الأ حتديدها عن طريق القياسات  اليت يمتوبصفة خاصة الفروق الفردية " التعلميية أأو التدريبية عىل السواء.  ,Bouchard & etal)نرثوبومرتية، ويشري بوشارد وأ

ىل أأن ال (1993 نرثوبومرتية( ذات أأمهية خاصة، حيث أأن توفرها يعطي فرصة أأكرب الستيعاب الأداء احلريك السلمي للمهارات، ذلا احتلت القياسات الأ اجلسمية ) قياساتاإ

   نرثوبومرتية ماكاًن هامًا يف اجملاالت الرايضية اخملتلفة.الأ 

 

متزيه  ه، ذكل أأن للك نشاط راييض متطلبات بدنية خاصة بالالعبني نرثوبومرتية ودراس هتا دلىالأ و  البدنية عرفة القياساتأأمهية م (Nikituk, 1989)بني نيكتيوك ي و      

 عن غريه من الأنشطة الأخرى، وتنعكس هذه املتطلبات عىل الصفات الواجب توفرها فمين ميارس هذا النشاط.

 

ىل أأفضل اخلامات رايضة امجلباز ومات النجاح ىف اذلين يمتتعون مبق الناش ئنياختيار  أأنيعىن وهذا    ومن أأمه حمدداته ما ، ابلأسلوب العلمي و التخطيط املدروس للوصول اإ

 ييل: 

  القياسات الأنرثوبومرتية 

 اخلصائص الفس يولوجية 

  الصفات البدنية 

  الثقة و الشجاعة 

   اذلاكء و القدرات العقلية 

ىل أأمه القياسات البدنيةة، و من هنا حتاول ادلراسة احلالية          ن ادلراسةات الةيت   الأ التعرف اإ نرثوبومرتيةة الةيت تسةامه  يف أأداء همةارة القفةز يف رايضةة امجلبةاز ، حيةث اإ

لهيا يف جمال القياسات البدنية، و  (، ودراسات أأخرى اهمتةت 2003نرثوبومرتية لالعيب كرة القدم اقترصت عىل دراسة العالقة بني هذه ادلراسات مثل دراسة منر )الأ التوصل اإ

جراء مقارانت يف هذه ادلراسات تبعًا ملركز اللعب مثل دراسة هارون ) جراء دراسات يف العاب أأخرى مثل 1992ابإ (، 2000متةويل ) دراسة(. يف املقابل اكن هناك اهامتم ابإ

آخر  آخرون )( لالعيب كرة السةل، وه2004وخنفر )  (2000ومتويل ) (1988جامس )و ( 1986) ينالس يد وأ لالعيب الكرة الطائرة، وهارون   Heimer, et al 1988)امير وأ

 ( لالعيب كرة القدم، ويف ظل النقص يف ادلراسات حول هذا املوضوع يف رايضة امجلباز ظهرت مشلكة هذه ادلراسة.2006والقدويم واخرين )  ( 1993)

 

آخر ومن ادلراسات ذات العالقة         ( القياسات اجلسمية والقدرات احلركية وعالقهتا ببعض املهارات الأساس ية لنايشء كرة السةل، حيث 1986) يندراسة قام هبا الس يد وأ

جهنج الوصةفي لاراسةة، وأأشةارت أأجريت ادلراسة عىل الفرق اليت احتلت املراكز الأربعة الأوىل يف دوري املدارس للمرحةل االإعداديةة للبنةني ابالإسةكندرية، وقةد اسة تخدم املة

  ىل أأنه يعترب الطول اللكي وطول اذلراع النس يب، وطول كف اليد وعرضها النس يب من أأمه القياسات اجلسمية لناشئ لعبة كرة السةل.النتاجئ اإ 

جامعةة البرصةة،  نرثوبومرتية ومس توى الأداء املهاري يف كةرة السةةل دلى العةيب منتخةبالأ ( هبدف دراسة العالقة بني بعض القياسات 1988دراسة قام هبا جامس، )         

جيابية طردية ( طالباً 14وأأجريت ادلراسة عىل عينة معدية بلغ قواهما ) بني التصويب الرسيع من حتت السةل مع طةول اذلراع،  ارتباطيه، وأأشارت أأمه النتاجئ اإىل وجود عالقة اإ

 وحميط الصدر.

 

ىل معرفة بعض القدرات احلركية وعال1991دراسة كشك )          ( س نة، وأأجريت 12-9قهتا ابلأداء احلريك لبعض الأنشطة املتغرية يف املرحةل السنية من )( اليت هدفت اإ

لسنية، ( من تالميذ الصفني الرابع واخلامس مبحافظة االإسكندرية ويف حدود العينة   التعرف اإىل معدالت تطور القدرات احلركية خالل املرحةل ا356ادلراسة عىل عينة )

ىل ف لأغراض ادلراسة، وأأظهرت النتاجئ أأن التطور احلريك  ناسبتهملسحي نظرًا مل ارتات ظهور المنو، وكذكل فرتات الهبوط لهذه القدرات، واس تخدم املجهنج كذكل   التعرف اإ

  والتوقع والقدرة عىل التحمك والس يطرة.   ( س نة يعترب أأفضل املراحل لتعمل املهارات احلركية واكتساهبا لمتزيها ابلقدرة عىل الرتكزي واالإدراك الرسيع12-9للمرحةل السنية )

آخةرون  Johnson)دراسة جونسون )       -9نرثوبومرتية عند الطلبة الأمرياكن )الأ واليت هدفت اإىل حتديد اخلصائص  (Melina & etal, 1991)واليت نشةرها مالينا وأ

( مس، وبلغ حميط 27مس، ) (25( مس لهذه املرحةل العمرية، وحميط الساق )27مس، ) (26( س نوات، حيث أأظهرت نتاجئ ادلراسة أأن متوسط ساق البنت الأمريكية )10

  ( ممل. 11.69( مس لنفس املرحةل العمرية.وبلغ متوسط مسك ثنااي دهن البطن )26.28( مس، )24.68العضد للبنت الأمريكية )
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ىل الفروق يف القياسات 1993دراسة هارون )      مرتية دلى العيب أأندية ادلرجة الأوىل لكرة القةدم العةرب تبعةًا ملراكةز اللعةب اخملتلفةة، ولتحقيةق نرثوبو الأ ( هبدف التعرف اإ

ة ( العبًا و  اإجراء قياسات الأطوال، واحمليطات، والأعراض، ومسك الشحوم، والعمر، وكتةل اجلسم، وطول القامة. وقد أأظهرت نتةاجئ ادلراسة60ذكل أأجريت ادلراسة عىل)

ضافة اإىل وجود فروق يف بعض القياسات بني الالعبني الأردنيني، والالوجود فروق داةل  حصائيًا يف قياس طول اذلراع، وطول الساق تبعًا ملراكز اللعب؛ اإ  عبني العرب. اإ

مبحافظة االإسكندرية، وتكونت عينة ( س نوات 10-9نرثوبومرتية والفس يولوجية لتالميذ املرحةل الابتدائية )الأ ( واليت هدفت اإىل حتديد اخلصائص 1997دراسة مندور )  

ملسحي ملناسبته لطبيعة البحث، وقد اوتلميذة من تالميذ الصفني الرابع واخلامس الأساس يني، واس تخدمت الباحثة املجهنج الوصفي من الأسلوب  ( تلميذاً 2374ادلراسة من )

والساعد والقدم بيامن تفوقت االإانث يف طول الساق وطول الساعد، كام أأظهرت نتاجئ ادلراسة  أأظهرت نتاجئ ادلراسة تفوق البنني عىل االإانث يف أأطوال الفخذ واجلذع والعضد

  ن واجلا.تفوق االإانث عىل البنني يف الطول اللكي للجسم، ويف الوزن عىل مس توى الصف الرابع، وتفوق االإانث عىل البنني يف مجيع قياسات مسك ادله

 

نرثوبومرتية عىل دقة التصويبة الثالثيةة مةن الوثةب دلى العةيب كةرة السةةل، حيةث الأ لتعرف اإىل مسامهة بعض املتغريات ادليناميكية و ( هبدف ا2000دراسة متويل )         

ىل أأن املركبة الأفقية للقوة  اكنت أأكةرث املتغةريات ادليناميكيةة مسةامهة يف دقةة ا 10أأجريت ادلراسة عىل عينة قواهما )  لتصةويب، واكنةت نسة بة ( العبني؛ وتوصلت ادلراسة اإ

 %(.   78نرثوبومرتية مسامهة يف دقة التصويب ووصلت نس بة مسامههتا اإىل)الأ %(. كام أأظهرت النتاجئ أأن طول الساعد، والطول اللكي للقامة اكان أأكرث املتغريات 77مسامههتا)

ىل العالقة بني بعض القياسات 2003دراسة منر )        ، وبعض عنارص اللياقة البدنية عند العيب أأندية ادلرجة املمتةازة لكةرة القةدم يف شةامل نرثوبومرتيةالأ ( هبدف التعرف اإ

( العبًا، و  اإجراء قياسات طول القامة، وأأطوال اذلراع واجلذع مع الرأأس، وطول الطرف السةفيل، وحميطةات العضةد، 90فلسطني. وقد أأجريت ادلراسة عىل عينة قواهما )

( مرتًا، وريم كرة طبية مةن فةوق الةرأأس بلكتةا اليةدين، واجلةري املتعةر ، 30ري الكتفني والوركني، اإضافة لالختبارات البدنية، ويه عدو )والصدر، والفخذ، والساق، وقط

مام من الوقوف، والوثب العمودي وجري ) حصةائيًا بةني الرسةعة الانتقاليةة، و 1000وثين اجلذع للأ متغةريات العمةر، ( مةرت. وقةد أأظهةرت هةذه ادلراسةة وجةود عالقةة داةل اإ

حصائيًا بةني التح مةل ومتغةريات العمةر، وكةتةل والوزن، وطول اجلذع مع الرأأس، وطول اذلراع، وطول الطرف السفيل، وحميط الصدر. كام أأظهرت النتاجئ وجود عالقة داةل اإ

حصائيًا.    اجلسم، وطول اجلسم وطول الطرف السفيل، وطول اجلذع، ومل تكن العالقات الأخرى داةل اإ

 

جراء دراسة حول العالقة بني القياسات 2004وقام خنفر )       نرثوبومرتية، والبدنية، ودقة التصويب من الثبات واحلركة يف لعبة كرة السةل. تكونت عينة ادلراسة من الأ ( ابإ

ىل أأن القدرة52) العضلية متثل أأكرث العنارص البدنية تأأثريًا يف دقة التصويب. كةذكل  ( طالبًا وطالبة من ختصص الرتبية الرايضية يف جامعة النجاح الوطنية. وتوصلت ادلراسة اإ

(؛ بيامن اكنت أأفضل عالقة بني دقة التصةويب مةن احلركةة مةع 0.70اكنت أأفضل عالقة بني دقة التصويب من الثبات مع طول القامة حيث وصلت قمية معامل الارتباط اإىل )

 (.  0.54طول الكف، حيث وصلت قمية معامل الارتباط اإىل )

 

نرثوبومرتية )القياسات اجلسمية من حيث الأطوال واحمليطات والأعراض ومسةك ثنةااي ادلهةن( الأ هدفت اإىل حتديد بعض اخلصائص ( واليت 2005دراسة عبد احلق )        

ملتغريي اجلنس والصف. وتكونةت عينةة ادلراسةة  لقياسات تبعاً عند طلبة الصفني الرابع واخلامس الأساس يني يف مدارس حمافظة انبلس، ابالإضافة اإىل معرفة الفروق يف هذه ا

حصةائية عنةد مسة توى)  اىل ( طالب وطالبة من طلبة املرحةل الأساس ية يف مدارس حمافظة انبلس. أأظهةرت نتةاجئ ادلراسةة300من ) =  أأنةه ال توجةد فةروق ذات دال  اإ

وزن اجلسم، بيامن اكنت الفةروق داةل لصةاا اذلكةور يف أأطةوال الرجةل والسةاق والسةاعد والكتةف، واكنةت تبعًا ملتغريي طول و  ( س نوات10-9) ( بني اذلكور واالإانث 0.05

ذات دالةل اإحصائية لصاا االإانث يف حميطات العضةد والفخةذ، بيةامن مل تكةن الفةروق  الفروق لصاا االإانث يف طول الفخذ واجلذع. كام أأظهرت نتاجئ ادلراسة أأن هناك فروقاً 

    اإحصائية بني اذلكور واالإانث يف حميط الساعد وأأعراض الكتفني والفخذين ورسغ اليد ورسغ القدم واملرفق.ذات دال  

 

آخرين )          ىل التعرف اإىل مسامهة بعض القياسات البدنية و 2006دراسة القدويم وأ  نرثوبومرتية يف مسافة رمية الامتس من الثبات واحلركة عند العيبالأ ( واليت  هدفت اإ

نرثوبومرتية. أأظهرت النتاجئ أأن الأ ( العبًا لكرة القدم يف جامعة النجاح الوطنية، و  اإجراء القياسات البدنية والقياسات 31كرة القدم، حيث أأجريت ادلراسة عىل عينة قواهما )

نرثوبومرتية فاكنت أأفضل عالقة بني طول القامة ومسةافة رميةة الأ لقياسات أأفضل عالقة يف القياسات البدنية بني قوة الرجلني مع مسافة رمية الامتس من الثبات واحلركة، أأما ا

 الامتس من الثبات، واكنت أأفضل عالقة بني كتةل اجلسم ومسافة رمية الامتس من احلركة.  

 

ملا لها من دور همم للنجاح يف خاصة  رايضة امجلبازراييض عامة و نرثوبومرتية يف اجملال الالأ تنبع أأمهية ادلراسة احلالية من أأمهية القياسات البدنية و  مشلكة ادلراسة وأأمهيهتا:

 (، ومسلينسيك 1999احلق )الأداء املهاري يف خمتلف الألعاب والفعاليات الرايضية، والانتقاء الراييض، والتأأثري عىل مس توى الأداء املهاري لالعبني، ويشري عبد 

(Smalensky,1996) هنا تتطلب قياسات بدنية و أأن للك رايضة متطلبات وصفات ايل نرثوبومرتية دقيقة، وان معرفة هذه أأ خاصة هبا، وخصوصًا رايضة امجلباز، فاإ

 نرثوبومرتية اليت تسامه يف جناح أأداء همارات القفزالأ وتظهر أأمهية ادلراسة احلالية يف معرفة القياسات البدنية و القياسات ابلصورة الصحيحة ينعكس عىل الأداء املهاري لالعب.

 ، والتعرف عىل مسامهة هذه القياسات والنسب املئوية للمسامهة يف الأداء املهاري، والتعرف عىل املعادالت العلمية التنبؤية لها.     رايضة امجلبازانش يئ عىل طاوةل القفز دلى 

يف ليبيا، ومن خالل معل  رايضة امجلبازدلراسات اليت أأجريت عىل انيش نرثوبومرتية يف الأداء املهاري، وقةل االأ ويف ضوء ما س بق ونظرًا ملا تلعبه القياسات البدنية و 

نرثوبومرتية مبس توى أأداء همارة القفز فتحًا والقفز ضامً دلى الأ عالقة القياسات البدنية و ، ظهرت مشلكة ادلراسة احلالية هبدف  التعرف اإىل  مادة امجلبازالباحثون يف تدريس 

 امهة هذه القياسات يف الأداء املهاري دلى الناش ئني.، ومدى مس رايضة امجلبازانش يئ 

 :اإىلهدفت هذه ادلراسة أأهداف ادلراسة: 

 .رايضة امجلبازالتعرف اإىل مس توى بعض القياسات البدنية والأنرثوبومرتية اخملتارة دلى انش يئ  -1

ىل العالقة بني القياسات البدنية والأنرثوبومرتية  قيد ادلراسة ومس توى أأداء  -2 ، ومن مث حتديد أأكرث القياسات مسامهة يف  امجلبازهمارة القفز عند انش يئ التعرف اإ

 .رايضة امجلبازالقفز دلى انيش 

 

ىل االإجابة ع سعت أأس ئةل ادلراسة:  :الآتيةالتساؤالت العلمية  نادلراسة احلالية اإ
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 ؟ رايضة امجلبازز ضامً عند انش يئ ما مس توى بعض القياسات البدنية والأنرثوبومرتية اخملتارة وهماريت القفز فتحًا والقف -1

، ومةا أأكةرث هةذه القياسةات  امجلبةازما العالقة بني القياسات البدنية والأنرثوبومرتية  قيد ادلراسة ومس توى أأداء هماريت القفز فتحًا والقفز ضامً عنةد انشة يئ  -2

  ؟ رايضة امجلبازمسامهة يف مس توى أأداء همارة القفز فتحًا  والقفز ضامً عند انش يئ 

 

 مصطلحات ادلراسة:

  (Farkar &etal, 1997).  اجلسم البرشي، اتهو فرع من الانرثوبولوجيا يبحث يف قياس: ( Anthropometry )نرثوبومرتي الأ 

 

 جماالت ادلراسة:  

 .  طرابلس لوم الرايضةبلكية الرتبية البدنية وع امجلبازوصاةل يف باية طرابلس،  اجملال املاكين: مالعب وساحات مدارس التعلمي الأسايس

 يف باية طرابلس. من مدارس التعلمي الأسايس من منتخبات عرش مدارس امجلبازانش يئ رايضة  اجملال البرشي:              

 .   15/2/2017وحىت  1/2/2017اجملال الزمين:  من                

    

 جراءات ادلراسة:اإ 

حدا :ةج ادلراسمجهن  ناسبته لهذه ادلراسة.مل  ى صوره "ادلراسة الارتباطية" نظرًا س تخدم املجهنج الوصفي ابإ

 

 ( انشئ يف عرش مدارس.65بباية طرابلس والبالغ عددمه ) مدارس التعلمي الأسايسيف  امجلبازتكون جممتع ادلراسة من منتخبات انش يئ رايضة   راسة:ادلمتع جم 

 

يف باية طرابلس ممن شاركوا يف بطوةل  مدارس التعلمي الأسايس( انش ئًا من منتخبات عرش مدارس من 30 ونت عينة ادلراسة من عينة معديه بلغت )تك راسة:دلينة اع 

 تبعًا ملتغريات العمر والطول وكتةل اجلسم.  ( يوحض خصائص عينة ادلراسة1، و  اختيار أأحسن ثالث انش ئني من لك مدرسة حسب ترتيهبم يف البطوةل، واجلدول ) امجلباز

 

  ( 30( خصائص عينة ادلراسة تبعًا ملتغريات العمر والطول وكتةل اجلسم ) ن =  1دول )اجل

 رمقال تغرياتامل  حدة القياسو  املتوسط الاحنراف املعياري

 .1 عمرال ةس ن 10.70  0.64 

 .2 لطولا مس 1.35 0.03 

 .3 لكتةلا غمك 33.63  3.05 

 .4 مؤرش كتةل اجلسم 2كغم/م 18.29 1.17

  

  

 ات والقياسات املس تخدمة يف ادلراسة:الأدو  

 من أأجل مجع البياانت،   اس تخدام الأدوات الآتية: 

نرثوبومرتيةة ) الأطةوال واحمليطةات (، والقياسةات البدنيةة الأ اس امترة مجع البياانت اليت اش متلت عىل املعلومات التالية للك انشئ: العمر والطةول وكةتةل اجلسةم، والقياسةات  -

مرت، وقوة عضالت الرجلني(، والاختبارات املهارية )القفز فتحًا وضةامً  30جللوس من الرقود عىل الظهر، مرونة الظهر والعضالت اخللفية للفخذ ، وجري ا، و وثب الطويلال)

 عىل املهر(.

( مغ بدون حذاء وابرتداء شورت وفانةل، 500م لأقرب )، مزود برس تامرت لقياس كتةل اجلسم والطول معًا، حيث   قياس كتةل اجلس ( Deteco )مزيان مياكنييك من نوع  -

 ( مس.1وابلنس بة للطول اكن القياس  بدون حذاء لأقرب )

 نرثوبومرتية:الأ القياسات 

 ( مس وذكل عىل النحو الأيت:1قياسها بواسطة رشيط القياس لأقرب )  قياس الأطوال: 

 .( Nikituk,1989 )اجلهة الوحش ية وحىت الكعب الوحيش لعظمة الشظية  طول الساق:   القياس بتحديد املسافة بني شق الركبة من  -

 .( Nikituk,1989 )طول الفخذ:   القياس من وضع الوقوف حبساب املسافة بني املدور الكبري لعظم الفخذ حىت شق مفصل الركبة من اجلهة الوحش ية  -

 (. 1996املقعد وحىت انئت الفقرة العنقية السابعة) حسانني،  طول اجلذع: من وضع اجللوس عىل مقعد دون ظهر يمت القياس من حافة -

 .( Nikituk,1989 )طول اذلراع:   حتديد املسافة بني القمة الوحشة للنائت الأخريم وحىت النائت الأبري لعظمة الكعربة  -

 (. 1996وهو مفرود ) حسانني،  طول الكف:   قياس طول الكف ابس تخدام رشيط القياس من منتصف الرسغ حىت هناية الأصبع الأوسط -

 

 ( مس وذكل عىل النحو الأيت:1:   قياسها بواسطة رشيط القياس لأقرب )قياس احمليطات

 (.1996حميط الساعد:   القياس واذلراع مفرودة، و  اعامتد أأكرب حميط للساعد)حسانني، -
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 (.  1996مفرودة              ) حسانني،  حميط العضد: لف رشيط القياس من منتصف العضةل ذات الرأأسني واذلراع -

 .( Nikituk,1989 )حميط الساق: لف رشيط القياس حول منتصف سامنة الساق  -

م مبارشة، أأما من الأماحميط الفخذ: وقوف الناشئ عىل مقعد سويدي حبيث تكون املسافة بني القدمني ابتساع الكتفني، ويمت لف رشيط القياس من أأسفل طية الاليية  -

 .( Nikituk,1989 )فيكون حماذاًي لنفس املس توى وحتديد مسافة نقطة التقاهئام

 .( Nikituk,1989 )حميط البطن: تثبيت طرف رشيط القياس عند الرصة، ولف رشيط القياس حول اجلسم وحتديد مسافة التقاهئام -

 القياسات البدنية:  

 وثب الطويل: ال -

 (. 0.91(، واكن ثبات وصدق الاختبار )1995سجيل احملاوةل الأفضل لناش يئ عىل أأن يؤدي حماولتني، كام وصفه برمه ) الوثب الطويل من الثبات وت          

 جللوس من الرقود عىل الظهر: ا -

ثبات وصدق الاختبار  ن، واك(Filin, 1987,p.34 ) ث( من وضع الرقود عىل الظهر، كام وصفه فلني30صحيحة اليت يقوم هبا الناش يئ خالل )ل تسجيل عدد املرات ا     

(0.92.) 

 مرونة الظهر والعضالت اخللفية للفخذ:    -

(، واكن ثبات وصدق الاختبار 341، ص1994كام وصفه عالوي ورضوان )  (Standing Bending Reach Test)اس تخدم اختبار ثين اجلذع من الوقوف        

(0.89.) 

 الرسعة: -

 (.0.92، واكن ثبات وصدق الاختبار )(Filin, 1987,p.34 ) مس تقمي، كام وصفه فلني م خبط30  اس تخدام اختبار العدو     

 (Leg Lift Strength):  قوة عضالت الرجلني  -

 (. 19، ص1994وفق االإجراءات اليت أأشار لها عالوي ورضوان )  ( Dynamometer )  أأداء الاختبار ابس تخدام هجاز ادلينامومرت         

آخرين ( Ratio Scale )  النسبية ساملس تخدمة من نوع املقايي ** مجيع القياسات ماكنية اخلطأأ فهيا قليةل، ومتتاز بصدق وثبات عالية، كام يشري كركندال وأ  واإ

                                                          (Kirkendall, et al, 1987) . 

 الاختبارات املهارية:

 النوايح الفنية للقفز فتحًا وضامً من ست مراحل أأساس يه: النوايح الفنية: تتكون

 القفز فتحًا:

 الاقرتاب ) خبط مس تقمي وبرسعة مزتايدة خاصة يف اخلطوات الأخرية (. (1)

 الارتقاء ) الارتقاء الرسيع ابلقدمني معًا وبزاوية كبرية (. (2)

 ول اإىل مس توى أأعىل من املس توى الأفقي للرأأس (.الطريان الأول ) بعد الارتقاء مبارشة مرحجة الرجلني خلفًا عاليًا للوص (3)

 الارتاكز ) اليدين ابتساع الصدر ويف منتصف السطح العلوي لطاوةل القفز (. (4)

 مبارشة(. الطريان الثاين ) ادلفع بلكتا اليدين عندما تصل الكتفان قرب املس توى العمودي وفتح الرجلني مع مراعاة فرد الركبتني بعد معلية ادلفع (5)

 ) يكون ابلقدمني معًا، مع انثناء بس يط يف الركبتني عقب الهبوط يلهيا فرد الركبتني للوصول اإىل وضع الوقوف واليدين جبانب اجلسم (. الهبوط (6)

  القفز ضامً: 

 الاقرتاب ) خبط مس تقمي وبرسعة مزتايدة خاصة يف اخلطوات الأخرية (. (1)

 ة (.الارتقاء ) الارتقاء الرسيع ابلقدمني معًا وبزاوية كبري  (2)

 الطريان الأول ) بعد الارتقاء مبارشة مرحجة الرجلني خلفًا عاليًا للوصول اإىل مس توى أأعىل من املس توى الأفقي للرأأس (. (3)

 الارتاكز ) اليدين ابتساع الصدر ويف منتصف السطح العلوي لطاوةل القفز (. (4)

مودي مع تكور اجلسم، حبيث تكون الةركبتني مضةمومة عةىل الصةدر وحمصةورة بةني الطريان الثاين ) ادلفع بلكتا اليدين عندما تصل الكتفان قرب املس توى الع (5)

 اليدين عقب معلية ادلفع مبارشة(.

 الهبوط ) يكون ابلقدمني معًا وفرد اجلسم أأثناء مرحةل الطريان الثانية عقب ادلفع مع انثناء بس يط يف الركبتني أأثناء الهبوط (. (6)

 للناشئ يف همارة القفز فتحاً وضامً عن املهر. : حفص الأداء املهاريغرض الاختباران  

 بلكية الرتبية البدنية والرايضة، املهر، السمل ، مراتب. امجلباز: صاةل الأدوات الالزمة

دا  ( درجات، 10رجة املس تحقة من )يقوم أأربعة حممكني ) ومه حاكم معمتدين ابالحتاد الفرعي للجمباز بطرابلس ( ابلتحكمي ومراقبة الأداء املهاري ووضع ادل الاختبار: ءاإ

عطاء الناش ئني حماولتني ويسجل   احملاوةل الأفضل، يؤدي مجيع الناش ئني اختبار القفز فتحًا أأواًل، ومن مث اختبار القفز  ابالإضافة اإىل حمك الفصل كام ينص علية القانون، ويمت اإ

 ضامً.  

 

 صدق الاختبار: 

 يقة الصدق المتيزيي، حيث طبق الاختبار عىل للتحقق من صدق الاختبار اس تخدمت طر       

ممن  امجلباز( من الناش ئني الغري ممتزيين يف 8للمدارس من خار  عينة ادلراسة، و) امجلبازممن حصلوا عىل أأعىل ادلرجات يف بطوةل  امجلباز( من الناش ئني املمتزيين يف 8)

ع البياانت للمجموعتني وفق الرشوط السابقة لالختبار، واس تخدم اختبار )ت( جملموعتني مس تقلتني وذكل للمدارس ، وقد   مج امجلبازحصلوا عىل أأقل ادلرجات يف بطوةل 

 ( يبني ذكل.2هبدف حتديد الفروق بيجهنام ونتاجئ اجلدول رمق )
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 قفز ضامً نتاجئ اختبار )ت( دلالةل الفروق بني الناش ئني املمزيين وغري املمزيين عىل اختبار القفز فتحًا وال(2)اجلدول 

 مس توى ادلالةل قمية )ت( (8غري ممتزيون)ن= (8املمتزيون)ن= املهارة 

 الاحنراف املتوسط الاحنراف املتوسط

 *0.0001 6.56 0.79 6.8 0.65 9.10 القفز فتحاً 

 *0.0001 5.45 0.86 6.2 0.71 8.90 القفز ضامً 

 (14بدرجات حرية ) ( 2.22( )ت( اجلدولية )α  =0.05دال اإحصائيا عند مس توى )  

 

( يف اختبار القفز فتحًا وضامً بني الناش ئني املمزيين وغري املمزيين ولصاا α  =0.05( وجود فروق ذات دالةل اإحصائية عند مس توى ) 2يتضح من اجلدول )        

 املمزيين، ومثل هذه النتيجة تؤكد الصدق المتيزيي لالختبار وصالحيته يف قياس ما وضع لقياسه.

 

( أأايم بني التطبيقني، واس تخدمت طريقة تطبيق 3( انش ئني ومن خار  عينة ادلراسة وبفارق زمين ) 8لتحديد ثبات الاختبار   تطبيقه مرتني عىل ) ثبات الاختبار: 

عادة تطبيق الاختبار  واإ

((Test-retest  ( تبني ذكل.3اجلدول )لتحديد معامل الثبات ابس تخدام معامل الارتباط بريسون بني التطبيقني ونتاجئ 

 

 ثبات اختبار القفز فتحًا وضامً ( 3) اجلدول

مس توى  الثبات )ر( التطبيق الثاين التطبيق الأول املهارة

 الاحنراف املتوسط الاحنراف املتوسط ادلالةل*

 *0.001 0.94 1.26 8.3 0.85 8.2 القفز فتحاً 

 *0.002 0.82 1.36 7.6 1.05 7.8 القفز ضامً 

 (0.63( تساوي )6( قمية )ر( بدرجات حرية ) α  =0.05ال اإحصائيًا عند مس توى )د     

 

( وهااتن القميتان جيداتن وفق املعايري اليت حددها كري 0.84، 0.94( أأن معاميل الثبات ابالإعادة الختبار القفز فتحًا وضامً اكان عىل التوايل ) 3يتضح من اجلدول )        

آخرون    (. (Kirkendall et al ,1987, p.81كندال وأ

 

 وذكل ابس تخدام املعاجلات االإحصائية التالية: ( SBSS )ملعاجلة البياانت اس تخدم برانمج الرزم االإحصائية للعلوم الاجامتعية  املعاجلات االإحصائية:

 املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية. -1

 معامل الارتباط بريسون. -2

 (R2).معامل الاحندار املتدر   -3

 (t-test ).اختبار )ت(  -4

 

 عرض ومناقشة النتاجئ: 

 أأوالً: عرض ومناقشة السؤال الأول:

 ما مس توى بعض القياسات البدنية والأنرثوبومرتية اخملتارة وهماريت القفز فتحًا والقفز ضامً عند انش يئ امجلباز؟       

جابة عن السؤال الأول اس تخدمت املتوسطات احلسابية والاحن        ( تبني ذكل. 4رافات املعيارية للك متغري من متغريات ادلراسة ونتاجئ اجلدول رمق ) لالإ

 

 (30ش يئ امجلباز )ن=(املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية للقياسات البدنية والأنرثوبومرتية اخملتارة واملس توى املهاري للقفز فتحًا وضامً دلى ان4اجلدول ) 

 رمقال تغرياتامل  حدة القياسو  وسطاملت الاحنراف املعياري

 .1 عمرال ةس ن 10.70 0.64

 .2 لطولا م 1.35 0.03

 .3 لكتةلا غمك 33.63 3.05

 .4 طول الساق مس 34.40 1.26

 .5 طول الفخذ مس 36.66 2.81

 .6 طول اجلذع مس 37.46 1.99

 .7 طول اذلراع مس 46.46 1.38

 .8 طول الكف مس 15.06 1.32

 .9 حميط الساعد مس 16.13 1.39

 .10 حميط العضد مس 19.76 1.19

 .11 حميط الساق مس 26.30 1.55
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 .12 حميط الفخذ مس 35.76 1.59

 .13 حميط البطن مس 59.83 3.48

 .14 وثب الطويلال مس 126.90 6.29

 .15 مرونة الظهر وعضالت  الفخذ مس 14.93 2.61

 .16 مرت  30عدو  اثنية 4.08 0.36

 .17 قوة عضالت الرجلني كغم 40.56 3.12

 .18 القفز فتحاً  درجة 9.20 0.48

 .19 القفز ضامً  درجة 9.00 0.49

          

كغم(، ومتوسطات  33.63م ،   1.35س نة،  10.70( أأن متوسطات العمر والطول وكتةل اجلسم عند انش يئ امجلباز اكنت عىل التوايل ) 4يتضح من نتاجئ اجلدول )   

مس(، ومتوسطات حميطات الساعد والعضد والساق والفخذ 15.06، 46.46، 37.46، 36.66، 34.40لساق والفخذ واجلذع واذلراع والكف اكنت عىل التوايل )أأطوال ا

 ر والعضالت اخللفية للفخذمرونة اسفل الظهو  وثب الطويلال مس(، وفامي يتعلق ابلقياسات البدنية 59.83، 35.76، 26.30، 19.76، 16.13والبطن اكنت عىل التوايل )

كغم(، وفامي يتعلق يف الأداء املهاري للقفز فتحًا وضامً اكن  40.56ث، 4.08مس، 14.93مس، 126.90اكنت املتوسطات عىل التوايل)  مرت وقوة عضالت الرجلني  30عدو و 

ىل القياسات  9.00، 9.20املتوسطني )  -9لتالميذ املرحةل الابتدائية ) (1997جاءت متقاربة مع القياسات يف دراسة مندور )، تبني أأهنا الأنرثوبومرتية درجة(. وعند النظر اإ

 ( لطلبة الصفني الرابع واخلامس الأساس يني.2005، ودراسة عبد احلق )( س نوات مبحافظة االإسكندرية10

 

ني أأهنا جاءت متوسطة، أأقل من املتوسط لناش يئ امجلباز حسب تصنيف (م، تب30أأما ابلنس بة للقياسات البدنية: مسافة الوثب، ومرونة أأسفل الظهر، وجري )          

ث(، ويرى الباحثون أأن السبب يعود اإىل طبيعة  3.74مس،  17.5مس،  138، حيث أأن املتوسطات حسب التصنيف عىل التوايل )(Goraven, 2002 )جورافن  

ىل العمر الزمين ومعلية الانتقاء الراييض الصحيحة للبدء يف ممارسة رايضة امجلباز. أأما ابلنس بة اإىل قوة االإعداد البدين واملس توى املهاري اذلي يمتتع به الناش ئني، وكذكل اإ 

 كغم (.  44.50 -39.50، حيث أأن املتوسط اجليد حسب التصنيف يرتاوح بني )(Goraven, 2002 )عضالت الرجلني، فاكن املتوسط جيدًا يقع مضن تصنيف 

 

  ؤال الثاين:عرض ومناقشة الس اثنياً: 

هذه القياسات مسامهة يف مسة توى  ما العالقة بني القياسات البدنية والأنرثوبومرتية  قيد ادلراسة ومس توى أأداء هماريت القفز فتحًا وضامً عند انيش امجلباز ، وما أأكرث         

 أأداء همارة القفز فتحًا والقفز ضامً عند انش يئ امجلباز ؟ 

جابة عن ا            ما من أأجل االإجابة عن اجلزء الثاين من السؤال، فقد اس تخدم معامل الاحندار املتلالإ در ، جلزء الأول من السؤال اس تخدم معامل ارتباط بريسون، اإ

 ( يوحض ذكل.5واجلدول ) 

 امجلبازالقفز فتحًا والقفز ضامً عند انيش والأنرثوبومرتية  ومس توى أأداء هماريت نتاجئ معامل الارتباط بريسون للعالقة بني القياسات البدنية (5) اجلدول

 رمقال تغرياتامل  القفز فتحاً  القفز ضامً 

 .1 عمرال 0.033 0.165- 

 .2 لطولا 0.081- 0.171- 

 .3 لكتةلا *0.385- *0.364- 

 .4 طول الساق 0.068- 0.165-

 .5 طول الفخذ 0.048- 0.239-

 .6 طول اجلذع 0.088 0.105-

 .7 ول اذلراعط 0.105- 0.327-

 .8 طول الكف 0.072- 0.212-

 .9 حميط الساعد 0.091 0.133-

 .10 حميط العضد 0.014 - 0.195-

 .11 حميط الساق 0.112- 0.230-

 .12 حميط الفخذ 0.057- 0.218-

 .13 حميط البطن *0.592- *0.542-

 .14 وثب الطويلال 0.092 0.127-

 .15 ضالت  الفخذمرونة أأسفل الظهر وع 0.023 0.023-

 .16 مرت  30جري  0.031 0.051-

 .17 قوة عضالت الرجلني *0.690 *0.562

 (  29(، بدرجات حرية ) 0.33(، )ر( اجلدولية )  α ≤ 0.05دال اإحصائيًا عند مس توى ) 
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 (القياسات البدنية: 1

ومسة توى ( م، 30ائيًا بني الوثب الطويل، ومرونة أأسفل الظهر والعضالت اخللفية للفخذ، وجةري )( أأنه ال توجد عالقة ارتباطيه دا  اإحص5تبني من نتاجئ اجلدول )         

لني ومسة توى أأداء همةاريت القفةز فتحةًا والقفةز أأداء هماريت القفز فتحًا والقفز ضامً عند انيش امجلباز. بيامن تبني وجود عالقة ارتباطية اجيابية داةل احصائيًا بني قوة عضالت الرج

   (.   0.56(، ويف القفز ضامً وصلت اىل )0.69عند انيش امجلباز. واكنت هذه العالقة أأقوى يف القفز فتحًا، حيث وصلت قمية معامل الارتباط بريسون اىل ) ضامً 

 

 :  الأنرثوبومرتية(القياسات 2

حصائيًا بني طةو 5تبني من نتاجئ اجلدول )           الكةف وحمةيط السةاعد والعضةد والسةاق والفخةذ، و  اذلراعو  واجلةذع ل السةاق والفخةذ( أأنه ال توجد عالقة ارتباطيه دا  اإ

بطن، ومس توى أأداء هماريت القفز فتحًا والقفةز ومس توى أأداء هماريت القفز فتحًا والقفز ضامً عند انيش امجلباز. بيامن تبني وجود عالقة ارتباطية اجيابية داةل احصائيًا بني حميط ال 

 (.0.54ومع القفز ضامً اإىل )( مع القفز فتحًا، 0.59باز. واكنت العالقة أأقوى مع حميط البطن، حيث وصلت قمية معامل الارتباط بريسون اىل )ضامً عند انيش امجل 

 

حصائيًا، وحملاوةل حتديد مسامهة5ومن خالل عرض نتاجئ اجلدول )       والأنرثوبومرتيةة القياسات البدنية  ( كخطوة أأوىل لتحليل الاحندار املتدر ، تبني وجود عالقات داةل اإ

القياسات البدنية والأنرثوبومرتيةة  ومسة توى أأداء همةاريت القفةز  تبني نتاجئ حتليل التباين الأحادي العالقة بني مس توى أأداء هماريت القفز فتحًا والقفز ضامً عند انيش امجلباز. يف

 فتحًا والقفز ضامً للتعرف اىل معامل الاحندار.  

 

 

 القياسات البدنية والأنرثوبومرتية  ومس توى أأداء هماريت القفز فتحاً والقفز ضامً للتعرف اىل معامل الاحندار  نتاجئ حتليل التباين الأحادي للعالقة بني( 6) اجلدول

 

 القفز مصدر التباين مجموع مربعات الاحنراف درجات احلرية متوسط املربعات )ف( ادلالةل*

0.000* 22.466 2.131 

0.095 

2 

27 

29 

4.261 

2.561 

6.822 

 الاحندار

 اخلطأأ 

 اجملموع

 فتحاً 

     0.625 (R2)  

 0.000* 11.437 1.657 

0.145 

2 

27 

29 

3.315 

3.912 

7.227 

 الاحندار

 اخلطأأ 

 اجملموع

 ضامً 

    0.459 (R2)  

الأنرثوبومرتيةة( مكتغةريات مسة تقةل، ويتضةح مةن نتيجةة حتليةل الاحنةدار دنيةة والقياسةات لقد   اس تخدام همارة القفز فتحًا وضامً مكتغريين اتبعني، ومتغريات ) القياسةات الب 

باز ، واكن متغري حمةيط الةبطن املتغةري املتدر  أأن متغري قوة عضالت الرجلني اكن املتغري البدين الوحيد اذلي سامه مبس توى أأداء هماريت القفز فتحًا والقفز ضامً عند انيش امجل 

(، وللقفةز 0.625للقفز فتحًا اىل )  (R2)لوحيد اذلي سامه مبس توى أأداء هماريت القفز فتحًا والقفز ضامً عند انيش امجلباز ، حيث وصلت قمية معامل الاحندار الأنرثوبومرتي ا

 ( تبني ذكل.  6(، ونتاجئ اجلدول )0.459ضامً اىل )

 ( تبني ذكل.7)ت( لتحديد مكوانت معادةل الاحندار، ونتاجئ اجلدول رمق ) ومن أأجل الوصول اإىل معادةل خط الاحندار، اس تخدم اختبار           

 

 نتاجئ اختبار " ت " ومعامل بيتا ملعادةل الاحندار(7) اجلدول 

 القفز مكوانت املعادةل القمية اخلطأأ املعياري معامل بيتا )ت( مس توى ادلالةل

0.000* 

0.000* 

0.003* 

5.498 

4.441 

-3.276 

  

0.555 

-0.409 

1.497 

0.019 

0.017 

8.233 

 0.0860 

-0.05694  

 الثابت

 قوة الرجلني

 حميط البطن

 فتحاً 

0.000* 

0.008* 

0.013* 

4.677 

2.866 

-2.669 

 

0.430 

-0.400 

1.851 

0.024 

0.021 

8.656 

 0.0686 

-0.0573  

 الثابت

 قوة الرجلني

 حميط البطن

 ضامً 

 (α ≤ 0.05* دال اإحصائيًا عند مس توى ) 

 

حصائيًا عند مس توى ) 7من نتاجئ اجلدول  ) يتضح     (، وفامي يتعلق مبكوانت املعادلتني:α ≤ 0.05( أأن قمية )ت( اكنت داةل اإ

 حميط البطن)مس((×  0.05694-قوة الرجلني)كغم(( +) ×   0.0860+) 8.233القفز فتحاً )درجة( = 

 حميط البطن)مس((  × 0.0573-قوة الرجلني)كغم(( + ) ×   0.0686+ ) 8.656القفز ضام)درجة( =

 

( للقفز ضامً، أأي أأن قوة عضالت الرجلني وحميط البطن يفرسان ما 0.450( للقفز فتحًا، و)0.625ومن خالل عرض املعادلتني تبني أأن قمية معامل الاحندار وصل اإىل )    

كد أأمهية النقل احلريك والاس تفادة من قوة عضالت الطرف السفيل يف معلية القفز، %( ملهارة القفز ضامً. وهذه النتيجة تؤ45.9%( ملهارة القفز فتحًا، و ) 62.5نسبته )
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ىل العمودية والتغلب عىل اجلاذبية الأرضية، ويتةطلب ذكل الرسعة يف معلية الارتقاء لعدم ضياع     أأي جزء من الـقوة، واحلفاظ عىل الـقوة  والانتقال من املركبة الأفقية اإ

 .(Hay,1987,p.299 )الـممزية ابلرسعة، هاي

يف منطقة البطن يصاحهبا تراجع يف  وفامي يتعلق مبحيط البطن تبني أأن العالقة اكنت عكس ية مع الأداء املهاري للقفز فتحًا والقفز ضامً، مبعىن انه لكام زادت نس بة الشحوم

واليت أأظهرت أأمهية مرونة أأسفل الظهر يف الأداء املهاري للقفز فتحًا والقفز  (Goraven, 2002 )الأداء املهاري ومرونة أأسفل الظهر، وهذا ما أأكدت عليه دراسة جورافن  

 ضامً.  

 

 الاس تنتاجات:

 يف ضوء نتاجئ ادلراسة ومناقش هتا يس تنتج الباحثون ما ييل:

قوة عضالت الرجلني، واكنت هذه العالقة  أأن أأفضل عالقة بني القياسات البدنية ومس توى أأداء هماريت القفز فتحاً والقفز ضامً عند انيش امجلباز اكنت مع  -1

 .أأقوى يف القفز فتحاً 

 القياسات الأنرثوبومرتية اكنت أأفضل عالقة عند حميط البطن ومس توى أأداء هماريت القفز فتحًا والقفز ضامً دلى انيش امجلباز.   -2

 %( ملهارة القفز ضامً.45.9) %( ملهارة القفز فتحاً، و 62.5أأن قوة عضالت الرجلني وحميط البطن يفرسان ما نسبته ) -3

 التوصيات:

 يف ضوء اهداف ادلراسة ونتاجئها يويص الباحثون ابلتوصيات االتية:

 برضورة الرتكزي عىل القياسات البدنية وخباصة قوة عضالت الرجلني عند اختيار وانتقاء انش يئ امجلباز وخباصة للقفز عىل طاوةل القفز. -1

ن -2  رثوبومرتية وخباصة حميط البطن عند اختيار وانتقاء انش يئ امجلباز وخباصة للقفز عىل طاوةل القفز.برضورة الرتكزي عىل القياسات الأ

 اإجراء دراسات مشابه عىل الأهجزة اخملتلفة يف رايضة امجلباز. -3

 

 املراجع العربية:
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 .102-77العلوم االإنسانية والاجامتعية(، 

املؤمتر العلمي هارات الأساس ية لناش يئ كرة السةل، القياسات اجلسمية والقدرات احلركية وعالقهتا ببعض امل  (.1986.)ثناء الس يد محمد، جنوى سلامين جاد -4

 .(، جامعة املنيا1، اجملا )وتطوير علوم اجلامعة

(.العالقة بني بعض القياسات الأنرثوبومرتية وبعض عنارص اللياقة البدنية عند العيب أأندية ادلرجة املمتازة لكرة القدم يف شامل 2003صبحي عيىس منر.) -5

 .160-129(،3قدس املفتوحة للأحباث وادلراسات، )فلسطني، جمةل جامعة ال

 دار الفكر للنرش والتوزيع، عامن، الأردن. ،يةرص سوعة امجلباز العمو . (1995املنعم برمه. ) دعب -6

ى العيب كرة القدم.جمةل (. مسامهة بعض القياسات البدنية الأنرثوبومرتية يف مسافة رمية الامتس من الثبات واحلركة دل2006عبد النارص القدويم ، بدر رفعت.) -7

 (، البحرين.1(، العدد )7العلوم الرتبوية والنفس ية، اجملا )

-61)ص  1، العدد 13جمةل جامعة النجاح للأحباث )أأ( للعلوم االإنسانية، اجملا ، "امجلباز انشئالطريقة العلمية احلديثة يف انتقاء " .(1999) .عامد عبد احلق -8

90.) 

 )ب( جمةل جامعة النجاح للأحباث "( س نوات يف حمافظة انبلس10-9واخلامس ) لطلبة الصفني الرابع الأنرثوبومرتيةعض اخلصائص ب" (.2005عامد عبد احلق.) -9

 (.397-371(، ص )2)، العدد(19)للعلوم االإنسانية، اجملا

 ، القاهرة، مرص.(، دار الفكر العريب3(. اختبارات الأداء احلريك، )ط1994محمد حسن عالوي ، ونرص ادلين رضوان،. ) -10

 (. التقومي والقياس يف الرتبية الرايضية. اجلزء الثاين، دار الفكر العريب، القاهرة، مرص.1996محمد صبحي حسانني.) -11

متر املؤ (: "دراسة العالقة بني القياسات اجلسمية ومس توى الأداء املهاري يف كرة السةل دلى العيب منتخبات جامعة البرصة"، 1988) جامسهمدي صاا  -12

 . التعلميي الرابع ملعاهد ولكيات الرتبية الرايضية يف القطر العرايق

"، املؤمتر العلمي ادلويل "الرايضة والفس يولوجية لتالميذ وتلميذات الصف الرابع واخلامس الأنرثوبومرتية(. "حتديد بعض اخلصائص 1997).هاةل يوسف مندور -13

 .مارس 28-26(، 3اجملا ) وحتدايت القرن احلادي والعرشون"،

الرتبوية  (.العالقة بني بعض القياسات الأنرثوبومرتية والبدنية ودقة التصويب للرمية احلرة من الثبات واحلركة يف لعبة كرة السةل، جمةل العلوم2004وليد خنفر.) -14

 .33-10(، 3(، عدد )5والنفس ية، جامعة البحرين، جما )
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 و عالقته ابلتحصيل ادلرايس دلى طلبة لكية الرتبية البدنية جبامعة الزاوية" " الاجتاه حنو تعمل الس باحة
 

براهمي.د**               د.عبري رجب مسعود *  الساحئ سامل الصديق  د. ***                      البليعزي محمد اإ

 

                                                          

 ، الرايضيني من الكثري اهامتم انلت حيث  القدمية العصور يف شعوب عدة طرق من متارس اكنت اليت املعروفة الرايضات أأقدم من الس باحة تعترب   دلراسةا ومشلكة املقدمة

  املاء يف اجلسم ووضع فيه متارس اذلي طالوس ي حيث من  الأخرى الرايضية  الأنشطة سائر عن ختتلف أأهنا كام طرقها بتعدد  املائية الرايضات أأنواع اكإحدى الس باحة ومتتاز

 . علهيا والتعود  املاء يف التأأقمل وطريقة

 

 يف أأحياان يظهران  الذلين والعنف ابلقوة  متارس أأن ابلرضورة وليس،   اخملتلفة العمر مراحل يف  ممارس هتا ميكن اليت الرايضية الأنشطة احد بأأهنا الس باحة تمتزي كام       

لعا منافسات  راتب)   أأشار حيث ،  والاجامتعية النفس ية  الناحية من  املتاكمةل  الشخصية  خلق يف تساعد  لأهنا ،  تروحيية  لأهداف الس باحة  ومتارس ،  امجلاعية بالأ

 (1(( الرتوحيية الهواايت ذو  خشصية هو  اجليدة ابلصحة  املمتتع الشخص أأن)   William manger  ماجنري وليام عن(   1999،

ال الوقت  ذكل يف البدائية الأحاكم هذه اتسمت أأن و والأفراد واملوضوعات  الظواهر عىل تقدمية أأحاكم اإصدار اإىل يسعى  البداية منذ واالإنسان    طويال تس متر مل أأهنا اإ

ىل أأالن فوصل املعرفة  بتطور  التقومي  تطور حيث  الأساس ية الأمعدة واحد اجليد العلمي للعمل  مقياسا أأصبح ذااإ  واسعا مدى أأمهيته بلغت كام والتقدم ادلقة من كبري قدر اإ

 املهارات من الكثري الكتساب  العريضة القاعدة من الأفراد ميارسها اليت املهمة الرايضات من الس باحة وتعترب أأهدافها حتقيق يف اخملتلفة الرايضية الأنشطة علهيا تعمتد اليت

ىل للوصول م به تسمح ممكن مس توى أأعىل اإ  . خمتلفة مبتطلبات الأخرى الرايضية الأنشطة يف  تمتزي حيث وقدراهتم اكنياهتماإ

 

 سلبا تؤثر عوامل عدة لوجود وذكل املبارش واالإرشاف الصحيح االإعداد اإىل وحتتا  وصعبة معقدة معلية وخباصة للمبتدئني الس باحة تعلمي معلية بأأن اخملتصون ويرى         

ن مجهنا احةللس ب التعلميية العملية يف  حرارة ودرجة الغرق من واخلوف املاء يف اجلسم يتخذه اذلي الشلك وأأيضا ،هانعيش  اليت البيئة مع مقارنه غريبا وسطا يعترب املايئ الوسط اإ

( 1991(،)  2004،القط(،)1994،مسامر،عرايب) املاء  (،2(،)3(،)4.)  (1) .( maglischo , 2003) cross 

 

اثرة النفس عمل موضوعات أأكرث من موضوع ويعترب         خمتلف من سلوكه توجه يف همام دورا وتلعب الفرد خشصية مكوانت من مكون  يهوالباحثني، من العديد الهامتم اإ

ن حيث،التعلميية الانشطة ومجهنا  احلياة أأنشطة جيايب دور لها الاجتاهات اإ  النشاط حنو وخصوصا دةمتعد جماالت يف واملس تقبلية احلارضة الفرد تطلعات وتغري حتديد يف اإ

 ممارس ته يف والاس مترار النشاط هذا ملامرسة وتثريه الفرد حترك اليت القوى متثل لأهنا البرشي، النشاط من النوع هبذا الارتقاء يف كبري وبشلك تسامه أأهنا حيث الراييض،

 ؛( 1995 راتب،) النشاط هذا يف للمشاركة الأفراد من الكثري دفع وابلتايل يضالراي النشاط مدخالت تصممي يف يسامه اإن ميكن الاجتاه وفهم معرفة وان منتظمة، بصوره

 (.7(،)6(،)5.) (2001 )الطويل،) ؛(1998عالوي،)

 

 املرتبطة واحلراكت ملهاراتا من متعددة أأنواعًا تتضمن اليت الرايضيةالبدنية و  الرتبية ولكيات أأقسام ومناجه برامج يف والرضورية الأساس ية املواد من الس باحة مادة وتعد      

تقاهنا تعلمها حيتا  اليت بعضا، بعضها مع  (1.)2008 ،عىل(العضيل العصيب التوافق من عاىل مس توى) واىل الانفعايل والتوازن العقيل والرتكزي البدين اجلهد من كبري قدر اإىل واإ

 

ماكنية يف( املاء) اجلديد الوسط يف س باحةال  لطرق احلركية املهارات بتعلمي البدء أأثناء عليه املتعارف منو         النفس ية العوامل بعض من والتخلص قوية انفعاالت حدوث اإ

 املؤثرة العوامل معرفة جيب ذلا مس تقبال جتاوزها ميكن ال قد أأخطاء يف املدرب أأو املعمل يقع ال وليك وعليه التعلمي، معلية عىل تؤثر الظاهرتني والك املبتدئني، دلى السالبة

بعاد وحماوةل الاجيابية العوامل من الاس تفادة لغرض اإجيااب أأو سلبا الفزيايئية العوامل الفزييولوجية، العوامل النفس ية، العوامل ويه التعلمي معلية عىل  عن السلبية العوامل اإ

 .الأخرى الرايضات مضن مشهورة ليجعلها الس باحة أأمية حمو حنو يسعى العاملو  .املبتدئ

 

 وعىس لعل" كتخصص" الس باحة مادة تسجيل يف ميل وال رغبه دلهيم يوجد ال الرايضةو  البدنية الرتبية لكية طلبة من الكثري أأن،ختصصهم خالل ارسنيادل ظالح لقدو       

 يف واخنفاض الوقت نفس يف واملدرس الطالب عىل الواقع املزدو  النفيس الضغط يف تمتثل واليت السلبية الآاثر من الكثري عنه ينتج ومما الس باحة، ماكن بديةل مادة يأأخذ أأن

 أأخرى أأموًرا أأن ارسنيادل ويرى ،تخصصال  هذا يف الأاكدميي حتصيلهم عىل سلًبا يؤثر مما. الطلبة دلى املهاري املس توى تدين وابلتايل التعلميية العملية يف وبطء   التعمل مس توى

 يف الهدف يكون أأن أأو العامة الثانوية ىف الضعيف معدهلم جملرد اكن الرايضةالبدنية و  الرتبية لكية يف الطلبة بعض التحاق مجهنا واليت التوهجات هذه ملثل ارتباط لها قد تكون

 أأخرى، ختصصات اإىل التحويل هو ابللكية التحاقهم

  

جيابية وقمي اجتاهات وجود عدم يف املشلكة تمكن وهنا           تعمل أأن انهيك للطلبة، والأاكدميي احلريك التحصيل عىل قبلاملس ت  يف سلًبا ينعكس مما العام التخصص حنو اإ

 عالوي،) ذكر وكام .الس باحة اجتاه ادلامئ النفيس والتوتر واخلوف ابلقلق يشعرمه مما الأحيان بعض يف للخطر حياهتم يعرض وقد للطلبة مأألوف غري وسط يف يمت الس باحة

 الاجتاهات تعديل أأو تغيري يف بقوة ويسامه بل االإجيابية، الاجتاهات تشجيع عىل املريب كبري وبشلك ديساع الراييض النشاط حنو الاجتاهات قياس أأن ( 1992

ماكنية السلبية،كذكل جيابية اجتاهات غرس اإ   .للفرد جديدة اإ

 

 البدنية و الرتبية لكية طلبة اجتاهات عىل التعرف أأمهية توضيح دلارسنيا ارتأأى فقد خاص بشلك والس باحة عام بشلك الرايضة الأنشطة خمتلف يف الاجتاهات لأمهية ونظر 

جيابيه اكنت سواء الاجتاهات هذه تأأثري ومدى للس باحة الأساس ية املهارات تعمل حنو الزاوية جبامعة الرايضة  اخلطة تطبيق خالل من ادلرايس التحصيل عىل سلبيه أأو اإ

ماكنية الأداء وجودة التعمل اس مترارية لضامن والسلبيات االإجيابيات أأمه حتديد يلوابلتا النظرية واخلربات العملية املهارات واملتضمنة ادلراس ية  يف ادلراسة نتاجئ هذه تسهم أأن واإ
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عطاء  دفع امم .لس باحة ادلراس ية اخلطة وتطبيق وضع عند هبا لالسرتشاد هلم ومرجعا عوان تكون قد واليت الطلبة، اجتاهات عن النظرية التصورات بعض واملدربني علمنيامل اإ

 (1).الاجمل هذا يف الأاكدميي حتصيلهم مس توى عىل الس باحة تعمل حنو الطلبة اجتاهات ارتباط مدى دراسة اإىل ارسنيادل

 

  :ادلراسة أأهداف.

 ."لزاويةا جامعة" ادلرايس ابلتحصيل وعالقته الس باحة تعمل حنو والبدنية والرايضة الرتبية لكية طلبة اجتاهات مس توى اإىل التعرف سنير اادل سع

 .الس باحة تعمل حنو البدنية والرايضة الرتبية لكية طلبة اجتاهات مس توى اإىل التعرف 1-

 .اجلنس ملتغري تبعا ادلرايس والتحصيل الس باحة تعمل حنو الطلبة اجتاهات يف الفروق اإىل التعرف 2-

 

 :ادلراسة أأس ئةل.

 ؟الزاوية جامعة ىف الس باحة تعمل حنو ةالرايض و البدنية الرتبية لكية طلبة اجتاهات مس توى هو ما 1-

حصائيا دا  فروق توجد هل 2-  ؟الزاوية جامعة ىف اجلنس ملتغري تبعا الرايضة البدنيةو الرتبيةلكية طلبة اجتاهات يف اإ

       تعملحنو  الرايضةالبدنية و  الرتبية لكية طلبة اجتاهات بني عالقة توجد هل 3-

 ؟الزاوية جامعة ىف اجلنس ملتغري اتبع ادلرايس وحتصيلهم الس باحة  

 

 .مصطلحات ادلراسة:

ذا الفرد هبا يقوم نشطة اجيابية اس تجابة بأأنه "(2001،يونس )يعرفه:التعمل.1  تفرق أأن جيب وهنا،الهدف أأو ادلافع وضوح مبقدار واحضاً  التعمل ويكون دافع أأو حباجة ماشعر اإ

 فهيي التعمل نتاجئ أأما واهجها أأن   يس بق مل اليت اجلديدة اخلربة من معيناً  نوعاً  االإنسان ميارس حيث حيدث اذلي الفعيل شاطالن  ذكل متثل التعمل فعملية، ونتاجئه التعمل بني

 (1)"واملامرسة اخلربة رشوط حتت جديدا تنظامي يكتسب جيعهل حبيث السلوك يف تعديل

 :الس باحة.2

آخرون الكرداين )يعرفه    .(2)"فيه يعيش اذلي احمليط عن االإنسان تبعد تروحيية رايضة و اجلسم عضالت اكفة حترك الأهن اكمةل رايضة يه"( 2002، وأ

 .القاع ىف امليش دون املاء ىف احلية الاكئنات حركة يه" (2013وتعرفها )عيىس 

جرائياً "تعريف    (3")اإ

 ادلرجة تكل عن عبارة الطالب علهيا حيصل اليت والعالمة اخملتلفة ، ادلراس ية وادوامل العلوم تعمل أأو بدراسة يتعلق اذلي التحصيل من النوع هو ذكل.التحصيل ادلرايس. 3

ليه يتقدم مقنن امتحان يف حيققها اليت "تعريف  ميكن أأن ميتلكها الطالب بعد تعرضه خلربات تربوية يف مادة دراس ية معينة أأو مجموعة من املوادذكل.و  منه يطلب عندما اإ

جرائيا".  اإ

 

 ة:ادلراسات املرتبط

 اىل وهيدف( ادلرايس حتصيلهم ومس توى الس باحة تعمل حنو مؤتة جامعة يف الرايضة علوم لكية طلبة اجتاهات مس توى" عنواهنا (1( ،(2013 زمع أأبو ’ راببعه) دراسة-1

 هدفت كذكل ادلرايس، حتصيلهم ومس توى لس باحةا تعمل حنو مؤتة جامعة يف الرايضة علوم لكية طلبة اجتاهات مس توى عىل التعرف اإىل ادلراسة هذه هدفت :عىل التعرف

 اجلنس، ملتغري تبًعا الس باحة مساق يف ادلرايس وحتصيلهم الس باحة تعمل حنو الطلبة اجتاهات من لك يف الفروق طبيعة عىل التعرف اإىل

 خضعت استبانه بتصممي وذكل املسحية صورته يف الوصفي املجهنج الباحثان اس تخدم

 2012-2011( خالل الفصل ادلرايس 1واملسجلني ىف الس باحة ) وطالبة طالب ( 69 ) من ادلراسة عينة تكونت حيث فقرة، ( 27 ) من ونتوتك العلمية للمواصفات

جيابية اجتاهات هناك أأن – نتاجئها أأمه من واكنت  .الس باحة تعمل حنو الرايضة علوم لكية لطلبة اإ

حصائيا داةل فروق وجود عدم وكذكل)  (اجلنس ملتغري تبًعا الس باحة تعمل حنو لبةالط  اجتاهات يف اإ

حصائيا داةل فروق وجود هناك اكن فقد املتغري ولنفس ادلرايس للتحصيل ابلنس بة ولكن  ولصاا اإ

 أأو اذلكور) الطلبة اجتاهات بني ارتباطيه عالقة أأي وجود عدم اإىل النتاجئ دلت وأأخرًيا اذلكور

 .ساقامل  هذا يف ادلرايس حتصيلهم ومس توى (االإانث

 

جراءات  ادلراسة اإ

 .ادلراسة أأهداف لتحقيق املسحي ابلأسلوب الوصفي املجهنج ادلراس يني اس تخدم -ادلراسة: مجهنج.

 

( 7طالب ) (33) ومه(40)عددها ادلراسة جممتع( 240 ) الطالب طالب لكية الرتبية البدنية والرايضة مجموع من العشوائية ابلطريقة ادلراسة ةعين اختيار مث -: ادلراسة عينة.

 .ادلراسة جممتع من( 20%) نس بة عشوائية متثل عينة اختارت طالبة مث

 

 -: ادلراسة أأداة. 

 ( A.T.P.A )البدين النشاط حنو لالجتاهات كينيون مقياس من ادلراسة اداة تكونت

 يه اس تجاابت مخسة من الاجابة سالم ويتكون الراييض شاطالن  حنو الشخيص الطالب وراي اجتاه تقيس حماور حماور س تة عىل موزعة عبارة 45 من املقياس ويتكون

 درجات مخسة لها كبرية بدرجة اوافق -

 درجات اربعة لها متوسط بدرجة اوافق -

 درجات ثالث لها رأأي اكون مل -
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 درجتان لها متوسطة بدرجة موافق غري -

 ) واحدة درجة لها كبرية بدرجة موافق غري -

 .اجلامعية البيئة عىل اجريت اليت ادلراسات من العديد يف الس تخدامه وذكل واملوضوعية والثبات الصدق من يةعال  درجة عىل املقياس عد وقد

   حيث الطلبة قبل من اليوم نفس يف الاجابة واكنت احملارضات لقاعات دخو  خالل من وذكل البحث عينة افراد عىل الاس تبيان بتوزيع ارسادل قام -راسةادل تنفيذ.4.3

 اس امترة (4) امهلت العينة افراد عىل وزعت اس امترة (44) اصل من اس امترة(50) وبلغت الاس امترات بتنظمي ارسادل قام مث ومن اايم ثالث خالل الاس امترات ومجع زيعالتو 

 ٠ اس امترة(40) الجهنايئ العدد واصبح تاكملها لعدم

 

 -:البحث يف املس تخدمة الأدوات. 

 الأس تبيان اس امترة.  أأ 

 تفريغ رةاس امت. ب

آلـــة.    . حاس بة أ

 -: االإحصائية املعاجلات. 

  ادلراسة بياانت حتليل يف( spss )  الاجامتعي للعلوم االإحصائية احلقيبة ادلارس اس تخدم

 )اختبار، املعياري الاحنراف، احلسايب املتوسط

 :ومناقش هتا ادلراسة نتاجئ عرض_ 

 ..... ............................ / الأول التساؤل

جابة  يف موحض هو كام الاس تبيان فقرات من فقرة للك ادلراسة عينة الس تجاابت والاجتاهات املعياري والاحنراف احلسايب املتوسط اس تخرا    التساؤل هذا عن لالإ

 ( .1) اجلدول
 40=ن  الاس تبيان اس امترة عىل العينة أأفراد الس تجاابت املعياري والاحنراف احلسايب املتوسط( 1) جدول

 الاجتاه الاحنراف املعياري املتوسط احلسايب الفقرات ترتيب الفقرة رمق 

تقان 4 1 جيايب 17.64 4.20 ابلنفس الثقة من عالية درجة الطالب يف تغرس الس باحة اإ  اإ

 اجيايب 15.99 3.95 الرايضية الرتبية ختصص برامج يف الس باحة مادة لوجود رضورة ال 10 2

جيايب 18.02 4.35  الصحة حتسني يف دور   للس باحة لطلبةا بتعمل الانتظام 1 3  اإ

 سليب 6.39 1.63  البدنية اللياقة من عايل مس توى الطالب يكسب الس باحة تعمل 27 4

 سليب 10.15 2.50 للطالب قمية ذا شيئاً  تضيف ال الس باحة دروس من املكتس بة املهارات 23 5

كساب عىل يعمل الس باحة تعمل 24 6  سليب 8.33 2.03 ومتناسق رش يق قوام بالطال اإ

جيايب 18.51 4.28  النفيس التوتر من التخلص يف يسهم الس باحة تعمل 3 7  اإ

جيايب 15.79 3.95  الطلبة بني التفاعل من يزيد الزميالت/  الزمالء مع الس باحة تعمل 11 8  اإ

جيايب 17.24 4.18 ديثةاحل للمدن السلمي التخطيط عوامل من أأصبح منطقة لك يف مس بح وجود 5 9  اإ

جيايب 15.54 3.85 الضارة الانفعالية التوترات حدة ختفيف عىل يعمل الس باحة حصة يف الاشرتاك 13 10  اإ

جيايب 17.33 4.10 متاكمالً  بناءً  الفرد بناء يف هتم اليت الرايضات من الس باحة تعد 7 11  اإ

 سليب 8.77 1.88   الطلبة اةحي يف اجيابية قمي وهماراهتا الس باحة تعمل يضيف 26 12

جيايب 14.43 3.88 طالب للك الهامة الرضورايت من الس باحة تعمل 12 13  اإ

جيايب 11.31 3.20 فائدة أأكرث نشاط يف الس باحة حملرضات اخملصص الوقت اس تغالل ميكن 19 14  اإ

جيايب 18.20 4.30 الس باحة تعمل عىل الآخرين تشجيع عىل يعمل املاء يف الطلبة مشاهدة 2 15  اإ

جيايب 18.68 4.10 املدرس ية الرايضة مناجه يف للس باحة حصص وضع رضورة 8 16  اإ

جيايب 13.02 3.73 الس باحة حوض يف الوقت بعض املكوث بعد اذلهين الرتكزي يمني الس باحة تعمل 17 17  اإ

 سليب 6.83 1.98  الس باحة دروس أأثناء ابمللل أأشعر 25 18

سهام الس باحة تسهم 22 19 كساب يف بس يطاً  اً اإ  سليب 8.57 2.65  واملرونة الرشاقة الطلبة اإ

جيايب 14.85 3.98 للغرق عرضة الطالب جيعل الس باحة تعمل 9 20  اإ

جيايب 14.90 3.83  ادلراس ية اخلطة يف للس باحة املعمتدة الساعات زايدة جيب 15 21  اإ

جيايب 17.69 4.18  الس باحة تعمل أأثناء اخلاص اللباس ارتداء من ابخلجل الطلبة يشعر 6 22  اإ

 سليب 9.93 2.88 تعلمها يف املس تغل الوقت لتربير تكفي ال الس باحة ممارسة من الفائدة 21 23

جيايب 16.43 3.80 السلمي الراييض الأداء عىل الأفراد لقدرة مقياساً  الس باحة اعتبار ميكن 16 24  اإ

جيايب 14.33 3.85 الصبايح يسادلرا الربانمج يف الس باحة حمرضات وضع يفضل 14 25  اإ

جيايب 10.04 3.10  يل ابلنس بة الس باحة همارات تعمل يف صعوبة توجد 20 26  اإ

جيايب 11.68 3.48 واحليوية النشاط زايدة عىل الس باحة تعمل يؤثر ال 18 27  اإ

جيايب 0.86 3.49 اللكي    اإ

 ( درجات5)أأقىص درجة لالس تجابة 

 املتوسط قمي أأن يتضح احلسابية املتوسطات حبسب وذكل الاس تبيان فقرات من فقرة لك وترتيب املعياري والاحنراف احلسايب ملتوسطاب اخلاص( 1) اجلدول خالل من

 2.88_  1.63 ) بني ما لها احلسايب املتوسط احنرص السلبية والاجتاهات واكنت(  4.35_  3.10)  مابني تنحرص الس باحة تعمل حنو للطلبة الاجيابية لالجتاهات احلسايب

 الفقرات بني من الأوىل املرتبة احتلت قد ،"  الصحة حتسني يف دور   للس باحة الطلبة بتعمل الانتظام"  عىل تنص واليت الثالثة الفقرة أأن أأيضاً  يتضح اجلدول خالل ومن( 

ىل النتيجة هذه ادلارس ويعزي(  18.02)  بلغ معياري وابحنراف(  4.35)  بلغ حسايب مبتوسط  بدين هجد اإىل وحتتا  الصعوبة من كبرية بدرجة تمتزي الس باحة همارات أأن اإ

تقاهنا الس باحة همارات تعمل فعند وابلتايل دقيق عصيب عضيل توافق من الأداء يرافق ملا وذكل بتعلمها ابالنتظام الالزتام يمت أأن جيب دلا وعقيل  يمتثل اجيايب شعور فيتودل واإ

(  2013)  طامع أأبو ودراسة( 1( ) 2013)  زمع أأبو و راببعه دراسة مع يتفق ما وهذا ابلتوافق تمتزي واليت الس باحة همارات ممارسة خالل من توجد واليت جنازوالا اذلات وحتقيق ابالنتظام

 (2 . ) 

 

 الاجتاه ذات للفقرات ابلنس بة الأخرية املرتبة احتلت قد"  يل ابلنس بة الس باحة همارات تعمل يف صعوبة توجد"  عىل تنص واليت( 26) العبارة أأن اجلدول من ويتضح     

 تمتزي الس باحة همارات أأن عىل تؤكد ادلراسة عينة أأن ادلارس ويرى( 10.04) بلغ معياري وابحنراف(  3.10)  احلسايب متوسطها بلغ قد واكن العرشون املرتبة ويه الاجيايب
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عط جيب أأنه ادلارس يرى دلى تعلمها عند الصعوبة بطابع  (2013)  زمع وأأبو راببعه دراسة مع النتيجة هذه اتفقت فقد للس باحة الأساس ية املهارات لتعمل أأكرب زمنية فرتة اءاإ

(1 )  

 أأن ادلارس يرى حيث ، اجيايب يكون الس باحة تعمل حنو عام بوجه الطلبة اجتاه أأن عىل يدل مما(  3.49)  الفقرات مجليع اللكي احلسايب املتوسط أأن اإىل اجلدول يشري كام     

 تعد الس باحة أأو املاء تدريبات أأن كام ، والرئتني اكلقلب اخملتلفة اجلسم لأهجزة احليوية الوظائف تطوير خالل من الأمراض ضد مقاومة وتكس هبم الطلبة متنح املاء تدريبات

ن أأنفسهم عىل الأفراد حمافظة من متكن كام الفراغ أأوقات يف مجهنا الاس تفادة ميكن وس يةل كساب عىل تعمل الس باحة مفامرسة الغرق من الآخرين قاذواإ  امليول من العديد الفرد اإ

 ( 1( )2013) طامع أأبو هبجة دراسة نتيجة مع تتفق النتيجة وهذه العمل اإىل وتدفعه ابلرسور وتشعره تسعده اليت واملعارف والاجتاهات

 

  الأيت اجلدول يف مبني هو كام وذكل حدا عىل فقرة للك احلسايب للمتوسط وفقا السليب الاجتاه وذات الاجيايب الاجتاه ذات للعبارات املئوية النس بة حبساب نبادلارس قام كام

 27=ن  الس باحة تعمل حنو الطلبة الجتاهات املئوية النس بة( 2) جدول

 النس بة املئوية العدد الاجتاه

 % 74.07 20 الاجتاه الاجيايب

 % 25.93 7 الاجتاه السليب

 

 اكمةل الاس تبيان عبارات من(  74.07)  مئوية بنس بة اكن الاجيايب الاجتاه أأن يتضح الس باحة تعمل حنو الطلبة الجتاهات املئوية ابلنس بة اخلاص( 2) اجلدول خالل من     

 ، الاجيايب ابالجتاه متزيت الس باحة ممارسة حنو بةالطل  اجتاه مس توى أأن جند العرض هذا خالل ومن ، 25.93)  مئوية بنس بة فاكن السليب الاجتاه ذات العبارات أأما(27)

جيابية ومعلومات أأفاكر عىل حيتوي معريف وجود تعكس النتيجة هذه أأن ادلارسني ويرى  ، والاجامتعية والرتوحيية والبدنية الصحية النوايح من الس باحة وفوائد أأمهية حنو اإ

لهيا توصل اليت النتاجئ مع تتفق النتيجة وهذه  االإجابة تمت وهبذا( 2013) طامع أأبو وهبجت( 2006) السعود وحسن خادل والعطيات( 2013) أأبوزمع وعيل راببعة جامل لك اإ

 . الأول التساؤل عىل

 .................................  / الثاين التساؤل

جابة  : الأيت اجلدول يف مبني هو كام وذكل الطلبة من اجلنسني بني الفروق دالةل حلساب املس تقةل للعينات" ت" اختبار اس تخدام   التساؤل هذا عن لالإ

 اجلنس ملتغري تبعاً  الس باحة تعمل حنو الطلبة اجتاهات يف الفروق دالةل( 3) جدول

 

 قمية "ت" الفرق بني املتوسطني الاحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد اجلنس

 -0.209 0.822 3.41 33 ذكور

 

0.565 

 1.051 3.619 7 اإانث

 1.684=  0.05معنوي عند مس توى * 

 

حصائية دالةل ذات فروق توجد ال أأنه يتضح اجلنس ملتغري تبعاً  الس باحة تعمل حنو الطلبة اجتاهات يف الفروق بدالةل اخلاص(  3)  اجلدول خالل من  يف واالإانث اذلكور بني اإ

 عدم عىل يدل مما(  0.05)  دالةل مس توى عند(  1.684)  اجلدولية القمية من أأقل قمية ويه(  0.565)  احملتس بة" ت" قمية بلغت حيث الس باحة تعمل حنو اجتاهاهتم

ىل الفروق وجود عدم سنيادلار  ويعزي ، واالإانث اذلكور بني الاجتاهات يف الفروق جوهرية منا للس باحة العملية اخلربة عىل سلباً  يؤثر تعلميية مساحب توفر عدم أأن اإ  تقترص واإ

 راببعة جامل دراسة نتاجئ مع ادلراسة هذه نتاجئ تتفق حيث الس باحة لتعمل اللكية يف احلر للنشاط خمصص وقت وجود عدم وأأيضاً  ، النظرية الناحية عىل فقط اخلربة هذه

 . الثاين التساؤل عىل االإجابة متت وهبذا(  2013)  زمع أأبو وعيل

 

 .................................  / الثالث التساؤل

جابةل  : الأتيني( 5()4) اجلدولني يف موحض هو مك وذكل ادلرايس وحتصيلهم الس باحة تعمل حنو الطلبة اجتاهات بني الارتباط معامل حبساب الباحث قام التساؤل هذا عىل الإ

 

 33-ن   ادلرايس وحتصيلهم الس باحة تعمل حنو الطالب اجتاهات بني الارتباط معامل قمية( 4) جدول

 مل ارتباط بريسونمعا املتغريات

 0.49 اجتاهات الطالب

 التحصيل ادلرايس

 0.349=  0.05معنوي عند مس توى * 

 دلى ادلرايس والتحصيل الس باحة تعمل حنو الطالب اجتاهات بني الارتباط معامل وقمي املعياري والاحنراف احلسايب املتوسط قمي اخلاص(  4)  رمق اجلدول خالل من

 العالقة جوهرية عدم عىل يدل مما(  0.05)  دالةل مس توى عند(  0.349)  اجلدولية القمية اكنت بيامن(  0.49)  بلغت الارتباط ملعامل احملتس بة القمية أأن يتضح الطالب

 . ادلرايس والتحصيل الاجتاهات بني الارتباطية
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 7=ن   دلرايسا وحتصيلهم الس باحة تعمل حنو الطالبات اجتاهات بني الارتباط معامل قمية( 5) جدول

 معامل ارتباط بريسون املتغريات

 0.19 اجتاهات الطالبات

 التحصيل ادلرايس

 0.707=  0.05معنوي عند مس توى * 

 

 دلى ادلرايس والتحصيل الس باحة تعمل حنو الطالبات اجتاهات بني الارتباط معامل وقمي املعياري والاحنراف احلسايب املتوسط قمي اخلاص(  4)  اجلدول خالل من      

 العالقة جوهرية عدم عىل يدل مما(  0.05)  دالةل مس توى عند(  0.707)  اجلدولية القمية اكنت بيامن(  0.19)  بلغت الارتباط ملعامل احملتس بة القمية أأن يتضح الطالبات

 . ادلرايس والتحصيل الاجتاهات بني الارتباطية

 

 هذه أأن اإال الاجيابية توهجاهتم من ابلرمغ ادلرايس والتحصيل الس باحة تعمل حنو الطلبة اجتاهات بني جوهرية عالقة وجود عدم يف واملمتثةل النتاجئ هذه ادلارسني ويعزي      

 لقةل وذكل ، ليةمع  خربة اإىل حتتا  واليت العملية الناحية من ومركبة صعوبة ذات همارات من املادة هذه حتتويه ملا ، عايل درايس حتصيل عىل للحصول تكفي ال التوهجات

 يعزي وأأيضاً  ، النظرية الناحية من ولو حىت الس باحة ملادة الأساس ية للمهارات تعلمي من املدرس ية الرايضة مناجه خلو وأأيضاً  التعلميية املساحب وتوفر وجود ولقةل التعلمي فرص

 العطيات من لك دراسة نتاجئ مع تتفق النتيجة وهذه ، اكفية تعلميية وسائل وجود عدم اإىل ادلرايس والتحصيل الس باحة تعمل حنو الاجتاهات بني ارتباط وجود عدم ادلارسني

 ( 2013( )2005) طامع أأبو هبجت ودراسة( 2013) زمع أأبو وعيل راببعة جامل ودراسة(  2006)  السعود وحسن خادل

 . الثالث التساؤل عىل االإجابة متت وهبذا

 

 الاس تنتاجات والتوصيات :.5-5

  ات : الاس تنتاج

 يف ضوء أأهداف ادلراسة وتساؤالته ، ويف ضوء عينة ادلراسة ، وكذكل يف ضوء املعاجلات االإحصائية   التوصل اإىل الاس تنتاجات الآتية :

 _ مس توى اجتاهات طلبة لكية الرتبية البدنية والرايضة اجيايب  حنو تعمل الس باحة .1

 حنو تعمل الس باحة تبعًا ملتغري اجلنس . _ ال توجد فروق ذات دالةل اإحصائية يف الاجتاهات2

 _ ليس الجتاه الطلبة حنو تعمل الس باحة عالقة مبس توى حتصيلهم ادلرايس .3

 

 التوصيات : 

 بناء عىل ما أأسفرت عنه النتاجئ ، ويف حدود عينة ادلراسة يويص ادلارسني اباليت : 

 ملدرس ية ._ رضورة الاهامتم مبادة الس باحة يف برامج الرتبية الرايضة ا

 اإجراء املزيد من ادلراسات ىف ختصص الس باحة لطلبة لكية الرتبية البدنية والرايضة-

  ابجلانب الاهامتم مع املناجه وضع عند اخملتلفة ادلراس ية ابلس نوات الاهامتم- 

 . دراس ية مادة الاجتاه للك   

 يف جمال التخصص. والبحث الاطالع   عىل يةلطالب اللك  دافعا تعطي حىت احلديثة والنرشات ابلكتب املكتبة تزويد  

 

 املراجع العربية والأجنبية:

فاعلية اس تخدام بعض الوسائل التعلميية عىل حتسني الأداء املهاري يف س باحة الزحف عىل البطن، جمةل  (:2008أأبو زمع ،عيل )  1

 درية،مرص.، لكية الرتبية الرايضية للبنني، جامعة االإسكن65النظرايت وتطبيقات العدد 

 االإسكندرية،اجلامعية املكتبة، االإنساين السلوك (:2001أأنتصار يونس) 2

 .القاهرة العريب، الفكر دار ،1 ط الراييض، النفس عمل ( 1995 ) :أأسامة .راتب   3

 .العريب الفكر دار ،3 ط الس باحة، تعمل ( 1999 ) :اكمل أأسامة راتب، 4

5 

 

 ( :2005هبجت أأمحد أأبو طامع)

 

يف فلسطني حنو ممارسة الس باحة ، جمةل جامعة  اجتاهات طلبة قسم الرتبية الرايضية يف لكية خضوري: 

 ، فلسطني ، 24بيت حلم، اجملا 

7 

 

مؤتة حنو تعمل الس باحة ومس توى حتصيلهم ادلرايس مس توى اجتاهات طلبة لكية علوم الرايضة يف جامعة  جامل راببعة وعيل أأبو زمع :

 م2013، الأردن ،  7، العدد  28بحوث وادلراسات ، اجملد ، جمةل مؤتة لل 
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س باحة الصدر وبعض السامت النفس ية املصاحبة أأثر اس تخدام أأسلويب التدرييب والتعلمي التباديل يف تعمل  ( :2013مسعود عبري رجب ) 8

 دكتوراه.-دلى طالب الس نة الثانية بلكية علوم الرتبية البدنية والرايضة جامعة الزاوية

 جمةل الثاين، العلمي الراييض املؤمتر ،"(س نة1 4الس باحة يف الأساس ية املهارات لتعلمي مقرتح برانمج ( 1994) بسام مسامر، ،عرايب مسرية 9

 .الأردنية اجلامعة الثاين، 7 ةس ن من) للمبتدئات - اجلزء دراسات،

 .القاهرة للنرش الكتاب مركز 1 الراييض،ط النفس عمل  .( 1998 ): ،محمد عالوي  10

 .القاهرة ، 1119 املعارف دار ،6 ط الراييض، النفس عمل :( 1992 )محمد عالوي، 11

 (2002) فتحي محمدالكر داين  12

  مصطفى  عيل حيىي

براهمي    جمدي محمد اإ

براهمي أأرشف عديل  اإ

نقاذ س باحة ، املائية الرايضات علوم   ، للبنني الرايضية يةالرتب  لكية ، االإسكندرية ،جامعة املاء كرة ، اإ

 مركز الكتاب للنرش ،.

 الرتبية حنو مؤتة جامعة طلبة دلىالاجتاهات  تغيري عىل الرايضية الرتبية مبادئ مساق تدريس تأأثري" :( 2001 ) حسن، الطويل 13

 .الأردن الرابع، العدد عرش، اجملا السادس وادلراسات، للبحوث مؤتة جمةل ،"الرايضية

 الزقازيق للنرش، العريب املركز ،"املائية الرايضات يف ملوجزا  (2004القط محمد) 14

 . املوصل ، دار الكتب  2عمل النفس الراييض ط ( 2000نزار الطالب واكمل الهويس )  15

ابململكة العربية  –ملكرمة مبدينة مكة ا املدارس الثانوية دلى معلمي ومعلامت  الاجتاه حنو التعلمي االإلكرتوين (:2012 )زكراي بن حيىي الل 16

 السعودية

 ( . 2006خادل وحسن السعود: العطيات) 17

 

تقيمي اجتاه طلبة اجلامعات الأردنية حنو ممارسة النشاط البدين لأغراض اللياقة البدنية املرتبطة ابلصحة ، 

 ، االإسكندرية ،  58جمةل نظرايت وتطبيقات ، لكية الرتبية الرايضية للبنني ، العدد 

 

تأأثري تدريس مساق مبادئ الرتبية الرايضية عىل تغيري الاجتاهات دلى طلبة جامعة مؤتة حنو الرتبية  ( :2001الطويل حسن ) 18

 الرايضية،جمةل مؤتة للبحوث وادلراسات، اجملا السادس عرش، العدد الرابع، الأردن.

  3 Swimming Enterprises,. Cross, R  (1991 :)19. Swimming teaching and 

coaching, published py ASA, (1998); Swimming Fastest, Human Kinetic 

America(1998) Maglischo ,Ernest W.467 

         Swimming fastest, Human kinetic America maglischo, Emest 1998. 

  Swimming Teaching and Coahing, published Py ASA cross R 1991- 
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 نة الزاوية "" تأأثري الألعاب الصغرية والقصة احلركية عىل تمنية بعض احلراكت الأساس ية والصفات البدنية يف التعبري احلريك دلى رايض الأطفال مبدي 

 

 د. عائشة الهبلول محمد*

 

زية الأساس ية للبناء السلمي واملتاكمل للطفل ، وعىل اكفة املس توايت املهاريةة تعد مرحةل الطفوةل من أأمه املراحل العمرية اليت مير هبا االإنسان ، فهيي مبثابة الرك مقدمة البحث :

ى الأطفةال أأصةبح مةن الأمةور الةيت هيةمت هبةا والبدنية واملعرفية والنفس ية ، كام أأهنا تؤثر عىل سلوك الطفل وخشصيته بلك أأبعادها ، فاالهامتم بتمنية القدرات البدنية واحلركية دل

عةدادًا مةتاكماًل مةن مةرحةل الطفةوةل املبكةرة حةىت الالعمل احلديث ذكل م ىل أأعةىل ن خالل العالقة الوثيقة بيجهنا وبني تطور االإنسان ، ذلكل فأأن هذا الاهامتم يتطلب اإ وصةول اإ

 ( 167:  2املس توايت يف مجيع النوايح العقلية والنفس ية واملهارية والبدنية . ) 

 

ساعده عىل الاكتشاف ، ومعرفة أأش ياء كثرية عن أأنفسةهم وعةن العةامل حةوهلم ، فلكةـام زادت قةدرة الطفةل احلركيةة زاد ذلكل جند أأن الطفل حيتا  اإىل احلركة فهيي ت 

 (  142:  7)طوا الفرصة لتمنية هذه القدرات .شعوره ابالس تقالل ومنت ثقته بنفسه ، فالأطفال مييلون اإىل قياس قدرهتم وكفاءهتم مبا حيققونه من همارات حركية ، وجيب أأن يع

 

لية والصحية والنفس ية والاجامتعيةة ( ومن هذا املنطلق جند أأن للرتبية البدنية دورًا مؤثرًا وفاعاًل يف تمنية وتطوير قدرات الأطفال يف جوانهبا املتعددة ) البدنية والعق 

ىل الرتبية الشامةل واملزتنة عن طريةق التعةديل املطلةق للسةلوك االإنسةاين . ابعتبار أأهنا نشاط تربوي هادف وموجه ،   تأأثري مبارش عىل الأطفال يف خمتلف النوايح وصواًل     اإ

 (8  :201  ) 

واملرونة املناس بة ، كام يعمل عىل  والتعبري احلريك يعد من الأنشطة اليت لها ماكنة عالية نظرًا لأمهيته الكربى ملا يعطيه للجسم من القدرة والقوة عىل التحرك ابلسهوةل

 ( 19:  5اجلسم واكتساب القوام اجليد والاحتفاظ ابلصحة  والتأأثري املبارش عىل الأهجزة العضوية احليوية للجسم . )  تشكيل وبناء

 

ومةن لعاب والقصص احلركية كام أأن الألعاب الصغرية والقصة احلركية تعمل عىل وجود تفاعل بني االإدراك واحلركة ، حيث يمت تعمل املهارات احلركية من خالل هذه الأ 

ملتاحة وذكل يعةين أأن االإدراك عامةل هةام هنا توجد معليات التكيف اخملتلفة اليت يقوم هبا الطفل اجتاه متطلبات املهمة كام يدركها وهو يعمتد عىل تفسرياته للمعلومات احلس ية ا

 (   202:  8يف تعديل النشاط البدين وتمنيته دلى الطفل . ) 

 

كساهبم همارات حركية مثل التوازن  ن أأهدافاإ  أأمهية ومشلكة البحث : 2_1 ، كام تعمل عةىل تقويةة وغريه من عنارص اللياقة البدنية الأنشطة احلركية ملرحةل رايض الأطفال اإ

تباعأأهجزة اجلسم اخملتلفة وتقوميها  بةداع يف التعبةري احلة ابإ ريك ، وتعويةد الأطفةال النظةام الأنشطة يف اللعب واحلركة ، وتمنية الروح الرايضية روح الفريةق امجلةاعي ، وخلةق االإ

ش باع حاجاهتم  ( 10) .  واإ

 

املفةاهمي واخلصةائص وعنةارص وقةوانني  يفالأساس يات واحلراكت الأساس ية وذكل من خالل الربط وادلمةج فةامي بيجهنةا، كةذكل  يف احلريكوتشرتك فروع مادة التعبري 

 ( 19:  5) . والارجتال  احلريكوالابتاكر  املرسيحبني عنارص العرض  ارتباطميكن تطبيقها للك نوع من أأنواع الرقص، وهناك  اليتاحلركة 

 

جابة الأس ئةل املوهجة اإىل معلامت رايض الأطفال الحظت الباحثةة بأأنةه ال توجةد بةرامج م  نظمةة حتتةوي عةىل من خالل نزول الباحثة اإىل مدارس رايض الأطفال واإ

بداعية ، دلا اكن من الرضوري وضع مواقف وأأنشطة تعلميية متعددة ميكن من خاللها أأن يشارك الأطفال يف الألعاب الصغرية والقصص احلركية واليت من شأأهنا تمني ة قدراهتم االإ

 فقةد أأرادت الباحثةة معرفةةحتقيق أأهداف رايض الأطفال ، فعملت عىل وضع برانمج مقنن لهذه املؤسسات ميس مجيع اجلوانب اليت متس حياة الأطفال مثةل التعبةري احلةريك 

 مدى تأأثري الربانمج عىل أأداء بعض احلراكت الأساس ية يف التعبري احلريك والقدرات البدنية . 

 

ة ملةرحةل رايض كام وقد اطلعت الباحثة عىل العديد من ادلراسات السةابقة والبحةوث العلميةة فوجةدت هنةاك نةدرة يف اسة تخدام الألعةاب الصةغرية والقصةة احلركية

ام الحظت )ويف حدود علمها( انه مل حتصل عىل دراسات تطرقت اإىل اس تخدام الألعاب الصغرية والقصة احلركية يف تمنية وتطةوير املهةارات س نوات ، ك 5_4الأطفال يف معر 

 أأو احلراكت الأساس ية ملادة التعبري احلريك يف هذه املرحةل العمرية .

 

 هيدف البحث للتعرف عىل : أأهداف البحث : 3_1

 والقصة احلركية عىل تمنية بعض احلراكت الأساس ية يف التعبري احلريك دلى أأأأطفال الروضة مبدينة الزاوية . _ تأأثري الألعاب الصغرية1

 _ تأأثري الألعاب الصغرية والقصة احلركية عىل تمنية بعض الصفات البدنية قيد البحث دلى أأأأطفال الروضة مبدينة الزاوية .2

 

 باحثة ما ييل : من خالل الأهداف تفرتض ال  فروض البحث : 4_1

لعاب الصغرية والقصة احلركية تأأثري اجيايب عىل تمنية بعض احلراكت الأساس ية يف التعبري احلريك دلى أأطفال الروضة مبدينة الزاوي1  ة ._ للأ

لعاب الصغرية والقصة احلركية تأأثري اجيايب عىل تمنية بعض الصفات البدنية قيد البحث دلى لأطفال الروضة مبدينة2  الزاوية . _ للأ

 

 املصطلحات املس تخدمة : 5_1

لعاب الصغرية :   (  203:  8) " يه مجموعة من أألعاب اجلري وأألعاب اللياقة البدنية اليت تمتزي بطابع الرسور واملرح والتنافس ومرونة قواعدها وسهوةل ممارس هتا " . الأ

 (  10". )  المترينات البدنية للأطفال، فهيي تس تثري فهيم حب التقليد االإجيايب واحملااكة نشاط ذهين للأطفال ، ومن أأحدث الطرق الإعطاء" يه القصة احلركية : 
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 _ ادلراسات املشاهبة :

 ( :2012) ، عباس اكظم ، حسني عيل ، محمد جابر اثئرة عبد اجلبار، حامس عبد اجلبار ، اجمد مسمل  دراسة : 1_2_2

 التعرف عةىل تةأأثري" هبدف  المتهيدية بكرة اليد لأطفال ما قبل املدرسة الأساس يةالقصص احلركية لتعمل بعض احلراكت  أأسلوب تأأثري برانمج تعلميي مقرتح ابس تخدام " بعنوان

 وبأأسلوبيبية والضابطة ذو اجملموعتني التجر  ، اس تخدم الباحثون املجهنج التجرييبما قبل املدرسة  لأطفالالمتهيدية بكرة اليد  الأساس يةالربانمج التعلميي يف تعمل بعض احلراكت 

ىل أأنموعتني ، اجمل عىلابلتساوي عشوائيًا  مقسمني ( طفالً 40)حيث اش متلت عىل  عينة ابلطريقة العمديةال   اختيار ، و العينات املتاكفئة الفةروق واحضةة  وأأسفرت النتةاجئ اإ

دارةاملتبع من  الأسلوببني  جداً  يف تعةمل  الأسةلوبالقصةص احلركيةة ، ممةا يةدل عةىل فاعليةة  أأسةلوبالباحثني ولصاا  من طبقالقصص احلركية امل  وأأسلوب الأطفالرايض  اإ

 ( 4)  . الأساس ية الأشاكلبعض 

 

 ( :2013، سعد اتيه ) ميمث حمسن عبد الاكظم، سعد حسني عبد الرزاق دراسة: أأ  2_2_2

بداعي دلى الأطفةال بعمةر )"  بعنوان بةداعي دلى " هبةدف ( سة نوات5-4تأأثري اللعب المتثييل يف تطوير التفكري االإ التعةرف عةىل تةأأثري اللعةب المتثةييل يف تطةوير التفكةري االإ

( سة نوات 5-4) روضةة بعمةرالأأطفةال مةن   اختيار عينة البحث ، وضابطة التجريبية و تني ال تصممي اجملموع ب التجرييب قيد البحث ، واس تخدم الباحثون املجهنج الأطفال بعمر 

ىل أأن ( طفالً 20موعتني وبواقع )اجملىل عابلطريقة العشوائية  نقس ميم  ( طفالً  40 عددمه )و  تأأثري اجيايب يف تطةوير التفكةري لها لألعاب المتثيلية ا للك مجموعة ، وأأسفرت النتاجئ اإ

بداعي دلى أأطفال الر   ( 3. )  ( س نوات5-4بعمر ) ةضواالإ

 

جراءات البحث :3  _ مجهنج واإ

 التجرييب بتصممي اجملموعة الواحدة ابس تخدام القياس القبيل والبعدي ملالءمته لطبيعة البحث وأأهدافه . : اس تخدمت الباحثة املجهنج مجهنج البحث 1_3

 

س نوات من مدرس تني لرايض الأطفال من مدينة الزاوية ومدرس تني من مدينة رصمان  5_4  حتديد عينة البحث ابلطريقة العمدية من املرحةل السنية  عينة البحث : 2_3

جاميل العينة )2015_2014ايس للعام ادلر  ( أأطفال من اإجاميل العينة نظرًا للظروف الصحية ، كام   استبعاد الأطفال اللوايت متت 3( طفةل و  استبعاد )83م ، واكن اإ

جراء التجانس بني أأفراد العينة كام هو ( طفةل ، وقد قامت الباحثة ابإ 70( ، وبذكل أأصبح عدد أأفراد العينة الأساس ية للبحث )10علهين ادلراسة الاس تطالعية وعددهن )

 موحض يف اجلدول التايل :

 

 70( املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري وقمية الالتواء لقياسات المنو دلى أأفراد العينة الأساس ية للبحث       ن=1جدول )

 املعاجلات االإحصائية

 املتغريات

وحدة 

 القياس

املتوسط 

 احلسايب

الاحنراف 

 املعياري

 الالتواء وس يطال

ت 
سا
قيا

منو
ل ا

 

 0.454- 0.870 0.087 0.848 مس الطول

 0.493 12.000 2.111 12.444 كجم الوزن

 0.480 4.000 0.490 4.386 س نة العمر

( مما يدل عىل جتانس أأفراد العينة  3±( ويه أأقل من ) 0.493_  0.454-( أأن مجيع قمي الالتواء دلى اإجاميل العينة يف قياسات المنو تنحرص ما بني )1يتضح من اجلدول )

 يف قياسات المنو .

 

 70ث       ن=( املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري وقمية الالتواء الختبارات مس توى الأداء والاختبارات البدنية دلى أأفراد العينة الأساس ية للبح2جدول )

 املعاجلات االإحصائية

 املتغريات

 الالتواء الوس يط الاحنراف املعياري املتوسط احلسايب وحدة القياس

داء
أ ال
ى 
تو
س 
م ت 

ارا
ختب

ا
 

 

 0.351 1.000 0.329 0.864 درجة الوضع الأول للقدمني

 0.023 1.000 0.318 0.986 درجة الوضع الثاين للقدمني

 -0.065 1.000 0.322 1.036 درجة الوضع الثالث للقدمني

 -0.020 1.000 0.356 1.007 درجة الوضع الرابع للقدمني

 -0.104 1.000 0.338 1.043 درجة الوضع اخلامس للقدمني

 -0.079 1.000 0.350 1.029 درجة الوضع الأول لذلراعني

 -0.020 1.000 0.318 1.014 درجة الوضع الثاين لذلراعني

 -0.040 1.000 0.323 1.021 درجة الوضع الثالث لذلراعني

 -0.100 1.000 0.380 1.029 درجة الوضع الرابع لذلراعني

 0.145 2.000 0.378 1.957 درجة الثين النصفي والفرد للقدمني

 0.111 2.000 0.364 1.964 درجة فرد الرجل مالمسة للأرض

 0.024 1.000 0.376 0.993 درجة ثين اجلذع للأمام

 -0.117 1.000 0.348 1.043 درجة ثين اجلذع للخلف

 0.251 2.000 0.383 1.929 درجة همارة الوثب

ية
ن بد
ل  ا
ت
ارا
ختب

الا
 

 -0.102 0.160 0.016 0.161 زمن مرت 20اجلري  الرسعة 

 -0.352 0.170 0.014 0.173 زمن اجلري زجزا  يف أأقل زمن ممكن  الرشاقة

 0.210 8.000- 1.342 8.229- مس ثين اجلذع من الوقوف املرونة

زن
توا
ل ا

 

 0.287 1.000 0.569 1.164 درجة امليش للأمام عىل عارضة 

 0.177 1.000 0.502 1.250 درجة امليش للجانب عىل عارضة
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( مما يدل عىل التجانس بني أأفراد  3±( ويه أأقل من ) 0.351_0.352-( أأن مجيع قمي الالتواء دلى اإجاميل العينة يف مجيع املتغريات تنحرص ما بني )2يتضح من اجلدول )

 س توى الأداء والاختبارات البدنية قيد البحث .العينة الأساس ية يف همارات م 

 

 الاختبارات املس تخدمة يف البحث : 3_3

 الاختبارات البدنية : 1_3_3

بحث (   حتديد الاختبارات اخلاصة ابملتغريات البدنية قيد ال 9()6()2()1بعد اطالع الباحثة عىل العديد من املراجع وادلراسـات السابقة ) يف حدود عمل الباحثة ( )

 . 

 

 س نوات . 5_4( اختبارات القدرات البدنية اليت تمتىش مع املرحةل السنية 3جدول )

 الاختبارات القدرات البدنية ت

 مرت 20اجلري  الرسعة 1

 اجلري زجزا  يف أأقل زمن ممكن  الرشاقة 2

 ثين اجلذع من الوقوف املرونة 3

 امليش الأمايم واجلانيب عىل عارضة . التوازن 4

 

 اختبارات الأداء املهاري : 2_3_3

   تقيمي الأداء املهاري لعينة البحث ابس تخدام اس امترة تقيمي .

 الأهجزة الأدوات املس تخدمة يف البحث : 4_3

 _ هجاز املزيان لقياس الوزن . _ هجاز ريس تاميرت لقياس الطول .

يقاف .     _ مقعد سويدي .   _ ساعة اإ

    ( . CDالمكبيوتر ) _ هجاز    _ شواخص ) أأعالم ( .

    _ كور ) تنس ، يد ( .    _ صافرة .

    _ أأوراق وأأقالم ملونة .    _ لعب أأطفال .

 املعامالت االإحصائية لالختبارات : 5_3

( لها نفس مواصفات 10رادها )قامت الباحثة حبساب معامل الثبات عىل عينة اس تطالعية مماثةل للعينة الأساس ية للبحث وعدد أأف معامل ثبات الاختبارات : 1_5_3

جراء التطبيق الأول يف الفرتة  عادة تطبيقه حتت نفس الظروف ، حيث قامت الباحثة ابإ م والتطبيق 2015/ 26/2_24العينة الأساس ية للبحث ، ذكل بتطبيق الاختبار واإ

 لتطبيقني الأول والثاين . م ، وقد   حساب معامل الثبات حبساب معامل الارتباط بني ا5/3/2015_3الثاين يف الفرتة 

 10( املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري ومعامل الثبات )الارتباط( بني التطبيقني الأول والثاين لالختبارات     ن=4جدول )

 معامل الثبات التطبيق الثاين التطبيق الأول الاختبارات

 ع± س ع± س

 *0.848 0.015 0.158 0.013 0.156 مرت 20اجلري 

 *0.866 0.016 0.170 0.014 0.170 جلري الزجزا  يف أأقل زمن ممكن ا

 *0.855 1.270 8.500 1.229 8.800- ثين اجلذع من الوقوف

 *0.851 0.540 1.250 0.635 1.250 امليش الأمايم عىل عارضة 

 *0.870 0.474 1.150 0.471 1.000 امليش اجلانيب عىل عارضة

 0.632=  0.05قمية "ر" اجلدولية عند مس توى 

 

( ويه أأكرب من القمية اجلدولية ملعامل 0.870_0.848( أأن القمية احملتس بة ملعامل الارتباط بني التطبيقني الأول والثاين تنحرص ما بني )4يتضح من اجلدول )

 ( وهبذا تعد الاختبارات اثبتة ملا تقيسه .0.632) 0.05الارتباط عند مس توى دالةل 

 بارات :معامل صدق الاخت  2_5_3

بيعي للك اختبار   حساب معامل الصدق ابس تخدام الصدق اذلايت عىل نفس أأفراد العينة الاس تطالعية ، حيث   حسابه ابس تخرا  معامل الثبات من اجلذر الرت 

 معامل الصدق اذلايت = اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات . من الاختبارات املس تخدمة قيد البحث .

 10ق اذلايت لالختبارات    ن=( معامل الصد5جدول )

 معامل الصدق اذلايت الاختبارات

 *0.921 مرت 20اجلري 

 *0.931 اجلري الزجزا  يف أأقل زمن ممكن 

 *0.925 ثين اجلذع من الوقوف

 *0.922 امليش الأمايم عىل عارضة 

 *0.933 امليش اجلانيب عىل عارضة

 0.632=  0.05قمية "ر" اجلدولية عند مس توى 
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 0.05( ويه أأكرب من القمية اجلولية عند مس توى 0.933_0.921( أأن قمية معامل الصدق اذلايت لالختبارات قيد البحث تنحرص ما بني )5ح من اجلدول )يتض

 ( مما يعين أأن الاختبارات ذات معامل صدق عايل والاختبارات صادقة فامي أأعدت لأجهل .0.632)

 

( من نفس مواصفات أأفراد العينة الأساس ية للبحث ، وقد 10أأفراد العينة الاس تطالعية ابلطريقة العشوائية وقد بلغ عددها )  اختيار ادلراسة الاس تطالعية :  6_3

ىل 26/2/2015_24أأجريت هذه ادلراسة من   م للوقوف عىل كفاءة الأدوات والأهجزة املس تخدمة يف الربانمج املقرتح ومدى مناسبهتا الإفراد العينة05/3/2015_03م اإ

 الأساس ية ، وكذكل اكتشاف الصعوابت وحماوةل معاجلهتا .

 

جراء القياس القبيل للعينة الأساس ية للبحث يف الفرتة  ادلراسة الأساس ية : 7_3  م .09/3/2015_07بعد اس تكامل اكفة االإجراءات االإدارية ، قد قامت الباحثة ابإ

 م .07/5/2015م اإىل 10/3/2015و  تطبيق الربانمج التدرييب املقرتح يف الفرتة من 

جراء القياس البعدي وذكل يف الفرتة من   م .11/5/2015_09وبعد الانهتاء من تطبيق الربانمج قامت الباحثة ابإ

 

 الوسائل االإحصائية : 8_3

عدادها للمعاجلات االإحصائية ابس تخدام الربانمج االإحصايئ )  الإحصائية الآتية :( وقد تضمنت املعاجلات اSPSSبعد أأن   بتجميع البياانت واإ

 _ معامل الالتواء .  _الاحنراف املعياري .  _ املتوسط احلسايب .

 _ نس بة التحسن % .  _ معامل الارتباط .   _ الوس يط 

 _ اختبار الفروق بني املتوسطني الغري مس تقلني .

 _ عرض ومناقشة النتاجئ : 4

ىل النتاجئ الآتية :من خالل الاختبارات اليت طبقت عىل عين عرض النتاجئ : 1_4  ة البحث توصلت الباحثة اإ

 
 70( دالةل الفروق بني القياسني القبيل والبعدي لأفراد عينة البحث يف مس توى أأداء املهارات  ن=6جدول )

 نس بة التحسن% قمية "ت" فرق املتوسطات القياس البعدي القياس القبيل اختبارات مس توى الأداء

 ع± س ع± س

 %79.808 *81.459 3.415- 0.494 4.279 0.329 0.864 لقدمنيالوضع الأول ل

 %77.662 *65.840 3.428- 0.425 4.414 0.318 0.986 الوضع الثاين للقدمني

 %76.417 *68.593 3.357- 0.525 4.393 0.322 1.036 الوضع الثالث للقدمني

 %76.776 *70.780 3.329- 0.530 4.336 0.356 1.007 الوضع الرابع للقدمني

 %76.023 *59.216 3.307- 0.534 4.350 0.338 1.043 الوضع اخلامس للقدمني

 %77.204 *99.026 3.485- 0.434 4.514 0.350 1.029 الوضع الأول لذلراعني

 %77.285 *77.542 3.450- 0.411 4.464 0.318 1.014 الوضع الثاين لذلراعني

 %75.650 *56.087 3172.- 0.703 4.193 0.323 1.021 الوضع الثالث لذلراعني

 %75.748 *58.445 3.214- 0.784 4.243 0.380 1.029 الوضع الرابع لذلراعني

 %75.003 *14.993 5.872- 0.803 7.829 0.378 1.957 الثين النصفي والفرد للقدمني

 %74.517 *16.985 5.743- 0.715 7.707 0.364 1.964 فرد الرجل مالمسة للأرض

 %75.305 *48.686 3.028- 0.709 4.021 0.376 0.993 لأمامثين اجلذع ل

 %76.247 *78.825 3.393- 0.401 4.450 0.346 1.057 ثين اجلذع للجانبني

 %75.517 *88.081 5.950- 0.586 7.879 0.383 1.929 همارة الوثب

 0.232=  0.05قمية "ت" اجلدولية عند مس توى 

( ويه قمي أأكرب من قمية "ت" اجلدولية عند مس توى دالةل 99.026_14.993الختبارات مس توى الأداء تراوحت ما بني ) ( يوحض أأن قمية "ت" الفروق6اجلدول )

حصائيًا بني القياسني القبيل والبعدي يف اختبارات مس توى الأداء املهارات ، كام قد تراوحت نس بة التح 0.232) 0.05 سن يف مس توى ( مما يدل عىل وجود فروق داةل اإ

 %( .79.808% _ 74.517اء املهاري مابني )الأد

 

 70( دالةل الفروق بني القياسني القبيل والبعدي دلى أأفراد عينة البحث يف القدرات البدنية   ن=7جدول )

فرق  القياس البعدي القياس القبيل الاختبارات البدنية

 املتوسطات

 نس بة التحسن% قمية "ت"

 ع± س ع± س

 %51.887 *29.814 0.055 0.012 0.106 0.016 0.161 مرت 20اجلري 

 %60.185 *54.643 0.065 0.012 0.108 0.014 0.173 اجلري الزجزا  يف أأقل زمن ممكن 

 %99.648 *48.130- 8.200- 1.597 0.029- 1.342 8.229- ثين اجلذع من الوقوف

 %69.766 *52.617- 2.686- 0.739 3.850 0.569 1.164 امليش الأمايم عىل عارضة 

 %68.695 *46.410 2.743- 0.617 3.993 0.502 1.250 امليش اجلانيب عىل عارضة

 0.232=  0.05قمية "ت" اجلدولية عند مس توى 
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ةل ( ويه قمي أأكرب من قمية "ت" اجلدولية عنـد مس توى دال54.643_29.814( يوحض أأن قمية "ت" الفروق الختبارات مس توى الأداء تراوحت مابني )7اجلدول )

حصائيًا بني القياسني القبيل والبعدي يف اختبارات القدرات البدنية ، كام قد تراوحت نس بة التحسن يف 0.232) 0.05 مس توى أأداء ( مما يدل عىل وجود فروق داةل اإ

 %( .99.648%_ 51.887القدرات البدنية مابني )

 

  مناقشة النتاجئ : 2_4

حصائيًا قامت الباحثة وحبسب الفروض واسرتشادًا ابدلراسات املشاهبة لهذا البحث وكذكل املراجع اعامتدًا عىل النتاجئ اليت   احلصول علهي ا واليت متت معاجلهتا اإ

 العلمية وقد متت املناقشة كام ييل :  

 

توى أأداء املهارات ، اإىل وجود فروق ذات ( اخلاص بدالةل الفروق بني القياسني القبيل والبعدي لأفراد عينة البحث يف مس  6) تشري النتاجئ من خالل عرض اجلدول

لهيا الباحثة تؤكد عىل أأمهية بر 0.05دالةل اإحصائية عند مس توى  انمج يف اختبارات مس توى الأداء املهاري يف التعبري احلريك ولصاا القياس البعدي ، والنتاجئ اليت توصلت اإ

س نوات واليت لها تأأثري اجيايب  5_4عة من الألعاب الصغرية والقصص احلركية واليت تمتىش مع املرحةل السنية الألعاب الصغرية والقصص احلركية املقرتح واذلي اش متل عىل مجمو 

 ياس البعدى عنه يف القياس القبيلعىل مس توى أأداء احلراكت الأساس ية يف التعبري احلريك وتمنيهتا وتطويرها بسهوةل ودقة ، وهذا التفوق يف مس توى القدرات البدنية يف الق 

آخرون ) ( ، أأسعد حسني عبد الرزاق 8()2006ترى الباحثة أأنه انجت عن اس تخدام الربانمج املقرتح ، وقد اتفقت هذه النتاجئ مع نتاجئ دراسة لك من طارق عطية وأ

 ( ، وهبذا تكون قد حتققت نتاجئ الفرض الأول . 3()2013( ، أأسعد حسني عبد الرزاق )2()2009)

 

( اخلاص بدالةل الفروق بني القياسني القبيل والبعدي دلى أأفراد عينة البحث يف القدرات البدنية اإىل وجود فروق 7) ضها من حالل اجلدولجئ اليت   عر وتشري النتا

رية والقصص احلركية يف اختبارات القدرات البدنية ولصاا القياس البعدي ، وهذه النتاجئ تؤكد عىل أأمهية برانمج الألعاب الصغ 0.05ذات دالةل اإحصائية عند مس توى 

س نوات واليت لها تأأثري اجيايب عىل أأداء القدرات البدنية وتمنيهتا وتطويرها بسهوةل ، كام أأن التفوق يف مس توى القدرات البدنية يف  5_4املقرتح واليت تمتىش مع املرحةل السنية 

( ، وهبذا 2()2009ما اتفقت عليه هذه النتاجئ مع نتاجئ دراسة أأسعد حسني عبد الرزاق ) القياس البعدى عنه يف القياس القبيل انجت عن اس تخدام الربانمج املقرتح وهذا

 تكون قد حتققت نتاجئ الفرض الثاين .

 

 _ الاس تنتاجات والتوصيات :5

  الاس تنتاجات : 1_5

 تية :يف ضوء املجهنج املس تخدم وعرض ومناقشة النتاجئ اليت حتصلت علهيا الباحثة توصلت اإىل الاس تنتاجات الآ 

 يك ._ أأن مجموعة الألعاب الصغرية والقصص احلركية املقرتحة لها تأأثري اجيايب عىل عينة ادلراسة يف تمنية املهارات الأساس ية للتعبري احلر1

 _ أأن مجموعة الألعاب الصغرية والقصص احلركية املقرتحة لها تأأثري اجيايب عىل عينة ادلراسة يف تمنية بعض القدرات البدنية .2

 

  التوصيات : 2_5

لهيا الباحثة تويص ابلأيت :  بناء عىل نتاجئ ادلراسة امليدانية اليت توصلت اإ

 للأطفال . _ رضورة الاهامتم برايض الأطفال من حيث برامج الألعاب الصغرية والقصص احلركية وحراكت التعبري احلريك اليت تعد من احلراكت الأساس ية1

 شاهبة لتطوير احلراكت يف خمتلف الرايضات الأخرى ._ اإجراء املزيد من ادلراسات امل 2

 

 املراجع :

 أأواًل/ املراجع العربية :

 املراجع العربية :

براهمي أأبو زيد ادلوييب : فاعلية وحدات دراس ية ابس تخدام القصص الرمقية يف تطوير بعض املهارات احلركية الأساس ية واملفاهمي املعر 1 سةاةل فيةة ملةرحةل رايض الأطفةال ، ر _ اإ

 م .2014دكتوراه غري منشورة ، لكية الرتبية الرايضية للبنني ، جامعة االإسكندرية ، 

( س نوات ، جمةةل علةوم الرتبيةة الرايضةية ، العةدد الثةاين ، 8 -7_ أأسعد حسني عبد الرزاق : تأأثري الألعاب الصغرية يف تطوير أأمه القدرات البدنية واحلركية لأطفال بعمر )2

 م .2009 اجملا الثاين ،

بداعي دلى الأطفال بعمر ) ، سعد اتيه :  ميمث حمسن عبد الاكظم، سعد حسني عبد الرزاق _ أأ 3 ، حبث منشور ،  ( س نوات5-4تأأثري اللعب المتثييل يف تطوير التفكري االإ

 م .2013

القصص احلركيةة لةتعمل بعةض  أأسلوبأأثري برانمج تعلميي مقرتح ابس تخدام ت، عباس اكظم ، حسني عيل ، محمد جابر :  اثئرة عبد اجلبار، حامس عبد اجلبار ، اجمد مسمل _ 4

، حبث منشور ، جمةل علوم الرتبية الرايضةية ، العةدد  المتهيدية ملهارات بكرة اليد لأطفال ما قبل املدرسة الأساس يةاحلراكت 

 م .2012الأول ، اجملا اخلامس ، 

التعلمي املربمج عىل مس توى أأداء بعض احلراكت الأساس ية يف الباليه ، رساةل ماجس تري غري منشورة ، لكية الرتبيةة البدنيةة _ أأمنة مصطفى أأبوجعيةل كساب : تأأكيد اس تخدام 5

 م .1997، جامعة الزاوية ، 

براهمي السكري ، محمد عبد الوهاب محمد : الربامج الرايضية لرايض الأطفال ، دار املعارف ، القاهرة ، 6  م .1997_ خريية اإ

 م .1999شهرًا حىت الروضة ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، 18ش يالوولرب ، بث لفني)ترمجة هدى محمد الناشف( : جامعات اللعب " من _ 7

لبدنيةة لتالميةذ مةرحةل لصةفات اطارق عطية ، عبد السالم الفيتوري عامثن ، الس يد محمد العقاد : تأأثري الألعاب الصغرية والقصة احلركية عىل العزةل الاجامتعيةة وبعةض ا_ 8

 م .2006التعلمي الأسايس ) الشق الأول ( ، حبث منشور ، املؤمتر الثالث لعلوم الرايضة ، اجملا الثالث ، 
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منشةورة ، لكيةة الرتبيةة  جسة تري غةري_ عزمة محمد احلراري الاليف : تأأثري اللعب المتثييل يف بعض القدرات االإدراكية _ احلركية لتالميذ الصةف الثةاين الابتةدايئ ، رسةاةل ما9

 م . 2007البدنية ، جامعة الزاوية ، ليبيا ، 

 

 : الانرتنت

10_ www.startimes.com/f.aspx?t=23038636 . 
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 االإداري الأداء عىل وأأثرها الفنية واللجان الرايضية الاحتادات لأعضاء املعرفة دور

 
  سلةةةةةمي بن فةةةةةر  د**                               زراع محمد نوري .د*

 

 اليت العوامل أأمه منو  , الرتبوية املؤسسات أأو الرايضية الهيئات مس توي عيل سواء , الرايضة جماالت مجيع يف ورئيس يا همام دورا االإدارة تلعب  . البحث ومشلكة املقدمة

 القمي أأمسي حتقيق اإيل هتدف واعية قيادة اإرشاف حتت يمت  اذلي احلريك النشاط طريق عن أأغراضها حتقيق عيل تعمل اليت الرتبية مظاهر من مظهر أأهنا االإدارة أأمهية تربز

 . للرايضة عاما هدفا هااعتبار  ميكن الأهداف وهده , للفرد الشامل المنو حتقيق أأو , السلوك تعديل أأو االإنسانية

 وتنظمي وتوجيه ختطيط اإيل حتتا  امجلاعات مفجهودات , واجلدوى ابلفاعلية االإنسانية اجلهود تتو  اليت فهيي , جامعي هجد للك حيواي و حمتيا نشاطا تعد االإدارة أأن كام   

 النادي مفدير أأهدافا الرايضية املؤسسة حتقق لأن يكفي ال املال توافر و واملدربني ضينيالراي الأفراد من عدد وجود أأن هدا ويعين , املطلوبة الأهداف حتقق حىت , ومتابعة

 (23:1)  .املطلوبة الأهداف حتقيق عيل قادرا يكون لن خططه يوجه وال ينظم وال خيطط ال والاحتاد

        

 أأن عىل ادلليل يه الناحجة االإدارة أأن كام ابجنازات ختتص وىه االإنساين النشاط ونوايح مظاهر لك يف التمنية لعملية ادلافعة الرئيس ية والقوة الأساس متثل واالإدارة         

   ختطيط ووضع املس تقبل تصور عىل واملقدرة االإنسانية العالقات يف خربة تتطلب مرضية بطريقة ذكل اإىل والوصول أأجلها من أأنشئت اليت الأهداف حققت قد املؤسسة

دارة يكون أأن جيب ذكل ولتحقيق ملموسة نتاجئ اإىل املشرتكة اجلهود توجيه عىل تساعد كام ,أأفرادها هجود وتنظمي دتوحي عىل القدرة وكذكل,  الأفراد تشجيع عىل القدرة لالإ

ظهار اجلهود بدل عىل بداعية واإ  (13:3)                               . املؤسسة أأعضاء من عضو للك االإ

 

براهمي ويذكر            وتمتثل العمل يف والرغبة العمل عىل القدرة هام, أأساسني عنرصين عىل تتوقف لعمهل الفرد أأداء كفاءة أأن(2003) الشافعي وحسني, املقصود دعب اإ

 سلوك تدفع اليت احلوافز فمتثلها لعملا يف الرغبة أأما, للفرد الشخيص الاس تعداد مع العملية واخلربة والتدريب ابلتعمل يكتس هبا واليت وقدرته الفرد همارات يف العمل عىل القدرة

 . (40,39:2).املنظمة أأهداف حيقق اذلي الاجتاه يف الفرد

  

براهمي مفيت ويذكر  حداث اإيل حاجة يف الرايضية الهيئات أأن (م1999) اإ  احلادي القرن يف العامل مس توي عيل احلادثة الرايضية االإدارة ثورة لتواكب تغريات اإ

دارية وتوهجات فلسفة تبين سبيل يف قدما متيض أأن علهيا جيب مث ومن , والعرشين نتا  متطلبات مع تمتيش , جديدة اإ                             .جماالهتا اكفة يف الراييض االإ

                                  (76: 16) . 

تباعه ومدى منه، املطلوبة للتوقعات وفهمه اتهواختصاص دلوره تفهمه ومدى الفرد يؤديه اذلي العمل "هو الأداء الباحثانيعرف   االإدارة   ترشد اذلي معل لأسلوب أأو لطريقة اإ

 .مس تقةل  مالية وذمة اعتبارية خشصية لها رايضية هيئة بأأنه الراييض كام يعرفان الاحتاد املبارش املرشف طريق عن

دارة جملس اإن(2001) بدوى عصام يؤكد حيث   دارة عن املس ئوةل ةالسلط مقة ميثل الاحتاد اإ  أأعضاء من ادلامئة الفنية اجلان تشكيل يتوىل كام وماليا وفنيا أأداراي اللعبة اإ

 ةة احلاكم ةةة املسابقات( يه احلرص ال املثال سبيل عىل اللجان هذه وأأمه خيصها فامي جلنة ولك فنيا االإدارة جملس تعاون ختصصية جلان وىه ولواحئه الاحتاد نظم حسب فنيني

 .(402:9)                    (املنتخبات ةة ربنياملد

 

 .املصطلحات    

 -  :االإدارة  1 -

 حتقيق اإىل الجهناية يف تؤدى أأن يتعني واليت,البعض لبعضها املمكةل املهام من عدد عىل وحيتوى ,أأخر أأشخاص بواسطة الأعامل بتنفيذ خيتص ذهين نشاط االإدارة أأن     

  (3:17)                              .املرجوة الأهداف

  (7:18)                 العمل يف الفريق روح وحتقيق العمل تنظمي واىل والاجامتعية والأيديولوجية والاقتصادية الس ياس ية للعالقات الشامل التنظمي اإىل هتدف واالإدارة   

                        

   .    (32:4)                    حتقيقها اإىل التنظمي يسعى دامئا متجددة أأهداف ولها مس مترة معلية فاالإدارة   

    

 جو خلق عىل والقدرة والقيادة والتنظمي التخطيط مثل هامة أأخرى عنارص يتضمن أأصبح بل والتقومي القرارات جمرد اختاذ عىل قارصا يعد مل االإدارة مفهوم أأن    

 (11:6)  .االإنسانية العالقات من

 اإيل املشرتكة البرشية اجلهود توجه أأن هيمها الناحجة فاالإدارة , االإنساين النشاط مظاهر لك يف التمنية لعملية والأمه الأول ادلافع يه احلقيقية االإدارة اإن الباحثان دويعتق      

نتا  دارة يكون أأن جيب اإيل ذكل والوصول , جيد اإ ظهار داجلهو  بدل عىل وتدريهبم املنفذين اس تقطاب عيل القدرة لالإ بداعية الناحية واإ  املؤسسة أأعضاء من عضو للك االإ

 .الأهداف من قدر أأكرب لتحقيق الجهنائية احملصةل لتكوين

 

 خالل من وذكل, تلفةاخمل  الــــمجمتعات فةةةي احلياة جماالت خمتلف يف املتنايم والتطور املس متر التغري مع التكيف عىل ابلقدرة تمتزي أأن علهيا لزاما أأصبح احلديثة واالإدارة        

      .       (8:8)             تؤدهيا اليت والأدوار العمليات طبيعة مع يتناسب ومبا ومتداخلـة مرنـــه تنظميــه أأمناط اكتساهبا

       

 بل القرارات اختاذ ومراحل والقيادة والتنظمي التخطيط عىل قارصة تعد مل كام ,بناءة معينة أأهداف حتقيق اإىل الوصول بغرض تس تخدم وس يةل يه أأمنا غاية ليست واالإدارة    

 (40:11)                   االإدارية العملية عنارص مجليع التقومي تتضمن
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دارات جمالس أأن (1995) عوضني أأمحد ويشري   فأأن ذكل وعىل الهيئات هذه أأجلها من وجدت اليت الأهداف حتقيق عن املس ئولون الأشخاص مه الرايضة اإ

 : يه والأمور أأهدافها لتحقيق أأساس ية أأمور بعدة امجليع أأمام وملزتمة مس ئوةل الراييض اجملال يف ارةاالإد

 . الأهداف لتحقيق املالمئة العنارص اختيار •

 .(3 :18) والطويل القصري الأجل متطلبات بني التوازن وحتقيق الاس مترارية •

لةةةةةةى (2000) حامد اإسامعيل, درويش كامل ويؤكد   كوهنم رمغ مكديرين والقدرات واملعارف املتخصصة الفنية املهارات يس تخدمون الفنيون املتخصصون اإن اإ

 فةةي للنجاح االإدارية همارات يلزهمم ال الفنيني املتخصصني أأن البعض تصةةور متـاما ومرفةةوض, اليوميــة أأعامهلم أأجناز ميكجهنم حىت االإدارة همارات اإىل حباجة ولكجهنم مديرين ليسوا

 .(37:13)                             مطلق بشلك االإدارية املهارات تس تخدم ال اكنت أأاي وظائف أأي تصور الصعب مفن الواقع عن بعيد وهذا أأعامهلم

 -:الأداء  2-

 . به اخلاصة نظر وهجة واحد فللك وشامل دقيق مفهوم اإىل الوصول االإدارة علامء يس تطع ومل اجملال هذا يف وادلارسني الباحثني بتعدد الأداء مفاهمي تعددت لقد   

داء مشوال املفاهمي وأأكرث أأمه بىل وفامي  : للأ

 . معل تأأدية أأو املهمة تنفيذ يعىن واذلي "Performer" القدمية الفرنس ية من بدوره اش تق واذلي "To perform" الاجنلزيية اللكمة من مس متد لغواي الأداء •

 اليت للعملية الواسع ابملفهوم أأو "النتاجئ" املبارش اجتاه يف يفهم أأن ميكن التحقيق هذا . الأخرية هذه وتنوع طبيعة اكنت همام ظمييةالتن  الأهداف حتقيق هو الأداء •

 ."معل" النتاجئ اإىل تؤدى

  .ابملنظمة الفرد حيققها اليت اجئالنت ويعىن هبا وظيفته ترتبط اليت اجلهة أأو املنظمة هبا تلكفه اليت ومسؤولياته لأعام  العامل تنفيذ هو الأداء •

داء املكونة العنارص أأما  :فهيي للأ

ليه املولك العمل أأداء  العامل يس تطيع اإن هبا نعىن : القدرة • تقان من املطلوبة ابدلرجة اإ  اخملتلفة بدرجاهتا القدرة وتعترب . مس بقا املوضوعة املعايري ذكل يف مقابل االإ

 .واملهارة املعرفة : هام هامني متغريين التفاعل حصيةل

 . أأعامل من به يقوم ما عىل قدرته صقل عىل تساعده التطبيق  هذا من خربة واكتساب االإنسان يعرفه ما تطبيق هبا يقصد : املهارة •

 . معني يشء اجتاه الفرد عند توجد اليت املعلومات حصيةل تعترب : املعرفة •

 :الراييض الاحتاد 3- 

 اللعبة نرش اإىل الراييض الاحتاد وهيدف ، العامصة ومقرها العام النفع ذات اخلاصة الهيئات من وتعترب مس تقةل، اعتبارية خشصية لها ايضيةر هيئة هو الراييض الاحتاد    

 (3 : 4)                                                           .أأعضائه بني النشاط وتنس يق وتنظمي مبس تواها والارتقاء

 -:ةاملعرف  4-

 اإىل الرايضية املعرفة وهتدف عام بشلك أأداءه وحتمك الراييض ابلنشاط املرتبطة املعرفية الطبيعة ذات موضوعات تشلك اليت واملبادئ املقام يتضمن اذلي اجملال تكل يه

 الفرد مساعدة يف فعاةل وس يةل أأهنا أأمهيهتا  النشاط هذا ممارسة خالل نم اكتس هبا اليت املعرفية واملفاهمي واخلربات القمي ولنب والرايضة البدين النشاط بني العالقة عىل التعرف

آخر العب بني الراييض التفوق يعزى وقد الفرد مشالكت حل يف احلركية املعرفة وتوظيف البدين اجلانب وتمنية الراييض النشاط ممارسة عىل ملام اإىل وأ  املعريف ابجلانب االإ

 .                          (14:14)                            قدراته به تسمح حد أأقىص اإىل املهارة املس توى وتطوير تمنية عىل أأقدر الالعب دلى املامرس الراييض للنشاط

 : الرايضية املعرفة    

(159:15)                  البدنية للرتبية انتساهبا رمغ جوهرها يف معرفية جلوانب والتقدمي والرتكيب والتحليل والتطبيق اكلقمي املعرفية واملهارات املعلومات تمنية اإىل هتدف   

                                                              

 نشاطه الادارى أأو لالعبا ميارس أأن ابالإماكن ليس وانه ، اللعبة ختص اليت الرايضية واملعارف ابملعلومات والادارى الراييض من لك يمل اإن الباحثان يرى هنا من       

 .ذكل عىل تساعده اليت ابملعارف ملام يكون أأن دون ويتقنه

 

 :السابقة ادلراسات اثنيا      

 يف تمتثل واليت االإدارية العنارص عيل التعرف: اإيل ادلارسة وهتدف(6) " القدم لكرة املرصي ابالحتاد االإداري العمل تقومي" بعنوان (م1999) طلبة محمد حامدة دارسة  1- 

 )والرقابة والتوجيه والتنظمي التخطيط(

 ادلراسة هذه لأجراء) املسحي الأسلوب( الوصفي املجهنج الباحث اس تخدم: البحث مجهنج

داري (90)عدد عيل البحث عينة أأاش متلت: البحث عينة  العشوائية العمدية ابلطريقة اختيارمه   وقد القدم كرة ومديري االإداريني بني من)ب,أأ (بفرعهيا الأويل ابدلرجة اإ

 الاس تبيان: املس تخدمة الأدوات

 :النتاجئ أأمه

 صياغة اإيل حتتا  الاحتاد أأهداف ة1

  التخطيط بعملية للقيام اخلرباء من متخصصني توفر عدم ة2

 الأندية مدريب مجيع خاللها من يعمل لالحتاد عامة خطة وجود عدم ة3

  واملتوسط الطويل ىاملد عيل لالحتاد واحضة اإسرتاتيجية وجود عدم ة4
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 (7) السودان جبمهورية الرايضية والأندية الاحتادات يف الرايضية للرتبية التنظميي للهيلك حتليلية دارسة" بعنوان (م1981) عوف أأبو محمد اخلمت رس دارسة  2-

 انابلسود والأندية الرايضية لالحتادات واالإداري التنظميي الهيلك عيل التعرف: اإيل ادلارسة وهتدف

 أأهدافه لتحقيق املسحية ادلراسات" الوصفي املجهنج الباحث أأس تخدم : البحث مجهنج

 الرايضية الاحتادات يف عاملني أأفراد (6) البدنية الرتبية يف متخصصني أأفراد (6) االإدارة خرباء فئات ثالث عيل قسموا فرد (20) عدد عيل البحث عينة اش متلت: البحث عينة

(8) 

 النتاجئ حتليل ة رأأي اس تطالع اس امترة ة الشخصية املقابةل ة العلمية املالحظة: املس تخدمة الأدوات

 : النتاجئ أأمه

 ابحملافظات الفرعية والاحتادات العامة الاحتادات بني الاختصاصات يف واحض تضارب وجود ة1

   الشعيب احلمك وقوانني الرايضة قوانني بني تضارب وجود ة2

 .حاليا املوجود التنظميي الهيلك يف واحضة غري البعض بعضهاي  الرايضية الأهجزة عالقات ة3

 

 (5)" رسالهتا أأداء يف الرايضية والأندية الاحتادات بنجاح املرتبطة االإدارية العوامل" بعنوان (م1988) مويس مصطفي حسن دارسة3 -   

 : "التايل التساؤل عيل للرد": ادلارسة وهتدف

 -: من بلك واملتعلقة الرايضية الاحتادات بنجاح ةاملرتبط االإدارية العوامل يه ما ة

 .املس ئول وتفويض السلطة ,القرار اختاذ, التخطيط ة

 البرشية و املادية االإماكانت ة

  الاجامتعات أأدارة ة

 واملتابعة التقومي ة

  الوصفي املجهنج الباحث أأس تخدم ذكل ولتحقيق: البحث مجهنج 

 (  الواثئق حتليل ة الشخصية املقابةل ة اس تبيان اس امترة) التالية واتالأد الباحث أأس تخدم: املس تخدمة الأدوات

دارات جمالس وأأعضاء مديري من (166) وعدد التنفيذية املاكتب أأعضاء من قيادي(63) عدد عيل البحث عينة اش متلت: البحث عينة  .اخملتلفة الرايضية الاحتادات اإ

 : النتاجئ أأمه

 لاوةل العامة الس ياسة مع اخلطة أأتفاق يف متثلت لتخطيطاب اخلاصة االإدارية العوامل أأمه ة

 فقط الس نوية النتاجئ عيل الرقابة وتمت منطية املتبعة االإجراءات أأن يف متثلت واملتابعة ابلرقابة اخلاصة االإدارية العوامل أأمه ة

 .عضو لك مس ئوليات مالحظة طريق عن التقومي ويمت, واملعين الصياغة يف الروتيين الشلك تأأخذ التقرير أأن يف متثلت ابلتقومي اخلاصة االإدارية العوامل أأمه ة

 

 -:البحث اإجراءات
 

 . للبحث  ملالمئته املسحي ابلأسلوب الوصفي املجهنج اس تخدم البحث لطبيعة نظرا:البحث مجهنج •

لعاب الفنية واللجان واالإداريني الاحتادات وأأعضاء رؤوسا من البحث جممتع تكون :البحث جممتع •  .بليبيا للأ

 ( 40   ) عددمه واكن البحث جممتع من الاس تبيان أأداة رجعوا من عىل العينة اش متلت : البحث عينة •

 بطرابلس الرايضية الاحتادات مقر املاكين اجملال •

 م2016 /1/ 30 -3 من الفرتة الزماين اجملال •

 و  البحث استبانه مصمت ذكل عىل وبناء البحث مبوضوع املرتبطة العلمية واملراجع الكتب مبراجعة الباحث قام : البياانت مجع أأداة •

   للبحث املطلوبة احملاور للك شامةل عبارة (30) من تكونت واليت اخلرباء عىل عرضها

 -: التالية االإحصائية املعامالت الباحث اس تخدم : االإحصائية االإجراءات •

 املعياري الاحنراف – احلسايب املتوسط– املئوية النسب •

 العامة املعلومات :أأوال.             النتاجئ شةومناق  عرض

 املئوية والنس بة العمرية الفئة حسب البحث عينة أأفراد توزيع(1) جدول

 املئوية النس بة العدد العمرية الفئة

 %15 6 س نة 30 من اقل

 %30 12 س نة 40 اإىل 30 من

 %45 15 س نة 60اىل 40 من

 %17.5 7 فوق مفا س نة 60 من
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 املئوية والنس بة العلمي املؤهل حسب البحث عينة أأفراد وزيعت(2 ) جدول

 املئوية النس بة العدد العمرية الفئة

 %35 14 الثانوية

 %47.5 19 اجلامعية

 %5 2 ماجس تري

 %12.5 5 دكتوراه

 

 املئوية والنس بة اخلربة س نوات حسب البحث عينة أأفراد توزيع(3 ) جدول

 ويةاملئ النس بة العدد العمرية الفئة

 

 %20 8 س نة 10 من اقل

 %50 20 س نة 20 اإىل 10 من

 %20 8 س نة 30اإىل 20 من

 %10 4 فوق مفا س نة 30 من

 

 املئوية والنس بة ابالحتاد الصفة حسب البحث عينة أأفراد توزيع(4 ) جدول

 املئوية النس بة العدد العمرية الفئة

 %20 8 الاحتاد رئيس

 %25 10 الاحتاد سكرتري

 %10 4 ندوقص  أأمني

 %30 12 ابالحتاد عضو

 %15 6 ابالحتاد ادارى

 

 

فراد الإجاابت املئوية والنسب التكرارات( يوحض 5جدول )                         :االإستبانه عبارات حتليل : اثنيا                         العينة اإ
 

 العبارات م

 االإجاابت
 اجملموع

 ما حد اإىل موافق غري موافق

 % ن عدد %ن عدد %ن عدد %ن عدد

 %100 40 %37.5 15 %12.5 5 %50 20 .هناك ثقة متبادةل للعالقات بني الرئيس والأعضاء 1

هناك ثقة  متبادةل للعالقات بني االإداريني وأأعضاء  2

 .الاحتاد

18 45% 8 20% 12 30% 40 100% 

يوجد تبادل املعلومات الهامة اليت تتعلق ابلعمل بني  3

 عضاءالأ 

17 42% 9% 22.5% 14 35% 40 100% 

 %100 40 %32.5 13 %15 6 %52 21 .يتبادل أأعضاء الاحتاد الأفاكر والآراء لتطوير العمل 4

يدرك أأعضاء الاحتاد أأهنم مس ئولني عن حتسني أأداء  5

ىل تدخل خاريج  .أأعامهلم دون احلاجة اإ

16 40% 10 25% 14 35% 40 100% 

 %100 40 %40 16 %27.5 11 %32.5 13 لعمل أأعضاء الاحتادهناك  دافعية كبرية  6

 %100 40 %30 12 %22.5 9 %47.5 19 .يغلب عىل العالقات بني الأعضاء روح الأخوة والزماةل 7

 %100 40 %42 17 %27.5 11 %30 12 .يشعر العضو أأنه يأأخذ لك حقوقه دون مطالبة 8

جناز العمل اب 9  %100 40 %45 15 %17.5 7 %45 18 .الحتاديس تخدم الأعضاء قدراهتم يف اإ

جناز  10 تتبادل الأعضاء خدماهتم ملساعدة بعضها لبعضهام يف اإ

 .الأعامل 

20 50% 5 12.5 15 50% 40 100% 

داريني الجناز أأعام    ختصهم   11 ىل اإ يلكف الأعضاء مبهاهمم اإ

. 

19 47.5% 7 17.5 14 35% 40 100% 

خمتلفة يف فرق العمل اليت  يشارك االإداريني يف أأعامل 12

 .تشلك

16 40% 12 30 12 30% 40 100% 

 %100 40 %32.5 13 32.5 13 %35 14 .خيضع االإداري أأهدافه لأهداف أأعضاء الاحتاد  13

 %100 40 %42 17 17.5 7 %40 16 .خيضع االإداري  مصاحله ملصلحة الاحتاد  14

 %100 40 %50 20 %5 2 %45 18 .تسود روح التعاون يف العمل بني امجليع 15
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 العبارات م

 االإجاابت
 اجملموع

 ما حد اإىل موافق غري موافق

 % ن عدد %ن عدد %ن عدد %ن عدد

 %100 40 %35 14 %25 10 %40 16 .يضع أأعضاء الاحتاد الأهداف بصورة جامعية 16

 %100 40 %32.5 13 %30 12 %37.5 15 .يعمل أأعضاء الاحتاد  معًا بشلك جامعي  17

 %100 40 405 16 %12.5 5 %47.5 19 .تتطلب همام وظيفيت املزيد من التطور يف املعارف . 18

دلى أأعضاء الاحتاد رؤية واحضة مشرتكة لطبيعة العمل  19

 .اذلي يؤذونه

16 40% 6 15% 18 45% 40 100% 

 %100 40 %35 14 %27.5 11 %37.5 15 .دلى أأعضاء الاحتاد منظومة معل مشرتكة حول العمل 20

 %100 40 %32.5 13 %30 12 %37.5 15 يسود الفهم املتبادل بني الأعضاء 21

 %100 40 %30 12 %25 10 %45 18 .يتعامل الأعضاء يف أأمور العمل بلغة مشرتكة . 22

آراهئم حنو  23 يمت معل اجامتعات دورية يُديل فهيا الأعضاء بأ

 .العمل

16 40% 10 25% 14 35% 40 100% 

هتمت االإدارة بتطوير لأعضاء واالإداريني من خالل  24

 التدريب

14 35% 14 35% 12 30% 40 100% 

يمت ترش يح الأعضاء واالإداريني للتدريب حسب  25

ماكنياهتم املعرفية  اإ

16 40% 9 22.5% 15 37.5% 40 100% 

 %100 40 %32.5 13 %25 10 %42 17 يوجد حتديد واحض ملهام لك وظيفة . 26

 %100 40 %40 16 %25 10 %35 14 لعضو االإداري منفتح عىل الأفاكر واملعارف اجلديدةا 27

 %100 40 %35 14 %27.5 11 %40 15 ..يتقبل العضو االإداري انتقادات الآخرين   28

 %100 40 %35 14 %25 10 %40 16 يمت الاعرتاف ابلأخطاء واكتشافها وتصويهبا 29

قديري الشخيص يف طريقة تسمح يل وظيفيت اس تعامل ت 30

 تنفيذ العمل

17 42% 9 22.5% 14 35% 40 100% 

 

بعاد كأحد ابملعرفة املتعلقة العبارات البحث عينة أأفراد الإجاابت املئوية النسب يوحض واذلي (5) السابق اجلدول خالل من  الرايضية ابالحتادات الأفراد أأداء عىل وتأأثريها االإ

 (3)عدد وان.  موافق درجة  يف تقع %50 % بنس بة عبارات (2) عدد جاء حني يف موافق درجة يف تقع 52.5%      بنس بة جاءت قد واحدة عبارة (1 ) عدد أأن تبني

 موافق درجة حتت أأيضا تقع %47.5 % بنس بة

 حتت 30%و 37.5% نس بة بني  باراتالع  بقية وتراوحت 40 %بنس بة عبارات( 8) عدد وان 42 %بنس بة عبارات (3) عدد وان 45% بنس بة عبارات (4) عدد وان 

ما . موافق درجة جاابت عن اإ جابة حتت للعبارات العينة أأفراد اإ   العبارات تلهيا 32.5% بنس بة 13 رمق العبارة وىه واحدة (1) لعبارة مئوية نس بة أأعىل فاكنت موافق غري  اإ

 ما حد اإىل  االإجابة وعن  5% و 25% مابني النس بة فرتاوحت العبارات بقية أأما 27.5 %مئوية بنس بة 28و 20و 8و 6 والعبارات  30 %مئوية بنس بة  21و 17 و 12

 خالل ومن 30% مئوية بنس بة و 24و 22و 12و 7و 2للعبارة االإجابة لهذه نس بة وأأقل 45% بنس بة 19 والعبارة 50% بنس بة 15 للعبارات مؤيدة نس بة أأعىل فاكنت

 .الرايضية الاحتادات لأعضاء االإداري ابلأداء املعرفة عالقة يف العبارات هذه أأمهية تتضح العبارات لهذه  احلسابية وسطاتاملت حسب  (6) رمق اجلدول يف العبارات ترتيب

 الالتواء ومعامل املعياري والاحنراف احلسايب املتوسط يوحض (6) جدول

 ما حد اإىل موافق غري موافق االإحصائية املعامالت

 14.367 9.033 16.533 احلسايب الوسط

 1.921 2.748 2.161 املعياري الاحنراف

 1.032 0.582 0.105 الالتواء 

 

 فاكن الرايضية الاحتادات لأعضاء االإداري الأداء عىل  املعرفة تأأثري مدى حنو ادلراسة عينة أأفراد الإجاابت احلسابية املتوسطات يوحض واذلي (6) السابق اجلدول خالل من

يل (9.033) بقمية موافق وغري (16.533) بقمية موافق بدرجة للعبارات البحث عينة لأفراد احلسايب املتوسط  دلرجة املعياري الاحنراف واكن ،(14.367) بقمية ما حد واإ

يل (0.582)بقمية موافق وغري (0.105)بقمية موافق دلرجة العينة لأفراد الالتواء معامل واكن ، (1.921)بقمية ما حد واإيل (2.748)موافق وغري (2.161) بقمية موافق  حد واإ

 .(1.032)بقمية ما
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 ، (2.161) املعياري الاحنراف اكن وقد ، االإداري ابجلانب معرفة هلم العينة أأفراد أأن عىل يعرب مما (16.533 ) حسايب مبتوسط البحث لعبارات موافق درجة أأن جند وبذكل

داء الفعال ادلور لها اكن  50 %نس بةب  اكنت واخلربة  47.5%اجلامعي املؤهل ثلمي  العلمي املؤهل أأن يتضح (3) رمق واجلدول (2) رمق اجلدول خالل ومن  .االإداري للأ

داء املعرفة جبانب العينة أأفراد وعي عىل يدل وهذا (9.033) بقمية موافق درجة عن حسايب متوسط بأأقل موافق غري درجة اكنت وقد  . الراييض للأ

 أأن كام واخلربة، العلمي للمس توى وضعف العبارات معاين بفهم معرفة دلهيم ليس اذلين العينة أأفراد بعض اإيل ذكل الباحث يويعز  (14.367) بقمية ما حد اإيل درجة واكنت

فراد، االإداري الأداء تأأثري عىل العمرية الفئة متغري أأثر تبني النتيجة هذه  .(1.921) بقمية املعياري الاحنراف واكن للأ

 : التوصيات النتاجئ 

  . س نة 60 -40 بني ترتاوح اكنت العمرية فئةال  أأغلب اإن  •

 اجلامعية. ابدلرجة اكن املؤهل انحية من العينة أأفراد من الأغلبية وان  •

 . س نة 20 -10 مابني اكنت اخلربة س نوات وان •

 . أأعامهلم اجناز يف قدراهتم الرايضية الاحتادات أأعضاء يس تخدم  •

 العمل عىل تطوير اءوالآر  الأفاكر وتبادل والزماةل االإخوة روح تغلب •

 -: التوصيات

اتحة •  عضو. لك يشغلها اليت اخملتلفة املهام املس متر عىل للتدريب الفرصة اإ

عطاء •  معلهم تنفيذ همام هلم تتيح اليت الاكفية املرونة واالإداريني الأعضاء اإ

  .الرايضية الاحتادات هتم اليت الأخرى واملواضيع  ملعاجلة مشاهبة دراسات اإجراء •

 املراجع

 العربية - 1

براهمي 1  ( 2000) االإسكندرية ، اجلامعية املعرفة دار ، ومعلياهتا وأأنواعها ومفاهميها االإدارة املليجى الهادي عبد اإ

براهمي 2 دارة العلمية املوسوعة الشافعي امحد وحسن ملقصود عبدا محمود اإ  الطبعة املعارف منشأأة  الراييض اجملال يف  والتخطيط  الرايضية لالإ

 (2003) االإسكندرية ، وىلالأ 

 راشد ادلعيج، محد الهجرس، جالل ، ماهر امحد 3

 العجمي

 

 ( 2002 ) اجلامعية ادلار ، واملهارات املبادئ االإدارة

 الرايضية الرتبية لكية ، دكتوراه  ،رساةل بليبيا الرايضية الاحتادات يف االإداري العمل معوقات وق الزر ابلقامس جامل 4

 .(2006) بجهنا  للبنني

 رساةل ، رسالهتا أأداء يف الرايضية والأندية الرايضية الاحتادات بنجاح املرتبطة االإدارية العوامل موىس مصطفى حسن 5

 1988 ، القاهرة  ، منشورة ،غري ماجس تري

 ، منشورة غري ماجس تري  رساةل ، القدم لكرة املرصي ابالحتاد االإداري العمل تقومي طلبة محمد حامدة 6

 م1999 سكندريةاالإ 

 جبمهورية الرايضية والأندية الاحتادات يف الرايضية للرتبية التنظميي للهيلك حتليلية دراسة ابوعوف محمد اخلمت رس 7

 1981، القاهرة ، منشورة عري ماجس تري  رساةل ، السودان

 .(1997)  القاهرة ، رشللن  الكتاب مركز ،  الرايضية االإدارة يف مقدمة مطر عييس وعد  ادلين حسام طلحة 8

 م2001 ، القاهرة ، املعارف دار الرايضية، االإدارة بدوى عصام 9

 .(1994 ) ، القاهر غريب مكتبة العامة االإدارة السلمي عيل 10

 (2000) القاهرة للطباعة السعادة دار 1ط  الراييض اجملال يف التنظمي حامد اإسامعيل ، درويش كامل 11

 ) القاهرة ، للكتاب العامة املرصية الهيئة 21ط ، والتطبيقات والأسس الرايضية االإدارة املهندس وسهري ، امحلا محي دمحم ، درويش كامل 12

1996 ). 

 (2000) ، 2 ط القاهرة للطباعة  السعادة دار ، الراييض اجملال يف التنظاميت حامد اإسامعيل ، درويش كامل 13

 (2003) القاهرة ، العربية الجهنضة دار ، يةعرص  رؤية االإدارة متويل س يد متويل 14
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 (2005)املنصورة، ، الأصدقاء دار مكتبة ، الراييض اجملال يف االإدارة  املطلب عبد ونبيل السمنودي كامل محمد 15

براهمي مفيت 16  الكتاب مركز ، الرايضية الاحتادات – اجلامعات – املدارس ، الرايضية االإدارة تطبيقات حامد اإ

 .(1999) ، القاهرة ، للنرش
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 بعض املشالكت الاجامتعية وعالقهتا بعزوف طلبة جامعة الزيتونة عىل ممارسة النشاط الراييض                                       

 

 د.جامل سوندي خيلف )جامعة طرابلس(***د.عبداحلكمي ضو غرييب )جامعة الزاوية (   **     ك غوار)جامعة الزيتونة(د.عبداحلافظ املربو*

                                                                                  

                                                                                   

هنا اإن الاهامتم املزتايد من قبل ادلول املتقدمة ابملامرسة الرايضية أأصبحت ال متثل واحدة من أأبرز السامت احلضارية لتكل ادلول حفسب ، ب. املقدمة ومشلكة البحث ل اإ

ىل امليدان الراييض. كام  ميكننا لقول بأأن  هذه الظاهرة قد أأصبحت مؤرش هامًا ملس توى التقدم والتطور اليت وصلهتا تكل الشعوب يف خمتلف ميادين احلياة . اب الإضافة اإ

جيابية عىل مجيع قدرات االإنسان سواء اكنت )بدنية ، عقلية ،اجامتعية ن تأأثري أأصبحت عاملية ،وذكل ملا للرتبية البدنية والرايضية من تأأثريات اإ ، نفس ية(. ويف هذا الس ياق فاإ

امة يف لتوسع بقوة بني أأوساط خمتلف الرشاحئ الاجامتعية وابذلات الش باب مجهنم ، حيث متثل املرحةل اجلامعية واحد من اجملاالت و امليادين الههذه الظاهرة يف جممتعنا أأخده اب

 اجملمتع ، ملا متثهل من أأمهية مواقع علمية تربوية متقدمة لها تأأثريها الكبري يف حياة الافراد وامجلاعات .

 

ايضية   قد قطاعات واسعة يف تكل ادلول حنو املامرسة الرايضية قد أأفرز العديد من املشالكت كذكل فاإن توجه خمتلف رشاحئ جممتعنا حنو املامرسة الروكام أأن توجه         

 الرايضية وتطورها.أأفرز العديد من املشالكت واليت متثل عائقًا أأمام ذكل التوجه  ويف مقدمهتا املشالكت الاجامتعية واليت تقف حائاًل أأمام ممارسة 

 ( بأأن "العديد من علامء الاجامتع مجهنم 1985وهبذا الصدد يذكر عيل الهادي احلوات )

 (وليندتونLemert( ولميرت )F.Filson( و ايديك فيلسون )Hart.Hهديتل هارت )

 ( يتفقون عىل أأن املشالكت الاجامتعية يه اضطراب يف Lenolen Burgeبورك)

 العالقات االإنسانية هتدد اجملمتع لأهنا تؤثر بشلك مبارش أأو غري مبارش عىل عدد كبري

طار عام وليس ابلتعامل مع احلاالت الفردية "   (10:7-12).من الناس ويتطلب عالهجا يف اإ

 

ن الرايضة اجلامعية متثل امليدان املتطور للواقع الراييض يف ادلول املتقدمة ، سواء اكن ذكل من حيث جحم القاعدة ملامرسة الأنشطة ا         لرايضية أأو من حيث مس توى اإ

اف الراييض  يف ادارة النشاط العام جبامعة الزيتونةالحظو عزوفا كبريًا من االإجناز الراييض املتحقق ،ذلا فأأن الباحثون ومن خالل معلهم يف الوسط اجلامعي يف  جمال االإرش 

لية الأعداد الشامةل للطلبة واملمتثل الطلبة عند ممارسة  الأنشطة  الرايضية بشلك عام والألعاب الرايضية امجلاعية بشلك خاص مما يؤدي اإىل غياب عنرصًا فاعاًل وهمامً يف مع 

ا فقد تبلورت دلهيم يعترب ممكاًل لها تسعى اجلامعة اإىل حتقيقه واملمتثل بزتويدمه ابلعلوم واملعارف اخملتلفة وفق ختصصاهتم ، خالل فرتة دراس هتم ،ومن هنابالإعداد البدين واذلي 

اولت هذا املوضوع فأأنه مل يوفق يف ذكل بل مشلكة ادلراسة ، ومما زاد متسكهم هبا هو أأنه ومن خالل اطالعهم وحماولهتم احلصول عىل دراسات أأو حبوث معلية تكون قد تن

هنا قد تناولت جانبًا معينًا منه ، وليك نمتكن من تقدمي حلول علمية و معلية للمشالكت الاجامتعية ا ليت تواجه املامرسة الرايضية وبشلك وجد ندرة يف تكل ادلارسات  كام اإ

 ون حبهثم بعنوان :خاص الألعاب الرايضية امجلاعية مجهنا فقد رأأى الباحثون أأن يك

 ))بعض املشالكت الاجامتعية وعالقهتا بعزوف طلبة جامعة الزيتونة عىل ممارسة النشاط الراييض (( 

 

 عزوفهم عن  يفتمكن أأمهية هذه ادلراسة يف كوهنا تلقي الضوء عىل طبيعة املشالكت الاجامتعية اليت تواجه طلبة جامعة الزيتونة واليت تشلك عاماًل همامً  -أأمهية ادلراسة :

ورًا مؤثرًا يف بناء ومنو العالقات الاجامتعية ممارسة الرايضة ، وكذكل فأأهنا تبني لنا أأمهية ممارسة النشاط الراييض وخصوصًا تكل املمتثةل ابلألعاب الرايضية امجلاعية واليت لها د

 السلمية و بأأبعادها اخملتلفة دلى هذه الرشحية الهامة يف اجملمتع اللييب.

 

 هتدف ادلراسة التعرف عىل ماييل : -هداف ادلراسة :أأ   

 طبيعة املشالكت الاجامتعية ذات العالقة بعزوف طلبة جامعة الزيتونة عىل ممارسة الألعاب الرايضية امجلاعية .  -1

 ممارسة النشاط الراييض مبوجب متغري الفروق يف طبيعة املشالكت الاجامتعية اليت تواجه الطالب عن تكل اليت تواجه الطالبات ذات العالقة بعزوفهم عىل  -2

 )اجلنس(.

النشاط الراييض الفروق يف طبيعة املشالكت الاجامتعية اليت تواجه طلبة اللكيات العلمية عن طلبة اللكيات الانسانية ذات العالقة بعزوفهم عىل ممارسة  -3

 مبوجب متغري )التخصص(.

 

 -تساؤالت ادلارسة :  1-5

 ذات العالقة بعزوف طلبة جامعة الزيتونة عىل ممارسة النشاط الراييض . مايه املشالكت الاجامتعية -1

حصائيا يف طبيعة املشالكت اليت تواجه الطالب عن تكل اليت تواجه الطالبات ذات العالقة بعزوفهم عىل ممارسة النشا -2 ط الراييض هل توجد فروق داةل اإ

 ومبوجب متغري )اجلنس( .

حصائيا يف طب  -3 يعة املشالكت الاجامتعية اليت تواجه طلبة اللكيات العلمية عن طلبة اللكيات االإنسانية ذات العالقة بعزوفهم علمىامرسة هل توجد فروق داةل اإ

 النشاط الراييض ومبوجب متغري )التخصص(.
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 الاطار النظري 

 املشالكت الاجامتعية ، مفهوم وتعريف .

ىل أأخر كام أأن  دراسة وفهم املشالكت الاجامتعية ال تقترص فقط عىل حماوةل وضع احللول املناس بة للمشلكة بل ختتلف طبيعة ومفهوم املشلكة من جممتع اإىل اخر ومن ز  من اإ

ع والبعض يعتربه املعايري السائدة يف اجملمتوأأيضًا التنبؤ ابملس تقبل ووضع الرتتيبات الازمة للوقاية من املشالكت الاجامتعية املس تقبلية .فاملشالكت بشلك عام متثل أأحنرافًا عن 

 (24:6أأهنيارًا داخل اجملمتع  .)

ذ ليس من السهل الوصول اىل تعريف جامع للمشلكة الاجامتعية .          وهناك العديد من التعريفات اليت أأطلقت عىل ملشالكت الاجامتعية اإ

شابك والتداخل بني العنارص املكونة لها من حيث صلهتا ابلبناء الأجامتعي وذكل الختالف طبيعة تكوين املشلكة من حيث احملتوى أأو الشلك ومن حيث التنوع و الت      

( نقاًل عن هورتيل 1985وات )وثقافة اجملمتع من جانب أأو من املدرسة الفكرية والأجامتعية اليت  ينمتي الهيا العامل واملتخصص من جانب ، وهبذا الصدد يذكر عيل احل

))يه املشلكة اليت تؤثر مبارشة أأو غري مبارشة يف عدد كبري من الناس واليت ميكن عالهجا يف اطار عام وليس ابلتعامل مع احلاالت  ( بأأن املشلكة الاجامتعيةH.Hartهارت)

 (11:6الفردية ، ولك عىل حدة واليت تتطلب أأيضا معاجلهتا أأنسانيًا منظامً ((.)

 

 ( (32:2ية يه املشلكة اليت ترتبط برصاع القمي" ( " بأأن املشلكة الاجامتع  E.Filsonويعتقد أأيريك فيلسون )      

  -مقومات أأو اراكن  املشلكة الأجامتعية :

  -ليك نطلق تسمية مشلكة عىل حاةل أأو وضع معني البد وان تنطبق علهيا املعايري أأو أأن تتوفر فهيا مقومات معينة مجهنا :

ذ  اكن السلوك العام قد وجود قمي ومعايري عامة حيرتهما امجليع ، مبعىن وجود نسق  يف   -1 القمي حيدد ما ينبغي أأن يكون علية السلوك العام ، وهذا أأداة ملعرفة ما اإ

 أأحنرف عن هذه املعايري والقمي أأم ال .

اذلي تشلكه هذه الظاهرة  دوجود ظاهرة أأجامتعية سلوك عام احنرفت عن القمي واملعايري املتفق علهيا عرفًا أأو دينًا أأو قانواًن ، ومن هنا ميكن معرفة مدى الهتدي  -2

 املنحرفة للمجمتع كلك أأو جزء من اجملمتع ، وابلتايل معرفة ما اذا اكنت املشلكة أأخدت طابع املشلكة الأجامتعية أأم ال.

نه يتوجب تدخل اجملمتع محلاية نفسه   -3  مجهنا . وجود شعور عام أأو شعور قوي دلى اجملمتع بأأن  ظاهرة أأجامتعيةأأحنرفت عن القمي واملعايري واإ

 (14-13: 1امتعية")والبد من التعليق عىل هذه اجلوانب الثالثة ابلقول بأأن عوامل املطاف والزمان والثقافة  تتدخل ايل درجة كبرية يف حتديد املشلكة الاج

  -تصنيف املشالكت الاجامتعية :

ا مث ترتيهبا وفقًا لأمهيهتا، وهبذا الصدد فقد صنفت املشالكت الاجامتعية اىل ثالثة لغرض التصدي حلل املشالكت اليت يواهجا أأي جممتع فأأن الأمر يتطلب حتديده       

  -صنوف ويه :

  -أأواًل / مشالكت أأساس ية :

 وتمتثل يف عدم  قدرة اخلدمات املوجودة عىل الوفاء حباجات لك الأفراد يف اجملمتع .

 -اثنيًا / مشالكت تنظميه :

 ا بدون تنظمي مما جيعلها ال تقابل حاجات اجملمتع.وتمتثل يف أأن اخلدمات موجودة ولكجهن

 -اثلثا/ مشالكت جممتعية :

شالكت اقتصادية  ، ومشالكت وتمتثل يف سوء العالقات الاجامتعية يف اجملمتع وعدم أأهامتم املواطنني حبل مشاكهتم ، وترك أأمر هذه املشالكت للظروف ومن أأمه هذه امل 

 (.221:10-222اجامتعية  )

 -ط الراييض ، املفهوم ،التعريف :النشا -

ن النشاط الراييض بأأنواعه املتعددة يعترب ميدااًن همامً من امليادين  الرتبية وعاماًل أأساس ياً يف أأعداد النشئ  ،حيث يزودمه ابخلرب        ات واملهارات اليت متكجهنم من مواكبة اإ

يب املهمة يف أأعداد الفرد بدنيًا وعقليًا ،و نفيسًا و أأجامتعيًا وذكل لأهنا تس هتدف منومه منوًا شاماًل ومتاكماًل، العرص وتطوره لقد أأصبحت الرتبية البدنية والرايضة من الأسال 

 كذكل أأصبحت علامً   أأحو  و قواعده وأأهدافه .

مؤثرة يف حتقيق أأغراض اجملمتع ، وأأهنا قد اجتهت اجتاهات ( "اىل أأن الرتبية الرايضية كبقية العلوم تطورت حبيث أأصبحت وس يةل  1990لقد اشار عبد الرزق الطايئ )      

 (.17:5متعددة الأغراض والأهداف")

كساب معارف خمتلفة تتعلق بطبيعة 2007كام ذكر محمد محمد الشحات ) ( "بأأن النشاط الراييض ليس مقصورًا عىل الناحية البدنية فقط بل يصاحبه قدر من التفكري ، واإ

 (.35:11اليت ميارسها وفوائدها كام تنتج الأنشطة الرايضية فرصًا عديدة للتكوين اخللق الأجامتعي " ) النشاط ، كتارخي اللعبة

 -تصنيف النشاط الراييض :

 (.           17:12عية )( "ان الانشطة الرايضية تنقسم وفقًا لعدد املشاركني اىل أأنشطة فردية وأأنشطة جام book walter( نقاًل عن بوك والرت ) 2003ذكرت هما خمتار )     

ستنادًا اىل عدة أأسس مجهنا:1996كذكل قام أأمني خويل)   -( "بتقس مي الانشطة الرايضية اإ

 عدد املامرسني ) فردي ، زويج ، جامعي ( . -

 طبيعة الوسط ) مالعب ، ماء ، جليد ( . -

 الأداء املس تخدمة ) كرات ، مضارب ، اسلحة (.  -

 (.4294:)توقيت املامرسة ) صيفية ، ش توية(  -

 -( مع هما خمتار " يف تقس مي الأنشطة الرايضية وفقًا لعدد املشاركني هبا ويه :2008ويتفق هشام الرايين ) 

 أأنشطة فردية -

 أأنشطة جامعية  -
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يي تكل الانشطة اليت ميارسها أأثنان أأو أأكرت" كام يرى بأأن الأنشطة الفردية يه تكل الانشطة اليت ميارسها الفرد مبفرده وتبقى مالزمة   طيةل حياته ، أأما الانشطة امجلاعية فه 

(18:13) 

  -أأهداف ممارسة النشاط الراييض : –

( حيث ذكر " أأنه أأمه 1994)توجد أأهداف عديدة يسعى الفرد واجملمتع اىل حتقيقها من جراء ممارس ته للنشاط الراييض ومن أأمهها تكل اليت أأشار الهيا محمد حسن عالوي       

  -ن حتقيقها عن طريق النشاط الراييض ماييل :الأهداف اليت ميك

 رفع مس توى الصحي وتقوية الوظائف احليوية . -1

 أأكتساب مكوانت اللياقة البدنية والأرتقاء هبا اكلقوة والرسعة والتحمل والرشاقة واملرونة وغريها . -2

 أأكتساب القوام اجليد والوقاية من التشوهات القوامية . -3

نشطة الرايضية اخملتلفة .أأكتساب املهارات احلركية الأ  -4  ساس ية للأ

 (22:10أأكتساب صفات خلقية مثل الروح الرايضية وتمنية واحرتام القوانني.) -5

 

 ادلراسات السابقة
 بعنوان " دور بعض العوامل الأجامتعية يف عزوف طالبات مرحةل املتوسط عن املامرسة النشاط الراييض" ( 6( ) 2010دراسة فاطمة الشلبوط ) -1

املتوسط عن ممارسة  راسة التعرف عىل دور بعض العوامل الأجامتعية)التنش ئة الارسية، البيئة الأجامتعية، القمي الاجامتعية( يف عزوف طالبات مرحةل التعلميهدفت ادل

راسة من طالبات مرحةل التعلمي املتوسط النشاط الراييض وقد اس تخدمت ادلارسة املجهنج الوصفي ابلأسلوب املسحي ملالمئته وطبيعة دراس ته املسحي،وقد تكون جممتع ادل

 حيث   اختيار عينة ادلراسة ابلطريقة العشوائية وتكونت أأداة ادلراسة من اس امترة (م.2009-2008ارة للعام ادلرايس )مبدينة جف

لهيا ادلارسة يه ماييل : وجود تأأثري كبري للمشالكت والقمي الاجامتعية   السائدة يف اجملمتع عىل عزوف طالبات مرحةل التعلمي املتوسط عن اس تبيان أأمه النتاجئ اليت توصلت اإ

 ممارسة النشاط الراييض .

 

يناس حمرم موىس ) -2 بناء يف مرحةل التعلمي املتوسط بشعبية طرابلس . هدفت ادلراسة  (4()2010دراسة اإ بعنوان "الثقافة الرايضية للأرسة وعالقهتا ابملامرسة الرايضية للأ

بناء غري املامرسني للمناشط الرايضية يف مرحةل التعلمي املتوسط بشعبيةاىل التعرف عىل مس   طرابلس حيث  توى الثقافة الرايضية للأرسة وعالقهتا ابملامرسة الرايضية لأ

رحةل التعلمي املتوسط البالغ عددمه اس تخدمت ادلراسة املجهنج الوصفي ابلأسلوب املسحي ملالمئة ومتطلبات ادلراسة ، وقد تكون جممتع وعينة ادلارسة من طالب وطالبات م

  -( وكأنت أأداة ادلارسة عبارة عن أأداة اس تبيان يف أأعداد ادلراسة وقد توصلت ادلراسة للعديد من الاس تنثاجات مجهنا:500)

ن ا  بناء من املامرسة الرايضية ،كذكل اإ لأرس اليت مارست الرايضة ومازالت متارسها لها وجود عالقة وثيقة وطردية ما بني مس توى الثقافة الرايضة للأرسة وبني موقف الأ

بناء للرايضة .تأأثريها الواحض عىل عالقة الطالبات ابلنشاط الراييض وخصوصًا الوادلين  . كذكل فأأن ضعف ادلخل الشهري للأرسة يؤثر سلبًا عىل ممارسة   الأ

 

 -اإجراءات ادلراسة :

 ابلأسلوب أأملسحي، وذكل ملالمئته لطبيعة البحث. اس تخدم الباحثون املجهنج أألوصفي-مجهنج ادلراسة : 1-3-

 

 .2015/2016تكون جممتع ادلراسة من طلبة جامعة الزيتونةللعام اجلامعي -: جممتع ادلراسة 2-3-

 

 -: عينة ادلراسة 3-3-

نسانية وعلمية( وذكل حسب اجلدول )وقد   اختيار   فيه توصيف جملمتع وعينة ادلراسة .( واذلي يبني 1العينة ابلطريقة العشوائيةمن اللكيات : )اإ

 يوحض فيه توصيف جملمتع وافراد عينة ادلراسة (1)جدول 

  

 اللكيات
 عدد الطلبة

 املامرسني

 عدد الطلبة

 غري املامرسني
 العينة اجملموع

 النس بة

 املئوية

 %28.89 39 190 135 55 لكيةالآداب

 %21.29 33 220 155 65 لكيةالاقتصاد

 %20.71 29 218 014 78 لكيةالرتبية

 %20.61 34 235 165 70 لكيةالعلوم

 %22.69 135 863 595 268 اجملموع

املشالكت الاجامتعية وعالقهتا بعزوف طلبة جامعة الزيتونة عن ممارسة النشاط ( حماور ملعرفة 3تضمنت عىل )تكونت أأداة ادلراسة من اس امترة اس تبيان . أأدوات ادلراسة 

املشالكت الاجامتعية وعالقهتا بعزوف طلبة جامعة الزيتونة عن ممارسة النشاط  للتعرف عىل( عبارة تضمنهتا حماور ادلراسة30رة الاس تبيان عىل )وقد تضمنت اس امت الراييض

 :  تنظميها ابلشلك التايلالراييض  ، واليت 

 .عبارات( 6عىل) البياانت الأولية لعينة ادلراسةتضمناجلزء الأول  : 

 .تضمن عىل ثالث حماور لتحقيق أأهداف ادلراسة اجلزء الثاين :

 عبارات.( 10مضن عىل)حمور مشالكت التنش ئة الاجامتعية احملور الأول : 

 عبارات.( 10عىل) تتضمن حمور مشالكت الفراغ والرتوحياحملور الثاين : 

 عبارات.( 10عىل)تضمن حمور مشالكت الثقافة الاجامتعية احملور الثالث : 
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جابة عن الفقرات ويه:ثالثيجئ علمية دقيقة لهذه ادلراسة قام الباحثون ابس تخدام مقياس ليكرت وللخرو  بنتا   الأبعاد لالإ

 اس تخرا  معايري الصدق والثبات لالس تبيان :: -3-5

 الأداة:  صدق . أأ 

و  البدنيةاة عىل عدد من أأعضاء هيئة التدريس يف لكيات الرتبية لقد أأعمتد الباحثني يف تقرير صدق الأداة عىل ما يعرف ابلصدق الظاهري أأو صدق احملمكني، حيث   عرض الأد

 علوم الرايضة ابجلامعات اليبية.

 

 : ثبات اس امترة الاس تبيان

 Chronbackباخ)حلساب معامل أألفا كرون ( spss )قام الباحثون حبساب معامل ثبات الأستبانة من خالل اس تخدام طريقة أألـفا من احلقيبة االإحصـائية للعـلوم الاجمتـاعية 

Alpha  ( وهو معامل ثبات  70، واكنت قمية معامل أألفا كرونباخ قد بلغت )% جاابت املبحوثني.عايل و  يعين توفر درجة عالية يف ثبات وحصة اإ

 

 اختبار أألفا للصدق والثبات لعبارات حماور الاس تبياننتاجئ (2جدول )

 مؤرش الثبات الصدق مؤرش تباين املقياس متوسط املقياس فقرات الاس تبيان ت

 0.63 0.51 0.45 3.72 حمور مشالكت التنش ئة الاجامتعية 1

 0.61 0.52 0.46 3.60 حمور مشالكت الفراغ والرتوحي 2

 0.58 0.56 0.31 3.74 حمور مشالكت الثقافة الاجامتعية 3

 700.0 قمية أألفا الاس تبيان 

 

جراء ا ادلراسة الاس تطالعية : -3-6 ( طلبة من خار  العينة ومن مضن جممتع 10م  عىل عينة يبلغ عددها )2015/ 22/11دلراسة الاس تطالعيةبتارخيقام الباحثون ابإ

 .ادلراسة 

 1/2016/ 11ولغاية  1/2015/  1لفرتة   اإجراء ادلراسة الأساس ية من ا: ادلراسة الأساس ية:  3-7

 

 :االإجراءات االإحصائية 3-8

 اختبار "ت" للعينات املرتبطة.النس بة املئوية . الوسط احلسايب املرحج . امل الارتباط .مع الاحنراف املعياري . الوسط احلسايب .

 عرض نتاجئ التساؤل الأول :

 ما يه املشالكت الاجامتعية ذات العالقة بعزوف طلبة جامعة الزيتونة عن ممارسة النشاط الراييض؟.

جابة أأفراد عينة ادل يبني فيه(1جدول )    -احملور الأول : -  (مشالكاتلتنش ئةالاجامتعية) الأول راسة عىل العبارات املتعلقة:ابحملوراإ

 العبارات ت

حج
ملر
ط ا

وس
ملت ا

ري 
عيا
مل  ا
ف
حنرا

الا
ف 

ال
خت
الا
ل 
عام
م

 

وية
ملئ ا
ة 
س ب

لن ا
 

 %74.57 %35.48 0.79 2.24 هل أأن ضغوط الأرسة الواقعة عليك من أأجل تفوقك ادلرايس   عالقة بعزوفك عن ممارسة النشاط الراييض . 1

 %71.85 %36.67 0.79 2.16 هل للمجمتع احمليل املمتثل ابلأقارب واجلريان عالقة بعزوفك عن ممارسة النشاط الراييض. 2

 %71.85 %40.42 0.87 2.16 هل أأن انعدام التشجيع واحلوافز من قبل الأرسة واللكية   عالقة بعزوفك عن ممارسة النشاط الراييض . 3

 %67.41 %43.76 0.88 2.02 م وعدم اإقامة مسابقات واملهرجاانت الرايضية   عالقة بعزوفك عن ممارسة النشاط الراييض.هل قةل الاهامت 4

 %58.27 %45.68 0.80 1.75 هل متنعك أأرستك من املشاركة يف النشاطات الرايضية اليت تقام يف اللكية . 5

 %56.05 %46.89 0.79 1.68 لنشاط الراييض .هل أأن تأأثري الأصدقاء   عالقة بعزوفك عن ممارسة ا 6

7 
 هل أأن ضعف املعاانة املادية واملمتثةل يف )الصاالت الرايضية ، واملالعب والساحات ، وأأماكن تغري املالبس، وامحلامات ..(

   عالقة بعزوفك عن ممارسة النشاط الراييض .
1.66 0.76 46.08% 55.31% 

 %50.12 %45.14 0.68 1.50 من  وهجة نظر ارستك تعترب مضيعة للوقت . هل أأن ممارس تك للنشاط الراييض 8

دارة اللكية   عالقة بعزوفك عن ممارسة النشاط الراييض . 9  %49.38 %51.40 0.76 1.48 هل أأن غياب التنس يق والتواصل ما بني الارسة واإ

 .49%14 %50.98 0.75 1.47 هل متنعك أأرستك من اذلهاب للنادي الراييض . 10

 %60.40 %18.47 0.33 1.81 ادلرجة اللكية

 

ب املئوية و املتوسط احلسايب أأن ( يبني املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري والنس بة املئوية الإجاابت عينة ادلراسة حول احملور مرتبة تنازليًا، ويالحظ من خالل النس1اجلدول )

جاابت املبحوثني اكنت تشري اإىل  % ، 74.57حيتل املرتبة الأوىل بنس بة الواقعة عليك من أأجل تفوقك ادلرايس   عالقة بعزوفك عن ممارسة النشاط الراييض ،أأن ضغوط الأرسة اإ
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ليبيا                      الزاوية جامعة            والرايضة البدنية الرتبية لكية        الرتبوية والعلوم الرايضة عامل جمةل  

جامتعية وعزوف وجود عالقة بني بعض املشالكت التنش ئة الااتفاق عينة ادلراسة ابلاكمل عىل اكن يشري اإىل شالكت التنش ئة الاجامتعيةامل وان الرأأي السائد لارجة اللكية لبعد 

 .طلبة جامعة الزيتونة عن ممارسة النشاط الراييض

 (مشالكاتلفراغوالرتوحي) الثاين ابحملور اإجاابت أأفراد عينة ادلراسة عىل العبارات املتعلقة: (2جدول ) -احملور الثاين : -

 

 العبارات ت

حج
ملر
ط ا

وس
ملت ا

ري 
عيا
مل  ا
ف
حنرا

الا
ف 

ال
خت
الا
ل 
عام
م

 

وية
ملئ ا
ة 
س ب

لن ا
 

1 
تعترب عدم وجود ثقافة اجامتعية واحضة لأمهية وقت الفراغ وكيفية استامثره بشلك  عقالين   عالقة بعزوفك عن ممارسة  هل

 النشاط الراييض.
2.30 0.82 35.72% 76.54% 

 %73.83 %36.33 0.80 2.21 هل اإن املتطلبات ادلراسة تأأخذ فيك معظم الوقت حبيث ال تبقي منه ما  يكفي   ملامرسة النشاط الراييض . 2

 %73.09 %38.40 0.84 2.19 هل دليك هواايت أأخرى متارسها واليت تستنفد معظم وقت فراغك لها عالقة بعزوفك عن ممارسة النشاط الراييض . 3

4 
و هل تشعر بأأن عدم مقدرتك عىل الفصل والتحديد ما بني الوقت اخملصص لاراسة والوقت الرضوري لقضاء احلاجات الأساس ية 

 وقت الفراغ   عالقة بعزوفك عن ممارسة النشاط الراييض .
1.98 0.78 39.29% 65.93% 

 %65.93 %37.81 0.75 1.98 هل اإن الأنشطة الرايضية املتيرسة ال تنسجم مع ميوكل ورغباتك لها عالقة بعزوفك عن ممارسة النشاط الراييض . 5

 %63.70 %41.66 0.80 1.91 وياًل مما يؤثر عىل ممارس تك للنشاط الراييض .هل اإن متطلبات العمل املزنيل يأأخذ منك وقتًا ط 6

 %62.22 %46.19 0.86 1.87 هل اإن عدم قيام الأرسة مبساعدتك يف تنظمي استامثر أأوقات الفراغ   عالقة يف عزوفك عن ممارسة النشاط الراييض . 7

 %59.75 %49.19 0.88 1.79 القة بعزوفك عن ممارسة النشاط الراييض  .هل عدم اقتناء أأرستك للمالبس والتجهزيات الرايضية   ع 8

 %54.32 %46.66 0.76 1.63 الراييض .هل أأن الأنشطة الرايضية املتيرسة يف اللكية واليت تنسجم مع ميوكل ال تتوافق مع فدارتك املالية لها عالقة بعزوفك عن ممارسة النشاط  9

10 
للأرسة واذلي جيعكل تتجه للعمل ملساعدهتا يف وقت فراغك   عالقة بعزوفك عن ممارسة هل أأن ادلخل الشهري الضعيف 

 النشاط الراييض .
1.41 0.69 49.33% 46.91% 

 %64.22 %17.12 0.33 1.93 ادلرجة اللكية

ور مرتبة تنازليًا، ويالحظ من خالل النسب املئوية و املتوسط احلسايب أأن ( يبني املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري والنس بة املئوية الإجاابت عينة ادلراسة حول احمل2اجلدول )

جاابت املبحوثينعىل عبارة "هل  قد احتلت تعترب عدم وجود ثقافة اجامتعية واحضة لأمهية وقت الفراغ وكيفية استامثره بشلك عقالين   عالقة بعزوفك عن ممارسة النشاط الراييض "اإ

وجود عالقة بني بعض اتفاق عينة ادلراسة ابلاكمل عىل اكن يشري اإىل  مشالكت الفراغ والرتوحي% وان الرأأي السائد لارجة اللكية لبعد 76.54وية قدرهااملرتبة الأوىل وبنس بة مئ

 بعزوف طلبة جامعة الزيتونة عن ممارسة النشاط الراييض. مشالكت الفراغ والرتوحي

 (حمورمشالكاتلثقافةالاجامتعية) الثالث ابحملور نة ادلراسة عىل العبارات املتعلقة:اإجاابت أأفراد عي  (3جدول ) -احملور الثالث : -

 

 العبارات ت

حج
ملر
ط ا

وس
ملت ا

ري 
عيا
مل  ا
ف
حنرا

الا
ف 

ال
خت
الا
ل 
عام
م

 

وية
ملئ ا
ة 
س ب

لن ا
 

1 
قة بعزوفك عن ممارسة هل اإن نقص التوعية عن أأمهية املامرسة الرايضية يف وسائل الأعالم )املرئية ، املقروءة، املسموعة (   عال

 النشاط الراييض.
2.10 0.83 39.50% 70.12% 

 %65.19 %41.85 0.82 1.96 هل أأن  الضغوط املتعارضة الواقعة عليك من قبل نظم التنش ئة الاجامتعية  لها عالقة بعزوفك عن ممارسة النشاط الراييض . 2

3 
ها نشاط غري هام يقع يف مرتبه أأدىن من بقية العلوم   عالقة بعزوفك عن هل اإن نظرة اجملمتع ادلونية اىل ماكنة الرايضة و اعتبار 

 ممارسة النشاط الراييض .
1.93 0.87 44.77% 64.44% 

 %60.49 %46.73 0.85 1.81 هل اإن النقص يف الثقافة الرايضية دليك   عالقة بعزوفك عن ممارسة النشاط الراييض . 4

 %60.49 %46.73 0.85 1.81 يف الوسط اجلامعي يه ذاهتا ثقافة اجملمتع وابلتايل لها عالقة بعزوفك عن ممارسة النشاط الراييض .هل تعتقد بأأن الثقافة الرايضية  5

 %57.78 %45.24 0.78 1.73 هل ملنظومة القمي الاجامتعية السائدة عالقة بعزوفك عن ممارسة النشاط الراييض . 6

7 
للأرسة واملمتثةل يف عدم متابعة الأحداث الرايضية وعدم قراءة الصحف  واجملالت الرايضية   هل اإن النقص يف الثقافة  الرايضية 

 عالقة بعزوفك عن ممارسة النشاط الراييض .
1.71 0.85 49.40% 57.04% 

8 
املسامهة )الفكرية  هل اإن النقص الثقافة الرايضية للأرسة واملمتثةل يف عدم الانتساب لأحد الأندية الرايضية أأو ملركز الش باب أأو

 ،ندوات معارض ، همرجاانت (  عالقة بعزوفك عن ممارسة النشاط الراييض .
1.70 0.83 48.99% 56.54% 

 %53.33 %46.57 0.75 1.60 هل البعض الاعتقادات الصحية اخلاطئة عن التأأثرات السلبية للرايضة عالقة بعزوفك عن ممارسة النشاط الراييض. 9

 %50.86 %46.57 0.71 1.53 انتقادات اجملمتع واملمتثةل )ابلعائةل ،اجلريان ،الأصدقاء ،الأقارب(  عالقة بعزوفك عن ممارسة النشاط الراييض .أأن ختوفك من  10

 %59.63 %25.21 0.45 1.79 ادلرجة اللكية

اسة حول احملور مرتبة تنازليًا، ويالحظ من خالل النسب املئوية و املتوسط احلسايب أأن ( يبني املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري والنس بة املئوية الإجاابت عينة ادلر 3اجلدول )

جاابت املبحوثني اكنت تشري اإىل  ن نقص التوعية عن أأمهية املامرسة الرايضية يف وسائل الأعالم )املرئية ، املقروءة، املسموعة (   عالقة بعزوفك عن ممارسة النشاط ااإ يحتل لرايضي اإ



     
 

  34  
 

ليبيا                      الزاوية جامعة            والرايضة البدنية الرتبية لكية        الرتبوية والعلوم الرايضة عامل جمةل  

املشالكت وجود عالقة ببعض اتفاق عينة ادلراسة ابلاكمل عىل اكن يشري اإىل  املشالكت الثقافة الاجامتعية%  وان الرأأي السائد لارجة اللكية لبعد 70.12الأوىل بنس بة املرتبة 

 بعزوف طلبة جامعة الزيتونة عن ممارسة النشاط الراييض . الثقافة الاجامتعية

 ة وعالقهتا بعزوف طلبة جامعة الزيتونة عن ممارسة النشاط الراييض .خالصة حتليل املشالكت الاجامتعي

املشالكت الاجامتعية وعالقهتا بعزوف طلبة جامعة الزيتونة عن ممارسة النشاط الراييض يف لك بعد من الأبعاد املتعلقة  تقيمي افراد العينة حولتضمن ي اجلدول التايل   

 املرحج والوزن النس يب كام ييل : مبحاور ادلراسة، ويه حتتوي عىل املتوسط

 اورحملفي لك حمور من املشالكت الاجامتعية وعالقهتا بعزوف طلبة جامعة الزيتونة عن ممارسة النشاط الرايضيتقيمي أأفراد العينة حوال (4جدول )

 الوزن النس يب املتوسط املرحج اجملةةةةةةةةةةةةةةال ت

 %64.22 1.93 حمور مشالكت الفراغ والرتوحي 1

 %60.40 1.81 حمور مشالكت التنش ئة الاجامتعية 2

 %59.63 1.79 حمور مشالكت الثقافة الاجامتعية 3

 %61.42 1.84 املتوسط العام

 

 عرض نتاجئ التساؤل الثاين :

حصائيا يف طبيعة املشالكت الاجامتعية اليت تواجه الطالب عن تكل اليت تواجه الطالبات ذات ا لعالقة بعزوفهم عن ممارسة النشاط الراييض "هل توجد فروق داةل اإ

 ."ومبوجب متغري )اجلنس(؟

" بني عينتني مرتابطتني الإجياد الفروق بني املتوسطات احلسابية للمشالكت الاجامتعية وعالقهتا بعزوف طلبة جامعة الزيتونة  t.testقام الباحثون ابس تخدام اختبار" ت " 

 .اجلنسوحبسب متغري عن ممارسة النشاط الرايضي

ممارسة النشاط  يبني املتوسطات احلسابية وقمية "ت" الإجاابت املبحوثني من عينة ادلراسة للمشالكت الاجامتعية وعالقهتا بعزوف طلبة جامعة الزيتونة عن (5جدول )

 وحبسب متغري اجلنس الراييض

 ت
 اجلنس

 

 للمشالكت الاجامتعية

 اإانث ذكور
 الفرق

 قمية

 ت
 مس توى ادلالةل

 وسط احلسايباملت

 0.001 **3.498- 0.19- 2.01 1.82 حمور مشالكت الفراغ والرتوحي 2

 0.006 **2.820- 0.16- 1.88 1.72 حمور مشالكت التنش ئة الاجامتعية 1

 0.000 **4.163- 0.31- 1.93 1.62 حمور مشالكت الثقافة الاجامتعية 3

 0.000 **4.566- 0.22- 1.94 1.72 ادلرجة اللكية 4

 (.0.05داالإحصائيًاعندمس توىدالةل) (* )               (.0.01داالإحصائيًاعندمس توىدالةل)(**)

 

س ، وقد رتبت تنازليًا ( ابن نتاجئ التحليل امليداين للمشالكت الاجامتعية وعالقهتا بعزوف طلبة جامعة الزيتونة عن ممارسة النشاط الرايضيوفقًا ملتغري اجلن5يبني اجلدول )

مشالكت التنش ئة يأأيت ابملرتبة الأوىل ، يف حني جاء يف املرتبة الثانية  حمور مشالكت الفراغ والرتوحي متوسطاهتا احلسابية ، و يتضح من خالل التحليل أأن حبسب قميم 

 ،وذكل حبسب رأأي اذلكور من عينة ادلراسة.، مشالكت الثقافة الاجامتعيةويف املرتبة الثالثة  الاجامتعية

مشالكت ، وجاء يف املرتبة الثالثة مشالكت الثقافة الاجامتعية، يف حني جاء يف املرتبة الثانية مشالكت الفراغ والرتوحيلأراء االإانث  جفاء يف املرتبة الأوىل أأما ابلنس بة  

 .التنش ئة الاجامتعية

ىل :لتحليل معنوية الفرق بني متوسطي العينتني )متوسط أأراء ال  t.test  اس تخدام اختبار "ت" وقد   عينة حبسب اجلنس(، وقد أأشارت نتاجئ ادلراسة امليدانية اإ

للمشالكت الاجامتعية وعالقهتا بعزوف طلبة جامعة الزيتونة عن ممارسة النشاط الراييض وفقاً متوسط أأراء العينة من اذلكور و االإانث ، وبني وجود فروق معنوية بني   

وهذا واحض من خالل احامتل ادلالةل  واذلي هو أأقل ،  0.05اجلدوةل وعند مس توى دالةل ""ت" ، ويه أأقل من قمية اراتقمية "ت" احملسوبة وللك العب ، النملتغري اجلنس

عديم وقبول وابلتايل فان لك العبارات ذات دالةل اإحصائية ، عليه فان الفرق الظاهر هو فرق حقيقي و غري خاضع للصدفة وابلتايل ينبغي رفض الفرض ال "0.05من "

%"  بني متوسط العينتني، أأي عدم وجود فروق معنوية بني متوسط 95واذلي ينص عىل انه توجد فروق معنوية ذات دالةل اإحصائية عند مس توى ثقة ", ض البديل الفر 

 متغري اجلنس.عينة ادلراسة، وبني أأراء 

حصائيا يف طبيعة املشالكت الاجامت: "  الثالثالتساؤل عرض نتاجئ: عية اليت تواجه طلبة اللكيات العلمية عن طلبة اللكيات االإنسانية ذات العالقة هل توجد فروق داةل اإ

 ".؟بعزوفهم عن ممارسة النشاط الراييض ومبوجب متغري) التخصص(
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لأكرث من متغريين  احلسابية  ملقارنة املتوسطات  ”ANOVA“حتليل التباين الأحادي ابس تخدام املتوسط احلسايب لالإجاابت عينة ادلراسة واس تخدام اختبار  الباحثونقام 

آن واحد و  عند ( للتخصص)ملتغريات املس تقةلعدد من ااملشالكت الاجامتعية وعالقهتا بعزوف طلبة جامعة الزيتونة عن ممارسة النشاط الراييض(مع )للك متغري اتبع ويف أ

 ( وكام ييل: 05.0مس توى معنوية )

 

 للتخصص العينةلمشالكت الاجامتعية وعالقهتا بعزوف طلبة جامعة الزيتونة عن ممارسة النشاط الراييض وفقًا ل سابية وقمية "ف" الإجاابت املبحوثين يبني املتوسطات احل  (6جدول )

 ت

 التخصص

 

 ملشالكت الاجامتعيةا

 لكية العلوم لكية الرتبية لكية الآداب لكية الاقتصاد
 ف

 مس توى

 ادلالةل
 املتوسط احلسايب

 0.104 2.099 1.98 1.87 2.00 1.84 ور مشالكت الفراغ والرتوحيحم 1

 0.054 2.606 1.83 1.82 1.90 1.68 حمور مشالكت التنش ئة الاجامتعية 2

 0.001 **5.908 1.83 1.59 1.99 1.67 حمور مشالكت الثقافة الاجامتعية 3

 0.003 **5.000 1.88 1.76 1.96 1.74 املتوسط العام 

 (.0.05داالإحصائيًاعندمس توىدالةل) (* )(.0.01يًاعندمس توىدالةل)داالإحصائ (**)

 

ىل أأن لتخصص العينةملشالكت الاجامتعية وعالقهتا بعزوف طلبة جامعة الزيتونة وفقًا يتبني من اجلدول نتاجئ حتليل  مشالكت ، ويتضح من التحليل أأن متوسط الآراء اكنت تشري اإ

 .مشالكت الثقافة الاجامتعية، و يف املرتبة الثالثة جاء مشالكت التنش ئة الاجامتعيةىل ، ويف املرتبة الثانية  جاءت يف املرتبة الأو الفراغ والرتوحي

لتخصص  وفقًا لمشالكت الاجامتعية وعالقهتا بعزوف طلبة جامعة الزيتونة عن ممارسة النشاط الراييضل فامي يتعلق ابختبار معنوية الفروق  بني املتوسط احلسايب لأراء عينة ادلراسة 

 العينة، أأشارة نتاجئ ادلراسة امليدانية اإىل ما ييل :

 تعزى للتخصص ، وهذا يدل عىل اتفاق عينة ادلراسة عىل تكل املسببات . املشالكت التنش ئة الاجامتعية و للمشالكت الفراغ والرتوحيعدم وجود فروق معنوية  .1

والختبار الفرضية  ، ت الاجامتعية وعالقهتا بعزوف طلبة جامعة الزيتونة عن ممارسة النشاط الراييضلمشالكل س باب وجود فروق معنوية بني الأبعاد الأخرى لأ  .2

( F،حيث بلغت قمية )خلصائص العينة وفقًا بني متوسطات تقديرات أأفراد عينة ادلراسة   ال توجد فروق  ذات دالةل اإحصائية عندمس توىدالةل الصفرية القائةل: "

بع حصائيا، 0.05اد عىل قميم معنوية و ذات دالةل اإحصائية الانحامتل ادلالةل لها هو أأقل من)لتكل االإ وابلتايل ينبغي ( وابلتايل الفرق الظاهر هو فرق معنوي و دال اإ

  متوسطات العينات.%"  بني95واذلي ينص عىل انه توجد فروق معنوية ذات دالةل اإحصائية عند مس توى ثقة ", رفض الفرض العديم  وقبول الفرض البديل

 .ولصاا لكية الآدابلمشالكت الاجامتعية وعالقهتا بعزوف طلبة جامعة الزيتونة عن ممارسة النشاط الرايضيل عليه : توجد فروق ذات دالةل اإحصائية يف بعض احملور

 الاس تنتاجات :  

نت ضغوط الارسة من اجل التفوق ادلرايس لها عالقة بعزوف الطلبة عن ممارسة الانشطة ة اكنت نس بة الطلبة الغري ممارسني لالنشطةالريضية يف احملور الاول كبرية واك 1

 الرايضية .

 ية وقت الفراغ.ة عدم استامثر وقت الفراغ بشلك عقالين   عالقة بعزوف الطلبة عن ممارسة الانشطة الرايضية وذكل لعدم وجود ثقافة اجامتعية واحضة المه  2

ية عىل ماكنة ة ممارسة الانشطة الرايضية يف وسائل الاعالم   عالقة بعزوف الطلبة عن ممارسة الانشطة الرايضية ، ابالضافة اىل نظرة اجملمتع ادلون ة عدم التوعية عن امهي 3

 الرايضة .

 التوصيات :

 ر سلبًا عىل ادلراسة .ة الاهامتم بتوعية اجملمتع عىل امهية ممارسة الانشطة الرايضية ،وان ممارسة الانشطة الرايضية ال تؤث 1

 ة رضورة استامثر وقت الفراغ ابلشلك الصحيح وابالماكن شغل وقت الفراغ مبامرسة الانشطة الرايضية . 3

 ة الاهامتم ابلرايضة والعمل عىل تغيري رؤية اجملمتع ادلونية جتاه الرايضة . 3

 ة توفري الاماكنيات الالزمة ملامرسة الرايضة من صاالت ومالعب . 4
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 :املراجع العلمية

 لكية الرتبية الرايضية . ( :     أأسس عمل الاجامتع الراييض ، جامعة بغداد،1990أأحسان محمد احلسن ، اكمل الويس ) -1

بناء حنو ممارسة النشاط الراييض دلى تالمي التنش ئة الأجامتعية للأرسة وعالقهتا ابجتاهات  (   :  2008ميالد أأبو جعفر    ) أأرشف -2 ذ مرحةل التعلمي الأسايس /الشق الثاين/ الأ

 طرابلس .

 العريب ،القاهرة . ( :      أأصول  الرتبية البدنية والرايضية ، دار الفكر1996أأمني اخلويل    ) -3

يناس حمرم موىس  ) -4 بناء يف مرحةل التعلمي املتوسط ملدينة (  : الثقافة الرايضية للأرسة وعالقهتا ابملامرسة2010اإ  طرابلس / رساةل ماجس تري غري منشورة . الرايضية للأ

 (  :  اجتاهات جديدة يف االإدارة املدرس ية ، مكتبة الأجنلو1990حسن مصطفى  ) -5

 ( :  عمل الاجامتع ، مكتبة القاهرة .1983سعد مجعه   ) -6

 لس .للخدمة الاجامتعية ، طراب دراسات يف املشالكت الاجامتعية ، املعهد العايل( 1985حلوات وأأخرون )عيل ا -7

 التعلمي املتوسط عن ممارسة النشاط الراييض ، لكية الرتبية ( دور بعض العوامل الاجامتعية يف عزوف طالبات مرحةل 2010فاطمة الشلبوط ) -8

 غري منشورة. البدنية وعلوم الرايضة جامعة طرابلس ، رساةل ماجس تري    

 افسات ، دار املعارف ، القاهرة(: س يكولوجية التدريب واملن1983محمد حسن عالوي    ) -9      

 القاهرة ،مرص. ( حنو مفهوم جديد لتدريس الرتبية الرايضية ، دار العمل للنرش ، 2007محمد محمد الشحات   ) -10

 جامعة االإسكندرية ، مرص . رساةل ماجس تري غري منشورة ،لكية الرتبية البدنية ، (: دراسة بعض الانشطة الرايضية للمرحةل الاعدادية ،2003ة هما خمتار    ) 11

 مرحةل املراهقة ، رساةل ماجس تري غري منشورة ، لكية الرتبية (:  أأثر ممارسة الأنشطة الرايضية عىل النضج الاجامتعي خالل2008ة هشام الرايين    ) 12

 وعلوم الرايضية ، جامعة طرابلس ، ليبيا .                                         
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 دراسة لبعض الاحنرافات القوامية لتالميذ املرحةل

 (س نة مبدارس يفرن املدينة15-12السنية من )

 
 عبدهللا صربي الاحرش***                                    ىب    ن** ماجدة الطاهر ش                          متومني خيلف بن عرييب*

 

 وأأهـــمية البةةحــث : ة الـمـقـدمــة  1ة1
البدينة كام أأن القوام اجليد يعد القوم البرشي من املوضوعات املهمة، واحدي مؤرشات احلاةل الصحية ، فعن طريق القوام يس تطيع الأنسان أأن ميارس ش يت أأنواع الأنشطة 

حدي املؤرشات الصحية )  (.2:10مظاهر احلياة العرصية ودليل عيل تقدم الشعوب ،واإ

ذا احنرفت عن وضعها الطبيعي أأصيب االإنسان مبا يعرف ابالحنراف القوايم ) جفسم  (.6:2االإنسان عبارة عن الأجزاء مرتاصة بعضها فوق بعض ، فاإ

 والأوضاع اخملتلفة اليت يقوم لتأأثري ويعترب العمود الفقري هوا املعيار الأسايس للحمك عيل قوام الفرد، سواء اكن معتدال أأو منحرفًا ، وذكل لتعدد مفاصهل وبذكل يكون عرضه

 (.23:19الأفراد ) اهبي

 ( أأن وجود الاحنرافااتلقوامية يقلل من معل وكفاءة املفاصل والعضالت العامة يف منطقة الاحنراف سواء اكنت من انحية وضيفهيأأو احلركية1997وذكر محمد صبحي حس نني )

 (140:21وهذا بدورة يؤدي اإيل خلل يف منطقة الاحنراف )

يف ( بأأن امجليع حيرص عيل أأن يمتتع بقوام جيد وشرتط يف ذكل احملافظة عيل حصة العامة واحملافظة عيل حصة العامة وتباع العادات السلمية 2005أأشار فر  عبد امحليد )و 

 (29:17امليش واجللوس وغريها )

 (63:5يًا حىت يكتس بوا قوامًا معتداًل خاليًا من الاحنرافات )وللمحافظة عيل القوام اجليد املتنافس لأبد أأن هنمت ابلنشء ونرعامه حصيًا وبدن 

براهمي )ز العزي وقد تناول العديد من البحوث وادلراسات السابقة بدارسة الاحنرافات القوامية عيل مراحل سنية خمتلفة ومن هذه ادلراسات دراسة منال عبد ( بعنوان 26اإ

 يذ وتلميذات املراحل الابتدائية بدوةل الكويت وقد اس تخدمت الباحثة الجهنج الوصفي وقد توصلت ايل النتاجئ التالية :دراسة بعض التشوهات القوامية لطرف السفيل لتالم 

يذ % وتشوه فلطحة القدمني أأكرث انتشارا من التالم 25% ودلي تلميذات العينة 43تشوه اصطاكك الركبتني أأكرث تشوهات الطرف السفيل انتشار دلي تالميذ العينة بنس بة 

 والتلميذات

( وقد اس تخدم الباحث املجهنج 15-12( بعنوان بعض الاحنرافات القومية وعالقهتا مبكوانت اجلسم ادلاخلية دلي تالميذ املرحةل العمرية من )4وكذكل دراسة اإسامعيل صاا )

احنراف التقعر القطين واس تدارة الكتفني وهناك اختالف يف مكوانت اجلسم  لقوامية  بني تالميذ هذه املرحةل العمرية وخاصةاتالوصفي واكنت أأمه النتاجئ انتشار الاحنرافا

وامية وتمكن أأمهية هذا البحث يف أأن ادلاخلية بني عينات البحث وحدود الاحنرافااتلقوامية وميكن الاعامتد عيل هجاز حتليل مكوانت اجلسم ادلاخلية يف اكتشاف الاحنرافااتلق

راتء الباحثني دراسة بعض االإحنرافااتلقوامية اليت اصبحت  ةجيب أأن نعتين به ببناء جيل سلمي قادر عىل املشاركة االإجيابي القوام اجليد ويعترب من امه ما يف بناء اجملمتع وبذكل اإ

رافات وتشوهات قوامية خمتلفة حىت نس تطيع أأن منترشة بني تالميذان يف املراحل السنية اخملتلفة فرأأينا اننا حباجة اإىل معرفة الكثري من اجسام تالميذان وما ييصيهبا من النح

اكلصحة والمنو والنجاح والنوايح النفس ية  نساعدمه عىل المنو املزتن واملتاكمل واكتساهبم للعادات القواميةالصحيحةلأن القوام اجليد مرتبط ابلعديد من اجملاالت املهمة لالنسان

 والسلوكية وممارسة الانشطة الرايضية وغريها 

 مـــشــكــلــة البةةحث : ة 2ة  1

اثبتة بني القوة العضلية   واجلاذبية  يعترب اعتدال القوام هو الوقاية املطلوبة من االإصابة  ابالحنرافات والتشوهات القوامية، فاجلسم املعتدل جيب ان تتوفر يف حاةل توازن

لهيا بأأقل هجد)الأرضية ، ويكون ترتيب العضالت والعظام يف الوضع الطبيعي حبيث حيفظ ا  (6:18حنناءات اجلسم الطبيعية حىت يقوم الانسان جبميع احلراكت اليت حيتا  اإ

فرد مبختلف هذه العوامل اليت تساعد حيث يرتبط ظهور الاحنرافااتلقواميةذلي التالميذ داخل املؤسسة التعلميية ابلعديد من العوامل املبارشة والغري مبارشة وبذكل يتأأثر ال

 (.14:10لتوازن بني أأجزاء اجلسم مما يؤدي اإىل حدوث الاحنرافااتلقوامية )عىل اإخالل ا

ن أأكرث املناطق تأأثرًا ابالحنرافااتلقوامية هو العمود الفقري اذلي يصيب ابلعديد من التشوهات اكالإحناء اجلانيب اذلي حيدث يف الع2013وأأشار صاا محمد سعد ) مود الفقري ( اإ

 (.34:12الكتفني عىل الآخر عند وضع اذلراعني جبانب اجلسم) ىي ميكن مالحظته من اإخالل ارتفاع اإحدلكه أأو يف بعض فقراته، واذل

جناز الفرد لأعام  اليومية كام تؤثر عىل النشاط البدين ويه تظهر واحضة يف سقوط أأق نس ية مما وتعترب فلطحة القدمني من املعوقات اليت حتد من اإ واس القدم من الناحية االإ

 (.136:14 تفلطح القدم )يؤدي اإىل

ىل الكثري من الاهامتم وادلراسة  راتء الباحثني دراسة تتحدد مشلكة البحث يف أأن انتشار الاحنرافات القوامية بني تالميذ املدارس أأصبحت ظاهرة حتتا  منما اإ ، ومن هنا اإ

عتبار أأن سالمة القوام يعد هذفًا رئيس يًا ، ينبغي أأن حيىض ابلكثري حدى عالمات هذه املشلكة ابإ عتباره اإ  من الاهامتم وادلراسة يف اكفة املراحل السنية ايملؤسسات التعلميية ابإ

ال أأنه مازال هناك ال  هامتم اجملمتع بأأبنائه وابلرمغ من تعدد البحوث اليت درست الاحنرافات القوامية اإ كثري من القصور يف الاجاابت عىل الكثري الصحة املدرس ية ومؤرشًا ملدى اإ

 ساؤالت اليت تدور حول حدوث الاحنرافات القوامية ، ومدى انتشارها املراحل السنية اخملتلفة داخل مؤسساتنا التعلميية .من الت 

 مــفاهــمي وتعةةريفـات للقةةوام : ة 3ة1

 تعدد املفاهمي والتعريفات اخلاصة ابلقوام نذكر همنا ماييل :

ازيه اثنيه بني القوة العضلية و اجلاذبية الأرضية ويكون تركيب العضالت والعظام يف وضع طبيعي حبيث حنفظ احنناءات اجلسم القوام املعتدل :هو اذلي يكون يف حاةل تو  -1

لهيا دون تعب )  (320:18الطبيعية دون زايدة أأو النقصان  حيت يؤدي مجيع احلراكت اليت حيتا  اإ

 (140:21 أأجراء اجلسم اخملتلفة املعظمية  والعصبية   واحليوية ،ولكام حتسنت هده العالقة لكام اكن القوام سلامي )بني ةويعرف القوام املعتدل أأيضا بأأنه العالقة املياكنيكي-2

 (                                  29:13القوام املعتدل :هو حصة وكفاءة وتعاون مجيع الأهجزة احليوية يف اجلسم )-3

اجلسم احليوية ، ويقلل االإهجاد يؤخره وحيسن املظهر اخلاريج ، وحيسن مفهوم د يعزز املقدرة الوظيفية لأهجزة بأأن القوام اجلي( 1995وذكر محمد راغب ، ومحمد حس نني )

 (30:23اذلات دلي الفراد)

 (125:1 واعتالل الصحية )القوام املعتدل : يدل عيل نشاط العقل وقوة االإرادة واحليوية ،و القوام الردئ أأو املشوه يويح بضعف العقلية وترايخ التفكري
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ن القوام هو عناية الرتتيب النس يب لأجراء اجلسم حيث تتغري احلاةل القومية ابختالف الأوضاع ، وحراكت اجلسم خالل اليوم وطول فرتة2007وذكر مسية مجعة الطبيقي)  ( اإ

 (12:10احلياة وهو ما ميثل رضورة الزمة لتشكيل وبناء اجلسم االإنساين )

براه ىل تعريف القوام اجليد واذلي قسمه اإىل قسمني: ةmasg( انقاًل عن مايس )2006مي الصاحلني املاعزي )وأأشار اإ  ( اإ

 ة التعريف الوصفي: ة يعمتد عىل الوصف اخلاريج الإوضاع أأجراء اجلسم اخملتلفة ابلنس بة لبعضها البعض وابلنس بة لقاعدة الارتكةةةةةاز . 1

 (9:2الوضع الطبيعي يف املس توى الأمايم واخللفي ، وافقًا لوضع الاجزاء الترشحيية للجسم ابلنس بة خلةةةط الثقل )ة التعريف الترشحيي : ة ويتناول  2

ن القوام املعتدل جزًء هامًا من اللياقة البدنية ، حيث ان القوام يعمتد عىل القوة العضلية اليت ترفع اجلسم ضد اجلاذبية الأرضي1982واكدت عفاف عبدالكرمي ) ة ، وتعمل ( اإ

نتا  القوة الاكفية والطاقة الالزمة لالحتفاظ ابجلسم يف الوضع الصحيح ، لأن القوام اذلي يتخذه الفرد مي كن أأن يكون مؤرشًا دلرجة ليــــاقته عضالت القوام بأأس مترار عىل اإ

 ( .36:16البدنية )

 يد : ةـــ ج ةة وام ال ةةةر القةةظاهةةم 4ة1

ن احلمك عىل القوام اجليد من  عدمه ميكن من خالل عدة مظاهر تأأيت من توافق اجلاذبية الأرضية واالإحنناء الطبيعي للجسم ومن أأمهها : ةةة اإ

مةةةةةةةةام. 1  ة أأن يكون وضع الراس معتداًل ، وتكون اذلقن اإىل ادلاخل ويف نفس الوقت يتجه النظةةةةر للأ

 ة أأن يكون تعلق اذلراعني ابلكتفني عىل الشلك الطبيعي. 2

 ة أأن يكون الصدر مفتوحًا مع حرية التنفس . 3

ىل االإماموالأصابع مضمومة. 4  ة أأن يكون ارتاكز اجلسم عىل القدمني ابلتساوي ، وابلنس بة للقدم يكون مشطها اإ

 (11:8ة ان يكون الوضع عىل الشلك الطبيعي ، دون تش نج أأو توتر يف العضالت ) 5

 خصائص القوام اجليد متزيه عن القوام الرديء وهيا تتحدد يف ( أأن هناك1995وأأشار محمد راغب محمد حس نني )

 ة أأن يعمل القوام حبركة مياكنيكية1

 ة سالمة احلقائق الترشحيية للقوام.2

 ة سالمة الأعضاء ادلاخلية وأأداهئا لوظائفها عيل أأمكل وجه.3

 (.116:23ة  التوازن اذلي يساعد عيل اس تقرار القوام )4

ن اجلسم الأكرث احنرا لقوام فًا عن الوصف اخلاص ابلقوام اجليد حيتا  ايل الطاقة أأكرث ليحتفظ ابلوضع املنتصب وذكل ملا يصيب العضالت الهيلكية املس ئوةل عن حفظ ااإ

 (14:11ببعض الضعف وجيعهل أأكرث قدره عيل حفظ التوازن )

منا ميتد ايل سالمة الأداء أأثناء احلركة حبيث تمت حركة اجلسم ابتزان ال يقرص القوام اجليد عيل امجلال والتناس  مــيكــانيــكية الــقةةةوام: 5ة1 ق اجلسمي يف حاةل الوقوف فقط اإ

ر تقوم وتلعب العضالت دوراً رئيس يًا يف حمافظة عيل اتزان اجلسم ضد اجلاذبية الأرضية، مفثاًل تقوم عضالت القدم والساق وما يتصل هبا من أأوات بأأقل جمهود وبكفاءة عالية

يل الأخري حبيث تعمل بيت احنناءات القوام وتعمل عضالت الأطراف السفيل وعضالت اجلدع عيل حمافظة عيل انتصاب القوام وعتدا  يف أأثناء ذكل تعمتد لك عضةل عبتث 

ختلتوازن اجلسم زادا نشاط مجموعة مجهنا نشاطًا زائد عيل احلد احنراف اجلهاز العظمي حنو الا ذا ما اإ جتاه اذلي يزيد من انحية النشاط وبذكل يتغري القوام لكها يف تناسق اتم فاإ

 ويعد العمود الفقري جحر الزاوية يف اكتساب الفرد للقوام اجليد ،حيث يقوم العمود الفقري مبا ييل : بسبب عدم الاتزان،وينشأأ عنه احنرافات القوام ،

 أأس والرقبة والقوس العظمي للطرف العلوي للفقراتة يكون العمود الفقري سلسةل من نقاط اتصاالت العضالت اليت متسك الر 1

 ـينقل الوزن اجلدع والرأأس ايل احلوض عن طريق منطقة العجز.2

 ة يقوم العمود الفقري ابمتصاص الصدمات اليت يتعرض لها الفرد اثناء قيامة بنشاطه اليويم .3

 (.100:8ة يساعد العمود الفقري عيل حتقيق مرونة جسم االإنسان وتكيفه )4
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 :قوامــتدال الــ فظ اع ــيل حـــمل عــيت تعــالت  الـــالعض 6ة1

مام وللجانب  _ عضالت العنق اخللفية واجلانبية ، هام العضةل املعنية الصغريالهنا حتافظ عيل وضع الرأأس ومتنع سقوطه للأ

 ظميت اللوح وحفظهام يف ماكنهيام وتعمل مع العضةل املسننة الأمامية عيل رفع الرأأس.العضالت مابني العنق وأأعيل الكتفني اكلعضةل املربعة املنحرفة ويه تساعد عيل تثبيت ع-

مام )-  (156:24عضالت الظهر اكلعضةل الظهرية ويه تعمل عيل شد اجلذع ايل أأعيل وللأ

 :الانةةحةةراف القةةةوايم 7ة1

تباعده عن الشلك الط   (.61:20بيعي املسمل به ترشحيًا و هذا التغري قد يكون موراث أأو مكتس بًا )هو تغري جزيئ او لكي يف عضو أأو أأكرث من أأعضاء اجلسم واإ

 الانةحةرافــات الــقةوامـيه: 8ة1

ذا احنرفت هذه الأجزاء عن وضعها الطبيعي أأصيب الفرد ابالحنراف القوا  (6:2يم )جسم االإنسان عبارة عن أأجزاء مرتابطة ومرتاصة مع بعضها البعض فاإ

 حةةرافــات القةةوامية :تــقســمي الانة 9ة1

ات ويه الاحنرافات اليت تعمل عيل اختالل التوازن يف معل الأنسجة الرخوة ويه العضالت الأربطة ذلكل ميكن اإصالهحا ابالعامتد عيل المترين الانةةحرافــات الةةوظــيفية:

دة املعرفة عن القوام الصحيح ،ويطلق عيل هدا النوع الاحنرافات البس يطة ، ميكن عالهجا العالجية ،والوسائل الرتبوية اخملتلفة اليت تعمل عيل زايدة الوعي القوايم ،زاي

هنا تبدأأ احنرافات وظيفية ، بس يط صابة أأو مرض   فاإ ذا ابلمترينات  التعويضية ،وابس تثناء  الاحنرافات القوامية الوراثية أأو الناجتة عن اإ ة وتتحول اإيل احنرافات بنائية اإ

 (17:21أأمهلت)

يل تغ : النةةحرافــات أألبنــائيهـا2 ري شلك ويه الاحنرافات اليت حتدث نتيجة لتعرض العظام لالإهجاد ملدة طويةل مما يؤدي اإيل تغري شلك العظاملالهجاد ملدة طويةل مما يؤدي اإ

عيل هذا النوع من الاحنرافات ابالحنرافات املتقدمة، ويه اليت العظام، ويف هذه احلاةل يلزم التدخل اجلرايح أأو اس تخدام أأنواع من اجلبائر لفرتات زمنية طويةل ،ويطلق 

يل العظام ويتغري شلكها ووضعها الطبيعي بعد أأن أأثر عيل العضالت ) يل أأن يصل اإ  (.17:23يزداد فهيا التأأثري اإ

خالل التوازن بني أأجزاء اجلسم اذلي يؤدي بدورة ايل يتأأثر الفرد مبختلف العوامل املياكنيكية والفس يولوجية والب  أأســباب الانةةحرافــات القةةوامية. 10ة1 يئية اليت تقوم ابإ

 حدوث الاحنرافات القوامية مبسامهة الاس باب الأتية:
 ة االإصـــابة1

صابة عضةل أأو رابط من الأربطة يؤدي اإيل وجود ضعف مباكن االإصابة ، مما يؤدي اإيل اختالل التوازن بني أأجزاء ا سم، ذلكل يصعب الاحتفاظ جل عرفت االإصابة عيل أأهنا اإ

لية ويؤدي اإيل الاحنراف القوايم ) ذا اس متر هذا اخللل طويال فاإن اجلسم يتخذ شالًك خاصًا يراتح اإ  (84:7ابلقوام اجليد يف حاةل االإصابة ، واإ

الإضافة ايل الأنسجة الرخوة بشلك عام نتيجة لعامل واالإصابة : يه أأختالف يف الأنشطة الوظيفية للعضالت والأربطة والأواتر العامةل عيل العضالت وكذكل العظام اب

عاقة مؤقتة أأو دامئة وي رتبط ذكل بدرجة الرضر خاريج أأو داخيل مبارشة أأو غيؤ مبارشة وتتوقف درجة االإصابة عيل مايسمي ابلفعل ورد الفعل مما يؤدي اإيل حدوث اإ

 (.24:22الفس يولويج والترشحيي )

ضلية ابملؤثرات اخلارجية وادلاخلية مما يؤدي اإيل تعطيل وظيفي يف ذكل العضو ومجهنا الاصطدام اخلاريج املبارش وترامك محض اللأكتيك وتتأأثر أأنسجة اجلسم واجملموعات الع 

 (17:15وقةل املاء مكؤثر داخيل )

جلفاف او النقص املاء والسوائل ابجلسم وابلتايل يؤثر عيل وقد يكون سبب االإصابة أأس بااًب أأخري اكلتدريب والأدوات والأهجزة واحلاةل الصحية والتغذية ويرجع السبب ايل ا

 (.60:3النوايح الوظيفية والفس يولوجية للعضالت والعظام مما يقلل من القدرة العضلية للعضالت ويزيد التعب فيسبب حدوث الاحنراف القوايم )

 ة الأمةةراض2

ت وكذكل نقص مدي احلركة وهذا بدورة يؤدي اإيل اختالل توازن القوى املياكنيكية العامةل عيل احملافظة هناك العديد من الأمراض غالبًا ما يؤدي اإيل ضعف العظام والعضال

 (149:23عيل حاةل القوام وابلتايل يصبح عرضة لالحنرافات القوامية )

 ـالعادات القوامية :3

 (10:8واملربني اإيل حد كبري ،مما يسامه يف تقومي عاداهتم القوامية)مما الشك فيه الأطفال يتأأثرون ابحمليط اذلي حوهلم من أأفراد العائةل واملدرسني 

 الةةضعـف الـعضيل-4

ن مشلكة ضعف العضالت تعترب من الأس باب الشائعة لالإصابة ابحنرافات القوامية وذكل لس ببني هام:  اإ

 ة الأرضية ،وضعف العضالت يقلل من كفاءهتا يف القيام هبده الوظيفة .ة الاحتفاظ بوضع معني للجسم يتطلب ابدلرجة الأويل توازن القوى العضةل يف تقابل اجلاذبي

يل ضعف  الأربطة من انحية أأخرى ة العضالت الضعيفة رسيعة التعب ،وابلتايل ترتك العمل الأربطة من اجل توفري الطاقة وهذا يؤدي اإيل احنراف القوام من انحية واإ

(153:19) 

 النوايح النفس ية:ة 5
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ن النوايح النف  تاعب النفس ية أأو س ية تلعب دورا كبريًا يف تشكيل القوام ،فالطفل اخلجول املنعزل غالبًا ما يصاب ابلعديد من الاحنرافات اليت تكون انعاكس يًا لبعض امل اإ

 (16:10الاضطراابت الانفعالية يف الشخصية ويف بعض  العادات والتقاليد )

 ة الأدوات غـــري املــناســبة :6

ن الكثري من ا حدى املسببات الكربى يف حدوث الاحنرافات القومية ، وعيل سبيل املثال ، املراتب الأسفنجية اإ املرنة ، الأحذية لأدوات والأهجزة غري املناس بة للفرد يه اإ

 (81:13الضيقة ، املالبس و اس تخدام أأهجزة احلاسوب .)

 ـالمنو الرسيع :7

خفاق يف الاحتفاظ ابلوضع املعتدل لقوامه )بعض أأجزاء اجلسم قد تمنو يف فرتة املراهقة من غري   (25:20ها مما يرتتب عنه اإ

 درجات الاحنراف القوايم : 11ة1

 هناك ثالث دارجات لالحنراف القوايم ويه عيل النحو التايل:

 ة احنرافات القواميــة من ادلرجــــة الاويل :1

 اع القوامية املعتادة وال حيدث تغري  يف العظام ويكون العال  سهاًل بواسطة المترينات العالجية .وفهيا حيدث التغري يف النغمة العضلية مما يسامه يف تغري الأوض

 احنةةةرافــات قةةةوامية من الـــدرجـة الثـــانية-2

تج هذه املراحل من الاحنرافات القوامية اإرشافاً يف هذه املرحةل يكون الانقباض واحضًا يف الأنسجة الرخوة ، ويف العضالت والأربطة مع درجة خفيفة يف التغري العظمي، وحت 

 فنيًا يف العال  الطبيعي

 :ة احنةةةرافات القةةةوامية من درجــة الثـــالثــة3

يل تدخل اجلرايح مث تعطي المترينات العالجية ةوفهيا يكون التغري واضعًا يف العظام والغضاريف و العضالت و الأربط مكساعدة عيل الشفاء  وحتتا  هذه املرحةل للعال  واإ

(37:25) 

 التشةةةةوهـــات القةةةةوامية الشــــائعة:12ة1

 هناك مجموعة من التشوهات الشائعة واليت ميكن مالحظهتا بسهوةل ومجهنا:

 Scoliosisالانةةحنــاء اجلــــانيب  1ة12ة1

 ب....... النتؤ الشويك انحية التقعر(انثناء العمود الفقري لأحد اجلانبني مع لف الفقري )أأجسام الفقرات انحية التحد

 :ة أأشةةةةةةاكلــــه

 تقوس واحد يف اجتاه واحد )عنقي /صدري/قطين( أأو تقوس عيل شلك ثنايئ )صدري قطين/حمل العمود الفقري (:  أأة بس يط

 قوسني أأو أأكرث  يف اجتاهات خمتلفة.:  ب ـمركب

 قوسنيsة مزدوجة عيل شلك 1

 نطقة القطنية حتدب أأيرسمقطعة صدري حتدب أأمين وابمل 

 ة ثاليث ، ثالث تقوسات :2

 حتدب أأيرس عنق، حتدب أأمين صدر ،وحتدب أأيرس قطين

 ة أأسبــــابـــه

حدى اجلانيب العمود الفقري فينحين الظهر انحية العضالت الأقوى ،العادات اخلاطئة يف الوقف : ة ابــتــدائةةي1 اجللوس  و نقص نشاط و ضعيف عضالت القوام والظهر يف اإ

 للكتابة وأأثناء العمل .

 تشوه بظرف سفيل أأو قرص بسبب ميل احلوض وابلتايل الظهر  ة ثــــانةةةوي :2

 ة شلل العضالت البطن أأو الظهر )شلل الأطفال( اجلانب الأقوى حيين الظهر جتاهه

 تشوه عظام الفقرات أأو تركيهبا-ة خلقياً 

 ة الرخوة نتيجة ثقل اجلسمة الكساح ولني العظام فتنحين الفقرات الضعيف

 استئصال ضلوع أأو جزء من الرئة-ة االإصاابت

 ة انزالق غرضويف ضاغط عيل العصب أألوريك

 ة درجاته :

 :متحرك / قوايم : ة أأولةةةةةي

مام داراي.....عند التعليق خيتفي التقوس وكذكل عند ثين اجلدع اللأ  ميكن اإصالحه اإ

 اثبت /بنايئ: ة ثـــانيـــة:

مام ال خيتفي ال ميكن اإ   حيتا  اإيل شد للفقرات و مترينات قرسية –صالحه زاواي ....عند التعليق أأوثين اجلدع للأ

 ـثـــالــــثة

راداي أأو قرساي ابلشد ولكن حيتا  اإيل جراحة عظام لتقوميه )  (27:9البنايئ /الثابت :ال ميكن اإصالحه اإ

 Flat footالـــقــدم  الفـــلطحة  2ة12ة1

 ط أأقواس أأي سقوط القوس الطويل ينتج عنه تالصق اجلانب االإنيس للقمي للأرض عند الوقوفويه تعين هبو 

 أأســـباب_
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 قصةةر الوتةةر أأكيلسأأو قرص العضالت اابسطة للقدم : ة اخلــلفةةي1
 خلل توازن القدم وفقد التناسل بني ثقل اجلسم ومنو وقوة عضالت القدم :ة قةةوايم2

صــابة عظا :ة عةةظميــة3  م القدم )عنق العظمة الزورقية(أأو الهتاب صديدياإ

 كساح/متزق الأربطة القدم/ الهتاب صديدي أأو روماتزييم ة مةةرضية:4

 _ درجــاته:

 قوايم ميكن اإصالحه ابلمترينات ـأأولةةةةي

 اسرتخاء ابلأربطة وتقلص العضالت وميكن اإصالحه قرسًا بواسطة املعاجل: ـثــانـيــة

 (35:9هتاب عظمي غرضويف وتصلب )جراحة تقومي( )عظمي مع ال:  ـثالثة

 ( س نة15-12ة املرحةل من )13ة1

 (.332:6)يه املرحةل اليت يتضاءل فهيا السلوك الطفيل وتبدأأ املظاهر اجلسمية والفس يولوجية والعقلية والانفعالية املمزية للمراهقة يف الظهور 

 س نة 15_12خصائص املرحةل السنية من  1ة13ة1

دي يف املرحةل السابقة يمتزي المنو اجلسمي يف املرحةل برسعته الكبرية ، ومن أأمه مظاهره الطفرة العالية يف ازدايد المنو ورسعته ،وذكل بعد فرتة المنو الها :منو الةةجسمية الـــ 1

 ويزداد الطول زايدة رسيعة ويتسع الكتفان وحميط الأرداف ويزداد منو العضالت والقوة العضلية والعظام

 وتوجد فروق فردية واسعة يف الأبعاد اخملتلفة للمنو اجلسمي يف هذه املرحةل

حنو امخلول  يرتبط المنو احلريك يف هذه املرحةل بشلك واحض ابلمنو اجلسمي والاجامتعي ،حيث تمنو القوة والقدرة احلركية بصفة عامة ، ويالحظ امليل:  ـالــمنو الةةةحريك2

اك" ، فقد يكرث تعرث املراهق وسقوط الأش ياء من يديه وتكون حركة غري دقيقة والسبب طفر المنو يف املراهقة اليت جتعل المنو اجلسمي والكسل والرتايخ "سن الارتب

هقني الأكرب أأن املرايتصف بنقص االإنسان واختالف أأبعاد اجلسم ورضورة تعمل حسن اس تخدام أأعضاء اجلسم ، ويزداد طول و ارتفاع القفز، وقد وجد يف بعض البحوث 

 س نًا والأطول وأأقل وزاًن يكونون أأقوة وأأكفاء يف النشاط احلريك من رفاقهم الأصغر س نًا و الأضعف وزانً 

 ـالــمنو الــعقيل:3

و العقيل معومًا ومن   فأأن تعلمي املراهقة لكه منتشهد مرحةل املراهقة مند بدايهتا الطفرة الجهنائية يف المنو العقيل ، وتمتزي هذه املرحةل بأأهنا فرتة متزي ونضج يف القدرات ، ويف ال 

هذه املرحةل الفروق الفردية الواحضة ومن يشمل تزويده بقوة عقلية عيل المنو املتاكمل ويطرأأ منو اذلاكء ويكون اذلاكء العام أأكرث وضوحًا من متايز القدرات اخلاصة ، وتظهر يف 

دراك العالقات واملتعلقات(املالحظة يف هذه املرحةل أأن يبدأأ المنو العقيل م  ن البس يط )احليس احلريك( وينهتيي ابملعقد )اإ

مهتورة ال  تتعد مظاهر المنو الانفعايل يف هذه املرحةل وتتضح الفروق بني الأفراد وبني اجلنسني ومن مظاهره تتصف الانفعاالت بأأهنا عنيفة منطلقة: ة الــمنو الأنـفعــايل4

ال طيع املراهق التحمك فهيا وال يف مظاهرها اخلارجية ويظهر التذبذب الانفعايل يف سطحية الافعال ويف تقلب سلوك املراهق بني سلوك الأطفتتناسب مع مرياهثا وقد ال يس ت 

 جاعة واخلوفوالكره والش وترصفات الكبار وقد يالحظ التناقض الانفعايل بني احلب ثنائية املشاعر يف نفس الشخص كام حيدث حني تذبذب الانفعال بني احلب

بني أأمه مظاهره يشهد المنو امجلاعي يف هذه املرحةل تغريات كثرية وحياول املراهقون واملراهقات اكتساب الصفات املرغوبة وجتنب الصفات الغري مرغوبة و :  عية الـــمنو الاجامت5

 يع الاجامتعي يف سلوك املراهقتس متر معلية التنش ئة الاجامتعية والتطبيع الاجامتعي وتعترب هذه املرحةل مرحةل التطب 

ر ويظهر الاهامتم ابملظهر ويتسع نطاق االتصال الاجامتعي مع المنو ففي حاةل الشخصية حيث يسعد املراهق مبشاركة الأخرين يف اخلربات واملشاعر والاجتاهات والأفاك

يل الزعامة ويمنو الوعي الشخيص ويبدو ذكل يف اختبار املالبس والاهامتم ابلألوان الزاهية لالفتة النظر و  التفصيالت احلديثة خاصة ما تظهر حماسن اجلسم ويالحظ امليل اإ

 ( 367-332:6الاجامتعي واملسؤولية الاجامتعية)

 :هــدف الــبحث1-14

 ( س نة مبدرسة يفرن املدينة.15-12هيدف البحث ايل التعرف عيل بعض الاحنرافات القوامية لتالميذ املرحةل السنية من)

 فةةرض الــبحث 1-15

 ( س نة مبدينة يفرن15-12توجد احنرافات قوامية دلى تالميذ املرحةل السنية من)

 طةةةرق الـــعمل-2

 اس تخدم الباحثون املجهنج الوصفي ابالسلوب املسحي وذكل ملالمئة لطبيعة هذا البحث: مجهنج البحث 2-1

 مةةجـمتع الــبحث 2-2

 ( س نة مبدرسة يفرن املدينة15-12من )مشل جممتع البحث تالميذ املرحةل السنية 

 عــينة الــبحث 2-3

   أأختيار عينة البحث ابلطريقة العمدية مشلت ثالثة مدارس بة يفرن املدينة ومه

 75*مدرسة رابعة العدوية 

 87*مدرسة اجلبل 

 77*مدرسة طارق بن زايد 

 وزيعهم عيل ثالث مراحل سنية ومه اكلأيتتلميذ   استبعاد مجهنم ثالثة تلميذ والبايق مث ت 239والبالغ عددمه 

 واخلاص ابملراحل السنية الثالثة لعينة البحث (1)اجلدول 

 س نة 15-14من  س نة 14-13من س نة 13-12من املرحةل السنية

 63 81 92 العدد

 

 الاختبارات املس تخدمة يف البحث 2-4
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 Posture screen test  (74:12)اختبار شاشة القوام  2-4-1

 Foot print test   (74:14)ختبار بصمة القدم عيل ورقة بيضاء ا2-4-2

 أأدوات الــبحث 2-5

 اس امترة تسجيل البياانت 2-5-1

 الــدراسـة الاســتطــالعيــة 2-6

جراء دراسة اس تطالعية بتارخي   منه ( تالميذ من جممتع البحث ومن خار  عينة البحث واكن الغرض3وعيل عدد ) 2016-1-26قام الباحثني ابإ

 ة التعرف عيل الصعوابت اليت قد تواجه الباحثني1

جراء الاختبارات2  ـالتعرف عيل الطريقة تنفيد واإ

 ادلراســة الاســاس ية 2-7

يل غاية  2016-2-3مث تنفيذ ادلراسة الاساس ية ابتداء من اترخي   2016-2-20واإ

 الوســائل الاحةةصائية 2-8

 النس بة املئوية-

 ة الــنتائةةج3

 الاختبارات و التحليل االإحصايئ توصل الباحثني اإيل : من خالل

 (س نه13ة12لقواميه للمرحةل السنية من )اتاخلاص ابالحنرافا (2)جــــدول 

 النس بة املئوية الأسوايء املرشكون يف الاحنراف فلطحة القدمني الاحنناء اجلانيب جحم العينة

92 12 6 3 71 22% 

ن اإجاميل العينة يبلغ )13ة12ابملرحةل السنية من )( واخلاص 2)يتضح من خالل اجلدول  ن عدد التالميذ اذلين دلهيم احنراف جانيب )92( س نة وحيث اإ ( تلميذ 12(تلميذ واإ

ن التالميذ املشرتكني يف الاحنرافني اكن عددمه )6بيامن اكن عدد التالميذ اذلي ن دلهيم فلطحة القدمني ) وية للتالميذ املصابون ( تالميذ واكنت النس بة املئ3( تلميذ واإ

 %22ابحنراف قوامهيبلغت يف هده املرحةل السنية بنس بة مئوية 

 ( س نه14ة13لقوامية للمرحةل السنية من)اتاجلدول اخلاص ابالحنرافا (3جةةةةةةةةةدول )                 

 املئويةالنس بة  الأسوايء املشرتكون يف الاحنراف فلطحة القدمني الاحنناء اجلانيب جحم العينة

81 11 7 3 60 25% 

ن عدد التالميذ اذلين دلهيم احنراف جانيب اكن )81(س نه وليت اإجاميل العينة فهيا تبلغ ) 14ة13(واخلاص ابملرحةل السنية من )3يتضح من خالل اجلدول) (تلميذ 11(تلميذ واإ

ن عدد التال7بيامن اكن عدد التالميذ اذلين دلهيم فلطحه يف القدمني ) ( تالميذ واكنت النس بة املئوية 3دلهيم احنناء جانيب و فلطحة يف القدمني اكن ) نميذ اذلي( تلميذ واإ

 %25للتالميذ اذلين دلهيم احنرف قدميه بلغت يف هد املرحةل السنية 

 (س نه15ة14اجلدول اخلاص ابالحنرافات القوامية للمرحةل من) (4جةةةةةةدول )

 النس بة املئوية الأسوايء املشرتكني يف الاحنرافات منيفلطحة القد الاحنناء اجلانيب جحم العينة

63 14 5 2 42 33% 

ن اإجاميل العينة بلغ )15ة14( واخلاص ابملرحةل السنية من )4يتضح من خالل  اجلدول ) ن عدد التالميذ اذلين دلهيم احنناء جانيب اكن )63(س نة وحيث اإ ( 14( تلميذ واإ

ن  عدد التالميذ املشرتكني يف الاحنرافني )الاحنناء اجلانيب ة والفلطحة القدمني(اكن )5دلهيم فلطحة يف القدمني ) تلميذ  بيامن اكن عدد التالميذ اذلين ( تلميذ 2( تالميذ واإ

 % ويه تعترب نس بة مرتفعة.33حيث بلغت النس بة املئوية للتالميذ  اذلين دلهيم احنراف قوامية يف هذه املرحةل السنية 

 ــنتــائةةج:مـــناقـــشة ال  1ة3

ن هناك احنراف قواميه الس امي الاحنناء اجلانيب كذكل فلطحة القدمني ويتضح  ( 2من خالل اجلدول رق )نالحظ من خالل النتاجئ اليت أأسفرت عجهنا اجلداول السابقة اإ

( تلميذ بيامن اكن عدد 12دد التالميذ اذلين دلهيم احنناء جانيب )( تلميذ واكن ع92( س نة حيث اكن عدد التالميذ يف هذه املرحةل السنية )13-12وخاصة املرحةل السنية من )

% كام 22( تالميذ واكنت النس بة املئوية لالحنراف القوامية يف هذه املرحةل 3( واكن عدد التالميذ املشرتكني يف الاحنرافني )6التالميذ اذلين دلهيم فلطحة يف القدمني )

( بيامن 11( تلميذ واكن عدد التالميذ اذلين دلهيم احنناء جانيب )81( س نة والبالغ عددمه يف هذه املرحةل )14-13رحةل السنية من)( واخلاص ابمل3يتضح من خالل اجلدول رمق)

راف القوامية يف هذه املرحةل ( تالميذ واكنت النس بة املئوية لالحن3( تالميذ و ان عدد التالميذ املشرتكني يف الاحنرافني )7اكن عدد التالميذ اذلين دلهيم فلطحة يف القدمني )

 %25السنية 

( تلميذ 14( تلميذ حيث اكن عدد التالميذ اذلين دلهيم احنناء جانيب )63( س نة والبالغ عددمه )15-14( واخلاص ابملرحةل السنية من )4كام يتضح من خالل اجلدول رمق )

ن التالميذ املشرتكني يف الاحنرافني اكن عددمه )( تالميذ و 5بيامن اكن عدد التالميذ اذلين دلهيم فلطحة يف القدمني ) ( تلميذ حيث بلغت النس بة املئوية لالحنراف القوامية 2اإ

ن احنراف الاحنناء اجلانيب أأكرث انتشارًا دلي تالميذ هذه 2009% حيث تتفق نتاجئ هذا البحث مع دراسة اإسامعيل صاا )33يف هذه املرحةل السنية  ( واليت أأكدت اإ

 املرحةل.

 

 كذكل تتفق نتاجئ هذا البحث مع دراسة منال عبدالعزيز هذه املرحةل.و 
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% 22( س نة 13-12حةل السنية من )ومقارنة لنتاجئ البحث يتضح ان هناك فروق يف نس بة الاحنرافات القوامية بني املراحل السنية الثالثة حيث اكنت النس بة املئوية يف املر 

% حيث تعترب هذه النس بة مرتفعة مقارنة ابملرحلتني 33( س نة 15-14% بيامن اكنت النس بة املئوية يف املرحةل السنية من )25( س نة 14-13واكنت يف املرحةل السنية )

 السابقتني

 الاس تنتاجات والتوصيات
 الاســتنتــاجـــات:4-1

 ة توصل الباحثني اإيل الاس تنتاجات االتيه:يف ضوء اهداف البحت ويف حدود العينات واالإجراءات والنتاجئ املس تخلصة من خالل معاجلات االإحصائي

 (س نه مبدرسه يفرن املدينة وخاصة  احنراف الاحنناء اجلانيب وفلطحة القدمني .15-12توجد احنراف قواميه بني تالميذ املرحةلالسنية من ) -1

 %22بنس بة ( س نة 13-12متثل النس بة املئوية لالحنراف القوامية موضوع البحث دلي املرحةل السنية من )– 2

يل نس بة 14-13بيامن اكنت النس بة املئوية لالحنراف القوامية دلي تالميذ املرحةل السنية)-3  %25(س نة وصةل اإ

 %33( س نة فاكنت النس بة املئوية لالحنراف القوامية متثل 15-14أأما املرحةل السنية من ) -4

 نة يويص الباحثني مبا ييل :يف ضوء أأهداف البحث واس تنتاجاتة ويف حدود العي  الـــتوصيات: 4-2

 رضورة الاهامتم بتالميذ هذه املرحةل السنية و وضع الربامج العالجية الازمة لالحنرافات القوامية-1

 نرش الثقافة القوام اجليد بني التالميذ يف مجيع املراحل السنية اخملتلفة.-2

 ت القوامية دلي تالميذ داخل املؤسسات التعلميية.رضورة اإجراء اختبارات دورية للقوام تساعد عيل اكتشاف الاحنرافا-3

 كام يويص الباحثني برضورة اإجراء املزيد من ادلراسات يف هذا اجلانب.-4

 املةةةةةراجــع

 
 (1988الصحة الرايضية والعال  الراييض املكتبة املرصية ،صيدا لبنان )أأمحد الصبايح : -11

برا-2 منشورة ،لكية الرتبية البدنية ( س نة، رساةل ماجس تري غري 11-10ية عيل حتدب الظهر  وبعض املتغريات الوضيفية للبنني بأأعامر )اثر المترينات العالج همي الصاحلني : اإ

                                                                                                                            2006،جامعة الزاويــــة 

براهمي ابلقامس كساب : -3 ةالبدنية بعض الأصاابت البدنية واملتغريات الفس يولوجية املرتبطة ابلأنشطة الرايضية دلي الناش ئني يف ليبيا رساةل دكتوراه منشورة لكية الرتبياإ

 (2007للبنات جامعة الاسكندرية )

(                                                                                                                         15-12اجلسم ادلاخلية دلي التالميذ املرحةل العمرية من ) بعض الاحنرافات القوامية وعالقهتا مبكوانت: اإسامعيل صاا-4

 (2009لكية الرتبية البدنية جامعة الزاوية )

قبال رمسي -5  (2006ا ابالحنرافات القوامية دلي تالميذ املرحةل االإعدادية ابلزاوية ،املؤمتر  الثالث لعلوم الرتبية البدنية ،اجملد الأول )الوعي القوايم وعالقهت  :اإ

 (1990عمل النفس المنو )الطفوةل واملراهقة ( عامل الكتاب ، القاهةةرة ): حامد عبدالسالم زهران-6

 (1991اييض ، مشاة املعارف، الاسكندرية )اللياقة البدنية والتدليك الر : حياة عياد-7

 صفاء صفاء ادلين                                             

                               عن الاحنرافات القوام لطلبات املرحةل الاعداية مبدينة الاسكندرية وعالقهتا ابملس توي الاقتصادي  والاجامتعي ، رساةل ماجس تري غري دراسة : رجاء أأمحد بالل-8

     (                                                                                                1973منشورة ،  املعهد العايل للرتبية الرايضية للمعلومات الاسكندرية  )

 (2004والنرش والتوزيع الاسكندرية ) القوام التشوه والعال  املكتبة املرصية للطباعة:زيك محمد حسن  -9

 محمد صالح ادلين   

رساةل ماجس تري غري منشورة لكية  ( س نة12-9تأأثري برانمج مقرتح للمترينات البدنية لوقاية من الاحنرافات القوامية للعمود الفقري للمرحةل السنية): مسية مجعة الطبيقي-10

 (1984الرتبية ،جامعة طرابلس)

 (                                                     1985القوام و عيوبه وتشوهاته وطرق حملافظة عليه، دار القاهرة )نصور : رسور أأسعد م -11

 القوام البرشي وس بل احملافظة علية الطبعة الاويل :صاا بسري سعد  -12

 (2013دار زهران للنرش والتوزيع الاردن )(  1981تربية القوام ، دار الفكر العريب القاهرة )عباس الرميل : -13

 (1989رساةل دكتوراه غري منشورة ،الاسكندرية )  تأأثري برانمج تأأهييل عيل درجات فلطحة القدم، يق عبداجلواد: عبدالباسط صد-14

 (2005لقاهرة )مبادئ عمل الترشحي الوصفي والوظيفي الطبعة الاويل ، مركز الكتاب ، امحليد زاهر  : عبدالرمحن عبد ا-15
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 (1995الربامج احلركية والتدرييب ابالإسكندرية للصغار منشاة املعارف ) -عفاف عبدالكرمي: -16

 (2005أأمهية المترينات البدنية يف عال  التشوهات القوامية دار الوفاء دلنيا الطباعة )فرا  عبدامحليد : -17   

 (1984تشوهات القوام والتدليك الراييض ،الهيئة املرصية العامة للكتاب الاسكندرية ) محمد الس يد شطا: -18

 (1988مبادئ العال  الراييض دار الفكر العريب  القاهرة )محمد أأنور فتحي : -19

 (1997القوام املثايل ادلار القومية للطباعة والنرش الاسكندرية )محمد حسن غامدي : -20

 (                                                                                                                  1997التقومي والقياس يف الرتبية البدنية دار الفكر العريب ،اجلزء الثالث الطباعة الاويل ، القاهرة ) : محمد صبحي حس نني-21

 (1995مود الفقري دار املعارف الاسكندرية )مياكنيكية اإصابة العمحمد عادل رشدي : -22

 (1995القوام السلمي للمجمتع ،دار الفكر العريب القاهرة )محمد عبدالسالم راغب : -23

  (                                                    1991عمل الترشحي الطيب للرايضيني ،دار الفكر العريب القاهرة )محمد فتحي هنيدي : -24

غري منشورة ، لكية الرتبية البدنية للبنني ،القاهرة جامعة  التشوهات القوامية لالعيب ادلرجة الاويل يف كرة القدم يف مجهورية مرص ، رساةل ماجس تريمحمد واجيه سكر: -25

 (1976حلوان )

براهمي : -26  ميذات املرحةل الابتدائية دلوةل لكويتدراسة بعض التشوهات القوامية للطرف السفيل  لتالميذ وتل منال عبدالعزيز اإ
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 مرحلة الروضة  ياالعاقة البصرية ف يلذو يفاعلية برنامج تدريبي لخفض السلوك العدوان

 د. حنان مبارك محمد القحطاني*

 جامعة الحدود الشمالية –كلية العلوم واآلداب  -استاذ رياض االطفال المساعد

 :لبحثومشلكة ااملقدمة 

ذا ما أأحس نما مساعدهتا عىل حتقيق قدر ممكن من التقبل عىل ن املعاقني برصاًي اإ ننا سوف نمتكن من تأأهيلهم لالخنراط ابجملمتع مما  اإ املس توى الأرسي والشخيص والاجامتعي فاإ

الأساس يف مشالكهتم كنتيجة  اهتم املعرفية بشلك ملحوظ واليت تعترب يهأأن هؤالء الأطفال تنخفض دلهيم قدر  قد يعود عىل أأرسمه ابخلري واملنفعة ومن مث اجملمتع بأأرسه، ذكل

عاقة البرصية، ذلكل فهناك حماوالت مس مترة ن مل يكن هناك أأمل يف عالهجا  تتسم ابجلدية من قبل علامء النفس والرتبية حملاوةل ختفيف شدة هذه املشالكت لالإ عىل الأقل اإ

 .هنائًيا

ن التنبؤ بنجاح املع  يتوقف يف املقام الأول عىل مةا يتةوفر لنةا مةن معلومةات عةن خمتلةف جوانةب خشصةيته، اق برصاًي يف احلصول عىل التقبل الأرسيولهذا فاإ

طار اجملمتع ليه، وال نس تطيع أأن نغفل التأأثري مةن جانةب اجملمتةع عةىل أأي فةرد وخصوًصا اذلي تلعبه أأمناط التنش ئة الاجامتعية يف سلوكه داخل اإ يكةون يف نفةس ال  اذلي ينمتي اإ

املعقةد الإدرااكت الأفةراد  والترصةف حبمكةه يف املواقةف الاجامتعيةة تكةون اتبعةة مضةن التفاعةل الاجامتعةي ادلرجة وكذكل عنرص الفروق الفردية والقةدرة عةىل فهةم الآخةرين،

 ..(Daniel et al., 1988, 109) الاجامتعي الاجامتعية، واملعرفة الاجامتعية، وقدرات الأداء

 

ىل كبار فبدون تكل املهارات وهو املقابل للرفض الأرسي فهو يلعب دوًرا –خيص التقبل الأرسي وفامي  التفاعلية الاكفية  تاكملًيا يف كيفية حتول الش باب الصغار اإ

ن الفرد يواجه العديد من املشالك يف جماالت احلياة   (Bates et al., 2003, 110) فاإ

  

ىل المتتةع مببةاجه احليةاة وادلافةع لطفل ذو االإعاقة البرصية يعاين من( أأن ا99، 1997كام يرى كامل سامل ) اإىل الانةزواء  الرصاع ادلامئ، فهةو يف رصاع بةني ادلافةع اإ

ىل الرعاية، فهو مان، ودافع اإىل الاس تقالل، ودافع اإ همام انل مةن  يدرك أأنه يرغب من هجة أأن يكون خشصية مس تقةل دون تدخل من الآخرين، ولكنه يف نفس الوقت طلًبا للأ

نه يظل يف حاجة ملساعدهتم مما يودل يف ذ كثةرًيا مةا  نفسه مشاعر العجز والعزةل والنقص، وبعض الرصاعات والسةلوكيات غةري املأألوفةة، اس تقالل، فاإ ومجهنةا السةلوك العةدواين اإ

حباطات يف احلياة ال  يظهر سلوك عدواين واحنرافات سلوكية دلى يتسمون من الناحية الانفعالية بعدد من السامت الةيت  يومية، وهو ما جيعلهماملكفوفني نتيجة ما يالقونه من اإ

 .يأأيت العدوان يف مقدمهتا

ىل أأن العالقة بني الشعور  .Condreil et al (1998) وقد توصلت دراسة كبري،  ابلعدوانية والسلوك العدواين دلى املعاقني برصاًي يه عالقة مرتبطة بشلك اإ

ىل أأنه لكام  12-7املعاقني برصاًي تراوحت أأعامرمه ما بني ) ( طفاًل من17، واليت تكونت من )McClellan and Werry (2003) ةكام أأشارت نتاجئ دراس  ( س نة، اإ

 .فهيا ري املرغوبالسوي يتحقق التوافق الاجامتعي دلهيم ويتخلصون من السلوكيات غ تدريب الأطفال املعاقني برصاًي عىل املهارات الاجامتعية والسلوك الاجامتعي

 

، واخنفةاض وذوي االإعاقة البرصية يغلةب علةهيم سةوء التوافةق النفيسة اذلي يتبةدى يف تكةوين مفهوًمةا سةالًبا عةن ذواهتةم مبةا يةؤدي اإىل ضةعف الثقةة ابلةنفس

االإحساس ابخلجل اذلي يرجع اإىل االإحساس بأأن االإعاقةة االإذعانية والاعامتد املرسف عىل الآخرين، و  االإحساس ابلأمن، فضاًل عن مشاعر العجز وادلونية اليت ترفع مس توى

خفاهئا ابالبتعاد عن الآخرين والانطواء، كام يرتتب عىل هذه االإعاقة لها دور كبري يف تشويه صورة الوجه، فيحاول املعاق بعض املشالكت يف معليةة المنةو الاجامتعةي،  برصاًي اإ

للحد من السلوك العدواين وختفيف الةرفض الاجامتعةي، واسة تخدام  تقاللية والشعور ابالكتفاء اذلايت، ذلا يفرتض تدريهبمالالزمة لتحقيق الاس   واكتساب املهارات الاجامتعية

ىل القبول الاجامتعي  .الربامج االإرشادية املناس بة اليت تؤدي اإ

 

مةن  تلفة، وهذا التشكيل خيضع العتبارات تتصل بذات الطفلخشصيته بأأبعادها اخمل  وبدًءا من مرحةل الطفوةل فهيي من أأمه املراحل يف حياة الفرد، حيث تشلك

)صةبحي  لنوعيةة هةذه املثةريات احمليطةة بةه ودرجهتةا ويه الةيت تشةلك خشصةيته بةلك جوانهبةا هجة من حيث اس تعداداته وقدراته وفعاليته واسة تجابته للمةؤثرات، كةام ختضةع

 (.204، 2005الكفوري، 

نه من خالل هذه العالقات الأوليةة تمنةي جامتعية واليت تكس به الشعورويف هذه املرحةل تبدأأ عالقات الطفل الا خرباتةه يف  بقميته وذاته مع أأفراد أأرسته، حيث اإ

بلةور والاتةزان خشصةيته يف الت  به وقيامه بدوره اخلاص ويمنو دليه الشعور ابلطمأأنينةة وعةن طريةق التفاعةل تأأخةذ احلب والعاطفة وامحلاية ويزداد منوه بزايدة تفاعهل مع احمليطني

 (.34، 2005)محمد القزاز، 

ما Howard (201 ,2004وتذكر داخل الفصةل أأو داخةل الأرسة، فةداخل الفصةل قةد يةمتكن املعةمل مةن خةالل توجيةه  ( كيفية التعرف عىل الطفل املرفوض اإ

وكةذكل ميكةن  ثةل، وذكل لتحديد درجة قبةول هةؤالء الأطفةال مةن أأقةراهنم،من الأس ئةل املام مجموعة من الأس ئةل عىل سبيل املثال، من مه اذلين حتب أأن تلعب معهم؟ وغريها

يف املةزنل فةميكن للةوادلين  حاةل انفةراده مةع نفسةه، ويف عالقتةه بأأقرانةه، ويف درجةة قبةول الآخةرين  ، أأمةا للمعلمني وفريق العمل يف املدرسة مالحظة الطفل يف امللعب ويف

وأأثنةاء اللعةب معهةم ومشةاعره جتةاههم  من خالل املالحظة املس مترة لطفلهم من حيةث كيةف حيةل رصاعاتةه مةع أأقرانةه ل، ويمت ذكلالتعرف عىل طفلهم هل هو منبوذ أأم مقبو 

 .للعب معه وهل يقبل أأو يرفض ومشاعرمه جتاهه، وهل يدعوه أأحد أأقرانه

 

دماهجم يف اجملمت الةزمن وميكةن تقلةيهل، وهةذا يتوقةف  ع، والرفض مفهوم مةرن يتطةور عةربوالرفض الاجامتعي هو العقبة الكربى دلى الأطفال املعاقني يف سبيل اإ

بناهئم  بدرجة كبرية عىل مجموعة من العوامل الأرسية وخربات  .Michael et al. (2003, 267)  الطفوةل ومدى تشجيع الآابء لأ
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ملةام مبعانهيةا يسةهم ىفالأوىل يف التنشة ئة الاجامت أأن الأرسة يه نواة اجملمتع والبيئة احلاضةنة وترى الباحثة ن االإ حتقيةق التوافةق الأرسى ومةن مث  عيةة، وابلتةاىل فةاإ

فيجب عةال  الأرسة قبةل عةال  الفةرد والعمةل  العال  الأرسي اذلي يعترب الأرسة وحدة العمل العاليج وليس الفرد املريض الاجامتعى، وجيب الاهامتم ابالإرشاد الأرسي أأو

 .ة املضطربة حبيث خيتفي السلوك املضطربالأرس  عىل تغيري العالقات بني أأفراد

 

ملتغةريات  اليت مل تتعةرضوبناًء عىل ما تقدم، ومن خالل اإطالع الباحثة عىل الكثري من ادلراسات السابقة والبحوث العربية والأجنبية واليت تعارضت فامي بيجهنا و 

ىل اإجراء مثل هذه ادلراسة ادلراسة بصورة جممتعة، مما دفع الباحثة  الكشف عن فعالية برانمج تدرييب خلفض السلوك العدواين ذلوي االإعاقة البرصية يف مرحةل الروضة.ويه  اإ

 

 أأهداف ادلراسة:

ىل الكشف عن فعالية برانمج تدرييب خلفض السلوك العدواين ذلوي االإعاقة البرصية يف مرحةل الروضة.  هتدف ادلراسة احلالية اإ

 فروض البحث: 

 صطلحات النظرية ونتاجئ ادلراسات السابقة   صياغة فروض البحث احلالية عىل النحو التايل:مفن خالل الاطالع عىل امل

 املعاقني برصاًي. يف القياسني القبيل والبعدي للسلوك العدواين دلى الأطفال توجد فروق ذات دالةل احصائية بني متوسطي رتب درجات اجملموعة التجريبية (1

 اجملموعتني التجريبية والضابطة يف القياس البعدي للسلوك العدواين دلى الأطفال املعاقني برصاًي. متوسطي رتب درجات توجد فروق ذات دالةل احصائية بني (2

 املعاقني برصاًي. يف القياسني البعدي والتتبعي للسلوك العدواين دلى الأطفال ال توجد فروق ذات دالةل احصائية بني متوسطي رتب درجات اجملموعة التجريبية (3

 

 صطلحات البحث:م

 املعاقون برصاًي:

 ال ميلكون االإحساس ابلضوء، وال يرون شةيئًا عةىل االإطةالق، ويتعةني علةهيم مه اذلين فقدوا حاسة البرص منذ امليالد أأو قبل سن اخلامسة من معرمه، حبيث

 .قون مبدارس النور والأمل للمكفوفنيالاعامتد عىل حواسهم الأخرى والوسائل املساعدة يف االإدراك والتعمل، والتوجه واحلركة، ويلتح

 

 راسات السابقة:ادل

ىل التعةرف عةىل أأثةر بةرانمج يف خفةض Agrotou (2003) قام العةدوان دلى املكفةوفني وتكونةت أأدوات ادلراسةة مةن بةرانمج يقةوم عةىل  بدراسةة هةدفت اإ

( 15( سة نوات كفيةف ودليةه سةلوك عةدواين والثةاين معةره )9طفلني أأحدهام معره ) الطقوس ادلينية واس تخدام املوس يقى واملرسحيات، وتكونت عينة ادلراسة من اس تخدام

ىل أأن الطقةوس ادلينيةة س نة الأطفةال  والعةال  ابملوسة يقى واملرسةحيات لهةا دور فعةال يف خفةض السةلوك العةدواين دلى ودليه سلوك عدواين، وقد أأسفرت نتاجئ ادلراسةة اإ

 .واملراهقني املعاقني برصايً 

 والتغذية املرتةدة اللفظيةة خلفةض سةلوك رضب اجلسةم المنطةي دلى العميةان، وهةدفت دراسة موضوعها توجيه اذلات .Ncadam, et al (2003) كام أأجرى

عاًمةا  (23) رضب اجلسم المنطي دلى العميان، وتكونت عينة ادلراسةة مةن شةاب يةرتاوح معةره ادلراسة اإىل حفص كفاءة العد اذلايت والتغذية املرتدة واملدح اللفظي يف خفض

خمتلفةة مةن الأداء  العميان )بأأنه هو املقارنة بني السلوك الشخيص ومجموعة مس توايت لتحديد جوانةب ودليه سلوك عدواين، وعرفت ادلراسة سلوك رضب اجلسم المنطي دلى

القامئ عىل التغذيةة املرتةدة اللفظيةة وتوجيةه اذلات  عن فعالية الربانمج اذلاتية والسلوك التنظميي(، وأأسفرت نتاجئ ادلراسة تقابل هذه املس توايت واحلاجة اإىل املالحظة الفردية

 .برصايً  المنطي دلى العميان، وأأوصت ادلراسة بفاعلية الربانمج مع املراهقني املعاقني يف خفض سلوك رضب اجلسم

 

ىل التعةرف عةىل فاعليةة2006حسيب محمد حسيب ) وقد قام  دارة ا ( بدراسة هةدفت اإ لغضةب يف حتسةني جةودة احليةاة دلى املةراهقني ذوي التةدريب عةىل اإ

حداهام االإعاقة حةداهام جتريبيةة والأخةرى البرصية، وتكونت عينة ادلراسة من أأربع مجموعات، مجموعتني من اذلكور اإ ضةابطة،  جتريبية والأخرى ضابطة، ومجمةوعتني مةن االإانث اإ

دارة  ( عاًما، وكشفت ادلراسة عن19-16مبحافظة القاهرة، أأعامرمه ترتاوح بني ) فني( أأفراد من مدارس النور الثانوية للمكفو 10وقوام لك مجموعة ) جيابية فاعلية التدريب عىل اإ اإ

 .بشهرين واس مترار هذه الفاعلية بعد انهتاء فرتة املتابعة ذوي االإعاقة البرصية، وذكل بعد الانهتاء من تطبيق الربانمج مبارشة، الغضب يف حتسن جودة احلياة دلى املراهقني

 

ىل التعةرف عةىل فعاليةة2011لزام عوض لزام ) وقام  بةدوةل  بةرانمج تةدرييب للحةد مةن السةلوك العةدواين دلى املةراهقني ابلتعلةمي الصةناعي ( بدراسة هةدفت اإ

حةداهام جتريبيةة وتكونةت مةن  لعينةة اإىل مجمةوعتنيالثانوية ابلتعلمي الصناعي بدوةل الكويةت، و  تقسة مي ا ( طالًبا من طالب املرحةل20الكويت، وتكونت عينة ادلراسة من ) اإ

الصةناعي بةدوةل الكويةت، بةرانمج  واش متلت أأدوات ادلراسةة عةىل مقيةاس السةلوك العةدواين للمةراهقني ابلتعلةمي ( طالب،10( طالب والأخرى ضابطة وتكونت من )10)

ويتةين واختبةار ويلكوكسةون،  -اختبةار مةان  ك العدواين، ومتت املعاجلةة االإحصةائية ابسة تخدامالفنية( خلفض السلو  -الرايضية -تدرييب يعمتد عىل بعض الأنشطة )الاجامتعية

 .التجريبية بعد تطبيق الربانمج دالةل اإحصائية بني متوسطي رتب درجات السلوك العدواين لأفراد اجملموعة وكشفت ادلراسة عن وجود فروق ذات

 

ىل املقارنة بنيRiaz et al.(2015 وسعت دراسة  الأطفال العاديني وذوي االإعاقة البرصية يف املشالكت السلوكية وتنظمي اذلات، الكشف عن نوعية العالقة ( اإ

 ( من الأطفال املكفوفني يف50راسة )بني هذين املتغريين، ابالإضافة اإىل حتديد الفروق يف املشالكت السلوكية وتنظمي اذلات طبقًا لبعض املتغريات ادلميجرافية. وشارك يف ادل

حدى املدارس احلكومية يف الهور وجوجرانوالا. واس تخدمت ادلراسة القامئة املرجعية للسلوك الطفيل، ومقياس 50أأحد املراكز الرتبية اخلاصة، و) ( من الأطفال العاديني يف اإ

ىل أأنه   حتويل هاتني ىل لغة برايل لتناسب خصائص عينة املكفوفني.  تنظمي اذلات، واذلان متت ترمجهتام وحساب خصائصهام الس يكومرتية. وجتدر االإشارة اإ الأداتني اإ

ىل تفوق الأطفال العاديني وحصوهلم عىل درجات مرتفعة يف تنظمي اذلات، وذكل خبالف املكفوفني اذلين كرث  ت مشالكهتم السلوكية مقارنة وابلنس بة للنتاجئ، فقد أأشارت اإ

وكية والتنظمي الانفعايل. وابلنس بة لعامل النوع، فقد اكنت املشالكت السلوكية أأكرث بني اذلكور، بيامن اكنت االإانث ابلعاديني. ووجدت كذكل عالقة سالبة بني املشالكت السل

انهتت ادلراسة اإىل ض املشالكت السلوكية. و أأكرث تنظامي النفعاالهتن. أأيضًا، متزي الأطفال يف الأرس ذات املس توايت التعلميية املرتفعة ابرتفاع مس توى التنظمي الانفعايل واخنفا

 الانفعايل بني هذه الفئة. القول برضورة تقدمي املزيد من الرعاية وادلمع الاجامتعي للأطفال املكفوفني نظرًا النتشار املشالكت السلوكية واخنفاض مس توى التنظمي
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ة دلى الطالب ذوي االإعاقة البرصية. واش متلت عينة تقيص العالقة بني املهارات الاجامتعية واملشالكت السلوكي Runjić et al. (2015)وحاولت دراسة

عامًا. ومجلع البياانت، ارتكنت ادلراسة اإىل مقياس تقدير  17-13( من أأولياء الأمور جملموعة من الطالب ذوي االإعاقة البرصية ممن تراوحت أأعامرمه ما بني 39ادلراسة عىل )

(. وأأسفرت النتاجئ عن وجود عالقة سالبة بني املهارات الاجامتعية واملشالكت 1990)Gresham and Elliott (، واذلي أأعده لك من SSRSاملهارات الاجامتعية )

قارنة بغريمه. وقد جتلت هذه السلوكية دلى الأطفال ذوي االإعاقة البرصية، حيث أأظهر الأطفال ذوو املس توايت املنخفضة من املهارات الاجامتعية مشالكت سلوكية أأكرث م

 كبري يف جمال التعاون، ذكل أأن الأطفال الأكرث حتماًل للمس ئولية والأكرث تعاواًن مع غريمه اكنوا أأقل ارتاكاًب للمشالكت السلوكية.العالقة بشلك 

 

فال ( تقيص العالقة بني الوظائف التنفيذية والًك من املشالكت السلوكية والكفاءة التواصلية دلى الأط2015) Heyl and Hintermairواس هتدفت دراسة 

( من الأطفال املعاقني برصاًي يف املدارس العامة أأو املدارس اخلاصة 226املكفوفني وضعاف البرص. وقام املعلمون املشاركون يف هذه ادلراسة بتقدير الوظائف التنفيذية لة )

لقوى والصعوابت لتقدير الكفاءة التواصلية واملشالكت السلوكية. وأأشارت بتكل الفئة، وذكل ابس تخدام النسخة الأملانية ملقياس التقدير السلويك للوظائف التنفيذية، ومقياس ا

ث اخنفضت درجات الأطفال املعاقني النتاجئ اإىل وجود فروق ذات دالةل اإحصائية مرتفعة يف مجيع جماالت الوظائف التنفيذية بني الأطفال ذوي االإعاقة البرصية واملبرصين، حي

ومما خرى. وأأظهرت النتاجئ وجود عالقة بني الوظائف التنفيذية واملشالكت السلوكية والكفاءة التواصلية دلى الأطفال ذوي االإعاقة البرصية. برصاًي مقارنة بأأفراد اجملموعة الأ 

لعديد من الأطفال ذوي االإعاقة اس بق يتضح أأن مدى واسع من مظاهر الوظائف التنفيذية ذات الأثر الهام فامي يتعلق ابلمنو الاجامتعي الانفعايل ال تمنو بشلك مالمئ دلى 

الرتكزي عىل الكفاءات اخلاصة بتحويل البرصية، الأمر اذلي يؤدي اإىل تفامق املشالكت السلوكية واخنفاض الكفاءة التواصلية دلهيم. وبناًء عىل ما س بق، أأوصت ادلراسة برضورة 

ىل تعزيز الكفاءة الكفاءة التواصلية دلى هذه الفئة سعيًا لتحسني الوظائف التنفيذية وخفض املشالكت الانتباه والفهم الانفعايل ذات الأثر الهام يف س ياق ادلمج، ابالإضافة اإ 

 السلوكية دلهيم.

 

( اإىل تقيص فعالية العال  ابملوس يقى خلفض السلوك العدواين دلى املراهقني املعاقني برصاًي. وقد   تطبيق 2015) .Hashemian et alوهدفت دراسة 

، ابالإضافة ملقياس مقياس Buss & Perryطالب. واس تخدمت ادلراسة مقياس العدوان لة  7يج القامئ عىل اس تخدام املوس يقى عىل أأربعة فصول قوام لك مجهنا التدخل العال

قة للك جلسة. واس تخدمت ادلراسة ( دقي90واذلان متت الاس تجابة علهيام من قبل املعلمني. وانطوى ذكل التدخل عىل اثين عرش جةل عالجية بواقع ) Rutterالسلوك لة 

حصائيًا. وجتدر االإشارة اإىل مراعاة التاكفؤ بني اجملموعتني التجريبية والضابطة  –يف السن، املاكنة الاجامتعية  اختبار )ت(، وحتليل التباين من أأجل حتليل البياانت اإ

ىل القول بفعالية الت  دخل القامئ عىل املوس يقي يف خفض السلوك العدواين دلى أأفراد اجملموعة التجريبية.الاقتصادية، ومس توى تعلمي الوادلين. وخلصت ادلراسة اإ

 

 اإجراءات البحث:
عمتد البحث عىل املجهنج التجرييب وهدفه التعرف عىل فاعلية برانمج تدريىب )مكتغري مس تقل( خلفض السلوك العدواىن دلى اطفال ي : أأواًل: مجهنج البحث والتصممي التجرييب

الضابطة( للوقوف عىل أأثر الربانمج )القياس البعدى( عىل  –عاقني برصاي )مكتغري اتبع(، اإىل جانب اس تخدام التصممي التجرييب ذو اجملموعتني املتاكفئتني )التجريبية الروضة امل

 املتابعة )القياس التتبعى(.املتغريات حمل البحث، فضاًل عن اس تخدام التصممي ذو اجملموعتني للوقوف عىل اس مترارية أأثر الربانمج بعد فرتة 

 

( طفاًل، و  اختيار أأطفال اجملموعتني )التجريبية 20اش متلت العينة الجهنائية لاراسة احلالية بعد استبعاد احلاالت املتطرفة ىف متغريات التاكفؤ عىل )اثنياً: عينة البحث: 

جياد الفرق بني 6 - 3والضابطة( من خالل ملفات الأطفال، وقد تراوحت أأعامر الأطفال ما بني ) ( س نوات من الاطفال امللتحقني برايض الاطفال يف الرايض  و  اإ

( أأطفال، وقد   التاكفؤ بني 10( أأطفال، والثانية ضابطة وعددها )10متوسطي رتب أأعامر أأعضاء اجملموعتني،   تقس ميهم اإىل مجموعتني متساويتني الأوىل جتريبية وعددها )

  من العمر الزمين والسلوك العدواىن، واجلدول التايل يوحض نتاجئ تاكفؤ اجملموعة التجريبية والضابطة ىف هذه املتغريات:أأفراد اجملموعتني يف لك

 

 للفروق بني رتب درجاتMann-Whitney (U) ويتين   –نتاجئ اختبار مان ( 1جدول )

 مجموعيت البحث ودالالهتا يف العمر والسلوك العدواىن

الاحنراف  املتوسط العدد اجملموعة املتغريات

 املعياري

متوسط 

 الرتب

مس توى  Zقمية  Uقمية  مجموع الرتب

 ادلالةل

 غري دال 0.635 42.00 97.0 9.70 0.32 4.54 10 التجريبية العمر الزمين 

 113.00 11.30 0.28 4.31 10 الضابطة

السلوك 

 العدواىن

 غري دال 0.038 49.5 104.5 10.45 10.53 141.2 10 التجريبية

 105.5 10.55 7.61 141.0 10 الضابطة

يف هةذه  ( أأنه ال توجد فروق داةل احصائيا بني اجملمةوعتني التجريبيةة والضةابطة ىف العمةر الةزمىن والسةلوك العةدواىن، ممةا يعةىن تاكفةؤ اجملمةوعتني1يتضح من خالل جدول )

 املتغريات.

 

 اثلثاً: أأدوات البحث:

عداد: الباحثه(( مقياس السلوك العد1)  واىن )اإ

 والإعداد مقياس بعض السلوك العدواىن دلى أأطفال الروضة املعاقني برصاي، قامت الباحثة ابلآىت: 

 االإطالع عىل اُلطر النظرية وبعض ادلراسات السابقة الىت تناولت السلوك العدواىن. - أأ 

 

 واىن، ومجهنا:  االإطالع عىل عدد من املقاييس الىت اس ُتخِدمت لقياس السلوك العد -ب
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(، محمود محمةد 2005(، خادل رمضان عبد الفتاح سلامين )(Kazdin, 2002( ،2001أأمين عباس الكويم )، (1995اإهياب عبدالعزيز الببالوي )، (1991أأمحد الهبيي الس يد )

ميان محمد جامل ادلين ابراهمي )  ,Whitty& Carr) 2006(، )2006سلامين معر )  (.2008، اإ

 

عداد مقياس السلوك العدواىن دلى أأطفال الروضة املعاقني برصاي ىف صورته الأولية، مكواًن من ) قامت الباحثة   ة ىف ضوء ذكل ( مفردة تُعةرب عةن السةلوك العةدواىن 69ابإ

يذاء الآخرين. حيث اهمتت الباحثة غة أأبعاد وعبارات املقياس، حبيث ابدلقة ىف صيا الىت يعاىن مجهنا طفل الروضة املعاق برصاي ومجهنا العناد واخلوف والانسحاب واإ

ة واحةدة. وبنةاًء عةىل ال حتمل العبارة أأكرث من معىن، وأأن تكون حمددة وواحضة ابلنس بة للحاةل، وأأن تكون مصاغة ابللغة العربية، وأأال تشة متل عةىل أأكةرث مةن فكةر 

عةداد ذكل،   حتديد أأبعاد املقياس وحتديد العبارات من خالل الاطالع عىل بعض ادلراسات الس ابقة الىت تناولت السلوك العةدواىن. ومةن خةالل مةا سة بق   اإ

 الصورة الأولية للمقياس والىت اش متلت عىل أأربعة أأبعاد  وىه

يذاء الآخرين. وترتبط هذه الأبعاد الىت   حتديدها بطبيعة وفلسفة وأأهداف البحث حيث يش متل لك بعد من هةذه  – 4الانسحاب،  -3اخلوف،  -2العناد،  -1 اإ

اس وذكل قبل التحكةمي لأبعاد عىل مؤرشات وعبارات حمصلهتا الجهنائية قياس لك بعد عىل حدة. وبناء عىل ذكل   صياغة العبارات اخلاصة بلك بعد من أأبعاد املقيا

 فردة.( م25البعد الرابع ) -4( مفردة، 21البعد الثالث ) -3( مفردة، 25البعد الثاىن ) -2( مفردة،  25البعد الأول ) -1وىه: 

 

 أأواًل: حساب صدق املقياس:

 صدق احملمكني: -1

والىت قل االتفةاق  َّ عرض املقياس ىف صورته الأولية عىل عدد من أأساتذة الصحة النفس ية وعمل النفس، و  اإجراء التعديالت املقرتحة حبذف بعض املفردات 

عادة صياغة مفردات أأخرى وفق ما اتفق 90علهيا عن ) عليه احملمكون، واجلدول التاىل يوحض نسب اتفاق السةادة احملمكةني عةىل مفةردات مقيةاس السةلوك %( بني احملمكني واإ

 ىل يوحض العبارات الىت   حذفها.%(. واجلدول التا90ابستبعاد املفردات الىت مل تصل نس بة اتفاق احملمكني علهيا اإىل ) العدواىن، وقد قامت الباحثة

 العبارات الىت   حذفها( 2جدول )

 املفردة الىت   حذفها رمق املفردة سلسلم 

 البعد الأول: العناد.

 يكره الآخرين. 4 1

 يس تخدم العنف مع الآخرين للحصول عىل حقوقه. 9 2

 دليه رغبة شديدة يف اس تغالل الآخرين. 13 3

 يسخر من الآخرين. 19 4

 يتضايق عندما يبدي الآخرون اقرتاحات بشأأن ما فعهل. 21 5

 ثاىن: اخلوف.البعد ال 

آ ىف حماولته ترك انطباعات طيبة عند الآخرين. 5 6  يكون هممومأ

 تراوده أأحالم مزجعة )كوابيس(. 10 7

 يفضل اجللوس مبفرده معظم الوقت. 14 8

 يشعر ابلوحدة وهو وسط الزمحة.  17 9

ذا عمل أأنك سوف تكون موضع تقيمي من أأشخاص هممني ىف حياته 25 10 آ اإ  يصري متوترأ

 البعد الثالث: الانسحاب.

قامة عالقات مع الآخرين. 1 11  يرفض اإ

يذاء الآخرين.  البعد الرابع: اإ

 يقوم ببعرثة أأغراض الآخرين عندما يغضبه أأحد. 3 12

 هيدد ويتوعد زمالءه ابلرضب. 4 13

 هيرب من املدرسة عندما يغضبه الآخرون. 8 14

 يس تخدم الصياح عند اللعب مع زمالئه. 20 15

 يقوم ابلبصق عىل الآخرين. 23 16

 

آراء السادة احملمكني 80( مفردة من املقياس ليصبح عدد مفرداته )16وبناء عىل اخلطوة السابقة   حذف )  عادة صياغة بعض املفردات بناء عىل أ ( مفردة، كام   اإ

 حبيث   حذف بعض اللكامت أأو استبدال بعض اللكامت بلكامت أأخرى مناس بة.

( طفل من نفس جممتع البحةث وخةار  100:   حساب صدق املقياس بطريقة الصدق العامىل للمقياس وذكل بتطبيقه عىل العينة الاس تطالعية وقواهما )ناءصدق الب  -3

    عينة البحث الأساس ية، واجلدول التاىل يوضةح نتاجئ ذكل:
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 التحليل العاميل لأبعاد مقياس السلوك العدواىن (3جدول )

 نسب الش يوع قمي التش بع ابلعامل بعادالأ 

 0.745 0.863 العناد

 0.776 0.881 اخلوف

 0.723 0.850 الانسحاب

يذاء الآخرين  0.622 0.789 اإ

 2.866 اجلذر الاكمن

 71.660 نس بة التباين

  

(، ممةا يعةىن أأنَّ هةذه 2.866)، واجلةذر الاكمةن ( 71.660)( تش بع أأبعاد مقياس السلوك العدواين عىل عامل واحد، وبلغةت نسة بة التبةاين 3يتضح من اجلدول )

 ؤكد متتع املقياس بدرجة صدق مرتفعة.الأبعاد الأربعة الىت تكون هذا العامل تعرب تعبريًا جيدا عن عامل واحد هو السلوك العدواىن الىت وضع املقياس لقياسها ابلفعل، مما ي

 صدق احملك )التالزىم(:  -3

عةداد الباحثةه( ودرجةاهتم عةىل مقيةاس  (Pearson)ط بطريقةة بريسةون   حساب معامل الارتبةا بةني درجةات العينةة الاسة تطالعية عةىل املقيةاس احلةاىل )اإ

عداد/ خادل رمضان )  ( مما يدل عىل صدق املقياس احلاىل.0.01( وىه داةل عند مس توى )0.425( مكحك خاريج واكنت قمية معامل الارتباط )2005املشالكت السلوكية اإ

 اتساق املفردات مع ادلرجة اللكية للمقياس: -4

جياد معامل ارتباط بريسون  بني درجات لك مفردة وادلرجةة اللكيةة للمقيةاس واجلةدول التةاىل يةوحض  (Pearson)وذكل من خالل درجات العينة الاس تطالعية ابإ

 ذكل:

 ( 4جدول )

 معامالت الارتباط بني درجات لك مفردة وادلرجة اللكية

يذاء الآخرين الانسحاب وفاخل العناد  اإ

 معامل الارتباط م معامل الارتباط م معامل الارتباط م معامل الارتباط م

1 0.117 1 0.502** 1 0.356** 1 0.299** 

2 0.071 2 0.249* 2 0.334** 2 0.177 

3 0.237* 3 0.143 3 0.446** 3 0.506** 

4 0.399* 4 0.456** 4 0.474** 4 0.321** 

5 0.376** 5 0.294** 5 0.383** 5 0.275** 

6 0.277** 6 0.457** 6 0.566** 6 0.118 

7 0.258** 7 0.571** 7 0.299** 7 0.321** 

8 0.361** 8 0.515** 8 0.368** 8 0.383** 

9 0.278** 9 0.624** 9 0.284** 9 0.366** 

10 0.545** 10 0.504** 10 0.400** 10 0.197* 

11 0.391** 11 0.494** 11 0.183 11 0.352** 

12 0.267** 12 0.527** 12 0.105 12 0.177 

13 0.580** 13 0.488** 13 0.268** 13 0.192 

14 0.347** 14 0.494** 14 0.257** 14 0.364** 

15 0.286** 15 0.239* 15 0.373** 15 0.376** 

16 0.150 16 0.449** 16 0.410** 16 0.452** 

17 0.286** 17 0.203* 17 0.323** 17 0.499** 

18 0.392** 18 0.334** 18 0.427** 18 0.427** 

19 0.308** 19 0.289** 19 0.276** 19 0.601** 

20 0.149 20 0.212* 20 0.620** 20 0.435** 

 0.01** مس توى ادلالةل                               0.05* مس توى ادلالةل 

ا صةادقة، ابسة تثناءأأ  (4يتضح من اجلدول )  حصائيًّا، أأى أأهنَّ  نَّ معظم مفردات مقياس السلوك العدواىن لأطفال الروضة املعاقني برصاي معامالت ارتباطها داةل اإ

حصائيًّا مما يعىن أأنَّ هذه املفرد11) ذ تبني أأنَّ معامالت ارتباط هذه املفردات ابملقياس معامالت صغرية القمية، وغري داةل اإ غري صادقة، ممةا يسة تدعى اسةتبعادها  ات( مفردة، اإ

 املفردات الىت   استبعادها من املقياس كنتيجة لعدم صدقها، واجلدول التاىل يوحض ذكل: متاًما من املقياس، وتبني الباحثة
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 املفردات الىت   استبعادها من املقياس لعدم صدقها والأبعاد التابعة لها (5جدول )

 لىت   حذفهااملفردة ا رمق املفردة مسلسل

 البعد الأول: العناد.

نه يشعر برغبة شديدة بعمل عكس ما يطلب منه.  1 1  عندما يأأمره خشص ال يثق به يف القيام بعمل ما فاإ

 يشعر يف العادة ابلتوتر عندما ييسء الآخرين الظن به. 2 2

 يشعر ابالستياء من لك يشء. 16 3

 يشعر أأنه فاقد الثقة بنفسه. 20 4

 الثاىن: اخلوف. البعد

 يشعر ابلضعف والتعب بسهوةل. 3 5

 البعد الثالث: الانسحاب.

 يرتبك عندما يسأأ  املرىب. 11 6

 ينتبه ملا يقو  زمالئه ابلفصل.  12 7

يذاء الآخرين.  البعد الرابع: اإ

 يقوم بعض شفاهه حىت يدمهيا أأو يصيهبا بأأذى. 2 8

 هم ابلرضب.يعتدى عىل الأطفال اذلين يلعب مع  6 9

 يقوم بقضم )عض( يده عندما يغضب. 12 10

 ميزق كتب وكراسات زمالءه. 13 11

 

( مفةردة يمتتعةون ابلصةدق ىف قياسةهم للسةلوك 69وبعد أأن   استبعاد العبارات الىت مل حتصل عىل درجات الصةدق، يصةبح العةدد اللكةى ملفةردات املقيةاس هةو )

 العدواىن. 

 اثنيًا: ثبات املقياس

عادة التطبيق: ط -1 عادة تطبيق الاختبار بفاصل زمىن قدره أأس بوعني وذكل عىل العينة الاس تطالعية، وريقة اإ    َّ ذكل حبساب ثبات مقياس السلوك العدواىن من خالل اإ

( مما يشةري 0.01لأبعاد الاختبار داةل عند ) ، واكنت مجيع معامالت الارتباط(Pearson)اس تخرا  معامالت الارتباط بني درجات أأطفال العينة ابس تخدام معامل بريسون 

ة حتت ظروف مماثةل وبيان ذكل ىف اجلدول التاىل: ذا ما اس تخدم أأكرث من مرَّ ىل أأنَّ الاختبار يعطى نفس النتاجئ تقريبًا اإ  اإ

عادة التطبيق( 6جدول )  نتاجئ الثبات بطريقة اإ

 ادلالةل مس توى معامل الارتباط بني التطبيق الأول والثاىن املتغريات

 0.01 0.808 العناد

 0.01 0.940 اخلوف

 0.01 0.963 الانسحاب

يذاء الآخرين  0.01 0.923 اإ

 0.01 0.971 ادلرجة اللكية

 

حصائيًّا بني التطبيق الأول والتطبيق الثاىن لأبعاد مقياس السلوك العدواىن، وادلرجة اللك 6يتضح من خالل اجلدول ) ية، مما يدل عىل ( وجود عالقة ارتباطية داةل اإ

 ثبات املقياس، ويؤكد ذكل صالحية مقياس السلوك العدواىن لقياس السمة الىت ُوضع من أأجلها. 

لفا ة كرونباخ:  -2  طريقة معامل أأ

طفال واكنت لك القمي مرتفعة كرونباخ دلراسة الاتساق ادلاخىل لأبعاد املقياس لعينة الأ  – َّ حساب معامل الثبات ملقياس السلوك العدواىن ابس تخدام معامل أألفا 

 ( وهذا يدل عىل أأنَّ قميته مرتفعة، ويمتتع بدرجة عالية من الثبات، وبيان ذكل ىف اجلدول التاىل:0.01وداةل عند )

 كرونباخ –معامالت ثبات مقياس السلوك العدواىن ابس تخدام معامل أألفا  (7جدول )

 كرونباخ –معامل أألفا  أأبعاد املقياس  م

 0.678 العناد 1

 0.721 اخلوف 2

 0.707 الانسحاب 3

 0.715 ايذاء الاخرين 4

 0.732 ادلرجة اللكية 5
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ا جيًدا لثبات املقياس، وبناء عليه ميكن العمل به7يتضح من خالل اجلدول )  .( أأنَّ معامالت الثبات مرتفعة، مما يعطى مؤرشًّ

 

 طريقة التجزئة النصفية: -3

( طفةال وطفةةل، مث   تصةحيح املقيةاس، مث جتزئتةه اإىل 100السلوك العةدواىن عةىل العينةة الاسة تطالعية الةىت اشة متلت عةىل ) بتطبيق مقياس قامت الباحثة

رتبةاط بطريقةة بريسةون قسمني، القسم الأول اش متل عىل عةىل املفةردات الفرديةة، والثةاىن عةىل املفةردات الزوجيةة، وذكل لةلك طفةل عةىل حةدة، مثَّ   حسةاب معامةل الا

(Pearson)  براون، ومعامل جةامتن العامةة للتجزئةة النصةفية، واكنةت قميةة  –بني درجات املفحوصني ىف املفردات الفردية، واملفردات الزوجية، فاكنت قمية ُمعامل س بريمان

  ُمعامل الثبات مرتفعة، حيث تدل عىل أأنَّ املقياس يمتتع بدرجة عالية من الثبات، وبيان ذكل ىف اجلدول التاىل:  

 ُمعامالت ثبات املقياس بطريقة التجزئة النصفية(8جدول )

 جامتن س بريمان ة براون أأبعاد املقياس  م

 0.723 0.863 العناد 1

 0.754 0.915 اخلوف 2

 0.806 0.905 الانسحاب 3

 0.709 0.829 ايذاء الاخرين 4

 0.733 0.947 ادلرجة اللكية 5

 

ت املقياس اخلاصة بلك من أأبعاده بطريقة التجزئة النصفية س بريمان ة براون متقاربة مع مثيلهتا طريقة جةامتن، ممةا يةدل عةىل ( أأنَّ معامالت ثبا8يتضح من اجلدول )

 أأن املقياس يمتتع بدرجة عالية من الثبات ىف قياسه للسلوك العدواىن.

 

 طريقة الاتساق ادلاخىل:  -4

بني أأبعاد مقياس السلوك العدواىن ببعضةها الةبعض مةن انحيةة، وارتبةاط لك بعةد ابدلرجةة  (Pearson)  حساب معامالت الارتباط ابس تخدام ُمعامل بريسون 

 اللكية للمقياس من انحية أأخرى، واجلدول التاىل يوحض ذكل:

 

 مصفوفة ارتباطات مقياس السلوك العدواىن  (9جدول )

 5 4 3 2 1 أأبعاد املقياس  م

     - العناد 1

    - **0.692 اخلوف 

   - **0.668 **0.664 الانسحاب 2

  - **0.540 **0.607 **0.553 ايذاء الاخرين 3

 - **0.799 **0.853 **0.885 **0.846 ادلرجة اللكية 4

 (0.01** دال عند مس توى دالةل )

 

 والثبات.( مما يدل عىل متتع املقياس ابالتساق ادلاخىل 0.01واكنت مجيع معامالت الارتباط داةل عند مس توى دالةل )

 الصورة الجهنائية ملقياس السلوك العدواىن: 

ىل الصورة الجهنائية للمقياس، والصاحلة للتطبيق، وتتضمن )  بعةاد الأربعةة 69وهكذا،   التوصل اإ ( مفردة، لك مفردة تتضةمن ثةالث اسة تجاابت موزعةة عةىل الأ

 عىل النحو التاىل: 

يذاء الاخري والبعد الرابع:( مفردة، 18الانسحاب ) البعد الثالث:( مفردة، 19وف )اخل البعد الثاىن:( مفردة، 16العناد ) البعد الأول:  ( مفردة.16ن )اإ

 

عادة ترتيب مفردات الصورة الجهنائية ملقياس السلوك العدواىن، وذكل بعد استبعاد املفردات غري ادلاةل من قبل ىف الصورة الأولية للم  وقد قامت الباحثة قياس، ابإ

(، ومتثةل ادلرجةات املرتفعةة أأشةد مسة توى للسةلوك 69(، وأأدىن درجةة ىه )207حبيث تكون أأعىل درجة لكية حيصل علهيا املفحوص ىه ) علاميت املقياس،كام متت صياغة ت

 ائية.ات الىت تقيسها الصورة الجهن( أأبعاد وأأرقام املفرد10العدواين بيامن متثل ادلرجات املنخفضة مس توى منخفض للسلوك العدواىن. ويوحض جدول )

 أأبعاد مقياس السلوك العدواىن واملفردات الىت تقيس لك بعـد(11جدول )

 اجملموع أأرقام املفردات البعد م

 16 61، 57، 53، 49، 45، 41، 37، 33، 29، 25، 21، 17، 13، 9، 5، 1 العناد 1

 19 69، 67، 65، 62، 58، 54، 50، 46، 42، 38، 34، 30، 26، 22، 18، 14، 10، 6، 2 اخلوف 2

 18 68، 66، 63، 59، 55، 51، 47، 43، 39، 35، 31، 27، 23، 19، 15، 11، 7، 3 الانسحاب 3

 16 64، 60، 56، 52، 48، 44، 40، 36، 32، 28، 24، 20، 16، 12، 8، 4 ايذاء الاخرين 4



     
 

  52  
 

ليبيا                      الزاوية جامعة            والرايضة البدنية الرتبية لكية        الرتبوية والعلوم الرايضة عامل جمةل  

 ( الربانمج التدرييب:                                  2)

عداد الربانمج ىف ضوء الأ  عداد برامج خلفض السلوك العدواىن دلى   اإ طر النظرية للسلوك العدواىن وادلراسات السابقة ىف هذا الصدد وخاصة اليت تناولت اإ

عاده، ومن واىن للوقوف عىل أأبالأطفال عامة وذلوى الاعاقة البرصية خاصة، وقد تناولهتا الباحثة ىف موضعها يف هذه البحث، اإىل جانب الاطالع عىل مقاييس السلوك العد

عداد الربانمج بصورته الأ  عداد أأنشطة للتدريب علهيا، يف ضوء ما س بق اىل جانب خصائص الأطفال ذوى االإعاقة البرصية   اإ ولية عرضه عىل مجموعة من مث العمل عىل اإ

صادر، و  الأخذ ابملالحظات اليت قدمت مجهنم، كام   تطبيق املتخصصني ىف عمل النفس والصحة النفس ية والرتبية اخلاصة واملعلمني ىف برامج الاعاقة البرصية وغرف امل

والوقوف عىل ما ( تالميذ من امللتحقني بربامج الاعاقة البرصية من غري العينة الأساس ية وذكل للوقوف عىل مدى مناسبته هلم من حيث الأسلوب واحملتوى، 5الربانمج عىل )

 فهيا، اإىل جانب الوقوف عىل الزمن الأمثل للجلسة مبا يتناسب مع الأطفال. ميكن أأن يظهر من عقبات خالل التطبيق ومن مث تال

 

 اس هتدف الربانمج خفض السلوك العدواىن دلى الأطفال املعاقني برصاًي يف مرحةل الروضة.  هدف الربانمج:

 تكون الربانمج من أأنشطة متنوعة للتدريب عىل خفض السلوك العدواىن.حمتوايت الربانمج: 

 لزمىن للربانمج: االإطار ا

( دقيقة، واكن توزيع جلسات الربانمج 45 - 35( جلسة، ىف مدة شهرين ونصف بواقع ثالث جلسات أأس بوعيًا، ومدة اجللسة )30تكون الربانمج التدرييب من )

 ( جلسة ملراجعة ما   التدريب عليه. 2س سالفة اذلكر )( جلسات للك نشاط من أأنشطة الربانمج امخل3( للتدريب بواقع )24( جلسة للتعارف بني أأفراد العينة، )1اكلتايل: )

 خطوات البحث:

عداد مقياس السلوك العدواىن.  -  اإ

 قياس مس توى السلوك العدواىن دلى أأطفال الروضة املعاقني برصاي. -

 اختيار عينة ادلراسة من بني من يعانون ارتفاع واحض ىف ا السلوك العدواىن. -

 راسة )التجريبية والضابطة(.اإجراء التاكفؤ بني مجموعيت ادل -

عداد الربانمج التدرييب. -  اإ

 التطبيق القبيل ملقياس ادلراسة )السلوك العدواىن( عىل أأفراد العينة. -

 تطبيق الربانمج عىل أأفراد اجملموعة التجريبية. -

 التطبيق البعدي ملقياس ادلراسة )السلوك العدواىن( عىل أأفراد العينة. -

 اس عىل أأعضاء أأفراد اجملموعة التجريبية بعد مرور شهرين من انهتاء الربانمج التطبيق التتبعى لنفس املقي -

حصائيا، واس تخالص النتاجئ ومناقش هتا.  -  تصحيح الاس تجاابت وجدوةل ادلرجات ومعاملهتا اإ

 

 متثلت الأساليب االإحصائية املس تخدمة يف الأساليب الالابرامرتية التالية:  الأساليب االإحصائية املس تخدمة: 

 للمجموعات املس تقةل،  Mann-Whitney (U)ويتين  –اختبار مان  -1

 للمجموعات املرتبطة. Wilcoxon (W)معادةل وويلكوكسون  -2

 ..Spssوقد متت املعاجلة االإحصائية من خالل حزمة الربامج االإحصائية للعلوم الاجامتعية واملعروفة اختصارا بة

 النتاجئ:

توجد فروق بني متوسطي رتب درجات اجملموعة التجريبية عىل مقياس السلوك العدواىن ، وأأبعاده يف القياسني لاراسة عىل أأنه "ينص الفرض الأول نتاجئ الفرض الأول:  

 " و يوحض اجلدول التاىل نتاجئ هذا الفرض: Wوالختبار حصة هذا الفرض مث اس تخدام اختبار ويلكوكسون "  القبيل والبعدي"

 بني متوسطى رتب درجات القياس يني القبىل والبعدى دلى اجملموعة التجريبية عىل مقياس السلوك العدواىنداللهتا الفرق  Zقمية (11جدول )

بعاد  ادلالةل Zقمية  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد القياس القبيل/ البعدي الاحنراف املعيارى املتوسط القياس ن الأ

 

 

 العناد

 

 الرتب السالبة 3.68 33.4 قبىل 10

 وجبةالرتب امل

 التساوى

 الاجامىل

10 

 صفر

 صفر

10 

5.5 

0.00 

55 

0.00 

2.807 0.01 

 2.91 21.6 بعدى 10

 

 

 اخلوف

 

 الرتب السالبة 3.74 36.5 قبىل 10

 الرتب املوجبة

 التساوى

 الاجامىل

10 

 صفر

 صفر

10 

5.5 

0.00 

55 

0.00 

2.805 0.01 

 4.1 25.2 بعدى 10

 

 

 الانسحاب

 الرتب السالبة 4.11 36.3 قبىل 10

 الرتب املوجبة

 التساوى

 الاجامىل

10 

 صفر

 صفر

10 

5.5 

0.00 

55 

0.00 

2.812 0.01 

 3.19 23.7 بعدى 10

ايذاء 

 الاخرين

 الرتب السالبة 3.68 35 قبىل 10

 الرتب املوجبة

 التساوى

 الاجامىل

10 

 صفر

 صفر

10 

5.5 

0.00 

55 

0.00 

2.814 0.01 

 2.28 26.9 بعدى 10

 

 

ادلرجة 

 اللكية

 الرتب السالبة 10.53 141.2 قبىل 10

 الرتب املوجبة

 التساوى

 الاجامىل

10 

 صفر

 صفر

10 

5.5 

0.00 

55 

0.00 

2.812 0.01 

 6.81 97.4 بعدى 10
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 .القياس البعدى وهذا ما حيقق حصة الفرض الثاىن( ىف اجتاه 0.01( أأن الفرق بني متوسطى رتب درجات القياسني القبىل والبعدى دال عند )11يتضح من اجلدول )

 ىف مقياس السلوك العدواىن والضابطة التجريبية وداللهتا للفرق بني متوسطى رتب درجات اجملموعتني  Zقمية ( 12جدول )

 

 الابعاد

 

 اجملموعة

 

 ن

 

 متوسط

 U مجموع الرتب متوسط الرتب احنراف معيارى

 

Z مس توى ادلالةل 

 العناد

 

 0.01 3.790 0.00 55 5.5 2.91 21.6 10 يةالتجريب 

 155 15.5 3.48 31.8 10 الضابطة

 

 اخلوف

 0.01 3.597 2.5 55 5.5 4.1 25.2 10 التجريبية

 155 15.5 3.1 34.9 10 الضابطة

 0.01 3.785 0.00 55 5.5 3.19 23.7 10 التجريبية الانسحاب

 155 15.5 3.16 34.6 10 الضابطة

 0.01 3.041 10 55 5.5 2.28 26.9 10 التجريبية ء الاخرينايذا

 155 15.5 3.52 32.7 10 الضابطة

 0.01 3.79 0.00 55 5.5 6.81 97.4 10 التجريبية ادلرجة اللكية

 155 15.5 7.61 134 10 الضابطة

الضابطة ىف مقياس السلوك العدواىن دلى أأطفال الروضةة املعةاقني برصةاي و  التجريبية ( ان الفرق بني متوسطى رتب درجات اجملموعتني12يتضح من اجلدول )

 ( وهو ىف اجتاه القياس البعدى وهذا ما حيقق حصة الفرض الثاين.  0.01دال عند مس توى )

 نتاجئ الفرض الثالث: 

" والتتبعةي البعدي القياسني بعض السلوك العدواىن يف مقياس عىل التجريبية درجات اجملموعة رتب متوسطي بني فروق "ال توجدينص الفرض الثالث عىل أأنه 

 " واجلدول التاىل يوحض نتاجئ هذا الفرض: Wوالختبار حصة هذا الفرض   اس تخدام اختبار ويلكوكسون " 

 لسلوك العدواىنو داللهتا للفرق بني متوسطى رتب درجات القياسني البعدى والتتبعى دلى اجملموعة التجريبية عىل مقياس ا Zقمية  (14جدول )

بعاد  ادلالةل Zقمية  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد القياس البعدى/ التتبعى الاحنراف املعيارى املتوسط القياس ن الأ

 

 

 العناد

 

 الرتب السالبة 2.91 21.6 بعدى 10

 الرتب املوجبة

 التساوى

 الاجامىل

3 

7 

 صفر

10 

3.67 

6.29 

11 

44 

 غري داةل 1.751

 2.79 22.5 تتبعى 10

 

 

 اخلوف

 

 الرتب السالبة 4.1 25.2 بعدى 10

 الرتب املوجبة

 التساوى

 الاجامىل

3 

7 

 صفر

10 

7 

4.86 

21 

34 

 غري داةل 0.676

 3.68 25.7 تتبعى 10

 

 الانسحاب

 الرتب السالبة 3.19 23.7 بعدى 10

 الرتب املوجبة

 التساوى

 الاجامىل

3 

7 

 صفر

10 

4.5 

5.93 

13.5 

41.5 

 غري داةل 1.513

 3.26 24.3 تتبعى 10

ايذاء 

 الاخرين

 الرتب السالبة 2.28 26.9 بعدى 10

 الرتب املوجبة

 التساوى

 الاجامىل

5 

5 

 صفر

10 

5.5 

5.5 

27.5 

275 

 غري داةل 0.00

 2.99 26.9 تتبعى 10

 

 

ادلرجة 

 اللكية

 الرتب السالبة 6.81 97.4 بعدى 10

 الرتب املوجبة

 وىالتسا

 الاجامىل

2 

6 

2 

10 

3.58 

4.83 

7 

29 

 غري داةل 1.55

 6.41 99.4 تتبعى 10

وهذا مةا ( أأنه ال توجد فروق داةل بني متوسطى رتب درجات القياسني البعدى والتتبعى ىف مقياس السلوك العدواىن دلى أأطفال الروضة املعاقني برصاي14تضح من اجلدول )

 حيقق حصة الفرض الثالث.

 

ىل فاعلية الربانمج ىف خفض السلوك العدواىن دلى أأطفال الروضة املعاقني برصاي كام اتضح من نتاجئ الفرض الأول  قشة النتاجئ:منا والثاين والثالث من أأشارت نتاجئ ادلراسة اإ

مج عىل اجملموعة التجريبية، كام اس متر هذا الأثر الاجيايب بعد فروض ادلراسة، وهذا يعكس التحسن امللموس يف أأبعاد السلوك العدواىن اليت يقيسها املقياس بعد تطبيق الربان

نتاجئ ادلراسات السابقة اليت انهتاء الربانمج كام تبني من نتاجئ الفرض الثالث، وهذا يدل عىل جدوى الربانمج يف خفض السلوك العدواىن، وهذا يتفق مع ما أأسفرت عنه 

(، ودراسة )حسيب محمد Ncadam, et al., 2003(، ودراسة )Agrotou, 2003 دلى املعاقني برصاًي مثل دراسة )تناولت التدخل التجرييب خلفض السلوك العدواين

(. ولعل اعامتد الربانمج عىل الأنشطة التدريبية ملا لها من مزيات قد زاد من Hashemian et al., 2015(، ودراسة )2011(، ودراسة )لزام عوض لزام، 2006حسيب، 

عداد الربانمج قد زاد من فاعليته، وابلتايل عندما هيئفاعلية الربان ت هلم بيئة تعلميية مناس بة مج التدرييب، كام أأن مراعاة خصائص أأفراد العينة من ذوى الاعاقة البرصية يف اإ

 متكجهنم من الاس تفادة من قدراهتم أأسفرت عن تعلمهم كام بدا يف خفض السلوك العدواىن دلهيم بعد تطبيق الربانمج. 

 

زاد من فاعلية الربانمج  كام أأن ما صاحب الربانمج من تعزيز سواء من املدربه أأو تعزيز ذايت من الطفل لنفسه من خالل ما حيققه من جناح قد حسن من نتاجئه، ومما        

الاجامتعية فامي بعد، وهو الأساس يف خفض السلوك العدواىن، كام  ما   تدريب الأطفال عليه يف بدايته عىل الانتباه، مما انتقل أأثره وزاد من قدرات الأطفال عىل املهارات

عي وروح املرح اليت غلبت علهيا أأن ما زاد من فاعلية الربانمج التدر  يف التدريب من الأبعاد الأسهل اإىل الأصعب. ولعل مرد فاعلية الربانمج اإىل طريقة التدريب امجلا
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دراكهم. كام أأن اعامتد الربانمج عىل بعض الأنشطة ومما يمتزي به من اإاثرة وتشويق ومتعة للأطفال قد زاد من انتباههم  وجعلها يف س ياق أألعاب تنافس ية بني الاطفال مما زاد اإ

ىل ثبات ما تعلمه الأطفال كام بدا ذكل يف تابعة من عدم وجود نتاجئ امل   وخفض قصور الانتباه دلهيم، مما انعكس اجيابيا عىل خفض السلوك العدواىن. كام أأدى ذكل لكه اإ

 فروق بني القياسني البعدى والتتبعى للسلوك العدواىن دلى أأفراد اجملموعة التجريبية. 

 

 يف ضوء نتاجئ ادلراسة ميكن التوصية مبا ييل:  التوصيات:

ىل التدريب عىل املهارات الاجامتعية خلفض السلوك  -1 جياد برامج متطورة وحموس بة مستندة اإ  العدواىن.تبين فلسفة تقوم عىل اإ

 اي.اعتبار تدريبات خفض السلوك العدواىن حمورًا أأساس يًا يف بناء برامج خلفض املشالكت الاجامتعية الأخرى دلى أأطفال الروضة املعاقني برص -2
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 أأوال: املراجع العربية:

، )رساةل دكتوراه(. لكية الرتبيةة، جامعةة املنصةورة. تعديل بعض السلوكيات غري التوافقية دلى الأحداث اجلاحنني اس تخدام برامج تعلميية يف (.1991أأمحد، الهبيي الس يد. )

 القاهرة.

براهمي. ) ميان، محمد جامل ادلين اإ  )رساةل ماجس تري(. معهد ادلراسات العليا للطفوةل، جامعة عني مشس. القاهرة. العنف املراهق كام يدركه املراهق،(. 2008اإ
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 .القاهرة: دار فرحة للنرش والتوزيع الرتبية الوادلية يف مرحةل الطفوةل املبكرة.(. 2005محمد، سعد القزاز. )
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 دراسة بعض املظاهر السلبية للمنافسة الرايضية لطلبة  مرحةل التعلمي الثانوي                                    

 *د.عبداحلكمي ضو غرييب    **د.العجييل عيل الشاوش ***د.محمد الباروين خربيش

 

 البحث :املقدمة وأأمهية 

آخروهجا لوجه  sport competionتعترب املنافسة الرايضية  من العوامل الهامة والرضورية للك نشةةةةةةاط راييض ، سواء املنافسة مع اذلات أأواملنافسة يف مواهجة منافس أ

آخرين .وتعد املنافسة من العوامل الهامة يف اظهار القوة الاكمنة لةة  ةةةةدى الرايضيني .أأواملنافسة يف مواهجة منافسني أ

براز أأقىص ما دليه من  ظهار واإ قدرات وهمارات واس تعدادات واملنافسة الرايضية يه موقف أأوحدث راييض حمدد بقوانني ولواحئ وأأنظمة معرتف هبا ،وفهيا حياول الالعب اإ

 املوضوعي املتوقع من الالعب . كنتيجة لعمليــــات التدريب املنظمة .وذكل حملاوةل الفوز عىل املنافس أأوحتقيق مس توى الأداء

 

كام تأأخذ املنافسة  6:28وأأن هدف لك منافس خيتلف عن هدف املنافس الآخر ويتعارض معه ، ففي الرايضة مثاٌل يكون هدف الالعب هو الفوز عىل منافسه .        

ها عىل جانب من جوانب سلوك الراييض واليت تمتثل يف ختلصه من الرصاعاــت الرايضية يف حياة الراييض ملا تقدهما من فوائد جسمية و نفس ية واجامتعيـــة ومدى تأأثري 

 61: 10النفس ية والسلوكيات العدوانية اليت تؤثر عىل منو الشخصية .

 

طار مسابقة يف اإطار أأو منط استــــعدادات معروفة واثبتة ابملقارنة مع ادل         قة القصوى ،ويه رصاع بني عدة واملنافسة الرايضية يه النشاط اذلي حيصل داخل اإ

ىل الهدف املنشود أأو النتيجة املنتظرة أأن مسة التنافس ية والقلق التنافيس ميكن اعتبارهام من بني أأمه العوامل الشخصية اليت تؤثةةةةةر بصورة واحضة  56:2أأشخاص للوصول اإ

درااكت وتقيمي الفرد لعملية املنافسة ،وهذا التقيمي اذلي يعترب مبثا  8:36بةةةةةةةة املوقف التنافيس اذلايت هو اذلي حيدد اس تجابة الفرد للمنافسة  عىل اإ

 

لهيا عىل أأهنا "معليـــة         نه ينبغي علينا النظر اإ طار مدخل التقيمي " تتضمن العديد من اجلوانب واملراحل يف processوليك نس تطيع الفهم املتاكمل للمنافسة الرايضية فاإ  اإ

طار املنافسة الرايضية كعملية ترتبط لك مجهنا ابلأخرى وتتأأثر هبـــا ويه " املوقف التنافيس املوضوعي ة املوقف ال وهنا الاجامتعي . تنافيس اذلايت ة ك أأربعة مراحل يف اإ

ةةدايئ والاضطراابت الأنفعالية للمتنافسني ، أأوحيامن وللمنافسة الرايضية بعض اجلوانب السلبية حني تتسم ابلعنف الزائد والعةةةةةةدوان العةةةةةةةة 9:57الاس تجابة ة النتاجئ " 

 حيدث بني متنافسني خيتلفون اختالفا كبريا فةةةةي قدراهتم وهماراهتم مما جيعل الفوز والنجاح مقصورا عىل فريق معني مجهنم .

  

ىل املنافسة الرايضية نظرة فهيا الكثري من املغاالة عندما ال يرون         فةةةةةةةةةةي املنافسات الرايضية سوى الس بق اجلنوين لتسجيل الأرقام والتفوق  وقد ينظر البعض اإ

 والفوز . 

ذا ما   يف حدود الأسس والقواعد الرتبوية اليت ت ذا ما أأحسن استامثره واإ ؤكد رضورة الالزتام بقواعد الرشف وجيب مراعاة أأن الطابع اذلي تمتزي به املنافسات الرايضية اإ

نه يصبح من أأمه القوى اليت تدفع اإىل ممارسة الرايضة واليت حتفز الرايضيني للوصو الراييض واللعةة ل اإىل املس توايت ةةةب النظيف وقبول الأحاكم والتواضع وعدم الغرور فاإ

 .35: 6الرايضية العليا  

 

لعةةةةةةةةةدايئ والاضطراابت الانفعالية للمتنافسني ، أأو حيامن حيدث بني للمنافسة الرايضية بعض املظاهر السلبية حني تتسم ابلعنف الزائد والعةةةةةدوان ا مشلكة البحث :

ىل تنافس عدواين أأو رصاع للوصول متنافسني خيتلفون اختالفا كبريًا يف قدراهتم وهماراهتم مما جيعل  النجاح مقصورًا عىل فريق معني مجهنم أأو حيامن ينقلب التنـــافس ال راييض اإ

ىل الصدارة   :634اإ

  املظاهر السلبية املرتبطة ابملنافسة الرايضية :ةومن بني

 قد يتومه الرايضيون أأن الكثري من فرصهم يف بناء حياهتم وحياة أأرسمه متوقف عىل النجاح اذلي حيرزونه يف املنافسات الرايضية ولكجهنم ال التوجيه الاجامتعي الس ئي :ة  

ال يف فرص اندرة وابلت  36:  6ايل فأأهنم اختاروا الطريق اخلطأأ وعرضو مس تقبلهم للخطر والضياع ينجحون يف حتقيق هذه التصورات اإ

مبثابة غش يتناىف مع الروح الرايضية .ويف ة تعاطي العقاقري املنشطة احملرمة دوليا :يعترب تعاطي الرايضيني للعقاقري املنشطة احملرمة دوليًا من أأخطر ما ميكن عىل الصحة ويعد  

بقاء عىل أأمانة التنافسالوقت احلايل تاكحف الهي  واحلفاظ عىل  ئات الرايضية ادلولية للقضاء عىل ظاهرة تعاطي العقاقري املنشطة واليت هتدف ايل الفوز الغري رشيف من أأجل االإ

 ( 6:36)القمي الرتبوية والفوائد النفس ية للرايضة

السلوك اذلي يقوم به العب أأو أأكرث من أأفراد الفريق الراييض حملاوةل أأو أأحداث رضر لالعب ويقصد ابلعدوان يف جمال املنافسة بني الفرق الرايضية  ة العدوان والعنف : 

 (58: (7الفريق املنافس

 

ىل هةةةةةةةذه امجلاعة ،أأي أأنه يتصف ابلصفات اليت تو   التعصب : واليت  صف هبا امجلاعةة التعصب اجتاه عدايئ ضد خشص ينمتي اإىل جامعة ما، ال لسبب سوى أأنه ينتــــمي اإ

 37: 6تثري اعرتاض صاحب الاجتاه العدايئ 

 

 أأهداف البحث:

 التعرف عىل بعض املظاهر السلبية للمنافسة  الرايضية لطلبةمرحةل التـــعلمي الثةةةةةةةانوي.-1

 التعرف عىل أأس باب حدوث املظاهر السلبية للمنافسة الرايضية لطلبة مرحةل التعلمي الثانوي .-2

 

 تساؤالت البحث
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 ما يه أأكرث املظاهر السلبية للمنافسة الرايضية لطلبة مرحةل التعلمي الثانوي ؟ ة 1

 اهر السلبية للمنافسة الرايضية ؟ة ما يه اس باب حدوث املظ 2

 ادلراسات السابقة :

راسة معرفة العوامل املسؤوةل عن ظهور السلوك م بعنوان العدوان اجلسدي عند العيب الرايضةةةةةات امجلاعية ومتثل هدف ادل( 1993دراسة أأمحد مديوين مرصن )ة  1

ىل أأن عامل النتيجة  96)العدواين عند العيب رايضة كرة السةل واقترصت عينة البحث عىل  ( العب من فئة الكبار ذكور ومن خــــالل حتليل نتاجئ البحث توصل الباحث اإ

 ( 1. ) وأأمهية الفوز تسامه بصورة كبرية يف القيام بأأعامل العدوان اجلسدي

 

م بعنوان كيفية التقليل من العدوان يف املةةةةةةةةةنافسة الرايضية عند العيب النخبة ومتثل هدف البحث يف العدوان والقدرة عىل ( 1984دراسة فوزي خليل دمعوس )ة  2

جيابيا عىل مس توى املنافسة الرايضية واقترصت عينة البحث عىل ) ىل أأنه لكام زاد  110ماكحفته أأو التقليل منه لأنه يؤثر اإ ( العب لكرة السةل وبعد حتليل النتاجئ توصل اإ

 ( 4السلوك احلازم نقص العدوان الراييض وكام ان الاحباط يلعب دور هام يف العدوان وظهور الغضب والعنف )

 

يض ومتثل هدف البحث التعرف عىل الأس باب اليت تمكن وراء م بعنوان السلوك املدان يف النشاط الراي ( 1990دراسة قامس حسن حسني ، عبد االإ  انيج امجلييل )ة  3

( ومن خالل حتليل النتاجئ توصةةةةةةةل الباحثان أأن الشعور ابليأأس وانعدام الأمل يف الفوز يؤدي اإىل  160السلوك الراييض يف أأثناء املسابقات واقترصت عينة البحث عىل )

 (5يف السلوك املدان ويدفع الالعبني اإىل اس تخدام وسائل عديدة للحصول عةةةةةىل املال)السلوك املدان كام أأن الثةةةةةةواب املادي يؤثر 

 اإجراءات البحث :

 اس تخدم الباحثون املجهنج الوصفي وذكل ملالمئته لطبيعة البحث .مجهنج البحث :

 جماالت البحث :

 ة اجملال الزمين .

 3/2017/ 25اإىل  2016/ 11/  20أأجريت مجيع اإجراءات ادلراسة يف الفرتة من   

 ة اجملال املاكين :

 لب املتفوق ةة مدرسة برئ الرشفة(أأجريت ادلراسة الأساس ية يف نطاق باية بن غشري ومشلت ثالثة مدارس ويه ) مدرسة امليثاق الوطين ةة مدرسة الطا  

 عينة البحث :

( من 74ق الوطين ة مدرسة الطالب املتفوق ة مدرسة برئ الرشفة ( وقد بلغ عددمه )مشلت عينة البحث طلبة ثالثة مدارس يف منطقة قرص بن غشري ويه )مدرسة امليثا

 2017ة  2016املرحةل الثانوية للعام ادلرايس 

هذا الاس تبيان  عبارة تقيس بعض املظاهر السلبية للمنافسة الرايضية ، وقد   عرض 19قام الباحثون بتصممي اس امترة اس تبيان تضمنت أأربعة حماور بعدد   أأدوات البحث :

 عىل مجموعة من اخلرباء 

 الاجراءات الاحصائية :

ختبار مربع اكي   ة النس بة املئوية . ة املتوسط احلسايب . اإ

 

س تنتاجاتعينة البحث عىل عبارات احملور الأول )التوجيه الاجامتعيالسئ ( 1جدول )  ( التكرار والنس بة املئوية وادلالالت االإحصائية اخلاصة ابإ

 

 

 م

 

 وى العبارةحمت

جابة                        املتوسط  مربع اكي مس توى االإ

 احلسايب

النس بة املئوية 

 للموافقة
 ال          اإىل حد ما نعم

 النس بة % التكرار النس بة % التكرار النس بة % التكرار

هل تشعر أأن املنافسة الرايضية س تحقق كل فرص  1

 النجاح

55 74.32 12 16.22 7 9.46 56.46 1.65 82.43 

هل تشعر أأن اجملال الراييض أأفضل وس يةل لتحقيق  2

 هدفك

59 79.73 14 18.92 1 1.35 75.11 1.78 89.19 

 70.95 1.42 43.00 25.68 19 6.76 5 67.57 50 هزمية املنافس نفس يًا عن طريق السخرية منه 3

 82.43 1.65 59.78 10.81 8 13.51 10 75.68 56 وصوكل اإىل مرتبة رايضية عالية يشعرك ابلغرور 4

هل الفوز يف املنافسة الرايضية تعتربه أأفضل وس يةل  5

 لتحقيق الشهرة

58 78.38 6 8.11 10 13.51 67.89 1.65 82.43 

 



     
 

  58  
 

ليبيا                      الزاوية جامعة            والرايضة البدنية الرتبية لكية        الرتبوية والعلوم الرايضة عامل جمةل  

 

ر الأول )التوجيه الاجامتعي الس ئي( وجود فروق ( واخلاص ابلتكرار والنس بة املئوية وادلالالت االإحصائية ابس تجاابت عينة ادلراسة عىل عبارات احملو  1يتضح من جدول )

وقد حققت عبارة هل تشعر أأن اجملال الراييض  0.05( وهذه القمي معنوية عند مستةةةةةةوى  75.11اإىل  43.00بني الاجةةةةةةاابت حيث تراوحت قمية مربع اكي ما بني )

لهتا عبارة هل الفوز يف املنافسة الرايضية تعتربه أأفضل وسيــةل لتحقيق الشخصية والشهرة بنس بة %  ت79.73أأفضل وس يةل لتحقيق هدفك أأعىل نسبــــة موافقة حيث بلغت 

%  مث عبارة هل تشعر أأن املنافسة الرايضية س تحقق كل فرص 75.68% مث عبارة وصوكل اإىل مرتبـــة عاليــــة يشعرك ابلغرور بنس بة موافقة بلغت 79.38موافقة بلغت 

 67.73%%  مث عبارة هزمية املنافس نفس يًا عن طريق السخرية منه بنس بة موافقة بلغت 74.32ة بلغت النجاح بنس بة موافق

 

حراز الفوز وحتقيق النجاح وتسجيل أأحسن ما ميكن من مس توى . وال يتأأسس ذكل عىل  ليه "محمد حسن عالوي " أأن اإ  ادلوافع اذلاتية ويتفق ادلارسون مع ما أأشار اإ

ن الأمر يرتبط أأيضًا ابدلوافع الأجامتعية مثل االإعالء من شأأن أأو مسعة الفريقلالعبني حفسب مثـــل حت  اثبة أأو ماكسب خشصية بل اإ الراييض أأو  ــــقيق اذلات واحلصول عىل اإ

 6:32النادي الراييض اذلي ميثهل الالعب أأو الفريق أأو حسن متثيل الوطن يف املنافسات عىل املس توى ادلويل .

 

س تنتاجات عينة البحث عىل عبارات احملور الثاين )تعاطي العقاقري املنشطة احملرمة دول ( التكرار  2جدول )  ياً(والنس بة املئوية وادلالالت االإحصائية اخلاصة ابإ

 

 

 م

 

 حمتوى العبارة

جابة                        املتوسط  مربع اكي مس توى االإ

 احلسايب

النس بة املئوية 

 للموافقة
 ال          اإىل حد ما نعم

 النس بة % التكرار النس بة % التكرار النس بة % التكرار

 81.08 1.62 59.78 13.51 10 10.81 8 75.68 56 اندرًا ما أأس تخدم العقاقري واملنشطات 1

الفوز حتت تأأثري املنشطات فوز رشيف يف  2

 املنافسات الرايضية

12 16.22 10 13.51 52 70.27 45.51 0.46 22.97 

عدم تناول املنشطات والعقاقري لالبقاءعلىأأامانة  3

 التنافس الرشيف و احلفاظ عىل القمي الرتبوية

50 67.57 8 10.81 16 21.62 40.32 1.46 72.97 

 43.24 0.86 11.78 48.65 36 16.22 12 35.14 26 هل ترغب يف تناول املنشطات تفاداًي للهزمية 4

 

والنس بة املئوية وادلالالت االإحصةةةةةةائية اخلاصــــة ابس تنتاجات عينة ادلراسة عىل عبارات احملور الثاين )تعاطي العقاقةةةةةةةري  ( واخلاص ابلتكرار 2يتضح من جدول )

وقد حققت عبارة اندراً 0.05وهذه القمي معنوية عند مس توى  59.78اإىل  11.78املنشةةةطة احملرمة دوليًا ( وجود فروق بني االإجاابت حيث تراوحت قمية مربع اكي ما بني 

بقــــاء عىل أأمـــانة التنافس الرشيف واحلفاظ عىل 75.68ما أأس تخدم العقاقري واملنشةةةةةةةطات أأعىل نس بة موافقة واليت بلغت  % تلهتا عبارة عدم تناول املنشطات والعقاقري لالإ

%  مث عبارة الفوز تةةةحت تأأثري 35.14يف تناول املنشطات تفاداًي للهزمية بنس بة موافقة بلغت % مث عبـــارة هــــل ترغب 67.57القةةةةةمي الرتبوية بنس بة موافقة بلغت 

 %.16.22املنشطات فةةةةةةةوز رشيف يف املنافسات الرايضية بنس بة موافقة بلغت 

مبثابة غش يتناىف مع الروح الرايضية . ويف الوقت احلايل تاكحف ويرى "محمد حسن عالوي " أأن تعاطي العقاقري املنشطة دوليًا من أأخطر ما ميكن عىل الصحة العامة ويعد  

ىل  الفوز غري الرشيف يف املنافسات الرايضية من الهيئات الرايضية ادلولية واللجنة الأوملبية ادلولية للقضاء عىل ظاهرة تعاطي العقاقري املنشطة احملةةةرمة دوليـــًا واليت هتدف اإ

بقاء عىل أأمانة التنا  64: 7. فس واحلفاظ عىل القمي الرتبوية والفوائد النفس ية للرايضة أأجل االإ

 

س تنتاجات عينة البحث عىل عبارات احملور الثالث ) أألعدوان والعنف ( 3جدول )  ( التكرار والنس بة املئوية وادلالالت االإحصائية اخلاصة ابإ

 

لعدوان والعنف( وجةةةود ( واخلاص ابلتكرار والنس بة املئةةةةةوية وادلالالت االإحصـــائية اخلــــاصة ابس تنتاجات عينة ادلراسة عىل عبارات احملور الثالث ) ا 3يتضح من جدول )

وقد حققت عبارة القوانني واللواحئ والأنظمة حتد  0.05وهذه القيةةةةةم معنوية عنةةةةةد مس توى  59.78اإىل 41.95ث تراوحت قمية مربع اكي ما بني فروق بيةةةةن االإجاابت حي

افسة الرايضية وعبارة اجلدال بني % تلهتا عبارة ال أأس تخدم العدوان يف املن 75.68من مظاهر العدوان والعنف فةةةي املنافسات الرايضية أأعىل نس بة موافقة واليت بلغت 

ىل العنف بنس بة موافقة بلــــغت  مث عبارة  71.62مث عبارة الرتكزي يف املنافسة الرايضية بداًل من اجلدال مع اخلصم بنس بة موافقة بلغت  74.32املتنافسني يؤدي أأحيااًن اإ

ىل العدوان والعنف بنس بة موافقة بلغت   .67.57التحكمي اخلاطئ يؤدي اإ

 

 م

 

 حمتوى العبارة

جابة املتوسط  مربع اكي مس توى االإ

 احلسايب

ملئوية النس بة ا

 للموافقة
 ال اإىل حد ما نعم

 النس بة % التكرار النس بة % التكرار النس بة % التكرار

 81.08 1.62 55.97 12.16 9 13.51 10 74.32 55 الأأس تخدم العدوان يف املنافسة الرايضية 1

أألرتكزي يف املنافسة الرايضية بداًل من اجلدال مع  2

 اخلصم

53 71.62 8 10.81 13 17.57 49.32 1.54 77.03 

نظمة حتد من مظاهر العدوان  3 أألقوانني واللواحئ والأ

 والعنف يف املنافسات الرايضية

56 75.68 8 10.81 10 13.51 59.78 1.62 81.08 

 80.41 1.61 55.97 13.51 10 12.16 9 74.32 55 أأجلدال بني املتنافسني يؤدي احيااًن اإىل العنف 4

 71.62 1.43 41.95 24.32 18 8.11 6 67.57 50 يؤدي اإىل العدوان والعنفأألتحكمي اخلاطئ  5
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ع للقيام بأأي سلوك عدواين يتفق ادلارسون مع "هويد موريس" نقاًل عن "عامروش راضية " حيث أأكد أأن أأغلب الالعبني هدفهم الرئييس هو املنافسة ومل يكن دلهيم ادلافو  

ال أأنه من املتوقةةةةةةةع الأس تجابة لأي معل عدواين ، واكن اللوم هو مسؤولية منافس هيم واالإداريني يف السبب يف مثــــل هذه الأعامل العدوانية ،كذكل أأعامل السلوك العدواين  اإ

 74: 3يه غالبًا نتيجة لسن املراهقة وتأأثيةةةةةةةةةةر المنوذ  .

 

 

س تنتاجات عينة البحث عىل 4جدول )  عبارات احملور الرابع )أألتعصب ( ( التكرار والنس بة املئوية وادلالالت االإحصائية اخلاصة ابإ

 

س تنتاجات عينة ادلراسة عىل عبارات احملور الرابع )أألت 4يتضح من جدول ) عصب ( وجود فروق ( واخلاص ابلتكرار والنس بة املئوية وادلالالت االإحصائية اخلاصةةةةةةةةةةةة ابإ

وقد حققت عبارة أأشعر دامئًا بكراهييت للمنافسني أأثناء  0.05وهذه القمي معنوية عند مس توى  81.92اإىل  28.41ابةةةةةات حيث تراوحت قمية مربع اكي ما بني بني الاج

اثرة الرأأي أأثناء املنـــافسة الرايضــــ  82.43املنافسة الرايضية أأعىل نس بة موافةةةةةةقة واليت بلغت  % مث عبارة عدم تقبل فوز اخلصم بروح  77.03ية % تلهتا عبارة عدم اإ

% مث عبارة قد أأخر  عن قوانني اللعبـــة يف س بيـــل الوصول للفوز  62.16% مث عبــارة احلةةةةةةب الأمعى للفريق بنس بة موافقة بلغت  75.68رايضية بنس بة موافقة بلغت 

 .37.84بنس بة موافقة بلغت 

قته اضية" أأنه يزداد تعصب الرايضةةةةي لآرائه وأأراء رفاقةةةةةه وأأساليهبم  وهو يتأأثر يف تعصبه هذا لعوامل ترجع اإىل عالقته بوادليه وعالويتفق ادلارسون مع "عامروش ر  

 40:  3ابملدرب وتقاليد وعادات بيئته .

 

 الاس تنتاجات :

 من خالل النتاجئ اليت توصلت الهيا ادلراسة   اس تننتا  ما ييل :

جاابت عبارات احملور الأول )التوجيه الاجامتعي الس ئي( اكنت نس بة املوافقة فهيا بنعم .ة أأن أأغلب  1  اإ

جاابت عبارات احملور الثاين )تعاطي العقاقري املنشطة احملرمة دوليًا( اكنت نس بة املوافقة فهيا متفاوتة حيث اكنت العباراتن ا 2 لأوىل والثالثة كبرية بيامن العباراتن الثانية ة أأن اإ

 والرابعة اكنت نس بة املوافقة ضعيفة .

جاابت عبارات احملور الثالث ) أألعدوان والعنف( اكنت نس بة املوافقة فهيا بنعم . 3  ة أأن أأغلب اإ

 ة أأن أأغلب عبارات احملور الرابع )أألتعصب ( اكنت نس بة املوافقة فهيا بنعم بأأس تثناء العبارة الثالثة . 4

 

 التوصيات :

عطاء الطالب فرصة الإظهار مواههبم وغرس املفاهمي والقمي الرتبوية والأجامتعية عند الطالب .ة الاهامتم ابلربام 1  ج الرايضية ابملدارس واإ

 ة رضورة التنبيه عىل خطورة تناول العقاقري املنشطة احملرمة دوليًا وما لها من تأأثريات يف املس تقبل عىل حصة الفرد . 2

ال العنف .ة رضورة الاهامتم ابلطالب من النا 3  حية النفس ية ومعرفهتم أأن العنف ال يودل اإ

 ة عدم غرس احلب الأمعى للفريق دلى الطالب . 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م

 

 ةحمتوى العبار 

املتوسط  مربع اكي مس توى االإجابة                       

 احلسايب

النس بة 

املئوية 

 للموافقة
 ال          اإىل حد ما نعم

النس بة  التكرار

% 

النس بة  التكرار

% 

النس بة  التكرار

% 

اثرة الرأأي العام اثناء املنافسة الرايضية 1  80.41 1.61 64.57 16.22 12 6.76 5 77.03 57 عدم اإ

 78.38 1.57 61.73 18.92 14 5.41 4 75.68 56 عدم تقبل فوز اخلصم بروح رايضية 2

أأشعر دامئًا بكراهييت للمنافسني اثناء املنافسة  3

 الرايضية

61 82.43 2 2.70 11 14.86 81.92 1.68 83.78 

قد أأخر  عن قوانني اللعبة يف سبيل الوصول  4

 للفوز

28 37.84 2 2.70 44 59.46 36.43 0.78 39.19 

 69.59 1.39 28.41 22.97 17 14.86 11 62.16 46 أأحلب الأمعى للفريق 5
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 املراجع
  .الرايضات امجلاعية ة كرة السةل  ة أأمحد مديوين                               العدوان اجلسدي عند العيب 1 

 . 1991عداد النفيس الراييض ة دار الفكر العريب ة ة عزت محمود الاكشف                    الا 2

 نوادي اجلزائر العامصة لكرة السةل ة عامروش راضية                          مظاهر السلوك العدواين عند الرايضيني أأثناء املنافسة الرايضية دراسة وصفية حتليلية لبعض  3

                                                                                                          .2011جامعة اجلزائر  رساةل ماجس تري غري منشورة .معهد الرتبية البدنية والرايضة                                               

 . 1984فسة الرايضية العيب النخبة القاهرة ة ة فوزي خليل دمعوس                     كيفية التقليل من العدوان يف املنا 4

 . 1990بغداد ة ة قامس حسن حسني                         السلوك املدان يف النشاط الراييض . جمةل الرتبية الرايضية جامعة  5

 .  2002تدريب واملنافسة الرايضية . دار الفكر العريب . ة محمد حسن عالوي                      عمل نفس ال  6عبدالآ  انيج امجلييل                       

 . 1998ة محمد حسن عالوي                       س يكولوجية العدوان والعنف يف الرايضة . مركز الكتاب للنرش  7

                                                  

GILL. D.l .psychololoQicaldynanics of sport . champaiQh8 

 Human kinetics . 1995                                             

Martens .R                                      successful coachinQ 2
nd

ed . champaiQn9 

Kinetics 1995        

10 Nicola.dechavane                        .leducateur sportive pourttous . vqot .paris .1998 
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 السلوك الصحي وعالقته ابجتاهات طالب لكية الرتبية البدنية والرايضة  حنو ممارسة النشاط الراييض

                       شنيبالطاهر أأمحد ***نوال                    ** ابراهمي ابوالقامس كساب                      د. ماجدة الطاهر أأمحد شنيب*       

 

  : مقدمة البحث وأأمهيته 1ة 1

، وجيب  الطلبةللرتبية الصحية وغرس العادات الصحية عند  املؤسسة العلمية اإىل اس تغالل لك النوايح املتاحة اليت هتيؤها البدنية  هتدف الاجتاهات احلديثة يف الرتبية

عيل تناول الغذاء الالزم لصحهتم ومنومه وتبصريمه ابلقمية الغذائية للأطعمة اخملتلفة اليت توجد يف بيئهتم وكيف خيتارون  البالطرضورة بيان الغرض من الرتبية الصحية كتعويد 

ىل السلوك الصحي السلمي ق الأيدي أأو عن يف لك ما  يتعلق بطعاهمم واحلرص عىل نظافة الأطعمة وعدم تعرضها للتلوث عن طري  مجهنا ما يناس هبم ويفيدمه ، كذكل توجهيهم اإ

 . طريق أأدوات الطهيي ، ورضورة غسل اخلرضوات قبل أآلكها

 

الرايضية نظرًا الن الاجتاه يوجه سلوك الفرد بطريقة تاكد تكون اثبتة نسبيًا ، ومن انحية البدنية و جتاه أأنشطة الرتبية  وقياس الاجتاهات  يسمح بتوقع سلوك الفرد      

فرادأأخري فان قياس هذه الاجتاهات يسا كساهبا للأ وجممتعنا حباجة ،   عد املريب الراييض عيل تشجيع الاجتاهات الاجيابية املرغوب فهيا ، والمتهيد لتمنية اجتاهات جديدة واإ

سن الصغري حيث يسهل التعلمي يسري وفقًا دلس تور حصي سلمي ، واملدارس يه أأداة اجملمتع وخباصة يف ال  ومعرفة الضار والنافع منة حىت ماسة للتوعية بقواعد السلوك الصحي

وسلوكه ، وابلتايل قدرته لالرتقاء  الطالبيتطلب سالمة النوايح الوظيفية لأهجزة اجلسم لتجنب أأي قصور أأو خلل يؤثر عيل خشصية للطلبة  والتثبيت ، والنشاط اليويم

ال بقدر ما ميتكل من حصة وما يتبع من مبس تواه يف مجيع اجملاالت واذلي ميكنه أأن يصبح عائقًا لتحقيق دوره يف احلياة ، فا الإنسان شااًب أأو كهاًل ال ميكن أأن يس متتع ابحلياة اإ

 (     14:   23)   سلوك حصي للمحافظة عيل هذه الصحة.

 

عد فقد للمامرسة الرايضية للوصول للبطوالت حيث ان التطور العلمي الرسيع يف اجملال الراييض و ما حدث من تغري يف حياة الافراد ونظرهتم حنو الرايضة وأأمهيهتا مل ي       

ي ممكن يف نوع النشاط الراييض يف حد ذاهتا بل كوس يةل الكتساب الصحة واللياقة مما جعل الرايضه رضورية للك فرد يف اجملمتع وان حماوةل الوصول ابلفرد ايل اعيل مس تو 

ي تمنية وتطوير خمتلف قدراته وهمارات وصفات ومعارف الفرد الراييض بصورة تسهم يف قدراته عيل حتقيق التخصيص يرتبط ارتباط وثيقا برتبية الراييض تربيه شامهل مزتنة ا

مل يعد يقترص فقط عىل ممارسة الرايضه املس توايت الرايضيه العالية ، وحيث ان التطور يف اجملال الراييض وما طر عيل حياة الافراد و مفاهمي ونظرهتم حنو الرايضه و امهيهتا 

ورة من رضورايت احلياة للك دف الوصول للبطوالت يف حد ذاهتا بل تعدد امهية املامرسه من بيجهنا  اكتساب الصحة واللياقة والوقاية من الامراض مما جعل الرايضه رض هب

 ( 2 : 19 فرد يف اجملمتع  . )

 

ية مجهنا والعالجية بقدر ما يرجع ايل عدم معرفة الفرد كيف يسكل السلوك الصحي وان اخنفاض املس توي الصحي ال يرجع فقط ايل نقص اخلدمات الصحية الوقائ          

ه من الامراض فيجعل سلوكه السلمي ليحافظ عيل الثقافة الصحية ميكنه من ادراك ما قد حيدده من الاخطار الصحية و معرفة العادات والاجتاهات الصحية اليت تقيه وغري 

 (  6 : 54ما حيميه و جممتعه من الاخطار حصية  . ) وعاداته و امناط وترصفاته تتفق مع

 

اض ويضيف ايل ان ويشري ايل ان هجل الانسان ابلسلوك الصحي السلمي يرجع ايل عدم معرفة الفرد للعادات والاجتاهات الصحية اليت تقيه وتقي غريه من الامر         

فيه مثل نظام الغداء و العمل و الراحة و النوم  الشخصية املس ئوليةادراكه وافرتاض و د عيل فهم الفرد هناك من املشالكت الصحية ماال ميكن التحمك فهيا بدون الاعامت

اهات اجيابيه دليه عن طريق  واللعب و الامان والانتفاع ابخلدمات الصحية يف اجملمتع لك هذه الامور وغريها ال ميكن ان حتل الا عن طريق فهم الفرد لها وتكوين اجت

 (44:22السلمية  . ) املامرسةالصحي مث   التثقيف

 

كبرية يف العقود الثالثة الأخرية حيث حتتل مسأأةل السلوك الصحي وتمنيته أأمهية مزتايدة ، وقد قاد الفهم املزتايد للعالقة الاكمنة بني السلوك والصحة اإىل حدوث حتوالت        

ماكنية ا لتأأثري فهيا عىل املس توى الفردي ، ومل تعد الصحة مفهومًا سلبيًا ، ميكن حتقيقها يف لك الأحوال ، بل أأصبحت مفهومًا من القرن العرشين يف فهم الصحة و تمنيهتا ، واإ

منية لها وامل   ابلصحة  حتقيقها واحلفاظ علهيا ، ومن أأجل ذكل تعد دراسة وفهم املامرسات السلوكية املرضة  ديناميكيًا ، حيتا  اإىل هجد وبذل من قبل الأفراد يف سبيل

جياد املوارد املمنية للصحة والعمل عىل تطويرها ، وحتديد العوامل والاجت اهات املعيقة للصحة من أأجل العمل والاجتاهات حنو الصحة والسلوك الصحي ، اخلطوة الأوىل حنو اإ

الوقاية املناس بة والنوعية ، وهذا ما يتوافق مع ما تنادي به منظمة الصحة  المنو الصحي وختطيط تمنية الصحة وتطوير برامج  عىل تعديلها ، الأمر اذلي ينعكس يف الجهناية عىل

:     33ًا والتغلب علهيا. ) من أأجل تطوير برامج حصية الكتشاف عوامل اخلطر عىل الصحة والأس باب السلوكية البنيوية املسببة للمرض اليت ميكن التأأثري فهيا اجامتعي العاملية 

227  ) 

ها و تمنيهتا لبحث احلايل من أأن تمنية وتعديل أأمناط السلوك الصحي ال بد وأأن تقوم ابلأصل عىل أأساس ما هو موجود ، وحتديد املوارد االإجيابية وتدعمي وينطلق ا       

ين اليت ما زالت يف الباان وبسبب كون ميدان البحث من املياد  ، والعمل عىل تعديل وتغيري ما ميكن أأن يسهم يف الأذى الصحي عىل املدى القريب و البعيد ،

ل املنطلقات العربية غري مطروقة اإىل مدى بعيد ، فقد اكن من الرضوري تقدمي تصور نظري حول موضوع الصحة والتصورات حو  ، واليت تشلك يف لك الأحوا

 النظرية للبحث.

ن التطور الهائل اذلي حدث يف مس توى املنافسات الرايضية يف الألعاب اخمل        لهيا الالعبون يف حيث اإ تلفة رافقته زايدة كبرية يف الأحامل التدريبية اليت خيضع اإ

ن هذه الزايدة تتطلب بطبيعة احلال أأن يكون الالعب عىل مس توى عال  من الصحة واللياقة البدنية والوظيفية ، ليك  يكون مؤهال ملواهجة التدريب واملنافسة ، واإ
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نشطة الرايضية بصورة عامة والرايضيني اذلين ينتظمون يف تدريبات احلجوم و الشدد التدريبية املزتايدة  ن للسلوك الصحي ومتابعته أأمهية كبرية مجليع املامرسني للأ ،واإ

ىل النوايح الوظيفية أأيضا وقد قاد الفهم امل ن هذه الأمهية ال تتعلق ابجلوانب اجلسدية حفسب بل متتد اإ قة الاكمنة بني زتايد للعالعالية وشاقة عىل وجه اخلصوص ،واإ

ن دراسة وفهم املامرسات ىل أأمهية الاهامتم ابلسلوك الصحي دلهيم ،واإ دراك الرايضيني اإ السلوكية املعززة  السلوك والصحة اإىل حدوث حتوالت كبرية يف مس توى اإ

ن أأمهية الب حث احلايل تتجىل يف دراسة وحتليل السلوك الصحي ابلصحة يه اخلطوط الأوىل حنو الابتعاد عن اخملاطر الكبرية الناجتة عن عدم الاهامتم هبا ،واإ

م ملشالك حصية متعددة للرايضيني وحماوةل تعديل أأمناط هذا السلوك ،الأمر اذلي جينب الرايضيني العادات الصحية غري اجليدة اليت تسهم يف الأذى الصحي وتعرضه

 (    21: 28)     ى البدين و املهاري من أأجل حتقيق أأفضل الاجنازات الرايضية.ويف الوقت نفسه تقف حائال دون التطور اذلي ينشده الراييض عىل املس تو 

وكيات ظهر لنا مدى تأأثري احلاةل الصحية للطالب مبدى العالقة بني السلوك الصحي والاجتاه حنو السلوك الصحي  وذكل من خالل املعلومات  والسل  مشلكة البحث: 2ة1

مراض وابلتايل يكون هناك حتصيل درايس جيد ،الصحية دلهيم وما للغذاء من أأمهية  خالل اخلربة  ومن يف تكوين وجتديد أأنسجة اجلسم وتوفري الصحة واحليوية واملقاومة للأ

هيك عن أأهنا ال تلكف ، ان و الرايضة ال تعطي للسلوك الصحي للطلبة اي اهامتم  يف لكية الرتبية البدنيةامليدانية للباحثة يف اجملال الراييض لوحظت أأن معظم الاقسام 

لطلبة  وال عن اجتاهاته الصحية مما اختصاصيا طبيا يف متابعة اجلوانب الصحية للطلبة  وابلتايل فاإن من يقومون بتطبيق املناجه التدريبية دون أأي فكرة عن املس توى الصحي ل 

داء البدين واذلهين دلى الطلبة يف احملارضات والأنشطة الرايضية فاكن ذكل  دافعا يؤدي  اإىل حدوث العديد من االإصاابت البدنية والوظيفية ،وهذا يؤدى اإيل احلد من الأ 

 .دلراسة تكل الظاهرة للوقوف عيل أأس باهبا ومن مث وضع احللول املناس بة  لها  

 

ىل حاالت الوفاة املفاجئة أأثناء املنافسة الرايضية نتيجة اجله        د العايل املبذول اذلي يزيد من القابليات البدنية والصحية وقد حدث ابلفعل أأن تعرض بعض الرايضيني اإ

لسلوك الصحي واجتاهاته للرايضيني للرايضيني مما يؤدي اإىل زايدة االإهجاد عىل معل الأهجزة الوظيفية ادلاخلية ويؤدي اإىل حدوث مضاعفات قاتةل ،ذلا البد من التعرف عىل ا

عطائه اجلرعات التدريبية.  ) ليك يس تطيع املدربون مراعاة احلاةل الصحية لال    ( 280:  9عب قبل الرشوع يف اإ

  

وأأن  دلي طلبة لكية الرتبية البدنية والرايضة  حنو ممارسة النشاط الراييض اتالجتاهاب عالقتهومن هنا تودلت دلي فكرة تسليط الضوء عىل دراسة السلوك الصحي و       

يل حاةل الاستشفاء برسعة وحدوث حدوث أأي خلل يف املفاهمي اليت تتعلق ابلصحة  يل العديد من املشالك كظهور التعب املبكر وعدم العودة اإ والغذاء اخلاص ابلطلبة يؤدي اإ

آاثر اهامتم  بعض التغريات يف املتغريات البيولوجية ،مما يؤدي اإيل عدم القدرة عيل أأداء ادلروس العملية بكفاءة بدنية ووظيفية عالية ، و اإجراء دراسة حن الباحثةوهذا ما أ

 جبامعة الزاوية .والرايضة دلى طلبة لكية الرتبية البدنية  اتالجتاهعالقته ابمسحية واليت ميكن من خالل نتاجئها التعرف عىل السلوك الصحي و 

  

 هتدف ادلراسة اىل حتقيق الأهداف التالية :

 الرايضة يف جامعة الزاوية.التعرف عىل امناط السلوك الصحي دلى طالب لكية الرتبية البدنية و   - 1

 عيل اجتاهات طالب لكية الرتبية البدنية والرايضة يف جامعة الزاوية .  التعرف -2 

 التعرف عىل العالقة بني الاجتاه حنو الصحة الشخصية والسلوك الصحي دلى طالب لكية الرتبية البدنية و الرايضة يف جامعة الزاوية .  - 3

 

 : تساؤالت  البحث    4ة1

 .يف جامعة الزاوية  ابلزاويةوالرايضة  لكية الرتبية البدنية  دلى طالبما مس توى السلوك الصحي  1 - 

 الزاوية حنو السلوك الصحي .يف جامعة  والرايضة لكية الرتبية البدنية طالبما يه اجتاهات  - 2

 دلى طالب لكية الرتبية البدنية والرايضة  يف جامعة الزاوية .حي والسلوك الص الصحة الشخصيةهل هناك عالقة داةل احصائيا بني الاجتاه حنو  - 3

 

 تفسري لأمه املصطلحات املس تخدمة يف البحث :   5_ 1

ملام املواطنني ابحلقائق واملعلومات الصحية وأأيضًا اإحساسهم ابملسؤولية حنو حصهتم وحصة غريمه من املواطنني . )  الوعي الصحي :   (   20: 23يقصد ابلوعي الصحي اإ

   

نسان سواء اكن افعال يعرف السلوك بأأنه لك الافعال و النشاطات اليت تصدر عن الفرد سواء اكنت ظاهره او غري ظاهره يعرفه اخرين بأأنه نشاط يصدر الا السلوك : 

  (   21:    23ميكن مالحظهتا قياسها اكلنشاطات الفس يولوجية .  )  

 

فراد يف املواقف الصحية اخملتلفة فامي يتعلق بصحهتم الشخصية وحصة اجملمتع كلك ويرجةع هجةل ب لصحي يعرف السلوك اكام   السلوك الصحي :  أأنه الترصف الصحي السلمي للأ

  ( 47: 5)   االإنسان ابلسلوك الصحي السلمي اإىل عدم معرفة الفرد العادات والاجتاهات الصحية  اليت تعمل عىل وقايته ووقاية غريه من الأمراض . 

 

نتا  أأو حصاد الغذاء وحىت تناو  وتعمتد عىل مزجي م : الصحية العادات   عداد وتناول الغذاء ويه تبدأأ من فرتة اإ ن العوامل تعرف بأأهنا السلوك أأو الطرق املتبعة يف اإ

  ( 45:24)        .  النفس ية والاجامتعية والاقتصادية

فراد السلمي الغذايئ الترصف يعرف بأأنهو  السلوك الغذايئ :  ابلسلوك االإنسان هجل ويرجع كلك اجملمتع وحصة الشخصية بصحهتم يتعلق فامي اخملتلفة الغذائية املواقف يف للأ

ىل السلمي الغذايئ   ( 47:  25)           .الأمراض  من غريه ووقاية وقايته عىل تعمل اليت الغذائية والاجتاهات العادات الفرد معرفة عدم اإ
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 ة  :ادلراسات السابق 

 أأوال : ادلراسات العربية :

بعنوان " برانمج معلومات وتوظيف للسلوك الصحي كأحد أأساليب الوقاية من الاصاابت الشائعة دلى الرايضيني  (  12( )    2012دراسة صاا سعيد العائب  )  -1

ت و ايضا وضع برانمج للمعلومات وتوظيف السلوك الصحي املرتبط ابالإصاابت بليبيا " هدفت ادلراسة اىل التعرف عىل بعض املعلومات والسلوك الصحي املتعلقة ابالإصااب

عىل ) عشوائية من العبني واش متلت حيث   اختيار عينة البحث بطريقة ال كأحد اساليب الوقاية من الاصاابت والتعرف عىل تأأثري الربانمج يف احلد من حدوث االإصاابت ، 

  تأأثري عيل املعلومات الصحية ،و ايضا   تأأثري معنوي عىل السلوك الصحي ، وان الربانمج أأدى ايل زايدة الوعي الصحي اخلاص ( واكنت أأمه النتاجئ ان الربانمج  66

 ابالإصاابت كأحد اساليب الوقاية من االإصاابت الشائعة دلي الرايضيني .

 

حي الراييض و االإصاابت الرايضية لالعيب بعض الأنشطة الرايضية يف دوةل الكويت " بعنوان " دراسة للسلوك الص   (13( )2008) سلطان دراسة عبد الأمري محمد -  2

كرة ماء ( بدوةل الكويت و التعرف عيل االإصاابت الرايضية  -غطس  -هدفت ادلراسة اىل التعرف عيل السلوك الصحي لالعيب بعض أأنشطة الرايضية املائية )س باحة 

كرة ماء ( بدوةل الكويت و التعرف عيل العالقة بني السلوك الصحي واالإصاابت الرايضية لالعيب بعض أأنشطة  -غطس  -باحة لالعيب بعض أأنشطة الرايضات املائية )س  

نشطة الرايضية بصورة منتظمة عىل   -رايضيا 372   عينة قواهما  ) الرايضات املائية بدوةل الكويت ،حيث   اختيار العينة معداي من العيب الألعاب املائية املامرسني للأ

ية فامي عداء االإصاابت و أأخصايئ عال  طبيعي ( واكنت أأمه النتاجئ  اختالف وتباين يف الآراء يف النشاط الواحد و بني الأنشطة الثالثة يف مجيع االإصاابت الرايض   -مدرب 

 دراجاهتا فقد اتفقت الأنشطة الثالثة فهيا .

 

بعنوان "  االإصاابت الرايضية و عالقهتا ابالجتاهات الصحية و السلوك الصحي للرايضيني من ذوي الاحتياجات  (  7( )2007دراسة خادل يوسف يعقوب النجم ) -  3

ة بعض اجلوانب الهامة يف اخلاصة بدوةل الكويت " هدفت ادلراسة اىل التعرف عيل االإصاابت الرايضية و عالقهتا ابالجتاهات الصحية و السلوك الصحي و ذكل عرب دراس

حي حيث   اختيار ي الاحتياجات اخلاصة و اكنت  اجتاهات الوقاية من حدوث االإصابة والاجتاهات الرايضية والصحة الشخصية و العادات الغذائية و الوعي الصحياة ذو 

ةل معنوية بني الاجتاهات الصحية والسلوك ( س نة واكنت أأمه النتاجئ وجود عالقة ارتباط ذات دال35 - 20عينة البحث بطريقة العمدية من الرايضيني للفيئه العمرية من )

 .   االإعاقة البرصية الصحي للرايضيني من ذوي االإعاقة احلركية وكذكل وجود عالقة ذات دالةل معنوية بني الاجتاهات الصحية و السلوك الصحي للرايضيني من ذوي

 ادلراسات الأجنبية اثنيا :  

آخرين    - 5  2091" اعراض الاكتئابية وادلمع الاجامتعي والسلوك الصحي الشخيص دلى عينة قواهما  بعنوان  (   27)    (Allgower, 2001)دراسة ففد درس أألغور وأ

قياس ادلمع الاجامتعي و تسعة أأبعاد من  مقياس بيك اخملترص لالكتئاب و   ، ابس تخدام با من باان العامل 16من طالب اجلامعة يف   طالبة أأنىث 3438طالب ذكر و 

جلسدية وعدم تناول ياس السلوك الصحي. وقد أأخذ البا و السن بعني الاعتبار يف هذه ادلراسة. وقد ارتبطت الأعراض الاكتئابية بشلك دال مع نقص النشاطات امق 

نساء مع عدم اس تخدام كرميات الوقاية من الفطور وعدم انتظام ساعات النوم وعدم اس تخدام حزام الأمان عند لك من اذلكور واالإانث. وارتبط الاكتئاب بشلك دال عند ال 

ة وعدم انتظام ساعات الشمس والتدخني وعدم تناول طعام الفطور. أأما ادلمع الاجامتعي املنخفض فقد ارتبط مع الاس هتالك املنخفض للكحول ونقض النشاطات اجلسدي

 ية متبادةل بني السلوك الصحي و املزا  الاكتئايب. النوم وعدم اس تعامل أأحزمة الأمان يف الس يارة. وحيمتل أأن تكون هناك عالقة س بب 

آخرين 6 -   -Health سلوك امحلية الصحية بني الطالب الأوروبيني ابس تخدام اس تبيان السلوك الصحي بعنوان " ( 33)   (Wardle, et al.,1997)دراسة لواردل وأ

Behavior Survey  ( س نة 3 ,21( س نة مبتوسط مقداره ) 29-19با أأورويب بلغت أأعامرها بني ) 21ن طالبًا وطالبة م 16000اإىل عينة اش متلت عىل أأكرث من 

، واملعارف  قناعات امحلية الصحية ، واحلاةل الاجامتعية و الوزن الارتباطات الأحادية املتغري لعادات امحلية الصحية وجود ارتباطات داةل بني السلوك الصحي واجلنس و

 . القناعات الغذائية الصحية بشك . ويف التحليل متعدد املتغريات ارتبط لك من اجلنس واحلاةل الصحية و  Locus of Control، ومركز الضبط  الغذائية

جراءات البحث :/   3  اإ

 ) العالقات املتبادةل ( ملالمئته لطبيعة ادلراسة .املجهنج الوصفي  الباحثاناس تخدم   مجهنج البحث:/  1-3

 

 جماالت البحث : / 2-3 

 .  والرايضة  جامعة الزاوية : أأجريت هذه ادلراسة عىل عينة من طلبة  لكية  الرتبية البدنيةال البرشي اجمل  -

 الرتبية البدنية و الرايضة  ،جامعة الزاوية لكية  2015/   3/  19ولغاية    2015/  3 /  14: أأجريت ادلراسة اخلاصة ابلبحث يف الفرتة الزمنية بني   اجملال الزمين  -

 .   اإجراء ادلراسة يف لكية الرتبية البدنية والرايضة ابلزاويةاجملال املاكين :  -  

 

(   س نة ،   40_       20من طلبة لكية الرتبية البدنية والرايضة ،جامعة الزاوية ، ويرتاوح أأعامرمه بني )    شوائيةاختريت العينة ابلطريقة الع   عينة البحث :/  3-3

 طالب . (   30وقواهما )  

 

يف هذه ادلراسة اس تبيان السلوك الصحي وهو عبارة عن اسة تبيان لقيةاس السةلوك الصةحي وحيتةوي هةذا الاسة تبيان عةىل  الباحثاناس تخدم      : أأدوات البحث/    4ة3

ة السةلوك الصةحي عنةد الطلبةة ، ويسةاعد يف هذا الاس تبيان هبدف احلصول عىل معطيات دقيقة دلرجة اس تخدموقد  ، مظاهر معينة من السلوك الصحي والاجتاهات حنوه

 .  حتليل المنو الصحي وختطيط تمنية الصحة وتطوير برامج الوقاية املناس بة والنوعية

 . وصاحلة للأغراض اليت وضع من أأجلها هويمتتع الاس تبيان مبعامالت صدق وثبات مرتفعة ، جتعل منه أأداة قياس موثوق 

 وسائل مجع البياانت:/    5ة3

( الاصةيل8 : 226 )  الانتباه اإىل ظاهرة أأو حادثة معينةة أأو يشء مةا هبةدف الكشةف عةن أأسة باهبا وقوانينةه  املالحظة "يه   -        1
  

،ومةن خةالل مالحظةة ومتابعةة 

 للطلبة داخل اللكية حددت مشلكة البحث احلايل. لباحثةا

، ويقدم الاس تبيان بشلك عدد مةن الأسة ئةل يطلةب  عىل معلومات وبياانت وحقائق مرتبطة بواقع معني الاس تبيان أأو الاس تقصاء أأداة مالمئة  للحصول دالاس تبيان "يعة 2 
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 . " االإجابة عجهنا من قبل عدد من الأفراد املعنيني مبوضوع الاس تبيان

جراءات البحث مجهنا:مقياسني ل الباحثاناس تخدم     وقد  الس تبيان الس تكامل اإ

 الثاين لقياس الاجتاهات حنو  يتأألف هذا املقياس من جزأأين اجلزء الأول لقياس السلوك الصحي واجلزءهات  :االاجتمقياس  و الصحي السلوك  مقياس

وقد وضع هذا املقياس هبدف احلصول عىل معطيات دقيقة  ، السلوك الصحي وحيتوي املقياس عىل مظاهر معينة من السلوك الصحي والاجتاهات حنوه

 .وقد احتوى املقياس عىل احملاور التالية:  الراييض الطلبة يف اجملالمن 

 ، ويتكون من احملاور الآتية: :  مقياس السلوك الصحي اجلزء الأولأأ ة 

 التدخني والكحول. -

 ، تكرار تنظيف الأس نان. ، مدة النوم والوقاية من الشمس : احلاةل اجلسمية املامرسات الصحية الاجيابية -

، عدد وجبات الطعام والوجبةات الثانويةة الةيت يةمت  ، اللكسرتول ، جتنب تناول ادلهون ، املواد الغذائية ابلألياف ، امللح ، الفاكهة اللحوم : تناول الطعام عادات التغذية و -

جراءات امحلية. تناولها بني الوجبات الرئيسة  ، انتظام الفطور واإ

 ، وحفوصات ذاتية أأخرى. ، القياس املنتظم لضغط ادلم وأأطباء الأس نان: املراجعة املنتظمة للأطباء  الوقائية الصحية و الاجراءاتاختاذ  -

السةلوك : مقياس الاجتاهات حنو السلوك الصحي وحمددات هامة للسلوك الصحي وقد   تطوير العديد مةن الةامنذ  الةيت تفرسة العالقةة بةني الاجتاهةات و  اجلزء الثاينب ة 

 ي الكثري من الاجتاهات الصحية وتوحض مدى أأمهية القيام بأأمناط سلوكية حصية خمتلفة.الصحي وقد تكون املقياس من عبارات بس يطة تراع

ن طريقة بناء فقرات اجلزء الأول من املقياس )السلوك الصحي        ) ( فقد اكنت عبارة عن سؤال متبوع ببدائل االإجابة مبا يتناسب مع نوع السلوك ابس تخدام طريقة واإ

 . ( الصواب واخلطأأ  ) ( وبعضها الآخر ابس تخدام طريقة ليكرت ) طريقة( وبعضها ابس تخدام  ثرس تون

( ،وذكل بأأن تطرح الفقرة متبوعة بدرجات للأمهية متتد  ليكرت ( فاكنت ابس تخدام طريقة ) الاجتاه حنو السلوك الصحي أأما طريقة بناء فقرات اجلزء الثاين من املقياس)     

ذ أأن رمق 5 -1من)  . ( أأكرث أأمهية والأرقام بيجهنام تتدر  يف الأمهية 5)  مهية ورمق( ميثل أأقل أأ 1) ( اإ

ذ   عرض املقياس عىل السادة اخلرباء لغرض احلمك عىل مالمئة التعديالت اليت أأجريت عىل املقياس ليتناسب مع  ، اس تبيان تعديل مقياس السلوك والاجتاه الصحي اإ

 (  . 1)  مرفق.         الطالب

  املعلومات: وسائل مجع /   6ة3

 ة املصادر واملراجع العلمية.1 

  ة ادلراسات والبحوث السابقة.2 

 وسائل حتليل البياانت:/   7ة3 

 ة اس امترات مجع البياانت وتفريغها.1

 .هجاز احلاسب الايل ة 2

 ة الوسائل االإحصائية.3

جراءات البحث الرئيسة:/    8ة3  اإ

 : يتعديل مقياس السلوك والاجتاه الصح /  1ة8ة3

ذ  الطالب ،بتعديل مقياس السلوك والاجتاه الصحي ليتالمئ مع  الباحثان قام                  جالبعض الفقرات يف الاس تبيان بعد توزيعها عىل السادة اخلرباء مكحذف   اإ

)التدخني والكحول( ،و  عرض هذه  اإىل اجملال الأول ةالفقر  ذههوقد أأضيفت  ، ، كام   اإضافة فقرة )تناول املنهبات( كوهنا من الظواهر املنترشة سلوك قيادة الس يارات

لهيم  . ، وقد حظيت مبوافقهتم وتأأييدمه التعديالت عىل السادة اخلرباء املشار اإ

 : التجربة الاس تطالعية /  2ة8ة3

و  اسةتبعادمه مةن عينةة التجربةة الرئيسةة  ، لبةهط  (10)   لغ عةددمهب طلبة اللكيةم عىل عينة من 2015  / 3  /  1  جتربة اس تطالعية بتارخي  لباحثان ا يأأجر            

دارة املفحوصني. جابة عىل املقياس والتعرف عىل الصعوابت والعقبات وتنظمي اإ  للمقياس لغرض حتديد الزمن الالزم لالإ

 : اس تخرا  الأسس العلمية للمقياس)التقنني( /  3ة8ة3

آراء الطالب حنو السلوك الصحي و اجتاهاته وبعد الاطالع عيل عدد من ادلراسات السابقة قامت  الس تطالعأأعداد اس تبيان بباحثان قام ال    صدق اداة البحث :       أ

د من يف لكية الرتبية البدنية والرايضة جامعة الزاوية وقد أأبدء احملمكون عد الاس تبيان وعرضه عيل عدد من الأساتذة احملمكني من املتخصصني ابلعلوم الصحية بأأعداد

 املالحظات   الأخذ هبا .

ذ   تطبيق املقياس عىل عينة من طلبة اللكية  وبلغ عددمه ) الباحثاناس تخدم    للتأأكد من ثبات املقياس الثبات    : عادة الاختبار( اإ ( طالب 10طريقة ) الاختبار واإ

عادة تطبيق املقياس عىل العينة نفسها بتارخي  2015/ 4/3بتارخي  حصائيا ابس تخدام معامل الارتباط البس يط ) بريسون   2015/ 7/3م و  اإ م وبعد معاجلة نتاجئ التطبيق اإ

(  وهو معامل 0.82حث و تبلغ )( بدرجات العينه الاس تطالعية عىل مجموع لك حمور من احملاور الاربعة لالس تبيان واكنت قمية معامل الارتباط عالية تؤكد ثبات أأداة الب

 ثبات عايل.

يقومان بتفريغ نتاجئ املقياس يف الوقت  م   2015/ 12/3مبقومني اثنني عند تطبيق املقياس يوم  باحثة ال  تمن أأجل التأأكد من موضوعية املقياس اس تعان :قياس موضوعية امل 

جياد معامل الارتباط البس يط نفسه  ل موضوعية عايل.( وهو معام0.91) )بريسون( بني نتاجئ املقومني ظهر أأن معامل املوضوعية يبلغ ، وبعد اإ

 :الاساس ية التجربة امليدانية /    4ة8ة3

ذ   توزيع   4/2015 /16ولغاية 2015  /11/4للمقياس عىل أأفراد عينة البحث للفرتة من  الاساس ية التجربة امليدانية  الباحثان يتأأجر         ، عةىل الطلبةة سة امترات الااإ

 ويرس وبتعاون جيد من قبل أأفراد عينة البحث.ومجعه بلك سهوةل  الاس تبيانوقد جرت معلية توزيع 

 :  الوسائل االإحصائية/    5ة8ة3

 الامهية النسبية 1- 

 الوسط احلسايب  -  2
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 الاحنراف املعياري  -  3

 النس بة املئوية  -  4

 اختبار ) ت (-  5

  بريسون ) معامل الارتباط البس يط 6 -

 ة عرض ومناقشة نتاجئ البحث:4

 : تاجئ السلوك الصحي لأفراد العينةعرض ومناقشة ن  1ة4

 ة عرض ومناقشة نتاجئ اجملال الأول )التدخني و الكحول ، واخملدرات و املنشطات ، واملنهبات(1ة1ة4

 يبني نتاجئ أأفراد العينة عىل اجملال الأول (1جدول)

 لتدخني والكحول واملنشطات و املنهبات( :)ا    ( يبني تكرارات ونسب اإجاابت عينة ادلراسة عىل عبارات اجملال الأول  1جدول ) 

 العبارة
 اجملموع بدائل االإجابة

 ك        % ك          % ك         % 
 

 30 50.0 15 13.3 4 36.7 11 هل تدخن السجائر؟

 30 73.3 22 16.7 5 10.0 3 ؟ لأركيةليسمي اب هل تدخن الشيشة ما

 30 76.7 23 13.3 4 10.0 3 ؟ احد املواد اخملدرة أأو هل تتناول الكحول

 30 80 24 10.0 3 10.0 3 هل تتناول املواد املنشطة ؟

 30 30 9 60 18 10.0 3 (؟الأمحر)الشاي  همك مرة ترشب املواد املنب

 30 36.7 11 43.30 13 20 6 )القهوة( ؟ه مك مرة ترشب املنب

 30 33.33 16 23.33 11 3.33 3   (؟الأخرض )الشاي همك مرة ترشب املواد املنب

 ( ما ييل:1يتبني من اجلدول)

ذا أأضفنا هذه النس بة 36.7) ظهر أأن النس بة املئوية لذلين يدخنون ابنتظام تبلغ       %( فةاإن 13.3) اذلين يدخنون بةني احلةني والآخةر واذليةن بلغةت نسةبهتم للطلبة%( فاإ

ذا ما عرفنا أأن هؤالء رشحية الرايضيني املنتظمني يف التدريب واذلين يتلقون جرعات تدريبية %( ويه نس بة عالية جدا خ 50) اجملموع اللكي لذلين يدخنون س يكون صوصا اإ

ىل الكثري من االإمراض كأمراض القلب والرشايني والرسطان كام أأن ذكل يؤثر عىل اللياقة البدنية والوظيفية لهؤالء ذ أأن التدخني يؤدي اإ سايم  . ويف هذا الصدد يذكرطلبة ال  اإ

آخرونالصفا  لباحثةة. ذلا تنصةح ا(   380:     11) .   ( أأن عىل الراييض الامتناع عن التدخني واملرشوابت الكحولية ملا لها من أأرضار جسةمية عةىل حصتةه1990 )   ر وأ

ركيهلجالابتعاد عن لك أأنواع التدخني سواء أأاكن الس طلبةال   توايت التنافس ية.وحتقيقا لأفضل املس   هتم حفاظا عىل حص ائر بأأنواعها أأو اللأ

 باحثةة% ( ويه نسة بة متسةاوية  ابملقارنةة مةع نسة بة املةدخنني ، وتؤكةد ال 50)  اذلين مل يدخنوا أأبدا يف حيةاهتم واذليةن بلغةت نسةبهتم طلبه فامي بلغت النس بة املئوية ل       

فراد الرايضيني  . رضورة االإقالع هنائيا عن ممارسة عادة التدخني غري  الصحية وابخلصوص للأ

ن النس بة املئوية ل 1وتبني من اجلدول)       %( والنس بة املئوية لذليةن يتنةاولون الكحةول 10.0) اذلين يتناولون الكحول أأو أأحد املواد اخملدرة ابنتظام قد بلغت لطلبه( أأيضا اإ

( ويه نس بة ال بأأس هبا، وتعتقةد  %26.7) حول أأو أأحد املواد اخملدرة تبلغ% ( ، ليكون مجموع اذلين يتناولون الك16.7أأو املواد اخملدرة بني احلني واحلني والآخر قد بلغت  )

ابلعقةاب الشةديد لشةاريب  أأن سبب اخنفاض نس بة اذلين يتناولون الكحول أأو اخملدرات يعود اإىل الاعتقاد والمتسك بتعالمي ادلين االإساليم احلنيف اليت تجهنيى وتتوعةد باحثةال 

ذ قال س بحانه وتعاىل يف حم مْثٌ َكِبري يَْسأَلُونََك َعنْ  : مك كتابه الكرميامخلر اإ
ِ
ىل التقاليد الاجامتعيةة السةائدة يف ليبيةا والةيت حتتقةر  ،  ( (1الَْخْمِر َوالَْميْرِسِ قُْل ِفهِيَما ا وكذكل اإ

 مدمين امخلور واخملدرات وحتط من وضعهم الاجامتعي.

% ( ويه نس بة عالية جدا وتعود الإدراك أأفراد العينة خملاطر ذكل العمل ، 73.3ناولوا الكحول أأو اخملدرات أأبدا يف حياهتم )اذلين مل يت للطلبه فامي بلغت النس بة املئوية         

ال تدمري لطاقاهتم وقوهتم وغالبا ما يرتبط االإدمةان بفئةة الشة باب بسةن 1999) صقرفاطمة وتذكر  املراهقةة ويه م( أأن الش باب مه الرثوة البرشية والكحول واخملدرات ما يه اإ

آاثر حصية ثبات اذلات وان لتعاطي الكحول واخملدرات أ ذ يبدأأ الش باب يف البحث عن أأساليب جديدة غري متبعة من قبل الإ خطةرية عةىل الةرئتني والكبةد  من املراحل اخلطرة اإ

وأأهجزة املناعة ابجلسم واجلهاز العصيب وغريها
 

     (17   ) . 

اذليةن يتنةاولون  طلبةه%( وأأن النسة بة املئويةة لل 10.0) ن النسة بة املئويةة لأفةراد العينةة اذليةن يتنةاولون املنشةطات ابنتظةام  قةد بلغةت( ما يةيل اإ 1) وتبني من اجلدول     

دراك تعةود اإ  لباحثةة% ( ويه نس بة مرتفعة من وهجة نظر ا20) %( ، ليكون مجموع اذلين قد جربوا تناول املنشطات10.0) املنشطات بني احلني والآخر قد بلغت ىل عةدم اإ

ذ يةذكر عةامر قبةع  م( أأن املنشةطات يه رسطةان الرايضةة وقةال عجهنةا اللةورد (1999الرايضيني خملاطر تناول املواد املنشطة والعتقادمه أأهنا حتسن وترفع من لياقهتم البدنية ، اإ

الاوملبية العاملية كذكل خطرها عىل الناحيةة الصةحية والبدنيةة وحةوادث الوفةاة  ةحلرككيالنني الرئيس السابق للجنة الاوملبية ادلولية بأأهنا تقتل الرايضة وتعد خطرا كبريا عىل ا

نذارا للجميع مبدى الرضر الصةحي الاكمةن يف 1967شاهد عىل ذكل واكن موت العب ادلرجات الانلكزيي )س ميون( عام  م يف س باق حول فرنسا وثبوت تعاطيه املنشطات اإ

  .( 63:   15)   اس تخداهما

 

عةىل رضورة زايدة وعةي  باحثةة، وتؤكةد ال  % ( ويه نسة بة ال بةأأس هبةا80) فامي بلغت النس بة املئوية لأفراد العينة اذلين مل يتناولوا املنشطات أأبدا يف حياهتم قةد بلةغ        

 ذلين ال يتناولون املنشطات أأبدا.ا طلبه% ( من ال  100)  وصوال اإىل نس بة طلبهاإىل خماطر اخملدرات وعدم فائدهتا يف حتسني مس توى ال  طالبوثقافة ال

ن النس بة املئوية لأفراد العينة اذلين يتناولون املنهبات1) وتبنيم من اجلدول        %( أأمةا النسة بة 10.0) ( أأكرث من ثالث مرات يوميةا بلغةتالأمحر)الشاي  ( أأيضا ما ييل اإ

ذا ما مجعنا هذه النسب حنصل عةىل نسة بة60) غت( مرات يوميا قد بل2-3) اذلين يتناولون املنهبات بني لطلبهاملئوية ل  %( مةن أأفةراد العينةة اذليةن يتنةاولون 70) %(  ، واإ
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ن النس بة املئوية لأفراد العينة اذلين يتناولون املنهبات %( أأما النس بة املئويةة 20) ) القهوة ( أأكرث من ثالث مرات يوميا بلغت املواد املنهبة يوميا وهذه نس بة عالية جدا ، كام اإ

ذا ما مجعنا هذه النسب حنصل عىل نس بة43.33) ( مرات يوميا قد بلغت2-3)   اذلين يتناولون املنهبات بني لطلبهل  %( من أأفراد العينة اذلين يتنةاولون  63.33) %(  ، واإ

ن النس بة املئوية لأفراد العينة اذلين يتناولون املنهبات %( أأمةا 3.33) ( أأكرث من ثةالث مةرات يوميةا بلغةتالأخرض )الشاي  املواد املنهبة يوميا وهذه نس بة عالية أأيضا ، كام اإ

ذا ما مجعنا هذه النسةب حنصةل عةىل نسة بة23.33) ( مرات يوميا قد بلغت2-3) اذلين يتناولون املنهبات بني طلبهالنس بة املئوية لل  %( مةن أأفةراد العينةة 26.66) %(  ، واإ

اليت تداوم عةىل تنةاول املةواد املنهبةه ، ابسة مترار كةام أأن تنةاول هةذه  الليبيةفة ، ويه تعود ابلتأأكيد عىل طبيعة الفرد والعائةل اذلين يتناولون املواد املنهبة يوميا وهذه نس بة ضعي

 ملنهبة .ول املواد ااملرشوابت يعد أأحد  سامت كرم الضيافة للعائةل الليبية الأمر اذلي  أأظهر هذه النسب دون أأن يدرك أأفراد العينة الأرضار الصحية من تنا

آخرون باحثةوترى ال         م( أأن 1990)  عىل الطلبة عدم االإكثار أأو االإقالع عن تناول املنهبات والاس تعاضة عجهنا مبواد ذات قمية غذائية تفيد اجلسم ويؤكد سايم الصفار وأ

مغ  250) مةن اب الصحي للراييض قدمه أأحد املهمتني ابلتغذية ويتكةونعىل الراييض التقليل من الشاي الامحر والرتكزي عىل احلليب ، وهناك أأنواع وتراكيب خاصة من الرش 

مغ مةن امللةح،  1مغ من املاء،  300) ملعقة طعام من البواتس يوم ( وميكن للراييض أأن يتناول بعد املباراة رشاب مكون من 1مغ من الاكلس يوم،  1مغ من اللكيكوز، 25ماء، 

   384:11  ))مغ من العسل(   30،  مغ من البواتس يوم 5

 % ( ويه نس بة واطئة نوعا ما . 33.33% ( )  36.7)  %(30) فامي بلغت النسب املئوية عيل التوايل لأفراد العينة اذلين ال يتناولون املنهبات وال مرة يف اليوم      

 

 : عرض ومناقشة نتاجئ اجملال الثاين)املامرسات الصحية الاجيابية( 2ة1ة4

 اجاابت أأفراد العينة عىل اجملال الثاين)املامرسات الصحية الاجيابية(:( نتاجئ 2بنيم اجلدول)

 يبنيم نتاجئ أأفراد العينة عىل اجملال الثاين(2جدول)

 )املامرسات الصحية الاجيابية ( :         ( تكرارات ونسب اإجاابت عينة ادلراسة عىل عبارات اجملال الثاين 2جدول ) 

 العبارة
 اجملموع بدائل االإجابة

 ك        % ك          % ك         % 
 

 30 36.67 11 43.33 13 20 6 مك ساعة تنام يف اليوم ؟

 30 69.97 21 16.7 5 13.33 4 هل تس تخدم أأدوات الوقاية من الشمس )النظاره، الطاقية، زيوت( ؟

 30 20 6 60 18 20 6 مك مرة تنظف أأس نانك يف اليوم ؟

 : يل ( ما ي2) تبني من اجلدول

ن النس بة املئوية لأفراد العينة اذلين حيصلون عىل فرتات نوم أأكرث من         فراد اذلين حيصلون عةىل فةرتات نةوم بةني20) ( ساعات قد بلغت8) اإ  %( أأما النس بة املئوية للأ

ذ ترى ا63.33) اذلين حيصلون عىل فرتات  نوم حصية تبلغ طلبه%( ليكون مجموع ال 43.33) ( ساعات يوميا قد بلغت8ة7) أأن الةراييض جيةب  لباحثة%( ويه نس بة جيدة اإ

ن معلية التةدريب الةراييض تتعامةل يف املقة ذ اإ ام الأول مةع اجلسةم مبةا يتضةمن مةن أأن حيصل عىل أأوقات راحة اتمة الس تعادة الشفاء والنشاط بعد أأداء اجملهود البدين العايل اإ

حةدى ممةزيات أأعضاء وأأهجزة وليك ميكن تاليف حدوث اإصاابت دلى الال ن"اإ ذ اإ ىل الراحةة وفةق الصةيغ العلميةة الصةحيحة اإ عبني أأو حدوث معوقات أأخرى ال بد مةن اخللةود اإ

يه الرضورة الشائعة للحياة للك أأهجزة جسم االإنسان يه أأهنا ال ميكن أأن تبقى ابس مترار فعاةل ولكن تتطلب الراحة عىل فرتات تصل اإىل توقف للك النشاط االإرادي والراحة 

. أأمةا (     33:25)    ( سةاعات يوميةا"8  ةة7) م( "أأن املدة املثالية للنوم اليت جيب أأن حيصل علهيا الةراييض يه مةا بةني1998)  حامد مفيت  ، ويؤكد ايت الأنظمة"مس تو

ابخللةود للنةوم  طلبةهنسة بة قلةيةل وننصةح لك ال %( ويه  36.67) ( ساعات يوميةا فقةد بلغةت8) النس بة املئوية لأفراد عينة البحث الذلين حيصلون عىل فرتات نوم تقل عن

لهيا اجلسم للمحافظة عىل حيوية ونشاط الأهجزة ادلاخلية واخلارجية ولضامن اس مترار معلها لفرتات أأطو   ل.والراحة مضن احلدود اليت حيتا  اإ

ن النس بة املئوية لأفراد عينة البحث اذلين يس تخدمون وسائل الوق  (2وتبني من اجلدول)       %( ويه نسة بة ال تةاكد تةذكر 13.33) اية من الشمس واحلرارة العاليةة تبلةغاإ

لهيا نس بة اذلين يس تخدمون وسائل الوقاية من الشمس أأحياان ويه ذا ما أأضيفت اإ (  و يبلغ اجملموع اللكي لأفراد عينة البحث اذلين يسة تخدمون وسةائل الوقايةة  %16.7) اإ

ذا 30.03) من الشمس تبلغ ( سة نجد أأهنةا  %69.97) ما قورنت بأأفراد العينة اذلين ال يس تعملون أأبدا أأي وس يةل للوقاية من حةرارة الشةمس والةيت تبلةغ%( وهذه النس بة اإ

ىل أأن التعرض دلرجات احلةرارة العاليةة  و جيدةنس بة  ذ تشري املصادر اإ قةدان كبةري يةؤدي اإىل فيوحض أأن أأفراد العينة غري مدركني الإرضار التعرض اإىل درجات احلرارة العالية اإ

عىل تناول السةوائل بكةرثة وتنةاول الطعةام اذلي حيتةوي عةىل نسة بة مةن املةاء اكلفواكةه والسةلطة  طالبللسوائل من اجلسم وابلتايل نقصان وزن الراييض ذلا جيب تشجيع ال

( يومياC) وكذكل تناول فيتامني
 

  .(11  :63 ) 

ىل االإصةابة برضةبة الشةمس الةيت تةؤدي اإىل جيب عىل الراييض جتنب التعرض اإىل دباحثة وتري ال         رجات احلرارة العالية وخاصة أأشعة الشمس اليت قد تعةرض الفةرد اإ

ذ يةذكر سةايم فقدان كبري لسوائل يف اجلسم وأأن فقدان السوائل   مضاعفات عىل سالمة االإنسان عامة والراييض عىل وجه اخلصوص وخاصةة عنةد التةدريب أأو ا ملنافسةة اإ

آخرون،  ن قةل السوائل يف ادلم يسبب حدوث تش نجات عند الالعب )   (1990الصفار وأ  (  .134:    11م( "اإ

ن النس بة املئوية لأفراد العينة اذليةن ينظفةون أأسة ناهنم ثالثةة مةرات يف اليةوم أأو أأكةرث تبلةغ ( أأيضا ما ييل2) ويبنيم اجلدول          %( ونسة بة الأفةراد اذليةن ينظفةون 20) اإ

أأمةا النسة بة املئويةة لأفةراد العينةة اذليةن ال ،   %( ويه نس بة عاليةة80) اذلين ينظفون أأس ناهنم تبلغ لطلبه%( ليكون اجملموع اللكي ل 60)  يف اليوم تبلغمرتنيمرة او أأس ناهنم 

ىل تلفهةا وابلتةايل فقةدان الأمهية القصوى لتنظيةف الأسة نان وأأن عةدم ت  باحثة،وتذكر ال  متوسطة %( ويه نس بة 20) ينظفون أأس ناهنم وال مرة يف اليوم فتبلغ نظيفهةا يةؤدي اإ

نسان مما يؤدي اإىل عدم هضم  الطعام يف الفم ويلحق أأرضار كبرية ابملعدة ويسبب تكرار عرس الهضم دلى االإنسان انهيةك عةن  الوس يةل الأوىل من وسائل الهضم الطبيعية لالإ

نسان يف اجملمتع.  الراحئة الكرهية للفم مما خيل ابللياقة العامة  لالإ
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 : عرض ومناقشة نتاجئ اجملال الثالث )عادات التغذية والطعام( 3ة1ة4

 ( نتاجئ اس تجاابت أأفراد العينة عىل اجملال الثالث)عادات التغذية والطعام(:3بنيم اجلدول)

 )عادات التغذية والطعام(:( تكرارات ونسب اإجاابت عينة ادلراسة عىل عبارات اجملال الثالث  3جدول ) 

 العبارة
ئل االإجابةبدا  اجملموع 

 ك        % ك          % ك         % 
 

ضافة نس بة عالية من امللح اإيل طعامك ؟  30 38.5 10 11.5 5 50 15 هل تقوم ابإ

لياف )بعض اخلرضوات والفاكهة الطازجة والبقوليات  هل تتناول املواد الغذائية الغنية ابلأ

 واملكرسات وأأطعمة احلبوب الاكمةل( ؟
6 23.3 15 50 9 26.7 30 

هل تتجنب تناول املواد الغذائية الغنية ابدلهون و الكولسرتول )املنتجات احليوانية واللحوم 

 وادلهون املش بعة وصفار البيض( ؟
12 33.3 9 13.3 9 13.3 30 

 30 10.0 3 30 11 60 16 هل تتناول اللحوم امحلراء ؟

 30 13.3 4 36.7 11 50 15 هل تتناول اللحوم البيضاء ؟

 30 24.7 7 26.6 9 48.7 14 هل تتناول الفاكهة ؟

 30 22.5 5 27.5 10 50 15 هل تتناول اخلرضوات ؟

 30 19.9 6 22.8 10 57.3 14 مك وجبة غذائية رئيس ية تتناول يف اليوم ؟

 30 57.3 16 26.1 9 16.6 5 هل تتناول الفطور بشلك يويم ؟

تباع محية ))رجمي(( معينة ؟اإذا شعرت بزايدة يف وزنك هل حتا  30 66   14 10 4 24 12.0 ول اإ

 30 72.5 18 11.3 4 16.2 8 هل تتناول أأي مواد غذائية بني الوجبات الرئيسة ؟

 

 ( ما ييل:3تبنيم من خالل اجلدول)

ن النس بة املئوية ل       ضافة نس بة عالية من الأمال لطلبهاإ ىل الأطعمة قد بلغت )اذلين يكرثون من تناول الأمالح ويفضلون اإ ن االإكثار مةن 50ح اإ ذ اإ %( ويه نس بة مرتفعة اإ

ذ تشري املصادر اإىل "أأن يبتعد الراييض عن الأغذية اململحة بشةلك زائةد الةيت تسةبب العطةش وخصوصةا يف  تناول الأمالح أأو املواد اململحة بشلك كبري يعد أأمرا غري حصي اإ

 (  381: 11 .  ) " يوم املباراة

اذليةن ال يتنةاولون  لطلبةه، فةامي بلغةت النسة بة املئويةة ل  %( ويه نس بة معقةوةل11.5) ن النس بة املئوية الإفراد العينة اذلين يتناولون املواد اململحة أأحياان قد بلغتاإ            

ىل أأن عىل الراييض وعىل الوجه الأمع عدم االإفراط يف تنا % 38.5) املواد عالية امللوحة فتبلغ ىل تنةاول ( وجيب االإشارة اإ نه حيتةا  بعةد املبةاراة أأو التةدريب اإ ول الأمالح ، واإ

ذ يرى ريسان خريبط ) م( أأن بعض الرايضيني ينسون تعاطي المكيات املناسة بة 1991طعام معتدل امللوحة مع رشب العصائر الطبيعية لتعديل فقدان الأمالح نتيجة التعرق اإ

ن ما حيتاجه اجلسم من ملح الطعةام يف حةدود من ملح الطعام يوميا واليت يفقدوهنا عن طريق العرق ذ اإ ن فقةدان 20) اذلي يفقد أأثناء التدريب اإ ( غةرام يوميةا وعةىل ذكل فةاإ

 ( . 135:    10)    اجلسم للعرق يعمل عىل نقص عنرص اللكور اذلي يؤثر عىل نشاط العصري املعدي يف اجلسم ويزيد من كفاءهتا كام أأنه يعمل عىل فتح الشهية 

ن النس بة املئوية لأفراد العينة اذلين غالبا ما يتجنبون تناول الأغذية اليت حتتوي نس بة عالية من املواد الغنية ابلألياف فتبلغ3بني من اجلدول)ويت       %( فامي بلغت  23.3) ( اإ

اذليةن يتنةاولون املةواد الغنيةة  طلبةه( ليكةون اجملمةوع اللكةي لل  %50 النس بة املئوية لذلين يتناولون مرتني او ثالث مرات من الأغذية ذات النس بة العالية من الألياف تبلةغ )

ذ جيب عىل الراييض جتنب الأغذية ذات النس بة العالية من الألياف  . عالية %( ويه نس بة 73.3) ابلألياف تبلغ  اإ

متوسطة تؤكد عدم حرص أأفراد العينة عىل جتنب تناول الأطعمة اليت حتتةوي %( ويه نس بة 26.7اما النس بة املئوية لأفراد العينة اذلين أأبدا ال يتناولون هذه الأغذية )      

لهيةا اجلسةم يف كثةري مةن الوظةائف (1991عىل نسب عالية من الألياف ، ويف هذا الصدد يذكر ريسان خريبط  م( أأن املواد الغنية ابلألياف مةادة غذائيةة هامةة عةادة حيتةا  اإ

 (130: 10املعقدة .  )  

ن النس بة املئوية لأفراد العينة اذلين غالبا ما يتجنبون تناول الأغذية اليت حتتوي نس بة عالية من ادلهون والكولسةرتول فتبلةغ ( 3) ن اجلدولويتبني م        ( فةامي  %33.3) اإ

اذليةن يتنةاولون املةواد  طلبه%( ليكون اجملموع اللكي لل 13.3بلغت النس بة املئوية لذلين أأحياان ما يتجنبون تناول الأغذية ذات النس بة العالية من ادلهون والكولسرتول تبلغ )

ذ جيب عىل الراييض جتنب الأغذية ذات النس بة العالية من ادلهون والكولسةرتول وذكل لةلأرضار الصةحية 46.6) الغنية ابدلهون والكولسرتول تبلغ % ( ويه نس بة قليةل اإ

ن تناول مكية كبرية من املواد الغذائي ذ اإ ة اليت حتتوي عىل نس بة كبرية من الكولسرتول يف ادلم ميكن أأن ترتفع ملس توايت تعد غري حصية ما يزيد من اخلطةورة الناش ئة عن ذكل اإ

ىل التعرض اإىل اجللطات ادلموية والنوابت القلبية.  لالإصابة بأأمراض مثل تصلب الرشايني واذلي يؤدي اإ

جةدا تؤكةد عةدم حةرص أأفةراد العينةة عةىل جتنةب تنةاول  قلةيةل%( ويه نسة بة 13.3) ن تناول هذه الأغذيةة البالغةةما النس بة املئوية لأفراد العينة اذلين أأبدا ال يتجنبو      

لهيةا يف 1991 )الأطعمة اليت حتتوي عىل نسب عالية من الكولسرتول و ادلهون ، ويف هذا الصدد يذكر ريسان خريبط  م( أأن الكولسرتول مادة غذائيةة هامةة عةادة حيتةا  اإ

لهيا  يف تكوين أأو ختليق الهرموانت يف اخللية حىت نقطة معينة بعدها زايدتةه تسةبب خطةورة عةىل الصةحة وأأن مل حيصةلكثري من الو  مةداد اكف  مةن  ظائف املعقدة وحيتا  اإ اإ

ايني وتتكون مادة الكولسرتول مةن الأحامض ادلهنية الأساس ية تزيد نس بة الكولسرتول يف الرشايني ويؤدي اإىل ضيق الأوعية ادلموية وانسدادها ويسبب مرض تصلب الرش 

 )الكولسةرتول( أأو تصةنع داخةل اخلةالاي احليةة ادلهون وتنترش يف مجيع خالاي اجلسم وخاصة يف خالاي الكبد ومصدرها الرئييس الطعام اذلي يتناو  الفةرد اكدلهةون احليوانيةة

 ( . 135:    1 0)الكولسرتول ادلاخيل(   )  
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ن النس بة املئوية لأفراد العينة اذلين يتناولون اللحوم امحلراء مرة واحدة يف اليوم بلغت ( 3ويتبني من اجلدول)          فةراد 60) اإ %( ويه نس بة عالية أأما النسة بة املئويةة للأ

%( ،اما النس بة املئويةة 10) يف الأس بوع فقد بلغ%( ،أأما الأفراد اذلين ال يتناولون اللحوم امحلراء وال مرة 30) ( مرة يف الأس بوع فقد بلغت3ة2اذلين يتناولون اللحوم امحلراء)

فةراد اذليةن يتنةاولون اللحةوم البيضةاء )50) لأفراد العينة اذلين يتناولون اللحوم البيضاء مرة واحدة يف اليوم بلغت ( مةرة يف 3ةة2%( ويه نس بة عالية أأمةا النسة بة املئويةة للأ

ن اللحةوم13.3) اذلين ال يتناولون اللحوم البيضاء وال مرة يف الأسة بوع فقةد بلةغ أأما الأفراد ، %( ويه نس بة عالية36.7الأس بوع فقد بلغت) )الربوتةني(  % ( ، وابلتأأكيةد فةاإ

نسان معوما وللراييض عىل وجه اخلصوص،واللحوم بأأنواعها امحلراء والبيضاء تعد مصادر رئيسة للربوتني ويشري ريسان خريبط  ىل أأن الربوتني ال خي(1991هممة جدا لالإ زن ( اإ

منا يفيد خالاي اجلسم يف المنو والتكوين و منا يس تعمل للمنو وتصليح اخلالاي اجلسمية فالربوتني ليس طاقة واإ ، ويف الأس بوع اذلي يسة بق املبةاراة جيةب زايدة  التصليح الطاقة واإ

، ومةن خةالل ذكل نةرى 380) :    10خرية فيجب االإقالل مةن الربوتينةات   )  أأما يف الأايم الثالثة الأ  مكية الربوتني وخاصة احليواين يف الأايم الثالثة الأوىل من الأس بوع،

 يف التدريب واملنافسة. طالبأأمهية تنظمي تناول الربوتينات لل

ن النس بة املئوية لأفراد العينة اذلين يتناولون الفواكه مةرة واحةدة يف اليةوم قةد بلغةت3 ) يتبني من اجلدولكام          نظةرا للأمهيةة الكبةرية  عاليةةة %( ويه نسة ب48.7) ( اإ

ن تناول الةراييض للفواكةه مثةل الربتقةال والتفةاح وغريهةا يعةد مرطةب ومغةذ جلسة ذ اإ نسان وابخلصوص الرايضيون اإ م الةراييض وكةذكل احلةال لتناول الفواكه بشلك يويم لالإ

آخرون ا وتأأكيد تناولها يوم املباراة يه الفواكه وذكل الحتواهئةا عةىل الفيتامينةات بشةلك ( أأن"من الأغذية الواجب زايدهتم 1990)  ابلنس بة للخرضاوات ويذكر سايم الصفار وأ

لهيا الراييض اإىل حد كبري من هجة ولسهوةل هضمها من هجة أأخرى  ( 71:    11".  )    كبري واليت حيتا  اإ

%( ويه نس بة عالية فامي بلغت نس بة أأفراد العينةة اذليةن ال يتنةاولون الفواكةه وال 26.6( مرات لك أأس بوع )3ة2فامي بلغت نس بة أأفراد العينة اذلين يتناولون الفواكه )         

 %(  24.7مرة يف الأس بوع )

 

ن النس بة املئوية لأفراد العينة اذلين يتناولون اخلرضوات مرة واحدة يف اليوم قد بلغت           نةاولون %( ويه نس بة عالية  ، فامي بلغت نسة بة أأفةراد العينةة اذليةن يت 50) اإ

%( ويه نسة بة عاليةة 22.5%( ويه نس بة عالية فامي بلغت نس بة أأفراد العينة اذلين ال يتناولون اخلرضوات وال مرة يف الأس بوع )27.5( مرات لك أأس بوع )3ة2اخلرضوات)

ذ جيب التأأكيد عىل تناول مكية كبرية من اخلرضوات الطازجة والطبيعية ملا لها مةن أأمهيةة كبةرية جلسةم الة ذ يشةري جمةيأأيضا اإ ىل أأن الأغذيةة السةائةل واملةواد (1991راييض. اإ م( اإ

ترطيةب اجلهةاز الهضةمي وتسةهل  الس يلوزية واخلرضوات أأرسع امتصاصا من الصلبة لسهوةل امزتا  العصارات الهضمية جبزيئاهتا وأأن هذه املواد مبا حتويه من ماء تساعد عةىل

 .(  71:   10حتريك املواد الغذائية ) 

 

ن النس بة املئوية لأفراد العينة اذلين يتناولون ثالثة وجبات غذائية رئيس ية يف اليوم تبلغ)3بني من اجلدول)ويت        ن"من الرضةوري 57.3( أأيضا اإ ذ اإ %( ويه نس بة عالية  اإ

ال تشمل سعرات حرارية أأكرث مما حيتاجه الراييض يف أأ   (( 25 .     نشطته اليومية"تناول ثالث وجبات رئيس ية يوميا يف فرتات منتظمة يراعى فهيا اإ

 

ذ يعةد الغةذاء املنةتظم واحملتةوي عةىل قميةة 22.8) فامي بلغت النس بة املئوية لأفراد العينة اذلين يتناولون وجبتني غذائيتني رئيس يتني يف اليوم تبلغ        %( ويه نس بة عاليةة اإ

 بات الفعاليات احليوية الطبيعية للجسم والطاقة املرصوفة نتيجة ممارسة الأنشطة الرايضية وغري الرايضية.غذائية اكفية املصدر الرئييس للطاقة اليت حيتاهجا اجلسم ليواجه متطل 

ن تطور الأداء والاجناز مقرون ابلتغذية املنتظمة املطلوبة وأأن االإنسان حيتا  اإىل طاقة حىت يمتكن من أأداء واجباته الرايضية ابلشلك       اقة  الأمثل وهو يس متد هذه الطواإ

ن الغذاء ليس رضوراي فقط كطاقة للجسم عند أأداء املهارات واحلراكت الرايضية ولكنه همم جدا لعملية البناء واحملافظة ع ذ اإ ىل اخلالاي خالل التدريب،فضةال عةن من الغذاء اإ

ىل تغذية كبرية ومتنوعة تفوق حىت تغذية ال ليه أأنسجة اجلسم اخملتلفة ملساعدة معلية المنو مرحةل املراهقة وخالل المنو الرسيع للجسم حيتا  الراييض اإ رجل البالغ وهذا ما حتتا  اإ

 ( 375:    11.   )   يف هذه املرحةل

 

ن النس بة املئوية لأفراد العينة اذلين حيرصون عىل تناول وجبة الفطور بصةورة دامئةة تبلةغ ) ( 3وتبني من اجلدول)       ئويةة ، أأمةا النسة بة امل  ( ويه نسة بة واطئةة %16.6اإ

هةوالء الأفةراد ال يقةدرون أأمهيةة تنةاول وجبةة الفطةور بصةورة منتظمةة ملةا تةوفره مةن طاقةة  %( ،وهذه النسب منخفضة وهممة و26.1) لذلين أأحياان يتناولون الفطور فتبلغ

 اذلي خيضع اإىل وحدات تدريبية جمهدة. للطالبرضورية للجسم يف بداية اليوم ابلنس بة 

 

فراد اذلين ال يتناولون أأبدا وجبة الفطور فبلغ أأما النس بة املئوية     ذ جيب عىل االإنسان الاعتيادي ، فضال عن الراييض تناول وجبة حصية 57.3) للأ %( ويه نس بة عالية اإ

آخةرون ذ يشري سةايم الصةفار وأ ىل أأن وجبةة الفطةور جيةب أأن حتتةوي عةىل مصةادر الطاقةة الغذائيةة1990) ومتاكمةل من حيث مصادر الطاقة اإ )اكربوهيةدرات  الثالثةة م( اإ

( سةعره حراريةة 1500) وجيةب أأن حتتةوي وجبةة الفطةور عةىل وبروتينات ودهون(،فهيي يف العادة حتتوي عىل اخلزب)اكربوهيةدرات( والبيض)بةروتني( وأأحةد أأنةواع الزيةوت،

 (    386:    11)          . للراييض اذلي يتدرب مرة واحدة يف اليوم

 

تباع امحلية عندما تكون هناك زايدة يف الوزن تبلغ بلغت النس بة املئويةان  ( أأيضا3وتبني من اجلدول) ( ،أأما النس بة املئوية لأفراد  % 24) لأفراد العينة اذلين حيرصون عىل اإ

ن ابحملافظةة عةىل وزن مثةا طلبيوحض من النسب املذكورة عدم اهامتم ال ( و %66) العينة اذلين ال يتبعون وال يراقبون أأوزاهنم فبلغ ذ اإ يل واذلي يعةد أأمةرا همةام للرايضةيني"اإ

 (   23" )   كغم من الوزن المنوذيج 5الراييض جيب أأن حيافظ عىل وزن ال يتجاوز 

 

آخرون)         عىل  م( ابلقول جيب مالحظة وزن الراييض أأس بوعيا ومرتني عىل الأقل ملالحظة زايدة وزنه أأو نقصه وجيب أأن يكون حمافظا1990ويضيف سايم الصفار وأ

 ( 384 :   11الوزن الصحي الاعتيادي املناسب  . )  

 

 ومن خالل ما تقدم أأن عىل الراييض مراقبة وزنه ابس مترار وعدم السامح بزايدة أأو نقصان الوزن عن احلدود املثالية.

ذ ما أأضيفت اإىل اذلين أأحياان ما يفعلون 16.2) ت بصورة دامئة تبلغالوجبا مواد غذائية بني ن النس بة املئوية لأفراد العينة اذلين يتناولونا( 3وتبني من اجلدول)      %( اإ

ن الراييض حيتا  اإىل طاقة أأكرب من االإنسان الاعتيادي 27.5) %( فاإن مجموع اذلين يتناولون وجبات غذائية اثنوية يبلغ11.3) ذكل البالغة نسبهتم ذ اإ %( ويه نس بة قليةل اإ
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ة لهذا جيب أأن يكون حساب التغذية مقروان بأأداء الالعب ملهامه ولمتكني أأهجزته من أأداء هجد عايل دون التأأثري يف سالمة الأهجزة ادلاخلي، و  ليمتكن من أأداء همام بدنيه عالية

 ( 377:   11. )   واخلارجية للجسم

 

ن بةرامج تغذيةة الرايضةيني تضةم يف الغالةب  % 72.5وبلغت النس بة املئوية لأفراد عينة البحث لذلين ال يتناولون أأبدا وجبات غذائية اثنوية )         ذ اإ ( ويه نس بة عالية اإ

آخرون) ذ يذكر سايم الصفار وأ م( أأن برانمج تغذية الراييض وأأوقاته يف التدريب ويف يوم املباراة هممة جدا مبواعيد معينه واثبتة حىت ال تؤثر عيل 1990وجبات غذائية اثنوية اإ

 ( 11: 376)        الراييض سلبا. 

 

 : عرض ومناقشة نتاجئ اجملال الرابع)اختاذ االإجراءات الصحية الوقائية(4ة1ة4

جاابت عينة ادلراسة عىل عبارات اجملال الرابع 4جدول )    ءات الصحية الوقائية(:االإجرا )اختاذ   ( تكرارات ونسب اإ

 العبارة
 اجملموع بدائل االإجابة

 ك        % ك          % ك         % 
 

س بق أأن راجعت املستشفي الإجراء حفوصات للجسم ؟هل   4 13.3 4 13.4 22 73.3 30 

 30 60 18 20 6 20 6 هل تراجع طبيب الأس نان بدون الشعور بأأمل ؟

 30 45 14 20 12 16.7 4 هل جتري حفوصات دورية لقياس ضغط ادلم ؟

 30 70 21 30 9 0 0 هل جتري حفوصات للقلب يف الراحة أأو بعد اجلهد ؟

 30 50 15 43.3 13 6.7 2 هل جتري حتاليل لفقر ادلم والسكر ؟

 

ن النس بة املئوية لأفراد العينة اذلين ال هيمتون أأبدا ابختاذ االإجراءات الصحية الوقائية )حفوصةها عامةة ( ما ييل:4يتبني من خالل اجلدول ) ، مراجعةة طبيةب الأسة نان بةدون  اإ

( وهةذه بطبيعةة احلةال  %  73.3%ةة45) ، اإجراء حتاليل لقياس قفر ادلم والسكري( قد تةراوح بةني  ، اإجراءات ختطيط للقلب ، القياس ادلوري لضغط ادلم الشعور بأأمل

 لطلبةهل وضةعف الثقافيةة الصةحية  نسب عالية تؤرش عدم الاهامتم هبذا اجلانب الصحي املهم وتبني عدم توفر الكوادر الطبية اليت تعىن هبذا اجلانب داخةل املؤسسةة الرايضةية

ذ أأن عدم الاهامتم بذكل ميكن أأن يعةرض حيةاة الالعةب للخطةر وخاصةة انةه  يتعةرض عةىل أأحةامل تدريبيةة عاليةة وللعاملني يف الأندية الرايضية ملا لهذا الأمر من أأمهية كبرية اإ

ذ يذكر عبد امحليد و حسانني  وكسجني ومعةدل رضابت القلةب يف ادلقيقةة وضةغط  ( أأن الطب الراييض   دور كبري يف جمال التدريب الراييض(1997ومس مترة اإ فاحلاجة للأ

خيل هو الأساس يف متابعة متطلبةات ادلم والعمليات الكاميئية احلادثة أأثناء اجملهود لك ذكل يساعد عىل معرفة وتثبيت أأسلوب ودرجة امحلل ادلاخيل عىل أأساس أأن امحلل ادلا

 .(  114:  19)      التدريب من حيث امحلل اخلاريج

ن امحلل اخلاريج يعمتد عىل جاهزية ال          ذ اإ ويتةنب أأيضةا مةن اجلةدول ،   اجلرعات التدريبية دون تدقيق حاةل الصةحية طالبالصحية ومن غري الصحيح أأعطاء ال طالباإ

وعدم اختاذ اإجراءات احرتازية حفاظا عىل  طالبب الصحي للنفسه أأن اس تجاابت أأفراد العينة عىل بدائل االإجابة الأخرى اكنت يف مس توايت متدنية تؤكد عدم الاهامتم ابجلان

)  اإىل خطر التعرض للوعاكت الصحية املفاجئة وتقف حائال أأمام تقدم املس توى الراييض ويف هذا الصةدد يضةيف فةرا  توفيةق طلبهوهذا يعرض الكثري من ال  طالبحصة ال

وقوف عىل التغريات الفس يولوجية والكمييائية اليت حتدث للراييض واليت قد تكون عائق أأمام تقدم مس تواه ( أأن من الواجب عىل املش تغلني يف حقل التدريب البدين ال1999

 ( 3:  18والعمل عىل تاليف هذه املعوقات ابالإعداد اجليد املس بق ابس تخدام الوسائل والأساليب العلمية احلديثة. )  

ماكنيةة الوصةول لأعةىل املسة توايت الرايضةية يه ( أأن من العوامل اجلسمي1995ويضيف محمد عالوي )         ة اليت لها أأثرها الواحض عىل املس توى الراييض ويتأأسس علهيا اإ

ذ أأن النشاط الراييض وخاصة يف رايضة املس توايت العاملية يتطلب سالمة النوايح الوظيفية لأهجزة اجلسم   ( 28:   21. )   اخملتلفةالأسس الوظيفية لأهجزة اجلسم اإ
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 : ( نتاجئ اس تجاابت أأفراد العينة عىل مقياس الاجتاه للسلوك الصحي5بني اجلدول ): عرض ومناقشة نتاجئ الاجتاه حنو السلوك الصحي لأفراد العينة 2ة4

 يبني الأوساط احلسابية والاحنرافات املعيارية لنتاجئ مقياس الاجتاه حنو السلوك الصحي مرتبة تنازليا (5جدول )

 الاحنراف املعياري املتوسط احلسايب تالعبارا ت

 1.21 4.29 أأمهية التغذية الصحية للراييض ؟ 1

 1.38 4.14 أأمهية تنظيف الأس نان للراييض ؟ 2

 1.70 4.04 أأمهية احملافظة عيل الوزن مثايل للراييض ؟ 3

 1.31 4.04 أأمهية مراجعة الأطباء وأأطباء الأس نان للراييض ؟ 4

 1.26 3.96 ات الوقاية من الشمس ؟أأمهية اس تخدام أأدو  5

 1.63 3.66 أأمهية خضوع الراييض الختبارات تشوهات القوام ؟ 6

 1.63 3.41 أأمهية احلصول عيل وقت نوم اكف للراييض ؟ 7

 1.80 2.97 أأمهية عدم تناول املواد املنشطة للراييض ؟ 8

 2.0 2.90 أأمهية عدم التدخني للراييض ؟ 9

 1.84 2.86 الكحول أأو املواد اخملدرة للراييض ؟أأمهية عدم تناول  10

 1.73 2.66 أأمهية عدم رشب املواد املنهبة للراييض؟ 11

 2.10 1.71 والسكر و غريها للراييض ؟ أأمهية اإجراء حفوصات دورية للقلب و ادلم 12

 ( ما ييل:5يتبني من خالل اجلدول )

ن الأوساط احلسابية لفقرات ) التغذية ا           لصحية و تنظيف الأس نان واحملافظةة عةىل وزن مثةايل ومراجعةة الأطبةاء وأأطبةاء الأسة نان واسة تخدام أأدوات الوقايةة مةن اإ

( عىل التوايل ويه اجتاهات اجيابية ولكن بدرجة متوسطة ،مما يدل عةىل أأن   3.66، 3.96، 4.04، 4.04، 4.14، 4.29الشمس واختيارات تشوهات القوام (  قد بلغت )

 الصحي املتعلقة  ابملواضيع  نفسها. ينة البحث ميلكون اجتاها اجيابيا  متوسطا حنو هذه اجملاالت وهذا يتطابق مع النسب املئوية املتباينة لأفراد العينة يف مقياس السلوكأأفراد ع 

املواد املنشطة وعةدم التةدخني وعةدم تنةاول الكحةول أأو املةواد  ويتبني كذكل من اجلدول نفسه أأن الأوساط احلسابية لفقرات )احلصول عىل وقت نوم اكيف وعدم تناول       

جةراء حفوصةات دوريةة للقلةب وادلم والسةكر ( قةد بلغةت ) ( عةىل التةوايل ويه اجتاهةات 1.71، 2.66 ،  2.86، 2.90، 2.97، 3.41اخملدرة وعدم رشب املواد املنهبة و اإ

أأو ال هيمتون هبذه اجملاالت وهذا يتطابق أأيضا مع نتاجئ أأفراد العينة عىل مقياس السلوك الصحي عىل الفقرات الةيت هتةمت سلبية مما يدل عىل أأن أأفراد العينة ميلكون اجتاها سلبيا 

 ابلسلوك نفسه.

 : ملقياس الاجتاهات حنو السلوك الصحي للراييضنتاجئ اختبار ت لعينة واحدة بني متوسط العينة واملتوسط الفريض ( 6جدول ) 

 

 مس توى ادلالةل قمية اختبار ت الفرق بني املتوسطني للمقياساملتوسط الفريض  الاحنراف املعياري احلسايباملتوسط  املقياس

الاجتاهات حنو 

السلوك 

 الصحي

39.86 11.58 36 3.86 1.795 .086 

 

، حيث ميثل اس الاجتاهات حنو السلوك الصحي للراييض واملتوسط الفريض ملقيالعينة  متوسطنتاجئ اختبار ) ت ( لعينه واحدة بني ( قمي   6يتبني من جدول  )     

عبارات ، وللتعرف عىل الفروق ادلاةل احصائيا بني املتوسط احلسايب للعينة واملتوسط الفريض للمحور ، اس تخدم اختبار ) ت ال املتوسط الفريض ادلرجه الوسط عيل مجموع 

يوحض  و   0.05داةل احصائيا لأن قمي مس توايت داللهتا اكنت مجيعها اقل من مس توي  غري )  ت  ( اكنت ( لعينة واحدة حيث يتبني من اجلدول ان مجيع قمي الاختبار

حصائياانه (   6جدول رمق ) رحج تو   ال توجد فروق داةل بني متوسط العينة عىل مقياس الاجتاه حنو السلوك الصحي واملتوسط الفريض لأن قمية اختبار ت غري داةل اإ

ىل الباحثة هذا أأن املتوسط احلسايب للعينة اكن  وظهر السلوك الصحيللأرسة يؤثر يف فرص اكتساب  الثقايفوان املس توى  الصحية تأأثري البيئة واهامتم الأرسة ابلنوايح اإ



     
 

  71  
 

ليبيا                      الزاوية جامعة            والرايضة البدنية الرتبية لكية        الرتبوية والعلوم الرايضة عامل جمةل  

دلي  الصحيمس توى السلوك داةل احصائيا ، ومن ذكل نس تدل عىل ان غري ( واكنت الفروق بني املتوسطات  36( حيث تزيد عن قمية املتوسط الفريض )   39.86)

 .  يف اللكية الصحيذكل املس توى اىل عدم توافر املعلومات اليت تؤثر عىل السلوك  الباحثة  ايضا وتفرس،  ني اكن دون املتوسطثاملبحو 

 ة الاس تنتاجات والتوصيات:5

ىل الآيتباحثة توصلت ال "  الاس تنتاجات 1ة5  :"   اإ

 ذلين يدخنون الساكئر.ة وجود نس بة عالية من أأفراد العينة ا1

 ة اخنفاض نس بة أأفراد العينة اذلين يتناولون الكحول أأو أأحد املواد اخملدرة.2

 ة وجود نس بة عالية من أأفراد العينة اذلين جربوا تناول املنشطات.3

 اذلين يتناولون املواد املنهبة. لطلبهة ارتفاع نس بة ا4

 ظون أأو يلزتمون ابملامرسات الصحية الاجيابية )القوام، النوم، الوقاية من الشمس، تنظيف الأس نان(.ة اخنفاض واحض يف نس بة أأفراد العينة اذلين حياف5

 ة عدم الزتام نس بة عالية من أأفراد العينة ابلأسس الصحية لعادات التغذية والطعام.6

 .ة اخنفاض نس بة أأفراد العينة اذلين يتخذون اإجراءات حصية وقائية7

 باحثة مبا ييل  "  :" تويص ال  التوصيات 2ة5

قامة دورات توعية للرايضيني بأأمهية احملافظة عىل السلوك والعادات الصحية.1  ة اإ

 ةرضورة وجود كوادرطبية متخصصة يف املؤسسات الرايضية تعىن بأأنواع السلوك الصحي.2

 زايدة التوعية الصحية ابلأندية دلي الرايضيني . - 3

يل الأفضل بأأمهيةضة رضورة اهامتم وزارة الش باب والراي 4  . املعلومات الصحية اليت من شاهنا تغري العادات والسلوكيات الصحية اإ

يل الأفضل م و سلوكهمالاهامتم بزتويد الفرق الرايضية ابملعلومات الصحية اخملتلفة و ذكل الإكساهبم الكثري من املعلومات الصحية اليت تسامه يف تغري عاداهت -5  . الصحي اإ

 ضيني لفحوصات طبية دورية للتعرف عىل حالهتم الصحية بدقة.ة أأجراء الراي6

 ة تقدمي معوانت مادية للرايضيني لأغراض الوقاية الصحية.7

  أأجراء دراسات حول انتشار الأمراض بني الرايضيني أأو االإصاابت اليت تنشأأ من خالل التدريب واملنافسةة 8

 قامئةةةةةةةةة املراجةةةةةةةةع

 

 

  .218ية سورة البقرة، الآ 

 

العالقة بني الاحنرافات القومية و لكأ من التوافق واللياقة البدنية لطلبة املرحةل االإعدادية مبحافظة القاهرة 

 .  2000،،،،اجملةل العلمية للرتبية البدنية و الرايضة ،،لكية الرتبية البدنية للبنني ابلهرم القاهرة 

 

 السلوك الصحي ومركز التحمك الصحي دلي طالب لكية الرتبية مدي فاعلية برانمج مقرتح للرتبية البيئة عيل

 . 2014البدنية والرايضة 

 

 اوال : املراجع العربية       

 

آن الكرمي     -1        -:         القرأ

 

آمال زيك :  -    2 قبال رمسي ، أ  -اإ

 

 

 عامد أأبو القامس محمد    -امحد كامل أأنصارى ،     : -   3 
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الرتبية الصحية عىل اكتساب الثقافة الصحية التالميذ املرحةل الابتدائية ، جمةل أأس يوط لعلوم أأثر برانمج 

اجلزء  حبث لكية الرتبية الرايضية للبنني ، جامعة أأس يوط العدد اخلامس عرش ، وفنون الرتبية الرايضية ،

 . 2003 الثاين ، نومفرب

 

 -امحد محمد عبد السالم    : -  4

نتا  علمي ، ة لطالبات لكية الرتبية الرايضية للبنات ابلقاهرةاحلاةل الغذائي اجملةل العلمية للرتبية البدنية و  ، اإ

 .  م  2002  ، نومفرب 39  الرايضة ، العدد

 

آمال زىك  محمود -5  -:       أ

ساةل تأأثري تناول حملول اجللوكوز عيل فاعلية التدريب البليومرتي واملس توي الرمقي للوثب الطويل ، ر 

 دكتورة ، لكية الرتبية الرايضية للبنني االإسكندرية .

االإصاابت الرايضية و عالقهتا ابالجتاهات الصحية و السلوك الصحي للرايضيني من ذوي الاحتياجات 
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 الوظيفي لأداءوعالقهتا اب الرعاية التأأهيليةملقديم  البدنيةاحلاةل 

.د/محيدة محمد جماهد***.د/سعـــاد عيل زبون          

 مقدمة البحث :

 العامةل سواء أأاكنتتعترب العنارص البرشية من أأمه مدخالت املؤسسة ويشلكون الأساس يف حتقيق أأهدافها ويف تطورها، ومجيع املدخالت مرتبطة ابلقوى البرشية       

 .ء الوظيفي الفعالمدخالت مادية او تنظميية ،واذا اكنت مؤهالت املوظفني وهماراهتم وقدراهتم عىل الاداء عظمية الامهية فان حصهتم يه املس ئوةل عن الادا

الإجياد الس بل الكفيةل برفع الاداء وحتقيق مس توايت  وتركز املنظامت احلديثة هجودها لالرتقاء املس متر مبس توى أأداءها واداء العاملني فهيا، وختصص الكثري من مزيانيهتا     

ىل أأن يصل العاملون يف أأداهئ ىل أأقىص كفاءة ممكنة ،ولتحقيق انتاجية عالية ،وذكل من خالل البحث عن العوامل املؤثرة يف أأداء وكفاءة العاملني ،حيث يسعى املس ئولون اإ م اإ

كساهبم املهارات املطلوبة للقيام بأأعامهلم.هذا الهدف تعمل هذه االإدارات عىل توفري العامةل اجلي  دة واملؤهةل واإ

دارة وتس يري املوارد البرشية أأصبحت متثل هممة ومسؤولية جد صعبة ،هذا        ن اإ لأن حتقيق املؤسسة ولأن العنرص البرشي يعد أأمه مورد من بني موارد املؤسسة ،فاإ

بتحسني أأداء الأفراد العاملني هبا ،لأن الرتكزي عىل أأداء لك موظف هو السبيل لتحسني وزايدة جناح املؤسسة ،ولبلوغ لأهدافها وعىل رأأسها حتسني أأداهئا املرتبط بشلك كبري 

بداع البرشي دارة املؤسسة العمل عىل تمنية قدرات وهمارات ومواهب الأفراد وكذا خلق املناخ واجلو املالمئني لالإ  20()  5)                         هذه الغاية ال بد من اإ

:36  _41 ) 

كام ان حصة املوظفني تعين مؤسسة مفعمة ابحليوية والنشاط تشلك حصة العاملني عامال أأساس يا يف حتقيق أأهداف العمل ورفع مس توى الانتاجية دلهيم ، حيث      

اته عىل اداء العمل ممتتعا ابلنشاط واحليوية، فالقوة تعين يف معانهيا الكفاءة والتطور والابداع ،فاذا تاكملت حصة الانسان املؤهل ابلعمل واخلربة فانه يكون قواي بعلمه وبطاق

ة عادية ،ومن أأمه مكوانت القوة والقدرة عىل الأداء الوظيفي الفعال ،وهذه القدرة تصبح متدنية او معدومة اذا اكن العامل مريضا ،سواء أأاكن يف منصب قيادي او يف وظيف

حة تتدىن قدراته ،وتتالىش طاقاته فال يس تطيع الأداء الوظيفي املطلوب ،وقد يضطر اىل طلب اجازة مرضية او معاجلة يف املستشفى عىل الوظيفية الصحة ،وبرتدي الص

الانتا  وعىل  عىل صعيد حساب صاحب العمل ،وبسبب ذكل تفقد املؤسسة أأحد العنارص البرشية ،كام تفقد عاميل الوقت واملال اذلي تنفقه يف عالجه او خترسه لأجازته

 (39صعيد الراتب ذلكل يصبح من الامهية مباكن العناية بصحة العاملني.)

 

( ان حتسني اللياقة البدنية للفرد   مردودات اجيابية عىل زايدة انتاجه اليويم ،ذلا نؤكد عىل رضورة اهامتم ادلول يف توفري فرص  2008كامل مجيل الربيض) ويشري      

 ( 33: 24واخلاصة ملامرسة الانشطة الرايضية خالل اوقات دواهمم ) يف املؤسسات احلكومية  واوقات خاصة للعاملني

،واليت تعد من الأمور الأساس ية اليت جيب الاهامتم هبا وذكل الرتباطها   physical fitness يعطي نفس مفهوم اللياقة البدنية Konditionان مفهوم "احلاةل البدنية      

 (124: 21جسم وابلأداء.    )ابلصحة العامة لل 

فراد بأأداء الانشطة اليومية وتقليل خماطر املشالك الصحية ،وتضيف ان  2000حيث ذكرت نعامت عبد الرمحن )      ( ان اللياقة يه احلاةل البدنية السلمية اليت تسمح للأ

 ( 81:  33اللياقة  يه القدرة عىل القيام بنشاط ما بأأقىص كفاءة دون الشعور ابلتعب . ) 

ايل الكفاءة كقاعدة  للوصوالبدنية اللياقة امن تنمية  ضفالغر منوه وتطورهتوثر على ليت اللفرد ألساسية البدنية اايضًا اخلصائص لبدنية احلاةل اويشمل مفهوم      

 (63-62: 9ألعلى. )اأأساس ية للبناء السلمي والوصول ايل الاجناز 

ا "املقدرة عىل تنفيذ الواجبات اليومية بنشاط ويقظة وبدون تعب مع توفر قدر من الطاقة يسمح مبواصةل العمل والأداء خالل الوقت وعرفهتا الااكدميية الامريكية بأأهن     

 (14: 1ومواهجة الضغوط البدنية يف احلاالت الطارئة". )

 والبدين  اءدآلا لخال ءةكفا ومبهارة مها استخدامن اليت متكنه وجلسامنية احالته  ءةمن حيث كفا دلسليمة للفرااحلاةل لبدنية هي اللياقة ا أن للقواميكننا  إذن   

 ممكن.  قل جهد أ وجة دركي بأفضل احلر

 البعد البدينواذلي يتضمن سالمة أأهجزة اجلسم اخملتلفة ،ومكوانت  البعد الصحيعىل ثالث مكوانت يه: مكوانت physical fitnessويش متل مصطلح اللياقة البدنية      

 (17ويشمل القدرة العضلية ،الرسعة ،والتوازن .) البعد العصيبي حيوي القوة العضلية ،التحمل ادلوري التنفيس ،واملرونة احلركية ،ومكوانت اذل

ث لبحت وأأهداف اياطا لمعتبعويعد الاداء مفهومًا جوهراي وهاما ابلنس بة للمنظامت احلكومية ومنظامت الاعامل عىل حد سواء وخيتلف مفهوم الاداء من ابحث اىل اخر 

ية رلبشواية دلماوارد اللم لالفضدام االستخا( بانه 1995) daft  (1992 ، )Robbins & Wieلك من ،فه رعد فقداء الالى اخالله ن مظرون ينذي لا لخدتبعا للمو

 (35وءة وفاعةل. )يقة كفطرلمتاحة بوارد اللم لالمثدام اا باالستخهنداء الوم امفهط بث رحي،لتنافسية اتها زة على ميظلمحافوامتها ويمودمة ظلمنداف اهق المتاحة لتحقيا

(36 ) 

دراك ادلور )املهام( ويعين هذا أأن الأداء يف موقف معني مي ليه عىل أأنه نتا  العالقة أأما الأداء الوظيفي هو الأثر الصايف جلهود الفرد اليت تبدأأ ابلقرارات ،واإ كن أأن ينظر اإ

دراك ادلور )املهام(  ،ويشري املتداخةل بني لك من : اجلهد  ىل الطاقة اجلسامنية والعقلية ،اليت يبذلها الفرد لأداء  اجلهد،القدرات ،واإ الناجت عن حصول الفرد عىل التدعمي )احلوافز( اإ

دراك ادلور يشري فهيي اخلصائص الشخصية املس تخدمة لأداء الوظيفة ،وال تتغري هذه القدرات عرب فرتة زمنية قصرية يف حني القدراتهممته ،أأما  يوجه   أأو املهمة اإىل الاجتاه اذلي اإ
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يض من الأداء ،ال بد من وجود حد أأدىن به الفرد هجده يف العمل من خال  ويمتثل ذكل يف مجموعة من الأنشطة والسلوكيات اليت يقوم هبا الفرد يف أأداء همامه ولتحقيق مس توى مر

تقان يف لك مكون من مكوانت الأداء.)  .( 209:  10من االإ

رد او هو انعاكس لقدرة الفرد لفت ااطلنهائية لنشاالنتيجة ا( بانه 2002ب )يطلخمسري افه رعداء حيث هتماما بالغاً كمحصلة لالابة وغرلمالنتائج فهناك من اوىل ا    

 (  15) وقبليته عىل حتقيق اهداف املنظمة.

د     ارة الافراد واملوارد البرشية يف املنظامت احلديثة ،وتقيمي الأداء هو نظام يمت من خال  حتديد مدى كفاءة أأداء ويعترب تقيمي الأداء أأحد الوظائف املتعارف عليه يف اإ

 (284: 4العاملني لأعامهلم.  ) 

هد تعرب عن مقدار الطاقة اجلسامنية او العقلية وقد مزيت ثالثة أأبعاد جزئية ميكن أأن يقاس أأداء الفرد علهيا ويه مكية اجلهد املبذول ،ونوعية اجلهد ،ومنط الأداء ،فمكية اجل     

وهذا يعرب عن البعد المكي للطاقة املبذوةل اليت يبذلها الفرد يف العمل يف خالل فرتة زمنية معينة ،وتعترب املقاييس اليت تقيس رسعة الأداء او مكيته يف خالل فرتة زمنية معينة 

درجة مطابقة اجلهد املبذول ملواصفات ونوعية معينة ،واما منط الأداء املقصود به الأسلوب او الطريقة اليت يبذل هبا اجلهد يف ،اما نوعية اجلهد فتعين مس توى ادلقة واجلودة و 

 ( 41:  2العمل .)  

دارة وللعاملني فأأننا جندها تتضمن عنرصين اس اس يني هام وجود معدل او مس توى ينبغي ان واذا القينا نظرة فاحصة عىل معلية تقيمي الاداء بصفهتا معلية ادارية وسلوكية لالإ

 يصل اليه الفرد مث قياس الاداء الفعيل ومقارنته ابملعدل احملدد .

دارة وس يةل تعيجهنا للتعرف عىل مواطن القوة والضعف دلى          املوظف وابلتايل حماوةل  ويعترب تقومي الاداء رضورة حتمتها مصلحة العمل واملوظف معا ، فهو ابلنس بة لالإ

ئي لها حسن الاختيار لشغل خمتلف سني ادائه وتطويره اىل املس توى املطلوب ، كام يعد اداة تعني الادارة يف التعرف عىل قدرات املوظفني وهماراهتم واس تعداداهتم مما هيحت 

آت املادية واملعنوية .  الوظائف ومنح املاكفأ

انطباعات وتصورات املسؤولني ابالإدارة عن سلوكه وادائه مما يساعد عىل التعديل فهيام مبا يتناسب  وابلنس بة للموظف يعترب تقومي الاداء انفذة يطل من خاللها عىل          

 20)  . من مصداقية املعلومات ومشوليهتا ري ان يمت اعداده عىل اسس سلمية واملس توى املطلوب وفق معايري منطقية وموضوعية ، ونظرا لأمهية تقومي الاداء فأأنه من الرضو

 :36_41 ) 

ال من خال        ل وجود خشص ممتكن يمتتع أأن الوصول ابملريض اإيل احلاةل الصحية اجليدة اليت متكنه من أأداء وظائفه بسهوةل و يرس دون الاعامتد عيل الآخرين ال يتحقق اإ

ك مقديم الرعاية التأأهيلية اللياقة البدنية الاكفية اليت متكجهنم من أأداء وهذا ال يتأأىت الا ابمتالمبجموعة من املعايري الفعاةل اليت تساعده من القيام بعمهل بكفاءة وقدرة عالية ، 

  .اعامهلم

ه رله باعتباذيبذي لد الجهدار امقويه ؤديذي لا للعما لخالن مح املؤسسة الصحية سواء اكنت العامة او اخلاصة نجاس ساا مقديم الرعاية التأأهيليةد يعحيث        

بالتالي وية ولمعناحه روفع رلى ؤدي اي لبشكومتابعة حالته البدنية به م الهتمازم استلذي الر االمالصحية للمرتددين عىل تكل املؤسسة اتقدمي الرعاية على د حيولدر القاا

 لها. للتي يعمامة ظلمنواداء اه وى اداءمست

 ؟يفي وظلداء االوى افي مسترها تأثيدى ما معاية التأأهيلية ،ودى مقديم الر لوى احلاةل البدنية مستو ما هآلتي : ا لؤلتسااالجابة على م حاول هذا البحث اعا لبشكو   

مقديم الرعاية التأأهيلية نظرًا الن اغلب ادلراسات اليت توصلت لها الباحثتان سواء يف جمال اللياقة البدنية او يف جمال الأداء الوظيفي مل هتمت برشحية  مشلكة البحث :

تناولهتا يف الاغلب عىل رشحية الرايضيني والتالميذ وتأأثريها عىل مس توى التحصيل واذلاكء واملهارات والأنشطة الرايضية كدراسة  فادلراسات اليت اهمتت ابللياقة البدنية،

يت تطرقت ( ،يف حني ان ادلراسات ال 14( )2013( ، سعاد زبون ) 8( )2005( ، بوراش يد هامش  )30( )  2002( ،محمد قاطع) 18( )  2000عبدالعزيز عبد الكرمي ) 

ة ماجد اللميع ،محود السهيل اىل موضوع الأداء الوظيفي اهمتت برشحية العامل واملوظفني  و تناولته من حيث تأأثري متغريات أأخرى كضغوط العمل والامن النفيس ، كدراس

براهمي املشعر)19( )  2009( ،عبد القادر بنات ) 25( )2007)       ( حسراء حسني 32( )  2012)  زي ومعر الزهرايندراسة موىس اللو (،  22( ) 2009( ، عيىس اإ

 ( ،ومل هتمت بدراسة اخلصائص البدنية وعالقهتا ابلأداء الوظيفي عىل الرشحية املس هتدفة يف هذا البحث. 23( )2014( ، واكدي احلا  ،وزكور محمد )13( )  2013) 

في ب المكية الساليدة اسيايف مؤسساتنا الليبية بشلك عام ويف اجملال الصحي بشلك خاص ،ومى ظلعالغالبية افي وظف للمب البدنية نوابالجم الهتماونظرا لغياب ا     

ن أأداء لعالقة بياعلى وث لبحن امد يدلعراء اجا لخالن ال مداء اإ الك الن ذتحسين يفي ال يمكوظلداء االاعلى رة ثؤلمرات المتغيد اكأحالتطبيقية، و للعمت امجاال

زايرهتام لبعض مراكز العال  الطبيعي مكرافقني ملرىض او مكرشفني عىل طلبة ختصص  لخالن لحالي مث البحامشكلة اتن لباحثعرت اد استشقوظف وحالته البدنية ،ولما

ئت ذا أأرات.ل مقديم الرعاية التأأهيليةحيث الحظتا التعب والاهجاد الرسيع واخنفاض مس توى العمل دلى لحالي ث البحامجتمع عال  طبيعي يف املؤسسات العمومية 

 الباحثتان رضورة دراسة العالقة اليت تربط احلاةل البدنية ملقديم اخلدمات التأأهيلية ومس توى أأداهئم الوظيفي يف املؤسسات الصحية.    

ات وابلتايل ينعكس ذكل حصة الافراد سواء املقدمني او املتلقيني للخدمفي  رةهمية كبيأ نلما له مل لمجاا ذافي ه وضلخواأأمهية ادلراسة على وتؤكد الباحثتان       

 عىل حصة اجملمتع والس امي يف باان اذلي مير مبنحىن خطري عىل مجيع الأصعدة .
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ن البحث احلايل هيدف ايل التعرف عىل: :أأهداف ادلراسة   انطالقًا مما س بق فاإ

 مس توى احلاةل البدنية ملقديم الرعاية التأأهيلية  ببعض املؤسسات الصحية. .1

 البدنية ملقديم اخلدمات التأأهيلية والاداء الوظيفي ببعض املؤسسات الصحية .العالقة بني احلاةل  .2

 ثة .ولمبحالعينة دى ايفي لوظلداء االر ارتباطًا مبس توى االكثعنارص اللياقة البدنية ا .3

 تساؤالت البحث : 

 ما هو مس توى احلاةل البدنية ملقديم اخلدمات التأأهيلية ببعض املؤسسات الصحية. .1

 بني احلاةل البدنية ملقديم اخلدمات التأأهيلية وأأداهئم الوظيفي ببعض املؤسسات الصحية. ما يه العالقة .2

 ما يه اكرث عنارص اللياقة البدنية ارتباطًا مبس توى الأداء الوظيفي دلى العينة املبحوثة. .3

 أأمهية البحث :

داء الافاعلية دة يازلوضع برامج خاصة لرفع مس توى اللياقة البدنية هلم  لة ومحان لأمهية احلاةل البدنية ملقديم اخلدمات التأأهيلية وليؤولمسر ااظناجيه وت -

 د والوقت واخلسائر.لجهن امن ما يمك لباقم نتاجيتهوى امستدة يام ،وابلتايل زفيهوظلم

دنية انصبت عىل فئة )التالميذ ، أأمهية الفئة املبحوثة واملمتثةل يف مقديم اخلدمات التأأهيلية حيث ان اغلب البحوث اليت اهمتت بدراسة اللياقة الب -

 الطالب ،الرايضيني( واهامل رشحية املوظفني.

 مصطلحات البحث:

منظمة هو أأي مؤسسة او خشص توفر خدمات الرعاية الوقائية او العالجية ،او الرعاية اليت هتدف ايل تعزيز الصحة او الرعاية التأأهيلية بطريقة مقديم الرعاية التأأهيلية: 

فراد والع  ( 38ائالت او املنظامت . )للأ

 اإجراءات البحث

 اس تخدمت الباحثتان املجهنج الوصفي التحلييل بأأسلوب ادلراسات املسحية ملناسبهتا ملوضوع البحث.مجهنج البحث: 

 الغربية بليبيا.اش متل جممتع البحث عىل املعاجلني )س يدات( يف بعض مراكز العال  الطبيعي ابملؤسسات الصحية العامة ابملنطقة جممتع البحث: 

عادة التأأهيل س يدة من مقديم الرعاية التأأهيلية ببعض املؤسسات الصحية ) 50  اإجراء ادلراسة الأساس ية عىل عينة عشوائية بلغ عددها  عينة البحث: مركز تأأهيل واإ

  ،مركز ام احلشان ،مستشفى صرباتة التعلميي(. املعاقني ابلزاوية

 

 راف املعياري معامل الالتواء للعمر والطول والوزن لعينة البحث ابملؤسسات الصحية قيد البحث( املتوسط احلسايب والاحن1جدول )

 

وقد حتقق املنحين الاعتدايل حيث تقرتب قمي ،الوزن( لعينة البحث  –الطول  –راف املعياري ومعامل الالتواء )للعمر ( املتوسط احلسايب والاحن1يوحض اجلدول )

 .3معامالت الالتواء من الصفر وال تزيد عن 

 

 

 

 

 ر. م

العال   مركز

 الطبيعي

 

 رصمان الزاوية

 

 صرباتة

 الالتواء راف املعياريالاحن املتوسط احلسايب الالتواء الاحنراف املعياري املتوسط احلسايب الالتواء الاحنراف املعياري املتوسط احلسايب املتغريات

 377. 8.534 31.45 -880.- 6.716 37.50 -163.- 6.962 33.91 العمر  .1

 028. 5.380 162.09 -1.367- 3.406 159.00 -054.- 4.106 159.00 الطول  .2

 -174.- 12.625 67.64 517. 12.384 65.17 164. 13.474 69.27 الوزن  .3
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 ملتغريات املس تقةل وتشمل:أأواًل/ا        تغريات املس تقةل ومتغري اتبع ويهيش متل هذا البحث عىل عدد من امل  متغريات البحث:

مام، ، وللجانبني ميني ،يسار( ،والقةوة )قةوة عضةال/ اللياقة البدنية: 1 ت الظهةر ،الةبطن وتمتثل يف قياس بعض عنارص اللياقة البدنية: املرونة )ملفصيل الكتفني ، واجلذع  للأ

 الرشاقة ،اجلا العضيل العام للجسم .، ،ادلراعني (

بعةاد الةيت يقي اس تخدام  / احلاةل البدنية :  2 سةها مقياس متعدد الأبعاد ملفهوم اذلات لبعض الصفات البدنية اليت ميكن أأن تشةلك يف مجموعهةا أأمه عنةارص اللياقةة البدنيةة والأ

 الرشاقة ( . –املرونة  –الرسعة  –التحمل  -الاختبار يه: )القوة العضلية  

 املتغري التابع : اثنيا /

يل السجل اليويم للك اخصايئ عال  وقةد   تسةجيل عةدد احلةاالت الةيت قةام بعالهجةا خةالل   ق الاداء الوظيفي :  أأايم والةيت  10ياس الأداء الوظيفي من خالل الرجوع اإ

 ارشف علهيا لك معاجل .

(  يف مصادر تقيمي  16( ) 2005شاويش مصطفى )وقد اعمتد يف تقيمي الأداء الوظيفي يف هذا البحث من خالل امللف الشخيص للك معاجل استنادًا عىل ما ذكره        

 ( 1.مرفق )  لجهنايئ للموظفالأداء الوظيفي حيث أأشار ايل ان امللف الشخيص يعد مرجعًا رئيس يًا يتضمن لك ما خيص املوظف ذلا جيب الرجوع اليه قبل اجراء التقيمي ا

حيث   اختيار العبارات اليت تمتىش قدر االإماكن مع أأخصايئ العال   امترة قياس احلاةل البدنيةاس يف ضوء أأهداف البحث وطبيعته قامت الباحثتان ببناء  أأداة البحث :

 (2( فقرة . املرفق )18الطبيعي واستبعاد العبارات الأخرى واش متلت الاس امترة عىل )

بعةاد ملفهةوم اذلات لةبعض 120: 27( ) 2000)اختبار وصف احلاةل البدنية اذلي مصمه "محمد حسن عةالوى"  اقتباس العبارات من  وصف الاس امترة: ( مكقيةاس متعةدد الأ

ىل المتةزي يف ذكل العنرصة بعةاد الةيت يقيسةها الاختبةار يه:  الصفات البدنية اليت ميكن أأن تشلك ىف مجموعها أأمه عنارص اللياقة البدنية ادلرجات العالية يف لك بُعةد تشةري اإ  والأ

 شاقة( .)القوة العضلية ،التحمل ،املرونة ،والر 

 صدق احملمكني:

لبدنية والرايضة ابلزاوية  قسم للتحقق من صدق الاس تبيان وصالحيته، قامت الباحثتان بعرضه عىل مجموعة من اخلرباء املتخصصني ىف العال  الطبيعي بلكية علوم الرتبية ا 

بداء أأراءمه ومالحظاهتم ملناس بة فقرات الاس امترة ،و  10ددمه )العلوم الصحية وخرباء من املعهد العايل للمهن الشامةل صرباتة قسم املهن الطبية وع ( خرباء ، حيث قاموا ابإ

 املوافقة علهيا وهذا يؤكد صدق احملمكني ،وبذكل أأصبحت الاس امترة يف صورهتا الجهنائية معدة للتطبيق .

جياد اجلذر الرتبيعي صدق الاس امترة :  (.                                                                                           0.95ملعامل الثبات، وقد بلغ الصدق اذلايت لالس امترة )   حساب الصدق اذلايت لالس امترة كلك عن طريق اإ

اخصايئ العال  الطبيعي حيث   توزيع الاس امترة عىل  ( من5  تطبيق الاس امترة عىل عينة اس تطالعية من خار  افراد العينة الأساس ية بلغ قواهما ) : ثبات الاس امترة:

عادة تطبيق الاس امترة عىل نفس العينة الإجياد معامل ثبات الاس امترة كلك عن طريق اس تخ دام   معادةل أألفا كرونباخ  ، افراد العينة الاس تطالعية وبعد مرور أأس بوع   اإ

جابة املفحوصني ، وهذا دليل عىل ان .( ،وذكل يدل عىل ثبا90وقد بلغ معامل ثبات الاس امترة ) ت مرتفع جدًا حملتوايت الاس امترة  ، وقد وجد ثبات عايل يف درجة اإ

 الاستبانة تمتتع بدرجة ثبات عالية تصلح الس تخداهما للقياس يف ادلراسة الأساس ية .

 لأخصايئ العال  الطبيعي تتضمن الاختبارات التالية :   وضع اختبارات بدنية لقياس مس توي اللياقة البدنيةختبارات املس تخدمة يف البحث : الا

 اختبارات املرونة : اوالً/

 اختبار تدوير العصا )مس(. .1

مام )مس(. .2  اختبار ثين اجلذع لالإ

 اختبار ثين اجلذع جانبا )مس( . .3

 اثنيًا /اختبارات القوة :

 ( اثنية .30رفع وخفض اجلذع من وضع الانبطاح يف ) اختبار .1

 ن.قوة عضالت البط .2

 قوة عضالت ادلراعني. .3

 ث(.  30اختبار ثين ومد ادلراعني   من الانبطاح املائل املعدل للبنات ) .4

 اثلثًا/ اختبار الرشاقة :

 ( ث  30اختبار الانبطاح املائل من الوقوف )  .1

 

 رابعًا/اختبار اجلا العضيل العام للجسم:

 (  29( ) 28) اختبار الانبطاح املائل من الوقوف ) عدد مرات (.  .2

 

يقاف ،عصا ،مرت قياس ،مراتب أأرضية . ، هجاز رس تامتري لقياس الطولاهجزة وادوات البحث:   هجاز قياس الوزن ، مسطرة قياس ، ساعة اإ

 

 



     
 

  78  
 

ليبيا                      الزاوية جامعة            والرايضة البدنية الرتبية لكية        الرتبوية والعلوم الرايضة عامل جمةل  

 الأسلوب االإحصايئ املس تخدم :

 ( حيث   اس تخرا  :SPSSوحتليل البياانت عن طريق برانمج االإحصاء للعلوم الرتبوية ) تبعا لطبيعة البحث اس تخدمت املعاجلات الاحصائية

 .  للحصول عىل مدى ثبات أأداة القياس  Cronbach's  alpha معامل أألفا كرو نباخ  .1

 التكرارات والنس بة املئوية لوصف خصائص أأفراد العينة. .2

 املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري . .3

 معامل الارتباط لبريسون  .4

 عرض و مناقشة النتاجئ :

5ن=يب والاحنراف املعياري ملتغريات  البحث دلى افراد العينة ( املتوسط احلسا 2جدول )  

 و الاداء الوظيفي دلى افراد العينة            احلاةل البدنيةف املعياري لعنارص اللياقة البدنية ( املتوسط احلسايب والاحنرا 2يوحض اجلدول )

 

 

 

 

 

 

 

 الاحنراف املعياري املتوسط احلسايب امس الاختبار الصفة املقاسة . م ر

 23.780 109.60 تدوير العصا )مس ( اختبار مرونة الكتفني  .1

مام من الوقوف  اختبار للأمام مرونة  اجلذع  .2  5.143 1.66 )مس (ثىن اجلذع لالإ

 للجانبني مرونة  اجلذع

 2.746 41.64 )مس (ثىن اجلذع لليسار من الوقوف  اختبار

 2.172 42.76 )مس (ثىن اجلذع للميني من الوقوف

 5.759 49.01 املرونة بشلك عام للعينة اكمةل

3.  
 قوة عضالت الظهر

رفع اجلدع من وضع الانبطاح عىل البطن وتشبيك اليدين خلف  

 ث(. 30الرقبة )

21.34 5.681 

 4.597 8.36 ث( 30اجللوس من رقود  القرفصاء)  القوة العضلية للبطن  .4

5.  
 قوة عضالت ادلراعني

اختبار ثين ومد ادلراعني   من الانبطاح املائل املعدل للبنات 

 ث( 30)

17.68 5.449 

 4.257 3.20 القوة  بشلك عام للعينة اكمةل  .6

 2.624 3.82 (ث 30) الانبطاح املائل من الوقوف الرشاقة  .7

 4.257 3.20 الانبطاح املائل من الوقوف )عدد مرات( العام  التحمل العضيل  .8

 3.722 38.68 اس امترة وصف احلاةل البدنية ) درجة ( احلاةل البدنية  .9

 32.693 50.66 عدد احلاالت اليت يتوالها املعاجل الاداء الوظيفي  .10
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 والرتتيب لعبارات اس امترة احلاةل البدنية دلى افراد العينة  مجموع ادلرجةاملتوسط احلسايب والاحنراف املعياري و   (3اجلدول ) 

 

 

ت ان عينة البحث يصفون حالهتم البدنية ابهنا جيدة واهنم واليت اوحض  احتلت الرتاتيب الثالث الأوىل ( عىل التوايل9،7،18( ان العبارات رمق ) 3يتضح من اجلدول ) 

 متزيون خبفة احلركة أأثناء بسهوةل ، كام  تغيري أأوضاع اجساهمم عند أأداهئم  جللسة العال  للمريض يس تطيعون اداء اعامهلم و

جاابت افراد العينة يف العبارتني ) ،  أأداء معلهم الوظيفي  كاميشعرون ابلتعب عند بذل هجد بدين لفرتة طويةل خالل جلسات العال  ، أأهنم  (  2،  4يف حني نالحظ يف اإ

 يس تطيعون أأن يعود حلالهتم الطبيعية برسعة بعد أأداء جمهود بدين مع املريض أأثناء جلسة العال .

رتقمي
 ال

 العبارات

 مجموع ادلرجة
 الاحنراف املعياري املتوسط احلسايب

 

 الرتتيب

 14 640. 1.72 86 أأشعر ابلضعف يف بعض عضالت جسمي أأثناء أأدايئ الوظيفي. 1

حلاليت الطبيعية برسعة بعد أأداء جمهود بدين مع املريض أأثناء جلسة العال .أأس تطيع أأن أأعود  2  114 2.28 .757 6 

 15 763. 1.70 85 أأجد صعوبة يف أأداء احلراكت اليت تتطلب درجة من الرشاقة خالل جلسة العال  مع املريض. 3

 5 741. 2.32 116 أأشعر ابلتعب عند بذل هجد بدين لفرتة طويةل خالل جلسات العال . 4

 11 601. 2.08 104 أأجيد أأداء احلراكت اليت تتطلب الرسعة دون تعب خالل جلسة العال  مع املريض. 5

 4 667. 2.38 119 مرونة جسمي تساعدين عىل أأداء معيل بسهو  ويرس. 6

 2 613. 2.46 123 أأس تطيع بسهو  تغيري أأوضاع جسمي عند أأدايئ جللسة العال  للمريض. 7

ماليئ يصفونين بأأن جسمي يمتزي ابملرونة اجليدة.بعض ز  8  111 2.22 .708 9 

 3 642. 2.42 121 أأمتزي خبفة احلركة أأثناء أأداء معيل الوظيفي. 9

 10 710. 2.16 108 معظم زماليئ يصفونين بأأنين قوي بدنيا. 10

 13 808. 1.80 90 أأس تطيع العمل بشلك متواصل دون فرتات راحة خالل اليوم. 11

 7 600. 2.26 113 قدريت جيدة يف اجللسات العالجية اليت تتطلب جمهود بدين كبري. 12

 12 714. 2.02 101 بعض زماليئ يصفونين بأأنين ال أأتعب برسعة أأثناء ممارسة معيل. 13

 8 657. 2.24 112 أأس تطيع بسهوةل أأداء بعض احلراكت اليت تتطلب حتمل عضيل أأثناء جلسة العال  للمريض. 14

 11 724. 2.08 104 زماليئ يصفونين ابلرشاقة أأثناء أأداء معيل. 15

 13 700. 1.80 90 أأحتا  لوقت طويل حىت أأسرتد أأنفايس عقب بذيل جملهود بدين عايل مع املريض خالل جلسة العال . 16

 8 555. 2.24 112 أأان أأرسع من معظم زماليئ يف أأدايئ لعميل. 17

اليويم بسهوةل ويرس. أأس تطيع تأأدية معيل الوظيفي 18  125 2.50 .707 1 
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جاابت افراد العينة يف العبارتني ) وهذا يتناقض مع يعون العمل بشلك متواصل دون فرتات راحة خالل اليوم و ( واليت اوحضت ان مقديم الرعاية التأأهيلية. يس تط 16،11اإ

 يف نفس الوقت حيتاجون لوقت طويل السرتداد أأنفاسهم عقب بذل جمهود بدين عايل مع املريض خالل جلسة العال .

ن أأفراد وترجُع الباحثتان هذه النتيجة اإيل عدم وجود مصداقيه أأثناء االإج،وترى الباحثتان ان هناك تناقض يف اراء العينة  ابة عيل تساؤالت الاس امترة ،وقد يكون السبب اإ

ظهار أأنفسهم بصحة جيده،  العينة يريدون اإ

ن ما نسبته  2009)  ويذكر سامل الشمري % من العاملني راضون بشلك جيد جًدا وممتاز عن أأداهئم الوظيفي، ابلتايل ميكن أأن نقول أأن املوظفون  90( يف نتاجئ دراس ته اإ

 ( 43:  11مون للعمل أأفضل ما يقدرون عليه.) يشعرون بأأهنم يقد

، كام تأأثرت معدالت اللياقة البدنية مبفهوم الالعب ذلاته، ارسه(  أأن وصف الالعب حلالته البدنية تأأثر اجيابيا بطبيعة الس باق اذلي مي 34( )2008وتشري هاةل عيل مريس )

 ملقارنة مبتسابقي الريم والوثب .صف حالهتم البدنية ابسابقو العدو اكنوا أأكرث العيب أألعاب القوى صدقًا يف و ت وأأن م 

 مس توايت وصف احلاةل البدنية لعينة البحث(  4جدول ) 

 

 عالية  ون حالهتم البدنية ابهنا ( وهو ميثل  املس توى العايل  مما يدل عىل ان افراد العينة يصف 38.68لعينة البحث )  مس توايت احلاةل البدنيةان متوسط   ( 4يوحض اجلدول ) 

 

واليت تذكر فهيام عينة البحث أأهنم يس تطيعون العودة حلالهتم الطبيعية ،  قة ارتباط معنوية بني السؤالني الثاين والثاين عرش ابلأداء الوظيفي( وجود عال  5)  جدوليوحض 

، وهذا الارتباط منطقي الن ء الوظيفيبرسعة بعد أأداء جمهود بدين مع املريض أأثناء جلسة العال  و قدرهتم  جيدة يف اجللسات العالجية اليت تتطلب جمهود بدين كبري ابلأدا

 .املتغريات اليت   ذكرها تؤثر سلبا عىل الاداء الوظيفي يف حاةل عدم توفرها

ت واليت اظهرت ان أأن املتوسطات احلسابية للفقرات اليت تقيس الأداء الوظيفي يه متوسطا ( 5) ( 2015ويتفق هذا مع دراسة الزهرة بن بريكة و طارق بن قسمي )      

مس توى الأداء الوظيفي" مرتفعة جدا حيث احتلت العبارتني " أأداؤك يف العمل يوصف من قبل املرشف املبارش ابلكفاءة" ، حضورك لربامج التدريب املتكررة حيسن من 

 . الرتاتيب الأول عىل التوايل

 

 

مي 
رتق
 احلاةل ادلرجة   مس توايت احلاةل البدنية  ال

18_  0 مس توى  منخفض  1  ضعيفة 

36_  19 مس توى متوسط  2  متوسطة 

54_  37 مس توى عايل  3  عالية 

رةمتوسط الاس امت  عالية 38.68 

 

الاس ئةل 

 املتغريات

2ع 4ع 3ع  5ع    6ع    7ع   8ع   9ع   10ع   11ع   12ع   13ع    14   ع   16ع    18ع  17ع    
احلاةل 

 البدنية

الاداء 

 الوظيفي

احلاةل 

 البدنية

.300*  
-

0.006 
-0.073  0.24 .404**  .379**  .554**  .553**  .298*  .528**  0.129 .456**  .525**  0.147 .314*  .357*  

1 

 

0.034 0.968 0.614 0.093 0.004 0.007 0 0 0.036 0 0.37 0.001 0 0.307 0.026 0.011 

الاداء 

 الوظيفي

0.278 
-

0.141 
-0.208  0.11 0.148 0.125 0.07 0.184 -0.071  0.212 .290*  -0.108  -0.035  -0.11  

-

0.057 
0.067 0.119 

1 

0.051 0.328 0.148 0.448 0.305 0.387 0.631 0.201 0.625 0.139 0.041 0.456 0.811 0.448 0.696 0.646 0.41 
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ليبيا                    

 لأداء الوظيفي.كام يتضح من اجلدول السابق عدم وجود عالقة ارتباط معنوية بني ابيق الاس ئةل  وا

  ( مصفوفة الارتباط ملتوسط عنارص اللياقة البدنية واحلاةل البدنية والاداء الوظيفي لعينة البحث  6)   جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الاداء وظيفي احلاةل البدنية  التحمل الرشاقة القوة املرونة املتغريات

-369.- 008. -181.- -229.- -181.- 1 املرونة
**
 

.208 .110 .208 .956 .008 

قوةال   1 .816
**
 1.000

**
 -.147- -.098- 

 .000 .000 .310 .500 

816. 1   الرشاقة
**
 -.023- .006 

  .000 .875 .967 

 -098.- -147.- 1    التحمل

   .310 .500 

 119. 1     الاس امترة

    .410 

 1      الاداء الوظيفي

     



  
 
 
   

82 
 

   ليبيا        الزاوية جامعة             والرياضة البدنية التربية كلية        التربوية والعلوم الرياضة عالم مجلة

ليبيا                    

 رتباط لعنارص اللياقة البدنية واحلاةل البدنية والاداء الوظيفي لعينة البحث( يوحض مصفوفة الا7اجلدول  ) 

 

ابلأداء الوظيفي  انحية الميني ومرونة اجلذع  مرونة الكتفنيوكذكل  املرونة بشلك عام والأداء الوظيفيوجود عالقة ارتباط معنوية بني (  7،  6) ني يتضح من اجلدول 

اةل البدنية مجليع عينة البحث كام بلغت درجة اكرب من اليت اظهرت ان صفة املرونة سادت أأجاميل نتاجئ احل ( 26) ( 2013دراسة جمدى شويق ) ،ويتفق هذا مع 

 املتوسط ،ومتزيت طالبات قسم الرتبية الرايضية جبامعة حصار هبذه الصفة يف وصف احلاةل البدنية.

الصفات البدنية املمتثةل بعض ط معنوي بني وجود ارتباواليت اظهرت نتاجئها  (14)  ( 2013كام تتفق نتاجئ ادلراسة احلالية يف هذا املتغري مع دراسة سعاد زبون )      

 يف املرونة للعمود الفقري والكتفني  و) قوة عضالت البطن( والتوافق اللكي للجسم وادلقة ومعدل التحصيل .

داء احلر 2001ويشري محمد عالوي ومحمد رضوان )       يك سواء من الناحية النوعية او المكية ( ان العديد من الباحثني يرون ان املرونة احلركية من الصفات الهامة للأ

:  28ب واتقان الاداء احلريك .) ، كام اهنا تشلك مع بقية مكوانت الاداء البدين او احلريك اكلقوة العضلية والرسعة والتحمل والرشاقة الراكئز اليت يتأأسس علهيا اكتسا

270  ) 

نسان يف ممارسة حياته ، فهيى مرتبطة ابلصحة والقدرة عىل الاداء والكفاءة سواء اكن لذلكور او ( ان املرونة مكون رضوري لالإ  2004ويذكر محمد حسانني )      

 (  262:  29الاانث .) 

ليه هبجت أأبو طامع )       ( أأن امتالك الفرد ملس توى جيد من اللياقة البدنية يساعد يف اكتساب همارات وقدرات بدنية وعقلية ونفس ية  2006وهذا ما أأشار اإ

 ( 76:  7طيع توظيفها واس تخداهما بشلك انحج يف املواقف الضاغطة  ) يس ت 

( واليت  2006مصطفى معرية، وايرس حمفوظ ) ويتفق هذا مع نتاجئ  احلاةل البدنية والأداء الوظيفيوجود عالقة ارتباط معنوية بني (  7كام يتضح من اجلدول )      

دنية واملس توى البدين والفس يولويج لعينة البحث خاصة العيب كرة القدم، اذلين أأظهروا تفوقًا واحضًا ىف هذه أأسفرت عن وجود ارتباط دال بني وصف احلاةل الب

 (31العالقة.)

 املتغريات

مرونة 

 الكتفني

مرونة  اجلذع 

 للأمام

 مرونة  اجلذع

 لليسار

 مرونة  اجلذع

 للميني

قوة عضالت 

 الظهر
 الاداء الوظيفي احلاةل البدنية العام التحمل العضيل الرشاقة قوة عضالت ادلراعني القوة العضلية للبطن

 1 مرونة الكتفني
-.320- -.227- -.038- -.187- 0.172 -.136- -.202- -.142- -.332- 

-.444-** 

0.023 0.113 0.794 0.194 0.232 0.346 0.159 0.326 0.019 0.001 

 مرونة  اجلذع للأمام

 

1 
0.256 0.283 0.142 -.150- 0.223 -.224- -.196- 0.24 0.158 

0.073 0.046 0.327 0.298 0.119 0.118 0.172 0.094 0.274 

 لليسار مرونة  اجلذع

  

1 
0.772 0.243 0 0.152 0.2 0.094 0.265 0.219 

0 0.088 0.995 0.293 0.163 0.518 0.063 0.126 

 للميني مرونة  اجلذع

   

1 
0.202 -.052- 0.009 0.211 0.067 0.298 

0.283* 

0.16 0.717 0.951 0.142 0.643 0.036 0.046 

 قوة عضالت الظهر

    

1 
0.214 0.622 0.227 0.028 0.095 0.035 

0.136 0 0.112 0.845 0.512 0.811 

 القوة العضلية للبطن

     

1 
0.411 -.159- -.149- -.113- -.221- 

0.003 0.271 0.303 0.434 0.123 

 قوة عضالت ادلراعني

      

1 
0.072 -.099- -.089- -.204- 

0.622 0.493 0.538 0.155 

 الرشاقة

       

1 
0.816 -.049- 0.014 

0 0.736 0.925 

 العام التحمل العضيل

        

1 
-.201-  -.092- 

0.162 0.525 

 احلاةل البدنية

         

1 

0.833** 

0.000 

 الاداء الوظيفي

          

1 
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ليبيا                    

جيايب لربامج تدريب الأطباء يف حتسني نوعية اخلدمات الصحية اليت يقدموهنا  ، يف حني (12)  ( 2009ويف دراسة سايم انبيت )   تبني اظهرت النتاجئ أأن هناك دور اإ

وجود تأأثري ذو دالةل معنوية لبعدي املتغري املس تقل واملمتثةل )بطبيعة العمل ،وعبء العمل( يف مس توى الاداء  (13)  ( 2013حسراء انور حسني ) من نتاجئ دراسة 

غريات املس تقةل جممتعة ، و بني لك عامل وحده واليت اظهرت وجود عالقة ذات دالةل اإحصائية بني املت(  32( ) 2012)  دراسة موىس اللوزي الزهراينالوظيفي ، 

لعوامل التنظميية يف الأداء )بيئة العمل، االتصال الوظيفي، احلوافز، التدريب، القيادة االإدارية( والأداء الوظيفي ، كام أأظهرت فروق ذات دالةل اإحصائية يف أأثر ا

 الوظيفي

 ( 34:  24نتا  من حيث المك والنوع .)اشارت ان العامل اذلي ميارس نشاطا بدنيا يمتتع مبعدالت عالية يف الا ان العديد من ادلراسات ( 2008كامل الربيض ) ويذكر     

م ( ان املؤسسات والرشاكت اليت اعمتدت برامج لياقة بدنية ملوظفهيا اكن لهذه الربامج الاثر الفعال يف زايدة الانتا  و والزتاهم 2014ويشري بسام عبد الرزاق )      

 (  170:  6ابلعمل وخفض مصاريف العال . ) 

( ان من اغراض اللياقة البدنية زايدة كفاءة الفرد الانتاجية مع الاقتصاد يف اجلهد املبذول يف الاعامل البدنية  2001ويذكر امحد الشاذيل ، يوسف عبد الرسول )      

الرايضية اليت تعرتض احلياة اليومية ،كذكل حتسني مقدرة الفرد عىل الاسرتخاء والتحمك يف تقليل  والعقلية ، والتقليل من حاالت الشعور ابلتعب املزمن والاصاابت

 (   279:  3)                 التوتر العضيل ، و تزيد من قدرة الفرد عىل مقاومة الامراض.

التحمل الرشاقة ، ، اذلراعني ( ،  البطن،  بدنية ممتثةل يف القوة لعضالت ) الظهركام يتضح من اجلدول عدم وجود عالقة ارتباط معنوية بني ابيق عنارص اللياقة ال       

ملقديم الرعاية التأأهيلية داخل املؤسسات الصحية مما يؤثر سلبا عىل اداهئم الوظيفي ،ويؤدي ، وهذا يؤكد اخنفاض مس توى اللياقة البدنية  ابلأداء الوظيفي  العام العضيل

 ة وحاجهتم لفرتات راحة طويةل بني جلسة عالجية واخرى .اىل شعورمه ابلتعب برسع

، وهذه ادلراسات تعطي دالةل واحضة عىل ان ( ابنه ثبت ارتباط قدرة الفرد عىل الانتا  ارتباطا طرداي مع لياقته البدنية  2008كامل الربيض) وهذا يتفق مع ما ذكره      

عمل نتاجية افضل ، وقدرته عىل مواصةل العمل دون تعب احسن من الفرد غري الالئق بدنيا ، كام ان دليه القدرة عىل الاذلي يمتتع بلياقة بدنية جيدة دليه القدرة عىل الا

ضافية. )   (  34:  24لفرتات اإ

 الاس تنتاجات:

 س تخالص النتاجئ التالية:يف ضوء حدود البحث واماكنياته وما اسفرت عليه املعاجلات االإحصائية للبياانت قيد البحث متكنت الباحثتان من ا

جاابهتم عيل عبارات الاس امترة اخلاصة بذكل . .1  مس توي احلاةل البدنية لأفراد العينة املفحوصة اكن جيد حسب اإ

 .ابلأداء الوظيفي انحية المينيومرونة اجلذع  مرونة الكتفنيواليت متثلت يف  املرونة بشلك عام ابلأداء الوظيفيوجود عالقة ارتباط معنوية بني  .2

 .وجود عالقة ارتباط معنوية بني احلاةل البدنية والأداء الوظيفي .3

ابلأداء   العام التحمل العضيلالرشاقة ، ، اذلراعني ( ،  البطن، عدم وجود عالقة ارتباط معنوية بني ابيق عنارص اللياقة البدنية واملمتثةل يف القوة لعضالت )الظهر .4

 الوظيفي.

 التوصيات :

 اجملال بدنية ملقديم الرعاية التأأهيلية من خالل دورات تثقيفية دورية يف أأمهية النشاط البدين عىل حصة الفرد وأأداءه بأأرشاف مالاكت متخصصة يفالاهامتم ابحلاةل ال  .1

 الراييض. 

 ختصيص ماكن مناسب داخل املؤسسات الصحية ملامرسة العاملني النشاط البدين لينعكس ذكل عىل الاداء والابداع . .2

 ات تطبيقية هتدف لرفع الكفاءة البدنية ملقديم الرعاية التأأهيلية يف املؤسسات الصحية العامة واخلاصة.جراء دراسا .3

 للعاملني  اس تخدام الاختبارات اخلاص بعنارص اللياقة البدنية اليت اسفرت علهيا نتاجئ هذا البحث كوسائل مساعدة لالرتقاء مبس توى الاداء الوظيفي .4

 د متغريات جديدة مكتغريات البعد النفيس ،واحلوافز وعالقهتا ابلأداء الوظيفي ملقديم اخلدمات الصحية.اجراء حبوث مشاهبة لتحدي .5
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ليبيا                    

 املراجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع

  2003الفكر العريب ، القاهرة ،  فس يولوجيا اللياقة البدنية اللياقة البدنية ، الطبعة الثانية ، دار ابو العال امحد عبدالفتاح ، امحد نرصادلين س يد  .1

ادارة القوى العامةل الاسس السلوكية وادوات البحث التطبيقي ، دار املعرفة اجلامعية ،  امحد عاشور  .2

 . 1984الاسكندرية ، 

 أأمحد فؤاد الشاذيل ،  .3

 يوسف عبد الرسول بوعباس

 . 2001 الأسس العلمية لتدريس المترينات البدنية ، ذات السالسل ، الكويت ، 

دارة املوارد البرشية" ،ادلار اجلامعية ، مرص ،االإسكندرية  أأمحد ماهر  .4  2004اإ

 الزهرة بن بريكة   .5

 وطارق بن قسمي 

 

حمددات الأداء الوظيفي للعاملني ابلقطاع الصحي _ دراسة ميدانية ابملؤسسة العمومية 

جامعة محمد ، تجارية وعلوم التس يريلكية العلوم الاقتصادية وال  الاستشفائية سلامين معريات بربيكة 

 2015 اجلزائر -خيرض، بسكرة 

املؤمتر العلمي ادلويل تأأثري برانمج تدرييب مقرتح لتطوير عنارص اللياقة البدنية املرتبطة ابلصحة ،  الطوابيس  بسام عبد الرزاق  .6

 .  2014، جامعة الريموك ،  الرتبية الرايضيةالسادس  ، لكية 

القلق النامج عن اختبار القدرات البدنية و املهارية للطلبة املتقدمني لاللتحاق بأأقسام الرتبية  طامع، هبجت امحد أأبو  .7

 . 2006،بغزة ،   8الرايضية يف اجلامعات واملعاهد الفلسطينية ". جمةل جامعة الأزهر ، .اجملا 

 بوراش يد هامش    .8

 

رسعة والقوة( وتأأثريها عىل التحضري يف دور وامهية بعض عنارص اللياقة البدنية )املدوامة وال 

س نة ،رساةل ماجس تري ،معهد علوم  13-12الرايضات امجلاعية دلى تالميذ الطور املتوسط 

 .2005، اجلزائر،2وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية ،جامعة قس نطينة 

   1985الأسس العلمية يف تدريب كرة القدم ،دار الفكر العريب  حنفي خمتار  .9

دارة املوارد البرشية " رؤاي مس تقبلية" ، ادلار اجلامعية، الاسكندرية،  راوية حسن  .10  2004اإ

آاثره عىل الأداء الوظيفي سامل عواد الشمري  .11 دراسة تطبيقية عىل : ) القطاع الصناعي  الرضا الوظيفي دلى العاملني وأ

رة الأعامل ، جامعة املكل عبد يف معليات اخلفجي املشرتكة ( ، لكية االإقتصاد واالإدارة  ، قسم ادا

 www.rsscrs.info،  2009العزيز ، اململكة العربية السعودية ، 

دور برامج تدريب املوارد البرشية يف حتسني نوعية اخلدمة ابملؤسسة )حماوةل دراسة حاةل ابملركز  سايم انبيت  .12

غري منشورة، (، مذكرة ماجس تري CHUCاالإستشفايئ اجلامعي احلكمي بن ابديس بقس نطينة 

 .2009جامعة منتوري، قس نطينة  ، 

قياس تأأثري ضغوط العمل يف مس توى االإداء الوظيفي دراسة اس تطالعية حتليلية لآراء عينة من  حسراء انور حسني  .13

العاملني يف هيئة التعلمي التقين ، جمةل لكية بغداد للعلوم الاقتصادية اجلامعة العدد السادس 

  2013والثالثون 

عالقة بعض الصفات البدنية و مس توي اذلاكء مبعدل التحصيل ادلرايس دلي طالب لكية علوم  عيل زبون سعاد  .14

الرتبية البدنية والرايضة _جمةل العلوم الرايضية و املرتبطة _العدد التاسع عرش، لكية الرتبية 

 . 2013البدنية وعلوم الرايضة ، جامعة طرابلس ، 

ملقارنة املرجعية يف حتسني الأداء املنظمي ،أأطروحة دكتوراه ،اجلامعة املس تنسرصية ، قياس دور ا بيطلخا لكام رسمي  .15

 .2002العراق ،

دارة الافراد( ،الطبعة الثالثة ،الأردن ،عامن ،دار الرشوق للنرش والتوزيع  شاويش مصطفى  .16 دارة املوارد البرشية )اإ اإ

،2005. 

              1999 ،نرشة داخلية ،لكية الرتبية الرايضية ،جامعة بغداد،مفاهمي حديثة من التكيف البدين : بياذ رجف دقصا  .17

لمنطقة ائي في االبتدالتعليم ع ائية  قطااالبتدالمرحلة البدنية لتالميذ اللياقة  مقارنة سة درا لمصطفىالكريم العزيز عبد اعبد   .18

م لعلوالملك فيصل ) العلمية لجامعة المجلة السعودية ابالإحساء ،العربية الشرقية بالمملكة ا

 .2000ول ،ألد العدول ،األالمجلد واالإدارية( ،اإلنسانية ا

ضغوط العمل واثره عىل أأداء املوظفني يف رشكة االتصاالت الفلسطينية يف منطقة قطاع غزة  عبد القادر سعيد بنات   .19

دارة اعامل  ،اجلامعة االإسالمية ،فلسطني ،  .2009،رساةل ماجس تري  ، لكية التجارة قسم اإ

والرضا الوظيفيني ابلأاكدميية مقال مقتبس من " منط الرايدة وعالقهتا ابلأداء  الأداء الةوظيفي عبدالكرمي بن رزوق   .20
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ليبيا                    

اجلهوية  للرتبية والتكوين  جلهة مراكش اتنس يفت احلوز ونياابهتا الاقلميية " ، حبث لنيل دبلوم   

 .   2012لرتبوي ، مفتش يف التوجيه الرتبوي ، مركز التوجيه والتخطيط ا

tEnseignemen» EnseignementNational/rnationalInte/   

تطبيقات ، الطبعة الثانية عرش ، منشأأة املعارف ،الاسكندرية –التدريب الراييض  نظرايت  عصام عبداخلالق  .21

،2005  . 

براهمي املشعر  .22 لأردنية فئة امخلس جنوم )دراسة ميدانية( ،رساةل اثر ضغوط العمل عىل أأداء العاملني يف الفنادق ا عيىس اإ

ماجس تري ،لكية العلوم االإدارية واملالية ، جامعة الرشق الاوسط لاراسات العليا ، الأردن 

،2009. 

ذاعة والتلفزيون ،  اكدى احلا  ،و زكور محمد  .23  2014الصحة النفس ية و عالقهتا  ابلأداء دلى العاملني ابحملطة اجلهوية لالإ

جامل ( ، لكية الرتبية الرايضية ، اجلامعة الاردنية ،  –حصة  –الرايضة لغري الرايضيني ) لياقة  ل مجيل الربيض كام  .24

 . 2008امانة عامن ، 

 .2007العالقة بني الأمن النفيس و مس توي الأداء الوظيفي دلي موظفني جملس الشوري ،  ماجد اللميع ،محود السهيل   .25

 جمدى أأمحد شوىق   .26

 
اةل البدنية دلى طالب قسم الرتبية الرايضية  جبامعه حصار " دراسة تقوميية " ، املؤمتر العلمي احل

 . 2013، جامعة الريموك ،   الرتبية الرايضيةادلويل اخلامس  ، لكية 

 . 1998موسوعة الاختبارات النفس ية للرايضيني ، مركز الكتاب للنرش ، القاهرة ،  محمد حسن عالوي   .27

 200اختبارات الأداء احلريك ، دار الفكر العريب ، القاهرة،  سن عالوي ومحمد  نرص ادلين رضوانمحمد ح   .28

القياس والتقومي يف الرتبية البدنية والرايضة اجلزء الأول، الطبعة  السادسة ، دار الفكر العريب،  محمد صبحي حسانني  .29

 2004القاهرة 

لكلية  صألختصااحلة رم  تالباطنية لدلباللياقة ا رعناص ضسة تحليلية لبعدرا قاطععلي  دمحم  .30

 . 2002،العدد الثالث ،عشر اجملا احلادي  –لرياضية التربية ا،جمةل ياضية رلابية رلتا

دراسة تقيمييه للتنبؤ مبس توى  احلاةل البدنية لالعيب بعض الأنشطة الرايضيًة، حبث منشور، اجملةل   مصطفى ساىم معرية ، وايرس حمفوظ  .31

  2006مية لعلوم الرتبية الرايضية، لكية الرتبية الرايضية جامعة طنطا، العدد التاسع، ديسمرب، العل 

مارة منطقة الباحة واحملافظات التابعة لها ابململكة  موىس سالمة اللوزي،         معر عطية الزهراين   .32 العوامل املؤثرة يف الأداء الوظيفي للعاملني ابإ

 .2012، 1، العد39حتليلية("، جمةل دراسات، العلوم االإدارية، اجملا  العربية السعودية )دراسة

 . 2000الانشطة الهوائية ،منشأأة املعارف ، الاسكندرية ،  نعامت امحد عبد الرمحن   .33

تقومي حاةل متسابقي العاب القوى العامنيني نفس يا وبدنيا وفس يولوجيا ،املؤمتر ادلويل الراييض  هاةل عيل مريس  .34

 .  2008ابجلامعة الهامشية ، لكية ، الأول 

 

Theory and design , 4th ed , west publishing co., U.S.A.1992 Daft, R.,L., Organization : 35.  

 “Aresource Based Approachto Multibusiness firm :Empirical Analysis of portfolio 

Inter relation ships and Corporat Financial performance” , Strategic Management 

Journal, Vol    , No.    , p.278 . 1995 

-Robbinss, j., & Wiersema, M., :  

 

36.  

 

 

 املواقع الالكرتونية :

  .businessknowledgesource                   )http://sst5.com/ 37 النجاح همارات 

  .ar.wikipedia.org ) 38ويكبيداي املوسوعة احلرة 

  .alyaum.com  ،2002 39( 10677جمةل اليوم)  العدد 
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ليبيا                    

 اس امترة قياس احلاةل البدنية اس امترة قياس احلاةل البدنية(  2مرفق ) 

تنطبق  العبةةةةةارة الرتقمي

 بدرجة

 كبرية

 تنطبق

 بدرجة

 سطةمتو 

 تنطبق

 بدرجة

 قليةل

    أأشعر ابلضعف يف بعض عضالت جسمي أأثناء أأدايئ لعميل.  .1

    أأس تطيع أأن أأعود حلاليت الطبيعية برسعة بعد أأداء جمهود بدين مع املريض أأثناء جلسة العال  .  .2

    أأجد صعوبة يف أأداء احلراكت اليت تتطلب درجة من الراشقة خالل  جلسة العال  مع املريض .  .3

    اشعر ابلتعب عند بذل هجد بدين لفرتة طويةل خالل جلسات العال  .  .4

    أأجيد أأداء احلراكت اليت تتطلب الرسعة دون  تعب خالل جلسة العال  مع املريض .  .5

    مرونة جسمي تساعدين عيل أأداء معيل بسهوةل و يرس .  .6

    ريض.أأس تطيع بسهوةل تغري أأوضاع جسمي عند أأدايئ جللسة العال  للم  .7

    بعض زماليئ يصفونين بأأن جسمي يمتزي ابملرونة اجليدة .  .8

    أأمتزي ابخلفة أأثناء أأداء معيل الوظيفي.  .9

    معظم زماليئ يصفونين بأأنين قوي بدنيا .  .10

    أأس تطيع العمل بشلك متواصل دون فرتات راحة حالل اليوم.  .11

    د بدين كبري .قدريت جيدة يف اجللسات العالجية اليت تتطلب جمهو   .12

    بعض زماليئ يصفونين بأأنين ال أأتعب برسعة أأثناء ممارسة معيل  .13

    اس تطيع بسهوةل أأداء بعض احلراكت اليت تتطلب حتمل عضيل أأثناء جلسة العال  للمريض .  .14

    زماليئ يصفونين ابلرشاقة أأثناء أأداء معيل .  .15

    هود بدين عايل مع املريض خالل جلسة العال  .أأحتا  لوقت طويل حىت اسرتد أأنفايس عقب بذيل جمل   .16

    أأان أأرسع من معظم زماليئ يف أأدايئ لعميل .  .17

    أأس تطيع تأأدية معيل الوظيفي اليويم بسهوةل ويرس .  .18

 

 

 

 

 

 


