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 تقومي اخلدمات الصحية دلى بعض مدارس املرحةل الثانوية 

 مبدينة مرزق

م.م محمد عبدالسالم عبد الفراج **                د. صالـــــح محمـــــد الأطـــــــرش * 

 

ن اخلدمات الصحية من أأكرث اخلدمات اليت يقع عىل عاتق كثري من ادلول توفريها نظرًا  -املقدمة ومشلكة البحث: لأن ا 

وجودها وتوافرها بدرجة مناس بة يؤدي ا ىل حامية أأغلب الساكن من الأمراض وذكل عن طريق الوقاية والعالج وابلتايل 

يشعر الفرد ابالطمئنان والسعادة وينعكس ذكل عىل عالقة الفرد ابلآخرين ولهذا فالفرد السلمي حصيًا أأقدر عىل خدمة جممتعه 

ادية وأأكرث حتماًل ملشاق العمل من الشخص املريض، ذلكل فادلول املتقدمة تويل برامج وهو أأكرث كفاءة منت الناحية الاقتص

قامة العديد من املؤمترات  الرعاية واخلدمات الصحية اهامتمًا كبريًا وقد حدث مؤخرًا اهامتمًا دوليًا ابلنوايح الصحية ومهنا ا 

نشاء منظمة الصحة العاملية التابعة لهيئة الأمم الطبية والصحية العاملية وعقد اتفاقيات دولية حصية عديدة وال يت لكلت اب 

 ( 30:12املتحدة.)

وهتمت غالبية ادلول ابلعناية بربامج اخلدمات الصحية الوقائية والعالجية لأفراد الشعب وتقوم برمس الس ياسة اال نشائية        

ىل التعرف عىل احلاةل والوقائية والعالجية لرفع املس توى الصحي للمعاقني والأسوايء. كام هت دف برامج الصحة املدرس ية ا 

الصحية للتالميذ ومعاجلة ما يصيهبم من احنرافات حصية "بدنية اكنت أأم نفس ية" وهتيئة اجلو املناسب والبيئة السلمية لمنومه 

وتويل اجملمتعات البدين واذلهين والعاطفي ومتابعة ذكل المنو، والعمل عىل توعيهتم حصيًا وغرس العادات الصحية فهيم، 

 20-6املتقدمة وادلول النامية الصحة املدرس ية عناية خاصة واهامتم كبري من أأجل رعاية الأطفال يف السن املدريس من 

 ( 162:2س نة. ) 20-3س نة، وهناك بعض اجملمتعات اليت تبدأأ اهامتهمًا برعاية الأطفال من 

ع فقد منحهتا تختل  ادلول الكيري من عنايهتا ورعايهتا وخاصة ابلسس بة للسءء ونظرًا لأمهية الرتبية الصحية للفرد واجملمت         

يف املدارس لأن الاهامتم بصحة السءء يعترب هدف كبري تضعه ادلول نصب عيسهيا حيث أأن هذا هو الطريق الصحيح للمنو 

مراض وال يعوقهم الضع  عن أأداء الطبيعي والتقدم احلضاري اذلي يقوم بناؤه عىل اكتشاف مواطنني أأحصاء ال متنعهم الأ 

 (7:6واجباهتم حنو ريق أأمهتم والهنوض بش ئوهنا يف اكفة اجملاالت. )

ن العالقة بني حصة الطفل وتعلميه عالقة وثيقة وتبادلية فكام أأن الصحة لها تأأثري كبري عىل قابلية التعلمي فا ن احلضور          ا 

يز الصحة وذكل من خالل املناخ والتنظمي واال دارة ونوعية البيئة احلس ية املنتظم يف املدرسة من الوسائل الهامة لتعز 

والاجامتعية فهيا ومن خالل مناجهها وطرق التعمل فهيا وطريقة تقومي تطور الطالب فهيا تؤثر املدرسة تأأثري مبارش عىل تمنية 

العمل فهيا وبقدر ما تكون هذه املدارس حصيحة  الاعزتاز ابلنفس وحتقيق الاجنازات التعلميية وابلتايل عىل حصة طالهبا وطامق

من الناحية التنظميية تكون فاعليهتا أأوحض كبيئة معززة للصحة . وابال ضافة ا ىل ذكل فعندما تكون هذه املدارس منظامت 

ارد فاعةل لتعزيز الصحة، تكون يف وضع ميكهنا من مساعدة طالهبا والعاملني فهيا عىل اكتساب الآليات واس تقطاب املو 

الالزمة لعمل ذكل . وميكهنا كذكل من التواصل مع تختل  املؤسسات واملراكز واملنظامت الاجامتعية اليت ميكن أأن تسهم يف 

 (54:13هذا اجملهود. )
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ىل ترس يخ اخلصائص الفاعةل للمدارس          ن املدرسة وحدها ميكن أأن تسهم يف تطور الطالب وتقدهمم، وابال ضافة ا  ا 

رصها : القيادة املشرتكة، مشاركة الرؤية والأهداف، البيئة الصحيحة للتعمل، والتطلع حنو الأفضل للجميع، )واليت من عنا

ذا توفرت  وجودة التعلمي، ومراقبة التطور، ومراعاة حقوق الطالب ومس ئولياهتم( فقد بيست الأحباث بشلك رصحي أأنه ا 

ما ال حتول احلاةل الصحية للطالب دون قدرهتم عىل التعمل. الظروف املناس بة ميكن للك الطالب أأن يتعلموا جيدًا عند

(62:15) 

ن املدارس تسامه بطريقة اكفية يف حتسني         تشلك س نوات ادلراسة فرتة التكوين يف حياة اجلسس البرشي، ولهذا فا 

رات املناس بة، والتواصل مع حصة السءء سلوكهم والاعامتد عىل النفس، وتمنية املهارات احلياتية )القدرة عىل اختاذ القرا

الآخرين، وتفهم املشاعر اال نسانية، والتفكري العميل، والتعامل مع الأزمات(،وابال ضافة ا ىل ذكل تشلك س نوات ادلراسة 

فرصًا مالمئة للتدخل يف العديد من الأمراض اخلاصة بشلك فعال واقتصادي . وتشلك املدرسة كذكل منظومة مالمئة 

ىل تأأييد الس ياسات واخلدمات اليت تعزز الصحة، ال دخال املفاهمي الص  ىل اجملمتع، وميكهنا كذكل أأن تقود اجملمتع ا  حية والتقنيات ا 

الصحة املدرس ية واليت تضم تقدمي اخلدمات الصحية والتوعية وتعزز البيئة الصحية أأن تغدو واحدة من         وميكن لربامج 

 (21:4مل لتحسني حصة شعوهبا. )أأمه الوسائل الفعاةل املتاحة للك بدلان العا

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

الربامج اخلدمات املتوفرة يف املدرسة أأو من خاللها تعترب الرشيك الثالث يف تعزيز الصحة والتعمل )ومهنا: اخلدمات الصحية، و 

الوقائية، وخدمات الصحة النفس ية، وخدمات التغذية وسالمة الأغذية، واخلدمات الاجامتعية، والرعاية البدنية، وغريها(، 

وجيب التأأكيد عىل أأن تأأمني هذه اخلدمات واحلصول عىل ادلمع العام لها يس تلزم تقوية دور برامج الصحة املدرس ية والتعاون 

 (46:13ات الأخرى وابيق أأفراد اجملمتع. )الوثيق بني الأرس واملؤسس

هنا مرحةل حساسة تفاجئ الطالب بتغريات          وأأن هذه املرحةل )املراهقة( ليست فرتة هادئة خالية من الفوىض بل ا 

جسدية، تعزز بعض احلاجات واملواق  الانفعالية وتكتنفها بعض الأزمات النفس ية ومتتلئ ابملعاانة واال حباط والقلق 

شتالت وصعوابت التوافق وخل  هدوء املراهقة ثورة عارمة من الارا،، و ي تتطلب رعاية خاصة من أأجل أأن وامل 

هنا قد هتدد مس تقبل  ذا مل هيئي لها التلميذ ابلثقافة والرتبية فا  يواهجها الودل بشجاعة ووعي ويتكي  معها حبمكة ورصانة، فا 

 ( 11:7يت تواكهبا. )حياته من خالل مشالكها وحاالت القلق والتوتر ال

ىل درجة          ويعد تقدمي اخلدمات الصحية لطالب املدارس الثانوية من اجلوانب الهامة وامللحة يف الوصول ابلطالب ا 

عالية من المتكن من ممارسة الأنشطة الرايضية ومما يسمح ابستامثر طاقاهتم ليصبحوا أأكرث قابلية لالندماج يف اجملمتع اذلي 

ن من أأمه املشتالت  يعيشون فيه، ومن خالل اطال، الباحتان عيل بعض املدارس الثانوية والاطال، عيل الأحباث اتفق ا 

اليت تواجه اخلدمات الصحية املدرس ية عدم توافر الاشرتاطات الصحية واخلدمات الصحية لطالب وجيب ان ختضع 

القيام ابدلراسة احلالية لتقومي اخلدمات الصحية  دعي املدارس لال رشاف الصحي املس متر وتقومي اخلدمات الصحية وهذا ما

 لبعض املدارس الثانوية.
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 -أأمهية البحث:

ىل أأفضل املقرتحات  -1 تقومي اخلدمات الصحية س يعطي الفرصة للوقوف عىل اال جيابيات والسلبيات والتوصل ا 

 واحللول العلمية مبا خيدم طلبة املرحةل الثانوية والعاملني يف اجملال الراييض.

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

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

ىل: تقومي اخلدمات الصحية دلى بعض مدارس املرحةل الثانوية -أأهداف البحث: مبدينة مرزق،  هيدف هذا البحث ا 

 -ذكل من خالل التعرف عىل واقع احملاور التالية :و 

 ماكحفة الأمراض املعدية. -2    التقومي الصحي للطالب. -1   

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

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

 الكش  الطيب ادلوري الشامل. -7

 

 -يف ضوء حتقيق أأهداف البحث مت صياغة تساؤالت البحث عىل هيئة التساؤالت التالية:-الت البحث:تساؤ

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

 هل يمت ماكحفة الأمراض املعدية اليت تظهر يف املدرسة ؟ -2

 هل يمت تطبيق مبادئ اال سعافات الأولية يف املدارس ؟ -3

 اصة ابلطالب ذوي الاحتياجات اخلاصة ؟هل توجد عناية خ -4

 هل هناك اهامتم بتقدمي وجبات غذائية للطالب ؟ -5

 هل هناك عناية خاصة بصحة البيئة املدرس ية ؟ -6

 -املصطلحات املس تخدمة يف البحث :

ىل أأن التقومي هو معلية تس تخدم املقاييس يف مجع وترتيب -التقومي: وتفسري  يشري محمد حسن عالوي نقاًل عن بوجمارترن ا 

 ( 27:11البياانت لتحديد املس توايت حىت ميكن اختاذ القرار. )

والتقومي يف جمال الرتبية الصحية يعرف بأأنه "معلية حتديد قمية الربانمج لكه من حيث حتقيقه للهدف اذلي خطط من أأجهل، 

جابة عىل السؤال: هل حققت اخلطة بعد أأن مت تنفيذها  الغرض اذلي رمست من أأجهل ؟. أأي أأهنا معلية متابعة اخلطة لال 

(10:8 ) 

ذا مت تطبيقها جتنب -: Health Serviceاخلدمات الصحية  عرفها وهبة الشحات بأأهنا: مجموعة من اخلدمات الوقائية اليت ا 

الأفراد اال صابة ابلعديد من الأمراض وتشمل التغذية السلمية والكش  الطيب ادلوري الشامل والوقاية من الأمراض املعدية 

فراد املعاقني والأسوايء وتوفري الأهجزة والأدوات التعويضية  والأمان واال سعافات الأولية والعناية ابجلسم واحملافظة عليه للأ

عاقات اخملتلفة وكيفية اس تخدام  فراد املعاقني واخلدمات العالجية والتأأهيل وتشمل العالج من اال صاابت الرايضية ومن اال  للأ

 (10:10يضية. )الأهجزة والأدوات التعو 
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 -:ادلراسات السابقة 

وعنواهنا )تقومي اخلدمات الصحية ملقابةل الاحتياجات الصحية للأطفال قرية  ( 1م( ) 1987دراسة الهام ا سامعيل شليب )

(sos( وهتدف هذه ادلراسة ايل تقومي اخلدمات الصحية ملقابةل الاحتياجات الصحية لأطفال قرية ))sos يف املراحل )

( لأفرد من 50اخملتلفة واس تخدمت الباحية املهنج الوصفي ابس تخدام ادلراسات املسحية واكنت عينة البحث )السسية 

دارة شؤون القرية كام اس تخدمت الباحية الس تبيان كوس يةل مجلع البياانت واكنت أأمه النتاجئ توافر اخلدمات  املس ئولني عن ا 

 الصحية ملقابةل لالحتياجات الصحية للأطفال.

براهمي )دراس وعنواهنا )اخلدمات الصحية املرتبطة ابلسشاط الراييض املدريس املقدمة لتالميذ  ( 3م( )1991ة هبيي ادلين ا 

يل تعرف عيل اخلدمات الصحية اليت يمت  املرحلتني الابتدائية واال عدادية مبنطقة مسقط التعلميية( وهتدف هذه ادلراسة ا 

يل تالميذ املرحةل الابتدائية واال عدادية واملقارنة بيهنام  وأأس تخدم الباحث املهنج الوصفي ابس تخدام ادلراسات  بتقدميها ا 

( مدرس تربية رايضية ابملرحةل اال عدادية 15( مدرس تربية رايضية ابملرحةل الابتدائية )49املسحية واكنت عينة البحث )

جراءات الفحص كام اس تخدم الباحث املقابةل الشخصية والاس تبيان كوس يةل مجلع البياانت واك نت أأمه النتاجئ قصور يف ا 

ادلوري الشامل والسجالت اخلاصة ابلطالب وعدم توافر امحلامات والادشاش الاكفية واملالبس الرايضية املناس بة 

يوجد وعى  يتوفر برامج التدريب اخلاصة اليت يمت تقدميها للتالميذ املعاقني ال الس تخداهما أأثناء ممارسة السشاط الراييض ال

 الأولية. توجد جامعة لال سعاف ي دلي الطالب املامرسني للسشاط الراييض الحص

آمال زيك ) وعنواهنا )تقومي اخلدمات الصحية لطالبات اللكية الرتبية الرايضية من  ( 9م( ) 1994دراسة لييل عامثن وأ

يل  التعرف عيل اال صاابت اليت تتعرض خطورة التعرض لال صاابت اخملتلفة أأثناء تنفيذ مهنج ادلرايس( وهتدف هذه ادلراسة ا 

( طالبة 495لها الطالبات أأثناء تنفيذ مهنج ادلرايس واس تخدمت الباحيات املهنج املسحي واكنت عينة كبحث معديه قواهما )

م( كام اس تخدمت الباحيات الاس تبيان كوس يةل مجلع 1993/1994من طالبات الفرقة الثالثة والرابعة خالل العام ادلرايس )

يل عدم توافر الرشوط الصحية يف لك من )حامم الس باحة البيا  –انت واكنت أأمه النتاجئ قد اس تغرقت نتاجئ هذه ادلراسة ا 

 الوحدة الغذائية(. –املرافق الصحية  –غرف خلع املالبس  –املدرجات النظرية  -املطعم

الصحية وعالقهتا ببعض دالالت احلاةل  وعنواهنا )دراسة حتليلية ملس توي اخلدمات ( 5م( ) 1999دراسة خادل جرب سامل )

الصحية لتالميذ احللقة الثانية من التعلمي الأساس( وهتدف هذه ادلراسة ايل تعرف عيل اخلدمات الصحية املقدمة لتالميذ 

دم احللقة الثانية من التعلمي الأساس والعالقة بني املتغريات احلاةل الصحية للتالميذ واخلدمات الصحية املدرس ية واس تخ

( تلميذ وتلميذه واس تحلت عينة 540الباحث املهنج الوصفي ابلطريقة املسحية واكنت عينة البحث عشوائية وقواهما )

( زائرة حصية كام اس تخدم الباحث املقابةل الشخصية كوس يةل مجلع 18( مدرس ومدرسة تربية رايضية وعيل )18البحث )

يد أأمه اخلدمات الصحية للتالميذ زايدة اهامتم مدارس البنني عن البنات البياانت واكنت أأمه النتاجئ هذه ادلراسة عن حتد

ابحلاةل الصحية من حفوص طبية وحتاليل ومالحظات يومية ارتباط احلاةل الصحية لتالميذ ابخلدمات الصحية املقدمة من 

والاجامتعي والاهامتم ابحلاةل  مدارسهم كام أأوحضت النتاجئ ان أأمه اخلدمات الصحية لتالميذ  ي الاهامتم ابجلانب النفيس

عطاء   والاهامتم بعمل   .ةاال سعافات الأوليالصحية للتالميذ والاهامتم مبتابعة احلاةل الصحية للتالميذ والاهامتم اب 
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جراءات البحث :  -ا 

اس تخدم الباحيان املهنج الوصفي وذكل ملناسبهتا لطبيعة هذه ادلراسة وحتقيق أأهدافها. -مهنج البحث:  

 -ت البحث:جماال

 .اجملال املاكين: بعض املدارس الثانوية مبدينة مرزق 

 ( جراء ادلراسة يف الفرتة ما بني  م(.2018\2\5 -م 2018\3\5اجملال الزماين: مت ا 

 .اجملال البرشي: طلبة بعض املدارس الثانوية مبدينة مرزق 

ملـرحةل الثانويـة مبدينـة مـرزق، مـن طـالب مت اختيار عينة البحـث ابلطريقـة العشـوائية مـن بعـض مـدارس ا -عينة البحث:

جاميل ) 100لك مهنام  وطلبات املرحةل الثانوية بواقع مدرس تان،   (.200طالب وطالبة واب 

 -أأدوات مجع البياانت :

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

البيئة املدرس ية  –التغذية املدرس ية  –اخلاصة  الاحتياجاتذوي  -اال سعافات الأولية –ماكحفة الأمراض املعدية  –الصحي 

 الكش  الطيب ( . –

 -املعاجلة اال حصائية املس تخدمة يف البحث:

 -حتقيقًا لأهداف البحث وتساؤالته اس تخدم الباحيان:

 لسسب املئوية.ا -  الاحنراف املعياري. -  املتوسط احلسايب. -

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

 Statical Package for Social( SPSSمت الاعامتد ىف الاختبارات الاحصائية عىل برانمج ) -اخلطوات اال جرائية:

Seicne انت وصفيًا اكنت أأو اس تسباطًيا( وهو ما يعرف بـ )حزمة الربامج اال حصائية للعلوم الاجامتعية واخملتص بتحليل البيا

وذكل من اجل الاجابة عىل تساؤالت البحث ابس تخدام بعض املقاييس والادوات الاحصائية، حيث مت الاعامتد عىل عدد 

تنقسم الاختبارات الاحصائية الىت متت ىف هذه لقياس العالقة بني املتغريات، حيث املقاييس اال حصائية املس تخدمة من 

 -ادلراسة اىل:

 -للتأأكد من صدق وثبات الاس تبيان: املرحةل الأوىل: اخلطوات اال جرائية

 .جراء اختبارات الصدق من خالل طريقتان ، أأوال طريقة صدق احملمكني اثنيا طريقة معامل الاتساق ادلاخيل  ا 

 القياس  معامل ثبات أألفا لكرونباخ، ويقصد به مدى خلو درجات الاختبار من الأخطاء غري املنتظمة اليت تشوب

أأي مدى قياس الاختبار للمقدار احلقيقي للسمة اليت هيدف لقياسها وهو يعين الاتساق أأو ادلقة يف القياس وهو 

عبارة عن العالقة بني ادلرجات احلقيقية وادلرجات املالحظة وتزيد قمية معامل الثبات بزايدة القدر السس يب لتباين 

 ادلرجات احلقيقية.
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 رحةل حتليل الاس تجاابت اخلاصة ابالس تبيان:املرحةل الثانية: ختص م- 

 .اختبار التوزيعات التكرارية ال جاابت عينة ادلراسة 

   حتليل معامل الارتباطPearson correlation حصايئ ملعرفة درجة ن معامل الارتباط هو مقياس ا  ، حيث ا 

 واجتاه العالقة بني املتغريين.

  احلسايب والأمهية السسبية، حيث انه مت وضع مقياس لتقدير أأراء اختبار تقدير الآراء )ليكرت( لقياس املتوسط

جاابت مت توزيعهم عىل  املشاركني يف  مس توايت. 3الاس تبيان من خالل اال جابة عىل الفقرات لتتكون من ثالث ا 

 (1حيث مت تبويب اال جاابت وفقا للجدول )

 لال جابة ( يوحض مقياس العبارات والتقدير اللفظي1جدول )

 موافق ا ىل حد ما فقغري موا

1 2 3 

 مرتفع متوسط ضعي 

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

 احلد الأدىن البديل ( / عدد املس توايت –طول الفئة = ) احلد الأعىل البديل         

              ( =3 – 1  / )3   =0.66  

 . املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية 

 ار الفرو قات اال حصائية للعينة الواحدة اختبT-test . 

  5اختبار مس توى املعنوية عند % 

 -اختبارات التحقق من صدق وثبات الاس تبيان:

وفقــا ال جــراءات ادلراســة فانــه مت الاعــامتد عــىل طــريقتني للتأأكــد مــن صــدق الاســ تبيان، فقــد مت عــرض  -اختبــار الصــدق:

جراء   اختبار معامل الاتساق ادلاخيل حيث انه سوف يمت قياس معـامالت الارتبـاط بـني الاس تبيان عىل حممكني ، جبانب ا 

لهيا ، جبانب معامل الارتباط بني لك عبـارة واحملـور الـيت تسمتي لك عبارة فرعية والعبارة الرئيس ية اليت ذاتسمتـي ا ا   ليـه، حيـث ا 

ك صدق للعبارات  كام هو يتضح مـن جـدول % فان هنا5مس توى معنوية اقل من  أأشارت النتاجئ وجود معامل ارتباط عند

(2.) 
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 اختبار الاتساق ادلاخيل لعبارات الاس تبيان( يوحض 2جدول )

 

 احملور الاول

 التقومي الصحي للطالب

 احملور الثاين

 ماكحفة الأمراض املعدية

 احملور الثالث

 اال سعافات الأولية

 احملور الرابع

رعاية الطالب ذوي الاحتياجات 

 اخلاصة

  ور اخلامساحمل

 التغذية املدرس ية

العبارات 

 الرئيس ية

العبارات 

 الفرعية
 درجة الارتباط

العبارات 

 الرئيس ية
 درجة الارتباط

العبارات 

 الرئيس ية

العبارات 

 الفرعية
 درجة الارتباط

العبارات 

 الرئيس ية
 درجة الارتباط

العبارات 

 الرئيس ية
 درجة الارتباط

1 
 

0.983** 1 0.673** 1 
 

0.901** 1 0.811
**

 1 0.814
**

 

2 
 

0.924** 2 0.923** 
 

0.982 ا
**

 2 0.932
**

 2 0.863
**

 

 
0.985 ا

**
 3 0.864** 

 
0.934 ب

**
 3 0.862

**
 3 0.859

**
 

 
0.974 ب

**
 4 0.923** 

 
0.959 ج

**
 4 0.946

**
 4 0.923

**
 

 
0.863 ج

**
 5 0.908** 

 
0.956 د

**
 5 0.946

**
 5 0.891

**
 

 
0.978 د

**
 6 0.872** 2 

 
0.808** 6 0.860

**
 6 0.859

**
 

 
0.877 ه

**
 7 0.880** 3 

 
0.869** 7 0.904

**
 7 0.888

**
 

 
0.958 و

**
 8 0.556** 4 

 
0.841**  8 0.881

**
 

2 
 

0.934** 9 0.880** 5 
 

0.781** 9 0.659
**

 

3 
 

0.930** 

  

6   0.784** 

 4 
 

0.736** 

 5 
 

0.744** 

 احملور السادس 

 يئيةالصحة الب 

العبارات 

 الرئيس ية

العبارات 

 الفرعية
 درجة الارتباط

العبارات 

 الرئيس ية
 درجة الارتباط العبارات الفرعي

العبارات 

 الرئيس ية

العبارات 

 الفرعية
 العبارات الرئيس ية درجة الارتباط

العبارات 

 الفرعية
 درجة الارتباط

1 
 

0.964** 2  0.989** 3 
 

0.907** 4  0.905** 

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

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

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

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

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

 
  **0.897 و

 

 **0.863 ا  **0.894 و 

 **0.828 ب  **0.884 ز  **0.679 ز 

 **0.866 ج 

 %5العالقة داةل ا حصائيا عند مس توى   **

حيث يتضح من اختبار الاتساق ادلاخيل انه هناك عالقة ارتباط معنوية بني لك عبارة فرعية والعبارة الرئيس ية 

حصائية بني لك عبارة رئيس ية واحملور اذلي تسمتي اليت لهيا وان هناك عالقة ا  ليه سمتيت  ا  وابلتايل فان هناك اتساق داخيل  ا 

 يؤكد عىل وجود صدق لالس تبيان. للعبارات وهو ما

مت حساب ثبات الاختبار يف ادلراسة احلالية ابس تخدام اختبار الفا كرونباخ  يقوم عىل أأجراء  -اختبارات الثبات:

ىل قوة ومتاسك الفقرات، حيث مت تطبيق الاختبار عىل مجيع  اختبار ملدى الاتساق ادلاخيل للعبارات، مبعىن انه يشري ا 

ن مقدار ثبات الاستبانة كلك هو )  Alpha >(  وهو مس توى ثبات مرتفع طاملا  )0.891أأفراد العينة وأأظهرت النتاجئ ا 

 (.3( ومت اختبار مدى ثبات الاتساق ادلاخيل للك عامل من العوامل عىل حده وأأظهرت النتاجئ وفقا للجدول )0.6.
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 ( يوحض معامل ثبات الاتساق ادلاخيل لالستبانة )كرونباخ الفا(3جدول )

 Cronbach Alpha 

 **0.845 التقومي الصحي للطالب احملور الأول

 **0.783 ماكحفة الأمراض املعدية احملور الثاين

 **0.844 اال سعافات الأولية احملور الثالث

 **0.805 رعاية الطالب ذوي الاحتياجات اخلاصة احملور الرابع

 **0.787 التغذية املدرس ية احملور اخلامس

 **0.879 الصحة البيئية احملور السادس

 **0.940 الاستبانـــــــــة كلك

جاميلحيث يتضح من نتاجئ اجلدول  ن ا  معامل الثبات يتجاوز احلد الأدىن من وفقا ملعامل كرونباخ الفا وان اعىل معامل  ا 

يليه احملور الأول املتعلق التقومي الصحي للطالب عند  0.879ق ابلصحة البيئية عند مس توى ثبات هو احملور السادس املتعل

يليه احملور الرابع املتعلق برعاية   0.844عند مس توى  ةابال سعافات الأولييليه احملور الثالث املتعلق  0.845مس توى 

وىف  0.787لتغذية املدرس ية عند مس توى يليه احملور حمور ا 0.805الطالب ذوى الاحتياجات اخلاصة عند مس توى 

، حيث يشري معامل الثبات لالس تبيان كلك ملس توى  0.783الأخري احملور املتعلق مباكحفة الأمراض املعدية عند مس توى و 

ن مجيع نتاجئ معامالت الثبات تشري ا ىل وجود اتساق داخيل لالستبانة مما يعطى مؤرش عىل ثبات نتاجئ   0.940 لسس تستج ا 

 ختبارات.الا

تبا، مهنجية ادلراسة وبتطبيق  -نتاجئ الاختبارات اال حصائية لالس تبيان: ىل 4حيث يشري جدول ) ةالأدوات اال حصائياب  ( ا 

 -وذكل عىل النحو التايل: ءالس تبيانه الآرانتاجئ الاختبارات اال حصائية والتوزيعات التكرارية 

 

 ( يوحض نتاجئ الاختبارات اال حصائية4جدول )

 ارةالعب م

التوزيعات 

التكرارية 

 )موافق(

التوزيعات 

التكرارية )ا ىل 

 حد ما(

التوزيعات 

التكرارية )غري 

 موافق(

املتوسط 

 احلسايب

الاحنراف 

 املعياري

معامل 

 الارتباط 

قات الفرو

 ةاال حصائي

 مس توى

 املعنوية

ترتيب 

الأمهية 

للعبارات 

 الرئيس ية

ترتيب 

الأمهية 

للعبارات 

 الفرعية

 لتقومي الصحي للطالباحملور الأوال

1 
يمت ا جراء الكش  الطيب ادلوري يف بداية لك مرحةل 

 دراس ية

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

82.50% 17.00% 0.50% 

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

بصار -أأ     قياس حدة اال 
160 38 2 

2.7900 0.51354 0.985
**

 76.007 0.000** - 1 
80.00% 19.00% 1.00% 

 قياس حدة السمع -ب  
157 41 2 

2.7750 0.5209 0.974
**

 74.526 0.000** - 3 
78.50% 20.50% 1.00% 

 التأأكد من حصة الأس نان -ج  
136 63 1 

2.6750 0.55853 0.863
**

 66.845 0.000** - 6 
68.00% 31.50% 0.50% 

 التأأكد من حصة اجلدل -د  
157 41 2 

2.7760 0.5209 0.978
**

 74.526 0.000** - 2 
78.50% 20.50% 1.00% 

0.877 0.64244 2.6950 1 59 140 التحاليل الطبية -هـ  
**

 69.48 0.000** - 4 
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70.00% 29.50% 0.50% 

 الكش  عن الاحنرافات القوامية -و  
138 60 2 

2.6800 0.46115 0.958
**

 85.254 0.000** - 5 
69.00% 30.00% 1.00% 

3 
جتميع البياانت للك طالب يف مل  خاص به منذ 

 دخوهل املدرسة

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

82.00% 17.50% 0.50% 

4 
يقوم مدرسون مبالحظة سلوك للطالب وحالهتم 

 الصحية أأثناء تواجدمه ابملدرسة

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

81.50% 18.00% 0.50% 

5 
يقوم املرشف الصحي ابال رشاف ادلوري واليويم 

 ملتابعة احلاةل الصحية للطالب

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

60.50% 38.50% 1.00% 

6 
بداعية  تنظمي مسابقات ثقافية لتمنية امللاكت العقلية اال 

 دلى الطالب

 

132 66 2 

2.6500 0.64534 0.744** 56.43 0.000** 5 - 
66.00% 33.00% 1.00% 

 ماكحفة الأمراض املعديةالثاين احملور 

1 
وجود برانمج للتوعية الصحية اخلاصة مبقاومة 

 وماكحفة الأمراض املعدية

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

85% 14.5% 0.50% 

2 
قيام املرشف الصحي مبتابعة ظهور الأمراض املعدية 

 بني الطالب

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

79.50% 19.00% 1.50% 

3 
قيام املرشف الصحي مبتابعة نظافة املدرسة بلك 

غرف خلع  –الفصول  –املراحيض  –أأماكهنا )الفناء 

 املالبس( وكيفية التخلص من الفضالت بطريقة حصية

133 74 3 
2.6200 0.57205 0.864** 64.772 0.000** 7 - 

66.50% 37.00% 1.50% 

4 
ا عطاء الأمصال الوقائية للطالب يف حاةل ظهور  يمت

 وابء أأو مرض معدي يف اجملمتع احمليط

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

79.50% 19.00% 1.50% 

5 
يمت عىل الفور استبعاد الطالب املصابني بأأمراض 

 معدية وال يمت رجوعهم ا ال بعد التأأكد من شفاهئم

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

83.00% 16.00% 1.00% 

6 

بالغ مكتب الصحة املس ئول يف حاةل ظهور أأي  يمت ا 

ساعة  24مرض معدي بني الطالب يف موعد أأقصاه 

 كام ينص القانون

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

80.50% 18.00% 1.50% 

7 
يمت حتليل مصادر املياه ابملدرسة دوراًي من قبل 

 هجات طبية تختصة للتأأكد من سالمهتا

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

84.50% 15.00% 0.50% 

بعاد الباعة اجلائلني عن املدرسة 8  ا 
134 35 31 

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

9 

يمت التنبيه عىل الطالب بعدم تبادل أأدوات 

الاس تعامل الشخيص مع الغري لتفادي انتقال الأمراض 

 املعدية

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

84.50% 15.00% 0.50% 

 اال سعافات الأوليةاحملور الثالث

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

 اال ذاعة املدرس ية -أأ   
166 34 1 

2.835 0.3809 0.982
**

 105.43 0.000** - 3 
83.00% 17.00% 0.50% 

 اجملالت ادلورية -ب  
181 19 2 

2.915 0.41335 0.934
**

 95.799 0.000** - 2 
90.50% 9.50% 1.00% 

 املناجه ادلراس ية -ج  
183 17 1 

2.92 0.39798 0.959
**

 100.21 0.000** - 1 
91.50% 8.50% 0.50% 

 دروس الرتبية الرايضية -د  
163 37 1 

2.821 0.36694 0.956
**

 110.03 0.000** - 4 
81.50% 18.50% 0.50% 

2 
توفري مس تلزمات اال سعافات الأولية للطالب داخل 

 املدرسة

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

83.00% 17.00% 0.50% 

سعاف الطالب املصاب 3  قيام املرشف الصحي اب 
181 19 1 

2.91 0.37658 0.869** 139.76 0.000** 1 - 
90.50% 9.50% 0.50% 
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4 
تدريب جامعة الهالل الأمحر ابملدرسة عىل مبادئ 

 اال سعافات الأولية

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

76.60% 22.50% 1.00% 

5 
توفري س يارة ا سعاف ابلوحدة الصحية لرسعة نقل 

 الطالب املصابني ا ىل أأقرب مستشفى

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

81.50% 18.50% 0.00% 

6 
توفري حقيبة ا سعافات أأولية يف لك فصل ويف جحرة 

 الرتبية الرايضية

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

80.50% 19.50% 0.00% 

 رعاية الطالب ذوي الاحتياجات اخلاصةاحملور الرابع

1 
ل اللعب املناسب هلم الًك يف حدود توفري وسائ

 مقدرته

182 17 1 
2.9050 0.34258 0.811

**
 118.27 0.000** 4 - 

91.00% 8.50% 0.50% 

 تلكيفهم بأأعامل تتناسب مع قدراهتم 2
186 14 2 

2.9400 0.2869 0.932
**

 143.44 0.000** 1 - 
93.00% 7.00% 1.00% 

3 
ور يف ا عاقة أأبناهئم وكيفية التعامل مناقشة أأولياء الأم

 معها

173 26 1 
2.8600 0.33715 0.862

**
 120.39 0.000** 7 - 

86.50% 13.00% 0.50% 

4 

قيام الأخصايئ النفيس والأخصايئ الاجامتعي بدور 

ا جيايب يف التعامل مع الطالب ذوي الاحتياجات 

 اخلاصة مبا حيقق هلم منو نفيس مزتن

174 25 1 
2.8650 0.25579 0.946

**
 162 0.000** 6 - 

87.00% 12.50% 0.50% 

5 
توجيه املدرسني للتعرف عىل الطالب ذوي 

 الاحتياجات اخلاصة ال عطاهئم عناية خاصة

186 12 2 
2.9200 0.25579 0.946

**
 162 0.000** 3 - 

93.00% 6.00% 1.00% 

6 

خلاصة يف ا رشاك الطالب ذوي الاحتياجات ا

الأنشطة املتنوعة داخل املدرسة حىت يمتكنوا من 

 حتقيق ذاهتم مبا يتناسب مع ظروف ا عاقهتم

179 20 1 
2.8900 0.30732 0.860

**
 133.22 0.000** 5 - 

89.50% 10.00% 0.50% 

7 

يمت ا حلاق الطالب ذوي الاحتياجات اخلاصة بفصول 

يف صعود ادلور الأريض للحيلوةل دون ا عاقهتم 

 وهبوط السمل

183 17 2 

2.9250 0.27958 0.904
**

 147.45 0.000** 2 - 
91.50% 8.50% 1.00% 

 التغذية املدرس يةاحملور اخلامس

 يمت تقدمي وجبات غذائية للطالب داخل املدرسة 1
165 34 1 

2.8200 0.38092 0.814
**

 104.88 0.000** 8 - 
82.50% 17.00% 0.50% 

2 
حتتوي الوجبة الغذائية عىل العنارص الغذائية 

 الرئيس ية

172 27 1 
2.8550 0.34786 0.863

**
 116.27 0.000** 6 - 

86.00% 13.50% 0.50% 

3 
تتناسب من حيث المك والكي  مع الأفراد املقدمة 

 هلم

175 24 1 
2.8700 0.33155 0.859

**
 122.63 0.000** 5 - 

87.50% 12.00% 0.50% 

 الكش  عىل الأغذية للتأأكد من صالحيهتا 4
171 28 1 

2.8500 0.35298 0.923
**

 114.38 0.000** 7 - 
85.50% 14.00% 0.50% 

5 
يمت تقدمي الأطعمة ا ىل الطالب يف أأغلفة نظيفة 

 لتفادي امليكروابت

179 20 1 
2.8950 0.30732 0.891

**
 133.22 0.000** 1 - 

89.50% 10.00% 0.50% 

6 
يمت الاهامتم بتجهزيات املقص  املدريس )أأحواض 

 ثالجة حلفظ الأغذية –أأواين  –غس يل 

177 22 1 
2.8800 0.31982 0.859

**
 127.57 0.000** 3 - 

88.50% 11.00% 0.50% 

7 
يمت تنظي  املقص  املدريس يومياً ابملاء والصابون 

 ة لك يومواملطهرات مع هناي

175 24 1 
2.8710 0.31982 0.888

**
 127.57 0.000** 4 - 

87.50% 12.00% 0.50% 

8 
يراعى ميعاد تقدمي الوجبات الغذائية لتفادي فرتات 

 اجلو، القصري

180 19 1 
2.8900 0.30075 0.881

**
 136.37 0.000** 2 - 

90.00% 9.50% 0.50% 

 عاملني يف املقص  املدريسوجود بطاقات حصية لل 9
167 19 14 

2.7650 0.56691 0.659
**

 68.976 0.000** 9 - 
83.50% 9.50% 7.00% 

 الصحة البيئيةاحملور السادس

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

  
بعيداً عن مس تودعات القاممة واملستنقعات املسببة  -ا

 لأمراضل

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

87.50% 10.00% 2.50% 



 

11 
 

  
بعيداً عن أأماكن التلوث ميل املناطق الصناعية  -ب

 مصادر الضوضاء

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

86.50% 10.50% 3.00% 

  
والسالمة ابملبىن من وجود عوامل الأمن  -ج

آلكة(  )طفاايت احلريق والسالمل املعدة سلمية وغري متأ

170 25 5 
2.8250 0.30075 0.880** 136.37 0.000** - 6 

85.00% 12.50% 2.50% 

 الهتوية واال ضاءة اكفية داخل املبىن -د  
180 16 4 

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

 توجد حول املبىن مساحات فضاء اكفية -ه   
165 32 3 

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

  
تقع املدرسة ابلقرب من أأماكن اخلدمات  -و 

 الأساس ية ميل املستشفيات واال سعاف واملطايف

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

90.00% 9.00% 1.00% 

 يوجد سور حييط ابملدرسة يوفر الأمان للطالب -ز  
173 26 1 

2.8600 0.47487 0.679** 84.131 0.000** - 3 
86.50% 13.00% 0.50% 

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

 وا، تختلفة من الأنشطة الرايضيةتتسع ملامرسة أأن -ا   
169 25 6 

2.8150 0.30075 0.866** 136.37 0.000** - 3 
84.50% 12.50% 3.00% 

 تتكون من أأرضيات نظيفة ومس توية -ب   
156 40 4 

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

  
راق، قشور الفاكهة، تنظي  الفناء من الأو  -ج 

 الزجاج املكسور

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

89.50% 10.00% 0.50% 

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

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

  
ابلوعات الارف الصحي والتوصيالت مجيع  -ه 

آمنة  الكهرابئية مغطاة بطريقة جيدة وأ

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

83.50% 11.50% 5.00% 

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

 جيدة اال ضاءة والهتوية -ا   
181 19 0 

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

  
مساحة الفصل متناس بة مع ا عداد الطالب  -ب 

 بداخلها

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

83.50% 15.50% 1.00% 

 طالء الفصول حصي وأألوانه مرحية للنظر -ج   
156 43 1 

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

 مجيع الوصالت الكهرابئية جيدة العزل -د   
172 26 2 

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

 النوافذ عىل جانيب أأماكن جلوس الطالب -ه   
164 32 4 

2.8000 0.30075 0.733** 136.37 0.000** - 4 
82.00% 16.00% 2.00% 

  

املسافة بني طالب الص  الأول والس بورة ال  -و

تقل عن مرت ونص  وال تزيد بني الص  الأخري 

 مرت 7والس بورة عن 

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

78.00% 19.50% 2.50% 

  
دراج حباةل جيدة ومتناس بة مع أأطوال املقاعد والأ  -ز

 الطالب

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

80.00% 16.00% 4.00% 

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

 جيدة اال ضاءة الهتوية -ا  
180 20 6 

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

  
ختضع لنظافة دورية من قبل عامل املدرسة  -ب

رشاف املرشف  وا 

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

85.00% 14.00% 1.00% 

  
عداد  -ج حتتوي عىل مراحيض نظيفة وتتناسب وا 

 الطالب

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

70.00% 27.00% 3.00% 

 3 - **0.000 125.02 **0.860 0.32578 2.8050 2 35 163حتتوي عىل صنابري املياه تتناسب مع ا عداد  -د  
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 %1.00 %17.50 %81.50 الطالب

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

  
املقاعد املدرس ية سلمية ومتناس بة مع املرحةل السسية  -ا

 للتالميذ

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

89.50% 10.00% 0.50% 

 الس بورة مطلية بلون مرحي للنظر -ب  
176 22 2 

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

  
املقاعد املدرس ية ميكن حتريك أأجزاهئا لتناسب  -ج

 الطالب

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

87.50% 11.50% 1.00% 

 

جاابت الاس تبيان يف مجيع احملاور ووجود مس توى من  تشري نتاجئ الاختبارات اال حصائية لوجود عالقة معنوية بني ا 

لتقومي الصحي %، حيث أأشارت النتاجئ اال حصائية للمحور الأوال5املقبوةل معنواي عند مس توى  ةقات اال حصائيروالف

ن 2.595ا ىل2.820ىل متوسط حسايب يرتاو  من للطالاب   أأراء عينة ادلراسة توافق بشلك  دال معنواي، ويس تدل من ذكل ا 

د عليه يف حتديد مس توى اال جاابت عىل العبارات ، حيث جاءت مرتفع عىل العبارات وفقا الختبار املدى اذلي مت الاعامت

جراء الكش  الطيب ادلوري يف بداية لك مرحةل دراس ية يف مس توى الأمهية الأعىل عند  العبارة اليت نصت عىل انه يمت ا 

ة عند متوسط ، يلهيا انه يمت جتميع البياانت للك طالب يف مل  خاص به منذ دخوهل املدرس2.820 متوسط حسايب قدره 

، مث يأأيت بعد ذكل قيام مدرسون مبالحظة سلوك للطالب وحالهتم الصحية أأثناء تواجدمه ابملدرسة 2.815حسايب قدره 

جراء اختبارات خالل العام ادلرايس فقد جاءت أأمهية قياس حدة اال بصار يف املس توى الاول عند 2.810 ، وعن كيفية ا 

، بيامن 2.776حصة اجلدل لتجنب العدوى اجلدلية عند متوسط حسايب قدره مث التأأكد من  2.790متوسط حسايب قدره 

، واتت العبارة اليت نصت عىل قيام املرشف الصحي 2.680جاءت يف املرتبة الأخرية الكش  عن الاحنرافات القومية 

، 2.595حسايب قدره  ابال رشاف ادلوري واليويم ملتابعة احلاةل الصحية للطالب يف املرتبة الأخرية للمحور عند متوسط

 حيث ميكن تفسري ذكل انه لأيمت الكش  بشلك يويم ولكن عىل فرتات زمنية متباعدة.

ىل متوسط حسايب يرتاو  من  ىل  2.855وأأشارت النتاجئ اال حصائية للمحور الثاين ماكحفة الأمراض املعدية ا  دال  2.515ا 

للتوعية الصحية اخلاصة مبقاومة وماكحفة الأمراض املعدية يف معنواي، حيث جاءت العبارة اليت نصت عىل انه يوجد برانمج 

الأمهية انه يمت التنبيه عىل الطالب بعدم تبادل أأدوات  ، يلهيا يف2.855حسايب قدره  املرتبة الأوىل من الأمهية عند متوسط

الأمهية العبارة  ييل ذكل يف، 2.840الاس تعامل الشخيص مع الغري لتفادي انتقال الأمراض املعدية عند متوسط حسايب قدره 

ال بعد التأأكد من شفاهئم عند  اليت نصت عىل انه يمت عىل الفور استبعاد الطالب املصابني بأأمراض معدية وال يمت رجوعهم ا 

يف درجات الأمهية ابحملور العبارة اليت نصت عىل انه يمت حتليل  ، بيامن جاءت يف املرتبة الأخرية 2.820متوسط حسايب قدره 

وذكل  2.540ادر املياه ابملدرسة دوراًي من قبل هجات طبية تختصة للتأأكد من سالمهتا عند متوسط حسايب قدره مص

 الرتفا، تلكفة تكل العملية ابملقارنة ابملوارد املتاحة يف املدارس.

ىل متوسط حسايب يرتاو  من  ىل 2.920وأأشارت النتاجئ اال حصائية للمحور الثالث اال سعافات الأولية ا  دال معنواي  2.755 ا 

سعاف الطالب املصاب عند  ، حيث جاءت يف املرتبة الأوىل من الأمهية العبارة اليت نصت عىل قيام املرشف الصحي اب 

، 2.872الأولية عند متوسط حسايب قدره  اال سعافات ، ييل ذكل انه يمت تزويد الطالب مببادئ2.91متوسط حسايب قدره 

الأولية من خالل املناجه ادلراس ية مبتوسط  تمببادئ اال سعافاانه يمت تزويد الطالب  حيث أأتت العبارة اليت نصت عىل

الأولية من خالل اجملالت ادلورية عند متوسط  تمببادئ اال سعافاييل ذكل انه يمت تزويد الطالب  2.92حسايب قدره 
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ذاعة املدرس ية يف املرتبة الثالثة من الأمهية بيامن أأتت 2.915حسايب قدره  ، بيامن جاءت  2.835عند متوسط حسايب قدره  اال 

العبارة اليت نصت عىل انه يمت تدريب جامعة الهالل الأمحر ابملدرسة عىل مبادئ اال سعافات الأولية يف املرتبة الأخرية للمحور 

حيث ميكن تفسري ذكل نتيجة الن تكل ادلور هو مس ئولية وزارة الصحة وىه  2.755كلك عند متوسط حسايب قدره 

 املنوط به .

ىل متوسط حسايب يرتاو   رعاية الطالب ذوي الاحتياجات اخلاصةوأأشارت النتاجئ اال حصائية للمحور الرابع  ا 

ىل  2.940من  دال معنواي ، فاحملور يدور حول ذوى الاحتياجات اخلاصة فقد حيث جاءت العبارة اليت نصت  2.860ا 

، بيامن جاءت العبارة اليت نصت عىل انه  2.940ند متوسط حسايب قدره عىل انه يمت تلكيفهم بأأعامل تتناسب مع قدراهتم ع 

عاقهتم يف صعود وهبوط السمل مبتوسط  حلاق الطالب ذوي الاحتياجات اخلاصة بفصول ادلور الأريض للحيلوةل دون ا  يمت ا 

عرف عىل الطالب ذوي يف املرتبة الثانية، وجاءت العبارة اليت نصت عىل انه توجيه املدرسني للت 2.925حسايب قدره 

بيامن جاءت يف املرتبة الأخرية  2.920الاحتياجات اخلاصة ال عطاهئم عناية خاصة يف املرتبة الثالثة متوسط حسايب قدره 

عاقة أأبناهئم وكيفية التعامل معها عند متوسط حسايب قدره  وميكن 2.860العبارة اليت نصت عىل مناقشة أأولياء الأمور يف ا 

 الأمور لطبيعة العادات والتقاليد. صعوبة التواصل بشلك مس متر عىل أأولياءتفسري ذكل نظرا ل

ىل  2.895وأأشارت النتاجئ اال حصائية للمحور اخلامس التغذية املدرس ية اىل متوسط حسايب يرتاو  من  دال  2.765ا 

ىل الطالب يف أأغلفة نظيفة لتفادي امليكروابت يف املرتبة  معنواي، حيث جاءت العبارة اليت نصت عىل انه يمت تقدمي الأطعمة ا 

، وجاءت العبارة اليت نصت عىل انه يراعى ميعاد تقدمي الوجبات الغذائية لتفادي 2.895الأوىل عند متوسط حسايب قدره 

، وجاءت العبارة اليت نصت عىل انه يمت الاهامتم 2.890فرتات اجلو، القصري يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب قدره 

ثالجة حلفظ الأغذية(يف املرتبة الثالثة من الأمهية مبتوسط حسايب  –أأواين  –قص  املدريس )أأحواض غس يل بتجهزيات امل

، بيامن جاءت يف املرتبة الأخرية العبارة اليت نصت عىل وجود بطاقات حصية للعاملني يف املقص  املدريس 2.880قدره 

ن جيب التشديد عىل تكل  2.7650مبتوسط حسايب قدره   اال جرائية لاللزتام مبعايري وقواعد الصحة العاملية. املسأأةلحيث ا 

ىل متوسط حسايب يرتاو  من  ىل  2.930وأأشارت النتاجئ اال حصائية للمحور السادس والأخري املتعلق ابلصحة البيئية ا  ا 

توسط حسايب قدره والأدوات عند م  دال معنواًي، حيث جاءت يف املرتبة الأوىل للعبارات الرئيس ية معلية الأهجزة 2.670

ن تكون سلمية  2.875 وجاءت اعيل درجة أأمهية من العبارات الفرعية يف الاهامتم مبس توى املقاعد املدرس ية وحماوةل ا 

ن  الس بورة 2.890ومتناس بة مع املرحةل السسية للتالميذ عند متوسط حسايب قدره  ، ييل ذكل العبارة اليت نصت عىل ا 

ن  2.870سط حسايب قدره مطلية بلون مرحي للنظر عند متو  ، بيامن جاءت يف املرتبة الأخرية جلزئية الأهجزة واملعدات ا 

، وجاءت اجلزئية الرئيس ية املتعلقة 2.865املقاعد املدرس ية ميكن حتريك أأجزاهئا لتناسب الطالب عند متوسط حسايب قدره 

ءت العبارة الفرعية اليت نصت عىل انه تقع حيث جا 2.851ابملبىن ادلراس يفي املرتبة الثانية عند متوسط حسايب قدره 

يف املرتبة الأوىل عند متوسط حسايب  املدرسة ابلقرب من أأماكن اخلدمات الأساس ية ميل املستشفيات واال سعاف واملطايف

مبتوسط  بيامن جاءت العبارة الفرعية اليت نصت عىل انه الهتوية واال ضاءة اكفية داخل املبىن يف املرتبة الثانية 2.890قدره 

 2.823وجاءت يف املرتبة الأخرية انه توجد حول املبىن مساحات فضاء اكفية مبتوسط حسايب قدره  2.880حسايب قدره 

حيث انه نظرا للكيافة الساكنية يف معظم املناطق فقد يصعب توفري مساحات فضاء حول املدرسة ، وجاءت اجلزئية 

، حيث أأتت العبارة اليت نصت عىل انه يمت تنظي  2.823ثة مبتوسط حسايب قدره الرئيس ية املتعلقة ابملالعب يف املرتبة الثال 

، وجاءت العبارة الفرعية 2.930الفناء من الأوراق، قشور الفاكهة، الزجاج املكسور يف املرتبة الأوىل مبتوسط حسايب قدره 
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، وجاءت يف املرتبة الأخرية 2.860قدره اليت نصت عىل انه وضع سالل القاممة موزعة توزيع يد يف الفناء مبتوسط حسايب 

ن 2.865العبارة الفرعية اليت نصت عىل انه تتكون من أأرضيات نظيفة ومس توية مبتوسط حسايب قدره  الأرضيات  حيث ا 

حيث  2.811معظمها يشوهبا عدم الاس تواء، وجاءت اجلزئية املتعلقة بدورات املياه يف املرتبة الرابعة مبتوسط حسايب قدره  

ن دورات املياه  جيدة اال ضاءة الهتوية يف املرتبة الأوىل مبتوسط حسايب قدره جاء  2.930ت العبارة الفرعية اليت نصت عىل ا 

رشاف  ن دورات املياه  ختضع لنظافة دورية من قبل عامل املدرسة وا  وجاءت يف املرتبة الثانية للعبارات الفرعية ابجلزئية ا 

جاءت يف املرتبة الأخرية للعبارات الفرعية املتعلقة جبزئية دورات املياه العبارة اليت و  2.840املرشف مبتوسط حسايب قدره 

عداد الطالب عند متوسط حسايب قدره   2.670نصت عىل انه دورات املياه حتتوي عىل مراحيض نظيفة وتتناسب وا 

ن عدد دورات املياه  الأخرية من أأمهية احملور املتعلق مع عدد الطالب يف الواقع، وجاءت يف املرتبة  بال يتناسحيث ا 

الأوىل للعبارات الفرعية للجزئية  فاملرتبة، حيث جاءت 2.810ابلصحة البيئية هو مس توى الفصول عند متوسط حسايب

الن ييل ذكل العبارة الفرعية اليت نصت عىل  مجيع 2.905الفصول جيدة اال ضاءة والهتوية عند متوسط حسايب قدره  ا 

وجاءت يف املرتبة الأخرية من اجلزئية الرئيس ية  العبارة اليت 2.850جيدة العزل مبتوسط حسايب قدره  الوصالت الكهرابئية

ن معلية  2.760نصت عىل انه املقاعد والأدراج حباةل جيدة ومتناس بة مع أأطوال الطالب مبتوسط حسايب قدره  حيث ا 

 وارد املالية ابملدارس.توفيق املقاعد مع أأطوال الطالب يعد أأمر صعب وملك  يف ظل ضع  امل

يل نتاجئ املعاجلات اال حصائية ويف حدود أأهداف البحث وعينة البحث  واملهنج  -الاس تستاجات:  املس تخدم أأمهاستنادا ا 

 -اخلدمات الصحية للطالب تتلخص فامي ييل:

بالغ الاهامتم ابخلدمات الصحية لتالميذ املرتبطة ابلصحة الشخصية والتعدية والوقاية من اال مراض  -1 املعدية وا 

 مكتب الرعاية الصحية يف حاةل ظهور ا ي مرض.

يل العديد من العوامل املرتبطة ابلتالميذ املمتثل يف الأمان -2 جراء الكش  الطيب الشامل  -الافتقار ا   والتغذية–وا 

 السلمية.

يل تثقي  حص -3 ي مس متر مس توي املعلومات الصحية دلي تالميذ بعض مراحل املدارس الثانوية منخفض وحيتاج ا 

 لتمنية املعلومات املرتبطة ابلعادات الصحية السلمية.

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

 -التوصيات:

 دمع مزيانية الصحة املدرس ية. -1

جراء الفحص  الطيب الشامل وحقن التالميذ ابلأمصال جتنب العدوى بني التالميذ. -2  رضورة ا 

 حص ادلوري للأدوات والأهجزة الرايضية مم يقلل اال صاابت واحلوادث بني التالميذ.رضورة الف -3

رضورة قيام املرشف الصحي مبتابعة احلاةل الصحية لتالميذ وتسجيل وابالغ الوحدة الصحية يف حاةل ظهور أأي  -4

 أأغراض  بني التالميذ.

 .ارضورة وضع معايري لتقيمي اخلدمات الصحية للمدارس ومتابعة تطبيقه -5
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 -املـراجــع:

، حبوث املؤمتر  (sos)تقومي اخلدمات الصحية املقبةل لالحتياجات الصحية لأطفال قريةالهام اسامعيل شليب:  -1

 ادلويل للرتبية الرايضية والبطوةل لكية الرتبية الرايضية للبنات اجلزيرة،

 .م1987جامعة حلوان، 

براهمي سالمة: اجلوانب الصحية يف الرت  -2 بية الرايضية، دار الفكر العريب، الطبعة الثانية، القاهرة، هباء ادلين ا 

 .م1992

براهمي محمد: اخلدمات الصحية املرتبطة ابلسشاط املدريس املقدمة لتالميذ املرحةل الابتدائية  -3 هبيي ادلين ا 

التعلميية، اجملدل الأول الأحباث املؤمتر العلمي واال عدادية مبنطقة مسقط 

نتاجللياقة البدنية للصحة وا مارات العربية لكية  دلفا، واال  ،جامعة اال 

 م.1991الرتبية الرايضية،

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

خادل جرب سامل عىل: دراسة حتليلية ملس توي اخلدمات الصحية وعالقهتا ببعض دالالت احلاةل الصحية لتالميذ  -5

احللقة الثانية من التعلمي الأسايس، رساةل ماجس تري غري مسشورة لكية 

 م.1999الرتبية الرايضية للبنني،القاهرة،

سلامين أأمحد محمد جحر ومحمد الس يد الأمني: الأسس العامة للصحة والرتبية الصحية، مكتبة ومطبعة  -6

 م.1998الغد،القاهرة،

 م.1989بدنية والرايضية، مسشأأة دار املعارف ابال سكندرية، عفاف عبد الكرمي: طرق التدريس يف الرتبية ال  -7

عىل عبد الرحمي محمد: تقومي اخلدمات الصحية للرايضيني املعاقني بدوةل الكويت، رساةل املاجس تري غري  -8

 م.2006مسشورة لكية الرتبية الرايضية للبنني ابلهرم،القاهرة،

ات اللكية الرتبية الرايضية من منظور التعرض لال صاابت لييل عامثن وأأمال زيك: تقومي اخلدمات الصحية لطالب -9

اخملتلفة أأثناء تنفيذ املهنج ادلرايس لكية الرتبية الرايضية للبنني حلوان، 

 م.1994القاهرة،

محمد حسن عالوى ومحمد نار ادلين رضوان: القياس يف الرتبية الرايضية وعمل نفس الرايضة،  الطبعة  -10

 م.1996 الثالثة، دار الفكر العريب،

وهبة الشحات محمد سوبرات: دراسة مقارنة للخدمات الصحية بني بعض الفرق القومية للمعاقني ولأسوايء؛  -11

رساةل ماجس تري غري مسشورة لكية الرتبية الرايضية ابلهرم، جامعة حلوان 

 م.1999القاهرة، 

ويل من التعلمي الأساس يرسي وجدي يوس  الكرايت:تقومي اخلدمات الصحية املدرس ية لتالميذ املرحةل الأ  -12

مبحافظة السويس؛ رساةل ماجس تري غري مسشورة، لكية اخلدمة 

 م.1999الاجامتعية حبلوان، القاهرة، 

13- Caldwell J. Education and fertility: an expanded examination of the evidence in 

: Kelly GP, Elliot CM, eds Women's education im 
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15- Sammons P, Hillman J  Mortimore P: Characteristic of  effective schools. 

London OFSTED,1994  .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 

 عيل بعض املشالك الاجامتعية اليت تواجه معلمي الرتبية البدنية مبدينة غات التعرف

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

 

تقوم املدرسة بعملية التطبيع الاجامتعية او التسش ئة الاجامتعية ومفهوم التسش ئة الاجامتعية مفهوم هام يف الرتبية. فهيي املقدمة: 

كساب الفرد القمي والاجتاهات اليت متزيه كشخصية فردية. واملدرسة من اكرث الوسائط أأمهية يف ال  عملية اليت يمت بواسطهتا ا 

معلية التسش ئة الاجامتعية بعد الأرسة فهيي تقدم مفتا  التقدم الفكري والتحصني الشخيص، وتفرس املدرسة قمي اجملمتع .و ي 

لورورة قوة لال صال  لكهنا مؤسسة للتعلمي فهيي مس ئوةل عن تطبيع تالميذها او غرس كام يقول " وربرت هتثزن " ليست اب

 (96: 6لك ما هو جدير ابالهامتم. ) 

و الرتبية البدنية ترويض وهتذيب وتقوية جلسم الفرد ولقد س بقنا الغرب من الناحية العلمية يف ذكل وبقي العامل العريب      

علميا اكفيا للرتبية الرايضية وسامه يف ذكل قةل وعي اجملمتعات العربية وال س امي يف ليبيا حيث ايل وقتنا هذا ال يعري اهامتما 

 تق  الرتبية البدنية يف اخر طابور املواد العلمية   

ن احلاجة ايل الاجتاه العلمي يف الرتبية البدنية أأصبحت ماسة ورضورية حىت يعي اجملمتع ويدرك ان ممارسة          و ا 

فادة مهنا مبا ينعكس عيل اجملمتع من قمي وميل عليا. وابلرمغ من وجود الرايض يل مقدار ا  ة تقوم عيل راكئز وقواعد تضي  ا 

ثبات واخنراطهم يف همنة التعلمي ال يزال اجملمتع غرب مقتنع هبذه املهنة اذ  لكيات الرتبية البدنية اليت خترج مهنا الكيريين ذكور و ا 

ال  حباط معلمني ينظر لها بأأهنا ليست ا  مضيعة للوقت وليس لها مس تقبل يعمتد عليه يف احلياة العملية وهذه النظرة أأدت ايل ا 

ومعلامت مادة الرتبية البدنية كام انه ظهرت بعض املشالك الاجامتعية حالت دون تطوير حصة الرتبية البدنية يف املدارس رمغ 

صال  لبعض الاحنرافات القوامية....اخل وحنن  ان نتاجئها ملموسة دلي الأطفال ملا تطفي علهيم من مر  ورسور وقوة وا 

مكعلني ومعلامت ومتخصصني يف جمال الرتبية البدنية نسعى جاهدين لتغيري الصورة السلبية عن الرايضة اليت ترخست يف 

 أأفراد  اجملمتع  

ت ذات طبيعة اجامتعية يف ان الاهامتمات املزتايدة ابلرايضة أأصبحت تشلك قضااي ومشتالمشلكة البحث وأأمهيته : 

منا تشق ن بني ثنااي الظروف الاجامتعية والاقتصادية خاصة يف أأعقاب التغريات  جوهرها والن املتطلبات احلقيقية للناس ا 

اليت أأحدثهتا اجتاهات التغري الاجامتعي وعوامل النقل الثقايف والتقدم التقين الهائل وتطور أأساليب نقل املعلومات ومن 

عيل املنوط هلم قيادة الرايضة والرتبية و البدنية يف العامل العريب ان يتفهموا الابعاد الاجامتعية الثقافية للرايضة الواجب 

 ( 8:  2ويدركوا أأدوارها وتأأثرياهتا احليوية ) 

تمثر داخل وخارج و التعلمي بصفة عامة رساةل نبيةل وأأمانة ومسؤولية كبرية ومعل شاق طويل متجدد ال يسهتيي الا عندما       

اجملمتعات ومثارها جممتع واعي متعمل ذلا حتتاج هذه املهنة ايل صرب كبري، وهمنة التعلمي يف جمال الرتبية البدنية بصفة خاصة ليست 

لتحقيق املطلوب،  املدينابملهنة السهةل كام يعتقد الكيري من الناس، اذ تتطلب بذل الكيري من اجلهد البدين واذلهين والعمل 

يف دول العامل الثالث ال يزال ينظر الناس ايل معلمني ومعلامت الرتبية البدنية نظرة دونية عيل ان هذا اجملال وهذا التخصص و

آخر احللول، ويف داخل سكل  ليس همام حيت الطلبة والطالبات ال يدرسون همنة التدريس يف اجملال الراييض ويضعوهنا أ
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اكلرايضيات والعلوم وبقية املواد، ومن جانب أآخر ال يمتتع  الأخرىواد الأساس ية التعلمي ال يضعون الرايضة من مضن امل

مدرس الرتبية البدنية بنفس مس توي الأمهية من قبل أأفراد اجملمتع وأأولياء أأمور التالميذ، ولأمهية املوضو، وحساسيته ابلسس بة 

ية ثقافية داخل اجملمتع  وحماوةل دراس هتا ومعرفة للمدرس . رأأي الباحث وضع هذه الظاهرة عيل اهنا مشلكة اجامتعية تربو 

 أأس باهبا  ووضع احللول الالزمة لها ابلطرق العلمية ادلقيقة. 

 أأهداف البحث:

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

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

 فروض البحث:

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

 مدريس ومدرسات الرتبية البدنية مشالك مادية.  يوهجهان اكرث ما  -

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

 :ةالنظري و ادلراسات السابق اجلزء – 0/  2

 -اجلزء النظري: – 1/  2

ويقصد ابلرتبية معلية المنو والتطور والتكي  اليت حتدث للفرد منذ والدته وطوال مراحل منوه مع البيئة واجملمتع اذلي  الرتبــية :

ارب يكتس هبا عن طريق يعيء فيه، والرتبية معلية مس مترة حتدث نتيجة ما مير به الفرد من أأحداث وما خيوضه من جت

ق الرحالت امجلاعية املامرسة وطوال حياته، شواء اكن ذكل يف املدرسة او املزنل الو العمل او الشار، او اللعب او عن طري

 13: 13) .لفرد عيل استيعاب أأي خربة جديدةلهذا فرسها البعض عيل اهنا مجموعة من اخلربات قد تساعد  ا او املعسكرات.

) 

يف ذاهتا ملنظومة من  مس تجمعهينظر أأحصاب املهنج النظمي ايل املدرسة بوصفها مؤسسة اجامتعية معقدة  ة:تعري  املدرس

حداث التغيري يف احد أأجزاهئا دون التأأثري يف بنيهتا اللكية.  العالقات البسيوية املتبادةل بني خنتل  جوانهبا، وانه ال ميكن ا 

" املدرسة بأأهنا مؤسسة اجامتعية رضورية هتدف ايل ضامن معلية  Ferdinand Buissonيعرف " فرديناند بويسون 

التواصل بني العائةل وادلوةل من اجل اعداد الأجيال اجلديدة، ودجمها يف اطار احلياة الاجامتعية. كام يعرفها " شيامبن 

"Backman  اب املعايري اليت حتدد هلم ابهنا ش بكة من املراكز والادوار اليت يقوم هبا املعلمون والتالميذ حيث يمت اكتس

 ( 16: 10ادورامه املس تقبلية يف احلياة الاجامتعية.)  

مبهمة التدجني والس يطرة عيل عقول  القامئميارس املعمل سلطة الامرة يف س يا  قديس حيت يمتكن من  سلطة املعلمني :

بني وظائ  ثالثة : جسان وواعظ معاجل،  جيمع  Ivan I Illitchالطالب ونفوسهم بسهوةل ويرس . كام يري " ايفان اليتشن 

فهو املسؤول عن الضبط الاجامتعي داخل الص  وهو اذلي يسهر عيل اللواحئ والقوانني وحيرص عيل ان يلزتم الآخرين هبا. 

ننا نفهم الان طبيعة عالقاتنا بأأساتذتنا، فه  Feudويقول فرويد  ؤالء مشددا عيل أأمهية السلطة اليت يمتتع هبا املعلمني : ا 
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الرجال يتحولون ايل بدائل أأبوية حيت حيامن يكونوا اينعني صغارا وحنن نرامه انجضني وراشدين ايل درجة يصعب بلوغها 

 ( 83: 4فسسقط علهيم مشاعر الابوة ونعك  عيل معاملهتم كام كنا نعامل أأابئنا .) 

ة اليت تس متد نظرايهتا من العلوم اخملتلفة وتس تخدم عن الرتبية الرايضية احدي فرو، الرتبية الأساس ي ماهية الرتبية الرايضية :

عدادا متاكمال بدنيا واجامتعيا وعقليا كام اهنا تكي  الفرد مبا  طريق السشاط البدين اخملتار املنظم واملوجه ال عداد الأفراد ا 

ممكنة. كام جعلت من اال رشاف يتالءم مع حاجاته واجملمتع اذلي يعيء فيه وتعمل عيل تطوره والتقدم به وتكيفه بأأقىص رسعة 

نساين ما تكفهل الرايضة  الراييض عيل تكل النوايح طابعا ممزيا من التوجيه واال رشاد الصحي والنفيس لتقوم به السلوك اال 

بسالمة امجليع وطوال حياهتم حبيث يكونوا أأشداء قادرين يف لك مرحةل من مراحل أأعامرمه وذكل يف ابسط صورة ممكنة 

رشة وغري املبارشة يف أأرجاء املالعب او الصاالت املغلقة مهنا وغريها وعيل الطبيعة التلقائية ليكونوا عيل جسيهتم لطرفها املبا

أأحرارا منطلقني مبا جيعلهم يؤمنون بأأهنا  ي الوس يةل الوحيدة اليت تريب الفرد تربية صاحلة ختدم نفسه وجممتعه من مجيع الوجوه 

 ( 15: 12بوية اكتسبت الرتبية الرايضية أأمهيهتا وماكنهتا من الرتبية العامة. ) . ومن هذه الأسس العلمية والرت 

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

ه للتالميذ كبري، والتعلمي عن طريق القدرة هل أأثره الواحض ويتأأثرون بشخصيته ويقدلونه فدور املدرس الاجيايب الناجت  عن تأأثري 

والعميق ورسيع التأأثري يف خشصية ونفس ية املتعمل. وان املدرس بصفة عامة ومدرس الرتبية البدنية بصفة خاصة يعترب هو 

ه املهنة ان يكون عيل العمود الفقري للتعلمي فمبقدار صال  املدرس يكون صاحل التعلمي ذلا من الوروري للك من يعمل هبذ

ميان جزاء من عقيدته وموهجا لسلوكه، وحافز هل عيل التحسن لعمهل  ميان بأأمهيهتا حبيث يصبح هذا اال  ليس هناك  لأنها 

مدرس تتا  هل فرصة ميل اليت تتا  ملدرس الرتبية البدنية حتت أأي من النظم الرتبوية يف الأخذ بيد التالميذ ايل الطريق 

ملقبول اجامتعيا وهل الأثر الصحي واجلسمي والعقيل حيت يكون طريق منومه وتطرمه خايل من العرثات املس تقمي السوي ا

 (     11: 5والعوائق. ) 

من املهم ان يمل املعمل جبوانب حياة جممتعه الاجامتعية و الادبية والعلمية والفنية والس ياس ية  واجبات مدرس الرتبية  البدنية :

يقدم بيئة تعلميية متاكمةل للتلميذ ومن واجبات املعمل املتعلقة ابجملمتع ترتبط ببعض اخلدمات والأعامل  وغريها حيت يس تطيع ان

التطوعية اكال رشاف عيل املعسكرات وامللتقيات الش بابية، وتنظمي الانشطة الرايضية ابلنوادي واملؤسسات والهيئات 

، وجبانب الواجبات العامة ملدرس الرتبية البدنية هناك واجبات الرايضية اليت  ي يف نطاق املدرسة واحلي اذلي يسكن فيه

هبا من خالل حتمل بعض املسؤوليات اخلاصة يف املدرسة ميل حضور اجامتعات هيئة التدريس و معاونة  القيامخاصة عليه 

تام مع زمالئه و اال رشاف رئيس القسم يف حتسني العملية التعلميية و مالزمة الفصل طوال فرتة ادلرس و التعاون والتسس يق ال 

 (    152:  1عيل الطالب عند تلكيفهم ابي معل. ) 

مل تكن الرتبية البدنية جمرد حركة او نشاط يؤدي دون هدف حمدد بل خصصت لها أأهداف بغرض  أأغراض الرتبية البدنية :

نسانية ورأأت  يف ذكل ان اال نسان عبارة عن وحدة الوصول لتمنية مدارك الفرد من الناحية البدنية واحلركية والعقلية واال 

متاكمةل عقال وجسام ووجداان ال يس تطيع بتجربة حركية لوحدها وراعت يف ذكل مراحل منو الطفل منذ والدته وقسمهتا 

 -ووضعت لها برامج تمتيش مع ميوهل ورغباته وانفعاالته مضن أأغراضها العامة اليت تكفل هل :

 تمنية الكفاءة البدنية . -
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 املقدرة احلركية.تمنية  -

نسانية. )   -                                  تمنية الكفاءة العقلية. -  ( 16: 12العالقات اال 

ان املشتالت الاجامتعية  ي مواق  اجامتعية تواجه اجملمتع أأفرادا وجامعات وهيئات تعجز  مفهوم املشتالت الاجامتعية :

كل تتطلب اجياد حلول لها سواء بواسطة تدعمي النظم الاجامتعية القامئة او اس تحداث موارد اجملمتع املتاحة عن مواهجهتا وذل

نظم اجامتعية جديدة .وان املشتالت الاجامتعية  ي عبارة عن ظاهرة اجامتعية وجدت يف مجيع اجملمتعات خالال الأزمة 

ايل جنب مع الظواهر الاجامتعية السوية، املتعاقبة اليت وجد عهنا بياانت فهيي بذكل ظواهر اجامتعية عادية تظهر جنبا 

تعكس حاةل مرضية اذ مل تؤكد البياانت واملعلومات الواقعية وجود جممتع خال متاما من  بأأمراضواملشتالت الاجامتعية ليست 

 (    343: 11املشتالت الاجامتعية.)  

اكنة وتقدير اجملمتع ملدرس الرتبية الرايضية يف العمل ان مشلكة امل املشتالت الاجامتعية املرتبطة عيل املاكنة وتقدير اجملمتع :

عداد الش باب  للتوظي  يف املصاحل والهيئات اخملتلفة ذلكل فان نظرة الاجتاهات  العريب تمتثل يف نظم التعلمي هبا هتدف ايل ا 

ايل ا حساس العاملني يف هذا الرتبوية السائدة حيدها الشك يف قدرة الرتبية الرايضية وأأيضا انتشار املفاهمي اخلاطئة أأدي 

 ( 14:102اجملال اجامت، متدين )  

ان املدرس كرجل داخل اجملمتع ينطبق ابنه تاكد تطغي  املشتالت الاجامتعية املرتبطة عيل الناحية املادية والاقتصادية:

ونفقات الأرسة حيت ولو املشلكة الاقتصادية عيل تفكري الرجل يف اجملمتع وذكل من منطلق مسؤوليته الاكمةل عن معيش ته 

اكنت الزوجة س يدة عامةل فهو أأمام الرش، والقانون املسؤول الأول والأخري. الا انه عيل ادلوةل جيب الاعرتاف ابدلور الرائد 

 (7: 15للمعمل مكثق  ومرشد للأجيال القادمة وذكل مبنحه مرتبا جمزاي مع مزااي أأخري ملؤهالته و طبيعة معهل. )

 -:السابقةادلراسات  -2 /2

بعنوان " اجتاهات املنظومة التعلميية حنو جودة (  2008دراسة الهادي امحد عبد الس يد و لطفي عبد النيب التستوش )  

التعلمي " وهدفت ادلراسة ايل دراسة عنارص املنظومة حنو الالزتام ابلتحسني املس متر للمنظومة ، وقد مت اس تخدام املهنج 

اكنت امه النتاجئ هناك حماوةل  لتحسني مس توي اخلدمة التعلميية من خالل اس تخدام املسابقات الوصفي ابلطريقة املسحية، و 

 ( 4العلمية والفنية والرايضية. ) 

دارة املدرس ية حنو الرتبية الرايضية املدرس ية مبحافظة  ( 1998دراسة حسني عيل العرسان بعنوان )  بعنوان " اجتاهات اال 

اجتاهات اال دارة املدرس ية حنو الرتبية الرايضية املدرس ية ، مت اس تخدام املهنج الوصفي  احلديدة" هدف ادلراسة معرفة

( مدير، واس تخدم الباحث املتوسط احلسايب 29ابلطريقة املسحية، واكنت عينة البحث مديري املدارس الثانوية وعددمه ) 

% بأأن مدرس الرتبية الرايضية ال حيتاج أأي 48.27ومه السس بة املئوية ، حيث اكنت امه النتاجئ عدم موافقة بسس بة مئوية 

 (  7دورات بعد خترجه.) 

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

سة التعرف عيل املفاهمي اخلاطئة حول الرتبية اال عدادية والثانوية مبديرية الرتبية مبحافظة املنوفية "  حيث اكن امه هدف لدلرا

الرايضية ابملرحلتني اال عدادية والثانوية بنني مبديرية الرتبية والتعلمي مبحافظة املنوفية، اس تخدم الباحث املهنج الوصفي، وقد مت 
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عدادي وموج 25اختيار العينة ابلطريقة العمدية وقد تضمنت العينة )  ه مرحلهتم واحد عرش ( مس تفتيا، اثين عرش مدرس ا 

مدرسا اثنوي وموجه مرحلهتم ومجيع أأفراد العينة من اذلكور، وعاملني من مديرية الرتبية والتعلمي، وحاصلني عيل مؤهل عايل 

يف الرتبية الرايضية ومه ممثلني مدارس احملافظة. واكنت أأمه نتاجئ ادلراسة وجود مفاهمي خاطئة حول أأهداف  و أأغراض 

 ( 82 -70:9ة.) الرتبية الرايضي

جراءات البحث: - 0/  3  ا 

 اس تخدم الباحيان املهنج الوصفي ملالمئته لطبيعة هذا البحث.املهنج املس تخدم : 

     مت اختيار عينة البحث ابلطريقة العمدية  ومه بعض معلمي ومعلامت الرتبية البدنية مبدينة غات وضواحهيا عينة البحث: 

( س نة  حيث بلغ 44( س نة ومتوسط اعامرمه )12متوسط خربهتم املهنية يف جمال التعلمي ) ) الربكت والفيوت (، اذلين بلغ

( وقد مت استبعاد معمل وذكل لعدم اس تكامل 14( وبلغ عدد املعلامت )8( معمل ومعلمة، حيث بلغ عدد املعلمني )23عددمه )

بعض مدارس التعلمي  توزيع الاس امترة عيل   ( وقد مت  22اجابته عيل ورقة الاس تبيان ليصبح العدد الفعيل للعينة ) 

  ( مدرسة.11الأسايس والثانوي واذلي بلغ عددمه )

 جماالت البحث:

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

 2017/  4/  4 اجملال الزماين:

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

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

 عرض ومناقشة النتاجئ: -0/ 4

 ت

 
 الرتتيب السس بة املئوية الفقـــــــــــــــــــرات

 الـسادس مكرر 68.18% الم ببث برامج لتوعية التالميذ بأأمهية ممارسة الأنشطة الرايضية املدرس ية.؟عدم اهامتم وسائل اال ع 1

 اخلـامس مكرر 72.73% قةل اهامتم أأولياء الأمور ابن ميارس أأبناهئم الأنشطة الرايضية بنفس درجة اهامتهمم للتحصيل العلمي.؟ 2

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

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

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

 الاولـــــــــــــــ 90.91% هات املسؤوةل ابلطلبة البارزين يف السشاط الراييض املدريس.؟عدم اهامتم اجل  6

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

 اخلـامس مكرر 72.73% ن يف خشصية التلميذ.؟عدم ثقة أأولياء الأمور يف قدرة مدريس الرتبية البدنية عيل احداث المنو الشامل واملزت  8

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

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

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

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

آراء مدريس الرتبية البدنية يف املوضوعات العامة.؟   13  تــــــــاســـــعال  45.45% قةل اهامتم بعض الناس بأ
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جاابهتم الس امترة الاس تبيان، واليت أأوحضت  ( بأأن هناك اختالف 1يتضح من اجلدول )   آراء عينة البحث من خالل ا  يف أ

جاابهتم بسسب مئوية، حيث جاءت الفقرة  حصائيا تنو، ا  (  اليت  90.91%الرتتيب الاول بسس بة  مئوية بلغت )  ( يف 6) ا 

يس( حيث عربوا عهنا ابهنا " مشلكة حادة تقول ) عدم اهامتم اجلهات املسؤوةل  ابلطلبة البارزين يف السشاط الراييض املدر

( اليت تقول ) عدم توفري الساحات والقاعات الرايضية  86.36%( يف الرتتيب الثاين بسس بة مئوية )  5) ".  وجاءت الفقرة 

مئوية بلغت ( يف الرتتيب الثالث بسس بة 4 يف املدن والقري ( حيث عربوا عهنا بأأهنا " مشلكة حادة ". وجاءت الفقرة رمق ) 

( اليت تقول ) ال يقوم عدد كبري من افراد اجملمتع مبامرسة الأنشطة الرايضية( حيث عربوا عهنا بأأهنا " مشلكة حادة "  81.82) 

( اليت تقول ) عدم وجود مكتبة يتوفر فهيا  77.27%  ( يف الرتتيب الرابع  بسس بة مئوية بلغت ) 15. وجاءت الفقرة رمق ) 

( يف  2،3،8فر يل املعرفة يف اجملال الراييض( حيث عربوا عهنا ابهنا " مشلكة حادة". وجاءت الفقرة رمق ) املراجع اليت تو 

( اليت تقول ) قةل اهامتم أأولياء الأمور بأأن ميارس أأبناهئم الأنشطة بنفس 72.73%الرتتيب اخلامس ابلتساوي بسس بة بلغت ) 

عدم  –الناس ليس دلهيم قناعة بأأن السشاط الراييض همم يف تكوين خشصية عدد كبري من  –درجة اهامتهمم ابلتحصيل العلمي 

حداث المنو الشامل واملزتن يف خشصية التلميذ (  حيث عربوا عهنا  ثقة أأولياء الأمور يف قدرة مدرس الرتبية البدنية عيل ا 

ابلتساوي بسس بة مئوية بلغت ) ( يف الرتتيب السادس   12، 10،  9 ،1بأأهنا " مشلكة حادة " . وجاءت الفقرة رمق ) 

نظرة  –( اليت تقول ) عدم اهامتم وسائل اال عالم ببث برامج لتوعية التالميذ بأأمهية ممارسة الأنشطة الرايضية  %68.18

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

أأرسة التلميذ ال هتمت  –عدم سام  اجملمتع ابملساواة بني التالميذ والتلميذات يف ممارسة الأنشطة الرايضية  –امتعية مرموقة اج

(  7بتوفري املالبس و الأدوات الرايضية والرتفهيية ال بناهئا  ( حيث عربوا عهنا بأأهنا " مشلكة حادة ". وجاءت الفقرة رمق ) 

( اليت تقول ) عدم تشجيع الأرسة لأبناهئا عيل ممارسة الأنشطة الرايضية  63.64%بة مئوية بلغت ) يف الرتتيب السابع بسس  

( اليت  50%( يف الرتتيب الثامن بسس بة مئوية بلغت )  11( حيث عربوا عهنا ابهنا " مشلكة حادة " . وجاءت الفقرة رمق ) 

 الرتبية البدنية ( حيث عربوا عهنا  تقول عدم رغبة بعض الأزواج يف قيام زوجاهتم بتدريس مادة

( يف الرتتيب التاسع بسس بة مئوية بلغت )  13مشلكة متوسطة ". وجاءت الفقرة رمق )  -ابلتساوي ابهنا " مشلكة حادة 

آراء مدريس الرتبية البدنية يف املوضوعات العامة ( حيث عربوا ابلتساوي  %45.45  ( اليت تقول ) قةل اهامتم بعض الناس بأ

 مشلكة متوسطة ".  –هنا" مشلكة  حادة بأأ 

 ( حمور املشتالت الاجامتعية املرتبطة ابجلانب الاقتصادي للمدرس 2جدول )  

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

 الــــــرابـــــــع 77.27% عدم وجود مكتبة يتوفر فهيا املراجع اليت توفر يل املعرفة يف جمال معيل.؟ 15

 التـرتـيـــب السس بة املئوية الفقـــــــــــــــــــرات ت

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

 الســــــــــادس 45.45% ايت الأساس ية.؟اس تل  لتوفري احتياج 17

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

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

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

 الاولـــــــــــــــ 100% خفض عالوة التدريس.؟ 21

 االــــــــــــرابع 63.64% عدم اهامتم اجلهات املسؤوةل بتوفري وس يةل مواصالت ابلسعر املناسب للمدرس كام يف املهن الاخري.؟ 22

 الــــــــــــــثاين 77.27% حلال يف بعض املهن الاخري.؟ال تارف يل عالوة مناس بة كام هو ا 23

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

جاابهتم بسسب مئوي حصائيا تنو، ا  (  اليت  100%( يف الرتتيب الأول بسس بة  مئوية بلغت )  21ة، حيث جاءت الفقرة ) ا 

( يف الرتتيب الثاين  23تقول ) خفض عالوة التدريس( حيث عربوا عهنا مجيعا بأأهنا " مشلكة حادة ".  وجاءت الفقرة رمق ) 

ال يف بعض املهن الاخري ( حيث عربوا ( اليت تقول ) ال تارف يل عالوة مناس بة كام هو احل 77.27%بسس بة مئوية ) 

( اليت تقول ) ال 72.73%( يف الرتتيب الثالث بسس بة مئوية بلغت ) 20 عهنا بأأهنا " مشلكة حادة ". وجاءت الفقرة رمق ) 

يب ( يف الرتت  22اس تطيع توفري مثن رشاء س يارة من مرتيب ( حيث عربوا عهنا بأأهنا " مشلكة حادة " . وجاءت الفقرة رمق ) 

( اليت تقول ) عدم اهامتم اجلهات املسؤوةل بتوفري وس يةل مواصالت ابلسعر املناسب 63.64%الرابع  بسس بة مئوية بلغت ) 

( يف الرتتيب اخلامس  16, 18للمدرس كام يف املهن الاخري ( حيث عربوا عهنا بأأهنا " مشلكة حادة". وجاءت الفقرة رمق ) 

اجد نفيس مضطر  –يت تقول ) امعل مبرتب ال يتناسب مع احتياجايت الأساس ية ( ال45.45%ابلتساوي بسس بة بلغت ) 

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

( اليت تقول ) اس تل  45.45%( يف الرتتيب السادس  بسس بة مئوية بلغت )   17مشلكة متوسطة". وجاءت الفقرة رمق )

( يف الرتتيب السابع  19،24لتوفري احتياجايت الأساس ية ( حيث عربوا عهنا بأأهنا " مشلكة متوسطة ". وجاءت الفقرة رمق ) 

اليت تقول ) قةل املرتب الشهري جتعلين غري قادر عيل الظهور ابملظهر الالئق  40.41 % )  ابلتساوي بسس بة مئوية بلغت )

 ب قليل و ال اس تطيع الادخار منه ( حيث عربوا عهنا بأأهنا ابلتساوي " مشلكة حادة ، مشلكة متوسطة "املرت –

 ( حمور املشالك املرتبطة ابملهنة و اال دارة 3اجلدول )  

 

جاابهتم الس امترة الاس تبيان، واليت أأوحضت  3يتضح من اجلدول )   (  ابن هناك اختالف يف أآراء عينة البحث من خالل ا 

جاابهتم بسسب  حصائيا تنو، ا  (  اليت  90.91%( يف الرتتيب الأول بسس بة  مئوية بلغت )  28) مئوية، حيث جاءت الفقرة ا 

 التـرتـيـــب السس بة املئوية الفقـــــــــــــــــــرات ت

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

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

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

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

 الـســـــــــادس 72.73% ال يمت ختصيص مزيانية مناس بة للسشاط الراييض .؟ 29

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

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

 الـــــرابع مكرر 77.27% عدم وجود دورات صقل ملدريس ومدرسات الرتبية البدنية بشلك منتظم.؟ 32

 التـرتـيـــب السس بة املئوية الفقـــــــــــــــــــرات ت

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

 الاولـــــــــــــــ 77.27% بريض أأرسيت من معيل مكدرس تربية بدنية.؟ال اشعر  34

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

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

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

 الرابــــــــــــع 54.55% اسكن بعيدا عن املدرسة.؟ 38
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تقول ) عدم صالحية املالعب و الأدوات الرايضية املتاحة ( حيث عربوا عهنا  بأأهنا " مشلكة حادة ".  وجاءت الفقرة ) 

ع حصة الرتبية البدنية يف هناية اليوم ادلرايس ( حيث ( اليت تقول ) وض 86.36%( يف الرتتيب الثاين بسس بة مئوية  )  27

( اليت تقول ) 85.36%( يف الرتتيب الثالث بسس بة مئوية بلغت ) 30 عربوا عهنا بأأهنا " مشلكة حادة ". وجاءت الفقرة ) 

رتتيب الرابع  ( يف ال 31،32الأهجزة والأدوات الرايضية  ( حيث عربوا عهنا بأأهنا " مشلكة حادة " . وجاءت الفقرة ) 

عدم وجود -( اليت تقول ) وجود أأعداد كبرية من التالميذ يف الفصل الواحد81.82%ابلتساوي بسس بة مئوية بلغت ) 

( يف  26 ،25دورات صقل ملدريس ومدرسات الرتبية البدنية ( حيث عربوا عهنا بأأهنا " مشلكة حادة". وجاءت الفقرة ) 

دارة املدرسة بتوفري بعض اال ماكانت 68.18%ية بلغت ) الرتتيب اخلامس ابلتساوي بسس بة  مئو  ( اليت تقول ) عدم اهامتم ا 

نظرة بعض مدراء املدارس ملادة الرتبية البدنية عيل اهنا دون التخصصات الاخري(  حيث عربوا  –عندما يطلب مهنا ذكل 

( اليت تقول ) ال 63.64%ئوية بلغت ) ( يف الرتتيب السادس  بسس بة م  29عهنا بأأهنا " مشلكة حادة ". وجاءت الفقرة )

 وا عهنا بأأهنا " مشلكة حادة "يمت ختصيص مزيانية مناس بة للسشاط الراييض املدريس ( حيث عرب 

جاابهتم الس امترة الاس تبيان، واليت أأوحضت 4يتضح من اجلدول ) آراء عينة البحث من خالل ا  (  ابن هناك اختالف يف أ

جاابهتم بسسب مئوية، حي حصائيا تنو، ا  (  اليت  77.27%( يف الرتتيب الأول بسس بة  مئوية بلغت )  34ث جاءت الفقرة ) ا 

       تقول ) ال اشعر بريض أأرسيت من معيل مكدرس تربية بدنية ( حيث عربوا عهنا  بأأهنا " ال مشلكة ".  وجاءت الفقرة 

ول ) أأشكو من عدم القدرة عيل تقدمي يد ( اليت تق 72.73%( يف الرتتيب الثاين ابلتساوي بسس بة مئوية بلغت )  35،36) 

اشعر بأأن رأأي ليس هل أأمهية عند اختاذ القرارات الأرسية ( حيث عربوا عهنا بأأهنا " ال  -العون واملساعدة لأفراد أأرسيت

يل احليةل 63.64%( يف الرتتيب الثالث بسس بة مئوية بلغت ) 33 مشلكة ". وجاءت الفقرة )  ( اليت تقول ) افتقر ا 

( يف الرتتيب الرابع  بسس بة مئوية  38عية املناس بة ارساي ( حيث عربوا عهنا بأأهنا " ال مشلكة  " . وجاءت الفقرة ) الاجامت

(   37( اليت تقول )  اسكن بعيدا عن املدرسة ( حيث عربوا عهنا بأأهنا "  ال مشلكة ". وجاءت الفقرة )54.55%بلغت ) 

يل مساعدة أأرسيت يف الرتتيب لأمور الزواج (  50% يف الرتتيب اخلامس بسس بة  مئوية بلغت ) ( اليت تقول ) احتاج ا 

 حيث عربوا عهنا بأأهنا "  ال مشلكة "

 الاس تستاجات والتوصيات: – 5/0

آراء عينة البحث من خالل اس امترة الاس تبيان ابس تخدام  -الاس تستاجات: -5/1 فامي تقدم من عرض للنتاجئ اليت تبايست فيه أ

ن اعيل نس بة مئوية اكنت حملور ) املشالك املرتبطة ابملهنة املعاجلة اال ح صائية عن طريق السس بة املئوية حيث اتضح لنا جليا ا 

) الأهجزة والأدوات املوجودة ابملدرسة ال تكفي عدد   ( اليت تقول ان  30و اال دارة ( بني احملاور الأربعة  يف الفقرة ) 

م  اهامتم وزارة التعلمي ابجلانب الراييض يف املدارس وعدم ثقهتا يف معمل الرتبية التالميذ ( ويعزي الباحث سبب ذكل ايل عد

 (  8( )  1980البدنية وعدم الاعرتاف ابدلور الرائد للمعمل مكثق  وقائد ومرشد للأجيال كام أأشار " عبد الفتا  عامثن ) 

امتم ابلأنشطة املدرس ية وتوفري الأدوات وأأكدت احدي ادلراسات نقال عن عامد محدي وعناايت حامد عيل رضورة الاه

كساب الطالب الصفات  واملعدات لنجا  هذه الأنشطة وعقد اللقاءات املفتوحة والتدريبية ملا لها من اثر معال يف ا 

 ( 11: 13واخلصائص التمنوية .) 
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اكفئة الاجامتعية ( يف الرتتيب الثاين كام نس تستج ان احملور الثاين حمور ) املشتالت الاجامتعية املرتبطة وابلتقدير وامل       

% ( اليت تقول )عدم اهامتم اجلهات املسؤوةل ابلطلبة البارزين يف السشاط  90.91بسس بة مئوية بلغت )  ) 6يف الفقرة ) 

دارة املدرسة للرايضة عيل أأهنا  ليست ذات فائدة مرجوة وبذكل ال  الراييض املدريس ( ويعزي الباحث سبب ذكل نظرة ا 

خذ ابلطلبة البارزين يف السشاط الراييض كام يقول السعيد عوارشية يف دراس ته بعنوان  " اجتاهات مدراء املدارس يؤ 

آراء أأساتذة املادة " حيث اكنت امه النتاجئ هذه ادلراسة ان  الاكاملية والثانوية حنو درس الرتبية البدنية والرايضية يف ضوء أ

آراء أأساتذة املادة بأأنه اجتاه سليب  اجتاه مدراء الثانواين  و مدراء الا كاملية حنو درس الرتبية البدنية والرايضية  يف ضوء أ

 ( . 3نتيجة لضع  الوعي الثقايف لأهداف وأأمهية الرتبية البدنية والرايضية. ) 

حوذ عيل عدد كبري من كام أأثبتت النتاجئ ان حمور املشتالت الاجامتعية املرتبطة ابلتقدير واملاكفئة الاجامتعية    اس ت      

% ( ويدل ذكل عيل ان ذكل  80( حيث جتاوزت نسبهتم )  4، 5،  6السسب املئوية  الاعيل  من خالل الفقرة رمق )  

احملور أأكرث املشالك الاجامتعية اليت تواجه مدرس ومدرسات الرتبية البدنية يف مدينة غات وليس للمشالك املادية أأمهية ابلغة 

( مما يدل عيل نزاهة ورغبة مدرس الرتبية البدنية  يف تغيري نظرة اجملمتع السلبية  ملادة  2البحث رمق ) وهذا يفند فرضية 

 الرتبية البدنية وايل املدرسني واملدرسات.

مما تقدم من عرض للنتاجئ والاس تستاجات اكن من الواجب علينا كرتبويني متخصصني يف جمال الرتبية  -التوصيات: – 5/2

 الرايضة  ان نويص ابلتايل:البدنية و 

السعي اجلاد لتغيري الصورة السلبية للمعلمني ومعلامت الرتبية البدنية والرايضة يف اجملمتع وذكل بتسليط الضوء عيل  -

لقاء احملارضات التثقيفية.  دور الرايضة الاجيايب وا 

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

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

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

 زايدة مرتبات معلمي الرتبية البدنية والرايضة مبا تمتيش للجهد واملسؤولية الكبرية امللق -

 .اة عيل عاتقهم -

 رد اعتبار املعلمني واملعلامت بصفة عامة واس تعادة هيبهتم بتشجيعهم ورفع ماكنهتم الاجامتعية.  -
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 اجتاهات طلبة لكية الرتبية البدنية جبامعة س هبا حنو السشاط البدين 

 د شافعيأأ .م .د / ا صال  محم

تؤدي الاجتاهات دورًا كبري يف حياة اال نسان ، ابعتبارها كدافع لسلوكه يف أأوجه حياته اخملتلفة ،  مقدمة البحث وأأمهيته :

نسان منذ طفولته ويف مجيع مراحل معره . )  (138: 2وارتباطها ابال 

وديناميات امجلاعة والتواصل حتتل دراسة الاجتاهات ماكنة ابرزة يف الرتبية والتعلمي ويف دراسات الشخصية 

واخلاصة . وتعترب من أأمه نواجت معلية التسش ئة الاجامتعية . و ي تعترب حمددات موهجة ضابطة  والعالقات اال نسانية العامة

منظمة للسلوك الاجامتعي . من خالل منو الفرد يتكون دليه اجتاهات حنو الأفراد وامجلاعات واملؤسسات واملواق   

 ( 318: 6جامتعية . ولك ما يقع يف اجملال البيل  للفرد .)واملوضوعات الا

يعد مفهوم الاجتاهات من املفاهمي ذات الأمهية يف ادلراسات النفس ية والاجامتعية والرتبوية، فاالجتاهات وامليول تعد 

وظائ  معلية  انو من أأمه تخرجات معلية التسش ئة الاجامتعية، و ي يف الوقت نفسه من أأمه حمددات السلوك و دوافعه 

 (12: 1التسش ئة والرتبية  ي تكوين اجتاهات سوية دلى الأفراد أأو تعديل اجتاهات غري مرغوبة دلهيم . )

ىل تعدد تقنيات قياس الاجتاهات اليت  World Health Organizationويشري حسن هادي الزايدي نقال عن  ا 

ملوافقة واملعارضة خبصوصها، وكثري من اجلدل يدور يف اجملمتعات هتدف معوما ملعرفة نو، اجتاهات الأفراد وشدهتا ومعرفة ا

املعارصة عن ما  ي الطريقة الأفضل للتأأثري عىل سلوكيات الش باب للحصول عىل منوذج حياة حصية جيدة، فاملدارس 

ابعة املواق  الفردية واجلامعات يف هذه الفرتة تلعب دورا كبريا يف تأأسيس أأمناط للحياة فيجب الرتكزي عىل هذه الفرتة، ومت

 (18:4الاجيابية أأو السلبية يف التعامل مع املشالك . ) 

ويعد السشاط البدين أأحد أأفضل الأسلحة اليت ميلكها اجملمتع ملقاومة املشتالت الاجامتعية املتطورة اليت توجد اليوم . 

(5  :56  ) 

ة اجملمتعات من خالل معرفة الوسائل اليت ويرى املهمتون  بدراسة السشاط البدين أأنه ميكن التعرف عىل حضار 

تس تخدهما تكل اجملمتعات يف مواهجة وقت الفراغ وأأنه توجد عالقة وثيقة بني ثقافة اجملمتع ومس توايت املشاركة يف الأنشطة 

 ( 56: 5البدنية السائدة يف اجملمتع . )

جيابية عىل الناحية الصحية والبدنية مفن خاللها يمتكن الفرد من تقوية أأهجزة اجلسم  كام أأن للأنشطة البدنية تأأثريات ا 

 ( 1:  4العضوية اخملتلفة وتمنية قدرات اللياقة البدنية اليت متكنه من الاحتفاظ وتطوير هذه القابليات . )

كام أأن الرتبية البدنية مل تعد جمرد تدريب بدين أأو راييض ميارسه الفرد جملرد حتريك أأعضاء اجلسم أأو بغرض التقوية 

عضلية أأو جمرد اكتساب همارة حركية معينة بل  ي حماوةل لرتبية الفرد تربية اكمةل عن طريق نشاط وس يلته الأوىل حركة ال 

عداد الفرد للتكي  مع حياته وجممتعة من خالل تمنيته بدنيا وعقليا واجامتعيا . ) ىل ا  ي أأهنا هتدف ا   (  57: 5اجلسم ؛ ا 

، ا ىل رضورة العمل عيل تكوين اجتاهات   White  Poolهوايت  ( نقال عن بول2008ويذكر رمضان ايسني )

ىل الرايضة والرتوحي عيل أأهنا من الأمور  وعادات رايضية وتروحيية لضامن ممارسة الأفراد للأنشطة الرايضية ،وأأمهية النظر ا 

 (. 57: 5اليت تق  عيل نفس املس توي من الأمهية للك من العمل والنوم و التغذية )
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يلعب دورا همام يف حتقيق التوازن  نيدلبا طلنشاا أن فرانكز ودون ليوهعن ( 2013هادي الزايدي )يذكر حسن 

فراد، حيث يعمل عىل ختفي  الضغط النفيس والتوتر الناجت عن ظروف العمل ويقلل اال صابة ابلأمراض  النفيس للأ

 ( 1:  4املصاحبة للتوتر. )

ن الرسعة املزتايدة للحياة احلديثة ميكن  نسان أأن يتدرب عيل وا  أأن خت  وطأأهتا عن طريق السشاط البدين فميكن لال 

التحمك يف تغرياته الانفعالية عن طريق اشرتاكه يف الألعاب اخملتلفة فيتحمك يف عواطفه ويبتعد عن القلق ،ويشعر ابلثقة ويمتتع 

 ( . 58: 5ابلهبجة .)

ليه تكل الأمة وأأن هذا التطور أأن تقدم أأي أأمة يتأأثر ا ىل حد كبري مبدى التطور العلمي وا لتكنولويج اذلي تصل ا 

يعكس مدى كفاءة وفاعلية الأنظمة التدريبية والرتبوية ويف اجملال اجلامعي يعترب الطالب عنار من العنارص اليت يؤمل علهيا 

 ( 50:  3يف العلمية الرتبوية والتدريبية.)

ن اجتاهات هؤالء الطالب حنو السشاط البدين يعد من الأمور الهامة والأساس ية  يف بناء خشصياهتم ؛  لهذا فا 

فالش باب اجلامعي اليوم ميثل طاقة برشية كبريه من الواجب استامثرها عرب التقليل من هدرها وتاكمل خشصيهتا من مجيع 

ة الرتبية املهارات الالزمة وكون جممتعنا مر بظروف وحتدايت كبريه فانه يتحمت علينا دراسة لك هؤالء الش باب مضن فلسف

 ( 1:  4احلديثة . )

من املعروف علميا أأن الاجتاه ينظم العمليات ادلافعية والانفعالية واال دراكية واملعرفية وحيدد اس تجاابت أأو  مشلكة البحث :

حتديد سلوك الأفراد أأو امجلاعات حنو املوضوعات والأنشطة اخملتلفة . فاجتاه الفرد حنو أأي ميري يعترب من العوامل املهمة يف 

مدى جنا  الفرد يف الاس تجابة ذلكل املثري . وهناكل ما يسمى الاجتاه اال جيايب حنو موضو، معني أأو حنو نشاط ما ؛ وهذا 

ىل تفاعل ذكل الفرد مع تكل املادة أأو ذكل السشاط والاس تفادة مهنام  . وعليه فا ن اخنراط أأي طالب يف ختصص  يؤدي ا 

ة حنو أأنشطة تكل اللكية س يؤثر حامت وبشلك سليب يف دافعيته ونشاطه وابلتايل مضن لكية ما وهو حيمل اجتاهات سلبي

 ( 715،  714:  7حتصيهل وتطوره املهين . ) 

وعىل هذا الأساس فا ن اجتاهات الطالب حنو السشاط البدين س تؤثر ابلتأأكيد يف دافعيهتم وسلوكهم وتعاملهم مع هذا 

نه من الوروري دراسة اجتاهات طلبة هذه السشاط ، وحيث أأن لكية الرتبية البدنية ت   عىن هبذا السشاط بشلك أأسايس ، فا 

اللكية حنو السشاط البدين للتعرف عىل مدى تأأثري برامج اللكية اخملتلفة عىل هذه الاجتاهات ، وهو ما دعا ال جراء هذه 

 شاط البدين .ادلراسة هبدف التعرف عىل اجتاهات طالب لكية الرتبية البدنية جبامعة س هبا حنو الس 

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

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

 ادلراسات السابقة :

قرر الرتبية الرايضية عىل الاجتاهات حنو السشاط بعنوان  "تأأثري تدريس م(8( )2006دراسة عصام ادلين متويل عبد هللا )

الراييض دلى طالب لكية الرتبية شعبة تعلمي أأسايس جبامعة املنوفية" ابس تخدام املهنج التجرييب ، وتطبيق مقياس 

 ( طالب بلكية الرتبية ، وقد أأسفرت النتاجئ عن وجود فروق ذات120الاجتاهات حنو السشاط الراييض عىل عينة قواهما )

حصائية ومبس توى ) ( يف مجمو، اجتاهات طالب اجملموعة التجريبية حنو السشاط الراييض وذكل بعد تعرضهم 0.01دالةل ا 
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للمتغري التجرييب )مقرر الرتبية الرايضية( ، ووجود فروق واحضة يف معدالت نسب التحسن يف اجتاهات الطالب حنو 

 وعتني التجريبية الضابطة ولصاحل اجملموعة التجريبية.السشاط الراييض يف القياسني القبيل والبعدي للمجم

بعنوان "اجتاهات طلبة جامعة السلطان قابوس حنو  (10( )2004دراسة اكش  زايد ، مصطفي  اجلبا يل ، عيل الشعييل )

بة من ( طال 135( طالب و)217السشاط الراييض وعالقهتا ببعض املتغريات" ابس تخدم املهنج الوصفي عىل عينة مكونة من )

( توجد 1جامعة السلطان قابوس ، وقد اس تخدم مقياس كيسيون لالجتاهات حنو السشاط البدين ، وأأسفرت أأمه نتاجئ عن :

جيابية دلى عينة البحث حنو السشاط الراييض .  جيابية عالية حنو أأبعاد مقياس 2اجتاهات ا  ( أأظهرت عينة البحث اجتاهات ا 

حة واللياقة ، اخلربة الاجامتعية ، الرتوحي وخفض التوتر ، اخلربة امجلالية ، املنافسة الاجتاهات كام ييل عىل الرتتيب : الص

  والتفوق ، وأأخريا السشاط البدين كخربة توتر وتخاطرة . 

بعنوان "أأثر تدريس مقرر الرتبية الرايضية عيل الاجتاهات حنو السشاط الراييض" عيل ( 12( )1988دراسة محمد امحلامحي )

لبة الص  الأول واملسجلني دلارسة مادة الرتبية الرايضية جبامعة أأم القرى مبكة املكرمة خالل الفصل ادلرايس عينة من ط 

( طالبا موزعني عيل مجموعتني التجريبية والضابطة ، وقد اس تخدم مقياس الاجتاهات 109( وقد بلغ عددمه )1988الثاين )

لهيا ادلراسة حنو السشاط البدين، واذلي قام هو بتصمميه وحساب  املعامالت العلمية هل ، ومن أأمه النتاجئ اليت توصلت ا 

( بني متوسطي القياس القبيل والبعدي يف اجتاهات طالب اجملموعة التجريبية 0,01وجود فروق جوهرية ومبس توى دالةل )

ي  يف اجتاهات طالب ولصاحل القياس البعدي ، كام أأفادت النتاجئ عدم وجود فروق معنوية بني متوسطي القياس والبعد

 اجملموعة الضابطة .  

جراءات البحث :  ا 

 املهنج الوصفي ابلأسلوب املسحي ملالمئته لطبيعة البحثمهنج البحث :

 جماالت البحث :

 جامعة س هبا –لكية الرتبية البدنية اجملال املاكين : 

 2016 - 2015العام اجلامعي اجملال الزمين : 

( ممثةل للمجمتع الأصيل البالغ عدده 105جامعة س هبا قواهما ) –طالب لكية الرتبية البدنية  عينة عشوائية منعينة البحث : 

 %( كام ابجلدول التايل  :74.5( بسس بة )141)

 (عدد ونسب متثيل الس نوات الأربعة للك من اجملمتع الأصيل وعينة للبحث1جدول )

 العدد والسس بة املئوية

 اجملمتع الأصيل والعينة

 الرابعة الثالثة انيةالث الأوىل

 اجملمو،

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

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

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

 % 74.5 نس بة متثيل العينة للمجمتع الأصيل 3
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وأأعد   Gerald  Kenyonنيون لالجتاهات حنو السشاط البدين وضعه يف الأصل جريادل كنيونمقياس ك  أأداة البحث :

( عبارة ، وقام حبساب املعامالت العلمية لأبعاد املقياس ؛ حيث 54صورته العربية محمد حسن عالوي اليت اش متلت عىل )

( . واجلدول 455 – 444: 12اد املقياس . )، كام أأوجد الصدق املنطقي لأبع 0.92،   0.88تراو  معامل الثبات ما بني 

 التايل يوحض لك من أأبعاد املقياس وأأرقام لك من العبارات اال جيابية والسلبية للك ب عد وطريقة تصحيحها  :

 (أأبعاد املقياس وأأرقام العبارات اال جيابية والسلبية للك بعد وتصحيحها2جدول )

 

 الأبعاد

 بارات السلبيةأأرقام الع  أأرقام العبارات الاجيابية

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

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

 38،  22، 13، 1 . 53، 50، 42، 28، 7 السشاط البدين كخربة توتر وتخاطرة 

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

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

 52، 46، 24، 5 43،  34، 9، 2 السشاط البدين للتفوق الراييض 

 كيفية التصحيح
 أأوافق الأوزان

 بدرجة كبرية

 مل أأكون أأوافق

 رأأي بعد

 أأعارض أأعارض

 بدرجة كبرية

 أأوافق

 ريةبدرجة كب

 مل أأكون أأوافق

 رأأي بعد

 أأعارض أأعارض

 بدرجة كبرية

 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 ادلرجات

 معامل الارتباط –الاحنراف املعياري  –املتوسط احلسايب  –السس بة املئوية :الأساليب اال حصائية املس تخدمة 

 عرض ومناقشة النتاجئ :

 أأوالً : عرض النتاجئ : 

 105ئوية للعبارات اال جيابية للب عد )السشاط البدين كخربة اجامتعية( دلى عينة البحث ؛ ن = (التكرارات والسسب امل   3جدول ) 

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

 السس بة التكرار السس بة التكرار السس بة التكرار السس بة التكرار السس بة التكرار

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

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

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

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

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

 

 105وية للعبارات السلبية للب عد )السشاط البدين كخربة اجامتعية( دلى عينة البحث ؛ ن = (التكرارات والسسب املئ  4جدول ) 

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

 السس بة التكرار السس بة التكرار السس بة التكرار السس بة التكرار السس بة التكرار

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

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

49 18 17.1 % 36 34.2 % 15 14.2 % 23 21.9 % 13 12.3 % 
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 105(التكرارات والسسب املئوية للعبارات اال جيابية للب عد )السشاط البدين للصحة واللياقة( دلى عينة البحث ؛ ن =  5جدول ) 

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

 السس بة التكرار السس بة التكرار السس بة التكرار السس بة التكرار السس بة التكرار

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

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

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

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

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

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

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

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

 105(التكرارات والسسب املئوية للعبارات السلبية للب عد )السشاط البدين للصحة واللياقة( دلى عينة البحث ؛ حيث ن =  6جدول ) 

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

 السس بة التكرار السس بة التكرار السس بة التكرار السس بة التكرار السس بة التكرار

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

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

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

 105توتر وتخاطرة( دلى عينة البحث ؛ ن = (التكرارات والسسب املئوية للعبارات اال جيابية للب عد )السشاط البدين كخربة   7جدول ) 

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

 السس بة التكرار السس بة التكرار السس بة التكرار السس بة التكرار السس بة التكرار

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

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

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

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

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

 105البدين كخربة توتر وتخاطرة( دلى عينة البحث ؛ ن =  (التكرارات والسسب املئوية للعبارات السلبية للب عد )السشاط 8جدول ) 

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

 السس بة التكرار السس بة التكرار السس بة التكرار السس بة التكرار السس بة التكرار

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

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

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

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

 

 

 

 



 

32 
 

 

 105دلى عينة البحث ؛  ن =  -اال جيابية -(التكرارات والسسب املئوية لعبارات الب عد )السشاط البدين كخربة جاملية(   9جدول ) 

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

 السس بة التكرار السس بة التكرار السس بة التكرار السس بة التكرار السس بة التكرار

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 105التكرارات والسسب املئوية للعبارات اال جيابية للب عد )السشاط البدين خلفض التوتر( دلى عينة البحث ؛ ن = ( 10جدول ) 

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

 السس بة كرارالت السس بة التكرار السس بة التكرار السس بة التكرار السس بة التكرار

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

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

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

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

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

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

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

 105التكرارات والسسب املئوية للعبارات السلبية للب عد )السشاط البدين خلفض التوتر( دلى عينة البحث ؛ ن =  (  11جدول )                                

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

 السس بة التكرار السس بة التكرار السس بة التكرار السس بة التكرار السس بة التكرار

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

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

 105رارات والسسب املئوية للعبارات اال جيابية للب عد )السشاط البدين كخربة للتفوق الراييض( دلى عينة البحث ؛ ن = التك (  12جدول ) 

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

 لسس بةا التكرار السس بة التكرار السس بة التكرار السس بة التكرار السس بة التكرار

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

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

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

43 23 21.9 % 63 60 % 11 10.5 % 6 5.7 % 2 1.9 % 
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 105لبية للب عد )السشاط البدين كخربة للتفوق الراييض( دلى عينة البحث ؛ ن = التكرارات والسسب املئوية للعبارات الس  (  13جدول ) 

رمق 

 العبارة

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

 السس بة التكرار السس بة التكرار السس بة التكرار السس بة التكرار السس بة التكرار

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

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

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

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

 105بارات اال جيابية للب عد )السشاط البدين كخربة اجامتعية( دلى عينة البحث ؛ ن = درجات الع  (  14جدول )                                                          

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

 ادلرجة التكرار ادلرجة التكرار ادلرجة التكرار ادلرجة التكرار ادلرجة التكرار عبارة

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

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

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

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

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

 2220 مجمو، درجات العبارات اال جيابية للب عد

 105درجات العبارات السلبية للب عد )السشاط البدين كخربة اجامتعية( دلى عينة البحث ؛ ن =  (  15جدول ) 

رمق 

 العبارة

 مجمو، درجات لك عبارة (5أأعارض بدرجة كبرية) (4أأعارض ) (3مل أأكون رأأي بعد ) (2أأوافق ) (1أأوافق بدرجة كبرية )

 ادلرجة التكرار ادلرجة التكرار ادلرجة التكرار ادلرجة التكرار ادلرجة التكرار

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

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

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

 913 مجمو، درجات العبارات السلبية للب عد

 105دلى عينة البحث ؛ ن = درجات العبارات اال جيابية للب عد )السشاط البدين للصحة واللياقة( (  16جدول ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

40 44 220 53 112 6 18 0 0 2 2 352 

47 34 170 55 220 6 18 8 16 2 2 426 

 3492 ات اال جيابية للب عدمجمو، درجات العبار 
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 105( درجات العبارات السلبية للب عد )السشاط البدين للصحة واللياقة( دلى عينة البحث ؛ ن =  17جدول )                                         

 مجمو، 5ةأأعارض بدرجة كبري  (4أأعارض ) (3مل أأكون رأأي بعد ) (2أأوافق ) (1أأوافق بدرجة كبرية) رمق العبارة

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

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

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

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

 921 مجمو، درجات العبارات السلبية للب عد

 105( درجات العبارات اال جيابية للب عد )السشاط البدين كخربة توتر وتخاطرة( دلى عينة البحث ؛ ن =  18ل ) جدو 

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

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

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

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

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

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

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

 1837 ب عدمجمو، درجات العبارات اال جيابية لل 

 105درجات العبارات السلبية للب عد )السشاط البدين كخربة توتر وتخاطرة( دلى عينة البحث ؛ ن =  ( 19جدول ) 

رمق 

 العبارة

 مجمو، 5أأعارض بدرجة كبرية (4أأعارض ) (3مل أأكون رأأي بعد ) (2أأوافق ) (1أأوافق بدرجة كبرية)

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

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

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

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

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

 971 مجمو، درجات العبارات السلبية للب عد

 105( درجات العبارات اال جيابية للب عد )السشاط البدين كخربة جاملية( دلى عينة البحث ؛ ن =  20جدول )                                                     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 3877 مجمو، درجات عبارات الب عد
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 105( درجات العبارات اال جيابية للب عد )السشاط البدين خلفض التوتر( دلى عينة البحث ؛ ن =  21جدول ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 2970 مجمو، درجات العبارات اال جيابية للب عد

 

 105ت السلبية للب عد )السشاط البدين خلفض التوتر( دلى عينة البحث ؛ ن = ( درجات العبارا 22جدول ) 

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

لك 

 عبارة

 ادلرجة التكرار ادلرجة التكرار ادلرجة التكرار ادلرجة التكرار ادلرجة التكرار

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

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

 564 مجمو، درجات العبارات السلبية للب عد

 105( درجات العبارات اال جيابية للب عد )السشاط البدين كخربة للتفوق الراييض( دلى عينة البحث ؛ ن =  23جدول ) 

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

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

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

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

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

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

 1784 مجمو، درجات العبارات اال جيابية للب عد

 105(درجات العبارات السلبية للب عد )السشاط البدين كخربة للتفوق الراييض( دلى عينة البحث ؛ ن =  24جدول ) 

 مجمو، 5أأعارض بدرجة كبرية (4ارض )أأع (3مل أأكون رأأي بعد ) (2أأوافق ) (1أأوافق بدرجة كبرية) رمق العبارة

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

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

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

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

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

 1084 مجمو، درجات العبارات السلبية للب عد
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ليه 25جدول )   (اجملمو، والسس بة املئوية دلرجات العبارات اال جيابية والسلبية بلك ب عد من أأبعاد املقياس طبقا الس تجاابت عينة البحث وما تشري ا 

 العبارات الب عد
عدد 

 العبارات

ادلرجة 

 العظمى

ادلرجة 

 الفعلية
ليه سس بةال   ما تشري ا 

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

  % 58 913 1575 3 السلبية

 بدين للصحة واللياقةدرجة عالية جدا تشري ا ىل اجتاهات ا جيابية عالية حنو السشاط ال  % 83.1 3492 4200 8 اال جيابية الثاين

  % 58.5 921 1575 3 السلبية

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

  % 46 971 2100 4 السلبية

 اهات ا جيابية عالية حنو السشاط البدين كخربة جامليةدرجة عالية جدا تشري ا ىل اجت % 82 3877 4725 9 اال جيابية الرابع

 اخلامس

 

  % 80.8 2970 3675 7 اال جيابية

 % 53.7 564 1050 2 السلبية

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

  % 51.6 1084 2100 4 السلبية

ليه( 26جدول )   اجملمو، والسس بة املئوية دلرجات لك ب عد من أأبعاد املقياس طبقا الس تجاابت عينة البحث وما تشري ا 

عدد  الب عد

 العبارات

ادلرجة 

 العظمى

ادلرجة 

 الفعلية

ليه السس بة  ما تشري ا 

 الية حنو السشاط البدين كخربة اجامتعيةدرجة عالية جدا تشري ا ىل اجتاهات ا جيابية ع % 74.6 3133 4200 8 الأول

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

  % 59.4 2808 4725 9 الثالث

 لبدين كخربة جامليةدرجة عالية جدا تشري ا ىل اجتاهات ا جيابية عالية حنو السشاط ا % 82 3877 4725 9 الرابع

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

  % 68.3 2868 4200 8 السادس

 (ترتيب الأمهية السسبية لأبعاد املقياس طبقا جملمو، درجات اس تجاابت عينة البحث للك ب عد 27جدول ) 

 السس بة املئوية جملمو، ادلرجات للك ب عد مجمو، درجات الب عد ب عدال  الرتتيب

 % 21.4 4413 مجمو، درجات الب عد )السشاط البدين للصحة واللياقة( 1

 % 18.8 3877 مجمو، درجات الب عد )السشاط البدين كخربة جاملية( 2

 % 17.1 3534 مجمو، درجات الب عد )السشاط البدين خلفض التوتر( 3

 % 15.2 3133 مجمو، درجات الب عد )السشاط البدين كخربة اجامتعية( 4

 % 13.9 2868 مجمو، درجات الب عد )السشاط البدين كخربة للتفوق الراييض( 5

 % 13.6 2808 مجمو، درجات الب عد )السشاط البدين كخربة توتر وتخاطرة( 6

 % 100 20633 مجمو، درجات املقياس 
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 تاجئ : اثنيًا : مناقشة الن 

( واليت متثل التكرارات والسسب املئوية الس تجاابت 12( ، )10( ، )9( ، )7( ، )5( ، )3ابلسس بة للجداول أأرقام ) أأوالً :

( التكرارات والسسب املئوية للعبارات اال جيابية 3يتضح من جدول ) عينة البحث حنو العبارات اال جيابية للمقياس :

 ة اجامتعية( ملقياس كنيون لالجتاهات حنو السشاط البدين دلى عينة البحث  أأن :للب عد الأول )السشاط البدين كخرب 

اس تجابة عينة البحث  للعبارة )أأفضل ممارسة الأنشطة الرايضية امجلاعية اليت يشرتك فهيا عدد كبري من اال فراد( بـ  -1

ىل  51.4أأوافق بدرجة كبرية اكنت بسس بة  اكنت  % 91.4أأي أأن حوايل % لالس تجابة بـ أأوافق ؛ 40% ابال ضافة ا 

جيابية جدًا لصاحل هذه العبارة   اس تجابهتم ا 

اس تجابة عينة البحث  للعبارة )يف املدرسة يسبغي الاهامتم بدرجة كبرية مبامرسة الأنشطة الرايضية اليت تتطلب العمل  -2

ىل  54.3امجلاعي والتعاون( بـ أأوافق بدرجة كبرية اكنت بسس بة  بة بـ أأوافق ؛ أأي أأن % لالس تجا34% ابال ضافة ا 

جيابية جدًا لصاحل هذه العبارة .%  88.3حوايل   اكنت اس تجابهتم ا 

اس تجابة عينة البحث  للعبارة )من بني الأنشطة الرايضية أأفضل بصفة خاصة الأنشطة اليت اس تطيع ممارس هتا مع  -3

ىل  61.9الآخرين( بـ أأوافق اكنت بسس بة  جة كبرية ؛ أأي أأن حوايل % لالس تجابة أأوافق بدر  25.7% ابال ضافة ا 

جيابية جدًا لصاحل هذه العبارة . % 87.6  اكنت اس تجابهتم ا 

اس تجابة عينة البحث  للعبارة )االتصال الاجامتعي الناجت عن ممارس يت للرايضة هل أأمهية كربى ابلسس بة يل( بـ أأوافق  -4

ىل  43.8بدرجة كبرية اكنت بسس بة  اكنت %  85.7أأي أأن حوايل % لالس تجابة بـ أأوافق ؛ 41.9% ابال ضافة ا 

جيابية جدًا لصاحل هذه العبارة   اس تجابهتم ا 

اس تجابة عينة البحث  للعبارة )أأمه انحية جتعلين أأمارس الرايضة أأنين اس تطيع من خالل ممارس يت للرايضية أأن اتصل  -5

ىل  41.9ابلناس( بـ أأوافق بدرجة كبرية اكنت بسس بة   81.9أأي أأن حوايل % لالس تجابة بـ أأوافق ؛ 40% ابال ضافة ا 

جيابية جدًا لصاحل هذه العبارة .%   اكنت اس تجابهتم ا 

ضافة  جيابية جدًا ، وذكل عند ا  مما س بق يتضح أأن اس تجابة عينة البحث للك العبارات اال جيابية لهذا الب عد اكنت ا 

ىل  91.4عند أأعالها نسب اس تجاابت عينة البحث للعبارات بـ أأوافق لـ أأوافق بدرجة كبرية فنجد أأن السسب تراوحت  % ا 

 % و ي نسب تعد عالية جدًا ومعربة عن الاس تجابة اال جيابية العالية جدًا للك عبارات هذا الب عد وللب عد كلك . 81.9أأدانه 

( التكرارات والسسب املئوية للعبارات اال جيابية للب عد الثاين )السشاط البدين للصحة واللياقة( 5يتضح من جدول )

 لالجتاهات حنو السشاط البدين دلى عينة البحث  أأن :ملقياس كنيون 

اس تجابــــــــة عينـــــــة البحـــــث للعـــــبـــارة )الهدف الرئييس ملامرس يت للرايضة هو اكتساب الصحة( بــ أأوافق  -1

ىل  59بدرجة كبرية اكنت بسس بة  اكنت  %  92.3% لالس تجابة بـ أأوافق ؛ أأي أأن حوايل 33.3% ابال ضافة ا 

جيابية جدًا لصاحل هذه العبارة .  اس تجابهتم ا 

%  50.4اس تجابة عينة البحث  للعبارة )املزااي الصحية ملامرسة الرايضة هامة جدا ابلسس بة يل( بـ أأوافق اكنت بسس بة  -2

جيابية جدًا لصاحل %  92.3% لالس تجابة بـ أأوافق بدرجة كبرية ؛ أأي أأن حوايل 41.9ابال ضافة ا ىل  اكنت اس تجابهتم ا 

 هذه العبارة .
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اس تجابة عينة البحث  للعبارة )أأفضل الأنشطة الرايضية اليت حتافظ عىل اللياقة البدنية( بـ أأوافق بدرجة كبرية اكنت  -3

ىل  65.7بسس بة  جيابية جدًا  % 95.2% لالس تجابة بـ أأوافق ؛ أأي أأن حوايل 29.5% ابال ضافة ا  اكنت اس تجابهتم ا 

 لصاحل هذه العبارة .

البحث  للعبارة )اعتقد أأنة من الأمهية القصوى  ممارسة الأنشطة الرايضية اليت لها فائدة كربي ابلسس بة اس تجابة عينة  -4

ىل  54.3للصحة( بـ أأوافق اكنت بسس بة   90.5% لالس تجابة أأوافق بدرجة كبرية ؛ أأي أأن حوايل  36.2% ابال ضافة ا 

جيابية جدًا لصاحل هذه العبارة . %  اكنت اس تجابهتم ا 

عينة البحث  للعبارة )عند اختياري لسشاط راييض هيمين جدا فائدته من الناحية الصحية( بـ أأوافق بدرجة اس تجابة  -5

ىل  52.3كبرية اكنت بسس بة  اكنت اس تجابهتم  % 86.5% لالس تجابة بـ أأوافق ؛ أأي أأن حوايل 34.2% ابال ضافة ا 

جيابية جدًا لصاحل هذه العبارة .  ا 

 52.3ممارسة المترينات الرايضية ذات أأمهية قصوى ابلسس بة يل( بـ أأوافق اكنت بسس بة اس تجابة عينة البحث  للعبارة ) -6

ىل  جيابية جدًا  % 84.6% لالس تجابة بـ أأوافق بدرجة كبرية ؛ أأي أأن حوايل 32.3% ابال ضافة ا  اكنت اس تجابهتم ا 

 لصاحل هذه العبارة .

ضافة مما س بق يتضح أأن اس تجابة عينة البحث معظم العبارات اال جيابي جيابية جدًا ، وذكل عند ا  ة لهذا الب عد اكنت ا 

ىل  92.3نسب اس تجاابت عينة البحث للعبارات بـ أأوافق لـ أأوافق بدرجة كبرية فنجد أأن معظم السسب تراوحت ما بني  % ا 

 د كلك .% و ي نسب تعد عالية جدا ومعربة عن الاس تجابة اال جيابية العالية جدًا للك عبارات هذا الب عد وللب ع 84.6

( التكرارات والسسب املئوية للعبارات اال جيابية للب عد الثالث )السشاط البدين كخربة توتر 7يتضح من جدول )

 وتخاطرة( ملقياس كنيون لالجتاهات حنو السشاط البدين دلى عينة البحث  أأن :

ضية اليت تتطلب من الالعب الس يطرة عىل اس تجابــــــــة عينـــــــة البحـــــث للعـــــبـــارة )تعجبين الأنشطة الراي -1

ىل  56.2املواق  اخلطرة( بــ أأوافق اكنت بسس بة  % لالس تجابة بـ أأوافق بدرجة كبرية ؛ أأي أأن 28.5% ابال ضافة ا 

جيابية جدًا لصاحل هذه العبارة .  % 84.7حوايل   اكنت اس تجابهتم ا 

ىل أأقىص مدى( بـ أأوافق اس تجابة عينة البحث  للعبارة )الأنشطة الرايضية اليت تتطل -2 ب اجلرأأة واملغامرة  أأفضلها ا 

ىل  45.7اكنت بسس بة  اكنت %  76.1% لالس تجابة بـ أأوافق بدرجة كبرية ؛ أأي أأن حوايل 30.4% ابال ضافة ا 

جيابية جدًا لصاحل هذه العبارة .  اس تجابهتم ا 

من اخلطورة( بـ أأوافق اكنت بسس بة اس تجابة عينة البحث  للعبارة )أأفضل الأنشطة الرايضية اليت ترتبط بلحظات  -3

ىل  34.2 جيابية  % 58.9% لالس تجابة بـ أأوافق بدرجة كبرية ؛ أأي أأن حوايل 24.7% ابال ضافة ا  اكنت اس تجابهتم ا 

 لصاحل هذه العبارة .

ضافة نس جيابية ، وذكل عند ا  ب مما س بق يتضح أأن اس تجابة عينة البحث معظم العبارات اال جيابية لهذا الب عد اكنت ا 

 58.9% و  84.7اس تجاابت عينة البحث للعبارات بـ أأوافق لـ أأوافق بدرجة كبرية فنجد أأن معظم السسب تراوحت ما بني 

 % و ي نسب تعد عالية ومعربة عن الاس تجابة اال جيابية العالية جدًا للك عبارات هذا الب عد وللب عد كلك .

للب عد الرابع )السشاط البدين كخربة جاملية( ملقياس كنيون  ( التكرارات والسسب املئوية لعبارات9يتضح من جدول )

 لالجتاهات حنو السشاط البدين دلى عينة البحث  أأن :
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اس تجابة عينة البحث  للعبارة )تعجبين الأنشطة الرايضية اليت تظهر جامل حراكت الالعب "الالعبة"( بـ أأوافق  -1

ىل  61.9بدرجة كبرية اكنت بسس بة  اكنت  % 92.3لالس تجابة بـ أأوافق ؛ أأي أأن حوايل % 30.4% ابال ضافة ا 

جيابية جدًا لصاحل هذه العبارة .  اس تجابهتم ا 

اس تجابة عينة البحث  للعبارة )أأعظم قمية للسشاط الراييض  ي جامل احلراكت اليت يؤدهيا الالعب "الالعبة"( بـ  -2

ىل  60أأوافق بدرجة كبرية اكنت بسس بة  اكنت  % 88.5ـ أأوافق ؛ أأي أأن حوايل % لالس تجابة ب 28.5% ابال ضافة ا 

جيابية جدًا لصاحل هذه العبارة   اس تجابهتم ا 

اس تجابة عينة البحث  للعبارة )الرايضية تتيح الفرص املتعددة ال ظهار جامل احلراكت البرشية( بـ أأوافق اكنت بسس بة  -3

ىل  57.1 جيابية  % 82.8% لالس تجابة أأوافق بدرجة كبرية ؛ أأي أأن حوايل  25.7% ابال ضافة ا  اكنت اس تجابهتم ا 

 جدًا لصاحل هذه العبارة .

اس تجابة عينة البحث  للعبارة )أأحس بسعادة ال حدود لها عندما أأشاهد قوة التعبري وجامل احلراكت الرايضية( بـ  -4

ىل  48.5أأوافق اكنت بسس بة   % 82.7% لالس تجابة بـ أأوافق بدرجة كبرية ؛ أأي أأن حوايل  34.2% ابال ضافة ا 

جيابية جدًا لصاحل هذه العبارة اكنت ا  س تجابهتم ا 

اس تجابة عينة البحث  للعبارة )الأنشطة الرايضية اليت تتطلب فن وجامل احلراكت أأعطهيا الكيري من اهامتمايت( بـ  -5

ىل  47.6أأوافق اكنت بسس بة   % 81.8% لالس تجابة بـ أأوافق بدرجة كبرية ؛ أأي أأن حوايل  34.2% ابال ضافة ا 

جيابية جدًا لصاحل هذه العبارة  اكنت اس تجابهتم  ا 

اس تجابة عينة البحث  للعبارة )يف درس الرتبية الرايضية يسبغي وضع أأمهية كربي عيل جامل احلراكت( بـ أأوافق اكنت  -6

ىل  44.7بسس بة  اكنت اس تجابهتم  % 81.8% لالس تجابة بـ أأوافق بدرجة كبرية ؛ أأي أأن حوايل  37.1% ابال ضافة ا 

جيابية جدًا لصاحل   هذه العبارة .ا 

اس تجابة عينة البحث  للعبارة )ممارسـة المترينــات الرايضيــة ذات أأمهيــة قصــوى ابلسســبة يل( بـ أأوافق اكنت بسس بة  -7

ىل  46.6 جيابية %  80.8% لالس تجابة بـ أأوافق بدرجة كبرية ؛ أأي أأن حوايل  34.2% ابال ضافة ا  اكنت اس تجابهتم ا 

 جدًا لصاحل هذه العبارة .

ش با، التذوق امجلايل أأو الفين(  -8 ىل ا  اس تجابة عينة البحث  للعبارة )أأفضل بصفة خاصة الأنشطة الرايضية اليت هتدف ا 

ىل  48.5بـ أأوافق اكنت بسس بة  اكنت  % 77% لالس تجابة بـ أأوافق بدرجة كبرية ؛ أأي أأن حوايل  28.5% ابال ضافة ا 

جيابية جدًا لصاحل هذه العبارة   اس تجابهتم ا 

ة عينة البحث  للعبارة )الأنشطة الرايضية اليت تس تخدم اجلسم كوس يةل للتعبري ميل احلراكت التعبريية والباليه اس تجاب -9

ىل  57.1اعتربها من أأحسن أأنوا، الأنشطة( بـ أأوافق اكنت بسس بة  % لالس تجابة بـ أأوافق بدرجة 18% ابال ضافة ا 

جيابية جد % 75.1كبرية ؛ أأي أأن حوايل   ًا لصاحل هذه العبارة .اكنت اس تجابهتم ا 

ضافة نسب  جيابية جدًا ، وذكل عند ا  مما س بق يتضح أأن اس تجابة عينة البحث للك عبارات هذا الب عد اكنت ا 

ىل أأدانه  92.3اس تجاابت عينة البحث للعبارات بـ أأوافق لـ أأوافق بدرجة كبرية فنجد أأن السسب تراوحت عند أأعالها  % ا 

 ومعربة عن الاس تجابة اال جيابية العالية جدًا للك عبارات هذا الب عد وللب عد كلك . % و ي نسب تعد عالية جداً  75.1

( التكرارات والسسب املئوية للعبارات اال جيابية للب عد اخلامس )السشاط البدين خلفض التوتر( 10يتضح من جدول )

 ملقياس كنيون لالجتاهات حنو السشاط البدين دلى عينة البحث  أأن :
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نة البحث  للعبارة )املامرسة الرايضية  ي الطريق العميل للتحرر من الاراعات النفس ية والعدوان( بـ اس تجابة عي  -1

ىل  48.7أأوافق اكنت بسس بة  اكنت  % 86.7% لالس تجابة بـ أأوافق بدرجة كبرية ؛ أأي أأن حوايل  38% ابال ضافة ا 

جيابية لصاحل هذه العبارة .  اس تجابهتم ا 

رة )املامرسة الرايضية  ي غالبا الطريق الوحيد ال زاةل التوترات النفس ية الشديدة( بـ أأوافق اس تجابة عينة البحث  للعبا -2

ىل  46.6اكنت بسس بة  اكنت  % 84.6% لالس تجابة بـ أأوافق بدرجة كبرية ؛ أأي أأن حوايل  38% ابال ضافة ا 

جيابية جدًا لصاحل هذه العبارة .  اس تجابهتم ا 

ــــث للعـــــبـــارة )املامرسة الرايضية تس تطيع أأن جتعلين سعيدا بصورة حقيقية( بــ أأوافق اس تجابــــــــة عينـــــــة البحـ -3

ىل  48.5اكنت بسس بة  اكنت   % 86.5% لالس تجابة بـ أأوافق بدرجة كبرية ؛ أأي أأن حوايل  38% ابال ضافة ا 

جيابية جدًا لصاحل هذه العبارة .  اس تجابهتم ا 

امرسة الرايضية تعترب ابلسس بة يل أأحسن فرصة لالسرتخاء( بـ أأوافق بدرجة كبرية اس تجابة عينة البحث  للعبارة )امل -4

ىل  42.8اكنت بسس بة  جيابية  % 84.7% لالس تجابة بـ أأوافق ؛ أأي أأن حوايل  41.9% ابال ضافة ا  اكنت اس تجابهتم ا 

 جدًا لصاحل هذه العبارة .

نسا -5 ن الاسرتخاء من متاعب معهل اليويم ميل ممارسة اس تجابة عينة البحث  للعبارة )هناك فرص كثرية تتيح لال 

ىل  43.8الرايضة أأو مشاهدة املبارايت الرايضية( بـ أأوافق بدرجة كبرية اكنت بسس بة  %  31.4% ابال ضافة ا 

جيابية جدًا لصاحل هذه العبارة . % 75.2لالس تجابة بـ أأوافق ؛ أأي أأن حوايل   اكنت اس تجابهتم ا 

)أأشعر ابن الرايضة تعزلين متاما عن املشالك املتعددة للحياة اليومية( بـ أأوافق اكنت  اس تجابة عينة البحث  للعبارة -6

ىل  48.5بسس بة  اكنت اس تجابهتم %  75.1% لالس تجابة بـ أأوافق بدرجة كبرية ؛ أأي أأن حوايل  26.6% ابال ضافة ا 

جيابية جدًا لصاحل هذه العبارة .  ا 

ضافة نسب مما س بق يتضح أأن اس تجابة عينة البحث معظم ا جيابية ، وذكل عند ا  لعبارات اال جيابية لهذا الب عد اكنت ا 

 75.1% و  86.7اس تجاابت عينة البحث للعبارات بـ أأوافق لـ أأوافق بدرجة كبرية فنجد أأن معظم السسب تراوحت ما بني 

 للب عد كلك .% و ي نسب تعد عالية ومعربة عن الاس تجابة اال جيابية العالية جدًا للك عبارات هذا الب عد و 

( التكرارات والسسب املئوية للعبارات اال جيابية للب عد السادس )السشاط البدين كخربة للتفوق 12يتضح من جدول )

 الراييض( ملقياس كنيون لالجتاهات حنو السشاط البدين دلى عينة البحث  أأن

ىل تد .1 ريب منتظم لفرتات طويةل واليت يقيس اس تجابة عينة البحث  للعبارة )تعجبين الأنشطة الرايضية اليت حتتاج ا 

فهيا الالعب قدرته يف املنافسات ضد منافسني عىل مس توى عال من املهارة( بـ أأوافق بدرجة كبرية  اكنت بسس بة 

ىل  53.3 جيابية جدًا لصاحل  %83.7% لالس تجابة بـ أأوافق ؛ أأي أأن حوايل  30.4% ابال ضافة ا  اكنت اس تجابهتم ا 

 هذه العبارة .

عينة البحث  للعبارة )نظرا لأن املنافسة مبدأأ أأسايس يف اجملمتع فعىل ذكل يسبغي التشجيع عيل ممارسة  اس تجابة .2

ىل  60الأنشطة الرايضية اليت يظهر فهيا الطابع التنافيس بصورة واحضة( بـ أأوافق اكنت بسس بة   21.9% ابال ضافة ا 

جيابية جدًا لصاحل هذه العبارة .اك % 81.9% لالس تجابة بـ أأوافق بدرجة كبرية ؛ أأي أأن حوايل   نت اس تجابهتم ا 
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ذا اكن ذكل يعطيين فرصة عضوية  .3 اس تجابة عينة البحث  للعبارة )أأس تطيع أأن أأمارس التدريب الراييض الشاق يوميا ا 

حدى الفرق الرايضة القومية( بـ أأوافق اكنت بسس بة  ىل  41.9ا  % لالس تجابة بـ أأوافق بدرجة  31.5% ابال ضافة ا 

جيابية لصاحل هذه العبارة . % 73.4أأي أأن حوايل  كبرية ؛  اكنت اس تجابهتم ا 

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

 73.4% و  83.7بني اس تجاابت عينة البحث للعبارات بـ أأوافق لـ أأوافق بدرجة كبرية فنجد أأن معظم السسب تراوحت ما 

 % و ي نسب تعد عالية ومعربة عن الاس تجابة اال جيابية العالية جدًا للك عبارات هذا الب عد وللب عد كلك .

( واليت متثل التكرارات والسسب املئوية الس تجاابت عينة 13( ، )11( ، )8( ، )6( ، )4ابلسس بة للجداول أأرقام ) اثنيًا :

 للمقياس البحث حنو العبارات السلبية 

السسب املئوية لتكرارات الاس تجاابت يف معظم العبارات السلبية يف أأبعاد املقياس توزعت بسسب تاكد تكون 

ىل تذبذب  متساوية ما بني : أأوافق بدرجة كبرية ، أأوافق ، مل أأكون رأأي بعد ، أأعارض ،أأعارض بدرجة كبرية وهو ما يشري ا 

جيايب أأو سليب ولكن بصفة عامة اجتاهات العينة حنو الاس تجابة لهذه العبار  ات وعدم وضو  اس تجابهتم حنو اجتاه معني سواء ا 

فا ن عدد العبارات السلبية واليت مل يتضح هبا اجتاه عينة البحث حنو املوافقة أأو الرفض ال يضا ي عدد تكل العبارات سواء 

جيابية اجتاهات العينة  حنو السشاط البدين بلك أأبعاده . اال جيابية أأو السلبية واليت ميلت بدرجة عالية جدا ا 

( واليت متثل درجات العبارات اال جيابية لأبعاد 23( ، )21( ، )20( ، )18( ، )16( ، )14ابلسس بة للجداول أأرقام ) اثلثًا :

 املقياس :

( درجات العبارات اال جيابية للب عد الأول )السشاط البدين كخربة اجامتعية( ملقياس كنيون 14يتضح من جدول )

لالجتاهات حنو السشاط البدين دلى عينة البحث أأن مجمو، درجات اس تجاابت عينة البحث لعبارات الب عد الأول تراوحت ما 

ىل  431بني  جيابية عالية جدًا. 465ا  ىل درجة اس تجابة ا   وهو ما يشري ا 

ياقة( ملقياس كنيون ( درجات العبارات اال جيابية للب عد الثاين )السشاط البدين للصحة والل 16يتضح من جدول )

لالجتاهات حنو السشاط البدين دلى عينة البحث أأن مجمو، درجات اس تجاابت عينة البحث لعبارات الب عد الثاين تراوحت ما 

ىل  352بني  جيابية عالية جدًا. 482ا  ىل درجة اس تجابة ا   وهو ما يشري ا 

اط البدين كخربة توتر وتخاطرة( ملقياس كنيون ( درجات العبارات اال جيابية للب عد الثالث )السش18يتضح من جدول )

لالجتاهات حنو السشاط البدين دلى عينة البحث أأن مجمو، درجات اس تجاابت عينة البحث لعبارات الب عد الثالث تراوحت 

ىل  311ما بني  جيابية عالية جدًا. 425ا  ىل درجة اس تجابة ا   وهو ما يشري ا 

ابية للب عد الرابع )السشاط البدين كخربة جاملية( ملقياس كنيون ( درجات العبارات اال جي20يتضح من جدول )

لالجتاهات حنو السشاط البدين دلى عينة البحث أأن مجمو، درجات اس تجاابت عينة البحث لعبارات الب عد الرابع تراوحت ما 

ىل  397بني  جيابية عالية جدًا. 471ا  ىل درجة اس تجابة ا   وهو ما يشري ا 

جات العبارات اال جيابية للب عد اخلامس )السشاط البدين خلفض التوتر( ملقياس كنيون ( در 21يتضح من جدول )

لالجتاهات حنو السشاط البدين دلى عينة البحث أأن مجمو، درجات اس تجاابت عينة البحث لعبارات الب عد اخلامس تراوحت 

ىل  387ما بني  جيابية عالية جدًا. 441ا  ىل درجة اس تجابة ا   وهو ما يشري ا 
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( درجات العبارات اال جيابية للب عد السادس )السشاط البدين كخربة للتفوق الراييض( ملقياس 23ح من جدول )يتض

كنيون لالجتاهات حنو السشاط البدين دلى عينة البحث أأن مجمو، درجات اس تجاابت عينة البحث لعبارات الب عد السادس 

ىل  409تراوحت ما بني  ىل درجة اس تجا 481ا  جيابية عالية جدًا.وهو ما يشري ا   بة ا 

 كام تبني أأيضًا من نتاجئ تكل اجلدول أأن العبارات ذات أأعىل مجمو، درجات ابلأبعاد الس تة اكن ترتيب درجاهتا كام ييل :

)السشاط البدين للصحة واللياقة(  ابلب عد الثاينالعبارة )أأفضل الأنشطة الرايضية اليت حتافظ عىل اللياقة البدنية(  .1

 ( .16)جدول  482، درجات حصلت عىل مجمو 

ىل تدريب منتظم لفرتات طويةل واليت يقيس فهيا الالعب قدرته يف  .2 العبارة )تعجبين الأنشطة الرايضية اليت حتتاج ا 

)السشاط البدين كخربة للتفوق الراييض(  ابلب عد السادساملنافسات ضد منافسني عىل مس توى عال من املهارة( 

 ( .23ول )جد 481حصلت عىل مجمو، درجات 

)السشاط البدين كخربة  ابلب عد الرابعالعبارة )تعجبين الأنشطة الرايضية اليت تظهر جامل حراكت الالعب "الالعبة"(  .3

 (20)جدول  471جاملية( حصلت عىل مجمو، درجات 

فراد(  .4 )السشاط البدين  لابلب عد الأو العبارة )أأفضل ممارسة الأنشطة الرايضية امجلاعية اليت يشرتك فهيا عدد كبري من اال 

 (14)جدول   456كخربة اجامتعية( حصلت عىل مجمو، درجات 

)السشاط البدين  ابلب عد اخلامسالعبارة )املامرسة الرايضية  ي غالبا الطريق الوحيد ال زاةل التوترات النفس ية الشديدة(  .5

 (21)جدول  441خلفض التوتر( حصلت عىل مجمو، درجات 

)السشاط  ابلب عد الثالثرايضية اليت تتطلب من الالعب الس يطرة عىل املواق  اخلطرة( العبارة )تعجبين الأنشطة ال .6

 (18)جدول  425البدين كخربة توتر وتخاطرة( حصلت عىل مجمو، درجات 

جملمو، ( واليت متثل اجملمو، والسس بة املئوية دلرجات العبارات اال جيابية والسلبية وا26( ، )25رابعًا : ابلسس بة للجداول أأرقام )

اللكي دلرجات لك ب عد من أأبعاد مقياس كنيون لالجتاهات حنو السشاط البدين طبقا الس تجاابت عينة البحث وما 

ليه :  تشري ا 

 يتضح أأن السسب املئوية جملمو، درجات اس تجاابت العينة حنو العبارات اال جيابية لأبعاد املقياس اكنت عىل النحو التايل :

ىل اجتاهات  % 85للب عد السادس جات العبارات اال جيابية السس بة املئوية جملمو، در  .1 و ي نس بة عالية جدا تشري ا 

جيابية عالية حنو السشاط البدين كخربة للتفوق الراييض .  ا 

جيابية  % 84.6للب عد الأول السس بة املئوية جملمو، درجات العبارات اال جيابية  .2 ىل اجتاهات ا  و ي نس بة عالية جدا تشري ا 

 سشاط البدين كخربة اجامتعية .عالية حنو ال 

جيابية  % 83.1للب عد الثاين السس بة املئوية جملمو، درجات العبارات اال جيابية  .3 ىل اجتاهات ا  و ي نس بة عالية جدا تشري ا 

 عالية حنو السشاط البدين للصحة واللياقة . 

جيابية و ي نس ب % 82للب عد الرابع السس بة املئوية جملمو، درجات العبارات اال جيابية  .4 ىل اجتاهات ا  ة عالية جدا تشري ا 

 عالية حنو السشاط البدين كخربة جاملية . 

ىل اجتاهات  % 80.8للب عد اخلامس السس بة املئوية جملمو، درجات العبارات اال جيابية  .5 و ي نس بة عالية جدا تشري ا 

جيابية عالية حنو السشاط البدين خلفض التوتر .   ا 
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جيابية  % 70للب عد الثالث العبارات اال جيابية السس بة املئوية جملمو، درجات  .6 ىل اجتاهات ا  و ي نس بة عالية جدا تشري ا 

 عالية حنو السشاط البدين كخربة توتر وتخاطرة . 

 أأما ابلسس بة جملمو، درجات اس تجاابت عينة البحث للك ب عد من أأبعاد املقياس وترتيب السسب املئوية لها فاكنت كام ييل :

جيابية عالية حنو السشاط البدين كخربة جاملية . % 82س بة الب عد الرابع بس  .1 ىل اجتاهات ا   و ي نس بة عالية جدا تشري ا 

جيابية عالية حنو السشاط البدين للصحة واللياقة  % 76.4الب عد الثاين بسس بة  .2 ىل اجتاهات ا   و ي نس بة عالية جدا تشري ا 

جيابية عالية حنو السشاط البدين خلفض و ي نس بة عالية جدا تشري ا   % 74.8الب عد اخلامس بسس بة  .3 ىل اجتاهات ا 

 التوتر .

جيابية عالية حنو السشاط البدين كخربة اجامتعية  % 74.6الب عد الأول بسس بة  .4 ىل اجتاهات ا   و ي نس بة عالية جدا تشري ا 

ابية حنو و ي نسب متوسطة تشري ا جي%  59.4بسس بة مث الب عد الثالث بسس بة  % 68.3مث يأأيت الب عد السادس  .5

 السشاط البدين كخربة للتفوق الراييض مث السشاط البدين كخربة توتر وتخاطرة .

خامسًا : ترتيب الأمهية السسبية لأبعاد مقياس كنيون لالجتاهات حنو السشاط البدين طبقا جملمو، درجات اس تجاابت عينة 

 ( :27البحث للك ب عد واذلي ميثلها اجلدول )

ئوية جملمو، درجات اس تجاابت عينة البحث للك ب عد من أأبعاد مقياس كنيون لالجتاهات فقد جاء ترتيب السسب امل 

حنو السشاط البدين كام ييل : الثاين )السشاط البدين للصحة واللياقة (، مث الرابع )السشاط البدين كخربة جاملية( ، اخلامس 

عية( ، السادس )السشاط البدين كخربة للتفوق )السشاط البدين خلفض التوتر( ، الأول )السشاط البدين كخربة اجامت

 الراييض(، الثالث )السشاط البدين كخربة توتر وتخاطرة(. 

 واخلالصة : 

جيابية جدا حنو السشاط البدين عىل معظم أأبعاد املقياس وهذه النتاجئ تعطي دعامً  ن اس تجاابت عينة البحث اكنت ا  ا 

( 4)(2013لك من حسن هادي الزايدي )ومتوافقة مع نتاجئ ادلراسات  واحضًا لفروض البحث وهذه النتاجئ أأتت مسسجمة

آخرون )،  ىل أأن 9)(2011عامد عزيز نشمي ، أأسعد طارق أأمحد )،  (7()2011عاك  طيقور  وأ ( واليت أأشارت مجيعها ا 

جيابية حنو ممارسة السشاط ال   بدين دلى طالب الرتبية البدنية .وجود اجتاهات ا 

 الاس تستاجات :

جيابية عالية حنو السشاط البدين دلى طالب لكية الرتبية البدنية جامعة س هبا .توجد  -1  اجتاهات ا 

أأن السسب املئوية الس تجاابت عينة البحث للك العبارات اال جيابية ملعظم أأبعاد مقياس كنيون لالجتاهات حنو السشاط  -2

 و السشاط البدين .البدين جاءت عالية جدًا ومعربة عن الاس تجابة اال جيابية العالية جدًا حن

ن درجات العبارات اال جيابية لغالبية أأبعاد مقياس كنيون لالجتاهات حنو السشاط البدين دلى عينة البحث جاءت  -3 ا 

 عالية جدًا ومعربة عن الاس تجابة اال جيابية العالية جدًا حنو السشاط البدين 

جيابية لأبعاد املقياس اكنت عىل الرتتيب التايل : أأن السسب املئوية جملمو، درجات اس تجاابت العينة حنو العبارات اال   -4

% للب عد  80.8% للب عد الرابع ،  82% للب عد الثاين ،  83.1% للب عد الأول ،  84.6% للب عد السادس ،  85

 % للب عد الثالث 70اخلامس ، 
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%  82عىل الرتتيب التايل : السس بة املئوية جملمو، درجات اس تجاابت عينة البحث للك ب عد من أأبعاد املقياس اكنت  -5

% للب عد السادس ،  68.3% للب عد الأول ،  74.6% للب عد اخلامس ،  74.8% للب عد الثاين ،  76.4للب عد الرابع ، 

 % للب عد الثالث . 59.4

 جاء ترتيب السسب املئوية جملمو، درجات اس تجاابت عينة البحث للك ب عد من أأبعاد مقياس كنيون لالجتاهات حنو -6

السشاط البدين كام ييل : الثاين )السشاط البدين للصحة واللياقة (، مث الرابع )السشاط البدين كخربة جاملية( ، اخلامس 

)السشاط البدين خلفض التوتر( ، الأول )السشاط البدين كخربة اجامتعية( ، السادس )السشاط البدين كخربة للتفوق 

 وتر وتخاطرة(. الراييض(، الثالث )السشاط البدين كخربة ت

 التوصيات :

رضورة زايدة الثقافة واملفاهمي الرايضية واخلاصة بأأمهية املامرسة الرايضية خملتل  نوايح احلياة الاجامتعية والصحية  -1

 والنفس ية ... اخل عند طلبة لكية الرتبية البدنية وطلبة جامعة س هبا واجملمتع مبدينة س هبا عىل وجه العموم .

ة حبيث تسهم يف تطوير اجتاهات الطلبة حنو ختصصهم ومقارنة اجتاهات الطلبة مع الطالب تطوير برامج اللكي -2

 املنخرطني يف برامج مشاهبة داخل وخارج اجلامعة .

جراء دراسات مشاهبة الجتاهات طلبة اللكيات اخملتلفة حنو السشاط البدين . -3  ا 

آت الرايضية يف اللكية لتوفري فرص اكفية للطلبة ا -4 جيابية حنو السشاط البدين توس يع املسشأ ذلين حيملون اجتاهات ا 

 ال ش با، رغباهتم يف مزاوةل هذا السشاط .
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 املراجع

، القاهرة ، مطابع دار الشعب  13: عمل النفس الاجامتعي ، دراسات عربية وعاملية ، ط أأبو النيل محمود الس يد -1

 ،1984 . 

براهمي -2 سكندرية ، دار الوفاء : وسائل وأأساليب اال ادلسويق عبده ا  تصال امجلاهريي والاجتاهات الاجامتعية ، ا 

 . 2004دلنيا الطباعة والسرش ، 

: اجتاهات طلبة جامعة السلامينية حنو السشاط الراييض ، حبث مسشور، جمةل علوم الرتبية  أأنور محمود رحمي  -3

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

والسشاط البدين  -التوتر  -التدخني  -: اجتاهات وميول طلبة جامعة املثىن جتاه : التغذية  حسن هادي الزايدي  -4

 .  2013، حبث مسشور، جامعة املثىن ، لكية الرتبية الرايضية ، 

 . 2008الأردن ، دار أأسامة للسرش والتوزيع ،  -، عامن  1: عمل النفس الراييض ، ط رمضان ايسني -5

الأردن ، دار املسرية  للسرش  -، عامن  4: القياس والتقومي يف الرتبية وعمل النفس ، ط سايم محمد ملحم -6
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 ادلور الرتبوي خملمي لكية الرتبية البدنية من وهجة نظر املرشفني واملشاركني فيه.

 مصبا  ابوجعيةل اجملدوب.  محمد عطية املقروش                                              ** د*د. 

 وتربز ، ذكل ا ىل وما والنفس ية والثقافية يةالاجامتع  النوايح مجيع من الفرد خشصية بناء يف همم بدور الرتبية املقدمة : تقوم

 والثقافية والنفس ية )الاجامتعية املس توايت مجيع عىل الفرد خشصية صقل يف وخاص واحض بشلك اال سالمية الرتبية أأمهية

 .  القصوى والأمهية الأوىل املاكنة اال سالم يف واجلسمية واملهنية( وللرتبية

ذا اكنت الرتبية مبعناها العام تشمل مجيع  رئيس ية من دعامات التمنية الشامةل يف أأي جممتع.فالرتبية تعد دعامة                وا 

الأنشطة واملامرسات اليت يقوم هبا اجملمتع لتمنية الأفراد، واملتعلقة ابلتعلمي واال عداد والتدريب سواء مت ذكل داخل املدرسة 

وسواء قامت بتكل الأنشطة مؤسسات حكومية أأو منظامت جامهريية، أأو  )التعلمي النظايم( أأم خارهجا )التعلمي غري النظايم(

همنية، أأو هجات خاصة أأو أأهلية، فان العقود الثالثة املاضية قد شهدت تنايم الوعي بأأمهية التعلمي غري النظايم ودوره يف 

 (120:13التمنية وحتقيق دميقراطية التعلمي) تمنية املوارد البرشية ابعتباره الاسرتاتيجية الرتبوية اليت متكن من الوفاء مبتطلبات

حداث التوازن و         وان للرتوحي  أأمهية قصوى يف بناء خشصية الفرد املسمل و توجيه سلوكه واال سهام يف اس تقراره و ا 

دخال املتعة والرسور و جتديد السشاط ، كام أأنه يرثي ثقافة الفرد بتبادل امل علومات يف ش ىت الانسجام فيه .. و ما حيققه من ا 

فرو، املعرفة. وان املناشط الرتوحيية ابجلامعات تعترب احدى الوسائل الرتبوية الهامة لرتبية الطالب اذ تسهم بدور فعال و 

اجيايب  يف حتقيق الرساةل الرتبوية للجامعات عىل ان متارس تكل املناشط وفق الاسس الاختيارية ختضع لرغبة الطالب 

 (192:14وللوقت امليرس للطالب والظروف املالمئة يف اجلامعة ) والحتياجاهتم الشخصية

ن         عندها، الوقوف يس تدعي بشلك واجملمتعات الأفراد حياة يف الفراغ وقت ظاهرة نشوء نعيشه اذلي العار ميزي ما ا 

 تزايد الظاهرة هذه صاحب دولق .سواء حد عىل واجملمتعات الأفراد، مس توى عىل تأأثرياهتا ومدى متغرياهتا، ورصد ودراس هتا،

 الرتوحيية، الوسائل من مهنمر س يل اجملمتعات دلى فأأصبح لشغهل، جديدة وسائل واس تحداث الرتوحيية، الوسائل وتطور

نسان معها انطلق  .ادلنيا احلياة هذه يف يصيبه اذلي العناء من وختفيفاً   واملتعة، الراحة حبثًا عن اال 

 حياته يف املسمل يراعهيا أأن يسبغي اليت الرشعية الضوابط عن مبعزل الرتوحيية الأنشطة سلمنيامل  بعض ميارس ما وكثريا       

 يف وبراجمه الرتوحي أأنشطة يف الرسيع للتطور ونظرا .املعارصة حياتنا يف تروحيية وسائل من اس تجد ما مع وخباصة اليومية،

 وثيقة بعالقة املسميات هذه وترتبط والتكنولوجيا، القلق عار عليه أأطلق كام الرتوحي عار عليه أأطلق فقد العرشين، القرن

 احلد يف تأأثري من هل ملا التكنلوجيا والقلق، عار متطلبات أأحد الرتوحي وأأصبح القلق، عنه تودل التكنولوجيا فعار بيهنا، فامي

 (76:25ا) علهيا، املرتتبة املشتالت من

كساب املشاركني املهارات النافعة وميثل برانمج اخملمي ونشاطاته جحر الزا        كساب اخملمي صفته الرتبوية الهادفة وا  وية يف ا 

وحتقيق المنو الشامل هلم وبناء عىل ذكل مفن الوروري تنظمي برانمج اخملمي مبا يمتىش مع أأهدافه وماكنه ومدته واملزيانية 

 وحيية مهنا الرايضية والكشفية والفنية والثقافية الاجامتعيةاملقرتحة هل. ويف العادة يتضمن برانمج اخملمي العديد من الأنشطة الرت 

يف الس نوات الأخرية ماكن الصدارة يف الفكر  -بأأبعادها اخملتلفة الاقتصادية والاجامتعية والثقافية  -وشغلت قضية التمنية 

يف تختل  دول العامل ودول العامل العاملي، فقد أأصبحت الهدف الرئييس املعلن لرجال الاقتصاد والس ياسة والاجامت، والرتبية 
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النايم  بصفة خاصة، يعرب عن ذكل كرثة املؤمترات ادلولية والقومية واحمللية وتعدد الربامج واخلطط اليت تضعها احلكومات 

 والهيئات لتحقيق أأهداف التمنية وزايدة معدالهتا. .وتعد اخملاميت من احدث التطورات يف تربية اخلالء ومن اكرثها ااثرة

للمشاعر وان اس تخدام املدارس واللكيات للمعسكرات اكمتداد للربامج الرتبوية ، حيث متزتج احلياة الاجامتعية ادلميوقراطية 

بدراسة البيئة الطبيعية والاس متتا، مبخاطرات حياة اخلالء  ويتلقى خاللها خربات تعلميية مبارشة لها عالقة بفرو، كثرية من 

 (275 - 270:5-املهناج )

انترشت حركة اخملاميت انتشارا كبريا لكوهنا لوان من أألوان نشاط حياة اخلالء حىت أأصبحت جزءا ال يتجزأأ من          

ىل هذا اللون من السشاط عىل أأنه وس يةل مساعدة للخربات التعلميية اليت تمت يف غرفة  الربامج الرتبوية الشامةل، وينظر ا 

النظرايت اللفظية، يف حني أأن اخلربات اليت يكتس هبا الفرد يف هذه اخملاميت تدربه  ادلراسة، الأمر اذلي يغلب أأن يرتكز يف

عىل الاعامتد عىل النفس، وتقوي حواسه، وتيرس هل دراسة الطبيعة وممارسة تختل  نوايح املهارات والفنون النافعة واخلدمة 

 العامة

فلسفهتا  ي مدى قدرهتا عىل احداث التغريات اال جنابية يف وان املقياس احلقيقي لنجا  رساةل اجلامعات العارية و         

خشصية الطالب اجلامعي ليك تصبح قادرة عىل معايشة متطلبات احلياة اكرث مما تقاس مبدى قدرهتا عىل نقل املعرفة واعداد 

 (130:17املتخصصني )

ش باعا خملتل           جوانب خشصيته فيتلقى العمل واملعرفة ويتدرب ومتثل اجلامعة مرحةل  هممه يف حياة الطالب  فيجد فهيا ا 

عىل اس تخدام الاسلوب العلمي  يف اكفة ش ئون حياته ويمني قدراته وخرباته وهواايته ويش بع رغباته وحاجاته من خالل 

 (75:21املشاركة املتاحة)

لرتوحيية ويف اش با، احتياجاهتم وللجامعات دور حيوي يف تمنية ميول واجتاهات الطالب حنو املشاركة يف املناشط ا        

 (204:14البدنية والنفس ية والعقلية واملعرفية والاجامتعية)

ن  مشلكة ادلراسة  :  يف املشرتك للعضو الفعلية واملامرسة الهادفة اخلربة هو احلديثة املعسكرات يف التعلميي الربانمج أأساس ا 

ذا والرغبة للتعمل، الاس تعداد مبدأأ  املعسكر يف يتوفر نهأأ  ،كام أأثر ذا يكون التعمل فا ن ذكل عىل وبناء .املعسكر  فا ن توفرت ا 

ال هو ما املنظم املعسكر بأأن القول وميكن وأأرس،، أأسهل تصبح التعلميية العملية  الطبيعة من تتخذ اجامتعية تربوية مؤسسة ا 

 التعالمي يعمتد وان تستظره اليت ابلتبعات مترسال  الناشئ الفىت يتعود أأن جيب .متعاون جممتع يف للحياة أأسلوهبا وامجلاعة مدرس هتا

 ويعملون الكشافون هبا يدين  الين املبادئ أأمه ومن الكشفي النظام صلب يف الأمر وهذا اليومية وحياته أأعامهل يف ادليسية

 النفس عىل ديف الاعامت ذكل ويمتثل اخللوية للأنشطة املامرس خشصية لتمنية عديدة فرصا هناك أأن وتطبيقها غري نرشها عىل

ماكنياته للفرد يتكش  كذكل جممتع املعسكر يف فهيا يعيء اليت امجلاعة مع والتوافق التكي  عىل والقدرة  والعقلية اجلسمية ا 

ن النفس ية  الصحة مس توى من ترفع اليت والروحية  واعامتد الأساس ية، احلياة مفاهمي معرفة يتطلب اخللوي الرتوحي وا 

 بشلك ،واس تخداهما الطبيعية املصادر فهم يتطلب كذكل الطبيعة عىل اال نسان اعامتد كذكل بعض عىل بعضها احلية الاكئنات

 يف حقيقية مواق  يواجه أأن للفرد الفرص هتئي املعسكرات حياة فا ن وابلتايل تذوقها وابلتايل وصيانهتا علهيا واحملافظة جيد،

 ا ىل يتعرف أأن حتتاج جديدة مواق  يواجه الأثناء هذه ويف الأنشطة يف ويشرتك جامعته ورائد زمالئه مع يتفاعل ،فهو احلياة

ن عىل يعمتد وأأن غريه،  العالقات غرس عىل تعمل اليت واملؤهةل الك ء الرايدة ميزيها املنظمة املعسكرات خربة نفسه. ا 
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ماكنيات توفر واخملاميت اخلالء الرواد وحياة امجلاعة أأعضاء وبني وبعض بعضها امجلاعة أأعضاء بني الطيبة  القمي لتمنية عديدة ا 

ننا والوجدانية والروحية الأخالقية  عظم عن وللتساؤالت واال معان للمتعن الفرص توفر اخلالء يف اخلربة أأن ننكر ال ،وا 

 (15-9:6))وتعاىل س بحانه هللاةخلق

ت اليت حتول دون استامثر (امه  املعوقا20) 2014وتوصلت دراسة محمد عطية املقروش  _فرج محمد بن سلمي           

عدم تيرس انشطة وقت الفراغ  -وقت الفراغ وممارسة الانشطة خالهل دلى عينة البحث فاكنت اكلتايل )تكدس احملارضات  

–عبارة عدم توفر الاماكنيات املادية لالنغامس يف الانشطة اليت تطور الشخصية-ضع  احلوافز املعنوية واملادية للمشاركني 

 -ضع  التخطيط جاءت  -عدم توقر الاماكنيات والادوات للمامرسة -ضع  التنظمي  -ية قليةل وغري جيدة الانشطة مومس 

 ال توجد اماكن تخصصة للأنشطة الرتوحيية(. -ضع  الادارة وعدم كفئهتا 

ىل حتقيقه ادلوةل النامية، وشعارا يرفع يف                لك مناس بة، وأأمال والتمنية أأصبحت يف الوقت الراهن مطمح تسعى ا 

ىل حتقيقه، وقضية قومية جيب أأن حتشد من أأجلها هجود مجع أأفراد اجملمتع، وذكل لتجاوز ختلفها والاس تفادة من العمل  تسعى ا 

والتكنولوجيا لتحقيق ارتفا، يف مس توى املعيشة، وحتسني نوعية احلياة، ولقد اكتسبت التمنية دالةل احلل السحري لقضااي 

انية ومشتالهتا، عندما وضعت أأدبيات التمنية ما يسمى ابلبدلان املتخلفة أأو النامية والبدلان املتقدمة، وأأكدت اجملمتعات اال نس

ذا اكنت التمنية مبفهوهما الشامل ال تقتار عىل  أأن الفرق بني اجملموعتني هو قصور التمنية يف الأوىل وجناهحا يف الثانية. وا 

لية التغيري اجملمتعية الواعية ذات الأبعاد الاقتصادية والاجامتعية والثقافية اجلانب الاقتصادي فقط، بل تركز عىل مع 

ال  ىل رفع مس توى معيشة الفرد وشعوره بقميته وماكنته يف جممتعه، فان هذه التمنية ال ميكن أأن تتحقق ا  والرتبوية، الهادفة ا 

ية، بل أأن الرتبية حتظى من بني تكل املؤسسات بدور بتضافر هجود املؤسسات الاجامتعية املوجودة ابجملمتع ومن بيهنا الرتب 

 (15-11:10ممتزي يف أأحداث التمنية واس متراريهتا)

ويزداد الاعرتاف يوما بعد يوم  ابملعسكرات  وتربية اخلالء كناحيتني تربويتني هامتني رمغ اهنام مل تدخل املؤسسات         

جديد نسبيا يف نظامنا احلايل لتعلمي  للك من التلميذ واملدرس لتعايء التعلميية من فرتة قصرية ،فان تربية اخلالء حقل 

ادلميقراطي فهيي فرصة ملواطين الغد ان يعرفوا ويشعروا ادلميقراطية ويعيشوها. ويرتىب  الفرد عن طريق خربات  احلياة 

 املبارشة جتعل  التعمل  والتعلمي  ممكنني يف اجلو البعيد عن الشلكية.

ذا اك         نت للرتبية مبؤسساهتا اخملتلفة النظامية وغري النظامية دورا أأساس يا يف تمنية اجملمتع وتطويره، فان ادلراسة احلالية وا 

ىل التعرف عىل ادلور الرتبوي اذلي ميكن أأن يقوم به اخملمي  يف بناء خشصية الطالب من مجيع النوايح الاجامتعية  تسعى ا 

  نية.والنفس ية والثقافية والبدنية وامله 

نظرا للتقدم التكنولويج وغلبة الآةل يف أأداء الأعامل وتعقد احلياة بلك مظاهرها وما يعانيه ش بابنا اليوم من  :أأمهية ادلراسة

ن أأمهية  الفراغ بنوعيه املادي والرويح اذلي أأدى بدوره ا ىل ظهور مناذج عديدة من السلوك غري املرغوب فيه يف جممتعنا فا 

 قاط الآتية:  ادلراسة تتجىل يف الن

تتناول ادلراسة موضوعا حيواي برتكزيها عىل الأدوار الرتبوية اليت يقوم هبا اخملمي، وما يرتتب عىل ذكل من تمنية ثقافية  -1 

ن  ونفس ية وأأخالقية وجسمية لفئة طالب اجلامعة من الش باب اذلين يمتزيون خبصائص جتعل مهنم عنواان ملس تقبل أأفضل ،ا 

 .مل معهم وتطبيعهم اجامتعياأأحس نا فهمهم والتعا
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توحض هذه ادلراسة امهية ودور  التخيمي يف بناء الطالب حيث ادلراسات السابقة ختلو من ادلراسات الليبية يف جمال   - 2

 . التخيمي

 قد تس تفيد مهنا وزارة الرتبية والتعلمي العايل يف تفعيل التخيمي يف املؤسسات ) املدارس  واجلامعات(  - 3

 تس تفيد مهنا املؤسسات الاجامتعية احلريصة عىل تربية السءء ميل النوادي وامجلعياتقد   -4

 .اخلريية من خالل ما تقدمه ادلراسة من بيان للأدوار اليت يقدهما اخملمي

         . قد تفيد أأولياء الأمور يف التعرف عىل خدمات اخملمي، واملشاركة يف تمنيته أأو تطويره  -5

 .سشطني واملرشدين ذوي الاحتاكك املبارش ابلتخيميقد تفيد امل  - 6 

 التعرف عىل دور اخملمي يف بناء خرجي لكية الرتبية البدنية من وهجة نظر املرشفني واملشاركني فيه . :هدف ادلراسة

 تساؤال ادلراسة:

 ما  ي الادوار الرتبوية اليت يقوم به اخملمي من وهجت نظر القامئني عليه واملشاركني فيه؟ -1

 ما مدى قيام اخملمي بدوره الرتبوي من وهجة نظر القامئني عليه واملشاركني فيه؟ -2

 :مصطلحات ادلراسة

( 1991عرف قاموس الرتبية ادلور بأأنه:" سلوك اجامتعي متوقع من أأشخاص يشغلون مراكز معينة يف اجملمتع" )اخلرايش، 

(16 :116) 

جرائيا بأأنه "مجمو، ا لأنشطة الاجامتعية والثقافية والنفس ية واجلسمية اليت يقوم هبا اخملمي بغرض ويعرف الباحث ادلور الرتبوي ا 

 تمنية خشصية املشاركني فيه.

ويعرف الباحث القامئني عىل اخملمي بأأهنم: "مجموعة من الأساتذة  احلاصلني عىل دورات تدريبية متخصصة تؤهلهم لقيادة -٢

 ."اخملمي واال رشاف عليه

جرائيا بأأنه:" عبارة عن مظهر من مظاهر السشاط الطاليب ،ميارس فيه املشاركون أألواان تختلفة من ويعرف الباحث اخملمي  -٣ ا 

الأنشطة الرايضية والثقافية والرتوحيية والاجامتعية ،وفقا لربانمج حمدد مس بقا ،وذكل خالل فرتة حمددة وتقوم به يف العادة 

 .ت واملنظامت مؤسسة تعلميية أأو منظمة طالبية أأو غريها من املؤسسا

 :ادلراسات السابقة

 (25) ""دراسة لبعض املتغريات املتصةل ابجتاهات طالب جامعة أأم القرى حنو الرتوحي (:بعنوان 1987دراسة امحلايم)  -1

ىل التعرف عىل بعض املتغريات املتصةل ابجتاهات طالب جامعة أأم القرى حنو الرتوحي واش متلت .هدفت هذه ادلراسة ا 

وتوصلت ادلراسة .( طالب من طالب لكيات الرتبية، والعلوم التطبيقية، والعلوم الاجامتعية 202 ) عينة ادلراسة عىل
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ىل أأنه ال توجد عالقة بني اجتاهات الطالب حنو الرتوحي ولك من املس توايت ادلراس ية، وطبيعة ادلراسة، ودراسة  ا 

 .مادة الرتبية الرتوحيية، واملامرسة الرايضية

سالمية(:بعنوان 1994دراسة العودة)  -2 لقاء الضوء عىل بعض 8)  "" الرتوحي الرتبوي: "رؤية ا  ىل ا  (هدفت هذه ادلراسة ا 

وأأبرزت ادلراسة أأن هناك تروحيا تربواي ا سالميا يتسق مع  .جوانب الرتوحي الرتبوي من منظور ادلين اال ساليم احلني 

كام أأبرزت ادلراسة أأن  .تخدم وسائلها، ومؤسساهتاالرتبية اال سالمية ويسعى ا ىل حتقيق أأهدافها، وتسهيل هممهتا، ويس  

ذا وجدت العزامئ الصادقة كذكل أأبرزت ادلراسة أأن  .الرتوحي مبفهومه الرتبوي اال ساليم قابل للتطبيق يف اجملمتع املسمل ا 

 .الرتوحي املعارص يف مجمهل مس تورد من الغرب وهو نتيجة ذلكل غي ر متسق مع املفهوم اال ساليم الرتبوي

ىل  (1) ""اخملمي الرتبوي اس تخدامه يف ادلعوة ا ىل هللا تعاىل" دراسة تأأصيلية ( بعنوان: 1997د، )عاب -3 هدفت ادلراسة ا 

وما بعده، و كذكل التعرف عىل احلمك الرشعي  -صىل هللا علية وسمل-التعرف عىل تخاميت اجلهاد عىل عهد رسول هللا 

ىل التعرف عىل استامثر ادلعوات  يف المتثيل والأانش يد اال سالمية بوصفهام نشاطني ضافة ا  من أأنشطة اخملمي الرتبوي ،ا 

ىل أأن وسائل ادلعوة ا ىل هللا تعاىل اجهتادية تتغري من  العاملية اخملتلفة للمخاميت الرتبوية. وقد أأشارت نتاجئ البحث ا 

يعة. كذكل ظهر عار ا ىل عار و ي ليست توقيفية. واملهم هو أأن تكون الوسائل ادلعوية منضبطة بأأحاكم الرش 

للباحث من خالل السرشات واملعلومات والتقارير عن اخملاميت أأن هناك تقاراب كبريا بني برامج هذه اخملاميت وبني 

توجد فروق جوهرية بني متوسطات درجات الطلبة يف جمال أأمهية الرتوحي  -.الأنشطة اليت ميارسها املشاركون فهيا

آداب الرتوحي  .لصاحل اال انث، ويف جمال ممارسة الأنشطة الرتوحيية لصاحل اذلكور وفوائده، وجمال ضوابط وأ

هدفت ادلراسة  (21( : اجتاهات طالب جامعة الفاحت خنو استامثر لأوقات الفراغ  )1998محمد عطية املقروش : ) -4

الانشطة  ماكنة السشاط الراييض بني-التعرف عىل اساليب املثىل الستامثر اوقات الفراغ دلى طالب جامعة الفاحت

 –(طالب مت اختيارمه من )لكية الرتبية البدنية  301الاخرى  مدى توافر الاماكنيات املادية والبرشية  غينة ادلراسة)

% وامه ما 5لكية العلوم ( مت اختيارمه عشوائيا  بسس بة  –لكية الرتبية  –لكية الفنون والاعالم  –لكية اللغات 

وقت -اخلدمة العامة( –اخللوي  –الاجامتعي  –الراييض –طة )السشاط الثقايف توصلت اليه النتاجئ اكن ترتيب الانش

العطةل الاس بوعية( واحنار اماكن  ممارسة الانشطة  يف )  –عطةل الصي    -ممارسة الانشطة )بعد ادلوام اليويم 

الاماكن والاهجزة الساحات الشعبية( ام من حيث مناس بة  –النادي  –الصاالت اخلاصة  –بيوت الش باب  –اللكية 

والادوات ملامرسة الانشطة  )غري مناس بة للسشاط الفين( )ومناس بة جدا للسشاط الاجامتعي ( )ومناس بة اىل حد ما 

 اخلدمة العامة(.–واخللوي  –الثقايف –للسشاط الراييض 

 القامئني نظر وهجة من رهاتطوي وس بل غزة مبحافظات الصيفية للمخاميت الرتبوي : ادلور 2005اكرم عبد القادر منصور  -5

 القامئني نظر وهجة من غزة مبحافظات الصيفية للمخاميت الرتبوي ادلور ا ىل التعرف ادلراسة هدفت (3فهيا) واملشاركني علهيا

 ،س نوات املشاركة مرات اجلسس، عدد" املس تقةل ادلراسة متغريات بني الاختالف أأثر عن ،والكش  فهيا واملشاركني علهيا

 الوصفي املهنج اس تخدام ومت.الصيفية اخملاميت به تقوم اذلي الرتبوي لدلور الفئات هذه تقدير درجات عىل"اكن اخملمي،م اخلربة

 عىل القامئني ولك س نة( 18 - .(م 2006غزة، مبحافظة الصيفية اخملاميت يف املشاركني مجيع من ادلراسة جممتع وتكون التحلييل

 ( 308 ) من مكونة طبقية عشوائية عينة عىل الاستبانة وطبقت %15 ) بني ما رمهأأعام بلغت - 2005 ) للعام اخملاميت

 املعيارية، والاحنرافات املتوسطات، اس تخدام ومت .مرشفا( 60٠ ) عددمه والبالغ اخملاميت، عىل القامئني ولك املشاركني من

 :التالية النتاجئ عن ادلراسة وأأسفرت.(ت)واختبار املئوية، والسسب
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 القامئني، نظر وهجة (من78.85, بسس بة) غزة مبحافظات الصيفية اخملاميت يف الرتبوي ادلور متثل عن ادلراسة كشفت-١

 ( والنفيس66.84الاجامتعي) اجملال فاكن الأربعة ادلراسة جماالت عىل توزعت املشاركني نظر وهجة من (64.85 ) وبسس بة

 (29.86( والنفيس)96.84والاجامتعي)( واجملال القامئني، نظر وهجة (من66.73) واجلسمي (44.69والثقايف) ، (74.86)

 .املشاركني نظر وهجة من ((18.71)٧ )(،واجلسمي54.71) ،والثقايف(

 البعد يف يمتثل اكن واملشاركني املسشطني من لك يراها كام ، الصيفية للمخاميت الرتبوية الأدوار يف ش يوعا الأبعاد أأكرث -٢

 .النفيس

 -:اجراءات ادلراسة

  مت اس تخدام املهنج الوصفي التحلييل نظرا ملناسبته لأغراض ادلراسة؛   :أأوالً: مهنج ادلراسة

يتكون جممتع ادلراسة من طالب الس نة الرابعة  بلكية الرتبية البدنية  جامعة الزاوية  واملرشفني عىل     :اثنيًا: جممتع ادلراسة

 . اخملمي

وعددمه   2016_2015ادلراسة "عينة معدية لطالب الس نه الرابعة للعام اجلامعي  اختريت عينة   :اثلثًا: عينة ادلراسة

 (مرشفا.11(طالبا واملرشفني امللكفني  ابلأرشاف عىل اخملمي وعددمه )34)

عداد الاستبانة لقياس ادلور الرتبوي للمخمي من وهجة نظر القامئني علهيا واملشاركني فهيا وذكل    :أأداة ادلراسة:رابعا  من مت ا 

 :خالل اتبا، اخلطوات التالية

عداد استبانة يف اجملاالت امخلسة)الاجامتعي، النفيس، الثقايف، البدين. املهين(.-  ا 

( فقرة موزعة عىل مخسة جماالت عىل احدى عرش أأس تاذا  79مث عرضها الاستبانة بصورهتا الأولية واليت تكونت من) -

وذكل للتأأكد من صدق فقراهتا   س امترة يف لكية الرتبية البدنية جامعة الزاويةتختصا اذلين قاموا بأأبداء مالحظاهتم عىل الا

 . وصالحيهتا للتطبيق

وبذ كل أأصبحت الاستبانة تمتتع بدرجة معقوةل من الصدق الظاهري أأو .مث اعادة صياغة الاستبانة طبقا ملالحظات املطلوبة-

وذكل كام هو مبني يف حبساب ثبات احملاور وثبات  الاس امترة   وابلتايل قام الباحيان .صدق احملتوى أأو صدق احملمكني

 (.1اجلدول )
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 (يوحض درجة الثبات للك حمور ودرجة ثبات الاس تبيان1جدول )

 

 

 

 

 

 

 

الوزن املئوي  –( 100×اللك÷  السسب املئوية_ معادةل كوبر )اجلزء –:مت اس تخدام املتوسط احلسايب  الوسائل اال حصائية

 املرحج.

جابة -عرض النتاجئ ومناقش هتا:  عليه ظر القامئنين وهجة من الرتبويه  بدور اخملمي قيام مدى التساؤل ما هذا عن ولال 

 فيه؟ واملشاركني

امخلسة  ادلراسة جماالت من جمال للك اللكية والسسب احلسابية املتوسطات خالل من وذكل البياانت بتحليل الباحيان قام  

 :التايل النحو عىل وذكل اجملاالت من جمال للك اللكية ادلرجة وبني جممتعة امخلسة  اجملاالت حبساب قام ،مث

من خالل اس امترة الاس تبيان اليت مت توزيعها عىل عينة البحث  ادلراسة جماالت عىل العينة أأفراد س تجاابتا حساب:أأوال

 الوزن املئوي املرحج مت التوصل اىل النتاجئ التالية: –السسب املئوية –احلسابية  املتوسطات ابس تخدام وذكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 درجة الثبات احملور   م

 6.557 احملور الاجامتعي 1

 74.15 احملور النفيس 2

 73.47 احملور الثقايف 3

 78.14 احملور البدين 4

 72.36 ور املهيناحمل 5

 74.94 ثبات الاس تبيان 6
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 ئوية لفقرات احملور الاجامتعي للمرشفني والطالب عينة البحث(يوحض الرتتيب و التكرار والقمية والسس بة امل 2جدول ) 

% ( واكنت 100ىل نس بة الس تجاابت عينة البحث من املرشفني يف اجلانب الاجامتعي اكنت)(ان اع2يتضح من اجلدول )

%( وتشري 100(قد حققت اعىل نس بة مئوية حيث اكنت) 3- 1%( ويتبني من اجلدول ان الفقرة )36.36اقل اجابة)

 %(36.36---%100بياانت اجلدول ان السسب املئوية مجليع الفقرات تراوحت بني )

% ( واكنت 100(ان اعىل نس بة الس تجاابت عينة البحث من الطالب يف اجلانب الاجامتعي اكنت)2اجلدول )يتضح من 

%( وتشري بياانت 100(قد حققت اعىل نس بة مئوية حيث اكنت)5%( ويتبني من اجلدول ان الفقرة )85.27اقل اجابة)

 %(100 -% 85.27اجلدول ان السسب املئوية مجليع الفقرات تراوحت بني )

 N34 موافق لطالبا N11 موافق املرشفني اجلانب الاجامتعي م

الوزن املئوي  % القمية ك الرتتيب  

 املرحج

الوزن املئوي  % القمية ك الرتتيب

 املرحج

 العمل حنو املشاركني دافعية اخملمي يمني 1

 امجلاعي

1 

11 33 100 

 

3 

 

3 32 96 94,11 

 

2.94 

آداب ا ىل يرشد 2  2.88 88.23 90 30 5 2.82 81.81 27 9 3 الاستئذان أ

 2.94 94,11 96 32 3 3 100 33 11 1 التسامح خلق عىل يشجع 3

كرام قمية يمني 4  2.94 94,11 96 32 3 2.72 72.72 24 8 5 الضي  ا 

آداب ا ىل املشاركني يرشد 5  3 100 102 34 1 2.90 90.9 30 10 3 التحية أ

 2.94 97,05 99 33 3 2.82 81.81 27 9 3 اجلريان حبقوق الوفاء قمية يعزز 6

 2.79 85.27 87 29 7 2.72 45.45 15 5 8 املساجد يف العمل جمالس ا ىل يوجه 7

 وزايرة الأرحام صةل عىل يشجع 8

 الأصدقاء

5 

7 21 63.63 

2.63 4 

21 93 91.17 

2.91 

 2.82 85.27 87 29 6 2.54 54.54 18 6 7 احملتاجني ةمواسا يف يرغب 9

 2.91 94,11 96 32 4 2.81 81.81 27 9 4 الأصدقاء اختيار حسن ا ىل يرشد 10

آداب يغرس 11  2.94 94,11 96 32 3 2.90 90.9 30 10 2 الآخرين مع التعامل أ

 اللباس مبواصفات الالزتام عىل حيث 12

 اال ساليم

9 

4 12 90.9 

2.90 3 

32 96 94.11 

2.94 

 2.97 97,05 99 33 2 2.72 72.72 24 8 5 الناس تخالطة حسن عىل يشجع 13

 2.88 91.18 93 31 5 2.54 72.72 24 8 6 احلوار بأأدب الالزتام ا ىل يوجه 14

 احلفالت مساوئ ا ىل النظر يلفت 15

 اخملتلطة

7 

6 18 54.54 

2.18 4 

32 96 94.11 

2.91 
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 يوحض الرتتيب و التكرار والقمية والسس بة املئوية لفقرات احملور النفيس  للمرشفني والطالب عينة البحث (3جدول )

 

% ( واكنت 90.9(ان اعىل نس بة الس تجاابت عينة البحث من املرشفني يف اجلانب النفيس اكنت)3يتضح من اجلدول )

شري بياانت %( وت 90. 9(قد حققت اعىل نس بة مئوية حيث اكنت)15%( ويتبني من اجلدول ان الفقرة )45.45اقل اجابة)

 %(45.45---%90.9اجلدول ان السسب املئوية مجليع الفقرات تراوحت بني )

 N34 موافق لطالب N11 موافق املرشفني اجلانب النفيس م

الوزن املئوي  % القمية ك الرتتيب
 املرحج

الوزن املئوي  % القمية ك الرتتيب
 املرحج

 فامي ابملودة املشاركون يشعر 1

 .بيهنم

5 

7 21 63.63 

2.54 3 31 93 91.17 2.91 

 سالمة عىل املشاركني حيث 2

 .الأحقاد من الصدر

3 

8 24 72.72 

2.72 3 31 93 91.17 2.91 

 2.91 91.17 93 31 3 2.27 54.54 18 6 7 .والقدر ابلقضاء اال ميان يرخس 3

 2.91 91.17 93 31 3 2.72 81.81 27 9 3 .هللا يف احلب مبدأأ  يمني 4

 الثقة املشاركني يف يغرس 5

 .ابلنفس

2 

9 27 81.81 

2.81 3 31 93 91.17 2.91 

 2.82 85.27 87 29 6 2.72 72.72 24 8 3 . النفس حماس بة ا ىل يدعو 6

 حيب أأن عىل املشارك حيث 7

 .لنفسه حيب ما لأخيه

6 

7 21 63.63 

2.45 4 31 93 91.17 2.88 

 عزتازالا املشارك يف يغرس 8

 .بدينه

7 

6 18 54.54 

2.27 2 32 96 94,11 2.94 

 2.88 88.23 90 30 4 2.45 54.54 18 6 6 .الآخرين عىل التكرب من حيذر 9

 ضبط عىل املشارك يدرب 10

 الانفعاالت

3 

9 27 81.81 

2.72 1 34 102 100 3 

 القلق من التحرر عىل يساعد 11

 .احلرجة املواق  يف واخلوف

3 

8 24 72.72 

2.72 5 30 90 88.23 2.85 

 3 100 102 34 1 2.63 81.81 27 9 4 .احلياء قمية يمني 12

 ودانءة الابتذال من حيذر 13

 .النفس

8 

5 15 45.45 

2.18 3 31 93 91.17 2.91 

 مع اال جيايب التفاعل عىل حيث 14

 .املسلمني قضااي

6 

6 18 54.54 

2.45 4 30 90 88.23 2.88 

 الرشي  فسالتنا رو  يقوي 15

 .املشاركني بني

1 

10 30 90.9 

2.90 2 32 96 94,11 2.94 
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% ( واكنت 100(ان اعىل نس بة الس تجاابت عينة البحث من الطالب يف اجلانب النفيس اكنت)3يتضح من اجلدول )  

%( وتشري 100يث اكنت)(قد حققت اعىل نس بة مئوية ح 12 - 10%( ويتبني من اجلدول ا ن الفقرة )85.27اقل اجابة)

 %( 100 -%85.27بياانت اجلدول ان السسب املئوية مجليع الفقرات تراوحت بني )

  يوحض الرتتيب و التكرار والقمية والسس بة املئوية لفقرات احملور الثقايف للمرشفني والطالب عينة البحث(4جدول )

% ( واكنت 81.81عينة البحث من املرشفني يف اجلانب الثقايف اكنت)ة الس تجاابت  (ان اعىل نسب4يتضح من اجلدول )

%( وتشري بياانت 81.81(قد حققت اعىل نس بة مئوية حيث اكنت)9%( ويتبني من اجلدول ان الفقرة )45.45اقل اجابة)

%(  81.81-% 45.45اجلدول ان السسب املئوية مجليع الفقرات تراوحت بني )  

% ( واكنت 88.23نس بة الس تجاابت عينة البحث من الطالب يف اجلانب الثقايف اكنت) (ان اعىل4يتضح من اجلدول )

%( وتشري 88.23(قد حققت اعىل نس بة مئوية حيث اكنت)12- 1%( ويتبني من اجلدول ان الفقرة )76.47اقل اجابة)

 %(88.23---%76.47بياانت اجلدول ان السسب املئوية مجليع الفقرات تراوحت بني )

 N34 موافق لطالب N11 موافق املرشفني اجلانب الثقايف م

 الوزن املئوي املرحج % القمية ك الرتتيب الوزن املئوي املرحج % القمية ك تيبالرت 

 2.88 88.23 90 30 1 2.63 63.63 21 7 3 .والبحث القراءة عىل اخملمي يشجع 1

 2.82 82.35 84 28 3 2.18 45.45 15 5 8 .التقارير وكتابة التلخيص همارة يمني 2

 2.76 94,11 96 32 5 2.45 54.54 18 6 5 .الأدبية املشاركني مواهب يرعى 3

 2.82 85.27 87 29 3 2.45 54.54 18 6 5 .الثقافية اللقاءات يف املشاركة ا ىل يدعو 4

 املراكز زايرة ا ىل املشاركني يدعو 5

 ) الثقافية

7 

 18 54.54 

2.36 6 26 78 76.47 2.73 

 2.76 79.41 81 27 5 2.81 81.81 27 9 1 .امجلع أأمام التحدث همارة يمني 6

 2.76 79.41 81 27 5 2.72 72.72 24 8 2 .للمشاركني حوارية جلسات يعقد 7

 الندوات تنظمي عىل املشاركني يدرب 8

 الثقافية

2 

8 24 72.72 

2.72 3 28 84 82.35 2.82 

 ثقافية مسابقات للمشاركني يقدم 9

 .متنوعة

1 

9 27 81.81 

2.81 2 30 90 88.23 2.85 

عداد يف شاركنيامل  يدرب  10  جمةل وحترير ا 

 .نرشة أأو

6 

5 15 45.45 

2.36 5 27 81 79.41 2.76 

 املؤسسات زايرة عىل املشاركني حيث 11

 .الاجامتعية

2 

8 24 72.72 

2.72 2 29 87 85.27 2.85 

عداد همارة يمني 12  2.88 91.17 93 31 1 2.63 63.63 21 7 3 .الثقافية املسابقات ا 

 2.79 82.35 84 28 4 2.54 63.63 21 7 3 .ليبيا جبغرافية املشاركني يعرف 13

 2.82 85.27 87 29 3 2.54 54.54 18 6 4 .املعارص بتارخي ليبيا املشاركني يعرف 14

 2.82 85.27 87 29 3 2.54  72.72 24 8 2 .اجملمتع يف وحدودها احلرية مفهوم يوحض  15
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 يوحض الرتتيب و التكرار والقمية والسس بة املئوية لفقرات احملور املهين للمرشفني والطالب عينة البحث (5جدول )

 

% ( واكنت اقل 100(ان اعىل نس بة الس تجاابت عينة البحث من املرشفني يف اجلانب املهين اكنت)5يتضح من اجلدول )

ياانت %( وتشري ب 100(قد حققت اعىل نس بة مئوية حيث اكنت)12%( ويتبني من اجلدول ان الفقرة )54.54اجابة)

 (-%100% - 54.54اجلدول ان السسب املئوية مجليع الفقرات تراوحت بني )

% ( واكنت 82.35(ان اعىل نس بة الس تجاابت عينة البحث من الطالب يف اجلانب املهين اكنت)5ويتضح من اجلدول )

س بة مئوية حيث (قد حققت اعىل ن 9- 8- 6 -4- 3- 2- 1%( ويتبني من اجلدول ان الفقرة رمق )73.58اقل اجابة)

  %(73.58---%82.35%( وتشري بياانت اجلدول ان السسب املئوية مجليع الفقرات تراوحت بني )82.35اكنت)

 

 N34 موافق  الطالب N11 موافق املرشفني اجلانب املهين م

الوزن املئوي  % القمية ك الرتتيب

 املرحج

الوزن املئوي  % القمية ك الرتتيب

 املرحج

 2.64 79.41 81 27 2 2.72 72.72 24 8 3  اذلايتتعويد اخلرجي عىل التعمل 1

تكوين العادات والاجتاهات العلمية دلى اخلرجي للمس تقبل اكلتفكري  2

 العلمي وحب النظام وادلقة

 

3 

 

8 24 72.72 

 

2.72 

 

2 

 

27 81 79.41 

 

2.62 

 2.67 79.41 81 27 2 2.72 72.72 24 8 3 الاهامتم ابلسشاطات العلمية املصاحبة للمخمي  3

تمنية رو  التحليل واملناقشة دلى الطالب من خالل السشاط العلمي  4

 داخل اخملمي

 

3 

 

8 24 72.72 

 

2.72 

 

1 

 

28 84 82.35 

 

2.76 

 2.58 73.58 75 25 4 2.72 72.72 24 8 3 تمنية رو  الابدا، العلمي دلى الطالب داخل اخملمي  5

  ة خالل فرتة اخملميتظمني مهنج اخملمي احدث النظرايت العلمي 6

6 

 

6 18 54.54 

 

2.45 

 

2 

 

27 81 79.41 

 

2.67 

 2.61 76.47 78 26 3 2.63 63.63 21 7 4 تشجيع التفوق العلمي من خالل املشاركة يف اخملمي 7

 2.67 79.41 81 27 2 2.54 54.54 18 6 5 مينح اخملمي اخلرجي الاملام بتسار، التغيري املعريف  8

 2.67 79.41 81 27 2 2.81 81.81 27 9 2 لعايل ابملسؤولية يف تأأدية الواجباتمتية الشعور ا 9

 2.64 76.47 78 26 3 2.72 72.72 24 8 3 غرس الاجتاه حنو املهنة 10

 2.64 76.47 78 26 3 2.81 81.81 27 9 2 تعميق شعور اخلرجي ابملسؤولية اليت س تعطى هل  11

 2.61 73.58 7.5 25 4 3.00 100 33 11 1 للمخاميت تعويد الطلبة غن كيفية وضع برامج 12

 2.64 76.47 78 26 3 2,81 909 30 10 2 التأأكد عىل الالزتام مبعايري اخالقيات املهنة 13

 2.61 73.58 75 25 4 2.63 63.63 21 7 4 توفري مس تلزمات الرضاء عن العمل دلى اخلرجي 14

  يا وعقليا وجسمياحتقيق التاكمل يف بناء خشصية اخلرجي نفس   15

2 

 

9 27 81.81 

 

2.81 

 

3 

 

26 78 76.47 

 

2.64 
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 (يوحض الرتتيب و التكرار والقمية والسس بة املئوية لفقرات احملور البدين للمرشفني والطالب عينة البحث6جدول )

 

% ( واكنت اقل 90.9(ان اعىل نس بة الس تجاابت عينة البحث من املرشفني يف اجلانب البدين اكنت)6يتضح من اجلدول )

%( وتشري بياانت 90.9(قد حققت اعىل نس بة مئوية حيث اكنت)14%( ويتبني من اجلدول ان الفقرة )54.54اجابة)

 %(54.54---% 90.9املئوية مجليع الفقرات تراوحت بني )اجلدول ان السسب 

املرش  اجلانب البدين م

 فني

       N11 موافق

 طالبال

 N34 موافق

القمي ك الرتتيب

 ة

الوزن     %

 املئوي املرحج

    

 الرتتيب

الوزن املئوي  % لقمية ك

 املرحج

 2.97 97,05 99 33 1 2.72 72.72 24 8 3 .السلمي اجلسم يف السلمي العقل مبدأأ  يغرس 1

 الرايضة ممارسة عىل حتث اليت ابلنصوص يذكر 2

 .البدنية

3 

9 27 81.81 

2.72 2 

32 96 94,11 

2.94 

 2.91 91.17 93 31 3 2.81 81.81 27 9 2 .البدنية اللياقة تدريبات عىل اخملمي حيافظ 3

تنظمي  وطرق الرايضية ابلقوانني املشاركني يعرف 4

 .املبارايت

6 

8 24 72.72 

2.36 5 

29 87 85.27 

2.85 

 2.88 88.23 90 30 4 2.54 54.54 18 6 4 .للمشاركني راييض دوري بتنظمي يقوم 5

 2.85 85.27 87 29 5 2.54 54.54 18 6 4 .الأولية اال سعافات يف دورة يقدم 6

 2.88 91.17 93 31 4 2.45 54.54 18 6 5 .للمشاركني حصية توعية محةل ينظم 7

 2.91 94,11 96 32 3 2.36 72.72 24 8 4 ."امجلال حيب مجيل هللا ا ن"قمية يغرس 8

 2.76 82.35 84 28 7 2.54 63.63 21 7 4 .السلمية التغذية واعدبق املشاركني وعي يمني 9

 2.73 82.35 84 28 8 2.36 63.63 21 7 6 .للمشاركني ممزية رايضية عروضا يقدم 10

 السمعية احلواس تدريب يف تسامه أأنشطة يقدم  11

 .والبارية

4 

6 18 54.54 

2.54 8 

28 84 82.35 

2.73 

 من هللا ا ىل وأأحب ريخ القوي املؤمن"قمية يغرس 12

 املؤمن الضعي 

4 

7 21 63.63 

2.54 8 

28 84 82.35 

2.73 

 2.67 76.47 78 26 9 2.54 54.54 18 6 4 . الس باحة بتعلمي اخملمي هيمت 13

 2.73 82.35 78 28 8 2.90 90.9 30 10 1 .الرايضية املسابقات من العديد للمشاركني يقدم 14

هامل من حيذر 15  2.79 88.23 90 30 6 2.72 72.72 24 8 3 .البدن حق ا 
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% ( واكنت 97.05(ان اعىل نس بة الس تجاابت عينة البحث من الطالب يف اجلانب البدين اكنت)6يتضح من اجلدول )

%( وتشري بياانت 97.05(قد حققت اعىل نس بة مئوية حيث اكنت)1%( ويتبني من اجلدول ان الفقرة )76.47اقل اجابة)

 %(.76.47---%97.05ت تراوحت بني )ول ان السسب املئوية مجليع الفقرااجلد

 

 (يوحض  متوسط السسب املئوية للك حمور لعينة البحث )املرشفني والطالب( وكذكل متوسط السسب بيهنم وترتيب احملاور7جدول )

 

اخملمي من خالل اجاابت العينة عيل حماور الاس تبيان  يف الرتبوي ادلور متثل عن ادلراسة ( كشفت7من خالل اجلدول  )

الطالب واكنت السس بة اللكية  نظر وهجة من %( 81.04وبسس بة ) املرشفني، نظر وهجة من %(68.82بسس بة) اكنت

 الاجامتعي  املرشفني ،اجملال  نظر وهجة اجملال  من فاكن امخلسة ادلراسة جماالت عىل توزعت % 74.93للعينة 

 وهجة %( و من67.26واملهين )  %( 73.93والبدين) % (،  63.63والثقايف) ،%(   67.26)   والنفيس ، %(72.06(

%( واملهين 82.35) )%(،والبدين83.32%(، والثقايف)81.04%(،والنفيس)81.04ال الاجامتعي)نظر الطالب اجمل

(77.46.)% 

( املتعلق ابجلانب الاجامتعي للمرشفني  يتبني  ان اغلب عبارات اجلانب 2يتبني من خالل اجلدول )مناقشة النتاجئ: 

جات العبارات عىل النحو التايل  مبس توى عايل جدا  الاجامتعي توزعت و بني املس توى العايل جدا ومس توي ضعي  جدا 

(   14 – 13- 4%) 70( وبسس بة متوسطة فوق 10- 6 -2%)80(ومبس توى عايل فوق  11- 5- 3 -1% )90فوق 

 12- 7%)50(ومبس تو ى ضعي  جدا  اقل من 15- 9%)50( ومبس توى ضعي  فوق 8)60وجات العبارات مبس تومىقبول

اجلانب الاجامتعي  توزعت الفقرات بني املس توى العايل جدا ومس توي  العايل وجات  ( و يتضح حبصوص الطالب يف

متوسط ادلور 

 الرتبوي

 البيان جلانب الاجامتعيا اجلانب النفيس اجلانب الثقايف اجلانب البدين اجلانب املهين

       n11املرشفني 72.06% 67.26 63.63% 73.93% 67.26% 68.82%

 الرتتيب الثاين الثالث الرابع الاول الثالث م 

         n34 الطالب 81.04% 81.04% 83.32% 82.35% 77.46% 81.04%

 الرتتيب الثالث الثالث م الاول الثاين الرابع 

 املتوسط 76.55% 74.15% 73.47% 78.14% 72.36% 74.93%

      n45الرتتيب اللكي الثاين الثالث الرابع الاول اخلامس 
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(ومبس توى  15 -14 -13 - 11- 10- 8- 6- 5- 4- - 3 -1% )90العبارات عىل النحو التايل  مبس توى عايل جدا فوق 

 (( 12- 9- 7 -2%)80عايل فوق 

مي  يوفر فرص عديدة لتمنية الشخصية للمشارك فيه مما جيعهل اكرث (  ان اخمل1997وهذا ما يتفق مع ما ذكرته هتاين الس يد)

تكيفا وتوافقا مع امجلاعة وجيعهل اكرث اعامتدا عىل نفسه ويكتش  اماكنيته اجلسمية والعقلية. واكدت  نتاجئ دراسة محمد 

ذلي يرخسه من خالل ( غىل امهية اخملمي الرتبوي ا2005( اكدت دراسة اكرم منصور)2014فرج بن سلمي ) -املقروش 

 املشاركة فيه.

( املتعلق ابجلانب النفيس للمرشفني  يتبني  ان اغلب عبارات اجلانب النفيس توزعت بني املس توى 3ومن خالل اجلدول )

(ومبس توى  15% العبارة )90العايل جدا ومس توي ضعي  جدا وجات العبارات عىل النحو التايل  مبس توى عايل جدا فوق 

-1)60(  وجات العبارات مبس توى مقبول فوق  11 -2%) 70( وبسس بة متوسطة فوق 12 -10 -5- 4%)80عايل فوق 

( و يتضح حبصوص الطالب  13%)50(ومبس تو ى ضعي  جدا  اقل من 14 -9- 8 -3%)50( ومبس توى ضعي  فوق7

رات عىل النحو التايل  يف اجلانب النفيس توزعت الاس تجاابت  بني املس توى العايل جدا واملس توى العايل وجات العبا

-11-9-6-%)80(ومبس توى عايل فوق  15-13 -12 - 10- 8- 7- 5- 4- 5- -3 -2—1% )90مبس توى عايل جدا فوق 

14 )) 

ويؤرش اىل  ادلور اذلي يلعبه اخملمي يف توفري الاماكنيات العديدة لتمنية القمي  الاخالقية  والروحية والوجدانية  وكذكل 

 (2002-والاحباط) أآايت ابو جياب متنفسا لأبعاد القلق

( املتعلق ابجلانب الثقايف للمرشفني   يتبني  ان اغلب عبارات اجلانب النفيس توزعت بني 4يتبني من خالل اجلدول )

( وبسس بة متوسطة 9-6%)80املس توى العايل ومس توي ضعي  جدا وجات العبارات عىل النحو التايل  مبس توى عايل فوق 

 -3%)50( ومبس توى ضعي  فوق13 -12-1%)60(  وجات العبارات مبس توى مقبول فوق 15- 11 - 8 -7%) 70فوق 

 (10 -2%)50(ومبس تو ى ضعي  جدا  قل من 14 - 5 -4

و يتضح حبصوص الطالب يف اجلانب الثقايف توزعت الفقرات بني و يتضح حبصوص الطالب يف اجلانب الثقايف  توزعت  

% 90دا واملس توى العايل وجات العبارات عىل النحو التايل  مبس توى عايل جدا فوق الاس تجاابت  بني املس توى العايل ج

 (10 -7 -6 -5%)70(( وبسس بة متوسطة فوق 15-14 -12 -11 -9 -8 -4 -2 -1%)80( ومبس توى عايل فوق 12 -3)

من اكساهبم املعلومات   ومن خالل هذا يتضح ملا يف اجلانب الثقايف اذلي يوفره اخملمي للمشاركني فيه  من جوانب هممة

( ميكن أأن تسهم يف التمنية وحتسني احلياة، عن طريق 1988)10(كام اكد 1997املتعلقة بنوايح احلياة اخملتلفة  هتاين الس يد )

 تزويد الأفراد ابملعرفة واحلمكة واملهارة.                                                                         

(املتعلق ابجلانب املهين للمرشفني يتبني  ان اغلب عبارات اجلانب املهين توزعت بني املس توى 5 من خالل اجلدول )يتبني

 13- 12% العبارة )90العايل جدا ومس توي ضعي   وجات العبارات عىل النحو التايل  مبس توى عايل جدا فوق 

(  وجات العبارات مبس توى  10 -5 -4 -2-1%) 70( وبسس بة متوسطة فوق 15 -11-5-9%)80(ومبس توى عايل فوق 

 (.8 -6%)50( ومبس توى ضعي  فوق14 -7)60مقبول فوق 
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(( وبسس بة متوسطة فوق 4%)80و يتضح حبصوص الطالب يف اجلانب املهين توزعت الفقرات بني  مس توى عايل فوق 

قى خاللها خربات تعلميية مبارشة (ويتل1964( تشارلز بيوترش     )8-9-10-11-12-13-14-15 -7 -6 -5--%1-2-3)70

 لها عالقة بفرو، كثرية من املهناج

( املتعلق ابجلانب  البدين للمرشفني يتبني  ان اغلب عبارات اجلانب البدين  توزعت بني 6يتبني من خالل اجلدول ) 

%  العبارة 90ق املس توى العايل جدا ومس توي ضعي  جدا وجات العبارات عىل النحو التايل  مبس توى عايل جدا  فو 

(  وجات العبارات مبس توى مقبول فوق  15-8-4-1%) 70( وبسس بة متوسطة فوق 3-2%)80( ومبس توى عايل فوق 14)

 (. 13-11-7-6-5%)50( ومبس توى ضعي  فوق%9-10-12)60

-7-3-2-1% العبارة )90و يتضح حبصوص الطالب يف اجلانب البدين توزعت الاس تجاابت ت مبس توى عايل جدا فوق  

 (  . 13%) 70( ومبس توى متوسط فوق 15-14-13-12-11-10 -9--6-5-4%)80(ومبس توى عايل فوق  -8

ومن خالل ذكل يتأأكد دلينا ا ن للمخمي  دور تربوي واحض جتسد يف اس تجاابت عينة البحث عىل حماور 

(ان اخملمي يتيح   1985) س تاويالبدين (واليت اتفقت مع مذكره ال  –املهين  –الثقايف  –انفيس –الاس تبيان)الاجامتعي 

 هو ما املنظم املعسكر فرصة الاس تجامم جسميا وذهنيا وانفعاليا واس تعادة توازن خشصيته وأأمنه النفيس ويكد الس يد )بأأن

ال ن الرايضة البدنية جزء من . تتخذ من الطبيعة مدرس هتا وامجلاعة أأسلوهبا للحياة يف جممتع متعاون اجامتعية تربوية مؤسسة ا   ا 

من التبد ومل تعد اخملاميت ماكان يقيض فيه الفرد أأو امجلاعة وقتا للرتوحي  معادةل استيعاب الش باب كطاقة حنرص عىل أأن حنمهيا

 أأو الرتفيه فقط، بل أأصبحت وس يةل فاعةل يف املسامهة يف تربية شامةل، وأأمه أأهداف اخملاميت الآيت :

ممارسة القواعد الصحية السلمية مكامرسة أألوان من  ياة يف الهواء الطلق النقياحل  تمنية الكفاايت البدنية وصيانهتا عن طريق:*

 السشاط الراييض .تناول الغذاء الصحي السلمي يف مواعيده. النوم والاستيقاظ مبكرا.

*تمنية الصحة النفس ية والعقلية بقضاء فرتة زمنية يف جو من الهدوء والراحة والبعد عن التوترات العصبية الناجتة من العمل 

ش با، حب املغامرة الاكمنة يف نفوس الش باب والفتيان. ومالبساته.  ا 

جناز تختل  *تمنية القدرات والعالقات الاجامتعية نتيجة اشرتاك الفرد مع زمالئه يف السشاطات امل  تعددة وتعاونه معهم عىل ا 

الأعامل .ممارسة احلياة ادلميقراطية، حيث يعيء الأفراد معا يف تعاون تسوده الرو  ادلميقراطية، فيذوب التفاوت بني الأفراد 

ويبدي رأأيه من انحية املس توى الاجامتعي أأو اللون أأو ادلين، فا ن الك مهنم يتحمل املسؤولية وحيرتم الآخرين ويتعاون معهم 

باراحة فلك ذكل يعد ممارسة للحياة ادلميقراطية يف جممتع ميثل اجملمتع الكبري. تعرف الأفراد بيئهتم ووطهنم، لأن اخملاميت تقام 

كساب  الفرد همارات   يف أأماكن متعددة من الوطن. تمنية قدرة الاعامتد عىل النفس وحتمل املسؤولية وخدمة الآخرين. ا 

 عهل يقدر قمية الأعامل اليت يقوم هبا الأفراد يف حياهتم العادية همام اكنت بس يطةوخربات جديدة، جت

اتحة الفرصة للفرد أأن يتعمل عن طريق املامرسة والعمل، فالفرد يف  *تمنية همارات تروحيية ذات قمي تربوية وحصية واجامتعية. ا 

 اخملمي يتعمل عن طريق تفاعهل مع املواق  التعلميية.

ال يف جماالت العمل الفعلية حيث *تمنية القي ادة الصاحلة بني الأفراد، لأن فرص التدريب عىل القيادة ال توجد بشلك ملموس ا 

جراء التجارب عن طريق املالحظة واملشاهدة اتحة الفرصة للفرد لدلراسة وا    .تعد اخملاميت من أأكرث هذه امليادين فاعلية ا 
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جاابت عينة ادلراسة عىل أأن أأفراد  جوانب البحث ) الاجامتعي العينة يؤيدون ما ورد يف حمتوى عبارات مفهوم و تعكس ا 

و هو يبني أأن ادلور الرتبوي للمخمي واحض دلى أأفراد عينة ادلراسة .ومن خالل  البدين (–املهين  –النفيس  –الثقايف     –

فق مع ما ورد ابملراجع ذات الصةل وهبذا النتاجئ يرى الباحث أأن دور اخملمي الرتبوي واحض ومفهوم دلى عينة البحث واذلي يت

غ حتققت الاجابة عىل تساؤل البحث ولعل هذا يقدم لنا لبنة يف طريقة البحث يف هذا اجملال احليوي أأال وهو وقت الفرا

 اذلي يعترب مشلكة لك الأزمان .

 :امه الاس تستاجات

 املرشفني ، نظر وهجة %(من68.82, لزاوية بسس بة)اخملمي  بلكية الرتبية البدنية جبامعة ا يف الرتبوي ادلور ان --1 

  . املشاركني نظر وهجة من %(81.04 ) وبسس بة    

 %(74.93الطالب( )–وان متوسط نس بة ادلور الرتبوي لاكمل عينة البحث)املرشفني  -

 املهين ( –الثقايف  –النفيس  –الاجامتعي  –ان تريب احملاور الس تجاابت  املرشفني اكن اكلتايل)البدين  -3

 املهين ( –الاجامتعي  –النفيس  –البدين  –ان ترتيب احملاور الس تجاابت الطالب عىل النحو التايل )الثقايف -4

العبارات الاعىل اس تجابة للطالب يف اجلانب البدين  )يقدم للمشاركني العديد من املسابقات الرايضية. حيافظ اخملمي عىل -5

مبدأأ العقل السلمي يف اجلسم السلمي ، يذكر ابلنصوص اليت حتث عىل ممارسة الرايضة البدنية  .  تدريبات اللياقة البدنية يغرس 

هامل حق البدن.  حيذر من ا 

 .العبارات الاعىل اس تجابة للمرشفني يف اجلانب البدين ) يغرس مبدأأ العقل السلمي يف اجلسم السلمي  -6 -

 ."نية. يغرس قمية "ا ن هللا مجيل حيب امجلال"يذكر ابلنصوص اليت حتث عىل ممارسة الرايضة البد

 .للمشاركني حصية توعية محةل حيافظ اخملمي عىل تدريبات اللياقة البدنية  .  ينظم

 :واملقرتحات التوصيات

 . اخملتلفة الالزمة للك جوانب اخملمي بتوفري الاماكنيات الاهامتم-1

 للكيات ملا هل من امهية تربويةالاهامتم  من اجلامعة ابلتخيمي للك التخصصات بلك ا-2

 .الأولية اال سعافات يف دورات عقد-3

 –واملس نني مؤسسات الاصال  –الاجامتعية )دور الرعاية _العجزة  واملؤسسات وخاصة الاجامتعية، الزايرات تكيي -4

 (.----املستشفيات 

 .أأم حبرية برية أأاكنت سواء اخملتلفة الرتوحيية والرحالت الرتفهيية السشاطات تقوية عىل العمل-6

 .ليبيا والعمل القيام مبخاميت خارجية وجغرافية بتارخي اخملمي يف املشاركني تعري -7

 .املشاركة يف امحلالت والعمل التطوعي وخدمة البيئة-8

 .الزمنية للمدة ابلسس بة قصرية تعقد اليت اخملاميت وأأن س امي ال اخملمي، مدة زايدة عىل العمل-9
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  اخملاميت عىل املرشفني تأأهيلل  دورات عقد-10

  .اخملمي يف املشاركني دلى معروفا للمخمي اليويم اجلدول يكون أأن- 11

 .ورايضيون وتربويون واجامتعيون نفسانيون تختصون يضعها أأن جيب اخملمي خطة- 12

 املراجع

براهمي عابد -1  جامعة ،(مسشورة)ماجس تري ،"تأأصيلية ةدراس" تعاىل هللا ا ىل ادلعوة يف واس تخدامه الرتبوي اخملمي :(1997) ا 

مام  .السعودية املنورة، ابملدينة اال سالمية سعود بن محمد اال 

براهمي-2  الرتبوية البحوث مركز ،"الرشقية املنطقة " السعودي الش باب دلى احلرة الأوقات (1986وأآخرون) قنديل ، ا 

  .املكرمة مكة القرى، أأم جامعة والنفس ية،

 القامئني نظر وهجة من تطويرها وس بل غزة مبحافظات الصيفية للمخاميت الرتبوي ادلور 2005منصور  اكرم عبد القادر -3

 فهيا. واملشاركني علهيا

 -23 النفس ية، يوليو العدد للصحة .غزة ،أأمواج، برانمج 23 الصيفية ،ص اال جازة يف أأطفالنا 2002 )أآايت أأبوجياب،  _4

البدنية ترمجة حسن معوض وكامل صاحل عبده مكتبة الاجنلو املارية  القاهرة.    (اسس الرتبية1964تشارلز بيوترش )- -5

دارة:( (1997 الس يد، ) هتاين -6  .ط(.جريدة السفري ،اال سكندرية،)د ،مطابع املعارف دار احلديثة، املعسكرات ا 

 (: دراسة يف عمل النفس الاجامتعي، عامن، 1984توفيق، مرعي، و أأمحد بلقيس، )  -7

سالمية"الرتبوي الرتوحي (1994) العودة فهد بن ادلخ -8  .الرايض والتوزيع، للسرش املسمل دار."رؤية ا 

سهام برامج التعلمي غري النظايم يف الرتبية1991) -عبد هللا الس يد عبد اجلواد -9  -التمنوية جبمهورية مار العربية  -(: مدى ا 

 ة الرتبية احلديثة ابلقاهرة رابط -( 34اجلزء ) -اجملدل السادس  -دراسات تربوية

يل دراسة النظام الرتبوي يف أأقطار اجلزيرة العربية  -10 عبد هللا عبد العزيز اجلالل: تربية اليرس وختل  التمنية، مدخل ا 

 ( 1985يوليو  -الكويت  -اجمللس الوطين للثقافة والفنون والآداب  -( 91العدد ) -سلسةل عامل املعرفة  -املنتجة للنفط 

 21 وا لتوزيع ،ط .والسرش  للطباعة السالم اال سالم ،دار يف الأوالد تربية:(1992) هللا علوان عبد - -11

 .الأول املرأأة ا ملسلمة ،متوز، العدد ،جمةل 50 :الش باب ،ص عىل وأأثره الفراغ:( 2002املقبل،  عقيةل-12

سامعيل: أأمناط التعلمي غري النظايم --13  -وزارة اال عالم  -العدد الثاين  -اجملدل التاسع عرش  -عامل الفكر  -سعاد خليل ا 

 ،.1988يوليو/ سبمترب  -الكويت 

 والعلوم ،يوليو، العدد والثقافة  للرتبية القطرية الوطنية ،اللجنة الفراغ، الرتبية ووقت (التلميذ1985الس تاوي )- سلامين-14

72 

 حلوان ،جامعة 73 :النامية  ،ص ادلول يف"للجميع الرايضة" ادلويل املؤمتر حبوث (1985) و، عايدة محمد، سهري فرج-15

 4 اجملدل القاهرة للبنني الرايضية الرتبية
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 يف الرايضيات ومعمل املعمل الطالب دلى ادلميوغرافية املتغريات ببعض وتأأثره ابدلور (الوعي1991اخلرايش،)-صال  -16

  ..للسرش الكتاب ركزم (19ديسمرب ،) املعارصة، الرتبية الابتدائية، املرحةل

 75 الس نة الأول ،أأبريل، اجلزء اال سالمية البحوث والفراغ، الأزهر، مجمع الش باب :( 2002محمد العزب، -17

( دراسة حتليلية لسامت خشصية ش باب اجلامعات العربية املتبعة لنظام الساعات املعمتدة 1980محمد خري ما مرس)  -18

 توراه غري مسشورة.جامعة طنطا لكية الرتبية رساةل دك 

(: اجتاهات طالب جامعة الفاحت خنو استامثر لأوقات الفراغ رساةل ماجس تري ،غري مسشورة 1998محمد عطية املقروش )-19

 لكية الرتبية البدنية جامعة الفاحت.

الزاوية ( دراسة حتليلية للأنشطة وقت الفراغ دلى طالب جامعة 2014محمد عطية املقروش  _فرج محمد بن سلمي )- 20

 جمةل  لكية الرتبية البدنية جامعة الزاوية.

 (وقت الفراغ يف اجملمتع احلديث بريوت دار الهنضة.1985محمد عيل محمد)  -21

 22 ،الس نة٦ ،الغرابء، أأغسطس، العدد 27 :نس مثره ،ص  كي  الفراغ وقت :( 1986محمد صوانة،  -22

 العلمي املؤمتر.الرتوحي حنو القرى أأم جامعة طالب ابجتاهات املتصةل اتاملتغري  لبعض دراسة :(1987) امحلايم- محمد محمد-23

 .الثالث اجملدل املنيا، ،جامعة الرايضية الرتبية ،لكية الرايضة علوم لتطور

 ط(.،)د املارية للش باب، مكتبة  الأجنلو والنفيس والرتبوي ادليين التوجيه 1992 ) زيدان ، مصطفى محمد- 24

 ٢ والسرشوالتوزيع ،تركيا، ط .للطباعة اال سالمية الوس يط، املكتبة املعجم:(ت.د)وأآخرون مصطفى ابراهمي-25

 ( الرايضة للجميع الطبة الاوىل دار السرش والتوزيع والاعالن طرابلس ليبيا 1980عيل حيي املنصوري)-26

  ط.د) مارس ربعاء،الأ  حوار ملفات من غزة، قطا، يف الصيفية اخملاميت جتربة 2004 هامش الثالثييين -27

 2 الأمريكية، ط املتحدة  اال ساليم، الوالايت للفكر العاملي القيادي، املعهد التدريب دليل1995 هشام الطالب-28

جيابية نتاجئ :( 1985نبيل الرشقاوي -29  الوطنية ،اللجنة 73 ،سبمترب العدد ،الرتبية 24 :الصيفية، ص للمراكز ملموسة ا 

 .والعلوم فةوالثقا للرتبية القطرية

 

-  
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 " العالقة بني رسعة الاس تجابة احلركية ودقة أأداء املهارات الهجومية يف الكرة الطائرة "

 م. سامية عيل عاشور رجب    د. عائشة الهبلول محمد سعد 

 

ن لعبة الكرة الطائرة من الألعاب اليت متتاز مبتطلبات بدنية وهمارية عالية  مقدمة وأأمهية البحث :  1_1 ملا متثهل من ماكنة ا 

ىل ادلفا، وابلعكس برسعة عالية . )  ذ يمت الانتقال من الهجوم ا  :  14ممزية عي العامل .وهذه اللعبة تمتزي ابملواق  املتغرية ا 

37  ) 

يقا، الرسيع فضاًل عن املهارات املتسلسةل واملتتالية واليت تتطلب مس توى عايل  فطبيعة الأداء يف هذه اللعبة يمتزي ابال 

 ( 149:  7من ادلقة يف الأداء . ) 

ىل  كام أأن طبيعة احلركة يف الكرة الطائرة تتكون من الركض والقفز والهبوط وادلحرجات والسقوط ومجيعها حتتاج ا 

املكوانت البدنية ميل القوة والرسعة وادلقة ورسعة رد الفعل والرتكزي والتوازن واملرونة والرشاقة والتوافق ، مفباراة الكرة 

عداد عنارص اللياقة البدنية واملهارات الفنية ) التكنيك ( واخلططية ) التكتيك ( ال طائرة تتطلب من الالعبني حتضري وا 

عدادًا جيدًا . )   ( 23:  7والنفس ية ا 

فالكرة الطائرة من الألعاب اليت تتطلب يف أأحيااًن كثرية حراكت جفائية ورسعة رد فعل عالية خالل أأداء املهارات 

خالص صبا  )الهجوم  ( حني ذكرت بأأن الالعب املهامج جيب يمتكن من 2013ية وهذا ما أأكدته انهده عبد زيد ادللميي وا 

 ( 111:  12كش  نقاط الضع  ادلفاعية وخاصة عند اس تقبال اال رسال من قبل الفريق املنافس . ) 

الأداء التكنييك للمهارات الهجومية وأأيضًا  وتعد رسعة الاس تجابة احلركية من القدرات احلركية اليت لها دورًا همامً يف

ذ أأن اللعب يف الكرة الطائرة جيب أأن يمتزي  ادلفاعية وتشلك مع ابيق العوامل أأحدى الأسس الهامة يف حسم املوق  ، ا 

حائط بقار زمن اس تجابته احلركية لأداء املهارات الهجومية فعىل سبيل املثال فا ن رسعة الاس تجابة لأداء الهجوم الساحق و 

 ( 37:  14الصد ومبساعدة التوقع املس بق لأجل دقة املالحظة والانتباه والرتكزي يؤثر عىل نتيجة املباراة . ) 

ن رسعة الاس تجابة احلركية من أأمه عنارص التفوق يف أأي مباراة و ي عامل مؤثر يف حسم نتيجة املباراة ، حيث أأن  وا 

 ( 323:  6ة سوف يساعده ذكل يف رسعة أأداء املهارات الأساس ية . ) امتالك الالعب لرسعة الاس تجابة احلركية اجليد

ىل ابعد حد للنوايح الفنية واخلططية ، فهيي متتكل قمي عالية دلى  فالكرة الطائرة من الألعاب امجلاعية اليت تعمل ا 

 ( 23:  7الالعب واليت تظهر أأثناء املباراة . ) 

يف أأداء املهارات لأهنا من القدرات البدنية املهمة يف كثري من الألعاب  دلا فا ن دور الرسعة الاس تجابة الصحيحة كبري

ىل أأخرى ، حيث تظهر أأمهيهتا لمتزي الأداء ابملواق  املتغرية  ىل أأخرى بل ومن همارة ا  لهيا من لعبة ا  حيث ختتل  احلاجة ا 

متوقعة من املنافس أأو حىت الالعبني يف  والرسيعة يف ظروف املباراة واحتواهئا عىل العديد من الاس تجاابت الرسيعة والغري

 ( 323:  6نفس الفريق الواحد ) 

ىل الأداء اجليد يف  وعليه ترى الباحيتان بأأن الالعب يف الكرة الطائرة حيتاج ا ىل رسعة اس تجابة حركية عالية للوصول ا 

ية لهذه القدرة واملمتثةل يف رسعة املهارات الهجومية واليت تتطلب رسعة يف الأداء ، زمن هنا يتبني مدى احلاجة الورور 

ذ تعد من أأمه القدرات اليت تسمح لالعب ابلتقدم ابملس توى وعليه  الاس تجابة احلركية والرتكزي علهيا يف لعبة الكرة الطائرة ا 

 توجب معرفة العالقة بني رسعة الاس تجابة احلركية ودقة أأداء املهارات الهجومية يف الكرة الطائرة .
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تعد لعبة الكرة الطائرة من الألعاب امجلاعية اليت تمتزي بتعدد هماراهتا احلركية واليت تتخذ ترابط   بحث :مشلكة ال   2_1

ى ذلوتسلسل مس متر ، وتعد رسعة الاس تجابة احلركية من القدرات البدنية اليت تعمل عىل توظي  املهارات اخلططية 

ضع  يف الأداء املهاري يف الكرة الطائرة عامًة وعىل دقة  العيب الكرة الطائرة ، وأأن ضع  هذه القدرة قد يؤدي ا ىل

أأداء املهارات الهجومية خاصًة . وعليه فا ن رسعة الاس تجابة حتدث من خالل معليات عصبية تبدأأ منذ حلظة ظهور 

ىل حلظة الانهتاء من الأداء احلريك املطلوب . )  ىل املراكز العصبية ا   (139:  8املثري ووصواًل ا 

ا احلركية حتتل ماكنة كبرية من بني الصفات البدنية الأخرى ، وملا تمتزي به لعبة الكرة الطائرة من رسعة يف كام أأهن   

الأداء من مسافات قريبة جدًا من الش بكة فعليه أأن الالعب جيب أأن يتسم هبذه الصفات واليت تعترب رسعة الاس تجابة 

 ( 218:  2احلركية واحدة مهنا . ) 

لهيا املاليني من اخملتصني واملشجعني ووسائل اال عالم ملا لها من الرو  امحلاس ية يف ومبا أأن لعبة ال كرة الطائرة تشد ا 

الأداء واليت جيسدها الالعبني يف أأداهئم ملهاراهتا اليت تتسم ابلصعوبة ميل الهجوم الساحق وحائط الصد واال رسال بأأنواعه 

ىل تطوير اللعبة  وغريها من همارات اللعبة ، الأمر اذلي دفع مجةل ىل القيام ابلعديد من ادلراسات اليت تسعى ا  من املهمتني هبا ا 

ىل املثالية .  والكش  عن حاالت الأداء اليت تكون أأقرب ا 

فرسعة الاس تجابة احلركية متثل ماكنة ممتزية يف تنفيذ الأداء املهاري للمهارات الهجومية ابلكرة الطائرة نتيجة التعديالت 

يقا، اللعب اذلي اتسم ابلرسعة ، فعىل سبيل املثال فأأن التغيري والتغريات يف  القواعد القانونية لها وما صاحهبا من تغري يف ا 

حلاق حائط صد ابلهجوم الساحق يبني  يف اجتاه الورب أأو الهجوم الساحق للتخلص من حائط صد الفريق املنافس أأو ا 

ذ تعد من أأمه القدرات اليت تسمح ابلتقدم ابملس توى  مدى احلاجة الورورية لهذه القدرة والرتكزي علهيا يف لعبة الكرة الطائرة ا 

حداهام يف ختصص الكرة الطائرة ابللكية وعليه الحظتا بأأن  . ومبا أأن الباحيتان من أأعضاء هيئة التدريس بقسم التدريب وا 

الكرة الطائرة ، مما قد يؤثر عىل نتاجئ هناك تباين يف أأداء طالب التخصص للمهارات الهجومية ) قيد البحث ( أأثناء مباراة 

هذه املباراة وقد يكون سبب ذكل الضع  هو تدين يف رسعة الاس تجابة احلركية دلهيم . مما دفع الباحيتان ال جراء هذه 

 ادلراسة للتعرف عىل مدى الارتباط بني رسعة الاس تجابة احلركية ودقة الأداء يف املهارات الهجومية ) قيد البحث ( .

 

 أأهداف البحث :  3_1

 هيدف البحث للتعرف عىل :   

 _ العالقة بني رسعة الاس تجابة احلركية ودقة أأداء همارة اال رسال يف الكرة الطائرة . 1

 _ العالقة بني رسعة الاس تجابة احلركية ودقة أأداء همارة الهجوم الساحق يف الكرة الطائرة .2

 أأداء همارة حائط الصد يف الكرة الطائرة ._ العالقة بني رسعة الاس تجابة احلركية ودقة 3

 

 يفرتض البحث الأيت : فروض البحث :  4_1

حصائية بني رسعة الاس تجابة احلركية ودقة أأداء همارة اال رسال يف الكرة الطائرة . 1  _ هناك عالقة ارتباط ذات دالةل ا 

حصائية بني رسعة الاس تجابة احلركية و 2  دقة أأداء همارة الهجوم الساحق يف الكرة الطائرة _ هناك عالقة ارتباط ذات دالةل ا 

حصائية بني رسعة الاس تجابة احلركية ودقة أأداء همارة حائط الصد يف الكرة الطائرة . 3  _ هناك عالقة ارتباط ذات دالةل ا 
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 املصطلحات املس تخدمة يف البحث :  5_1

 _ الاس تجابة احلركية : 

 (264:  1هور موق  من خالل املباراة " . ) "  ي رسعة التحرك لأداء حركة نتيجة لظ 

 

 _ املهارات الهجومية :

حراز نقطة مبارشة أأو كسب اال رسال " .  "  ي عبارة عن مجموعة التحراكت والتشكيالت اليت يقوم هبا الفريق بغرض ا 

 (7  :29 ) 

 _ اال رسال :

ذا مت تنفيذه ابلطريقة " هو أأحدى املهارات اليت لها طابع جهويم يف الكرة الطائرة ، وهل تأأث ري اجيايب للفريق املرسل ، ا 

 ( 31:  7الصحيحة " . ) 

 _ الهجوم الساحق :

حدى اذلراعني " . )   ( 72:  7" هو ضـرب الكرة بطـرق تختلفة من فوق الش بكة حنو ملعب اخلصم واب 

 _ حائط الصد :

 ( 80:  7دلفاعية والهجومية يف وقت واحد " . ) " هو أأحدى املهارات الأساس ية ابلكرة الطائرة ويعترب من املهارات ا

 

 ادلراسات املشاهبة : 2_2

 ( :2007دراسة ولهان محيد هادي ، نعمية زيدان خل  ، بسمة نعمي حل  ) 1_2_2

 بعنوان " رسعة الاس تجابة احلركية وعالقهتا بدقة أأداء املهارات ادلفاعية ابلكرة الطـائرة " ، هبـدف التعـرف عـىل العالقـة بـني

رسعة الاس تجابة احلركية ودقة أأداء املهارات ادلفاعية ابلكـرة الطـائرة حيـث مت اسـ تخدام املـهنج الوصـفي بأأسـلوب العالقـات 

طالـب ،  30الارتباطية ، وقد مت اختيار العينة بطريقة معدية من طالب املرحةل الرابعة بلكية الرتبية الرايضية والبالغ عـددمه 

قة ارتباط غري معنوية بني رسعة الاس تجابة احلركية وهمـاريت اسـ تقبال اال رسـال وادلفـا، عـن وتوصل الباحيون ا ىل ظهور عال

 ( 14امللعب ، وظهور عالقة ارتباط معنوية بني رسعة الاس تجابة احلركية وهمارة حائط الصد . ) 

 ( :2008دراسة جبار عيل جبار ، غادة محمود جامس ) 2_2_2

وعالقهتا بدقة التصويب بكـرة اليـد " هبـدف التعـرف عـىل العالقـة بـني رسعـة الاسـ تجابة بعنوان "رسعة الاس تجابة احلركية 

احلركية ودقة التصويب ، وقد اس تخدم الباحيون املهنج الوصفي عىل عينة من العبو كرة اليـد مبحافظـة البارـة والبـالغ عـددمه 

 (   5بة احلركية ودقة التصويب بكرة اليد . ) العبًا وتوصلوا الباحيان ا ىل وجود عالقة ارتباط عالية بني الاس تجا 36

 ( :2014دراسة معر عبد الغفور الشمري ، عيل عبد الغفور الشمري ) 3_2_2

ىل  بعنوان " عالقـة رسعـة الاسـ تجابة احلركيـة بـأأداء املهـارات ادلفاعيـة  لالعـيب الشـ باب بكـرة السـةل " ، هتـدف ادلراسـة ا 

كية بأأداء املهارات ادلفاعية  ، وأأنه هناك عالقة ارتباط معنوية بني رسعة الاسـ تجابة التعرف عىل عالقة رسعة الاس تجابة احلر 

العبـني مـن  8احلركية وبعض املهارات ادلفاعية بكرة السةل ، وقد اسـ تخدم الباحيـان املـهنج الوصـفي عـىل عينـة تتكـون مـن 

عنويـة بـني رسعـة الاسـ تجابة احلركيـة وحركـة ش باب اندي الصليخ الراييض ، وقد أأسفرت النتاجئ ا ىل وجود عالقة ارتباط م 

الالعب املدافع واملتابعة ادلفاعية ، وعـدم وجـود عالقـة ارتبـاط معنويـة بـني رسعـة الاسـ تجابة احلركيـة واملسـاعدة والتغطيـة 

 (   10ادلفاعية .) 
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 * الاس تفادة من ادلراسات السابقة :

 من ادلراسات السابقة يف الأيت : ةلقد متت الاس تفاد 

 حتديد املهنج العلمي املناسب لطبيعة البحث ، حيث اس تخدم الباحيتان املهنج الوصفي . _

 _ بناء فروض البحث احلايل وصياغة أأهدافه .

 _ التعرف عىل الأساليب اال حصائية املناس بة للبحث احلايل .

 _ حار وحتديد الاختبارات املناس بة لعينة ادلراسة . 

 

 مهنج البحث : 1_3

 ت الباحيتان املهنج الوصفي بأأسلوب العالقات الارتباطية ملالمئته لطبيعة البحث .لقد اس تخدم

 

 جممتع البحث : 2_3

م _ 2017يمتثل جممتع البحث يف طالب الس نة الرابعة بلكية الرتبية البدنية والرايضة من جامعة الزاوية للعام اجلـامعي ) 

 ( طالب . 48م ( والبالغ عدد ) 2018

 

 ث :عينة البح 3_3

مت اختيار عينة البحث ابلطريقة العمدية من طالب ختصص الكـرة الطـائرة بلكيـة الرتبيـة البدنيـة والرايضــة مـن جامعـة 

ــــة للعـــام اجلـــامعي )  ــــغ عـــددمه ) 2018م _ 2017الزاوي ـــب ، مت اســـتبعاد )  15م ( والبال ( طـــالب لدلراســـة  5( طال

 ( طالب .10ة )الاس تطالعية بذكل أأصبح عدد أأفراد العينة الأساس ي

جراء التجانس بني أأفراد العينة يف املتغريات الأساس ية كام هو موحض يف اجلدول رمق )   ( . 1وقد مت ا 

 

جاميل عينة ادلراسة   ن= 1جدول )  10( املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري ومعامل الالتواء دلى ا 

 

 

 

 

جاميل عينة البحث يف املتغريات الأساس ية ) الطول ، الوزن ، العمـر 1يتضح من جدول ) ( أأن مجيع قمي الالتواء دلى ا 

  جتانس أأفراد العينة .( مما يدل عىل3)±( و ي قمي أأقل من  1.306_  0.388( تنحار مابني ) 

 

 الأهجزة والأدوات املس تخدمة يف البحث : 4_3

 _ رشيط قياس .      _ مزيان طيب .

 _ أأعالم .      _ ريس تاميرت . 

 واءمعامل الالت الاحنراف املعياري املتوسط احلسايب املتغريات

 1.306 6.818 173.600 الطول

 0.397 11.306 71.500 الوزن

 0.388 1.101 24.10 العمر



 

68 
 

يقاف .      _ صافرة .   _ ساعة ا 

 _ ملعب الكرة الطائرة قانوين .     _ كور طائرة قانونية .

 _اس امترة لتفريغ البياانت .

 

 ات املس تخدمة يف البحث :الاختبار  5_3

( )  4( )  13قامتا الباحيتان حبار مجموعة من الاختبارات عن طريق الاطال، عىل املراجع العلميـة وادلراسـات املشـاهبة ) 

( وعليه قامتا بتصممي اس امترة اس تطال، رأأي خاصة هبـذه الاختبـارات الختيـار الاختبـارات الأكـرث أأمهيـة  10( )  5( )  14

ياس رسعة الاس تجابة وقياس دقة أأداء املهارات الهجومية يف الكرة الطائرة ) قيد البحـث ( ، ومعلتـا عـىل عرضـها ابلسس بة لق 

ــد  ــة ، وقــد مت حتدي ــة البدنيــة والرايضــة يف جامعــة الزاوي عــىل مجموعــة مــن اخلــرباء يف قســم التــدريب الــراييض بلكيــة الرتبي

 ية لرأأي اخلرباء .الاختبارات الأكرث أأمهية بناء عىل الأمهية السسب 

 ( السس بة املئوية لالختبارات الأكرث أأمهية طبقًا لرأأي اخلرباء 2جدول ) 

السس بة  عدد اخلرباء الاختبارات ت

 املئوية

 % 90 9 رسعة الاس تجابة احلركية الانتقالية لنيلسون رسعة الاس تجابة 1

 % 70 7 دقة أأداء همارة اال رسال دقة همارة اال رسال 2

 % 90 9 3دقة أأداء همارة حائط الصد الفردي من مركز  ة حائط الصددقة همار  3

 % 80 8 دقة أأداء همارة الورب الساحق  دقة همارة الورب الساحق 4

 

ن اخلرباء قاموا ابختيـار الاختبـارات الأكـرث أأمهيـة بسسـ بة مـا بـني )  2) يتضح من جدول  % ( و ي 90% _ 70( ا 

ة الاس تجابة وقياس دقة أأداء املهارات الهجوميـة يف الكـرة الطـائرة ) قيـد البحـث ( ومـدى اختبارات ذات أأمهية لقياس رسع

 مالمئهتا لعينة البحث .

 

 املعامالت اال حصائية للبحث : 6_3

 معامل الثبات : 1_6_3

نفـس ( طلبة من خارج العينة الأساس ية للبحث ومن  5وقد مت حساب معامل الثبات لالختبارات عىل عينة  قواهما ) 

عـادة تطبيقهـا حتـت نفـس الظـروف ويف نفـس املـاكن ، حيـث قامتـا  جممتع البحث وذكل عـن طريـق تطبيـق الاختبـارات وا 

عادة تطبيقهم يف 13/02/2018الباحيتان بتطبيق الاختبارات يف  م ، ومت حساب معامـل الارتبـاط بـني 20/02/2018م وا 

 ( .3) التطبيقني حلساب معامل الثبات كام هو موحض يف اجلدول
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عادة تطبيقها    ن= 3جدول )   5( املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري وقمية )ر( بني تطبيق الاختبارات وا 

معامل  التطبيق الثاين التطبيق الأول الاختبارات

الثبات 

 "ر"
،± س ،± س   

 0.858 0.173 4.016 0.303 4.120 رسعة الاس تجابة

 0.904 1.924 10.800 1.581 11.000 دقة أأداء همارة اال رسال

 0.881 1.140 8.600 1.095 8.800 3دقة أأداء همارة حائط الصد الفردي من مركز 

 0.818 3.742 27.000 6.042 28.000 دقة أأداء همارة الورب الساحق

  0.805=  0.05قمية ) ر ( اجلدولية عند 

ق الأول والثاين يف الاختبارات املس تخدمة يف البحـث قـمي ( أأن قمي معامل الارتباط بني التطبي 3) يتضح من اجلدول 

( و ي قـمي أأكـرث مـن 0.858_  0.667عالية وهذا يعين أأن معامل ثبات عايل حيث تراوحت قمي معامل الارتباط مـا بـني )

 وبذكل تعد الاختبارات اثبتة ملا وضعت لأجهل . 0.05( عند مس توى دالةل 0.805القمية اجلدولية )

 ل الصدق :معام 2_6_3

مت حساب معامل صدق الاختبارات ابس تخدام الصدق اذلايت للعينة اخلاصة ابدلراسة الاس تطالعية للبحث وهـو كـام 

 (  4موحض يف اجلدول )

 5( الاختبارات املس تخدمة يف البحث ومعامل الصدق اذلايت     ن= 4جدول ) 

 الصدق اذلايت الاختبارات

 0.926 رسعة الاس تجابة

 0.951 ارة اال رسالدقة أأداء هم

 0.939 3دقة أأداء همارة حائط الصد الفردي من مركز 

 0.904 دقة أأداء همارة الورب الساحق

  0.805=  0.05قمية ) ر ( اجلدولية عند 

ـــارات  4يتضــح مــن اجلــدول )  ــة اخلاصــة ابدلراســة الاســ تطالعية يف الاختب ــة معامــل الصــدق اذلايت للعين ( أأن قمي

ـــة يف ال  ــني )املس تخدم ــا ب ــث تراوحــت م ــة حي ـــة عالي ــد قمي ــة 0.927_  0.817بحــث تع ــة اجلدولي ــن القمي ــرب م ( و ي أأك

 ، مما يدل عىل أأن معامل الصدق عايل أأي أأن الاختبارات صادقة فامي وضعت من أأجهل . 0.05(عند مس توى دالةل 0.805)

 ادلراسة الاس تطالعية للبحث : 7_3

فـراد العينـة الأساسـ ية ومت اختيـارمه ابلطريقـة العشـوائية مـن نفـس جممتـع أأجريت هذه ادلراسة عىل عينـة مـن خـارج أأ 

م ، وقبـل البـدء يف تنفيـذ 2018/  02/  20_13طـالب ، وقـد أأجريـت هـذه ادلراسـة يف الفـرتة مـابني  5البحث وقواهما 

 الاختبارات والقياسات ) قيد البحث ( حيث أأجريت هذه ادلراسة لتحقيق الأهداف الآتية :

 وف عىل كفاءة الأهجزة والأدوات املس تخدمة يف البحث ومدى مناسبهتا لتحقيق أأهداف البحث ._ الوق1

_ التعــرف عــىل مــدى مناســ بة الاختبــارات والقياســات ) قيــد البحــث ( لأفــراد العينــة الأساســ ية وتنفيــذها بســهوةل مــع 2

 الاقتصاد يف اجلهد والوقت .
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 ت والقياسات ) قيد البحث ( ._ التعرف عىل الزمن الالزم ال جراء الاختبارا3

_ التعرف عىل الصعوابت واملعوقات اليت قد تظهر أأثناء التنفيذ الاختبارات والقياسات ) قيـد البحـث ( والـيت قـد يكـون 4

دخـال التعـديالت املناسـ بة مبـا يضـمن حتقيـق  لها تأأثري عىل نتاجئ البحث ، والعمل عـىل تـاليف ميـل هـذه الصـعوابت اب 

 أأهداف البحث .

 ادلراسة الأساس ية للبحث : 8_3

م عـىل 2018/  02/  20فـي ضوء ادلراســة الاسـ تطالعية الـيت أأجرهتـا الباحيتـان ، معلتـا عـىل  أأخـذ القياسـات يف 

 اجملموعة الأساس ية للبحث . 

 الوسائل اال حصائية املس تخدمة يف البحث : 9_3

انت ا حصــائيًا ابســ تخدام الــربانمج اال حصــايئ ) يف ضــوء أأهــداف وفــروض البحــث معلتــا الباحيتــان عــىل معاجلــة البيــا

SPSS : وتتضمن املعاجلات اال حصائية الأيت ) 

 _ معامل الاحنراف .   _ املتوسط احلسايب .

 _ معامل الارتباط .   _ معامل الالتواء . 

 عرض النتاجئ : 1_4

حصائيًا وللتحقالباحيتان بعد تفريغ البياانت اليت حتصلن علهيا  ق من حصة فرضيات البحث وحتقيقًا ومعاجلهتا ا 

 مت عرض النتاجئ كام ييل : الباحيتان للأهداف اليت اعمتدهتا 

 10ن=  ( املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري لرسعة الاس تجابة احلركية واملهارات الهجومية ابلكرة الطائرة لعينة البحث  5جدول )

 يالاحنراف املعيار  املتوسط احلسايب املهارات  ت

 0.426 4.166 رسعة الاس تجابة 1

 2.025 11.10 دقة همارة اال رسال 2

 1.829 8.300 دقة همارة حائط الصد 3

 4.701 27.90 دقة همارة الورب الساحق 4

( اذلي يوحض املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية مجليع املتغريات ) قيد  5من خالل العرض اخلاص ابجلدول ) 

ث ( والاحنراف املعياري اكن بقمية ) 4.166الحظ أأن املتوسط احلسايب لرسعة الاس تجابة احلركية اكن بقمية ) البحث ( ن

( ،  2.025( والاحنراف املعياري اكن بقيـمة )  11.100( ، بيامن املتوسط احلسايب دلقة همارة اال رسال اكن بقمية )  0.426

( ،  1.829( والاحنراف املعياري اكن بقمية )  8.300ئـط الصد اكن بقمية ) يف حني اكن املتـوسط احلسابـي دلقة همارة حا

 ( . 4.701( والاحنراف املعياري اكن بقمية )  27.900أأما دقة همارة الورب الساحق اكن املتوسط احلسايب بقمية ) 

 10الطائرة لعينة البحث ن= ( معامل الارتباط بني رسعة الاس تجابة احلركية ودقة املهارات الهجومية ابلكرة6جدول )

 احلركية رسعة الاس تجابة املهارات ت

 0.421 دقة همارة اال رسال 1

 0.573 دقة همارة حائط الصد 2

 0.790 دقة همارة الورب الساحق 3

 0.549=  0.05قمية ) ر ( اجلدولية عند   
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الاس تجابة احلركية ومجيع املتغريات )  ( اذلي يوحض معامل الارتباط بني رسعة 6من خالل العرض اخلاص ابجلدول ) 

( ، و ي قمية أأكرب من القمية احملتس بة بني  0.549 ي )  0.05قيد البحث ( نالحظ أأن القمية اجلدولية عند مس توى دالةل 

( وهذا يدل عىل عدم وجود عالقة  0.421رسعة الاس تجابة احلركية ودقة همارة اال رسال حيث اكنت القمية احملتس بة  ي ) 

 0.573رتباط معنوية بيهنام ، بيامن اكنت القمية احملتس بة ملعامل الارتباط بني رسعة الاس تجابة ودقة همارة حائط الصد  ي ) ا

( وهذه القمي أأكرب من القمية اجلدولية مما يدل عىل وجود عالقة ارتباط معنوية 0.790( ودقة همارة الورب الساحق  ي )

 بيهنم .

 مناقشة النتاجئ : 2_4

بني رسعة الاس تجابة احلركية معنوية عالقة الارتباط ال توجد  هتبني أأن( 6( )5)ني لجدولالعرض السابق لخالل  من

ىل السبب الباحيتان  عزىتودقة أأداء همارة اال رسال و  املعلومات السابقة  ا ىلعدم وجود اخلربة دلى عينة البحث وافتقارمه ا 

، فتؤكد ا رساء حقطان  ل حاةل من حاالت اللعبـؤهلهم من الاس تجابة الرسيعة لكاليت تساعدمه يف حتديد املثريات احمليطة وت

 ( 3. )  أأن الاس تجابة املناس بة متأأثرة ابملعلومات السابقة( ب 2007) 

ىل عوامل بدنية وهمارية ، ففامي خيص اجلانب البدين واذلي يصفه الكيري من الباحيني بأأنه ادلعامة  كذكل تعزي السبب ا 

عداد املهاري ، حيث أأنه هناك تذبذب يف املس توى البدين لالعبني ) عينة ادلراسة ( ، أأما فامي خيص اجلانب الأساس ية  لال 

ضع  يف تكل املهارات الأساس ية مما الباحيتان املهاري فهناك همارات أأساس ية تبين علهيا املهارات الهجومية ، حيث الحظتا 

 سبب ضع  يف املهارات الهجومية .

( ا ىل صغر العمر التدرييب لعينة ادلراسة  2007العالقة الغري معنوية متفقًا مع نتاجئ دراسة ولهان محيد ) لباحيتان اكام تعزي 

ىل الأداء اجليد .  (  14)       ، لأن الالعب لكام زادت خربته يف التدريب لكام اكن دليه القدرة عىل الاس تجابة احلركية منه ا 

 

عزى ترسعة الاس تجابة احلركية ودقة أأداء همارة حائط الصد اكنت معنوية ، و  وتبني كذكل أأن عالقة الارتباط بني

ىل السبب  عدادًا بدنيًا وهماراًي جيدًا يكون يف حاةل ا  سهوةل تنفيذ هذه املهارة ورسعة الانتقال بني املراكز لأن الالعب املعد ا 

 .  الصد جيدة لأداء وتنفيذ حائط

ىلاء همارة حائط الصد فالالعب حيتاج فرسعة الاس تجابة احلركية رضورية لأد التكي  والتحول الرسيع ومراقبة ما  ا 

يقوم به املنافس وهذا يعمتد عىل رسعة حترك الالعب لأن همام اكن حائط الصد متاكمل وفعال وعىل درجة عالية من الأداء 

احلركية اس تطا، الالعب أأن يقوم  فلكام قار زمن رسعة الاس تجابة ، بش ىت الطرق هيس تطيع اخرتاق منافساملهاري فهناك 

 ( 9 . )  ابلتارف السلمي يف الوقت املناسب ال س امي أألعاب اخلدا، اليت يقوم هبا املنافس

بدقة املالحظة وحسن التارف  الالعب همامً حلائط الصد فضاًل عن متتع اً عنار  احلركية وتشلك رسعة الاس تجابة

، فالالعب اذلي يس تطيع معل حائط صد انحج من الفريق املنافس  هجوميةوالثقة ابلنفس وعدم اخلوف من قوة الوربة ال 

ىل ويشتت انتباه ويؤدي  املنافس ،فسوف حيصل عىل نقاط كثرية لفريقه مما يؤثر عىل الفريق  رابكها  ذ يعد ،   عدم تركزيه وا  ا 

يتطلب جدار صد رسيع وبوقت قصري ذلا ، كام يعد من املهارات الهجومية املهمة للفريق حائط الصد اخلط ادلفاعي الأول 

ىلللرد عىل جهوم املنافس وهذا حيتاج  انتباه وتركزي واس تعداد ملواهجة اخلصم ومراقبته طول فرتة اللعب للقيام ابملوق   ا 

ىلاملناسب اذلي يؤدي  الهجويم ادلفاعي   .  تقليل نس بة جنا  جهوم املنافس ا 
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 اس تستاجات البحث :  1_5

 تخدم وعرض ومناقشة النتاجئ اليت حتصلن علهيا الباحيتان توصلتا ا ىل الاس تستاجات الآتية :يف ضوء املهنج املس  

ىل تذبذب 1 _ عدم وجود عالقة ارتباط معنوية بني رسعة الاس تجابة احلركية ودقة أأداء همارة اال رسال ، والسبب يعود ا 

 .مس توى الالعبني من الناحية البدنية 

 حائط الصد .همارة ودقة أأداء بني رسعة الاس تجابة احلركية ظهور عالقة ارتباط معنوية _ 2

 الورب الساحق .همارة دقة أأداء ظهور عالقة ارتباط معنوية بني رسعة الاس تجابة احلركية و _ 3

 توصيات البحث : 2_5

 . الهجومية التأأكيد عىل متغري رسعة الاس تجابة احلركية واليت لها تأأثري مبارش عىل الأداء املهاري للمهارات _ 1

 . والاس تفادة من التعديالت القانونية للعب الهجوميةالاهامتم ابملهارات _ 2

 .  رضورة التأأكيد عىل بعض الامترين لتطوير رسعة الاس تجابة احلركية ابس تغالل الأدوات والتجهزيات املتوفرة_ 3

عىل تطوير رسعة الاس تجابة ملا لها من دور همم يف ابتاكر العديد من الوسائل التعلميية والتدريبية املساعدة اليت تعمل _ 4

 الهجومية دقة أأداء املهارات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 
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 املراجع :

عداد الفريق يف الألعاب امجلاعية ، الطبعة الأوىل ، : أأبو زيد وعامد ادلين عباس_ 1 . م2005التخطيط والأسس العلمية لبناء وا   

احلركية عىل بعض الصفات البدنية حلراس مرىم الش باب بكرة القدم _ أأمحد رمضان س بع : أأثر متارين رسعة الاس تجابة 2

للصالت ، جمةل أأحباث لكية الرتبية الأساس ية ، اجملدل احلادي عرش ، العدد الأول ، 

 م .2011جامعة املوصل ، 

. رساةل ت الهجومية احلريكة لبعض احلراك_ ا رساء حقطان : تأأثـري مترينات تركزي الانتباه والتصور العقيل يف دقة ورسعة الاس تجاب3

 م .2007دكتوراه غري مسشورة ، لكية الرتبية الرايضية للبنات ، جامعة بغداد ، العراق ، 

 م . 1996_ أأكرم زيك خطايبة : موسوعة الكرة الطائرة احلديثة ، دار الفكر ، الطبعة الأوىل عامن ، 4

حلركية وعالقهتا بدقة التصويب بكرة اليد ، حبث مسشور ، _ جبار عيل جبار ، غادة محمود جامس : رسعة الاس تجابة ا5

 م .2008جامعة البارة ، العراق ، 

_ رعد حسني محزة : تأأثـري مترينات خاصـة لتطوير رسعـة الاس تجابة احلركية ورسعة ادلحرجـة لالعيب كرة القدم املتقدمني 6

 م .2014 ، جامعة بغداد ، ، جمةل علوم الرتبية الرايضية ، اجملدل السابع ، العدد الثاين

 م 2004الطبعة الأوىل ، ليبيا ،  ، مسشورات جامعة الزاوية ، تعلمي وتدريب وحتكـمي_ سعد حامد امجلييل : الكـرة الطائـرة 7

 م .1999، مسشأأة املعارف ، الطبعة التاسعة ، اال سكندرية ،  نظرايت تطبيقية_ عصام عبد اخلالق : التدريب الراييض 8

، الطبعة الأوىل ، دار الفكر العريب ،  اترخي ،  تعلمي ، تدريب ، حتليل ، قانون  مصطفى طه : الكرة الطائرة _ عيل9

 م . 1999القاهرة ، 

معر عبد الغفور الشمري  وعيل عبد الغفور الشمري : جمةل لكية الرتبية الرايضية للبنات ، العدد الثاين ، اجملدل الثالث _ 10

 م .2014نارية ، العراق ، عرش ، جامعة املست 

_ محمد صبحي حسانني ومحدي عبد املنعم : الأسس العلمية للكرة الطائرة وطرق القياس ، مركز الكتاب للسرش ، 11

 م .1997الطبعة الأوىل ، القاهرة ، 

خالص صبا  : بعض أأشاكل القوة العضلية وعالقهتا بدقة أأداء اال رسال والور 12 ب الساحق دلى _ انهدة عبد زيد ادللميي وا 

 م .2013العيب الكرة الطائرة ، جمةل علوم الرتبية الرايضية ، اجملدل السادس ، العدد الثالث ، جامعة اببل ، 

_ انهدة عبد زيد وعادل جميد ورائد محمد : الكرة الطائرة احلديثة ومتطلباهتا التخصصية ، دار الكتب العلمية ، بريوت 13

 م .2015

دي ونعميـة زيدان خل  وبسمة نعمي حل  : رسعـة الاس تجابة وعالقهتا بدقة أأداء املهارات ادلفاعية _ ولهان محيد الها14

 م . 2007ابلكرة الطائرة ، جمةل علوم الرايضة ، العدد الأول ، 
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 تقيمي الكفاايت اال رشادية ملفتيش الرتبية البدنية

 د / لطفية ا محمد محمد شقالبو

 

م اال رشاف الرتبوي بدور كبري يف حتسني وتطوير العملية التعلميية فعليه تتوق  ممارسات يسه: مقدمة ومشلكة البحث 

 املعلمني ،ويعد اال رشاف معلية مشولية تغطي مجيع جوانب العملية التعلميية. 

ىل الهنوض بعملييت التعلمي والتعمل وذكل من خالل التسس يق والتحرك لغرض منو و        تطوير وهيدف اال رشاف الرتبوي ا 

 ( 63:  9املعلمني ابجتاه يس تطيعون معه توجيه مقدرة الطالب ومنومه من أأجل املسامهة يف تطوير اجملمتع اذلي يعيشون فيه )

ىل من يوهجه ويرشده ويرشف عليه حىت جييد أأساليب التعامل مع طالبه       فاملعمل اذلي يقوم مبهنة التدريس حيتاج ا 

عداد املعلمني متينة ويزداد خربة مبهنة التدريس ويس   تطيع أأن يواجه اختالف املواق  والتغيري املس متر لأنه همام اكنت أأسس ا 

وهمام توفرت دلهيم من رغبات ذاتية يف تطوير أأنفسهم يبقى للمرشف الرتبوي اذلي يرافق املعمل أأثناء اخلدمة أأثره الكبري يف 

ىل تطوير العملية  (.427: 6التعلميية ) حتسني التعلمي وأأساليبه مما يسهم بدوره ا 

ليه كأسلوب ملامرسة وتصيد الأخطاء        رشاد وتعاون وال ينظر ا  وعىل املرشف الرتبوي أأن يعترب اال رشاف معلية توجيه وا 

للعاملني والواقع أأن اال رشاف اجليد احلكمي هو الطريقة الناحجة لضامن التمنية املس مترة لأولئك املس ئولني عن منو الش باب 

 (   74:  5وتطورمه )

وقد اختذ اال رشاف حديثًا أأشاكل متنوعة من حيث مفهومه وأأهدافه وأأساليبه فبعد أأن اكن هيمت مبراقبة املعلمني وتقيمي    

أأداهئم وتصيد أأخطاهئم ظهرت اجتاهات ا رشافية متعددة اكال رشاف العلمي اذلي يس تخدم الاختبارات واملقاييس املوضوعية 

ىل موجه مث ا ىل مرشف هيمت بتدريب املعمل عىل يف دراسة املواق  التعلميي ة وحتول دور املس ئول عن اال رشاف من مفتء ا 

 ( .72: 10همارات التدريس والاجتاهات احلديثة واملعارصة اليت تساعد عىل المنو املهين )

فلسفة وأأهداف اجملمتع  ويعترب اال رشاف الرتبوي نشاط موجه يعمتد عىل دراسة الوضع الراهن ويس متد فلسفته وأأهدافه من    

لأنه تعبري عن اجملمتع واملثل السائدة فيه ويعمل عىل الهنوض بعملييت التعلمي والتعمل وهيدف ا ىل خدمة العاملني يف جمال الرتبية 

: 4والتعلمي من خالل ا طالق قدراهتم ورفع مس توامه الشخيص واملهين مما حيقق رفع مس توى العملية التعلميية وحتقيق أأهدافها )

116.) 

ومن الوروري أأن هيمت اال رشاف الرتبوي بعالقته ابملعمل حبيث تكون هذه العالقة عالقة تعاون ليك يتيرس للمعمل لك ما    

 حيتاجه لأداء واجبه.

واال رشاف الرتبوي يف الرتبية البدنية هو نشاط موجه هيدف ا ىل خدمة العاملني فهيا لتطوير قدراهتم ورفع مس توايهتم      

خصية والعملية واملهنية مبا حيقق تطوير العملية التعلميية والرتبوية وحتقيق أأهدافها والعمل عىل حتسني الظروف التعلميية الش 

ومساعدة املعلمني ليك يرتقوا مبس توى معلهم ذلا س يكون لال رشاف يف الرتبية البدنية قمية عندما جيري وفق رشوط ومتطلبات 
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:  4ري دراسة وحبث لك ما يتعلق بتطويرمه ومن مضهنا الاهامتم ابلكفاايت  الرتبوية )عدة ولأجل حتقيق ذكل مفن الورو

165.) 

ىل املسامهة الفاعةل يف متابعة       وقد اختلفت مسميات اال رشاف الرتبوي يف ليبيا بني املوجه واملفتء الرتبوي اذلي هيدف ا 

ىل املسامهة يف تنظمي هجود املعلمني ورفع مس توى أأداهئم والعمل عىل تطويرمه معرفيًا  وتسش يط العملية التعلميية كام هيدف ا 

وهمنيًا وحتقيق المنو املتاكمل هلم عن طريق تقدمي النصاحئ الفردية وامجلاعية من خالل اللقاءات والندوات ونقل التجارب 

ىل متابعة تنفيذ املق ىل أأخرى ، كام هيدف التفتيء الرتبوي  ا  ررات التعلميية واملشاركة يف تقدمي الناحجة من مؤسسة تعلميية ا 

املقرتحات والتوصيات يف شأأن معاجلة السلبيات وتطوير اال جيابيات حىت يتطور ويتحسن مس توى العملية التعلميية .ونظرا 

(،  3()1994لأمهية اال رشاف الرتبوي فقد أأجريت العديد من ادلراسات يف جمال اال رشاف الرتبوي ميل دراسة سامل القرش ) 

(، ودراسة رايض سرتاك وفؤاد احلصاونة 8()2001(،ودراسة عيل عبد اجمليد )11( )1999اسة فاطمة الفال  )ودر 

(، ودراسة نواب عبد الشكور 1()2007(، ودراسة خادل اجلواريء )7()2007(، ودراسة عبد هللا أآل رسحان )2()2004)

 (.13()2013امع )(، ودراسة قتادة أأبو ج12( )2011(، ودراسة فتحي فرج )14()2008)

مما س بق يتضح أأن معل املفتء الرتبوي ال يقتار عىل تصيد الأخطاء وتتبع املعلمني واس تخدام السلطة وتوجيه النقد     

نذارات والرتكزي عىل اجلوانب السلبية وعيوب املعلمني ، بل أأخد التفتيء الرتبوي طابعًا جديدًا وهو التوجيه الرتبوي  واال 

ىل اال   رشاد ومساعدة املعلمني عىل المنو املهين والتطور وهذا اال رشاد يقوم عىل املشاركة الفعاةل بني املفتء اذلي هيدف ا 

واملعمل والزمالء من أأجل حتسني أأداء املعلمني ابعتبارمه حمور العملية اال رشادية يف مناخ دميقراطي مع الاهامتم حباجات 

جيابيًا عىل حتسني العملية   التعلميية  املعلمني حىت ينعكس ا 

رشافها العام عىل مادة        ومن خالل معل الباحية كعضو هيئة التدريس بقسم املناجه وطرق تدريس الرتبية البدنية وا 

التدريب امليداين واتصالها املبارش مبعلمي الرتبية البدنية مبرحةل التعلمي الأسايس والتحاور معهم حول ما يقدمه مفتيش الرتبية 

رش ادات وتوصيات ومالحظات وأأساليب التعامل مع املعلمني ذلا رأأت الباحية أأنه من الوروري حتديد همام البدنية من ا 

املفتء الرتبوي  وأأدواره  وأأداهئا بشلك فعال، كام يسبغي أأن يسعى املفتء الرتبوي الس تكامل همامه اال رشادية بوسائل المنو 

ام امتالك املفتء الرتبوي مجموعة من الكفاايت ، ومن هنا تربز أأمهية معرفة املهين اخملتلفة ، وتتطلب ممارسة هذه الأدوار وامله

ما ميتلكه مفتيش الرتبية البدنية من الكفاايت الالزمة للعمل اال رشادي  ليك تساعده عىل حتديد حاجاته اال رشادية لالرتقاء 

ر دلى مفتيش الرتبية البدنية مبنطقيت الزاوية وسهل بكفاايته ، وهذا ما دعا الباحية ا ىل حتديد أأمه الكفاايت اليت جيب أأن تتوف

 اجلفارة  وتقيميهم يف ضوء هذه الكفاايت .

 أأهداف البحث : هيدف البحث ا ىل التعرف عىل :

 اال رشادية الواجب توفرها دلى مفتيش الرتبية البدنية  .أأمه الكفاايت  .1

 ملكتيب التفتيء الرتبوي الزاوية وسهل اجلفارة . تقيمي الكفاايت اال رشادية دلى مفتيش الرتبية البدنية التابعني .2

 -اخلربة  -اجلسس   -الفروق يف مس توى الكفاايت اال رشادية ملفتيش الرتبية البدنية تبعًا ملتغريات )هجة العمل  .3

 .املؤهل العلمي ( 

 تساؤالت البحث : 
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 الواجب توفرها دلى مفتيش الرتبية البدنية ؟ما  ي أأمه الكفاايت اال رشادية  .1

 ما مس توى الكفاايت اال رشادية دلى مفتيش الرتبية البدنية التابعني ملكتيب التفتيء الرتبوي الزاوية وسهل اجلفارة  .2

املؤهل  -هل توجد فروق داةل ا حصائيا يف مس توى كفاايت مفتيش الرتبية البدنية تبعًا ملتغريات )هجة العمل  .3

 اجلسس( ؟  -اخلربة  -العلمي 

جراءات البحث :   ا 

 مت اس تخدام املهنج الوصفي ابلأسلوب املسحي ملالمئته  لطبيعة البحث .هنج البحث : م

(  1250جممتع البحث : معلمي ومعلامت الرتبية البدنية التابعني ملكتيب التفتيء الرتبوي الزاوية وسهل اجلفارة والبالغ عددمه ) 

 م .  2017/2018معمل ومعلمة طبقا ال حصائية العام ادلرايس 

( معمل ومعلمة من معلمي الرتبية البدنية 338( مهنم )502 (بلغت واليت العشوائية ابلطريقة العينة اختيار مت ة البحث :عين

( معمل ومعلمة من معلمي الرتبية البدنية التابعني ملكتب التفتيء الرتبوي 164التابعني ملكتب التفتيء الرتبوي ابلزاوية ومهنم )

 %( من جممتع البحث . 40.16واليت ميلت نس بة مئوية )م  2018/  2017 يس ادلرا  سهل اجلفارة  للعام

 ( يوحض توصي  أأفراد العينة1جدول )

 اجملمو، العينة املتغري

 السس بة العدد 

 502 %67.33 338 مكتب تفتيء الزاوية  هجة العمل

 %32.67 164 مكتب تفتيء سهل اجلفارة 

 502 %76.81 235 عايل  املؤهل العلمي

 %53.19 267 متوسط 

 502 %81.27 408 س نة 15أأكرث من  اخلربة 

 %18.73 94 س نة 15أأقل من 

 502 %35.26 177 ذكر  اجلسس

 %64.74 325 أأنىث

  لباحيةا قبل تصمميها من مت اليتاس امترة تقيمي الكفاايت اال رشادية ملفتيش الرتبية البدنية : اس تخدمت الباحية أأدوات البحث  

  ولتصممي الاس امترة أأتبعت الباحية اخلطوات التالية :

  : ىل تقيميحتديد الهدف من الاس امترة  الكفاايت اال رشادية ملفتيش الرتبية البدنية .  هتدف الاس امترة ا 

  : ل املسح مت اش تقاق مجموعة من الكفاايت اال رشادية الالزمة ملفتيش الرتبية البدنية وذكل من خالاش تقاق الكفاايت

 املرجعي للمراجع العلمية وادلراسات السابقة املرتبطة مبوضو، البحث. 

 عداد اس امترة  تقيمي الكفاايت اال رشادية ملفتيش الرتبية البدنية. ا 

عداد الاس امترة اليت تضمنت س تة حماور رئيس ية تتفر، مهنا عدد من الكفاايت وأأمام لك كفاية مقياس  قامت الباحية اب 

 مناسب ( .غري  -)مناسب 
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 .عداد الاس امترة مت عرضها عىل مجموعة من اخلرباء  بعد ا 

  آها اخلرباء وابلتايل أأخذت الاس امترة شلكها الهنايئ واش متلت مت تنفيذ مجيع الاقرتاحات والتعديالت اليت ابدأ

 حماورها عىل الأيت :

 

 .  عبارات ( 12)  اال رشاف عىل التدريس   كفايـات .1

دارة ادل .2  عبـــــــــــــارة  (.  7)  رس     كفاايت ا 

 عبارة  (.   12) كفاايت أأساليب التقومي والقياس .3

 عبارة  (.   11) كفاايت القيادة                   .4

 عبارة  (.   12) كفاايت العالقات اال نسانية             .5

 عبارة (.     11)    كفاايت التطوير املهين للمعلمني                          .6

  (  65اجملمو، اللكي لعبارات الاس امترة ) عبارة .   

  يتكون سمل الاس تجابة لالس امترة من مخسة اس تجاابت بناء عىل درجة تقيمي لك عبارة من قبل املعلمني وفقا

 للمقياس امخلايس .

   : املعامالت العلمية لالس امترة 

مكني ، حيث مت عرض الاس امترة عىل مجموعة من اخلرباء ومه أأعضاء هيئة اس تخدمت الباحية صدق احملأأوالً الصدق : 

( خرباء ، وقد حققت مجيع عبارات 7التدريس بقسم املناجه وطرق التدريس بلكية الرتبية البدنية والرايضة وعددمه )

 .رة %( مع تعديل بعض العبارات لغواًي مما يشري ا ىل صدق عايل لالس امت100الاس امترة نس بة مئوية )

جياد معامل ثبات الاس امترة كلك ابس تخدام التجزئة النصفية ال جاابت العينة الاس تطالعية  اثنيًا :  ثبات الاس امترة :  مت ا 

 ( ، وذكل يدل عىل ثبات مرتفع حملاور اس امترة التقيمي . 0.789وقد بلغ معامل الارتباط  لالس امترة كلك ) 

سب درجة أأمهيهتا حيث قامت الباحية بعرض الاس امترة يف شلكها الهنايئ عىل ح  مت ترتيب الكفاايتترتيب الاس امترة : 

عرشة خرباء متخصصني يف جمال املناجه وطرق التدريس لرتتيب حماور الاس امترة حسب أأمهية لك حمور وأأمام لك حمور 

صاء الوصفي املعروف أأحد أأساليب اال ح اتمقياس ثاليث متدرج )همم جدًا _ همم _ غري همم ( . وقد اس تخدمت الباحي

عطاء قمية وزنيه للك اس تجابة عىل  ابمس متوسط الوزن السس يب واذلي اعتربته الباحية مؤرش للأولوية وهو يعمتد عىل ا 

 ( يوحض ذكل. 2املقياس املتدرج دلرجة الأمهية جدول )

 حىت 2018/  4/ 18بعاء املوافق مت توزيع اس امترات البحث عىل  عينة البحث يف الفرتة من يوم الأر ادلراسة الأساس ية : 

  . 2018/  7/  12 يوم امخليس املوافق

اال حصاء الوصفي )املتوسط احلسايب ،  اذلي تضمن :  SPSSمت حتليل البياانت عن طريق برانمج املعاجلة اال حصائية : 

 )ت( الفروق للمجموعتني .السس بة املئوية ، اختبار ،  متوسط الوزن السس يب، الاحنراف املعياري ، معامل الالتواء ( 
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 عرض النتاجئ ومناقش هتا :

 ؟ الواجب توفرها دلى مفتيش الرتبية البدنيةما  ي الكفاايت اال رشادية : أأوالً اال جابة عىل التساؤل الأول

يس مت حتديد من خالل املسح املرجعي للمراجع العلمية وادلراسات السابقة وأأراء اخلرباء يف جمال املناجه وطرق التدر      

 ( يوحض ذكل . 2الكفاايت اال رشادية الالزمة ملوهجيي الرتبية البدنية واجلدول رمق )

 ( يوحض الكفاايت اال رشادية الالزمة ملفتيش الرتبية البدنية مرتبة حسب مؤرش الأولوية 2)جدول 

 

 ت

 

 الكفايـات 

 مؤرش الأولوية  التكرارات

 غري همم  همم  همم جداً 

 2.9 0 1 9 اال رشاف عىل التدريس   يـاتكفا 1

دارة ادلرس       2  2.9 0 1 9 كفاايت ا 

 2.8 1 0 9 كفاايت أأساليب التقومي والقياس 3

 2.8 0 2 8 كفاايت القيادة                   4

 2.7 1 1 8 كفاايت العالقات اال نسانية             5

 2.6 2 0 8                     كفاايت التطوير املهين للمعلمني         6

وفقًا ملؤرش  الواجب توفرها دلى مفتيش الرتبية البدنيةاال رشادية ( الرتتيب التنازيل للكفاايت 2يوحض اجلدول )          

 الأولوية لأمهية احملاور حسب أأراء اخلرباء . وبذكل متت اال جابة عىل التساؤل الأول 

ء الرتبوي ما مس توى الكفاايت اال رشادية دلى مفتيش الرتبية البدنية التابعني ملكتيب التفتيين : اثنيا اال جابة عىل التساؤل الثا

 الزاوية وسهل اجلفارة 

( الوسط احلسايب والاحنراف املعياري ومعامل الالتواء للكفاايت اال رشادية املتوفرة دلى مفتيش الرتبية البدنية 3جدول )

 502ن =             طبقَا الس تجاابت عينة البحث  

 معامل الالتواء الاحنراف املعياري الوسط احلسايب   ااملعاجلات           لكفـاايت   ت

 0.57- 0.61 3.88 اال رشاف عىل التدريس   كفايـات 1

دارة ادلرس      2  0.91- 0.72 3.82 كفاايت ا 

 0.91- 0.65 3.78 كفاايت أأساليب التقومي والقياس 3

 0.89- 0.71 3.81 لقيادة                  كفاايت ا 4

 0.80- 0.68 3.70 كفاايت العالقات اال نسانية             5

 0.97- 0.77 3.74 كفاايت التطوير املهين للمعلمني                             6
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حت قمي الاحنراف املعياري بني ( وتراو 3.88:  3.70( أأن قمي الوسط احلسايب قد تراوحت بني )3يتضح من اجلدول )      

( مما يعين أأن العينة 3)± ( و ي أأقل من  0.973-:  0.566-(، أأما قمي معامل الالتواء فقد تراوحت بني )0.77:  0.61)

 متجانسة .

( الوسط احلسايب والاحنراف املعياري ومجمو، درجات التقيمي والسس بة املئوية ال جاابت العينة حول مس توى 4جدول )

 الرتبية البدنية لكفاايت اال رشاف عىل التدريس مفتيش

 

 ت

 

 الكفايـــــــــــــــــات 

 الوسط 

 احلسايب 

الاحنراف 

 املعياري 

مجمو، 

 درجات التقيمي 

 التقدير  السس بة املئوية 

 جيد جداً  76.93 1931 0.95 3.85 يطلع عىل اخلطط الس نوية للمعلمني وتفصيالهتا الشهرية واليومية 1

 جيد جداً  80.16 2012 0.88 4.01 ز أأثناء الزايرة اال رشافية عىل التحضري اليويم لدلرس.يرك 2

 جيد 72.75 1826 0.95 3.64 يسهم يف ادلرس بفاعلية عالية أأثناء الزايرة اال رشافية  3

 جيد جداً  79.48 1995 0.88 3.97 يعقد لقاءات فردية مع املعلمني بعد الزايرة اال رشافية لتقدمي التوجهيات الالزمة . 4

 جيد جداً  79.36 1992 0.86 3.97 يوجه املعلمني الس تخدام طرق التدريس املناس بة ملوضو، ادلرس . 5

 جيد 73.39 1842 1.07 3.66 يتعاون مع املعلمني يف التخطيط لربامج الزايرة اال رشافية  6

 جيد جداً  79.72 2001 0.87 3.99 يتابع خطوات تنفيذ ادلرس . 7

 جيد جداً  79.72 2001 0.83 3.99 يوجه املعلمني للأساليب املناس بة لتحقيق أأهداف ادلرس  8

 جيد 73.86 1854 1.14 3.69 حيرص عىل تقدمي تليب احتياجات املعلمني أأثناء تنفيذ ادلرس 9

 جيد جداً  79.32 1991 1.01 3.97 يشجع املعلمني عىل ابتاكر أأساليب جديدة للتدريس تساعد عىل تعمل املهارات. 10

حيرص عىل اطال، املعلمني عىل حمتوى املهناج التنفيذي املقرر للوحدات التعلميية وفقا للمراحل  11

 التعلميية.

 جيد جداً  77.57 1947 0.95 3.88

 جيد جداً  79.96 2007 0.87 4.00 يشجع املعمل عىل اس تخدام الوسائل التعلميية وابتاكرها . 12

 جيد جداَ  %77.69 23399 0.61 3.88 احملور كلك 

%( حتت مس توى )جيد جًد( واليت نصت 80.16( بسس بة مئوية ) 2( أأن أأعىل نس بة حققهتا الكفاية )4يوحض اجلدول ) 

%( حتت 72.75( بسس بة )3عىل )يركز أأثناء الزايرة اال رشافية عىل التحضري اليويم لدلرس.(، وأأقل نس بة حققهتا العبارة )

واليت نصت عىل )يسهم يف ادلرس بفاعلية عالية أأثناء الزايرة اال رشافية( ، أأما مس توى الكفاايت اال رشادية مس توى )جيد( 

%( ، وهبذه السس بة يتبني أأن 77.69كلك اكن بسس بة )  ملفتيش عينة البحث يف حمور كفاايت اال رشاف عىل التدريس

( لهذه الكفاية وهو مس توى عايل ، وترى الباحية أأنه من مفتيش الرتبية البدنية عينة البحث قد حققوا مس توى )جيد جداَ 

 حىت يس تطيع مساعدة املعلمني ليك يرتقوا مبس توى معلهم .  الوروري أأن يمل املفتء بكفاايت اال رشاف عىل التدريس
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س توى ( الوسط احلسايب والاحنراف املعياري ومجمو، درجات التقيمي والسس بة املئوية ال جاابت العينة حول م 5جدول )

دارة ادلرسمفتيش الرتبية البدنية يف         كفاايت ا 

  ت

 الكفايـــــــــــــــــات 

 الوسط 

 احلسايب 

الاحنراف 

 املعياري 

مجمو، درجات 

 التقيمي 

 التقدير  السس بة املئوية 

 جيد %74.42 1868 0.97 3.72 يشجع املعلمني عىل طلب املساعدة واملشورة بصورة تلقائية . 1

دارة ادلرس والتفاعل أأثناء تنفيذ ادلرس .يز  2  جيد %73.63 1848 0.98 3.68 ود املعلمني ابلأساليب الفاعةل ال 

 جيد جداً  %75.58 1897 0.94 3.78 يرصد التفاعل اللفظي بني املعلمني والطلبة أأثناء تنفيذ ادلرس .  3

دارة انحجة لدلرس . 4 رشادات لتحقيق ا   جيد جداً  %81.99 2058 0.84 4.10 يعطي للمعلمني توجهيات وا 

جيمتع مع املعلمني لبحث املشتالت اليت حتدث أأثناء تنفيذ ادلرس واقرتا  س بل  5

 مواهجهتا.

 جيد 74.06% 1859 1.07 3.70

حيرتم أأفاكر ومقرتحات املعلمني حلل املشتالت يف بعض املواق  التعلميية أأثناء تنفيذ  6

 ادلرس . 

 يد جداً ج  79.84% 2004 0.89 3.99

 جيد جداً  %75.94 1906 0.87 3.80 يبني للمعمل كيفية التنو، والابتاكر والربط لأجزاء ادلرس اخملتلفة 7

 جيد جداَ  %76.49 13440 0.72 3.82 احملور كلك  

 

)يعطي  %( حتت مس توى )جيد جدًا( واليت نصت عىل81.99( )4( أأن أأعىل نس بة حققهتا العبارة )5يوحض اجلدول )

دارة انحجة لدلرس(، وأأقل نس بة حققهتا العبارة ) رشادات لتحقيق ا  %( حتت 73.63( بسس بة )2للمعلمني توجهيات وا 

مس توى )جيد( واليت نصت عىل )يزود املعلمني ابلأساليب الفاعةل ال دارة ادلرس والتفاعل أأثناء ادلرس( ، أأما مس توى 

دارة ادلرس  كلك اكن بسس بة )كفاايت اال رشادية ملفتيش الرتبية البدنية عي  %( حتث 76.49نة البحث يف حمور كفاايت ا 

 قوا مس توى عايل يف هذه الكفاية .تقدير )جيد جدًا( . وتري الباحية أأن مفتيش الرتبية البدنية عينة البحث قد حق
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ت العينة حول مس توى ( الوسط احلسايب والاحنراف املعياري ومجمو، درجات التقيمي والسس بة املئوية ال جااب6جدول )

 مفتيش الرتبية البدنية يف كفاايت أأساليب التقومي والقياس

  ت

 الكفايـــــــــــــــــات

 الوسط 

 احلسايب 

الاحنراف 

 املعياري 

  السس بة املئوية  مجمو، درجات التقيمي 

 التقدير 

 جيد %73.71 1850 0.88 3.69 يوجه املعلمني الس تخدام أأساليب تقومي متنوعة مع الطلبة.  1

 جيد %70.64 1773 0.99 3.53 يفرس للمعلمني نتاجئ الاختبارات وادلروس املس تخلصة مهنا  2

 جيد جداً  %80.32 2016 0.86 4.02 يركز عىل توضيح الأخطاء اليت يقع فهيا املعمل. 3

 جيد %74.62 1873 0.92 3.73 يشجع املعلمني عىل اس تخدام التقيمي اذلايت وممارس ته فعليًا. 4

دارة التفتيء الرتبوي  5  جيد جداً  %75.50                                    1895 1.02 3.77 يقمي املعلمني وفقًا ملعايري التقومي املوضوعة من قبل ا 

 جيد %74.10 1860 0.88 3.71 حيرص عىل التنو، يف اس تخدام أأساليب التقومي . 6

 جيد %74.82 1878 0.95 3.74 معل املعلمني وتقبلهم للتقومي البناء. هيئي أأجواء تعلميية حرة لتسهيل 7

 جيد جداً  %75.82 1903 1.02 3.79 مراعاة الفروق الفردية بني املعلمني . 8

 جيد %74.66 1874 0.97 3.73 يساعد املعلمني يف اختيار أأساليب التقومي املناس بة لأهداف املقرر . 9

 جيد %72.15 1811 0.91 3.61 ومي ومشوليته مجليع اجملاالت يؤكد عىل اس مترارية التق 10

 جيد جداً  %81.71 2051 0.84 4.09 ي طلع املعمل عىل نتيجة تقيميه هل . 11

 جيد جدا %78.05 1959 0.92 3.90 يراعي مبدأأ املرونة أأثناء تقومي املعمل . 12

 جيد جداً  75.51 22743 0.65 3.78 احملور كلك  

  

%(  واليت  81.71( حيت حققت مس توى )جيد جدًا( بسس بة )11( أأنه أأعىل تقيمي اكن للعبارة )6جلدول )يتبني من ا

نصت عىل )ي طلع املعمل عىل نتيجة تقيميه هل ( بيامن يوحض اجلدول أأن أأقل مس توى لهذه الكفاايت املس توى ) جيد( للعبارة 

جئ الاختبارات وادلروس املس تخلصة مهنا (، كام يبني %(  واليت نصت عىل )يفرس للمعلمني نتا 70.64( بسس بة )2)

اجلدول أأن مس توى كفاايت أأساليب التقومي والقياس كلك ملفتيش الرتبية البدنية عينة البحث قد حقق مس توى جيد جدًا 

 %( . 75.51وبسس بة )
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اابت العينة حول مس توى ( الوسط احلسايب والاحنراف املعياري ومجمو، درجات التقيمي والسس بة املئوية ال ج7جدول )

 .                  مفتيش الرتبية البدنية يف كفاايت القيادة

  ت

 الكفايـــــــــــــــــات 

 الوسط 

 احلسايب 

الاحنراف 

 املعياري 

مجمو، 

درجات 

 التقيمي 

 التقدير  السس بة املئوية 

 يد جدا  ج  %79.04 1984 0.88 3.95 يمني رو  املبادأأة واال بدا، للمعلمني . 1

 جيد جداً  %75.82 1903 0.95 3.79 يقنع املعلمون بقمية الأهداف اليت يسعون ا ىل حتقيقها . 2

جيابيًا يف سلوكيات املعلمني ليكونوا أأكرث حرصًا عىل حتقيق الأهداف . 3  جيد جداً  %76.49 1920 0.90 3.82 يؤثر ا 

 جيد جداً  %75.14 1886 0.93 3.76 لبةيستمثر اال ماكانت الفردية للمعلمني يف تطور مس توى الط  4

 جيد %72.67 1824 0.90 3.63 ينو، يف أأساليب القيادة اليت يس تخدهما يف املواق  الرتبوية اخملتلفة يف املدرسة . 5

 جيد %71.16 1786 1.06 3.56 يرشك املعلمني يف القرارات اليت يتخذها خبصوصهم . 6

قنا، املعلمني بوهجة نظر  7 ىل ا   جيد جداً  %77.77 1952 0.93 3.89 ه من خالل احلوار والنقاش .يسعى ا 

 جيد %72.95 1831 1.00 3.65 اعامتد أأسلوب فريق العمل عند مواهجة املشتالت اليت تعيق أأداء العمل. 8

 جيد جداً  %78.37 1967 1.06 3.92 تمنية العمل امجلاعي للمعلمني لالس تفادة من مجيع الطاقات 9

 جيد جداً  %81.43 2044 0.87 4.07 لقيادة دلى املعلمني.يمني رو  ا 10

عداد كوادر قيادية من التالميذ خالل تنفيذ ادلرس 11  جيد جداً  %76.53 1921 0.97 3.83 يوحض  للمعمل كيفية ا 

 جيد جداً  %76.12 21018 0.71 3.81 احملور كلك  

يش الرتبية البدنية عينة البحث قد تراوحت ما بني ( أأن مس توى كفاايت القيادة دلى مفت7يتضح من اجلدول )     

%( واليت حققت مس توى )  81.43( بسس بة )10مس توى )جيد( ومس توى )جيد جدًا( حيث اكنت أأعىل نس بة للعبارة )

( واليت نصت )يرشك املعلمني 6جيد جدًا( وقد نصت عىل )يمني رو  القيادة دلى املعلمني(، بيامن اكن أأقل مس توى للعبارة )

%(  وهو ما يعادل مس توى )جيد(  ، كام يبني  71.16يف القرارات اليت يتخذها خبصوصهم( حيث حصلت عىل نس بة )

 76.12ملفتيش الرتبية البدنية عينة البحث قد حقق مس توى )جيد جدًا( بسس بة )  اجلدول أأن مس توى كفاايت القيادة كلك

.)% 
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ومجمو، درجات التقيمي والسس بة املئوية ال جاابت العينة حول مس توى ( الوسط احلسايب والاحنراف املعياري 8جدول )

 .            العالقات اال نسانية مفتيش الرتبية البدنية يف كفاايت

  ت

 الكفايـــــــــــــــــات 

 الوسط 

 احلسايب 

الاحنراف 

 املعياري 

مجمو، 

 درجات التقيمي 

 التقدير  السس بة املئوية 

 جيد جداً  %84.42 2119 0.85 4.22 علمني واجهتاداهتم والاعرتاف بقدراهتم حيرتم خشصيات امل 1

 جيد %68.41 1717 1.15 3.42 يشارك يف الاحتفاالت واملناس بات اليت تقميها املدرسة . 2

 جيد جداً  %77.89 1955 0.97 3.89 يفهم حاجات املعلمني وظروفهم الشخصية . 3

 جيد %73.43 1843 0.99 3.67 ملعلمني والتواصل معهم خيتار الطرق املناس بة لالتصال اب 4

 جيد %73.82 1853 1.01 3.69 يسهم يف معاجلة بعض املشتالت اليت تواجه املعلمني . 5

ىل أأن يكون اال قنا، أأساس معلية تعديل السلوك دلى املعلمني . 6  جيد %72.83 1328 0.93 3.64 يسعى ا 

 جيد %70.76 1776 0.96 3.54 جامتعية والثقافية اليت تواجه اجملمتع.يمني ا حساس املعمل ابملشتالت الا 7

 مقبول %61.04 1532 1.15 3.05 يشارك بفاعلية يف اجامتعات جمالس الآابء واملعلمني . 8

 جيد %71.20 1787 0.93 3.56 التعامل مع املواق  السلبية بفاعلية. 9

ظهار املرونة وتقبل الأفاكر اجلديدة للمعل 10  جيد جداً  %78.37 1967 0.87 3.92 مني. ا 

 جيد %80.20 2013 0.87 4.01 اال صغاء اجليد أأثناء التفاعل اللفظي مع املعلمني . 11

 جيد جداً  %75.54 1896 0.94 3.78 يعمل عىل توفري الأجواء والرشوط الالزمة لالتصال والتفاعل بينه وبني املعلمني . 12

 جيد %72.33 21786 0.68 3.70 احملور كلك  

دلى مفتيش الرتبية البدنية عينة البحث قد   ( أأن مس توى كفاايت العالقات اال نسانية8يتضح من اجلدول )           

( حيث بلغت السس بة 1تراوحت ما بني مس توى )جيد جدًا( ومس توى )مقبول( حيث اكنت أأعىل نس بة للعبارة )

نصت عىل )حيرتم خشصيات املعلمني واجهتاداهتم والاعرتاف بقدراهتم( %( واليت حققت مس توى )جيد جدًا( واليت 84.42)

( واليت نصت )يشارك بفاعلية يف اجامتعات جمالس الآابء واملعلمني ( حيث حصلت عىل 8، بيامن اكن أأقل مس توى للعبارة )

ن  61.04نس بة ) ملفتيش   كلك سانية%(  وهو ما يعادل مس توى )مقبول(  ، كام يبني اجلدول أأن مس توى العالقات اال 

 %(. 72.33الرتبية البدنية عينة البحث قد حقق مس توى )جيد( بسس بة )
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( الوسط احلسايب والاحنراف املعياري ومجمو، درجات التقيمي والسس بة املئوية ال جاابت العينة حول مس توى 9جدول )

                  مفتيش الرتبية البدنية يف كفاايت التطوير املهين للمعلمني .          

  ت

 الكفايـــــــــــــــــات 

 الوسط 

 احلسايب 

الاحنراف 

 املعياري 

مجمو، درجات 

 التقيمي 

 التقدير  السس بة املئوية 

 جيد %74.42 1868 1.03 3.72 يزود املعلمني ابملس تجدات املعارصة لربامج الزايرة اال رشافية  1

 جيد جداً  %78.37 1967 1.06 3.80 الل حضورمه ادلورات التدريبية.يشجع املعلمني عىل تطوير أأداهئم من خ 2

 جيد %73.78 1852 0.91 3.69 يوحض للمعلمني أأساليب حتديد احتياجات التالميذ ذوي التحصيل املتدين. 3

 جيد جداً  %75.62 1898 0.91 3.78 يوحض للمعلمني أأساليب حتديد احتياجات الطلبة املتفوقني  4

 جيد %70.48 1769 1.08 3.52 لمني عىل اس تخدام وسائل تعلميية تختلفة ترتبط مبوضو، ادلرس .يدرب املع 5

ثراء املناجه . 6  جيد %72.19 1812 0.99 3.61 يرشد املعلمني ا ىل طرق استامثر البيئة احمللية يف ا 

 جيد %74.54 1871 0.93 3.73 تمنية التفكري اال بداعي دلى املعلمني . 7

       

 جيد %72.83 1828 1.08 3.64 حث املعلمني لالشرتاك يف ادلورات املتخصصة )التأأهيل أأثناء اخلدمة(. 8

 جيد جداً  %78.23 1964 1.03 3.91 تشجيع املعلمني عىل متابعة دراس هتم . 9

 جيد جداً  %78.80 1978 0.97 3.94 تشجيع املعلمني عىل الابتاكر يف التدريس . 10

كساب املعمل القدرة عىل المنو املهين ذاتيًا . حيرص املوجه عىل 11  جيد جداً  %76.45 1919 1.01 3.82 ا 

 جيد جداً  %75.07 20726 0.77 3.74 احملور كلك  

دلى مفتيش الرتبية البدنية عينة البحث قد تراوحت ما   ( أأن مس توى كفاايت  التطوير املهين للمعلمني9يتضح من اجلدول )

%( واليت حققت  78.80( اليت بلغت  )10جدًا( ومس توى )جيد( حيث اكنت أأعىل نس بة للعبارة )بني مس توى )جيد 

( 5مس توى )جيد جدًا( واليت نصت عىل )تشجيع املعلمني عىل الابتاكر يف التدريس( ، بيامن اكن أأقل مس توى للعبارة )

 70.48ضو، ادلرس( حيث حصلت عىل نس بة )واليت نصت )يدرب املعلمني عىل اس تخدام وسائل تعلميية تختلفة ترتبط مبو 

ملفتيش الرتبية   كلك %( وهو ما يعادل مس توى )جيد(، كام يبني اجلدول أأن مس توى كفاايت التطوير املهين للمعلمني

%(، وترى الباحية أأن مس توى كفاايت التطوير املهين 75.07البدنية عينة البحث قد حقق مس توى )جيد جدًا( بسس بة )

 ى مفتيش الرتبية البدنية عينة البحث قد حقق مس توى عايل .دل  للمعلمني

( أأن مفتيش الرتبية البدنية عينة البحث قد حققوا مس توى )جيد جدا( يف 9(،)8(،)7(،)6(،)5(،)4يتضح من جدول )  

وختتل  %(،  72.33فقد حقق مس توى )جيد( بسس بة )  مجيع احملاور )الكفاايت( عدا مس توى كفاايت العالقات اال نسانية

ن مس توى اال رشاد الرتبوي منخفض يف اكفة 12()2011نتاجئ هذه ادلراسة مع دراسة فتحي عيىس ) ىل ا  ( اليت توصلت ا 
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( واليت توصلت لك مهنام 2()2004(، ودراسة رايض سرتاك وفؤاد اخلصاونة )11()1999الكفاايت ودراسة فاطمة الفال  )

ىل أأن مس توى كفاايت اال رشاد الرتبوي اكن يف  املتوسط.            ا 

هل توجد فروق داةل ا حصائيا يف مس توى كفاايت مفتيش الرتبية البدنية تبعًا ملتغريات اثلثًا اال جابة عىل التساؤل الثالث : 

 اجلسس( ؟  -اخلربة  -املؤهل العلمي  -)هجة العمل 

 ت اال رشادية ملفتيش الرتبية البدنية تبعًا ملتغري هجة العمل .( املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري وقمية )ت( بني مس توى الكفااي10جدول )

 املعاجلات           الكفـاايت 

 

  التفتيء الرتبوي سهل اجلفارة التفتيء الرتبوي الزاوية  

 قمية ت 

 

مس توى 

 ادلالةل

املتوسط 

 احلسايب 

الاحنراف 

 املعياري 

املتوسط 

 احلسايب 

الاحنراف 

 املعياري 

 0.000 **6.399- 0.52 4.12 0.62 3.77 اال رشاف عىل التدريس  ـاتكفاي 1

دارة ادلرس       2  0.000 **5.683- 0.56 4.07 0.74 3.70 كفاايت ا 

 0.000 **5.655- 0.51 4.00 0.68 3.67 كفاايت أأساليب التقومي والقياس 3

 0.000 **4.807- 0.56 4.02 0.75 3.70 كفاايت القيادة                   4

 0.000 **4.182- 0.54 3.88 0.73 3.61 كفاايت العالقات اال نسانية             5

 0.000 **5.279- 0.60 3.99 0.81 3.62 كفاايت التطوير املهين للمعلمني                             6

 0.05* دال عند مس توى                     0.01** دال عند مس توى 

( وابلتايل نرفض فرض العدم ونقبل 0.01( أأن مس توى ادلالةل للك احملاور أأقل من مس توى معنوية )10ل )يتبني من اجلدو 

حصائية بني مس توى مفتيش الرتبية البدنية تبعا ملتغري هجة العمل يف  الفرض البديل وهو يعين أأنه توجد فروق ذات دالةل ا 

عيسيت البحث يتضح أأن الفروق لصاحل مس توى مفتيش الرتبية مجيع حماور الكفاايت ، ومن خالل مقارنة املتوسطات بني 

 البدنية التابعني ملكتب التفتيء الرتبوي سهل اجلفارة .

 ( املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري وقمية )ت( بني مس توى الكفاايت اال رشادية ملفتيش الرتبية البدنية تبعًا املؤهل العلمي .11جدول )

 املعاجلات       

 ـاايت الكف

  متوسط عايل  

 قمية ت 

 

املتوسط  مس توى ادلالةل 

 احلسايب 

الاحنراف 

 املعياري 

املتوسط 

 احلسايب 

الاحنراف 

 املعياري 

 0.31 -1.02 0.61 3.91 0.60 3.85 اال رشاف عىل التدريس   كفايـات 1

دارة ادلرس       2  0.74 -0.34 0.74 3.83 0.67 3.81 كفاايت ا 

 0.44 -0.77 0.65 3.80 0.65 3.75 اليب التقومي والقياسكفاايت أأس 3

 0.09 -1.70 0.71 3.86 0.70 3.75 كفاايت القيادة                   4

نسانية             5  0.16 -1.41 0.68 3.74 0.70 3.65 كفاايت العالقات اال 

 0.05 *-1.94 0.76 3.80 0.67 3.67 كفاايت التطوير املهين للمعلمني                             6
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 0.05* دال عند مس توى                     0.01** دال عند مس توى 

( عدا حمور كفاايت التطوير 0.05( أأن مس توى ادلالةل للك احملاور أأكرب من مس توى معنوية )11يتبني من اجلدول )      

حصائية بني املهين للمعلمني وابلتايل نقبل فرض العدم ونرفض الفرض البد يل وهو يعين أأنه التوجد فروق ذات دالةل ا 

مس توى مفتيش الرتبية البدنية تبعا ملتغري املؤهل العلمي يف مجيع حماور الكفاايت عدا حمور كفاايت التطوير املهين للمعلمني 

بل الفرض البديل ( وهبذا نرفض فرض العدم ونق 0.05حيت يتبني من اجلدول أأن مس توى ادلالةل يساوي مس توى املعنوية )

وهو يعين أأنه توجد فروق ذات دالةل ا حصائية بني مس توى مفتيش الرتبية البدنية تبعا ملتغري املؤهل العلمي يف حمور كفاايت 

التطوير املهين للمعلمني ، ومن خالل مقارنة املتوسطات بني عيسيت البحث يتضح أأن الفروق لصاحل مس توى مفتيش الرتبية 

 من قبل معلمي الرتبية البدنية احلاصلني عىل املؤهل العلمي دبلوم متوسط .البدنية املقميني 

 . ( املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري وقمية )ت( بني مس توى الكفاايت اال رشادية ملفتيش الرتبية البدنية تبعًا ملتغري اخلربة12جدول )

 املعاجلات         

 الكفـاايت 

  س نة 15أأقل من  س نة   15أأكرث من 

 قمية ت 

 

مس توى 

 ادلالةل 

املتوسط 

 احلسايب 

الاحنراف 

 املعياري 

املتوسط 

 احلسايب 

الاحنراف 

 املعياري 

 0.47 0.72 0.65 3.48 0.60 3.89 اال رشاف عىل التدريس   كفايـات 1

دارة ادلرس .       2  0.62 -0.49 0.75 3.86 0.70 3.82 كفاايت ا 

 0.21 1.27 0.72 3.70 0.63 3.79 لقياسكفاايت أأساليب التقومي وا 3

 0.70 0.39 0.71 3.78 0.71 3.81 كفاايت القيادة                   4

 0.24 1.17 0.72 3.63 0.68 3.72 كفاايت العالقات اال نسانية             5

 0.89 -0.14 0.73 3.75 0.77 3.74 كفاايت التطوير املهين للمعلمني                             6

 0.05* دال عند مس توى                     0.01** دال عند مس توى 

( وابلتايل نقبل فرض العدم 0.05( أأن مس توى ادلالةل للك احملاور أأكرب من مس توى معنوية )12يتبني من اجلدول )      

حصائية بني مس توى مف  تيش الرتبية البدنية تبعا ملتغري اخلربة  ونرفض الفرض البديل وهو يعين أأنه ال توجد فروق ذات دالةل ا 

 يف مجيع حماور الكفاايت .
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 ( املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري وقمية )ت( بني مس توى الكفاايت اال رشادية ملفتيش الرتبية البدنية تبعًا ملتغري اجلسس .13جدول )

 املعاجلات            

 الكفـاايت 

  أأنىث ذكر  

 قمية ت 

 

وى مس ت

 ادلالةل

املتوسط 

 احلسايب 

الاحنراف 

 املعياري 

املتوسط 

 احلسايب 

الاحنراف 

 املعياري 

 0.98 0.03 0.58 3.88 0.65 3.88 اال رشاف عىل التدريس   كفايـات 1

دارة ادلرس      2  0.96 -0.05 0.68 3.82 0.76 3.82 كفاايت ا 

 0.59 0.54 0.63 3.76 0.68 3.80 كفاايت أأساليب التقومي والقياس 3

 0.23 1.54 0.71 3.77 0.71 3.87 كفاايت القيادة                   4

 0.92 -0.10 0.71 3.70 0.65 3.70 كفاايت العالقات اال نسانية .            5

 0.06 1.90 0.78 3.69 0.74 3.83 كفاايت التطوير املهين للمعلمني                             6

( وابلتايل نقبل فرض العدم 0.05( أأن مس توى ادلالةل للك احملاور أأكرب من مس توى معنوية )13من اجلدول ) يتبني    

حصائية بني مس توى مفتيش الرتبية البدنية تبعا ملتغري  ونرفض الفرض البديل وهو يعين أأنه ال توجد فروق ذات دالةل ا 

 اجلسس يف مجيع حماور الكفاايت .

ىل النتاجئ التالية :يف ضوء الاس تستاجات :   أأهداف وتساؤالت ونتاجئ البحث ومناقش هتا توصلت الباحية ا 

 مت حتديد الكفاايت اال رشادية الالزمة ملفتيش الرتبية البدنية مرتبة ترتيبًا تنازليًا وفقًا لأمهيهتا كام ييل : .1

 اال رشاف عىل التدريس.  كفايـات 

  دارة ادلرس  .كفاايت ا 

 لقياسكفاايت أأساليب التقومي وا. 

  القيادةكفاايت . 

  العالقات اال نسانية .           كفاايت 

   كفاايت التطوير املهين للمعلمني. 

 أأن مس توى الكفاايت اال رشادية  ملفتيش الرتبية البدنية عينة البحث اكنت عىل النحو التايل :   .2

 (.  77.69اال رشاف عىل التدريس اكنت مبس توى ) جيد جدًا( بسس بة مئوية )  كفايـات% 

   دارة ادلرس  %(. 76.49اكنت مبس توى )جيد جدًا( بسس بة مئوية ) كفاايت ا 

 (. 75.51اكنت مبس توى )جيد جدًا( بسس بة مئوية ) كفاايت أأساليب التقومي والقياس% 

  (.  76.12اكنت مبس توى )جيد جدًا( بسس بة مئوية ) القيادةكفاايت% 

  ( . 72.33بسس بة مئوية )اكنت مبس توى )جيد( كفاايت العالقات اال نسانية% 

 (. 75.07اكنت مبس توى )جيد جدًا( بسس بة مئوية ) كفاايت التطوير املهين للمعلمني% 
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حصائية بني مس توى الكفاايت اال رشادية  ملفتيش الرتبية البدنية عينة البحث تبعًا ملتغري  .3 توجد فروق ذات دالةل ا 

 الرتبية البدنية التابعني ملنطقة سهل اجلفارة .هجة العمل يف لك احملاور ولصاحل مس توى كفاايت مفتيش 

حصائية بني مس توى الكفاايت اال رشادية  ملفتيش الرتبية البدنية تبعا ملتغري املؤهل  .4 ال توجد فروق ذات دالةل ا 

نه توجد فروق ذات دالةل ا حصائية لصاحل  مفتيش العلمي يف مجيع حماور الكفاايت عدا حمور كفاايت التطوير املهين للمعلمني فا 

 الرتبية البدنية املقميني من قبل معلمي الرتبية البدنية احلاصلني عىل املؤهل العلمي دبلوم متوسط .

حصائية بني مس توى الكفاايت اال رشادية  ملفتيش الرتبية البدنية تبعا ملتغريي اخلربة   .5 ال توجد فروق ذات دالةل ا 

 واجلسس يف مجيع حماور الكفاايت .

 

ليه الباحية من نتاجئ تويص ابلتوصيات التالية :  من خال التوصيات :  ل أأهداف وتساؤالت البحث وما توصلت ا 

 اختيار مفتيش الرتبية البدنية طبقًا ملعايري علمية حمددة. .1

 رفع كفاءة مفتيش الرتبية البدنية من خالل عقد دورات تدريبية والرتكزي عىل كفاايت العالقات اال نسانية . .2

 ت علمية متطورة تعمتد عىل اس تخدام بطاقات مالحظة الأداء يف ضوء الكفاايت اال رشادية .اس تخدام اسرتاتيجيا .3

 العمل عىل تطوير معلية اال رشاف الرتبوي من خالل الاس تفادة من الاجتاهات احلديثة لال رشاف الرتبوي . .4

ي يف الرتبية البدنية والرايضة  تعممي بطاقة مالحظة الأداء لدلراسة احلالية لالس تفادة مهنا يف جمال التفتيء الرتبو  .5

 ويف جماالت أأخرى .

 قامئة املراجع :

دراسة (الكفاايت اال رشافية من وهجة نظر املرشفني واملعلمني للمرحةل الأساس ية الأوىل : خادل محمد سالمة اجلواريء  .1

 .2007تطبيقية عىل فلسطني(، رساةل دكتوراه مسشورة، لكية الرتبية، فلسطني،

www.nilevally.edu.sd                                 

 رايض سرتاك .2

 فؤاد احلصاونة  

تقومي أأداء املرشفني الرتبويني يف الأردن يف ضوء همامهتم والاجتاهات اال رشافية احلديثة ،  :

 .2004زيع، عامن ، دراسات يف الادارة الرتبوية ، دار وائل للسرش والتو 

التوجيه الرتبوي يف اململكة العربية السعودية يف ضوء بعض الامنذج احلديثة ، جمةل رساةل  : سامل خل  هللا القرش  .3

 .  1994اخلليج ، العدد التاسع والأربعون ، مكتبة الرتبية العربية دلول اخلليج ، الرايض 

 .2001يف الرتبية الرايضية، دار املناجه، عامن،  اال رشاف والتقومي : محمود داود الربيعي  .4

احلديثة لال رشاف والتقومي يف اجملال الرتبوي والراييض ، دار الكتب العلمية  الاجتاهات : محمود داود الربيعي  .5

 .2011، بريوت ، 

دارة التعلميية يف البالد العربية، دار الثق : عبد الغين النوري .6  .  1991افة، القاهرة، اجتاهات حديثة يف اال 

http://www.nilevally.edu.sd/
http://www.nilevally.edu.sd/


 

89 
 

دارات الرتبية والتعلمي ومراكز اال رشاف الرتبوي يف ضوء مبادئ  : عبد هللا أآل رسحان  .7 العملية اال رشافية يف ا 

 .2007اجلودة الشامةل ، رساةل ماجس تري غري مسشورة ، جامعة أأم القرى ، مكة، 

بية العملية يف ضوء الاجتاهات املعارصة، موسوعة حبوث الكفاايت اال رشافية ملوهجيي الرت  : عيل محمد عبد اجمليد .8

 . 2001الرتبية الرايضية ابلوطن العريب، دار املناجه ،عامن ، الأردن،

 .2004احلديث يف اال دارة الرايضية ، دار وائل للسرش ، عامن ،  : فائق حسني أأبو حلمية  .9

آراء موهجيي ومعلمي التعلمي الأسايس : فاروق البو ي  .10  يف اال رشاف الفين، دراسة مقارنة مبحافظة أ

،  1اال سكندرية )ج م ،( ودوةل البحرين، جمةل لكية الرتبية، جامعة اال سكندرية، العدد 

 . 1992اال سكندرية ، 

تقومي اال رشاف الرتبوي مبرحةل التعلمي املتوسط )الثانوي( مبدينة بنغازي يف ضوء اجتاهاته  : فاطمة مفتا  الفال   .11

ديثة من وهجة نظر املرشفني الرتبويني واملعلمني ومديري املدارس ، رساةل ماجس تري احل

 .1999غري مسشورة ، لكية الآداب، جامعة قار يونس،  

تقومي أأداء املرشفني الرتبويني بشعبية اجلبل الأخور يف ضوء كفاايهتم املهنية، رساةل  : فتحي عيىس فرج .12

 .2011جامعة معر اخملتار،ليبيا، داب،لكية الآ  ماجس تري غري مسشورة،

دور املرشفني الرتبويني يف حتسني معلمي الرتبية الرايضية يف املدارس احلكومية مبحافظة  : قتادة محمد أأبو جامع  .13

غزة يف ضوء معايري اجلودة الشامةل ، رساةل ماجس تري مسشورة ، لكية الرتبية ، جامعة 

 . 2013الأزهر ، غزة ، 

مس توى حتقق كفاايت املوهجني الرتبوية عند ممارسة هماهمم اال رشافية يف مدارس التعلمي  : ب أأنور عبد الشكور نوا .14

الثانوي العام مبحافظة عدن، رساةل ماجس تري، لكية الرتبية ، جامعة عدن ، المين ، 

2008  . 
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 رتبية البدنية والرايضة ابلزاويةاثر اس تخدام الألوان يف دقة التصويب بكرة السةل لطالب لكية ال

 أأ. محمد الطاهر ش يوة         د. وليد بشري ش يوب      د. صبحية سامل سلامن 

 

من أأمه مالمح العار احلديث هو التقدم اذلي حيصل يف اجملاالت العلمية والتقنية ، مما سامه  مقدمة البحث وأأمهيته : 1_1

حداث تغريات يف النظم التدريس ية داخل لكيات الرتبية البدنية يف التأأثري عىل احلياة املعارصة ، ذلا أأص  بح من الوروري ا 

والرايضة حىت يس تطيع ادلارسني هبا مواكبة احلياة العلمية احلديثة . حيث أأن للمؤثرات احمليطة دورًا همامً يف التأأثري عىل أأداء 

تقان معٍل ما ، فهيي معني والألوان تعد من املؤثرات اليت جيب أأخذها يف الاعتبار ، فلل  مهارة سلوك يمن عند متكن الفرد من ا 

 تتأأثر بعوامل احمليط لكها وبدرجات تختلفة . 

ومبا أأن كرة السةل من الرايضات امجلاعية التنافس ية ، أأيضًا  ي من الألعاب املشاركة يف الألعاب الأوملبية لأنه يمت تنظمي        

 (  4عدة بطوالت خاصة هبا . ) 

كرة السةل مضن قامئة الرايضة امجلاعية و ي عبارة عن لعبة تنافس ية بني فريقني مكون لك مهنام من حيث تندرج لعبة        

مخسة العبني يسعيان لتسجيل نقاط أأو أأهداف لتحقيق الفوز لأحد الفريقني ، وذكل ابالعامتد الكبري عىل همارة التصويب . 

 (1  ) 

واملشوقة دلي الالعبون ويعشقها املتفرجون و ي اليت تضفي جماال ومتعة مفهارة التصويب يف كرة السةل  ي املهارة احملببة       

ىل الفشل وضيا، اجلهد ،  عىل املباراة ، وهبا حتسم النتيجة ، فالتصويب يعد همارة تلكل هجد الفريق ابلنجا  أأو تؤدي به ا 

 ( 99:  3ذلكل جيب أأن يمتزي الالعبون ابدلقة يف التصويب من أأجل حتقيق الفوز . ) 

ن الفارق بني فرق كرة السةل العادية وبني فرق كرة السةل اليت تبلغ القمة يف pat heat  (2000يؤكد ابت هيت  و         ( ا 

 ( . 73:  11هناية املومس تمكن يف القدرة عىل اس مترارية ودقة التصويب      ) 

صابة الهدف وأأن التصويب يعين العمل الهنايئ مجل        دخال الكرة ومبا أأن ادلقة تعين الكفاءة يف ا  يع املهارات واخلطط عىل ا 

ن ادلقة تعد أأحد املكوانن الأساس ية يف بعض الأنشطة الرايضية ميل املبارزة وغريها من الأنشطة  يف الهدف ، دلا فا 

الرايضية ، كام أأهنا عامل همم يف أأنشطة رايضية أأخرى تتوق  علهيا النتيجة وحسم املنافسة كام يف كرة السةل وكرة الطائرة 

 ( 53:  10كرة اليد . ) و 

حداث تغريات يف اجلانب الوظيفي  ويعترب       ىل ا  اس تخدام الألوان مضن املهنج املس تخدم كوحدات التدريبية سوف يؤدي ا 

ىل حاةل قريبة من احلاةل الطبيعية يف املتغريات النفس ية والوظيفية مما ينعكس  داخل اجلسم الأمر اذلي يؤدي يف الوصول ا 

توتر النفيس قبل املنافسة وكون الباحيون مل يالحظوا دراسة عنيت هبذا اجلانب يف ليبيا وجدوا أأنه من عىل تقليل درجة ال 

 املفيد جدًا أأن يدرس جانبا صغريا من هذا الأثر ليكون منطلقا دلراسات أأمع وأأمشل وأأكرث معقا .

ضة كرة السةل خاصًة وابلأخص عند دقة فالألوان املتعددة تلعب دورًا كبريًا يف ممارسة السشاط الراييض عامة ويف راي      

 تنفيذ همارة التصويب ملا لها من تأأثري يف الرتكزي عند الالعبني املنفذين للمهارة بدقة .
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ن  ن اللون هل تأأثري س يكولويج خاص بوظائ  أأعضاء اجلسم فهو ا حساس وليس هل وجود خارج اجلهاز العصيب ، وا  ومبا ا 

ة الفرد ، وأأمه طرائق تأأثريه يف الانفعاالت وميكن أأن يغري احمليط اذلي يعيء فيه ويضاع  اللون يؤثر تأأثريًا جذراًي يف حيا

نتاجية الأداء بأأسلوب جديد متامًا كذكل يس تطيع الالعب أأن يتعمل كي  يعدل أأو يغري حالته اذلهنية وتفهم انفعاالته وحماوةل  ا 

 ( 21:  8ضبطها مبا يتناسب مع املوق  . ) 

عرضه مس بقًا يرى الباحيون أأن أأمهية البحث تتجىل يف اس تخدام عينة من الألوان اخملتلفة واليت قد ومن خالل ما مت        

تسامه يف رفع قدرة الطالب وزايدة ادلقة يف تنفيذ همارة التصويب يف كرة السةل دلى طالب الس نة الثانية بلكية الرتبية 

جياد اسرتاتي  جيات وأأساليب مالمئة لتطوير مس توى أأداء الطالب لهذه املهارة يف البدنية والرايضة لأجل العمل فامي بعد عىل ا 

جراء هذه ادلراسة ملعرفة مدى أأثر اس تخدام بعض الألوان عىل دقة التصويب يف كرة السةل . رتأأ الباحيون ا   كرة السةل ، ذلا ا 

ن الهدف الأسايس ملباراة كرة السةل هو تسجيل أأكرب عدد من الأهدافمشلكة البحث :  2_1 ، دلا تعد همارة التصويب  ا 

ىل  دخال الكرة بنجا  ا  ال أأن الغرض واحد وهو ا  من املهارات املهمة والأساس ية ، وعىل الرمغ من تعدد أأنوا، التصويب ا 

 ( 28:  5الهدف . ) 

ن خالل مالحظة الباحيون لأداء طالب املراحل ادلراس ية وخاصة املرحةل ادلراس ية الثانية يف حمارضات لعبة كرة مف        

خفاقًا يف جنا   السةل وجدا أأن أأغلب الطالب ال ميتلكون صفة ادلقة يف همارة التصويب ، الأمر اذلي نتج عنه ضعفًا وا 

ىل انهتاء حماوالهتم ابلفشل ، حيث هناك ضع  حاصل يف أأداء الطالب  حماوالت التصويب عىل السةل مما يؤدي غالبًا ا 

 يف لعبة كرة السةل .ملهارة التصويب واليت تعترب من أأمه املهارات 

غفال بعض املدربني يف اجملال الراييض من اس تخدام بعض املؤثرات اليت تؤثر يف حتقيق أأهدافهم          فكيريًا ما نلحظ ا 

( فقةل  100:  3اليت يسعون لتحقيقها عن طريق تطوير وابتاكر أأفضل الوسائل املساندة لعمل التدريب الراييض احلديث . ) 

تدريس وتدريب هذه الرايضة أأو اللعبة وعدم اس تخدام وسائل جديدة تساعد يف همارة دقة التصويب اهامتم بعض القامئني ب 

ىل قةل الاس متتا، خالل احملارضة ،  حباط للطالب ، كام يؤدي ا  ينعكس ابلتايل عىل ضع  دقة التصويب مما يشلك عامل ا 

دقة التصويب يف لعبة كرة السةل ، ذلكل اقرت   ومن هذه الوسائل هو اس تخدام بعض الألوان واليت قد يكون لها أأثر يف

الباحيون حل لهذه املشلكة  من خالل التعرف عىل أأمهية الألوان املتعددة ملا لها من أأمهية يف التقدم مبس توى أأداء الطالب 

 يف تنفيذ دقة التصويب وذكل ابس تخدام أألوان تختلفة ) برتقايل _ أأصفر _ أأخور _ بدون أألوان ( .

ضافة علمية ومن هنا ا         رتأأ الباحيون اس تخدام بعض الألوان وأأثره عىل دقة التصويب يف كرة السةل اك جراء حديث وا 

آخر يف أأداء همارة دقة التصويب يف كرة  ىل البحث العلمي يف هذا اجملال ، وملعرفة أأكرث الألوان اليت تسهم بشلك أأو بأ جديدة ا 

 السةل .

ىل التعرف هدف البحث :  3_1 عىل أأثر اس تخدام الألوان يف دقة التصويب بكرة السةل لطالب الس نة هيدف البحث ا 

 الثانية بلكية الرتبية البدنية والرايضة .

 تساؤل البحث : 4_1

 ما أأثر اس تخدام الألوان يف دقة التصويب بكرة السةل لطالب الس نة الثانية بلكية الرتبية البدنية والرايضة . -
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 حث :املصطلحات املس تخدمة يف الب 5_1

دراكه برشط وجود الضوء " هو التأأثري الفس يولويج الناجت عن ش بكة العني اليت تسمح اب   _ أأثر الألوان:1  ( 6) حساسه وا 

 ( 9" هـي السـيطـرة الفسـيولوجـية علـى أأداء العضـالت اال راديـة لتوجيـهها حنـو هــدف معـني " . )  _ ادلقـة:2

ىل انتقال " هو معلية دفع الكرة  _ التصويب:3 ذ هيدف ا  ابجتاه الهدف عىل شلك حركة ريم ابس تخدام ذرا، أأو ذراعني ا 

ىل ادلخول يف السةل " . )   ( 7الكرة من يد الالعب ا 

جرايئ ( _ دقة التصويب:4  " هـي معـلية توجـيه الكـرة بسـرعة وبدقـة عالـية حنـو الهدف ابلتكنيك الصحيح " . ) تعري  ا 

 : ادلراسات املشاهبة  2_2

بعنوان " أأثر الألوان يف دقة التصويب للكرة السةل " هبدفه التعرف عىل أأثر  ( : 2011دراسة خسساء صربي )  1_2_2

الألوان يف دقة التصويب بكرة السةل ، وقد اس تخدمت الباحية املهنج الوصفي ابلأسلوب املسحي ملالءمته طبيعة ادلراسة 

(  10راسة ، ومت تنفيذ املهنج عىل عينة من العبات كرة السةل وعددهن ) ومبا يتالءم مع حل املشلكة وحتقيق هدف ادل

عداد املعلامت ، واكنت نتاجئ ادلراسة  ي عدم وجود فروق معنوية يف ادلقة بني الألوان ، ولكن هناك  العبات يف معهد ا 

لوان اخملتلفة . )   ( 3اختالف يف جتانس العينة يف الأداء عىل مدى الاختبارات للأ

بعنوان " دراسة مقارنة لأثر الألوان يف دقة التصويب بكرة اليد " هبدفه ( : 2009دراسة جبار عيل جبار )  1_2_2

التعرف عىل أأثر الألوان يف دقة التصويب بكرة اليد ، وقد اس تخدم الباحث املهنج الوصفي ، حيث تأألفت عينة البحث من 

جيايب للأوان يف زايدة دقة ( العبني بكرة اليد ، واكنت أأمه الاس تستاجا 10)  لهيا الباحث  ي وجود تأأثري ا  ت اليت توصل ا 

 ( 2التصويب ، حيث تكون ادلقة أأكرث عند التصويب عىل أأهداف ملونة . ) 

 اس تخدم الباحيون املهنج الوصفي ملالمئته أأهداف البحث . مهنج البحث : 1_3

ية بلكية الرتبية البدنية والرايضة ، جامعة الزاوية .للعام اجلامعي يمتثل جممتع البحث يف طالب الس نة الثان جممتع البحث : 2_3

 م .2017م _ 2016

( طالب من املسجلني ابلس نة الثانية بلكية الرتبية البدنية والرايضة  32اش متلت عينة البحث عىل ) عينة البحث : 3_3

جراء  م .2017م _ 2016جامعة الزاوية للعام اجلامعي  التجانس بني أأفراد العينة الأساس ية للبحث يف معل الباحيون عىل ا 

 ( . 1الطول والوزن والعمر وذكل حبساب معامل الالتواء كام هو موحض يف اجلدول ) 
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 (املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري ومعامل الالتواء لأفراد العينة الأساس ية للبحث يف متغريات الطول والوزن والعمر . 1جدول ) 

 معامل الالتواء الاحنراف املعياري توسط احلسايبامل  املتغريات

 0.512   0.036 1.701 الطول

 0.058 - 5.073 71.594 الوزن

 0.247   1.120 20.813 العمر

( اخلاص بعرض املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري ومعامل الالتواء أأن قمية معامل الالتواء  1يتضح من اجلدول ) 

( فهذه القمي تنحار  0.247( وملتغري العمر بلغت )  0.058 -( وملتغري الوزن بلغت )  0.512غت ) اكنت ملتغري الطول بل

 ( مما يدل عىل التجانس بني أأفراد العينة . 3±ما بني ) 

ىل أأربع مجموعات متساوية يف العدد لك مجموعة مثانية طالب وتس تخدم لك مجموعة لون  مث قام الباحيون بتقس مي عينة البحث ا 

 ( . 2ن الألوان املقرتحة للبحث كام هو موحض يف اجلدول ) م

 (توزيع الألوان عىل مجموعات البحث 2جدول ) 

 عدد الطالب الألوان اجملموعات

 8 الربتقايل الأوىل

 8 الأصفر الثانية

 8 الأخور الثالثة

 8 بدون أألوان الرابعة

 32  اجملمو،

 

 مة يف مجع البياانت :الأهجزة والأدوات والوسائل املس تخد 4_3

_ رشيط قياس ._ كرات سةل ._ طباشري ._ أألوان_  _ مزيان طيب لقياس الوزن . _ ريس تاميرت لقياس الطول .

 حائط ._ اس امترة مجع البياانت للطالب 

 الاختبارات املس تخدمة يف البحث : 5_3

 ( 102:  3. )  اختبار دقة التصويب يف كرة السةل -

قياس دقة التصويب عىل املناطق احملددة يف كرة السةل هيدف اختبار دقة التصويب عىل مناطق ملونة  الهدف من الاختبار:

ىل التعرف عىل الفرق بيهنا وبني التصويب عىل مناطق غري ملونة بنفس الأسلوب .  بأألوان تختلفة ا 

( مت تلوين ثالث مربعات لك  ²م1) قام الباحيون برمس أأربع مربعات متساوية املساحة ، مساحة لك مربع  رش  الاختبار:

مربع بلون تختل  عن الأخر ) برتقايل _ أأصفر _ أأخور ( عىل التوايل وت رك املربع الرابع بدون أألوان أأي بلون احلائط ، 

 م ( عىل لك مربع من املربعات الأربعة .12( رميات من مسافة )  10حيث يقوم الطالب بأأداء ) 
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 احتساب ادلرجة: 

 م ( عىل لك مربع من املربعات الأربعة .12( رميات من مسافة )  10الب ) _ يؤدي الط

 واليت تعد درجة الطالب و ي كام ييل :  _ حتتسب هل الرميات الناحجة و ي اليت تصيب املربع

  أأ_ مخسة درجات يف حاةل التصويب عىل مركز املربع .

 . ب_ ثالثة درجات يف حاةل التصويب عىل خط املربع من ادلاخل

 ج_ صفر يف حاةل التصويب خارج املربع .

 _ يمت حساب املتوسط احلسايب للرميات العرشة ، و ي تعد ادلرجة الهنائية للطالب يف لك لون .

ىل  10قام الباحيون بتنفيذ اختبار دقة التصويب يف الفرتة من ادلراسة الأساس ية للبحث : 6_3 م عىل 2017/  4/  13ا 

 ، حبيث تنفذ لك مجموعة الاختبار يف يوم لوحدها . اجملموعات الأربعة للبحث

حصائيًا الربانمج اال حصايئ )املعاجلات اال حصائية : 7_ 3 ( وتتضمن   SPSSاس تخدما الباحيون يف معاجلة البياانت ا 

 املعاجلات اال حصائية الآيت :

أأقل فرق  LSDاين واختبار _ حتليل التب _ معامل الالتواء .    _ الاحنراف املعياري . املتوسط احلسايب . 

 معنوي .

 عرض النتاجئ : 1_4

حتدد الهدف من البحث يف أأثر اس تخدام الألوان يف دقة التصويب بكرة السةل لطالب الس نة الثانية بلكية الرتبية البدنية 

 والرايضة ، ذلا يمت عرض النتاجئ عىل النحو التايل :

برتقايل _ أأصفر _ أأخور _ بدون أألوان ( لعينة البحث يف اختبار دقة التصويب بكرة  (حتليل التباين بني الألوان الأربعة ) 3جدول ) 

 السةل

 قمية "ف" متوسط املربعات مجمو، املربعات درجة احلرية مصدر التباين الاختبار

ب 
صوي
لت ا
ة 
دق

سةل
ل  ا
رة
بك

 

  3.871 11.344 3 بني اجملموعات

 1.112 31.125 28 داخل اجملموعات 3.400* 

 _ 42.469 31 مو، اللكياجمل

 2.950=  0.05درجة احلرية عند مس توى جالةل 

( اخلاص بتحليل التباين بني الألوان الأربعة ) برتقايل _ أأصفر _ أأخور _ بدون أألوان (  3من خالل عرض جدول ) 

بلغت قمية "ف"  لعينة البحث يف اختبار دقة التصويب بكرة السةل ، يتضح وجود فروق معنوية بني اجملموعات حيث

 ( . 2.950)  0.05( و ي قمية أأكرب من القمية اجلدولية عند مس توى دالةل  3.400احملتس بة ) 

 ( .4(كام هو يف اجلدول)LSDولتحديد معنوية الفروق مت اس تخدام اختبار أأقل فرق معنوي)
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أألوان ( لعينة البحث يف اختبار دقة التصويب بكرة معنوية الفروق بني الألوان الأربعة ) برتقايل _ أأصفر _ أأخور _ بدون  ( 4جدول ) 

 ( LSDالسةل ابس تخدام اختبار أأقل فرق معنوي ) 

املتوسط  الألوان الاختبار

 احلسايب

الاحنراف 

 املعياري

قمية  معنوية الفروق بني املتوسطات

LSD بدون أألوان أأخور أأصفر برتقايل 

رة 
بك
ب 
صوي
لت  ا
قة
د

سةل
ل ا

 

  *1.500 *0.750 0.125 _ 1.126 3.875 برتقايل

 

0.581 

 *1.375 *0.625 _  1.165 3.750 أأصفر

 *0.750 _   0.835 3.125 أأخور

 _    1.061 2.375 بدون أألوان

( واخلاص مبعنوية الفروق بني الألوان الأربعة ) برتقايل _ أأصفر _ أأخور _ بدون أألوان ( لعينة  4من خالل جدول ) 

 ( ، يتضح ما ييل :  LSDة التصويب بكرة السةل ابس تخدام اختبار أأقل فرق معنوي ) البحث يف اختبار دق

_ أأن املتوسط احلسايب يف اختبار دقة التصويب بكرة السةل ابس تخدام اللون الربتقايل ال يوجد فرق معنوي بينه وبني 

اس تخدام الألوان ولصاحل اس تخدام بيامن هناك فرق معنوي عند اس تخدام اللون الأخور وبدون  الأصفراس تخدام اللون 

 اللون الربتقايل .

_ وكذكل هناك فروق عند معنوية عند اس تخدام اللون الأصفر والأخور وبدون اس تخدام الألوان وهذا الفرق لصاحل 

 اس تخدام الألوان .

ىل أأن العينة متزيت من خالل اس تمناقشة النتاجئ :  2_4 جراءات البحث توصل الباحيون ا  خدام الألوان بشلك من خالل ا 

 عام ، و ي عىل الرتتيب ) برتقايل _ أأصفر _ أأخور _ بدون أألوان ( .

حصائية بني مجموعات البحث يف اختبار دقة التصويب 3حيث توحض نتاجئ جدول ) حصائية ذات دالةل ا  ( أأنه توجد فروق ا 

 بكرة السةل اس تخدام الألوان ) برتقايل _ أأصفر _ أأخور _ بدون أألوان ( .

( معنوية هذه الفروق بني اجملموعات يف اختبار دقة التصويب بكرة السةل ابس تخدام الألوان ( برتقايل _  4حض جدول ) ويو

 أأصفر _ أأخور _ بدون أألوان (

( انه هناك فروق بني اجملموعة اليت تس تخدم اللون الربتقايل واللون الأخور واجملموعة اليت مل تس تخدم 4حيث يبني اجلدول )

وهذه الفروق لصاحل اجملموعة اليت تس تخدم اللون الربتقايل . بيامن ال توجد فروق بني اجملموعة اليت تس تخدم اللون  الألوان

ىل أأن اللون  الربتقايل واجملموعة اليت تس تخدم اللون الأصفر ، حيث يعزي الباحيان عدم وجود فروق بني اجملموعتني ا 

 لفاقعة واليت تلفت الانتباه عند الالعبني عن تنفيذ التصويب .الربتقايل واللون الأصفر يعدا من الألوان ا

( أأنه هناك فروق بني ابيق اجملموعات يف تنفيذ دقة التصويب بكرة السةل وجل هذه الفروقات لصاحل 4كام يبني اجلدول )

ىل أأن اللون الربتقايل  لون فاقع وملفت لالنتباه اجملموعة اليت تس تخدم اللون الربتقايل ، حيث يعزي الباحيان هذه الفروق ا 

ىل أأنه هناك اختالف عند اس تخدام الأوان  الالعبني وخاصة عند تنفيذ همارة دقة التصويب يف كرة السةل . وهبذا يمت التأأكيد ا 

( ،  3 ( ) 2011يف العمليـة التعلميـية والتدريبـية هـذا ما اتفقـت عليـه نتائـج ادلراســة احلالـية مـع دراسـة خسسـاء صربي ) 
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جيايب للأوان يف زايدة دقة التصويب ، حيث تكون ادلقة أأكرث عند  ىل انه يوجد تأأثري ا  كام تؤكد نتاجئ هذه ادلراسة ا 

 ( 2( . )  2009التصويب عىل أأهداف ملونة وخاصة الألوان الزاهية والرباقة كام يف نتاجئ دراسة جبار عيل جبار ) 

 شة نتاجئ البحث توصل الباحيون ا ىل الاس تستاجات الآتية :من خالل حتليل ومناق الاس تستاجات :  1_5

 _ هناك أأثر اجيايب عند اس تخدام الألوان يف دقة التصويب بكرة السةل لطالب الس نة الثانية بلكية الرتبية البدنية والرايضة 1

 _ هناك فروق معنوية عند اس تخدام الألوان يف دقة التصويب بكرة السةل .2

 ن الرباقة ) الربتقايل والأصفر ( هل أأثر اجيايب يف تنفيذ دقة التصويب بكرة السةل ._ اس تخدام الألوا3

 يويص الباحيون مبا ييل :التوصيات :  2_5

 _ اس تخدام الألوان يف الوسائل التعلميية والتدريبية بلكيات الرتبية البدنية والرايضة .1

ىل اس تخدام الألوان ذات الطابع الرباق وا2   واللون الأصفر واللون الأمحر .لزا ي ميل اللون الربتقايل_ الانتباه ا 

 املراجع : 

ميان احلياري : معلومات عن كرة السةل ، حبث مسشور ، 1  WWW.mawdoo3.comم . 2015_ ا 

يب بكرة اليد ، حبث مسشور ، جمةل جامعة ذي قار ، العدد _ جبار عيل جبار : دراسة مقارنة لأثر الألوان عىل دقة التصو 2

 م .2009الرابع ، اجملدل الرابع ، العراق ، 

_ خسساء صربي : أأثر الألوان يف دقة التصويب للكرة السةل ، حبث مسشور ، جمةل القادس ية لعلوم الرتبية الرايضية ، 3

 م .2011اجملدل احلادي عرش ، العدد الثالث ، 

  WWW.mawdoo3.comم . 2016ار : حبث حول كرة السةل وقوانيهنا ، حبث مسشور ، _ دعاء جن4

 م العراق . 2003_ ريسان خربيط جميد : كرة السةل ، دار الثقافة والسرش والتوزيع ، جامعة البارة ، 5

  WWW.rjeem.comم 2017ث مسشور ، _ زينة الغفييل : كي  تؤثر الألوان عىل اال نسان ، حب6

 WWW.Iata.ahlamontada.com م .2009_ محمد عصمت جنيب : التصويب بكرة السةل ، حبث مسشور ، 7

لتصويب املبارش يف كرة السةل ، رساةل ماجس تري ، لكية _ مصطفي عاط  مصطفي : تصممي وس يةل مقرتحة لتمنية دقة ا8

 م .2000الرتبية الرايضية للبنني ، جامعة حلوان ، 

 م 2000_ جنا  همدي شلء وأأكرم محمد صبحي : التعلمي احلريك ، دار الكتب للطباعة والسرش ، جامعة املوصل ، بغداد ، 9

 م .2002لصخرة للطباعة ، بغداد ، ق ، مكتبة ا_ يعرب خيون : التعمل احلريك بني املبدأأ والتطبي10

11_ pat Heat and debbyjenwings : basket ball fundamental & team playbrown banckmark , 

2000 . 

 

http://www.mawdoo3.com/
http://www.mawdoo3.com/
http://www.rjeem.com/
http://www.iata.ahlamontada.com/
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 مبرحةل التعلمي الأسايس الضغوط  املهنية اليت تؤثر عىل اداء معمل الرتبية الرايضية

 الرشي  الهادي غربة د.

 

ــ ــا: ة املقدم ــة همــام تغــري الزمــان واملــاكن  يظــل الانســان متشــوقا ملعرفــة م ــا عــن العــمل ، واملعرف جيــري مــن حــوهل ، وابحي

ــأأثرا ابلطبيعــة البرشــية  ســعيا اىل لك مــا ــه مــن مشــالك يف حياتــه العلميــة ، والعمليــة يظــل دامئــا مت هــو جديــد وهمــام متــر ب

مي رســـاةل عظميـــة يف حـــق املـــتعمل واملعـــمل وبنـــاءا عـــىل ذكل وســـاعيا وراء لك مســـ تجدات احليـــاة ، وتعتـــرب همنـــة التعلـــ

ــه البيئــة التعلمييــة مــن ميــريات ضــاغطة يرجــع  تعتــرب همنــة التــدريس مــن أأكــرث جمــاالت العمــل ضــغوًطا، وذكل ملــا تزخــر ب

ــة ــروق الفردي ــة ، والف ــة العمري ــو، الفئ ــع املتغــريات ، ون ــه عــىل التكيــ  م ــيت حتــدد قدرت ــيت  بعضــها ا ىل خشصــية املعــمل ال ال

ــة  ىل البيئ ــر ا  ــبعض الآخ ــع ال ــوانني؛ ويرج ــواحئ ، وق ــرارات ول ــن ق ــهل م ــد مع ــنظم أأو يقي ــا ي ىل م ــمل ، و ا  ــا املع ــل معه يتعام

 الاجامتعية اخلارجية اليت يعيء فهيا املعمل، ومدى تقديرها دلوره ولأمهية التعلمي  .

والتفـــوق ، والاجنـــاز حيـــث أأن الفـــرد أأن الضـــغوط تلعـــب دورا كبـــريا يف النجـــا  ،  ( 2001ويـــرى فـــاروق عـــامثن ) 

ــدة يف  ــىل الأداء الشــاق هــو صــيحة جدي ــدريب ع ــل حتــت أأقىصــ الضــغوط النفســ ية ، فالت ــىل العم ــادر ع ــو الق ــاحج ه الن

ــت  ــعوبة حت ــرث ص ــرارات أأك ــذ ق ــل ، ويتخ ــاعات أأق ــام س ــول وين ــاعات أأط ــدد س ــل ع ــالفرد يعم ــدريب الاداري ف ــامل الت ع

 (  1ل أأو يفقد رو  الفريق الواحد .)ضغوط أأكرث شدة دون ان يتخىل عن الام

ــداد  2000ويشــري ســامح حمافظــه )  ع ــع مســؤولية ا  ــاتقهم تق ــري مــن التحــدايت ، فعــىل ع ــأأن املعلمــون يواهجــون  الكي ( ب

عـــداد معليـــة التـــدريس  الأجيـــال واملســـامهة يف تطـــوير اجملمتعـــات وتقـــدهما، وال يقتارـــ دور املعلمـــني عـــىل ختطـــيط ، وا 

ـــل يت ـــذها حفســـب، ب ـــدم وتنفي ـــب مـــن املعلمـــني المنـــو والتق ـــمي تتطل ـــة التعل ـــب، مفهن ـــري مـــن املطال ىل الكي عـــدى ذكل ا 

ـــة وأأســـاليب  ملـــام بأأحـــدث الأســـاليب والطـــرق الرتبوي ـــويج، واال  املعـــريف مـــن خـــالل متابعـــة التطـــور العلمـــي والتكنول

والتعـــرف عـــىل حاجـــات البحـــث العلمـــي، واملســـامهة يف حـــل املشـــتالت الأاكدمييـــة والرتبويـــة، ويف اختـــاذ القـــرارات، 

ضافة ا ىل الانفتا  عىل اجملمتع والعمل عىل خدمته .)  (2وخصائص املتعلمني الامنئية، ومراعاة الفروق الفردية، ا 

ــد املشــعان )  ــد عوي ــا يسشــأأ  ( 2000ويؤك ــه بســبب م ــه ملهنت ــام هتــدد مزاولت ــمل، ك أأن الضــغوط النفســ ية خطــرًا عــىل املع

ــل ــه، تمتث ــلبية علي ــأأثريات س ــن ت ــا م ــل  عهن ــتاكر داخ ــن الاب ــزه ع ــ توى الأداء، وجع ــع  مس ــين، وض ــا امله ــدم الرض يف ع

ىل اخنفـــاض مســـ توى حتصـــيل  ـــؤدي ا  ـــة للعمـــل، ممـــا ي ـــة التـــدريس، وشـــعوره ابال هنـــاك النفيســـ، وضـــع  ادلافعي غرف

 (3الطالب .)

ــران ) ــد زه ــذكر حام ــة ا (2003وي ــال وتمني ــة الاجي ــدف اىل تربي ــيت هت ــن ال ــن أأمه امله ــدريس م ــة الت لشخصــيات . أأن همن

(4                         )                                

يعــد التعلــمي هــو الأداة التنظمييــة للمـــتعمل ، والأكــرث دقــة ، وفاعليــة يف تطــور ، وتمنيــة اجملمتعـــات  -: مشــلكة البحــث 

ميـــذ يف مجيـــع مراحـــل التعلـــمي واملعـــمل هـــو اذلي يعتـــىن ابلتال منـــذ الـــوهةل الاوىل النطـــالق البرشـــية يف جمـــال الـــتعمل ،

فـــادة شـــامةل لـــلك الأجيـــال  ، ذا أأحســـن الاعتنـــاء هبـــذه الفئـــة أأصـــبحت اال  والبحـــث يف ظـــاهرة الضـــغوط  اخملتلفـــة فـــا 
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ــق  ــن منطل ــة ، وذكل م ــوايت املهم ــن الاول ــدريس م ــة للت ــؤدي يف  اســ مترارخطــورة املهني ــيت ت ــكل الضــغوط النفســ ية ال ت

ىل مـــرحةل الاحـــرتاق النفيســـ ، والـــيت تمتـــزي حبـــاالت التشـــاؤم ، والال مبـــاالة ، وقـــةل ادلافعيـــة ، وعـــدم  القـــدرة  هنايهتــا ا 

ــرب ــتاكر ، وتعت ــىل الاب ــال  ع ــا يتعرضــون هل يف اجمل ــة الرايضــية ، وخاصــة مل ــى الرتبي ــىل اداء معلم ــؤثر ع ــل م الضــغوط عام

 عىل أأداء املعمل  . املؤثرةيف العوامل املهين ، ذلا اجته الباحث لدلراسة والبحث 

أأن الضـــغوط  ي اســـ تجابة الفـــرد للأحـــداث أأو املتغـــريات البيئيـــة رمبـــا تكـــون مؤملـــة  ( 2014وتـــذكر وفـــاء درويـــء )

ـــيته  ـــوين خشص ـــا لتك ـــر تبع ـــن خشـــص اىل أأخ ـــ  م ـــأأثريات ختتل ـــكل الت ـــع أأن ت ـــ يولوجية م ـــض الااثر الفس ـــدث بع حت

 (5وخصائصه النفس ية اليت متزيه عن الاخرين وىه فروق فردية بني الافراد . )

ـــو حطـــب )  ب ـــب النفســـ ية، (  2006ويشـــري صـــاحل أأ ـــل، يتضـــمن اجلوان طـــار لكـــي متفاع ـــتجيل يف ا  أأن الضـــغوط  ت

واجلســـمية، والاقتصـــادية، والاجامتعيـــة، واملهنيـــة، ويـــتجىل ذكل التفاعـــل مـــن خـــالل ردود فعـــل نفســـ ية ، انفعاليـــة ، 

 (  6فس يولوجية ، ذلكل فا ن مجيع الضغوط تعترب ضغوطا نفس ية .)

ــاس ــد عب ــويل )  ويؤك ــراهمي مت ب ــرض   (2000ا  ــيت يتع ــن الأحــداث الضــاغطة ال ــة م ــ ية  ي مجموع أأن الضــغوط املدرس

ىل  ماكانتـــه اذلاتيـــة، وتـــؤدى ا  لهـــا املعـــمل أأثنـــاء القيـــام مبهنتـــه، والـــيت تشـــلك هتديـــدًا ذلاتـــه لأهنـــا تكـــون أأكـــرب مـــن ا 

ــىل  ــنعكس ع ــلبية ت ــاهر س ــه ويصــاحب ذكل مظ ــادة ومســ مترة دلي ــة ح ــ تجاابت انفعالي ــ ية اس ــه النفس ــمل وحالت أأداء املع

                                                                                           (      7والسـلوكية .)

ويـــرى الباحـــث أأن تشـــخيص ظـــاهرة الضـــغوط املهنيـــة دلى معلمـــي الرتبيـــة الرايضـــية والقيـــام بدراســـة              

م عـــىل أأســـس علميـــة لتَقيَصـــ حقيقـــة الضـــغط النفيســـ دلى هـــذه الفئـــة مـــن املعلمـــني ، ســـ يكولوجية ميدانيـــة تقـــو 

ــبباته وتــأأثريه ، و  ــة مس ــث وذكل ملعرف ــد مشــلكة البح ــن حتدي ــا ســ بق ميك ــن خــالل م ــغوطات الــيت م حــول أأمه الض

 تؤثر عىل أأداء أأس تاذ الرتبية الرايضية يف املؤسسات الرتبوية مبرحةل التعلمي الأسايس .

 

ـــ ـــة البح ـــة :  ثأأمهي ـــة املهمت ـــاالت الرتبوي ـــ  اجمل ـــة يف تختل ـــة والعربي ـــوث الأجنبي ـــات والبح ـــن ادلراس ـــد م ـــد العدي يوج

الضـــغوط الا أأنـــه ومـــن خـــالل مالحظـــة الباحـــث قـــةل البحـــوث وادلراســـات يف هـــذا اجملـــال وحتديـــدا يف  مبشـــاالكت

ــة هــذه ادلراســة يف أأمه العوامــل املــؤ  ــة الرايضــية حيــث تمكــن أأمهي ــدريس الرتبي ــة جمــال ت ــة والتعلميي ــة الرتبوي ثرة عــىل العملي

ــية يف  ــة الرايض ــات الرتبي ــدريس ومدرس ــا م ــرض له ــيت يتع ــايس والضــغوط ال ــمي الأس ــرحةل التعل ــية مب ــة الرايض دلرس الرتبي

املـــدارس وتســـليط الضـــوء ملـــدى أأمهيـــة العمليـــة التعلمييـــة لأســـ تاذ الرتبيـــة الرايضـــة يف معليـــة التوافـــق داخـــل الوســـط 

التعلــمي الأســايس وادراك ادلور املتوقــع ملعــمل الرتبيــة الرايضــة عامــة ومســاعدة املعــمل يف كيفيــة اجيــاد الرتبــوي يف مــرحةل 

ــامت   ــا ي ــ  مب ــذكل التكي ــوهلم ، وك ــاهتم ، ومي ــاهتم ، واجتاه ــق رغب ــا حيق ــذ مب ــة  للتالمي ــة الرتبوي ــ بة للعملي ــية املناس الأرض

 مع متطلبات املرحةل .

 : هيدف البحث اىلأأهداف البحث :  -

 التعرف عىل  الضغوط املهنية اليت يتعرض لها معلمي الرتبية الرايضية  -1

 .التعرف عىل الفروق يف الضغوط املهنية اليت يتعرض لها معلمي الرتبية الرايضية  -3
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 البحث  تساؤالت -

 .ما ي الضغوط املهنية اليت يتعرض لها معلمي الرتبية الرايضية ؟ -1

 رض لها معلمي الرتبية الرايضية ؟ى الضغوط املهنية اليت يتعهل هناك اختالف يف مس تو  -2

                                                                                                مصطلحات البحث 

العمل أأو البيئة  حاةل من عدم الاتزان النفيس واجلسمي، وتسشأأ عادة من عوامل تكون موجودة يف: الضغوط املهنية  

 (8) .  احمليطة، وحمصلهتا هو عدم الاتزان النفيس واجلسمي اذلي يظهر يف العديد من مظاهر الاختالل يف أأداء العمل

هــو أأحــد املكــوانت الأساســ ية يف العمليــة الرتبويــة والعامــل املــؤثر فهيــا وجحــر الزاويــة يف تطويرهــا  : معــمل الرتبيــة البــدين

خالصهايته ووعيه لعمهل ويتوق  هذا عىل مدى كف  (9فيه . ) وا 

                                                                                               :الاطـار النظـري 

 بيئـة يف توجـد املثـريات الـيت مـن مجموعـة بأأهنـا الضـغوط تعريـ  أأنـه ميكـن ( 2002يشـري محمـد امحـد عبـداجلواد ) 

 النفسـ ية يف حـالهتم أأو العمـل، يف الأفـراد سـلوك يف تظهـر الـيت الأفعـال مـن ردود مجموعـة عهنـا يسـتج والـيت العمـل،

        . (10)     الضـغوط عـىل حتتـوي الـيت معلهـم بيئـة يف تفاعـل الأفـراد نتيجـة لأعامهلـم أأداهئـم يف أأو واجلسـمية،

                                                                                                               

الفـرد قـد  دلى حتـدث ذاتيـة جتربـة عـن عبـارة ا ال هـو مـا الضـغط املهـين أأن ( 2004 ) ويـرى غسـان حسـني احللـو

القلـب ،  رضابت كرسـعة عضـوايً  اخـتالال حتـدث أأو أأو اال حبـاط ، القلـق ، أأو اكلتـوتر ، نفسـ ًيا ، يكـون اخـتالال

 الـيت املؤسسـة أأو اخلارجيـة البيئـة مصـدرها رمبـا يكـون لعوامـل نتيجـة الضـغط هـذا وحيـدث ادلم ضـغط ارتفـا، أأو

            (11) .                       خشصـيته وسـامت نفسـه الفـرد مصـدرها يكـون رمبـا أأو فهيـا املوظـ ، يعمـل

                                                                                       .                       

ــه ، ــاروق فلي ــد )  ويؤكــد ف ــة خاصــية لبيئــة (  2005والســ يد عبداجملي ــه ميكــن النظــر اىل ضــغوط العمــل عــىل أأهنــا أأي أأن

ـــب العمـــل  ـــدا للفـــرد ميـــل مطال ـــيتالوظيفـــة متثـــل هتدي ـــة ملواهجـــة  ال يســـ تطيع ال ـــاء هبـــا ، أأو امـــدادات غـــري اكفي الوف

ـــدا لســـالمته ، احتياجـــات العا ـــرد ، وهتدي ـــة للف ـــن الاســـ تجابة الطبيعي ـــىل ذكل احنـــراف ع ـــب ع ـــه ، ويرتت ـــل وقدرت م

وحصتـــه النفســـ ية ، وظهــــور اهجـــادات نفســــ ية ميـــل القلـــق ، اخنفــــاض تقـــدير اذلات ، عــــدم الرضـــا الــــوظيفي أأو 

ية ميـــل اهجـــادات فســـ يولوجية ميـــل ارتفـــا، ضـــغط ادلم ، ارتفـــا، معـــدل الكولســـرتول يف ادلم أأو اعـــراض ســـلوك 

 (12) التدخني ، الزايرات املتكررة للصيدليات .

ــن خــالل  ــا ســ بقوم ــوتر ،   م ــؤدى اىل الت ــارة عــن اخــتالل نفسوجســامين ي ــة عب يســ تخلص الباحــث أأن الضــغوط املهني

 والاحباط ، والقلق مما ينعكس سلبا عىل القدرات الفس يولوجية ) الوظائ  احليوية ( للجسم .

 : ي أأنوا، ثالثة ا ىل التوتر أأو الشدة اليت تس تغرقها الزمنية الفرتة   بًعا أأىلت  الضغوط وقد قسم الباحيون

 قلـيةل أأحـداث عـن النامجـة املضـايقات سـاعات  طـويةل نتيجـة  ا ىل ثـوانٍ  مـن تسـ متر الـيت و ي البسـ يطة الضـغوط -1

                                                                          .احلياة يف الأمهية
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اال ضـايف ، أأو زايرة خشـص غـري  العمـل فـرتة أأايم، ميـل ا ىل سـاعات مـن تسـ متر الـيت و ي   املتوسـطة الضـغوط

  .الأمعاء ، أأو يف املعدة مرض عن الصادرة الآالم مرغوب فيه ، أأو

                                                                                            لشـديدةا الضـغوط -3

 عنـه ، اال يقـاف أأو العمـل، النقـل مـن ميـل احلـاالت ، بعـض يف سـ نوات ا ىل تسـ متر قـد لفـرتات طـويةل عـادة وتسـ متر

 (13. ) املوت أأو للسفر عائلته عن عزيز خشص وغياب 

ــة ، )ويشــري ماجــد ا ــات للضــغوط اذ  2003لعطي ــاك اجيابي ــًا لكــن هن ــيس حــاةل ســيئة دامئ ــه ل ــأأن" " الضــغط حبــد ذات ( ب

ـــذكر ميـــال الاداء املتفـــوق للـــراييض يف املواقـــ  الصـــعبة ان ميـــل  ـــرف ون انـــه يكـــون فرصـــة حيـــامن يتضـــمن احـــامتل ال

 (                                                                 14داء بأأقىص ما يمتكنون" )هؤالء الأفراد يس تفيدون من الضغط بشلك اجيايب لالرتقاء مبس توى املوق  والأ 

ـــرى عـــيل عســـكر ) ـــب 2005وي ـــب مـــرتبط ابلعمـــل أأو اجلان (  أأن مصـــادر الضـــغوط املهنيـــة تنقســـم اىل جـــانبني  جان

، حتمـــل املســـؤولية ، المنـــو  التنظميـــي للعمـــل ويمتثـــل يف عـــدة مصـــادر ميـــل أأعبـــاء العمـــل ،  ـــوض ادلور، ورصاعـــه

ــب الثــاين فيمتثــل يف اجلانــب النفيســ ، ومصــادر الشخصــية ، واحلــاةل النفســ ية  ــوظيفي ، واملــردود املــايل ، أأمــا اجلان ال

 (                                                            15، واجلسدية" . )

                                                    :حلقائق الهامة نوحضها يف ما ييلمتتاز ضغوط العمل بعدد من ا   :خصائص ضغوط العمل

      أأن ضغوط العمل منترشة دامئا وتوجد يف ماكن                                                                                      -

                                                                       م جتاه الضغوطخيتل  الناس يف اس تجاابهتم وردود أأفعاهل -

 . تتفاوت ضغوط العمل من حيث طبيعهتا ودرجة تأأثرها عىل الافراد -

آلية حدوث الضغوط املهنية قد تسشأأ الضغوط من داخل الشخص نفسه، وتسمى ضغوطا داخلية، أأو قد تكون من احمليط   :أ

ميل العمل، العالقة مع الاصدقاء والاختالف معهم يف الرأأي، أأو خالفات مع رشيك احلياة، أأو الطالق، أأو موت  اخلاريج

ن الضغوط سواء أأاكنت داخلية  .خشص عزيز، أأو التعرض ملوق  صادم مفاجئ، تسمى ضغوطا خارجية وعىل العموم فا 

قدرة الفرد عىل البو  هبا وكمتها، أأو ضغوطا خارجية ممتثةل يف املسشأأ نتيجة الانفعاالت أأو احتباسات احلاةل النفس ية، وعدم 

هنا تعد اس تجاابت لتغريات بيئية       .أأحداث احلياة، فا 

آلية حدوث الضغط تمتثل يف ( Sely Hans ) هانس س ييل وانطالقا من وهجة نظر العامل " ن أ  : فا 

ســ ياقات العقليــة املمتــثةل يف الانتبــاه ، والرتكــزي تــربز بظهــور يقظــة مفرطــة الــيت بــدورها تثــري ال  مــرحةل الانــذار: 1-

واذلاكـــرة ، حبـــمك هـــذه املتغـــريات الســـلوكية تســـامه يف تقيـــمي الوضـــعية الضـــاغطة ووضـــع اســـرتاتيجية أأوليـــة لالســـ تجابة 

 .العضوية النامجة عهنا

ــة -2 ــرحةل املقاوم ــ  حســب تطــم ــابةل التكيي ــة ، وق ــا مرن ــة، ولكهن ــداد اســرتاتيجية اثبت ع ــزي اب  ور الوضــعية الضــاغطة : تمت

 .، الهدف مهنا هو التحمك السس يب يف الوضعية من أأجل التحصل عىل توازن جديد للعضوية مع احمليط
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ــاك -3 ــرحةل الاهن ــرد م ــأأثري الوضــعية الضــاغطة، حيــدث دلى الف ــن ت ــق م ــاةل يف التحقي ــري فع ــزي بوجــود اســ تجاابت غ : تمت

ــ ــزه ع ــذا جع ــبية وك ــراض عص ــر يف شــلك أأع ــتالل جســدي يظه ــعيد اخ ــىل الص ــدة ع ــل جدي ــرتاتيجيات فع ــداد اس ع ىل ا 

ــاوب  خيتلــ  اســ تجابة الضــغط  ــاعيل املشــ تق مــن املنظــور املعــريف الســلويك املتن ــا مــن منطلــق الاجتــاه التف النفيســ، أأم

دراكه لعامل الضغط  . )  (16النفيس من فرد الخر، وعند الفرد نفسه من وقت الخر، واملتعلقة مبدى ا 

النسان :  Seleyويقارن "س ييل"   هذه املرحةل مبراحل حياة ا 

  مرحةل الش يخوخة ( -مرحةل الرشد –) مرحةل الطفوةل 

 ( ( Seleyردود الفعل جتاه الضغوط عند (مراحل ضغوط العمل  1) شلك 

 املرحةل الثالثة املرحةل الثانية املرحة الاوىل

   مس توى طبيعي للمقاومة 

   

 

 رد الفعل جتاه اخلطر  

 

 

م التغريات اخلاصة يظهر اجلس

ابلتعريض للعوامل الضغط لأول مرة 

ومة يف الامضحالل يف وتبدأأ املقا

 نفس الوقت .

 

 

 

 

 

 املقاومة       

 

 

يمت التأأكد اذا اكن التعرض لعوامل 

الضغط يتوافق مع التكي  تزداد 

 املقاومة لتجاوز املس توى العادي .

 

 

 

 

 

 الاهناك         

 

 

واملتصل  يعقب التعرض املس متر

لنفس عوامل الاهجاد الىت اصبح 

 الهناية اجلسم متأأقلام معها ىف

 تس تزنف طاقة التكي  . 
 

 

 (16الاعراض العامة للتكي  )

 السابقة:ادلراسات 

بعنوان  دراسة الضغوط املهنية دلى معلمي الرتبية الرايضية يف ضوء متغري السن ، واخلربة ،  2004دراسة منال ابواجملد  *

                     ( معمل ، وأأظهرت                                                           150اجلسس ، واس تخدم الباحث املهنج الوصفي ، واكنت العينة )و 

يذ ، وكذكل النتاجئ وجود فروق داةل احصائية بني املراحل العمرية حملاور الاس تبيان لصاحل العامل املرتبط ابلعمل مع التالم 

 (17وجود فروق داةل احصائية للعوامل املرتبطة بني املعمل ، وادارة املدرسة . )
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بعنـــوان الضـــغوط املهنيـــة ملـــدرس الرتبيـــة الرايضـــية و أأظهـــرت   2008* دراســـة فاضـــل عبـــد فـــيض وهـــدى جـــالل  

ـــة الرايضـــية اكن مرتفعـــا وأأن مســـ توى ال ـــة ملـــدريس الرتبي ـــاجئ أأن مســـ توى الضـــغوط املهني ضـــغوط دلى املدرســـات النت

 (18اكن اعىل من املدرسني .)

ــود حتــامةل   ــة ومحم ــة زايد الطحاين ــية يف حمافظــة  2011* دراس ــة الرايض ــدرس الرتبي ــغوط املهنيــة مل ــادر الض ــوان مص بعن

ــرث  ــام وأأن أأك ــا بشــلك ع ــة اكن مرتفع ــغوط املهني ــ توى الض ــاجئ أأن مس ــرت النت ــدريس ، و أأظه ــرتك الت ــهتم ب ــاء ورغب الزرق

املســـببة لضـــغوط املهنيـــة حبســـب ترتيهبـــا التنـــازيل اكنـــت عوامـــل مرتبطـــة ابلراتـــب الشـــهري ، واملاكفـــأأت ، املصـــادر 

ـــل  ـــريا العوام ـــة ، وأأخ ـــاكانت املادي ـــزمالء ، والام ـــع ال ـــة م ـــع الادارة ، والعالق ـــة م ـــالب ، والعالق ـــع الط ـــل م والتعام

 (  19املرتبطة ابالرشاف الرتبوي .)

ـــاس صـــاحل    ـــة الرايضـــية يف   2015*دراســـة نســـ مية عب ـــة دلى مدرســـني ، ومدرســـات الرتبي ـــوان الضـــغوط املهني بعن

توجـــد فـــروق معنويـــة يف ضـــغوط املهنـــة مجليـــع مدرســـني  املـــرحلتني املتوســـطة والاعداديـــة ، و أأظهـــرت النتـــاجئ أأنـــه ال

 (20املرحةل الاعدادية واملتوسطة .)

ـــل   * ـــس نبي ـــوان  بعـــض الضـــغوط امل   2015دراســـة  قطـــاف محمـــد ومطل ـــة بعن ـــة وأأثرهـــا عـــىل أأداء أأســـ تاذ الرتبي هني

ـــني ضـــغط الادارة وأأداء  ـــة ذات دالةل احصـــائية ب ـــد عالق ـــه التوج ـــاجئ أأن ـــرت النت ـــانوي ، و أأظه ـــور الث ـــة يف الط البدني

الاســ تاذ  وكــذكل التوجــد عالقــة ذات دالةل احصــائية بــني ضــغط نقــص الوســائل البيداغوجيــة واملسشــات الرايضــية 

 (21وأأداء الاس تاذ .)

 اءات البحث اجر  -

 اس تخدم الباحث املهنج الوصفي ) ادلراسة املسحية ( ملناسبته طبيعة البحث .: مهنج البحث

ــة  ــة ادلراس ــع وعين ــمي الأســايس : جممت ــرحةل التعل ــة الرايضــية  مب ــامت الرتبي ــي ومعل ــىل معلم ــة البحــث ع ــع وعين اشــ متل جممت

ـــــام )  ـــــا للع ـــــيالت بليبي ـــــددمه  )    2017 – 2016العج ـــــافة  اىل )(  م 60(وع ـــــمل  ابالض ـــــة  30ع ـــــمل كعين ( مع

 اس تطالعية لتقدير ثبات وصدق أأداة ادلراسة .

 أأدوات مجع البياانت:

 أأداة ادلراسة 

(  1998اســ تخدم الباحــث مقيــاس الضــغوط املهنيــة ملعــمل الرتبيـــة البدنيــة اذلي قــام بتصــمميه محمــد حســن عـــالوي  )

 حدوث الضغوط عىل معمل الرتبية الرايضية .                                                  للتعرف عىل الاس باب او العوامل اليت قد تؤدي اىل

 ) عوامل (  ي :   أأوأأس باب (  6( عبارة موزعة عىل )  36وتتضمن القامئة ) 
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 العوامل ، والاس باب املرتبطة(  1جدول ) 

 

عبارات ليست يف اجتاه   عبارات يف اجتاه   القامئة العوامل املرتبطة الاس باب أأو

 القامئة

 اجملمو،

 6 1، 25 31،19،13،7 ابلعمل مع الطلبة -1

 6 26،14 32،20،8،2 ابال ماكانت املادية ابملدرسة -2

 6 21،9 33،27،15،3 ابلراتب الشهري للمعمل -3

 6 28،22 34،16،10،4 ابال رشاف الرتبوي الراييض -4

 ابلعالقة بني املعمل -5

دارة املدرسة) املدر س (   وا 

29،23،17،11 35،5 6 

 ابلعالقات مع املعلمني -6

 ) املدر سني ( الآخرين

36،30،18،6 24،12 6 

 36 12 24 اجملمو،

 

 ومت اس تخدام مقياس ليكرت امخلايس لالجابة عن الفقرات وىه :

وترتمج هذه التقديرات اىل تقديرات   )بدرجة كبرية جدا ، بدرجة كبرية ، بدرجة متوسطة ، بدرجة قليةل ،بدرجة قليةل جدا(

 لتال مهنا .                      ( 1( )2( )3( )4( )5) رمقية عىل اساس ختصيص الارقام 

 يوحض ذكل (  2)  واجلدول 

 بني نو، ووزن الاجابة عىل مقياس الضغوط املهنية( 2) جدول 

 

 املقياس

 

 

 نو، الاجابة

 

 وزن الاجابة

 

 

 

 

 الضغوط املهنية

 

 

 5 بدرجة كبرية جدا

 4 بدرجة كبرية

 

 3 بدرجة متوسطة

 2 بدرجة قليةل

 1 بدرجة قليةل جدا
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ويطلــب مــن املســـ هتدف لدلراســة قــراءة لك بنـــد مــن بنــود املقيـــاس بدقــة مث يضــع عالمـــة )   ( مــن فئــات التقـــدير 

 س هتدفني لدلراسة  .املوضوعة امام لك بند حبيث تعكس العالمات املوضوعة امام البنود اجاابت امل 

                                                                                                          ادلراسة الاس تطالعية 

مئة الضغوط لتقدير ثبات واداة البحث ) قامئة الضغوط املهنية ملعمل الرتبية الرايضية يف البيئة الليبية ( قام الباحث بتطبيق قا

( معمل من داخل جممتع البحث وخارج العينة حيث مت التطبيق 30املهنية ملعمل الرتبية الرايضية عىل عينة اس تطالعية عددها )

 . 2017/  4/  25والتطبيق الثاين ... 2017/ 4./10الأول يف .

 املعامالت العلمية للمقياس 

ل عــرض الاســتبانة عــىل مجموعــة مــن احملمكــني أأحصــاب اختــرب الباحــث صــدق أأداة ادلراســة مــن خــال :صــدق الأداة

 اخلربة يف جمال ادلراسة وقد أأخذ الباحث بغالبية مالحظات احملمكني لتطبيق املقياس .

ــات الأداة: ــيل  ثب ــار الاتســاق ادلاخ ــفية الختب ــة النص ــار التجزئ ــ تخدام اختب ــة مت اس ــات أأداة ادلراس ــار ثب ــل اختب ــن أأج م

ـــ ـــاجئ ال ـــث تشـــري النت ـــلأداة، حي ـــت.   3واردة يف اجلـــدول رمق )ل ـــة ادلراســـة اكن ـــات يف اســـ تجاابت عين ىل درجـــة ثب ( ا 

 .( و ي نس بة مقبوةل 0.70)

 يبني معامل الثبات للضغوط املهنية ملعلمي الرتبية الرايضية( 3) جدول 

 معامل الفا كرونباخ املقياس

 0.70 الضغوط املهنية

 (   Cronbach Alpha) ياس بأأس تخراج  معامل الفا كرونباخ  ( مت التأأكد من ثبات املق  3من خالل اجلدول )  

 (يبني معامل الارتباط بني التطبيق الاول والثاين  لعينة البحث  4جدول )   

 مس توى ادلالةل معامل الارتباط التطبيق الثاين التطبيق الاول العوامل

 املتوسط

 احلسايب

الاحنراف 

 املعياري

 املتوسط

 احلسايب

الاحنراف 

 عياريامل 

0.716 7.530 27.474 2.378 18.895 العمل مع الطلبة
**

 0.001 

الاماكانت املادية 

 ابملدرسة

24.474 4.389 24.263 4.293 0.981
**

 0.000 

0.992 4.808 22.316 4.799 22.158 املرتب الشهري
**

 0.000 

0.985 4.183 18.947 4.124 18.684 الارشاف الرتبوي
**

 0.000 

ع ادارة العالقة م

 املدرسة

18.737 2.997 18.737 3.034 0.963
**

 0.000 

العالقة مع املعلمني 

 الاخرين

19.263 5.425 19.210 5.339 0.997
**

 0.000 

 (                                                                                        0.01) **( دال احصائيا عند مس توى دالةل )
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ــن اجلــدول )  ي  ــ بوعني  4تضــح م ــين اس ــه بفاصــل زم ــادة تطبيق ــار، واع ــق الاختب ــة تطبي ــات بطريق ــل الثب ــمي معام ( أأن ق

بـــني التطبيـــق الاول والثـــاين للقيـــاس قامئـــة الضـــغوط املهنيـــة ملعـــمل الرتبيـــة الرايضـــية  ، ذات دالةل ، ومعنويـــة عاليـــة ، 

ــة ج  ــوفر درج ــث ت ــات اداة البحــث حي ــىل ثب ــدل ع ــ بة ت ــذه السس ــايل وه ــ تبيان، وابلت ــاابت الاس ــات يف اج ــن الثب ــدة م ي

ــو  ــي ، وه ــراض البحــث العلم ــات لأغ ــق الثب ــربهحتق ــا اعت ــذه  م ــث تشــري ه ــات ، حي ــن الثب ــا م الباحــث مســ توى مالمئ

 السس بة اىل تطبيق الاس تبيان .

 يف البحث . املس تخدمةاملعاجلات الاحصائية  

 (   (SpSSاس تخدام احلقيبة الاحصائية 

 حلسايباملتوسط ا -1

 الاحنراف املعياري  -2

 الفأأ كرونباخ -3

 معامل ارتباط بريسون . -4

 ليل التباين ) للفروق (حت  -5

 

 عرض ومناقشة النتاجئ

 املعلمني عىل مقياس الضغوط املهنية  الس تجاابتاوال : عرض ادلالالت الاحصائية 

 الأمهية السسبية للمتوسط احلسايب

 سايب وفقا ملس توى أأمهيته وذكل الس تخدامه يف حتليل النتاجئ وفقا ملا ييل:  مت وضع مقياس ترتييب للمتوسط احل 

 ( 5جدول )  

ىل حد  ما موافق موافق متاما املقياس  غري موافق ابملرة غري موافق موافق ا 

 1.79-1 2.59-1.8 3.4-2.6 4.2-3.4 5-4.2 ادلرجة

 

 (مقياس الأمهية السسبية للمتوسط احلسايب 6جدول ) 

 الأمهية السسبية سط احلسايباملتو 

 منعدمة 1-1.79

 منخفضة 1.8-2.59

 متوسطة 2.6-3.4

 عالية 3.4-4.2

 عالية جدا 4.2-5
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 اال جابة عىل السؤال الأول : ما ي الضغوط املهنية اليت يتعرض لها معلمي الرتبية الرايضية؟

 العامل الأول: ضغوط مرتبطة ابلعمل مع الطلبة

 توى الضغوط للك فقرة من فقرات ضغوط العمل مع الطلبةيوحض مس  (  7) جدول 

 املتوسط الفقرات
الاحنــــراف 

 املعياري

مجمــــــــــو، 

 اال جاابت

ـــــــــوزن  ال

 املئوي

ـــ توى  مس

 الضغوط
 الرتتيب

ــــدرس  -1 ــــأأن الطلبــــة ، دلهيــــم اهــــامتم واحض ب أأشــــعر ب

 الرتبية الرايضية
1.288 0.559 76 25.76% 

 

 منعدمة
6 

ــــع -7 ــــيس دلهيــــم ادلاف لالشــــرتاك يف درس  الطلبــــة ، ل

 الرتبية الرايضية
3.203 1.424 189 64.07% 

 متوسطة
4 

ــًا  -13 مشــلكة ضــبط النظــام مــع الطلبــة ، تأأخــذ مــين وقت

 طوياًل وجتعلين عصبياً 
3.559 1.207 210 71.19% 

 عالية
3 

مالبــس الطلبــة ، ال تســاعد عــىل الأداء احلــريك يف  -19

 درس الرتبية الرايضية
4.356 1.214 257 87.12% 

ـــــــــة  عالي

 جدا
1 

ــــا  -25 ــــيةل مم ــــد قل ــــة ، يف الصــــ  الواح ــــداد الطلب أأع

 يساعد عىل اس تفادهتم من درس الرتبية الرايضية
2.492 1.194 147 49.83% 

 منخفضة
5 

ــ نوات الهنائيــة  - 31 ــة ، الس ــب طلب ــرثة تغي ــايقين ك يض

 عن دروس الرتبية الرايضية
3.983 1.058 235 79.66% 

 عالية
2 

                                   

ــة الرايضــية  7يتضــح مــن اجلــدول )   ــا معلمــي الرتبي ــيت يتعــرض له ــة وال ــع الطلب ــة املرتبطــة ابلعمــل م ( أأن الضــغوط املهني

(   جــاءت يف املرتبــة الأوىل مــن حيــث الضــغوط  املرتبطــة ابلتعامــل مــع   19يف هــذا العامــل ، جنــد أأن الفقــرة رمق ) 

ــرة رمق) ــاءت الفق ــة. وج ــرة رمق )   31   الطلب ــاءت الفق ــة وج ــة الثاني ــرة )  13( يف املرتب ــات الفق ــام ج ــة ك ــة الثالث ( يف املرتب

ــــرة رمق  )    7 ــــة و جــــاءت الفق ــــة الرابع ــــرة رمق )   25( يف املرتب ــــة اخلامســــة وجــــاءت الفق ــــة  1( ىف املرتب ( يف املرتب

                         السادسة .

ذا اكن العمل مع ال    طلبة  بشلك عام يشلك ضغط همين ابلسس بة ملعلمي الرتبية الرايضيةاختبار ما ا 

الفرضية الصفرية: العمل مع الطلبة ال يعترب من الضغوط املهنية ابلسس بة ملعلمي الرتبية الرايضية )متوسط اال جاابت أأقل من 

                                        (                                                                    3أأو يساوي 

 (3الفرضية البديةل: العمل مع الطلبة يعترب من الضغوط املهنية ابلسس بة ملعلمي الرتبية الرايضية )متوسط اال جاابت أأكرب من 

 

 يوحض نتاجئ اختبار الفرضية املتعلقة بضغوط العمل مع الطلبة(  8) جدول 

 عامل الضغط
املتوســــــــــــط 

 احلسايب

راف الاحنـــــــــــــــ

 املعياري
 القرار مس توى ادلالةل tقمية 

 0.000 8.88 1.214 4.404 العمل مع الطلبة
ـــرفض الفرضـــية  ت

 الصفرية
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ـــن  ـــل م ـــ توى ادلالةل أأق ـــث أأن مس ـــفرية حي ـــية الص ـــرفض الفرض ـــاله، ت ـــدول أأع ـــاجئ اجل ـــن نت ( 0.05>0.000) 0.05م

ــن الضــغوط املهن  ــرب م ــة تعت ــع الطلب ــل م ــأأن العم ــول ب ــن الق ــايل ميك ــزو وابلت ــية ويع ــة الرايض ــي الرتبي ــدا ملعلم ــة ج ــة العالي ي

ــث هــذه النتيجــة ان الاجــراءات الــيت يقــوم هبــا املعلمــني مــن جانــب التخطــيط والتنفيــذ يف الاجــراءات حتتــاج  الباح

اىل هجـــد كبـــري مـــهنم ، ذلكل يواهجـــون ضـــغوط عاليـــة ، وتتفـــق هـــذه النتيجـــة ماتوصـــلت اليـــه دراســـة زايد الطحاينـــة 

 ن العمل مع التالميذ من العوامل املسببة يف  الضغوط ومحمود حتامةل ا

 العامل الثاين: ضغوط مرتبطة ابال ماكانت املادية ابملدرسة

 يوحض مس توى الضغوط للك فقرة من فقرات ضغوط اال ماكانت املادية ابملدرسة( 9)  جدول 

 املتوسط الفقرات
ـــــــراف  الاحن

 املعياري

مجمــــــــــــو، 

 اال جاابت
 الوزن املئوي

ــــــــــــ تو  ى مس

 الضغوط
 الرتتيب

ـورية لقيـــايم بعمـــيل قلـــيةل  -2 املالعـــب الورــ

 جدًا أأو تاكد تكون غري موجودة
4.000 1.259 235 79.66% 

 

 عالية
4 

ـف  عــىل  -8 ــة للارـ ــامتدات املاليــة الالزم الأع

 السشاط الراييض غري اكفية
4.322 1.166 255 86.44% 

 

 عالية جدا
2 

الأدوات والأهجـــــــــــزة الرايضـــــــــــية يف  -14

ــوم بعمــيل عــىل خــري ا ــيك أأق ملدرســة مناســ بة ل

 وجه

3.712 1.576 219 74.24% 

 

 5 عالية

حــــاةل املالعــــب يف املدرســــة ال تشــــجع  -20

 عىل التدريس
4.390 1.160 259 87.80% 

 

 عالية جدا
1 

مـــــــاكانت الرايضـــــــية يف املدرســـــــة  -26 اال 

 مناس بة لأعداد الطلبة
4.051 1.357 239 81.02% 

 

 عالية
3 

الطلبــــــة ، ال يتناســــــب مــــــع  أأعــــــداد -32

 الأماكانت الرايضية يف املدرسة
3.644 1.362 215 72.88% 

 

 عالية
6 

 

ـــن اجلـــدول )   ـــي  9يتضـــح م ـــا معلم ـــرض له ـــيت يتع ـــة ابملدرســـة وال ـــة املرتبطـــة ابالمـــاكانت املادي ( أأن الضـــغوط املهني

ـــرة رمق )   ـــذا العامـــل ، جنـــد أأن الفق ـــة الرايضـــية يف ه ـــن حيـــث الضـــغوط  (   جـــاءت يف ا 20الرتبي ملرتبـــة الأوىل م

( يف املرتبـــة الثالثـــة  26( يف املرتبـــة الثانيـــة وجـــاءت الفقـــرة )    8املرتبطـــة ابلتعامـــل مـــع الطلبـــة. وجـــاءت الفقـــرة رمق)  

مق )  ( يف املرتبـــة خامســـة  وجـــاءت الفقـــرة ر 14( ىف املرتبـــة الرابعـــة  وجـــاءت الفقـــرة رمق )   2كـــام جـــاءت الفقـــرة  )  

 املرتبة السادسة .( يف  32

ذا اكنت اال ماكانت املادية ابملدرسة بشلك عام تشلك ضغط همين ابلسس بة ملعلمي الرتبية الرايضية  اختبار ما ا 

الفرضية الصفرية: اال ماكانت املادية ابملدرسة ال تعترب من الضغوط املهنية ابلسس بة ملعلمي الرتبية الرايضية )متوسط اال جاابت 

 (3أأقل من أأو يساوي 

الفرضية البديةل: اال ماكانت املادية ابملدرسة يعترب من الضغوط املهنية ابلسس بة ملعلمي الرتبية الرايضية )متوسط اال جاابت 

 (3أأكرب من 
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 يوحض نتاجئ اختبار الفرضية املتعلقة بضغوط اال ماكانت املادية ابملدرسة ( 10)   جدول

 عامل الضغط
ـــــــــــــط  املتوس

 احلسايب

الاحنـــــــــــــــراف 

 املعياري
 القرار مس توى ادلالةل tة قمي

ـــــــة  مـــــــاكانت املادي اال 

 ابملدرسة
4.019 0.647 12.10 0.000 

ـــية  ـــرفض الفرض ت

 الصفرية

 

ـــن  ـــل م ـــ توى ادلالةل أأق ـــث أأن مس ـــفرية حي ـــية الص ـــرفض الفرض ـــاله، ت ـــدول أأع ـــاجئ اجل ـــن نت ( 0.05>0.000) 0.05م

ط املهنيـــة العاليـــة ملعلمـــي الرتبيـــة الرايضـــية وابلتـــايل ميكـــن القـــول بـــأأن اال مـــاكانت املاديـــة ابملدرســـة تعتـــرب مـــن الضـــغو 

ويعـــزو الباحـــث هـــذه النتيجـــة ان قـــةل الامـــاكانت املاديـــة ابملدرســـة لهـــا دورا فعـــاال يف تنفيـــذ درس الرتبيـــة الرايضـــية 

ــة  ــع دراس ــة م ــذه النتيج ــق ه ــاء احلصــة ، وتتف ــمل أأثن ــىل اداء املع ــلبا ع ــنعكس س ــايل ي ــية وابلت ــابقات الرايض ــذكل املس وك

( أأن عامـــل الامـــاكانت املاديـــة مـــن العوامـــل املســـببة للضـــغوط املهنيـــة  2011حاينـــة ، ومحمـــود حتـــامةل )زايد الط

ــل ) ــس نبي ــد ، ومطل ــاف محم ــة قط ــاجئ دراس ــع نت ــة م ــذه النتيج ــ  ه ــاكانت  2015.وختتل ــائل والام ــص الوس ( يف أأن نق

 من العوامل املسببة للضغوطات املهنية . 

 تب الشهري للمعملالعامل الثالث: ضغوط مرتبطة ابلرا

 يوحض مس توى الضغوط للك فقرة من فقرات ضغوط الراتب الشهري للمعمل( 11)   جدول 

 املتوسط الفقرات
الاحنــــراف 

 املعياري

مجمــــــــــو، 

 اال جاابت

ـــوزن   ال

 املئوي

مســــــ توى 

 الضغوط
 الرتتيب

 1 عالية جدا %89.15 263 1.072 4.458 راتيب ال يتناسب مع مسؤوليايت وواجبايت -3

 6 متوسطة %58.64 173 1.660 2.932 راتيب مبفرده يكفي حاجايت الورورية -9

 4 عالية %81.36 240 1.324 4.068 همنيت التوفر يل الأمان املادي املناسب -15

ــــأأس هبــــا   -21 ــــة ال ب أأحصــــل عــــىل حــــوافز مادي

 ابال ضافة ملرتيب
4.017 1.468 237 80.34% 

 عالية
5 

 2 عالية جدا %87.46 258 1.158 4.373 مناسب أأشعر بأأنين أأمعل براتب غري -27

ــا  -33 ــع م ــه ال يتناســب م ــب اذلي أأحصــل علي الرات

 أأقوم به من هجد
4.339 1.108 256 86.78% 

 عالية جدا
3 

 

ــدول )  ــن اجل ــل   11يتضــح م ــذا العام ــية يف ه ــة الرايض ــي الرتبي ــهري ملعلم ــب الش ــة ابلرات ــة املرتبط ــغوط املهني ( أأن الض

(   جــــاءت يف املرتبــــة الأوىل مــــن حيــــث الضــــغوط  املرتبطــــة ابلتعامــــل مــــع الطلبــــة ،  3رمق )  ، جنــــد أأن الفقــــرة 

(   15( فـــمل املرتبـــة الثالثــة وجـــاءت الفقـــرة ) 33( يف املرتبــة الثانيـــة وجـــاءت الفقــرة رمق )    27وجــاءت الفقـــرة رمق)  

 ( يف املرتبة السادسة . 9اءت الفقرة )  ( ىف املرتبة اخلامسة ، وج 21يف املرتبة الرابعة كام جاءت الفقرة )  
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ذا اكن الراتب الشهري بشلك عام يشلك ضغط همين ملعلمي الرتبية الرايضية  اختبار ما ا 

الفرضية الصفرية: الراتب الشهري ال يعترب من الضغوط املهنية ملعلمي الرتبية الرايضية )متوسط اال جاابت أأقل من أأو يساوي 

3) 

 (3اتب الشهري يعترب من الضغوط املهنية ملعلمي الرتبية الرايضية )متوسط اال جاابت أأكرب من الفرضية البديةل: الر 

 يوحض نتاجئ اختبار الفرضية املتعلقة بضغوط الراتب الشهري للمعمل(  12)  جدول 

 عامل الضغط
املتوســـــــــــــط 

 احلسايب

الاحنــــــــــــــــراف 

 املعياري
 القرار مس توى ادلالةل tقمية 

الراتـــــــب الشـــــــهري 

 للمعمل
4.031 0.689 11.49 0.000 

ـــية  ـــرفض الفرض ت

 الصفرية

 

ـــن  ـــل م ـــ توى ادلالةل أأق ـــث أأن مس ـــفرية حي ـــية الص ـــرفض الفرض ـــاله، ت ـــدول أأع ـــاجئ اجل ـــن نت ( 0.05>0.000) 0.05م

ــب الشــهري  ــأأن الرات ــول ب ــايل ميكــن الق ــة الرايضــية ويعــزو الباحــث ي وابلت ــة ملعلمــي الرتبي ــة العالي ــرب مــن الضــغوط املهني عت

ــة  ــذه النتيج ــية ، ه ــة الرايض ــمل الرتبي ــغوط مع ــن ض ــ يوةل يف املصــارف زادت م ــص الس ــب الشــهري ونق ــع  املرت ــأأن ض ب

ـــامةل  )  ـــة ومحمـــود حت ـــع دراســـة زايد الطحاين ـــق هـــذه النتيجـــة م ـــل  2011وتتف ـــب الشـــهري اكن مـــن العوام ( أأن املرت

 املسببة للضغوط املهنية ملعمل الرتبية الرايضية .

 ال رشاف الرتبوي الراييضالعامل الرابع: ضغوط مرتبطة اب

 يوحض مس توى الضغوط للك فقرة من فقرات ضغوط اال رشاف الرتبوي الراييض(  13)    جدول

 املتوسط الفقرات
الاحنــــراف 

 املعياري

مجمــــــــــو، 

 اال جاابت

ـــــــــوزن  ال

 املئوي

مســــــ توى 

 الضغوط
 الرتتيب

الـــزايرات املفاجئـــة للمرشـــف الرتبـــوي تســـبب يل  -4

 القلق
3.102 1.494 183 62.03% 

 4 متوسطة

ــب الســلبية  -10 ــىل اجلوان ـف ع ــركزي املرشـ يضــايقين ت

غفال اجلوانب الأجابية يف معيل  5وا 
3.627 1.173 214 72.54% 

 2 عالية

توجيــــه املرشــــف يل ال يتأأســــس عــــىل أأســــس  -16

 موضوعية
3.170 1.476 187 63.39% 

 3 متوسطة

ــــوي مينحــــين الفرصــــة للمناقشــــة  -22 املرشــــف الرتب

 ملعاونيت ويسعى جاهداً 
2.068 1.187 122 41.36% 

 6 منخفضة

ــــايل يشــــجعين  -28 ــــلوب الأرشاف الرتبــــوي احل أأس

 عىل بذل املزيد من اجلهد يف معيل
2.186 1.106 129 43.73% 

 5 منخفضة

أأرصار املرشــــف الرتبــــوي عــــىل رضورة تطبيــــق  -34

 املهنج املوضو، بصورة حرفية يسبب يل الضيق
3.797 1.336 224 75.93% 

 1 يةعال 
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( أأن الضـــغوط املهنيـــة املرتبطـــة ابالرشاف الرتبـــوي الـــراييض الـــيت يتعـــرض لهـــا معلمـــي  13يتضـــح مـــن اجلـــدول رمق )  

ـــرة رمق )   ـــذا العامـــل ، جنـــد أأن الفق ـــة الرايضـــية يف ه ـــن حيـــث الضـــغوط   43الرتبي (   جـــاءت يف املرتبـــة الأوىل م

( يف  16( يف املرتبــــة الثانيــــة ، وجــــاءت الفقــــرة رمق )   10املرتبطــــة ابلتعامــــل مــــع الطلبــــة ، وجــــاءت الفقــــرة رمق)  

ـــة الثالثـــة ، وجـــاءت الفقـــرة رمق )    ـــة الرابعـــة كـــام جـــاءت الفقـــرة رمق  )  4املرتب ( ىف املرتبـــة اخلامســـة ،  28( يف املرتب

 ( يف املرتبة السادسة . 22وجاءت الفقرة رمق )  

ذا اكن اال رشاف الرتبوي الراييض بشلك  عام يشلك ضغط همين ملعلمي الرتبية الرايضية اختبار ما ا 

الفرضية الصفرية: اال رشاف الرتبوي الراييض ال يعترب من الضغوط املهنية ملعلمي الرتبية الرايضية )متوسط اال جاابت أأقل من 

 (3أأو يساوي 

 (3ية )متوسط اال جاابت أأكرب من الفرضية البديةل: اال رشاف الرتبوي الراييض يعترب من الضغوط املهنية ملعلمي الرتبية الرايض 

 يوحض نتاجئ اختبار الفرضية املتعلقة بضغوط اال رشاف الرتبوي الراييض( 14) جدول 

 القرار مس توى ادلالةل tقمية  الاحنراف املعياري املتوسط احلسايب عامل الضغط

 ال ترفض الفرضية الصفرية 0.542 0.10- 0.634 2.991 اال رشاف الرتبوي الراييض

 

( وابلتـــايل 0.05<0.542) 0.05نتـــاجئ اجلـــدول أأعـــاله، ال تـــرفض الفرضـــية الصـــفرية أأن مســـ توى ادلالةل أأكـــرب مـــن  مـــن

ــرحج الباحــث  ــة الرايضــية ، وي ــي الرتبي ــة ملعلم ــن الضــغوط املهني ــرب م ــراييض ال يعت ــوي ال ــأأن اال رشاف الرتب ــول ب ميكــن الق

ـــوي  ـــة ، وأأن الارشاف الرتب ـــرحةل العمري ـــة اىل امل ـــذه النتيج ـــرحةل ه ـــىل م ـــ  ع ـــرحةل الاساســـ ية خيتل ـــذ امل ـــىل تالمي ع

( وجـــود فــروق ذات دالةل احصـــائية بـــني  2004التعلــمي املتوســـط وتتفــق هـــذه النتيجــة مـــع دراســة منـــال ابواجملــد )  

 املراحل العمرية حملاور الاس تبيان .

دارة املدرسة  العامل اخلامس: ضغوط مرتبطة ابلعالقة بني املعمل وا 

دارة املدرسة يوحض( 15)  جدول   مس توى الضغوط للك فقرة من فقرات ضغوط العالقة بني املعمل وا 

 املتوسط الفقرات
الاحنــــــراف 

 املعياري

ـــــــــــــو،  مجم

 اال جاابت

ــــــــــــوزن  ال

 املئوي

مســــــ توى 

 الضغوط
 الرتتيب

ــد اذلي  -5 ــدر اجله ــدير املدرســة يق ــأأن م أأشــعر ب

 أأقوم به يف معيل
2.136 1.058 126 42.71% 

 

 منخفضة
5 

 %60.34 178 1.167 3.017 ري همم ملدير املدرسةرأأيي غ -11
 

 متوسطة
4 

مــــدير املدرســــة ال يقــــدر معــــيل التقــــدير  -17

 الاكيف
3.390 1.352 200 67.80% 

 

 عالية
3 

أأشــعر مــن أأدارة املدرســة بضــع  التقــدير  -23

 للعمل اجليد اذلي أأقوم به
4.068 0.888 240 81.36% 

 

 عالية
2 

ـــة  أأدارة املدرســـة تضـــع معظـــم -29 دروس الرتبي

 الرايضية يف هناية اليوم ادلرايس
4.407 1.085 260 88.14% 

 

 عالية جدا
1 

ـــريًا مـــن  -35 ـــدرًا كب ـــة مينحـــين ق ـــدير املدرس م

 السلطة واحلرية للقيام بعميل
2.051 1.057 121 41.02% 

 

 منخفضة
6 
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رتبيـــة الرايضـــية وادارة املدرســـة  يف ( أأن الضـــغوط املهنيـــة املرتبطـــة ابلعالقـــة بـــني معلمـــي ال 15يتضـــح مـــن اجلـــدول ) 

(  جـــاءت يف املرتبـــة الأوىل مـــن حيـــث الضـــغوط  املرتبطـــة ابلتعامـــل مـــع  29)  ذا العامـــل حيـــث جنـــد أأن الفقـــرة هـــ

 ءت الفقـــرة ( يف املرتبـــة الثالثـــة ، وجـــا17)  رتبـــة الثانيـــة ، وجـــاءت الفقـــرة ( يف امل 23الطلبـــة ، وجـــاءت الفقـــرة رمق )  

( يف املرتبـــة  35)   رتبـــة اخلامســـة ، وجـــاءت الفقـــرة ( ىف امل 5)  بـــة الرابعـــة  كـــام جـــاءت الفقـــرة ت ( يف املر  11)  

 السادسة .

دارة املدرسة بشلك عام تشلك ضغط همين ملعلمي الرتبية الرايضية ذا اكنت العالقة بني املعمل وا   اختبار ما ا 

 

دارة املدرسة ال تعترب من الضغوط املهنية ملعلمي الرتبية الرايضية )متوسط اال جاابت  الفرضية الصفرية: العالقة بني املعمل ، وا 

 (3أأقل من أأو يساوي 

دارة املدرسة تعترب من الضغوط املهنية ملعلمي الرتبية الرايضية )متوسط اال جاابت  الفرضية البديةل: العالقة بني املعمل ، وا 

 (3أأكرب من 

دارة املدرسةيوحض نتاجئ اختبار (  16جدول  )                الفرضية املتعلقة بضغوط العالقة بني املعمل وا 

 القرار مس توى ادلالةل tقمية  الاحنراف املعياري املتوسط احلسايب عامل الضغط

دارة  ـــــمل وا  ـــــني املع ـــــة ب العالق

 املدرسة
3.178 0.459 2.98 0.002 

ــــــــرفض الفرضــــــــية  ت

 الصفرية

 

ـــفرية ح  ـــية الص ـــرفض الفرض ـــاله، ت ـــدول أأع ـــاجئ اجل ـــن نت ـــن م ـــل م ـــ توى ادلالةل أأق ـــث أأن مس ( 0.05>0.002) 0.05ي

ــث  ــزو الباح ــطة ويع ــة املتوس ــن الضــغوط املهني ــرب م ــة تعت دارة املدرس ــمل ، وا  ــني املع ــة ب ــأأن العالق ــول ب ــن الق ــايل ميك وابلت

ــال ــتاكر ، والاط ــت ، والاب ــىل الوق ــة ع ــة احملافظ ــذ يف كيفي ــاه التالمي ــمل جت ــه املع ــوم ب ــة اىل الاداء اذلي يق ــذه النتيج ، ه

هـــو جديــد وتنفيـــذ ادلرس بشــلك املطلـــوب جعــل العالقــة بـــني املعــمل وادارة املدرســـة متوازنــة ، وتتفـــق  عــىل لك مــا

( عـــن وجـــود فـــروق ذات دالةل احصـــائية للعوامـــل املرتبطـــة بـــني  2004هـــذه النتيجـــة مـــع دراســـة منـــال ابواجملـــد )  

د الطحاينــة ومحمــود حتــامةل حيــث أأن العالقــة مــع املعــمل وادارة املدرســة . وكــذكل تتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة زاي

 رة املدرسة من الضغوط املتوسطة .بني املعمل وادا
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 العامل السادس: ضغوط مرتبطة ابلعالقات مع املعلمني الآخرين

 يوحض مس توى الضغوط للك فقرة من فقرات ضغوط العالقات مع املعلمني الآخرين( 17) جدول 

 املتوسط الفقرات
اف الاحنر 

 املعياري

مجمو، 

 اال جاابت
 الوزن املئوي

مس توى 

 الضغوط
 الرتتيب

مناخ العمل يف مدرس يت يمتزي ابخلالفات بني  -6

 املدرسني وهو ما  يسبب يل املزيد من الضيق
3.831 1.392 226 76.61% 

 عالية
2 

مشلكة ضبط النظام مع الطلبة ، تأأخذ مين  -12

 وقتًا طوياًل وجتعلين عصبياً 
1.763 0.897 104 35.25% 

 منعدمة
6 

يوجد نو، من التعصب ضد مدريس الرتبية  -18

 الرايضية يف مدرس يت
3.475 1.580 205 69.49% 

 عالية
3 

معظم املدرسني يقدرون قمية معل مدرس  -24

 الرتبية الرايضية
2.492 1.135 147 49.83% 

 منخفضة
5 

نظرة بعض املدرسني ملدريس الرتبية الرايضية  -30

 غري عادةل نظرة
4.085 1.277 241 81.69% 

 عالية
1 

أأشعر بوجود تباعد بيين وبني عدد كبري من 36-

 مدريس املواد الأخرى ابملدرسة
2.983 1.570 176 59.66% 

 متوسطة
4 

 

ــدول )   ــن اجل ــي  16يتضــح م ــا معلم ــرض له ــيت يتع ــرين  وال ــني الاخ ــع املعلم ــة م ــة ابلعالق ــة املرتبط ــغوط املهني ( أأن الض

ــ ــد أأن الفقــرة ) الرتبي ــل ، جن ــية يف هــذا العام ــغوط  املرتبطــة   30ة الرايض ــث الض ــة الأوىل مــن حي ــاءت يف املرتب (   ج

( يف املرتبــــة الثالثــــة ، 18( يف املرتبــــة الثانيــــة ، وجــــاءت الفقــــرة )   6ابلتعامــــل مــــع الطلبــــة ، وجــــاءت الفقــــرة )   

ـــرة )    ـــاءت الفق ـــاءت ا  36وج ـــام ج ـــة ك ـــة الرابع ـــرة  )  (   يف املرتب ـــرة  24لفق ـــاءت الفق ـــة ، وج ـــة اخلامس     ( ىف املرتب

 ( يف املرتبة السادسة . 12)  

ذا اكنت العالقة مع املعلمني الآخرين  بشلك عام تشلك ضغط همين ملعلمي الرتبية الرايضية  اختبار ما ا 

بية الرايضية )متوسط اال جاابت أأقل تعترب من الضغوط املهنية ملعلمي الرت  الفرضية الصفرية: العالقة مع املعلمني الآخرين ال

 (3من أأو يساوي 

الفرضية البديةل: العالقة مع املعلمني الآخرين تعترب من الضغوط املهنية ملعلمي الرتبية الرايضية )متوسط اال جاابت أأكرب من 

3) 

 يوحض نتاجئ اختبار الفرضية املتعلقة بضغوط العالقات مع املعلمني الآخرين( 17) جدول 

 القرار مس توى ادلالةل tقمية  الاحنراف املعياري املتوسط احلسايب ضغطعامل ال

 ال ترفض الفرضية الصفرية 0.144 1.07 0.748 3.104 العالقة مع املعلمني الآخرين
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ـــرفض الفرضـــية الصـــفرية حيـــث أأن مســـ توى ادلالةل أأكـــرب مـــن  ( 0.05<0.144) 0.05مـــن نتـــاجئ اجلـــدول أأعـــاله، ال ت

ــو  ــن الق ــايل ميك ــية وابلت ــة الرايض ــي الرتبي ــة ملعلم ــغوط املهني ــن الض ــرب م ــرين ال تعت ــني الآخ ــع املعلم ــمل م ــة املع ــأأن عالق ل ب

ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة اىل ختصــص مــادة الرتبيــة الرايضــية ومــاتزخر بــه مــن اخــتالف الانشــطة واملســابقات 

ــع  ــع مجي ــة م ــات اجامتعي ــع بعالق ــية يمتت ــة الرايض ــمل الرتبي ــن مع ــل م ــية جتع ــذا الرايض ــذ ، وه ــوظفني والتالمي ــني وامل املعلم

توصـــلت اليـــه دراســـة زايد الطحاينـــة  ، واليشـــلك ضـــغط عليـــه ، وختتلـــ  هـــذه ادلراســـة مـــع مـــا ابال جيـــابيـــنعكس 

 ( أأن عامل العالقة مع الزمالء من الضغوط املهنية ملعمل الرتبية الرايضية .  2011ومحمود حتامةل ) 

 اال جابة عىل السؤال الثاين:

 اختالف يف مس توى الضغوط املهنية اليت يتعرض لها معلمي الرتبية الرايضية؟ هل هناك

جابة عىل هذا السؤال يمت وضع الفرضية الصفرية والبديةل التالية:  لال 

 الفرضية الصفرية: ال توجد فروق ذات دالةل احصائية يف مس توى الضغوط املهنية اليت يتعرض لها معلمي الرتبية الرايضية.

 لبديةل: توجد فروق ذات دالةل احصائية يف مس توى الضغوط املهنية اليت يتعرض لها معلمي الرتبية الرايضية.الفرضية ا

 الختبار الفرضية أأعاله، يمت اس تخدام حتليل التباين الأحادي حيث اكنت النتاجئ اكلتايل:

 حادييبني مصدر الاختالف بني أأنوا، الضغوط ابس تخدام حتليل التباين الا(  18جدول ) 

 مس توى ادلالةل Fقمية  متوسط مجمو، املربعات مجمو، املربعات درجة احلرية مصدر الاختالف

 21.234 106.169 5 بني أأنوا، الضغوط
35.987 0.000 

 0.590 205.331 348 اخلطأأ التجرييب

    311.499 353 اجملمو، اللكي

 

ــــوا، يــــث ح  (F ( )35.987) ( يتضــــح ان قميــــة  18مــــن خــــالل اجلــــدول )   تــــرفض الفرضــــية الصــــفرية أأي أأن أأن

ــني لك  ــروق ب ــاد الف ــني مت اجي ــىل املعلم ــرث ضــغوطا ع ــل أأك ــن العوام ــة أأي م ــها، وملعرف ــن بعض ــ  ع ــة ختتل الضــغوط املهني

 نوعني من الضغوط ابس تخدام طريقة التباين )أأقل فرق معنوي( فاكنت النتاجئ اكلتايل:

لطلبـــة ولك مـــن أأنـــوا، الضـــغوط الأخـــرى لصـــاحل هنـــاك تبـــاين )فـــرق معنـــوي( بـــني ضـــغوط العمـــل مـــع ا (1

 ضغوط العمل مع الطلبة.

هنــاك تبــاين )فــرق معنــوي( بــني ضــغوط اال مــاكانت املاديــة ابملدرســة ولك مــن ضــغوط اال رشاف الرتبــوي  (2

دارة املدرســــة ، والعالقــــة مــــع املعلمــــني الآخــــرين لصــــاحل ضــــغوط  ــــني املعــــمل ،وا  الــــراييض ، والعالقــــة ب

 ملدرسة.اال ماكانت املادية اب

ـــب الشـــهري  (3 ـــة ابملدرســـة ، وضـــغوط الرات ـــني ضـــغوط اال مـــاكانت املادي ـــوي( ب ـــاين ) فـــرق معن ال يوجـــد تب

 للمعمل.



 

114 
 

هنــاك تبــاين )فــرق معنـــوي ( بــني ضــغوط الراتــب الشـــهري للمعــمل ، ولك مــن ضــغوط اال رشاف الرتبـــوي  (4

ــة ، والعالقــة مــع املعلمــني ا دارة املدرس ــراييض ، والعالقــة بــني املعــمل ، وا  ــرين لصــاحل ضــغوط الراتــب ال لآخ

 الشهري للمعمل.

ال يوجـــد تبـــاين )فـــروق معنويـــة( بـــني لك مـــن ضـــغوط اال رشاف الرتبـــوي للمعـــمل ، والعالقـــة بـــني املعـــمل ،  (5

دارة املدرسة ، والعالقة مع املعلمني الآخرين.  وا 

املرتبـــة الأوىل مث يلهيـــا  وابلتـــايل ميكـــن أأن نؤكـــد بـــأأن أأكـــرث الضـــغوط املهنيـــة للمعـــمل  ي ضـــغوط العمـــل مـــع الطلبـــة يف

ضــغوط اال مــاكانت املاديــة ابملدرســة ، وضــغوط الراتــب الشــهري للمعــمل يف املرتبــة الثانيــة بشــلك متســاوي، وأأخــريا 

ــرين  ــني الآخ ــع املعلم ــة م ــة والعالق دارة املدرس ــمل ، وا  ــني املع ــة ب ــمل ، والعالق ــوي للمع ــن ضــغوط اال رشاف الرتب ــأأيت لك م ت

 لأخرية.بشلك متساوى يف املرتبة ا

 -:الاس تستاجات

ـــة ،  -1 ـــة والامـــاكانت املادي ـــع الطلب ـــت عوامـــل مرتبطـــة ابلعمـــل م ـــؤثر عـــىل أأداء املعـــمل اكن ـــىت ت ـــة ال الضـــغوط املهني

 وعوامل مرتبطة ابملرتب الشهري .

 ضغوط الارشاف الرتبوي ، والعالقة بني ادارة املدرسة ، و بني املعلمني اكنت متساوية . -2

 هيم ضغوطات بشلك عام عالية جدا .لرايضية مبرحةل التعلمي الاسايس يف مدينة العجيالت دلمعلمي الرتبية ا -3

  -:التوصيات 

ـــوم  -1 ـــذ الرايضـــية حـــىت يق ـــس التالمي ـــا يف ذكل مالب ـــة مب ـــة الالزم ـــوفري الاهجـــزة ، والادوات ، والامـــاكانت املادي ت

 معمل الرتبية الرايضية ابداء واجبه عىل النحو الامكل .

ة املرتـــب الشـــهري ملعـــمل الرتبيـــة الرايضـــية ، واملســـابقات ، والانشـــطة ادلاخليـــة واخلارجيـــة والطـــابور الصـــبايح زايد-2

 حتسب هل كحصص تضاف اىل مرتبه .

ــة  -3 ــىل مواهج ــب ع ــة والتغل ــاءة العلمي ــع الكف ــارج ( لرف ــداخل او ابخل ــية  ) ب ــة الرايض ــمل الرتبي ــة ملع ــاء دورات تدريب اعط

 الضغوط .

ــة اجــراء مز  -4 ــر هبــا معــمل الرتبي ــىت مي ــد للضــغوط ال ــاهو جدي ــدا مــن البحــوث وادلراســات املشــاهبة للوقــوف عــىل لك م ي

 الرايضية يف ليبيا .

يـــة تـــوز، نتـــاجئ هـــذه ادلراســـة عـــىل اجلهـــات ذات الاختصـــاص مباكتـــب التعلـــمي عـــىل مســـ توى ليبيـــا للنظـــر يف كيف  -5

 الاس تفادة من هذه ادلراسة .  

 -املراجع:

                      189،  2001القاهرة ، دار الفكر العريب  ،  –س يد عامثن ، القلق وادارة الضغوط النفس ية ، مار فاروق ال  -1

سامح حمافظة ، أأس باب التوتر النفيس دلى عينة من املعلمني الأردنيني والعاملني يف حمافظات اجلنوب،  الاردن ،  -2

 31-29 2000بوية،  جامعة مؤتة، رت املؤمتر الرتبوي الأول ، لكية العلوم ال

عويد املشعان ، مصادر الضغوط املهنية دلى املدرسني يف املرحةل املتوسطة يف دوةل الكويت وعالقهتا ابالضطراابت  -3 

     96-  65، 2000 96،  65، 1،  28النفس ية اجلسمية ، الكويت  حبث مسشور جمةل العلوم الاجامتعية ، 

  25،  2003القاهرة ، عامل الكتاب ،  -ان ، عمل النفس المنو والطفوةل ، مار حامد عبدالسالم زهر  -4
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،  2014الاسكندرية ، دار الوفاء دلنيا الطباعة ،  –وفاء درويء ، عمل النفس الراييض نظرايت وتطبيقات ، مار  -5

213      

فلسطيسية يف حمافظة غزة ، رساةل ماجس تري صاحل أأبو حطب ، الضغوط النفس ية وأأساليب مواهجهتا كام تدركها املرأأة ال -6

 140،   2006،  22،21، العدد 12مسشورة ، جمةل التقومي والقياس النفيس والرتبوي ، فلسطني ، اجملدل 

براهمي متويل ، الضغوط النفس ية وعالقهتا ابجلسس ومدة اخلربة وبعض سامت الشخصية دلى معلمي املرحةل  -7 عباس ا 

 .125،  2000، 26، العدد  10دل لقاهرة ، الاجنلو املارية اجملةل املارية لدلراسات النفس ية ، اجملالابتدائية ، مار ، ا

  284،  2005الاسكندرية  ، ادلار اجلامعية ،   -ماهر امحد ، السلوك التنظميي مدخل بناء املهارات ، مار  -8

  65،  2008القاهرة ، دار الفكر العريب ،  – وغادة جالل ، طرق تدريس الرتبية الرايضية ، مار عب احلكميمعر  -9

  15،  2002طنطا ، دار البشري للثقافة والعلوم ،  –محمد أأمحد عبداجلواد ، ادارة ضغوط العمل واحلياة ، مار  -10

ات غسان حسني احللو ، مصادر الضغوط املهنية اليت تواجه معلمي املدارس الثانوية احلكومية ، فلسطني ، جمةل دراس -11

  282_  281،   2004،    2 – 31العلوم الرتبوية العدد 

عامن ، دار  –فاروق عبده فليه ، الس يد محمد عبداجمليد ، السلوك التنظميي يف ادارة املؤسسات التعلميية ، الاردن   -12

  307_  305،  2005املسرية للسرش والتوزيع ، 

هتا ابلوالء التنظميي يف أأالهجزة الامنية ، رساةل ماجيس تري غري سعد بن معيقان ادلورسي ،  ضغوط العمل وعالق  -13

الدارية  ، لكية ادلراسات العليا ، الرايض، السعودية،   .26،  2007مسشورة  ، السعودية ، الرايض  ، قسم العلوم ا 

 372،  2003وق للسرش والتوزيع ، ماجد العطيه ، السلوك املنظم للفر د وامجلاعة    مار ، دار الرش  -14

والتوزيع  عيل عسكر ، الاسس النفس ية والاجامتعية للسلوك يف جمال العمل ، الكويت . دار الكتاب احلديث للسرش  -15

  135،   2005، الكويت 

  4،  2001، السعودية ، الرايض ، سعد الامارة ، الضغوط النفس ية  ، جمةل النبأأ  -16

لمي الرتبية الرايضية يف ضوء متغري السن واخلربة واجلسس ،  مار ، حبث الضغوط املهنية دلى معمنال ابواجملد ،  -17

  2004،  26مسشور ، نظرايت وتطبيقات  ، جمةل علمية متخصصة ، العدد 

الضغوط املهنية ملدرس الرتبية الرايضية ، العراق ، بغداد  حبث مسشور ، اجملدل فاضل عبدالفيض ، وهدى جالل ،  -18

 2008بية الرايضية  بغداد  ، الرت الثالث ، لكية 

مصادر الضغوط املهنية ملدرس الرتبية الرايضية يف حمافظة الزرقاء ورغبهتم زايد لطفي الطحانية ، ومحمود عايد حتامةل ،  -19

 . 2011،   38برتك التدريس ، الاردن ،حبث مسشور  دراسات العلوم الرتبوية اجملدل 

ة دلى مدرسني ومدرسات الرتبية الرايضية يف املرحلتني املتوسطة والاعدادية  ،  نس مية عباس صاحل ، الضغوط املهني -20

 2015،  1، العدد   8حبث مسشور ، العراق ، بغداد  ، لكية الرتبية الرايضية بنات  ، اجملدل 

لثانوي ، حبث قطاف محمد ومطلس نبيل ، بعض الضغوط املهنية وأأثرها عىل اداء اس تاذ الرتبية البدنية يف الطور ا -21

  2015اجللفة  ، معهد علوم وتقنيات السشاطات البدنية والرايضة ، جامعة زاين عاشور  -مسشور  اجلزائر  
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 الرتبية البدنية  اتدراسة مقارنه للتدريب امليداين اخلاريج بني لكي

 طرابلس والزاويةجامعيت يف 

                                                                              

                                                                            د .  مصطفى موىس معر***        لييل محمد الهسشرييد .    **      ارف النعميشعبدالسالم ال د .  *

                                                          

                                                                  

عداد الطالب ملواهجة احلياة : قدمة امل يعترب التدريب امليداين يف لكيات الرتبية البدنية من العنارص الهامة يف تشكيل وا 

 مواق  تربوية تعمل عيل صقل خرباته عيلبذكل العملية حيث يتعايء الطالب املعمل مع اجملال التطبيقي ابملدرسة ويتعرف 

املعارف واملعلومات عن دور مدرس الرتبية البدنية ابملدرسة وصفاته الشخصية مهنا وتزيد من قدراته وهماراته ويكتسب 

عد عداد املعلمني، فا  اد واملهنية وأأسلوبه الرتبوي يف قيادة وتوجيه التالميذ ويشلك التدريب امليداين أأمهية خاصة يف برامج ا 

ن مل يأأخذ التدريب امليداين دورًا أأساس يًا يف اال عداد ابملامرسة التطبيقية، فالتدريب امليداين ينقل  املعلمني ال يكون متاكماًل ا 

يل دور املعمل، فيكتسب خربات وهمارات تساعده عيل اكتشاف املعوقات اليت تعرتضه فيعمل عىل  الطالب من دور املتعمل ا 

جياد احللول املناس بة   لها.ا 

ن مل يكن أأمهها مجيعًا ففيه يتعرف طالب اليوم ومعمل الغد عىل          عداد املعمل ا  كام يعترب التدريب امليداين من أأمه عنارص ا 

أأمه متطلبات همنة التدريس، ويكتسب خصائص املعمل الناحج وعن ابرز طرق التدريس واس تخدام الوسائل التعلميية وكيفية 

 ل جماهبته للمواق  احلقيقية اليت تصادفه أأثناء معهل . تقومي املتعلمني من خال

 

ويعد التدريب امليداين مبثابة اجملال اذلي تتكون فيه الاجتاهات املهنية اخملتلفة واملهارات التدريس ية وخصائصه وتفاعهل         

تقان املهارات التدريس ية )ال  يل مساعدة الطالب املعلمني عىل ا  التقومي( وبرامج  –التنفيذ  –تخطيط وابلتايل تربز احلاجة ا 

التدريب امليداين ادلاخيل تتيح للطالب العديد من املواق  املتنوعة اليت تسهم يف استيعابه جلوانب احلياة فامي بعد وحتته عيل 

مبسؤولياته التفكري وعيل كيفية التفاعل الاجيايب مع لك ما قد يواهجه أأو يتعرض هل ومن مث يكون وعي الطالب املعمل وحرصه 

 مؤرش دال عىل اجتيازه ملرحةل التدريب امليداين.

 

كام يساعد التدريب امليداين الطالب عيل تمنية اخلصائص والسامت الشخصية اكلشجاعة وحتمل املسؤولية والثقة         

حدى مظاهر التفاعل الاجامتعي املكتس بة للط الب يف فرتة التدريب ابلنفس، فالقيادة وأأساليهبا املؤثرة عىل السلوك  ي ا 

 (.37: 3امليداين )

 

ن الحظنا كثريًا من والباحي ةمن خالل خرب و  من أأمهيهلتدريب امليداين ل  يف ضوء ما س بق ونظرًا ملا:  مشلكة البحث وامهيته

ما هو تواجه الطالب يف فرتة التدريب امليداين وهذه الصعوابت بعضها ما هو خاص ابلتطبيق العميل ومهنا  اليتالصعوابت 

عداد مدرس الغد وجنا  درس الرتبية من لها وما خاص بتنفيذ درس الرتبية البدنية ، حيث تعترب هذه الفرتة  أأمهية كبرية يف ا 

عداد املعمل ومن هذا املنطلق اجته الباحي ن التدريب امليداين هو الأساس الأول يف ا  ن دلراسة هذه املشالك والبدنية ومبا ا 

ن مدة التدريب امليداين العملية ووضع حلول ومقرتحات حلل  ها ومن هذه املشالك ما يتعلق بنظام التدريب امليداين حيث ا 

غري اكفية وكذكل زايدة عدد الطالب يف اجملموعة الواحدة يقلل من نصيب الفرد يف التوجيه كذكل يقلل من نصيب الفرد من 

 البدنيةريب امليداين و ي  عدم الاهامتم بدرس الرتبية احلصص الىت يمت تدريسها ومن أأمه املشالك الىت تواجه طالب التد

دارة املدرسة من حيث التعامل مع طالب  بصفة عامة حيث يواجه طالب التدريب امليداين أأحياانً  معامةل سيئة من ا 

ضافية بداًل من  عطاء طالب التدريب امليداين حصص ا  التدريب امليداين يف تسس يق اجلداول واحلصص ، وكذكل يمت ا 
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،كذكل نقص اال ماكنيات والوسائل التعلميية يف بعض املدارس  البدنيةحلصص الأساس ية حيث يؤثر ذكل عىل درس الرتبية ا

كبريًا عىل حتقيق أأهداف التدريب امليداين كام انه ال يساعد الطالب املعمل يف تنفيذ  تأأثرياً اخملصصة للتدريب امليداين يؤثر ذكل 

ب عد املدرسة عن طالب التدريب امليداين وعدم وجود غرفة الجامت، املرشفني بطالب التدريب  املهنج بطريقة حصيحة وأأحياانً 

لتدريب امليداين مما اخملصصة ل  دارساملامليداين يف بعض املدارس كذكل عدم وجود املرشفني بصفة منتظمة مع الطالب يف 

تبا، الأساليب الرتبوية يرتتب عليه عدم التوجيه السلمي، ومن املشالك أأيضًا أأداء التدريب  امليداين بصورة غري جديه وعدم ا 

هامل التحضري وماكن تنفيذ ادلرس وعدم اس تخدام طرق التدريس، وعدم الاهامتم ابملظهر العام وأأدأأب  يف معامةل التالميذ وا 

دارة املدرسة وغريها من الأمور الورورية ال طالب الىت جيب عىل املهنة والتدريس بطريقة عشوائية، وكرثة املشالك مع ا 

ن دلراسة بيئة التدريس وذكل ابالطال، عىل ومن التدريب امليداين. وعىل هذا الأساس اجته الباحي يس تفيدمراعاهتا حىت 

جياد بديل لها والعمل  املسشاةماكن ادلرس وعيل  وضع مقرتحات  عىلواملالعب والأدوات واال ماكانت والوسائل التعلميية وا 

عداد املعمل.   حلل تكل الصعوابت ح  ىت يتحقق الاس تقرار خالل التدريب امليداين وهو الأساس الأول يف ا 

التعرف عىل مدى من الباحيون ىف مشلكة البحث حماوةل  وتأأيتالتدريب امليداين تسبع أأمهية ادلراسة احلالية من أأمهية       

 طرابلس والزاوية. يف جامعيتنية تقارب أأو تباعد يف مدى تطبيق التدريب امليداين بلكييت الرتبية البد

     

 ادلراسات السابقة واملشاهبة:

بدراسة عنواهنا مس توى طالب لكية الرتبية الرايضية يف مادة الرتبية العملية وعالقته  (4( )2000دينا حنفى مأأمون ) تقام .1

ايضية يف ماده الرتبية العملية ببعض املتغريات اخملتارة وهتدف ادلراسة اىل التعرف عيل مس توى طالب لكية الرتبية الر

( طالب للعينة 103والقياسات الأنرثوبومرتية اخملتارة وقد اس تخدمت الباحية املهنج الوصفي واش متلت عينة البحث عىل )

( طالب ىف التجربة الاس تطالعية ىف حدود عينة البحث وخصائصها. وتوصلت اىل 28الأساس ية ابال ضافة اىل )

حصائيا بني مس توى أأداء الطلبة ىف مادة الرتبية العملية  -الاس تستاجات التالية: مكون املرونة، {توجد عالقة ارتباطيه داةل ا 

مكون الرشاقة، مكون القدرة، مكون التحمل ادلوري التنفيس، مكون الرسعة، وبني قياس )الفرق بني الطول والوزن( 

 .}ودرجة الطلبة يف مادة الرتبية العملية

بعنوان معوقات التدريب امليداين لطالب شعبة التدريس بلكية الرتبية الرايضية  (5( )2001عفر )دراسة صال  انس ابو ج .2

ببورسعيد والىت هتدف ايل التعرف عيل املعوقات الىت تواجه الطالب املعلمني بشعبة التدريس بلكية الرتبية الرايضية ببور 

( طلبة بشعبة التدريس 7ي املسحي واش متلت العينة عيل )سعيد أأثناء التدريب امليداين واس تخدم الباحث املهنج الوصف

واس تخدم الباحث كأدوات مجلع البياانت حتليل الآراء، واس امترة املقابةل امجلاعية واكنت من امه النتاجئ : وجود قصور يف 

دارة املدرس ية: ب وابلتايل عدم عدم اهامتم بعض أأعضاء قسم الرتبية الرايضية ابلطال -الوعي الراييض دلى مس ئويل اال 

هيئة اال رشاف يف  انتظامعدم وجود معيار حمدد لتقومي الطالب يف التدريب امليداين. عدم  -متابعة معلية التدريب امليداين:

جتاه اجتاهل الاعتبارات الشخصية واال نسانية لبعض املرشفني –عدم االتفاق عيل خطة موحدة للأرشاف. -التوجيه واملتابعة

دارة الأنشطة الرايضية ميل -عدم توفر اال ماكانت املادية.-داين.طالب التدريب املي ادلاخيل السشاط وجود قصور يف تنظمي وا 

 الكشفي.السشاط واخلاريج و 

ن يكـون ممن أأجل  تدريب امليداين ن أأن ادلراسات اهمتت ابل ومما س بق يرى الباحي       عـمل الوصول ابلطالب اخلـرجي ايل ا 

لكيـات الرتبيـة البدنيـة يف جـامعيت طـرابلس حبثـه عـىل عينـة مـن طلبـة  ونوهذا ما حـاول البـاحي انحج يف معهل يف املس تقبل

 .والزاوية 

الصعوابت اليت تواجه طالب التدريب امليداين اخلاريج للكييت الرتبية عىل  ىل التعرفا   ف هذا البحثدهيأأهداف البحث : 

 طرابلس والزاوية.جامعيت  البدنية ىف 
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هناك تقارب أأو اتفاق أأو تباعد يف مدى املعوقات وتطبيق التدريب امليداين اخلاريج للكييت طرابلس هل :  البحثتساؤل 

 والزاوية للرتبية البدنية وعلوم الرايضة  

 املصطلحات املس تخدمة :

عداد الطالب املعمل )املتدرب( وتأأهيهل للقيام بدوره مكعمل.):  التدريب امليداين      (38: 7بأأنه ا 

 لبحث :جماالت ا 

 لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جامعة طرابلس.، و  الرايضة جامعة الزاويةو لكية الرتبية البدنية :  اجملال املاكين    

البدنية وعلوم وطلبة الفصل الثامن للكية الرتبية ، جامعة الزاوية والرايضة الس نة الرابعة بلكية الرتبية البدنية  بةطل  :اجملال البرشي                  

 الرايضة طرابلس

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

 

جراءات   -:البحث ا 

 . البحث لطبيعة ملناسبته(  املسحية ادلراسة)  الوصفي املهنج ونالباحي أأس تخدم  : البحث مهنج

 : البحث وعينة جممتع

لس نة الرابعـة بلكيـة علـوم الرتبيـة البدنيـة والرايضـة جامعـة الزاويـة ا تكون جممتع البحث من طلبةجممتع البحث  : البحث جممتع

وأأعضــاء هيئــة  الفصــل الثــامن قســم الرتبيــة البدنيــة )التدريس(لكيــة الرتبيــة البدنيــة وعلــوم الرايضــة جامعــة طــرابلس وطلبــة

 التدريس املرشفني عىل التدريب امليداىن. 

لكية علوم الرتبية البدنية والرايضـة ب طلبة الس نة الرابعة  مدية واش متلت عىل:مت اختيار عينة البحث ابلطريقة الع :البحث عينة

طـرابلس والبـالغ جامعـة ة يعلوم الرايضـ اللكية الرتبية البدنية و ب وطلبة الفصل الثامن  ( طالب.28الزاوية والبالغ عددمه )جامعة 

 ( مرشفني.10) مهوعدد عىل التدريب امليداينرشفني امل أأعضاء هيئة التدريس و ( طالب  35عددمه )

 املوزعة والاس امترات ادلراسة وعينة جممتع جحم يوحض (2) جدول
 فئات

 العينة
 املسرتدة الاس امترات املوزعة الاس امترات العينة جحم اجملمتع جحم

 للتحليل الصاحلة الاس امترات

 السس بة العدد

 الزاوية
28 28 24 27 26 96 % 

 طرابلس
35 35 34 33 30 91 % 

 املرشفون
10 10 10 8 5 62 % 

 اجملمو،
73 73 72 68 61  

 

 : البحث  أأداة

 :  املقياس لبناء التالية اخلطوات ابختاذ وذكل قياسامل  ببناء ونالباحي قام البحث وطبيعة أأهداف ضوء يف     

 طريـق عـن نياملتخصصـ مـن عينـة رأأي واسـ تطال، البحـث مبشـلكة املتعلقـة السـابقة ادلراسات عىل الاطال، بعد .1

 :الآتية اخلطوات وفق قياسامل  ببناء ونالباحي قام  الرمسي غري الطابع ذات الشخصية املقابالت
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 .لتدريب امليداين اب املرتبطة السابقة وادلراسات النظرية الأطر مراجعة .1

 .املقرتحة احملاور حتديد .2

 . املقرتحة للمحاور اال جرايئ النظري املفهوم حتديد .3

 .   التدريس وطرق املناجه جمال يف املتخصصني احملمكني بعض عىل رتحةاملق احملاور عرض .4

 مـن حمـور لـلك اخلـاص النظـري والتحليـل الفهـم ضـوء يف اوراحملـ مـن حمور للك املقياس(  بنود)  عبارات اقرتا  .5

 .  املقياس حماور

 املقرتحـة العبـارات ملالمئـة املنطقـي الصـدق من للتحقق احملمكني عىل املقياس يف حمور للك اخلاصة العبارات عرض .6

 .مقياسل ل 

 التالية ملرشيف التدريب امليداين: الرشوطن والباحي وحدد

 أأن يكون حاصاًل عىل درجة املاجس تري مفا فوق. .1

 أأن تكون هل اخلربة  العملية يف اال رشاف عيل التدريب امليداين. .2

 املناس بة لهذا البحث، وترتيهبا حسب أأمهيهتاالرئيس ية أأن يكون من مضن املرشفني املذكورين سلفًا لتحديد احملاور  .3

 وأأسفرت النتاجئ عام ييل:    وأأولويهتا

 امليداين التدريب موصفات ببعض اخلاصة احملاور حول اس تطال، رأأي املتخصصني (نتاجئ2جدول )

 احملاور الأساس ية

 احملاور املقرتحة درجة احملور السس بة املئوية الرتتيب

 ياتاال ماكن  66 94,28% الأول

 درس التدريب امليداين 61 87,14% الثاين

 طالب التدريب امليداين 58 82,85% الثالث

 

عىل نس بة اليت حصلت و ن ابختيار احملاور الرئيس ية معمتدين يف ذكل عىل نتاجئ اس تطال، رأأي املتخصصني وقام الباحي     

حيث مت اس تخالص ثالثة حماور رئيس ية للبحث  (1،3،5ملزيان تقدير ادلرجات ) فأأكرث من مجمو، الآراء وفقاً  ( % 80 )

اال ماكنيات بسس بة مئوية  الأول و ي اكلأيت احملور (2من الأول حىت الثالث حسب ترتيب احملاور اذلي يوحضه اجلدول )

الب % ( وأأخريًا احملور الثالث اكن ط 87. 14بسس بة مئوية ) % (  واحملور الثاين جاء درس التدريب امليداين  28.94)

 .% (  82. 85)  التدريب امليداين  

لهيا الباحي      ن بتحديد العبارات اخلاصة بلك ون حول حتديد أأمه احملاور الرئيس ية قام الباحيووبناء عىل النتاجئ اليت توصل ا 

 حور.  حمور مت عرضها عىل املتخصصني يف جمال التدريب امليداين بصورهتا الأولية لتحديد مدى مناس بة العبارات للم

  -:ادلراسة الأساس ية

 (3واليت تتكون من ) 15/2/2017وحىت  1/2/2017اس تطال، الرأأي يف املدة من  استبانةن بتطبيق وقام الباحي     

بعاد لتكون حتهتا ) موافق( عىل عينة البحث اليت تضمنت  عبارة وقد طرحت يف صورة مزيان تنايئ)موافق_غري (51ا 

لكية  وطلبة الفصل الثامن الزاويةجامعة الرتبية البدنية والرايضة  علوم لكيةالرابعة بة الس نة مرشيف التدريب امليداين وطل 

 طرابلس.جامعة ة يعلوم الرايض الالرتبية البدنية و 
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 املعاجلات اال حصائية: 

جابة عىل واس تخدم الباحي      اال حصائية حيث مت اس تخدام الرزم  تساؤل البحثن املعاجلات اال حصائية املناس بة لال 

(SPSS املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية ،) حسن املطابقة وذكل لتحقيق ( 2 السس بة املئوية واختبار )اكو

والتطابق السس يب وهو من أأمه الطرق اليت تس تخدم عند مقارنة مجموعة من النتاجئ اليت يمت احلصول علهيا من جتربة حقيقية 

 ضية اليت وضعت عىل أأساس النظرية الفرضية اليت يراد اختبارها. جملموعة أأخرى من البياانت الفر 

 -:عرض ومناقشة النتاجئ 

 عرض النتاجئ

حتقيقًا لهدف البحث يف حتديد أأوجه الاقرتاب أأو الاختالف يف التدريب امليداين من خالل تطبيق ادلراسة عىل عينة      

 رئيس ية للبحث حسب الرتتيب التايل:ن بعرض النتاجئ وفقًا للمحاور الوالبحث وس يقوم الباحي

 نتاجئ حمور اال ماكنيات.

 نتاجئ حمور درس الرتبية البدنية.

 .نتاجئ حمور طالب التدريب امليداين

 
 (.53)ن =  -التكرار والسسب املئوية املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري الس تجاابت العينة عىل عبارات حمور اال ماكنيات (3)جدول  

 حمور اال ماكنياتعبارات  ت 

اجملمو، اللكي  اال حصائيات

 للعبارة

الوزن 

 السس يب

ترتيب 

املتوسط  % غري مناسب % مناسب العبارة

 احلسايب

الاحنراف 

 املعياري

1 
عدم وجود املالعب اخلاصة ملزاوةل 

 الأنشطة الرايضية اخملتلفة
46 86.8 7 13.2 1.87 0.34 99 93.39  3 

 7  88.68 94 0.42 1.78 22.6 12 77.4 41 سس بة لعدد التالميذقةل عدد املالعب ابل  2

3 
اس تغالل أأفنية املدارس مكالعب 

 للأنشطة الرايضية
39 73.6 14 36.4 1.74 0.44 92 86.79  8 

4 
صغر مساحة الأفنية ابملدارس ابلسس بة 

 لعدد التالميذ
28 52.8 25 47.2 1.52 0.51 81 76.41  11 

5 
ملزاوةل الأنشطة  عدم صالحية املالعب

 الرايضية
45 84.9 8 15.1 1.84 0.36 98 92.46  4 

6 
عدم توافر الأدوات والأهجزة الالزمة 

 لتدريس درس الرتبية البدنية
42 79.2 11 20.8 0.80 0.40 95 89.62  5 

 7  88.68 94 0.42 1.78 22.6 12 77.4 41 عدم وجود الأدوات والأهجزة البديةل 7

 3  93.39 99 0.34 1.87 13.2 7 86.8 46 ازن حلفظ وصيانة الأدواتعدم وجود اخمل 8

9 
عدم وجود جحرة مس تقةل ملدرس الرتبية 

 البدنية
23 43.4 30 56.6 1.43 0.51 76 71.69  12 

 6  88.86 94 0.42 1.78 22.6 12 77.4 41 عدم وجود أأماكن خللع مالبس التالميذ 10

 1  97.16 103 0.23 1.94 5.7 3 94.3 50 تحاممعدم وجود أأماكن لالغتسالوالاس   11

12 
قةل املزيانية اخملصصة للرتبية البدنية 

 ابملدارس
49 92.5 4 7.5 1.93 0.27 102 96.23  2 

13 
عدم توافر الوسائل املعينة لتنفيذ دروس 

 الرتبية البدنية
41 77.4 12 22.6 1.78 0.42 94 88.86  6 

14 
ات احلفالت عدم مسامهة املدارس يف نفق

الرايضية اليت يرشف علهيا طالب 

 التدريب امليداين

38 71.7 15 28.3 1.71 0.46 91 85.85  9 

15 
عدم صالحية الأدوات والأهجزة اليت 

 ميكن اس تخداهما يف درس الرتبية البدنية
37 69.8 16 30.2 1.69 0.47 90 84.91  10 

 % 88.17 1402 2.33 26.46 السس بة املئوية لعبارات حمور اال ماكنيات
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ن املتوسط احلسايب حملور اال ماكنيات بلغ )3يتضح من اجلدول ) -:مناقشة نتاجئ حمور اال ماكنيات ( واحنراف 26.46( ا 

(، 102( مبجمو، )12(، وعىل التوايل العبارة )103( مبجمو، )11( وابلسس بة لعبارات احملور تصدرت العبارة )2.33معياري )

( مبجمو، 13، 10(، والعبارتني )95( مبجمو، )6(، والعبارة )98( مبجمو، )5(، والعبارة )99مبجمو، ) (8، 1والعبارتني )

( 15(، والعبارة )91( مبجمو، )14(، والعبارة )92( مبجمو، )3(، والعبارة رمق )94( مبجمو، )7، 2(، والعبارتني )94)

ماكنيات )76مو، )( مبج9(، والعبارة )81( مبجمو، )4(، والعبارة )90مبجمو، )  88.17( حيث بلغت السس بة املئوية حملور اال 

ن   %( واليت تدل عىل أأمهية )كبرية( حملور اال ماكنيات عند عينة البحث. تلعب دورًا هام  اال ماكنياتيعزي الباحيون ذكل ا 

ن  1981ىف جنا  درس الرتبية البدنية يؤكد ذكل عصام عبد اخلالق )  بعض  ونين يقابلطالب التدريب امليدا( يف ا 

عدادمه املهين، فالقصور يف اال ماكنيات من مالعب وأأهجزة وأأدوات واليت تتطلب  املعوقات واملشالك اليت تؤثر عىل تأأهيلهم وا 

دارات املدرسة وبعض أأولياء الأمور ومن الرتبية  ىل عدم وجود الوعي بأأمهية الرتبية البدنية دلى ا  التغلب علهيا ابال ضافة ا 

 (.37:6ها عىل اجلوانب البدنية والنفس ية والعقلية والانفعالية )البدنية وعائد

 
 (.53التكرار والسسب املئوية املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري الس تجاابت العينة عىل عبارات حمور درس الرتبية البدنية )ن = (4جدول )  

 عبارات حمور درس الرتبية البدنية ت 

اجملمو، اللكي  اال حصائيات

 بارةللع 

الوزن 

 السس يب

ترتيب 

املتوسط  % غري مناسب % مناسب العبارة

 احلسايب

الاحنراف 

 املعياري

1 
اختالف الآراء حول أأسلوب حتضري 

 ادلرس 
38 71.7 15 28.3 1.71 0.46 91 85.85 3 

2 
عدم الزتام التدريب امليداين ابلطريقة 

 الفنية الكتسابه درس الرتبية البدنية 
24 45.3 29 54.7 1.46 0.50 77 72.64 7 

3 
عدم الالزتام بزمن لك جزء من أأجزاء 

 ادلرس 
10 18.9 43 81.1 1.19 0.39 63 59.44 11 

4 
عدم اختيار حمتوى ادلرس املناسب 

 للتالميذ
17 32.1 36 67.9 1.33 0.47 70 66.04 9 

5 
عدم مناس بة زمن بعض أأجزاء ادلرس 

 للتعلمي واملامرسة
25 47.2 28 52.8 1.48 0.51 78 73.59 6 

6 
عدم اس تخدام الوسائل والطرق التعلميية 

 احلديثة يف تدريس درس الرتبية البدنية 
29 54.7 24 45.3 1.54 0.50 82 77.36 5 

7 
اختالف الآراء حول حمتوى وواجبات 

 لك جزء 
34 64.2 19 35.8 1.65 0.49 87 82.08 4 

8 
الأسلوب احلايل لدلرس الحيقق أأهداف 

 رتبية البدنية ال
23 43.4 30 56.6 1.43 0.51 76 71.69 8 

9 
قةل عدد دروس الرتبية البدنية املقررة 

 أأس بوعيا ابخلطة
24 45.3 29 54.7 1.46 0.50 77 72.64 7 

10 
عدم توافر الأدوات والأهجزة املناس بة 

 والاكفية لتنفيذ حمتوى درس الرتبية البدنية 
42 79.2 11 20.8 1.80 0.40 95 89.62 1 

11 
اال رشاف الاكمل من املدرس عىل تنفيذ 

 ادلرس أألغى ادلور القيادي للتلميذ
17 32.1 36 67.9 1.33 0.47 70 66.04 9 

12 
الاهامتم بتحضري وتنفيذ درس الرتبية 

 البدنية دون الاهامتم ابلأنشطة الأخرى 
24 45.3 29 54.7 1.46 0.50 77 72.64 7 

13 

التدريب   الاعتقاد بأأن دور طالب

امليداين ابملدرسة تدريس درس الرتبية 

 البدنية

39 73.6 14 26.4 1.74 0.45 92 86.79 2 

 8 71.69 76 0.51 1.43 56.6 30 43.4 23 الش ئون اال دارية تؤثر عىل زمن ادلرس 14

 10 62.26 66 0.44 1.24 75.5 40 24.5 13 درس الرتبية البدنية خايل من التشويق 15

16 
هامتم مبادة الرتبية البدنية لأهنا عدم الا

 ليست مادة جنا  ورسوب
34 64.2 19 35.8 1.65 0.49 87 82.08 4 

 % 74.53 1264 2.51 23.84 السس بة املئوية لعبارات حمور درس الرتبية البدنية
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 نتاجئ حمور درس الرتبية البدنية مناقشة 

ن املتوســط احلســايب حملــو 4يتضــح مــن اجلــدول )       ( 2.51( واحنــراف معيــاري )23.84بلــغ ) ر درس الرتبيــة البدنيــة( ا 

( 1(، والعبـارة )92( مبجمـو، )13(، وعـىل التـوايل العبـارة رمق )95( مبجمـو، )10وابلسس بة لعبارات احملور تصدرت العبـارة )

(، والعبـارات رمق 78و، )( مبجمـ5(، والعبـارة )82( مبجمـو، )6(، والعبـارة )87( مبجمو، )16، 7(، والعبارتني )91مبجمو، )

ــارتني رمق )77( مبجمــو، )12، 9، 2) ــارتني رمق )76( مجمــو، )14، 8(، والعب ــارة )70( مبجمــو، )11، 4(،والعب ( 15(، والعب

%( والـيت تـدل  74.53(، وحيث بلغت السس بة املئوية حملور درس الرتبية البدنيـة )63( مبجمو، )3(، والعبارة )66مبجمو، )

يعزي الباحيون ذكل يف ان دلرس الرتبية البدنيـة  خصوصـية  ( حملور درس الرتبية البدنية عند عينة البحث.جيدةعىل أأمهية )

اىل ان (  1998( وانهـد محمـود ونـيليل رمـزي )  2001النجـا امحـد     )  ختتل  عن دروس املواد الأخرى ويؤكد ذكل ابـو

الأهـداف الرتبويـة املسشـودة مـن خـالل ممارسـة السشـاط  يشـلك عنارـ أأسـايس حيـث يـمت فيـه حتقيـق البدنيـةدرس الرتبية 

الراييض، كام أأنه جزء من وحدة متاكمةل و ي املهناج اذلي يؤدي فيه ادلرس وظيفة هامـة، ويـمت فيـه اكتشـاف قـدرة اجلسـم 

كسابه املهارات اخملتلفة، وهو وقت حمبـب دلى التالميـذ، كـام أأنـه موقـ  يمتـزي  ابلتفاعـل بـني وما يس تطيع أأن يقوم به وكيفية ا 

حداهام املعمل والآخر هو املتعمل يف وجود املهنج. جزئيني  (143:  7(، )62، 21:  2) رئيس يني ا 
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 (53)ن= -التكرار والسسب املئوية املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري الس تجاابت العينة عىل عبارات حمور طالب التدريب امليداين (5)جدول 

 ت 
عبارات حمور طالب التدريب 

 امليداين

اجملمو،  اال حصائيات

اللكي 

 للعبارة

الوزن 

 السس يب

ترتيب 

غري  % مناسب العبارة

 مناسب

املتوسط  %

 احلسايب

الاحنراف 

 املعياري

1 

هامل بعض طالب التدريب  ا 

امليداين يف الوصول ا ىل مدارسهم 

 يف املواعيد احملددة 

31 58.5 22 41.5 1.59 0.50 84 79.24 3 

2 
تغيب كرث من طالب التدريب 

 امليداين هراًب من حتمل املس ئولية
27 50.9 26 49.1 1.50 0.51 80 75.47 5 

3 

عدم ارتداء طالب التدريب 

امليداين الزى الراييض اخلاص 

 ابلتدريس 

30 56.6 23 43.4 1.56 0.51 83 78.31 4 

4 

يقتار معل طالب التدريب 

اين ابملدرسة عىل تدريس امليد

 دروس الرتبية البدنية

34 64.2 19 35.8 1.65 0.49 87 82.08 1 

5 
عدم تعاون طالب التدريب 

 امليداين مع ادارة املدرسة
16 30.2 37 69.8 1.31 0.47 69 56.09 15 

6 
عدم مسامهة طالب التدريب 

 امليداين يف أأنشطة املدرسة 
13 24.5 40 75.5 1.24 0.44 66 62.26 12 

7 
عدم حتضري طالب التدريب 

 امليداين دروس الرتبية البدنية 
14 26.4 40 75.5 1.26 0.44 67 63.21 11 

8 

عداد طالب التدريب  عدم ا 

امليداين السجالت اخلاصة ابلرتبية 

 البدنية 

14 26.4 39 73.6 1.26 0.44 67 63.21 11 

9 
عدم ا حساس طالب التدريب 

 لقائدامليداين بدور املدرس ا
21 39.6 32 60.4 1.39 0.50 74 69.82 6 

10 

التبس يط يف املعامل بني طالب 

التدريب امليداين وبني التالميذ 

 حملاوةل اكتشاف صداقهتم

33 62.3 20 37.7 1.63 0.49 86 81.14 2 

11 
اس تخدام أأساليب غري تربوية يف 

 معامةل التالميذ
12 22.6 41 77.4 1.22 0.42 65 61.32 13 

12 
الشعور ابلقلق والتوتر واال اثرة 

 الزائدة
21 39.6 32 60.4 1.39 0.50 74 69.82 6 

13 
عدم وجود رو  الفريق والتعاون 

 بني طالب التدريب امليداين
14 26.4 39 73.6 1.26 0.44 67 63.21 11 

 6 69.82 74 0.50 1.39 60.4 32 39.6 21 عدم تقبل النقد من الزمالء 14

 14 59.44 63 0.39 1.19 81.1 43 18.9 10 عىل التدريب ضع  النداء  15

16 
عدم مراعاة الأوضا، الصحيحة 

 للنداء
18 34.0 35 66.0 1.34 0.47 71 66.99 7 

 9 65.09 69 0.47 1.31 69.8 37 30.2 16 عدم املقدرة عىل تصحيح الأخطاء 17

 10 64.15 68 0.46 1.28 71.7 38 28.3 15 ضع  الس يطرة عىل التالميذ 18

19 
عدم فهم طالب التدريب امليداين 

 ملناجه املطور 
30 56.6 23 43.4 1.56 0.51 83 78.31 4 

20 

عدم مراعاة طالب التدريب 

امليداين للفروق الفردية بني 

 التالميذ

17 32.1 36 67.6 1.33 0.47 70 66.04 8 

 % 69.19 1467 3.91 27.67 السس بة املئوية لعبارات حمور طالب التدريب امليداين
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 حمور طالب التدريب امليداين :مناقشة نتاجئ 

ن املتوسط احلسايب حملور طالب التدريب امليداين بلغ )5يتضح من اجلدول )        ( 3.91( واحنراف معياري )27.67( ا 

( 1(، والعبارة )86، )( مبجمو 10(، وعىل التوايل العبارة رمق )87( مبجمو، )4وابلسس بة لعبارات احملور تصدرت العبارة )

(، والعبارة 74( مجمو، )12، 9(، والعبارتني )80( مبجمو، )2(، والعبارة )83( مبجمو، )19، 3(، والعبارتني )84مبجمو، )

(، والعبارات 68( مبجمو، )18(، والعبارة )69( مبجمو، )17(، والعبارة )70( مبجمو، )20(، والعبارة )71( مبجمو، )16)

(، 63( مبجمو، )15(، والعبارة )65( مبجمو، )11(، والعبارة )66( مبجمو، )6(، والعبارة )67و، )( مبجم13، 8، 7)

%( واليت تدل عىل أأمهية )جيدة( حملور طالب التدريس  69.19وحيث بلغت السس بة املئوية حملور طالب التدريب امليداين )

ن الطالب  امليداين عند عينة البحث. براهمي ويعزي الباحيون ذكل اىل ا  هو أأساس العملية التعلميية ويتفق ذكل مع ما ذكره ا 

ن  1997بس يوين )  مناجه لكيات الرتبية البدنية تشمل عىل العديد من املواد النظرية والعملية اليت ترتبط ابلأعداد ( يف ا 

التدريب اذلي يؤههل لهذه املهنة املهين ملعلمي الرتبية البدنية، وبذكل هتدف املناجه ادلراس ية ال عداد الطالب ملهنة التدريس و 

ال وهو التدريب امليداين   .(  10:  1)واذلي تلتقي فيه خربات الطالب وما يدرسون ابللكية ا 

( الثاليث لتحديد درجة الأمهية للمحور بتقيمي درجة املتوسطات Likartمت حتليل الاس تبيان وفق مقياس ليكرت )     

عطاء ادلراجات   عىل النحو الأيت:احلسابية للك حمور اب 

 

 

 املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري والرتتيب حسب الأمهية للمحاور الثالثة )مقياس ليكرت الثاليث((6)جدول 

 

 

( أأن املتوسطات احلسابية للمحاور الثالثة 7ابس تعراض أأمهية لك متغري )حمور( عىل حدة يتضح من اجلدول رمق )      

ىل أأمهية متوسطة 1.76–1.39ترواحت ) ( و ي ما بني املتوسطة واملنخفضة حسب مقياس ليكرت الثاليث، واليت تشري ا 

(، وحمور طالب 1.49س الرتبية البدنية بأأمهية منخفضة مبتوسط )(، وعىل التوايل حمور در 1.76حملور اال ماكنيات مبتوسط )

 (.1.39التدريب امليداين مبتوسط )

 

 

 مرتفع متوسط منخفض ادلرجة

 3 – 2.34 2.33 – 1.67 1.66 – 1 املتوسط احلسايب

 اال حصائيات         

 

 احملاور      

املتوسط 

 احلسايب

الاحنراف 

 ملعياريا

السس بة املئوية 

 للمحور

الأمهية حسب 

 مقياس ليكرت

ترتيب احملاور 

حسب السسب 

 املئوية

 الأول متوسط % 88.17 0.15 1.76 حمور اال ماكنيات

حمور درس الرتبية 

 البدنية
 الثاين منخفض % 74.53 0.16 1.49

حمور طالب التدريب 

 امليداين
 الثالث منخفض % 69.19 0.20 1.39
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 املتوسطات احلسابية والاحنراف املعيار والفرق بني املتوسطات وقمية )ت( احملسوبة ومس توى ادلالةل بني جامعة طرابلس وجامعة الزاوية(7)جدول 

 

(، ومبس توى دالةل 0.87( واخلاص مبعرفة الفرق )التقارب أأو التباعد( أأن قمية )ت( احملسوبة بلغت )8يتضح من اجلدول )

ىل عدم وجود فروق بني جامعة طرابلس والزاوية يف احملاور 0.05) (، وهو أأكرب من مس توى0.39) (، الأمر اذلي يشري ا 

الثالثة )اال ماكنيات، ودرس الرتبية البدنية، وطالب التدريب امليداين(، أأي هناك تقارب كبري يف نظرهتم لأمهية احملاور 

 الثالثة.

 

 جدول بياين يوحض السسب املئوية للمحاور الثالثة لللكيتني

 

 
 

 الاس تستاجات والتوصيات

 -:الاس تستاجات 

 يل أأن أأكرث املشتالت حدة اكنت عىل النحو التايل:وأأمكن للباحي  ن التوصل ا 

 . اال ماكنيات  . أأ 

 . درس الرتبية البدنية . ب

 . ج. التدريب امليداين    

8
8

.7
0

%
 

7
4

.5
3

%
 

6
9

.1
9

%
 

C A T E G O R Y  1  

 عنوان المخطط

 محور طالب التدريب الميدانى  محور درس التربية البدنية محور االمكانيات 

 الاحصائيات

 

 اجلامعة

 الاحنراف سطاملتو  العينة
الفرق بني 

 املتوسطني
 قمية )ت(

مس توى 

 ادلالةل

 0.39 0.87 1.25 5.96 78.57 28 طرابلس

 - - - 4.24 77.32 25 الزاوية
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  لزاوية يف اببدنية والرايضة علوم الرتبية ال لكية عدم وجود فروق بني لكييت الرتبية البدنية وعلوم الرايضة بطرابلس و

 التدريب امليداين

 .عدم وجود فروق يف حدة املشتالت 

 -:التوصيات 

 العمل عىل تدليل الصعاب اليت تواجه طالب التدريب امليداين ابللكيتني. .1

 الاهامتم بتوفري املالعب واال ماكنيات الأزمة ابملدارس. .2

 يات مع بعض لرفع مس توى أأداء الطالب واملعمل.تدريب امليداين وذكل من خالل تعاون اللك ل الاهامتم اب .3

جراء أأحباث أأخرى دلراسة مقارنه يف مواد دراس ية أأخرى بني لكيات الرتبية  .4 ودكل لرفع مس توي التحصيل  البدنيةا 

 العلمي للطالب

 املراجـــع

 .  تدريس العلوم والرتبية العملية دار املعارف القاهرة :  (1997)ابراهمي بس يوىن  -1

 .  املنصورة معمل الرتبية الرايضية، مكتبة جشرة ادلر، : (2001) بو النجا أأمحد عز ادلينأأ  -2

       بعض املشتالت اليت تواجه طالب التدريب امليداين للس نة    .1 : (1997) امحد العرضاوي -3

   جامعة الفاحت "رساةل ماجس تري  -بلكية الرتبية البدنية  الرابعة    .2

   الرتبية البدنية_ جامعة الفاحت لكية غري مسشورة    .3
               دنيا حنفي عبدالعزيز مامون  -4

                (2000): 
     دراسة عن مس توى طالب لكية الرتبية الرايضية يف مادة الرتبية  ( .4

   وعالقته ببعض املتغريات اخملتارة ، رساةل ماجس تري  العملية   

                                       .جامعة حلوان غري مسشورة   
  معوقات التدريب امليداين لطالب شعبة التدريس بلكيـة الرتبيـة الرايضـية  :(2001)صال  أأنس محمد  أأبوجعفر -5

سرتاجتية التعلمي النوعي يف مار املنظومة  ببور سعيد املؤمتر العلمي الثاين ا 

 . املنصورة بدمياط جامعة  التعلميية وبناء اجملمتع لكية الرتبية النوعية
 دراسة عن تقومي طالب الرتبية الرايضية يف الرتبية العملية، حبث مسشـور    .5 : (1981)عصام ادلين عبد اخلالق -6

جمةل ادلراسات وحبوث لكية  الرتبية للبنـني ، اجملـدل التـاين، العـدد الثالـث 

 .اال سكندرية
          انهد محمود سعد، نيليل رمزي فهمي -7

                          1998) : 

 . الرايضية، مركز الكتاب للسرش، القاهرة الرتبية يف التدريس طرق

 

 
  

 


