
 



 2020ديسمرب  -يوليو  / و العرشون التاسعالعدد  -جمةل العلوم الرايضية و املرتبطة 
ISSN 2518-5470 

2 

 

 
 
 
 
 

 اجملةل العلمية

 

 جمةل علمية متخصصة لبحوث ودراسات الرتبية البدنية واملرتبطة

 تصدرها دوراي لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة

 

 جامعة طرابلس

 

 

 

 

 



 2020ديسمرب  -يوليو  / و العرشون التاسعالعدد  -جمةل العلوم الرايضية و املرتبطة 
ISSN 2518-5470 

3 

 

 جمةل العلوم الرايضية واملرتبطة

 رئيس التحرير                

 د. محمد عيل عبدالرحمي

 التحريرمدير 

 د. احلبيب أ بوالقامس عاشور

 هيئة التحرير

 د. فدوى اكمل فرحات

 د. هاةل مسعود الباروين

 د. فتحي يوسف طالب هللا

 عربةم. محمد رجب 

 م. عادل عيل الصويعي

 الهيئة الاستشارية

 د. مخيس محمد دريب

 د. فتحي الهادي سلامين

 د. محمد سامل العجييل

 د. ليىل عبدالقادر ابوش يكوة

 ملراجعة اللغوية والرتمجةا

 د. عبد السالم عبد هللا حسني        اللغة العربية

 د. وداد الطاهر الغداميس              اللغة الاجنلزيية

 



 2020ديسمرب  -يوليو  / و العرشون التاسعالعدد  -جمةل العلوم الرايضية و املرتبطة 
ISSN 2518-5470 

4 

 

 بسم هللا الرمحن الرحمي
 ـــة 2020ــدد لسنـ  29لكمة معيد اللكية ورئيس حترير اجملةل العلمية  العــ

 ( اكرث من اربعون عامُا من العطاء و المتيزي1979أ سست اللكية )
 

 ... جمةل اللكيُة من أ قدم اجملالت العلمية والرائدة يف حقل العلوم الرايضية واملرتبطة بليبياتعد         
ال ان  وعىل   الرمغ من التطور الهائل لتكنولوجيا املعلومات يف اصدار اجملالت والكتب العلمية ا 

بوعات الورقية الزالت تشلك "جحر ال ساس" اذلي يعمتد عليه يف الانتاج العلمي من حبوث املط 
 .ومؤلفات فهيي تشلك املرجع الاسايس

ال شك فيه ان جمةل اللكية قد شهدت حتوالت وتطورات كبرية عىل مس توى معايري ...ومما      
 التحكميية ذكل خدمة للعمل واملعرفة.اجلودة وتقيمي الاداء وأ دخلت العديد من اال جراءات 

نتاج العلمي  ونظًرا...       للثقة اليت حيظى هبا ابحثوان ،كوهنم املصدر املعلومايت املهم للنرش واال 
ل حباهثم التخصصية واملتعددة ،فضاًل عن قدرهتم عىل استيعاب املعلومات احلديثة ومواكبهتم للتطور 

 .تبطة واخملتلفة ابجملال الراييضالرسيع بلك اجملاالت البحثية املر 
هنا حددت هيئة حترير جمةل العلوم الرايضية واملرتبطة بلكية الرتبية البدنية وعلوم من...      

الرايضة جبامعة طرابلس بليبيا ىف أ هدافها ورؤيهتا املس تقبلية "احلداثة والتطوير والتمنية املس تدامة " 
اجلامعة يف اجملال البحيث واملعريف ؛الس امي للوصول اىل الرايدة  املنبثقة من فلسفة اللكية واسرتاتيجية

عىل مس توى اجملالت العلمية احملمكة حمليا والتطلع اىل الافضل عىل الصعيد الاقلميي والعريب 
ىل احلفاظ عىل توقيت صدور اعدادها وجودة حبوهثا  وادلويل ،الامر اذلي دفع عامدة اللكية ا 

صدارهتا الورقية والال  كرتونية معًا ،كذكل حتديهثا وتنس يقها الفين وحمتواها العلمي املتعدد.وا 
... تؤكد هيئة حترير اجملةل العلمية بلكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة ابن الانتاج العلمي كام      

 2020ديسمرب  -وهذا اصدار جديد حيمل الرمق )التاسع والعرشون( يوليو ينبغي ان يتدفق ويس متر 
مل يف طياته اسهامات وتأ لق علمي واذلي بدون شك س ُيرثي لك املكتبات العلمية العامة ،حي

 وجبميع اقسام ولكيات الرتبية البدنية وعلوم الرايضة بليبيا والوطن العريب.  
 

 أ .د. محمد عيل عبد الرحمي                                                            
 معيد اللكية ورئيس حترير اجملةل العلمية                                                             

                                                                             31/12/2020   
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 رشوط النرش ابجملةل العلمية للكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة

 متطلبات البحث املقدم للنرش:أ وال: 

أ ن تتضمن البحوث اضافة علمية جديدة او مبتكرة يف جمال التخصص للعلوم الرايضية أ و العلوم  •
 -املرتبطة برشط :

 ان ال يكون البحث قد نرش مس بقا -

 ان ال يكون البحث قد مت تقوميه أ و نرشه يف جمةل أ خرى -

 ( لكمة250ق معها ملخص مبا ال يتجاوز )تكتب البحوث ابللغة العربية أ و الاجنلزيية ويرف •

البحوث املكتوبة ابللغة الاجنلزيية يرفق معها ملخص ابللغة العربية عىل أ ن يش متل الصفحة عىل عنوان  •
البحث وجزء من املقدمة وهدف البحث وأ مه أ جزائه وطريقة اختياره ل فراد العينة وبعض قياسات 

 وأ دوات البحث وأ مه النتاجئ والتوصيات.

-20( صفحة ، وال يزيد عدد السطور ابلصفحة الواحدة من )15 يزيد عدد صفحات البحث عن )أ ال •
   Arabic simplified( 12( وابيق املقاطع حبجم )12( سطرا ،وجحم خط العناوين )24

س نتميرت من الك  2.5س نتميرت من أ سفل الصفحة و 3س نتميرت من اعىل الصفحة و 4ترتك مسافة  •
 اجلانبني

ل حمتوايت البحث عىل )املقدمة ،مشلكة البحث ،الاهداف ،الفروض ،عرض ادلراسات أ ن  تش مت •
 السابقة ،اجراءات البحث ،نتاجئ البحث ،الاس تنتاجات ،توصيات البحث ،املراجع(

لكرتونية   A4تسمل البحوث اىل مكتب اجملةل العلمية من نسختني ورقية عىل  • ابال ضافة اىل نسخة ا 
 CD) عىل قرص مضغوط )

حتال الاحباث اىل جلنة تقومي البحوث العلمية  املكونة من قبل اساتذة متخصصني الك يف جمال  •
 ختصصه

ن وجدت وحتمل التعديالت عىل  • جراء التعديالت الواردة من قبل جلنة التقومي ا  الباحث ملزم اب 
CD اخر 

يالت الواردة يف الباحث هل احلق يف مراجعة هيئة حترير اجملةل يف حال عدم اقتناعه ببعض التعد •
 التقومي

البحث غري املعدل يستبعد من عدد اجملةل ،واذا تتطلب الامر يمت عرضه عىل اللجنة الاستشارية  •
ابجملةل ويف حاةل عدم قبوهل يستبعد من النرش أ ما يف حاةل عدم قبوهل عىل الباحث الالزتام 

 ابلتعديالت املطلوبة ويمت اضافته ابلعدد العايل

للنرش ابلتعديالت جيب أ ال تتجاوز مدة اس تكامل التعديالت من طرف الباحث  عند قبول البحث •
 ( أ ايم10)
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 اثنيا : جلنة التحكمي:
جراء تقيمي مبديئ للبحوث املقدمة قبل احالهتا اىل احملمكني من ذوي اخلربة البحثية  ▪ تقوم هيئة التحرير اب 

واملاكنة العلمية املمزية ،ويف اجملال املقدم فيه البحث ،وتمت الاس تعانة ابلقامئة املعمتدة من اجلامعات 
 الليبية.

نتيجة ملدير التحرير ،مع احتفاظ  هيئة خيطر الباحث بنتيجة التحكمي خالل أ س بوع من وصول ال  ▪
 التحرير بنسخة الاصدار ال ولية.

 -اثلثا : حقوق اجملةل :

 لهيئة التحرير احلق الفحص الاويل للبحث وتقرير أ هليه للتحكمي. •

فادة الباحث ببحثه غري مقبول للنرش وفق رأ ي احملمكني عند طلبه دون ذكر  • جيوز ملدير التحرير ا 
 أ سامء احملمكني.

جراء التعديالت املطلوبة عىل البحث ملدة ي • ذا تأ خر الباحث عن ا  عد البحث يف حمك املسحوب ا 
تزيد عن اس بوعني من اترخي تسهل الرد من مدير اجملةل ،ما مل يكن هناك عذرا قهراي تقدره هيئة 

 التحرير.

 لهيئة التحرير حق نرش البحث ورقيا اكن أ و الكرتونيا. •

ذا ثبت لهيئة التحرير قيا • م الباحث بنرش حبثه مرة أ خرى ، حيق لهيئة التحرير حرمانه من النرش ا 
 مس تقبال ، كام ختطر اجلهة اليت يعمل هبا.

ذا اكن البحث منشور جبهة  • ال عن رأ ي صاحهبا ويتحمل املس ئولية ا  البحوث املنشورة ابجملةل ال تعرب ا 
 أ خرى.

جراء التعديالت املطلوبة من قبل احمل • ذا مل يلزتم البحث اب  مكني ،أ و قام بسحب البحث قبل نرشه ا 
 ،يتحمل تلكفة التحكمي والربيد وغريها من النفقات اليت حتملهتا هيئة التحرير ابجملةل.

 املس تلامت :

 ( نسخة جمانية من اجملةل.2مينح الباحث عدد ) -

 رساةل رمسية من اجملةل تفيد بنرش البحث ،حتتوي عىل )امس /أ سامء( )الباحث/البحاث( ،عنوان -
صداره.  البحث ،ترتيب العدد ،اترخي ا 

ترتيب البحوث يف اجملةل ال خيضع ل مهية البحث وال ملاكنة البحث ،بل يمت الرتتيب وفق الاس بقية يف  •
 الانهتاء من التحكمي والتعديل.
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 فهرس احملتوايت

 البدل الصفحة الفهرس ت

 "(ة" )دراسة حتليليالتعلمي ال سايس مبحافظة ا ب واقع حصة الرتبية الرايضية يف مدارس 1

 محمد     أ . مدين عبدهللا عيل همدي رضوان عيل اسامعيل .د أ .    جعمي مصلح جنيب صاحل . .دأ .م .
9-26 

 المين

س تخدام النشاط الراييض وال لعاب الصغــرية 2 لتحسني بعض القدرات  أ ثــر برانمـــج مقرتح اب 
 املعاقني ذهنيًا بوالية اخلرطومالعقلية للطالب 

 مسية مجعة الطبيقي د.      هند النعمي محمد عيل الهاديد.مسية جعفر محيدي سلامين   د. 

27-41 

 ليبيا -السودان 

" من 19 "كوفيد ظل تفيش جاحئة كورواناجلامعي يف  صعوابت اس تخدام التعلمي الالكرتوين 3
 وهجة نظر ال س تاذ اجلامعي

 شكري عبدالرمحن املالطيأ  . 

42-54 

 ليبيا

4 
نتباه دلى حاكم كرة القدم   الضغوطات النفس ية وعالقهتا برتكزي اال 

براهمي ال خرض            أ . محمد عبدهللاأ    احلاج                د. محمد أ محد سامل . رضوان ا 
 ليبيا 55-68

5 

املرحةل الثانوية  "الانتقاء والتوجيه الراييض للتالميذ املتفوقني يف اطار الرايضة املدرس ية
 " س نة 15/18

   خرياين باللط.    د. انئةل ابيل                                                          

 تونس 69-78

6 

س تخدام احلاسوب عىل مس توى ال داء املهاري يف تعمل س باحة الظهر دلى طالبات  أ ثر ا 
 املس توى الثاين بلكية الرتبية البدنية والرايضة

 عفاف عىل  هللا محمد أ .      د.عفاف عيل الطيب علقم    د. انزك امحد حسن    د. هنادي محمد عبيد

 السودان 79-92

7 
 عالجه وس بلاال نساين  السلوك عىل لأ ثر الانفعا

 د. انرص محمد احلرييش.
 ليبيا 93-102

8 

 ال كرث زايرة ل قسام العالج الطبيعي يف مستشفيات االتحللتعرف عىل ادراسة مسحية 
 طرابلسمدينة 

 هانيه عبدهللا   أ  .               أ . هشام محمد ابودرهيبية            أ . منري عبدالقادر كريفة 
 منار طيلمونأ .        الشاوش  سارةأ .

 ليبيا 103-109

9 

تأ ثري اس تخدام تدريبات املقاومة البالستية عىل حتسني بعض الوظائف الفس يولوجية والصفات 
 حلاكم كرة القدم (Mercatoالبدنية اخلاصة ابختبار )

سامعيل عامر الطائش        أ .          محد محمد عوينة    أ . أ    أ .أ محد بشري احلوتة         ا 

 ليبيا 110-125

10 
جتاهات   حنو ممارسة الانشطة الرايضية معلمي مرحةل التعلمي ال سايس ا 

 . محمد عيل ابو شيتةأ               د. عبداحلكمي ضو غرييب       د. العجييل عيل الشاوش
 ليبيا 126-131

11 

 املنطقة –عنارص التدريس الفعال للمواد العملية بلكيات الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 
ليبيا – الوسطى  

د. سايم مسعود حسبون     د. عبد السالم صاحل انبيص       د. مصعب مفتاح الرشيف  
 ليبيا 131-142

12 
الرايضية يف مملكة البحرينالتنظميي يف الاندية  والتطوير قيادة التغيري              

.د. عبدالرمحن امحد س يار  
 

 البحرين 143-158
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 فهرس احملتوايت
 البدل الصفحة الفهرس ت

13 

فاعلية ال حامل التدريبية متفاوتة الشدة عىل اجلهاز املناعي واحلاةل الصحية للمامرسني الغري 
 الرايضيني

براهمي محمد معر  أ  .   صربي القايد رشطان أ  .                    عامرة                  ا   

 تونس  - ليبيا 159-166

14 

التدريب )املتقطع( يف تطوير بعض املؤرشات الفس يولوجية لالعيب كرة القدم  تأ ثري اسلوب
 داخل الصاالت

 محمد النعاس  طعبد الباس

 ليبيا 167-177

15 
 دوافع املامرسة الرايضية لالعيب الس باحة املعاقني ذهنيًا يف السودان

 د . هويدا حيدر الش يخ محمود                                    أ  . د أ محد أ دم أ محد محمد 
 السودان 178-184

16 

الفروق يف متغريات ادلفع القليب وجحم الرضبة وضغط ادلم بني العيب منتخبات كرة السةل 
 والس باحة ابلسودان

براهمي   النارص عابدين محمد عامثن د .عبد   د. سهري امحد محمد امحد  د. زينب محمد الس يد ا 

 السودان 185-195 

17 
للقدرات التوافقية املؤثرة مبس توى العروض الرايضية لطالب لكية الرتبية البدنية  عامليهدراسة 

 جامعة بنغازي
 .أ . محمد عيل طيوش اوريث .                            د. أ محد عبد هللا يونس ادلريس

 ليبيا 196-204

18 
Burnout among physicians in Tripoli city – Libya 

Khaled Mohammed Ben Khalifa,  d.r ,   Faraj. M. Elmezughid.r   

d.r Khloud.Y. Abouzkhar 

 لبيبا 205-213

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0202ديسمرب  -يوليو  / و العرشون التاسعالعدد  -جمةل العلوم الرايضية و املرتبطة   

ISSN 2518-5470 

9 

 

"دراسة حتليلية"واقع حصة الرتبية الرايضية يف مدارس التعلمي الأسايس مبحافظة ا ب   
 

همدي عيل مدين عبدهللا .أأ      محمد رضوان عيل اسامعيل .د. أأ     جعمي مصلح جنيب صاحل .. د.م .أأ    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 املقدمة 1/1
سهامًا مذهاًل يف تفجري ودفع جعةل  ىل الأمام، فقد تضاعف عـدد املامرسـيف يف ري ـري مـن بـلان العـاء، سـواً  لقد اكن لهناية القرن العرشين ا  الرتبية الرايضية ا 

ىل الرايضـة اكن يف املدارس، أأو الأندية، أأو يف اكفة القطاعات، حكومية، أأهلية، عـام،، فالنيـيف، أأو القـوات املسـلحة، وأأصـبول املو، املتقدمـة ت ظـر ا  
 (0221السكري وأ خرون،. )ية الاامةل، وأأهنا ا نيد  راكزز قالقصصاد القوي لت ك املو،عىل أأهنا جزً  أأساس يًا من برانمج التن 

يش فيـ،، و  نيلقـة وتعد الرتبية الرايضية مظهراً من مظاهر الرتبية العامة حيث أأهنا معلية تعديل يف سلوك التلميذ مبا يتناسب ومصطلبات اجملمتـع ايي يعـ
 (2012 الفقي،،. )قي  الأهدا  الرتبوية للمتمتعحت من سلسةل من العوامل اليت تساعد عىل

طار املبين املـدريس، ويـرتبمب مبفهـوم الرتبيـة الرايضـية ا وتعترب ملدرسـ ية حصـة الرتبية الرايضية املدرس ية ا نيد  أأمناط الرايضة والنااط البدين اليت تمت يف ا 
  (2011اخلويل واملتولك،. )الصفات اخللقية والقمي السامية أأث ا  مواقف اللعبالرتبية الرايضة ابعتبارها خربات تربوية تتيح للتلميذ اريتساب القمي و 

أأن حصة الرتبية الرايضية داخل املؤسسات الرتبوية تعد ميدااًن هامًا من ميادين الرتبية و  بذكل تعد رريزية يس تعيف هبا الفـرد يف ( 2017)وير  بو هزيةل، 
مفامرسـة  جامتعـ،،حيات، اليومية حىت يكون فرداً صاحلًا مزوداً خبربات وهمارات واسعة جتعل منـ، جـزً  ي يتتـزأأ عـن جممتعـ، مسـايراً لنـو وتطـور  يطـ، قال

 . الرايضة من خال، حصة الرتبية الرايضية لها قمية أأساس ية يف حياة الفرد ملا تقدم، من فوائد جسمية ونفس ية واجامتعية وتربوية
تعلقــة أأن حصـة الرتبيـة الرايضــية تعـد جـوهر العمليـة الرتبويــة، فكـدوهنا ي  كن ـا تنيـة وتطــوير قالجتاهـات، و تلـف ا وانـب امل ( 2017)وتـر  حسـ  ا  

عطاهئا القدر الاكيف من الع اية واحلرص من أأجل حتقي  معلية التفاعل بيف الفرد وبيئص،  قالجامتعية، ريـام أأن ابلاخصية الرايضية، يكل وجب اي هامتم هبا وا 
ا سـ  والعقـل، مـع ا انـب ال فإـ لال  سـان  حلصة الرتبية الرايضية أأمهية ابلغة يف حياة الفرد، كوهنا الوس يمب يف العملية الرتبوية والتعلمييـة، لأهنـا طاطـب

 .وابلتايل لها أأمهية ابلغة يف مرنيةل التعلمي الأسايس
ىل فاعلية جوانب احلصة يتطلب توفر معمل تربية رايضـية واٍ  مؤهـل ومـمل مبرانيـل التطـوير الرتبـوي والتحـديث، و ـت ك املهـارات ن الوصو، ا  اخلاصـة يف  ا 

عطا  احلصة حبيث تسري حنو امص الك املهارات املعرفية يك يقوم بدور فاعل يف ت فيذ ا جرا ات احلصة وحتقي  أأهدافها وما يتصل هبا من حقـائ  ومعلومـات ا 
ملام ابحصياجات التلميذ والبيئة احمليطة هب ، وأأن يعمل بروح الرتبية الرايضية امل عارصة من تعاون وحريـة وقدرة عىل تطبي  املهارات، وتوصيل املعلومات واي 

اثرة للتعمل والتعلمي والتدريبم  ( 2000أأبو منرة وسعادة،. )نظمة وتاوي  وا 
هنا مـن أأريـل الطـر  وحىت تكمتل فاعلية جوانب حصة الرتبية الرايضية يبد من اس تغال، البيئة احمليطة واس تغال، تكنولوجيا التعلمي املتوفرة يف املدرسة، لأ 

حتسيف املراف  والتتهزيات الرايضية والتكنولوجية ذات العالقة حبصـة الرتبيـة الرايضـية لتـوفري بيئـة تعلمييـة فعالية لتوسيف نوعية التعلمي عن طري  تطوير و 
ىل حتقيـ  زاةل العوائ  مهنـامناس بة، واستكدا، السانيات واملالعب واملراف  الغري أ منة أأو ا   ، وحتـديث اي مـاكانت ملا التطـوير الرتبـوي، ومكادرتـ، الهادفـة ا 

 ( 2007ال عمي،،. )عريفاي قصصاد امل
أأن، أأصبح من الرضوري قالهامتم حبصة الرتبية الرايضية اليت تالك التطبي  العميل لتطوير الأهدا  التعلمييـة والرتبويـة وفـ  أأسـم علميـة  الباحثونوير  

ىل مس تو  الطموح بيـة الرايضـية ياـلك ال قطـة الرئيسـ ية للرتبيـة وريام هو معلوم أأن معمل الرت ، سلمية لضامن حتقي  أأهدا  احلصة العامة واخلاصة للتوصل ا 
ي ـة وتتناسـب والتعلمي وهو ايي يعمل عىل حتقي  هذه الأهدا  من خال، اس تخدام أأساليب ووسائل تعلميية وتربوية مص وعة متت ك الفكرة املتطورة واحلد

داريـة عديـدة، مع قدرات التالميذ وتتال م مع قابليهت  وميوهل  وروهح  ورغباهت  وأأن يراعى يف أأ  ىل أأمـور فنيـة وا   اطة احلصة نياجـات التالميـذ ابي ضـافة ا 
برازها ا ىل نيزي الوجود، وتعد املدرسة املؤسسة التعلميية واحلقـل اخل صـب يريتاـا  حيث أأن حصة الرتبية الرايضية تعمل عىل صقل املواهب واريتاافها وا 

 .ايضية يف مجيع اجملايت والتخصصات الرايضيةاملوهوبيف والواعدين والرافد الأو، والأسايس للم تخبات الر
ي أأهنا تبقى ذات أأمهية ابلغة ولها ماكنهتا اخلاصة مالكة البوث 1/0  رمغ ما يقا، عن حصة الرتبية الرايضية أأهنا جمرد حصة للرتفي، والألعاب امجلاعية ا 

املامرسة الرايضية املربجمة، حفصة الرتبية الرايضية تضمن النو الاامل داخل ا دو، الزمين للروس وذكل لتلبية نياجات ورغبات التالميذ من خال، 
عداده بدنيًا وعقلياً  ىل تنية وبلورة خشصية التلميذ وا    (0212معزوزي، . )واملزتن للتالميذ وحتق  احصياجاهت  وقدراهت  احلركية ابي ضافة ا 

تعلمي وي تقل أأمهية عن بقية املواد الأخر ، وتعد حصة الرتبية الرايضـية ا ـز  الأم مـن أأجـزا  أأصبول الرتبية الرايضية جزً  ي يتتزأأ من معلية الرتبية وال 
الرايضـية واحللقـة  الربانمج املرايس للرتبية الرايضية من خال، ما تقدم، من خربات ومواد تعلميية، و  جوهر العمليـة التعلمييـة والبنيـة الأساسـ ية للورريـة

حلررية الرايضية لأي بل، و  من الأمهية حبيث وضعل لها الكثري من الأهـدا  الككـرية الـيت تسـام مسـامهة فعـاةل يف ب ـا  وصـقل الأوىل اليت تبدأأ فهيا ا
عداده خلدمة جممتع،، حيث تلعب حصة الرتبية الرايضية دوراً مـؤرراً يف تنيـة وتطـوير قالجتاهـات وقالرتقـا  بقـدرات الت  الميـذ املتعـددة،خشصية التلميذ وا 
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ها جزً  مـن وذكل لكوهنا  ااط تربوي هاد  وموج، و ارس حتل قيادة مؤهةل لهذا العمل، الأمر ايي يزيد من مسؤوليات حصة الرتبية الرايضية ابعتبار 
 . العملية التعلميية، خصوصًا وأأن التالميذ   لون القاعدة العريضة يف الهرم الراييض

 ـر هبـا التعلـمي يف  الـيتأأن حصة الرتبية الرايضية بوضعها وواقعها احلايل متر بأأزمة فعلية ابعتبارهـا جـزً  مـن الأزمـة احلقيقيـة  الباحثونمالحظة ومن خال، 
 ر هبـا التعلـمي يف بـالدان الـمين عاـلك عـام والرايضـة املدرسـ ية عاـلك  اليتبالدان كوهنا من جمايت الربانمج التعلمي، وذكل ملا فرضت، الظرو  والتحدايت 

 عـىل أأن معظـ  خاص من قصور يف الوسائل واي ماكانت وغياب البنية املهنتية والت ظميية والت فيذية، وازدنيام التالميـذ يف الفصـل املرايس الوانيـد عـالوةً 
مـن ذكل صـعوبة ابلغـة يالقهيـا معـمل الرتبيـة الرايضـية يف ت فيـذ هـذه احلصـة ابلاـلك والأدا  من يعملون يف هذا اجملـا، ليسـوا مـن املتخصصـيف عـا  عـل 

ىل واقع حصة الرتبية الرايضـية يف مـدارس التعلـمي الأسـايس مبحافظـة ا ب، ولفـل  الباحثوناملطلوب، يكل ارتأأ  ا جرا  هذه املراسة وذكل هبد  التعر  ا 
ىل أأمهية حصـة الرتبيـة الرايضـية يف حتقيـ  الأهـدا  الرتبويـة وصـقل خشصـية التلميـذ و ورة انتكاه املع ييف يف وزارة الرتبية والتع لمي وماكتهبا ابحملافظات ا 

ىل ما  ده معلموا الرتبية الرايضية من صعوابت وحتدايت كبرية أأث ا  قياهم  بواجهب  الرتبوي والتعلمي، نظر  لـهي   اً  لتعـدد املهـام املو ـةاي هامتم هبا، ابي ضافة ا  ا 
 .واملسؤولية امللقاة عىل عاتقه  يف ب ا  وتربية النش  عىل أأسم وقواعد علمية سلمية يف ظل لك هذه التحدايت

 : كن ا  از أأمهية املراسة يف ما ييل:أأمهية البوث  1/3
ىل ب ـا  التلميـذ بـدنيًا وفنيـًا وعلميـًا تعد هذه دراسة علمية لواقع حصة مت ل قاعدة أأساس ية للت قيف الراييض للتلميذ يف املرانيل التعلميية - اخملتلفة، وهتد  ا 

 .ونفس يًا واجامتعياً 
ىل واقع حصة هممة ولفل انتكاه املع ييف يف وزارة الرتبية والتعلمي وماكتب الرتبية اب - لقا  الضو  والتعر  بعم  ا  حملافظات بأأمهية حصـة تسام هذه املراسة اب 

 .الرتبية الرايضية
لرايضـية سة وس يةل علمية موضوعية تساعد املسؤوليف واملهمتيف يف وزارة الرتبية والتعلمي يف التعر  عىل الصعوابت اليت يواهّجا معمل الرتبية اتعد هذه املرا -

لهيـا، خصوصـًا وأأهنـا مـادة أأساسـ ية ومدرجـة يف ال تيجـة الهنائيـة للتالميـذ يف تـهاداهت  وتع  متـد يف نتيتهتـا من خال، عدم توفر مهنج ومرجعية خاصة يلجأأ ا 
 .الهنائية يف معظ  املدارس عىل تقديرات مدرا  املدارس

 أأهدا  البوث 1/4
ىل واقع حصة الرتبية الرايضية يف مدارس التعلمي الأسايس مبحافظة ا ب -1  .التعر  ا 

ىل الفرو  يف واقع حصة الرتبية الرايضية يف مدراس التعلمي الأسايس مبحافظة ا ب وفقا ً ملت -0 سـ  وات  الصفة الوظيفيـة، املؤهـل العلمـ،،)غريات التعر  ا 
 (.ا نم، موقع وماكن املدرسة، نٍو املدرسة، اخلربة، التخصص

 تساؤيت البوث 1/2
 ما واقع حصة الرتبية الرايضية يف مدارس التعلمي الأسايس مبحافظة ا ب؟ 1-

الصفة الوظيفية، املؤهل العلمـ،، )هل توجد فرو  داةل ا حصائيًا يف واقع حصة الرتبية الرايضية يف مدارس التعلمي الأسايس مبحافظة ا ب وفقًا ملتغريات  - 2
 ؟ (ا نم، موقع وماكن املدرسة، نٍو املدرسة، س  وات اخلربة، التخصص

 مصطلحات البوث  1/6
الرتبية الرايضية عىل أأهنا الالك الأسـايس ايي تـمت فيـ، معليـة الرتبيـة البدنيـة والتعلـمي يف املدرسـة، وحصـة الرتبيـة تُعّر  حصة : حصة الرتبية الرايضية 

 ( 2004انهدة ونيليل،. )الرايضية   أأيضًا الالك الأسايس ملزاوةل الرايضة املدرس ية وذكل جبانب الأتاك، الت ظميية الأخر 
تعلميف منذ املرانيل الأوىل ومن خال، عدد الس  وات قد تطو، أأو تقرص طبقًا ي ماكانت املوةل للمواط ة الواعيـة امل تجـة، هو تعلمي يعد امل :التعلمي الأسايس

 (1891عطا، . )ويسلوه  ابلقدر الرضوري من املعار  واملهارات واخلربات الىت تتف  وظرو  البيئة الىت يعياون فهيا والسلوكيات والأخالقيات
واليت هتد  ،   أأنواٍ الأ اطة البدنية والألعاب الرايضية الىت  ارسها التالميذ من خال، حصة الرتبية الرايضية وبأأ اطة خارج احلصة:الرايضة املدرس ية

 .(2001جشاٍ، .)ا ىل قالرتقا  بقدرات التالميذ عقليًا وبدنيًا ونفس يًا واجامتعياً 
 املراسات املااهبة 0/1

ىل واقع املامرسة الرايضية يف املدارس قالبتدائية من خال، حصة الرتبية البدنية والرايضية من انحية الكفا ة  (2011)دراسة قادري  واليت هدفل التعر  ا 
( %(10املهنج الوصف،، وات متلل عي ة املراسة عىل معلم، املدارس قالبتدائية مثلـو  الباحثالبرشية والوسائل والفضا ات اخملصصة يكل، وقد اس تخدم 

ىل  الباحثمن جممتع املراسة واس تخدم %( (6من جممتع املراسة وعي ة من املدرا  مثلوا  انعـدام الرغبـة اس امترة قالس تبيان مجلع البياانت، وتوصلل ال تـا  ا 
رايضية يف الطـور قالبتـدايئ، وقـةل وأأن ه اك ا هام، يف واقع املامرسة الرايضة من خال، حصة الرتبية ال مل  غالبية معلم، الطور قالبتدايئ يف تدريم املادة

عطـا  الأمهيـة ا لاكفيـة لتـدريم الوسائل واملراف  الرايضية وعدم تكوين املعلميف تكوي ًا مصخصصًا مل  معلم، الطور قالبتدايئ، وأأوصل املراسة برضـورة ا 
س  اد تدريم مادة الرتبية الراي ىل مصخصصـيف يف اجملـا، الـراييض، الرتبية الرايضية يف الطور قالبتدايئ بصورة فعلية، و ورة ا  ضية يف الطور قالبتـدايئ ا 
جناز أأي مدرسة من حيث املوقع، املسانية، احصواهئا عىل املراف  الرايضية  .  ومراعاة التقنية قكل ا 
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ىل واقع درس الرتبية الرايضية يف مدارس امجلهورية العربية السورية من وهجة  (2011)دراسة وطف،   نظر مدريس الرتبية الرايضـية اليت هدفل التعر  ا 
مـن اجملمتـع  %(12)مدرس ومدرسة، مثلل ( 200)من خال، أأداة املرس والتتهزيات واملرس واملدرس نفس،، ومشلل املراسة عي ة عاوائية بلغ عددها 

امـصالك غالبيـة معلمـ، ة املهنج الوصف، ملال مص، وطبيعة املراسة، ومت اس تخدام اس امترة اس تبيان مجلع البيـاانت، بينـل ال تـا  الباحثالأصيل، واس تخدمل 
 وأأن أأنظمـة املرس احلاليـة ي حتقـ  الأهـدا  ال فسـ ية، وي تسـاعد عـىل الرتبية الرايضية الرغبـة احلقيقيـة للقيـام بـواجهب  يف ت فيـذ درس الرتبيـة الرايضـية

خـراج امل رس وفـ  اريتاا  املواهب الرايضـية وأأن العامـل املـادي ياـلك عائقـًا يف وجـ، املعـمل، وأأوصـل املراسـة ا ىل  ورة املراجعـة ا ديـة لطريقـة ا 
 . ميذالأدبيات العلمية والتجارب املتبعة يف املو، املتطورة لغرض احلصو، عىل أأريرب املردودات البدنية والعقلية وايه ية وال فس ية للتال

ىل معرفة مد  عارسة معلم، املرنيةل الأساس ية  للنااط املدريس يف مدارس مديرية البادية الااملية الرشقية مـن  (2010)دراسة القطيش  واليت هدفل ا 
مت اخصيـارم ابلطريقـة معلـام ًومعلمـة ( 153)وهجـة نظـــــــرم واسـ تخدم الباحـث املـهنج الوصـف، ملال مصـ، وطبيعـة املراسـة، وتكونـل عي ـة املراسـة مـن 

( 11)فقـرة موزعـة عـىل  سـة جمـايت، وال انيـة مـن ( 134)واسـ تخدم الباحـث أأداتـيف الأوىل مكونـة مـن ، العاوائية الطبقية من اجملمتـع اللكـ، للراسـة
ىل أأن معلم، املرنيةل الأساس ية  ارسون النااط املدريس بدرجة مصوسطة ل عارسـة جمـا، التخطـيمب والأقـل جمـا، واجملـا، الأريـ،  ااطًا، وتوصلل ال تا  ا 

دارة املدرسة حوافز تاتيعية للمرشفيف املبدعيف عىل الأ اطة والرواج داخـل املدرسـة وخارهجـ ا عـا يـؤدي الت فيذ، وأأوصل املراسة ا ىل  ورة أأن تقدم ا 
ىل تعزيز املعمل وزايدة فاعلية منو عارسة النااط  .ا 

عادة ال ظر يف الكصاابت املناورة عىل فعالية الرتبية البدنية يف واليت  (Dudley. Dkely. A.P,Cotton.W)" 0212دراسة دوديل د ،  ىل ا  هدفل ا 
تقان املهارات احلركية ع د الأطفا، واملراهقيف واتـ متلل ، املـهنج الوصـف، البـاحثونواس تخدم ، تاتيع املااررية يف النااط البدين والمتتع ابلنااط البدين وا 

ىل  2)وعة من الأطفا، واملراهقيف أأعامرم ما بيف عي ة البوث عىل مجم  , Science dirct, ERIC , A+ ductionواسـ تخدم مواقـع البوـث، (س  ة19ا 

Ovid واكنل أأم ال تا  أأن الكصب واملناـورات الـيت مت احلصـو، علهيـا أأفـادت أأن املاـاررية يف الرتبيـة البدنيـة والرايضـية اسـ هتدفل ، كأداة مجلع البياانت
عـمل املمتـرس  قـ  مسـ تو  وأأن امل، تعزيز النااط البدين وحتسيف املهارات احلركية يف املدارس قالبتدائية وقالس متتاٍ ابلرتبيـة البدنيـة والرايضـية املدرسـ ية

دراري، للأهدا  الرتبوية ىل أأن التدخالت اكن لهـا تـأأثري ا  ـاىل عـىل تنيـة املهـارات ، عايل من ا ودة داخل الفصل يف ضو  ا  وأأن بعض املراسات أأتارت ا 
  .احلركية وريذكل المتتع ابلنااط البدين

التعر  عىل ريفـا ة بـرامج الرتبيـة البدنيـة يف املـدارس قالبتدائيـة مـن منظـور  ا ىلهدفل  (Morgan & Hansen)  0222دراسة مورجان وها سيف
املـهنج الوصـف،، واتـ متلل عي ـة البوـث عـىل  الباحثـانالصعوابت اليت تظهر من خال، خربة مدريس الفصو، ع د القيام بعملية التدريم، وقد اسـ تخدم 

اس امترة قالس تبيان كوس يةل مجلـع البيـاانت، واكنـل أأم ال تـا  عـدم ريفـا ة املدرسـيف  الباحثانمدرسًا من مدي ة نيو ساوز ويلز بأأسرتاليا، واس تخدم ( 198)
يـة ذات عالقـة وثيقـة مبسـ تو  داخل برامج الرتبية البدنية يف القيام ابلتخطيمب، والت فيذ للمهناج، وتوقع ال تا ، ريتابة التقارير، والتقيمي، وحتسن الرتبية البدن 

 . البس يمب، وقالحصياجات مله ة التعلمي اخلاصةاملدرسة، وقالبتاكر 
ىل التوصل  (0222)دراسة عزب  اليت هدفل التعر  عىل الأس باب والعوامل اليت تؤرر عىل ت فيذ درس الرتبية الرايضية يف املرنيةل الأساس ية ابي ضافة ا 

ىل دراسة تقو ية لوضع املعا ات العلمية الصويحة املؤررة عىل ت فيذ املرس، وقد مشلل عي ة البوث عىل مدريس بعض املدارس الأساس ية امل تظميف يف  ا 
قكـاًي  الباحث افظة طولكرم، واس تخدم  ىل عدة نتا  من أأمهها أأن ه اك ا  املهنج الوصف،، ومت اس تخدام اس امترة اس تبيان مجلع البياانت، وتوصلل املراسة ا 

ىل اي مـاكانت والأدوات والأهجـزة الرضـورية لت فيـذ املرس كبرياً مـن قكـل الطلبـة للماـاررية يف فعاليـات درس الرتبيـة  الرايضـية، وافصقـار أأغلـب املـدارس ا 
قامـة دور ىل أأن  تو  املرس غري مصالمئ مع اي ماكانت املوجودة يف أأغلب املدارس، ريام وجد أأن ه اك نياجـة مـن قكـل املدرسـيف ي  ات تطويريـة ابي ضافة ا 

 .برضورة توفري الأدوات والأهجزة الرايضية اليت  كن من خاللها ت فيذ درس الرتبية الرايضية عالك أأفضل الباحثونوتأأهيلية هل ، وأأوىص 
ىل التعر  عىل أأس باب ضـعف قالهـامتم بـدرس الرتبيـة الرايضـية يف املـدارس املتوسـطة واي عداديـة يف  (2003)دراسة أأبو غ مي، ورايض  اليت هدفل ا 

ذ مت اخصيار  افظة ال تف الأرش  وقد ات متل  20))ل عي ة املراسة عىل عي ة من مدريس ومدرسات مادة الرتبية الرايضية يف  افظة ال تف الأرش  ا 
املـهنج الوصـف، ملال مصـ، وطبيعـة املراسـة، ومت اسـ تخدام  الباحثـان، اسـ تخدم ية البسـ يطة لمي لـوا عي ـة املراسـةابلطريقـة العاـوائ مدرسة ( 20)ومدرسًا 

ىل عدة نتا  أأمهها، املالحظة والتتريب واس امترة قالس تبيان كأدوات مجلع البياانت قةل الاكدر التدريإ املتخصـص يف الرتبيـة الرايضـية : وتوصلل املراسة ا 
ىل وجود اعتقاد خاطئ  داخل املدرسة بعدم أأمهية درس الرتبية الرايضية، وأأوصل املراسة بـزايدة عـدد الـاكدر يف املدارس املتوسطة واي عدادية ابي ضافة ا 

ىل زايدة ال قافة العامة داخـل املدرسـة بأأمه  يـة درس الرتبيـة املتخصص يف الرتبية الرايضية وزايدة عدد احلصص املراس ية الأس بوعية يف ا دو،، ابي ضافة ا 
 .الرايضية ال ظري والعميل

جرا ات ا .3  لبوثا 
 .طبيعة البوث لتوقي  أأهداف،و املسو، مل اسبص، بأأسلوب،  الوصف،ن املهنج الباحثواس تخدم  :مهنج البوث: 3/1
 .الرتبية الرايضية ومدرا  املدارس مبحافظة ا ب( موهجو)مثل جممتع املراسة من مجيع معلمو ومعلامت ومرشفو :جممتع البوث: 3/0
 :جمايت املراسة 3/3
 .الرتبية الرايضية ومدرا  مدارس التعلمي الأسايس مبحافظة ا ب( موهجو)ومرشفومعلمو ومعلامت الرتبية الرايضية  :اجملا، البرشي  
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 .م0218/ 24/ 30لغاية     -م0218/  23/ 20الفرتة الزمنية بيف  :اجملا، الزماين 
 .مي مبحافظة ا بمدارس التعلمي الأسايس مبحافظة ا ب ومراريز مكصب الرتبية والتعل :اجملا، املاكين 
الرتبية الرايضية ومدرا  ( موهجي،)مت اخصيار عي ة املراسة ابلطريقة العاوائية من جممتع املراسة من معلم، ومعلامت ومرشيف :عي ة البوث: 3/4

 . يبيف توصيفًا لعي ة املراسة حسب املتغريات املس تقةل( 1)املدارس يف مدارس التعلمي الأسايس مبحافظة ا ب، وا دو، رمق 
 : ات املراسةتوصيف أأفراد العي ة حسب مصغري 

 :توصيف أأفراد العي ة حسب املتغريات املس تقةل 1-

 (1)جدو، رمق 
 378)= ن )حسب املتغريات املس تقةل  يوحض التكرار والنس بة املئوية لعي ة املراسة

%النس بة  التكرار التص يف املتغري  

 الصفة الوظيفية
 54.2 205 رايضية تربية معمل

 14.8 56 موج، أأو مرش 

 31.0 117 مدرسة مدير

 املؤهل العلم،

 4.5 17 فأأقل اثنوية

 30.7 116 دبلوم

 60.1 227 باكلوريوس

 4.8 18 باكلوريوس من أأعىل

 س  وات اخلربة

 13.5 51 س  وات فأأقل5

 23.3 88 س  وات6-10 من

 63.2 239 س  وات 10 من أأريل

 التخصص
 14.0 53 تربية رايضية

 86.0 325 أ خر طصص

 ا نم
 82.3 311 ذكر

 17.7 67 أأنىث

 موقع وماكن املدرسة
 64.0 242 ا ب مدي ة

 36.0 136 مديرايت

 نٍو املدرسة
 63.0 238 حكومية

 37.0 140 أأهلية

 100%  اجملمٍو

وعدد %( 54.2)مئوية  بنس بة( 205)تربية رايضية بلغ ( معمل)أأن عدد  حسب الصفة الوظيفية توزيعًا لأفراد عي ة املراسة( 1)يبنب ا دو، رمق 
 %(.(31وبنس بة ( (117حوايل ( مدرا  املدارس)بيامن بلغ عدد %( 14,8)بنس بة مئوية ( 56)بلغ ( املرشفيف أأو املوهجيف)

 مـن عـدد بيـامن بلـغ، %( (4,5وبنسـ بة مئويـة ،(17)احلاصليف عىل مؤهل اثنوية فأأقل بلـغ  أأن عدد  ويبيف ا دو، توزيع أأفرد العي ة حسب املؤهل العلم،،
وبلـغ عـدد مـن  ملـون  ،)%60,1) ،بنسـ بة(227)فامي بلغ عدد من  ملـون مؤهـل باكلوريـوس  ،%(30,7) بنس بة مئوية ،(116) ملون مؤهل املبلوم 

بنسـ بة مئويـة ( (51بلـغ ( سـ  وات فأأقـل (5ريام يبيف ا دو، أأن عدد أأفـراد العي ـة اييـن ملخـ  خـربة %(.4,8) بنس بة ،(18)مؤهل أأعىل من باكلوريوس 
ىل  10) -6)ملخ  خربة من ( 88)، وأأن عدد %(13.5) سـ  وات ( 10)ملخ  خربة أأريل مـن ( 239)، وأأن عدد %(23,3)س  وات بنس بة مئوية وصلل ا 

 .)%63,2)وبنس بة مئوية 
بنسـ بة ( 325( )طصص أ خر)كرارات ، بيامن بلغل عدد ت%(14)بنس ية مئوية ( 53)بلغل ( تربية رايضية)ريام يوحض ا دو، أأن عدد تكرارات التخصص 

وبنسـ بة ( 67)بيـامن بلـغ عـدد تكـرارات ا ـنم أأنـىث %( 82,3)بنسـ بة مئويـة ( 311)بلـغ ( ذكـر)ويبيف ا دو، أأن عدد  تكرارات ا نم %(. (86مئوية 
، بيــامن عــدد %(64)وبنســ بة مئويــة مدرســة ( 242)بلــغ ( مدي ــة ا ب)أأن عــدد تكــرارات موقــع ومــاكن املدرسـة ( 1)ويبــيف ا ــدو، رمق %(.17,7)مئويـة 

بلغـل ( حكوميـة)ريـام يبـيف ا ـدو، أأن عـدد تكـرارات نـٍو املدرسـة %(.36)مدرسة بنسـ بة مئويـة ( 136)بلغ ( مديرايت)تكرارات موقع وماكن املدرسة 
 %(.37) مدرسة وبنس بة مئوية( 140( )أأهلية)، بيامن بلغ عدد تكرارات نٍو املدرسة %(63)مدرسة وبنس بة مئوية ( 238)
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حيث  ".ابواقع حصة الرتبية الرايضية يف مدارس التعلمي الأسايس مبحافظة " بتصممي اس امترة اس تبيان لقياس  الباحثونقام  أأدوات مجع البياانت: 3/2
 :احصوت قالس امترة بصورهتا الأولية عىل قسميف ريام ييل

 .املراسة لأفراد عي ة( امل وغرافية)تضمن البياانت الاخصية : القس  قالو،
 .ت او،  سة  اور لواقع حصة الرتبية الرايضية :القس  ال اين

خراهجـا بصـورهتا الهنائيـة لتوزيعهـا عـىل ( 6)بتوزيع قالس امترة بعد تصمميها لعرضها عىل عدد من اخلربا  والبالغ عددم  الباحثونقام   خربا  وذكل من أأجـل ا 
 .فقرة( 61)راسة عىل ت املعي ة املراسة الأساس ية، حيث مشلل عبارات جماي

 :املعامالت العلمية
 :اخصبار صد  الأداة: أأويً 
 مكـيف مـن ( 6)بعرض الأداة عىل عدد من احملمكيف يف جما، الرتبية الرايضـية والبـالغ عـددم الباحثونللتأأريد من صد  أأداة املراسة، قام  :صد  احملتو -

جامعة ص عا  وجامعة نيلوان مبرص، ومت تعديل بعض فقرات قالستكانة، ونيذ  بعض الفقـرات ب ـاً  عـىل  ذوي اخلربة والكفا ة يف  ية الرتبية الرايضية يف
 . اور( 2)فقرة توزعل عىل ( 61)أأرا  ومالحظات احملمكيف، حيث ات متلل قالستكانة بصورهتا الهنائية عىل 

ىل أأي درجة يقيم املقياس ما مص:  اخصبار معامل الصد -   لقياس، فعاًل، ويساوي ا ذر الرتبيع، ملعامل ال بات، وقد أأظهرت نتا  معامل الصد  يعين ا 
 .(0,973)التحليل أأن معامل الصد  يساوي 

 :اخصبار ثبات أأداة املراسة: اثنياً 
( Cronbach Alpha)حبساب معامالت ال بات ابس تخدام طريقة معامل أألفـا كرونبـا   الباحثونللتوق  من ثبات أأداة املراسة قام :طريقة معامل أألفا-

 .وطريقة التتزئة ال صفية يف قياس ثبات اخصبار قالس تبيان
  .و  قمية مرتفعة جداً تقرتب من الوانيد الصويح 0,946))جند أأن قمية معامل أألفا كرونبا  تساوي 

 .ارتباط قويوهو معامل ( 0,921)أأظهرت نتا  التحليل أأن معامل ارتباط بريسون يساوي :طريقة التتزئة ال صفية-
جاابت لك  ور: تصويح أأداة املراسة  :   حساب املتوسمب املرحج لتحديد اجتاه ا 

درجات، ( 4)درجات، وكبرية ( 5)بدرجة كبرية جداً :  ذي التدرجي امخلايس ملرجات املوافقة، و  عىل ال وو ال يت( likert)مت اس تخدام مقياس ليكرت  
درجة وانيدة، لتقدير واقع حصة الرتبية الرايضية يف مدارس التعلـمي الأسـايس مبحافظـة ا ب، ( 1)درجصان، وقليةل جداً ( 2)درجات، وقليةل ( 3)ومصوسطة 

 :وقد مت انيتساب املتوسمب املرحج لتحديد قالجتاه ريام ييل
 .درجة موافقة قليةل جداً  1) -  (1,79:قالجتاه الأو،
 .درجة موافقة قليةل( 1,80 -2,59: )قالجتاه ال اين
 .درجة موافقة مصوسطة( 2,60 –  (3,39:قالجتاه ال الث
 .درجة موافقة كبرية( 3,40 -4,19: )قالجتاه الرابع
 .درجة موافقة كبرية جداً ( 4,20 -(5: قالجتاه ال الث

 Dependent، ومصغريات معمتدة (مؤررة) Independent Variablesوزعل مصغريات املراسة بيف مصغريات مس تقةل : مصغريات املراسة

Variables (اتبعة.) 
 :املتغريات املس تقةل

 (.مدير مدرسة، مرش  أأو موج،، معمل تربية رايضية)ولها ثالثة فئات : الصفة الوظيفية. 1
 (.أأعىل من باكلوريوس، باكلوريوس، دبلوم، اثنوية فأأقل)وهل أأربع فئات  :املؤهل العلم،. 0
 (.س  وات10 أأريل من ، س  وات 10- 6، س  وات فأأقل 5)ولها ثالثة فئات : س  وات اخلربة. 3
 (.طصص أ خر، تربية رايضية)وهل فئتان : التخصص. 4
 (.أأنىث، ذكر)وهل فئتان  :ا نم. 2
 (.مديرايت  افظة ا ب، مدي ة ا ب)وهل فئتان  :موقع وماكن املدرسة. 6
 (.أأهلية، حكومية)وهل فئتان : املدرسة نٍو. 2

 :ولها  سة  اور ويعرب عهنا يف املراسة ابملتوسطات احلسابية لتقديرات أأفراد العي ة عىل فقرات لك  ور و   :املتغريات التابعة
دارة املدرس ية - 2.حصة الرتبية الرايضية -4 املهناج  -3 ي ماكانتا -0   .معمل الرتبية الرايضية-1  . اي 

جرا ات املراسة الأساس ية جرا  التطبي  الأسايس وهو توزيع قالستكانة عىل العي ة الأساس ية للراسة ابتداً  من تأأرخي  الباحثونقام  :ا  اب 
، وعدد %(29)استكانة بنس بة ( 382)استكانة، مت اسرتجاٍ ( 222)م، حيث مت طباعة وتوزيع 32/24/0218م واس متر حىت تأأرخي 20/23/0218
كسل  الباحثونومن مث قام ء يمت احلصو، علهيا، %( 00)استكانة بنس بة ( 112) استكانة بنس بة ( 329)لعدد ( Excel)بتفريغ قالستكاانت بربانمج ا 
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لغا  عدد  26/22/0218، ابتداً  من تأأرخي (2256) من %( 054)استكانة بنس بة ( 10)وملدة أأس بٍو وترقمي لك اس تبيان مت تفريغ، للربانمج، ومت ا 
كاانهت  يف اس تكام، تعبئة فقرات اجملايت، وبعضها لعدم وجود البياانت الاخصية ليصبح العدد الفعيل قالستكاانت الفعلية وذكل عسبب عدم صالحية است

 .استكانة( 329)
 :الأساليب اي حصائية املس تخدمة يف املراسة

 :ملعا ة البياانت مضن الأساليب واملعا ات اي حصائية ال تية( spss)برانمج التحليل اي حصايئ  الباحثوناس تخدم  

 .التكرارات والنسب املئوية -  .اخصبار التتزئة ال صفية -(.Reliability)اخصبار معامل ال بات أألفا كرونبا    - (.Validity)اخصبار معامل الصد   -

 Post (Scheffe)اخصبار املقارانت املتعددة  -(.(One Way ANOVAاخصبار حتليل التباين الأنيادي  - .املتوسطات واي حنرافات املعيارية -

Hoc.)-  اخصبار العي ات املس تقةل(T Test.) 

 :وتفسريها عرض ال تا  ومناقا هتا 4/2
- :وايي ي ص عىل ما ييل  -:عرض نتا  التساؤ، الأو، ومناقا هتا وتفسريها: 4/1
جابة عـىل هـذا التسـاؤ، فقـد مت " ما واقع حصة الرتبية الرايضية يف مدارس التعلمي الأسايس مبحافظة ا ب" حسـاب املتوسـطات احلسـابية وقالحنرافـات لال 

 حسب لك  ور" واقع حصة الرتبية الرايضية يف مدارس التعلمي الأسايس مبحافظة ا ب"املعيارية لتقديرات أأفراد العي ة عىل 

 (0)جدو، رمق 
 (378= ن )يوحض املتوسطات احلسابية وقالحنرافات املعيارية لعي ة املراسة حسب  ور معمل الرتبية الرايضية 

رمق 
 العبارة

املتوسمب  العبارات
 احلساىل

قالحنرا  
 املعياري

 الرتتيب املرجة

 1 كبرية 0.909 4.13 . ت ك الرغبة احلقيقية يف العمل الراييض الفعيل يف حصة الرتبية الرايضية 4

 2 كبرية 0.919 3.81 .يراع، الفرو  الفردية بيف التالميذ 14

 3 كبرية 0.872 3.78 .يراع، توفر عوامل الأمن والسالمة أأث ا  ت فيذ احلصة 9

 4 كبرية 0.93 3.78 . رص عىل قالس تغال، الأمثل للوقل ع د ت فيذ احلصة 10

 5 كبرية 0.952 3.76 . ت ك دراية بقواعد وقوانيف  تلف الرايضات 12
 6 كبرية 0.907 3.66 .يقدر الزمن الالزم لتوقي  الأهدا  5

 7 كبرية 0.943 3.64 .يرشح كيفية أأدا  املهارة املتعلمة بصورة واحضة 7

 8 كبرية 0.875 3.62 .يتفه  الأهدا  الرتبوية العامة 1

 9 كبرية 0.953 3.6 .يدرسهاخيتار الأهدا  التعلميية امل اس بة للمرنيةل العمرية اليت  2

 10 كبرية 0.872 3.6 .يقدم النوذج السلمي للمهارة أأث ا  حصة الرتبية الرايضية 8

6 
يضع خطمب فصلية وس  وية للنااط الراييض قابةل للت فيذ مضن اي ماكانت 

 .املتانية
 11 كبرية 1.126 3.46

عداداً جيداً  11  12 كبرية 1.051 3.43 .يعد خطة احلصة ا 
 13 كبرية 1.01 3.43 . ت ك معرفة ودراية بقواعد اي سعافات الأولية  13

 14 مصوسطة 1.065 3.26 (همارية، وجدانية، معرفية)يص ف الأهدا  اليت يسعى ا ىل حتقيقها ا ىل  3

 كبرية 0.701 3.64 احملور كلك 

والـيت   (4)معمل الرتبية الرايضية جا ت بدرجة كبرية، حيث حصلل الفقـرة رمق أأن تقديرات أأفراد عي ة املراسة عىل فقرات جما،( 2)تبيف نتا  ا دو، رمق 
واحنـرا  ( 4.13)، احصلـل املرتبـة الأوىل مبتوسـمب حسـاىل " ت ك الرغبة احلقيقية للعمل الراييض الفعيل يف حصة الرتبيـة الرايضـية"نصل عىل أأن املعمل 

يـة تعلـمي ، و  ل أأمهية  سبية بدرجة كبرية، وهذه ال تيجة تؤريد أأمهية معمل الرتبية الرايضية، وأأن،   ل جحز الزاوية وهو الركن الـررييف يف معل (0.909)معياري 
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واحنـرا   (3.81)اىل يف املرتبـة ال انيـة مبتوسـمب حسـ" يراع، الفرو  الفردية بيف التالميذ"واليت نصل عىل  14))مادة الرتبية الرايضية، ونيلل الفقرة رمق 
ىل الـوع، ايي  تلكـ، معلمـو ومعلـامت الرتبيـة الرايضـية ولسـهوةل تطبيـ  ذكل  البـاحثونومت ل أأمهية  سبية بدرجة كبرية، ويعـزو ( (0.919معياري  ذكل ا 

اب الرايضية مبعايري عس يطة، وذكل جت بـًا خصوصًا يف مرانيل التعلمي الأولية اليت تغلب علهيا أألعاب التاوي  وريذكل فه  وتطبي  أأساس يات احلراكت والألع
عاقات أأو ا   ىل معرفيـة، وجدانيـة، هماريـة"واليت نصل عىل ( 3)واحصلل الفقرة رمق صاابت، حلدوث أأي ا  ىل حتقيقها ا  املرتبـة " يص ف الأهدا  اليت يسعى ا 
ىل بعـض الصـعوبة يف تصـ يف  البـاحثون، ويعـزو ومت ـل أأمهيـة  سـبية بدرجـة مصوسـطة( 1.065)واحنرا  معياري 3) .26)الأخرية مبتوسمب حساىل  ذكل ا 

ضافة ا ىل قالهامتم اب انب التطبيق، أأريل من ا انب ال ظري وذكل  لعدم تـوفر مهنـاج الأهدا  خصوصًا ع د املعلميف الغري املتخصصيف يف اجملا، الراييض ا 
عداد احلصة من ا انب ال ظري، يف جانب حتضريمدريس ودليل ملعمل الرتبية الرايضية موزٍ يف املدارس يس تفيد من، املعمل  وقـد بلـغ املتوسـمب احلسـاىل  وا 

، وهو يقابل أأمهية  سبية بدرجـة كبـرية، وتتفـ  هـذه ال تيجـة مـع دراسـة 0).(701واحنرا  معياري  3)،  (64لتقديرات أأفراد عي ة املراسة عىل هذا اجملا،
معلم، الرتبية الرايضية الرغبـة احلقيقيـة للقيـام بـواجهب  يف ت فيـذ درس الرتبيـة الرايضـية، بيـامن عىل امصالك غالبية ( 2005)، ودراسة عزب (2011)وطف، 

لي، نتا  دراسة قادري  ، حيث أأظهرت انعدام الرغبة مل  غالبية معلم، الطور قالبتـدايئ يف تـدريم املـادة، (2011)اخصلفل هذه ال تيجة مع ما أأتارت ا 
 .، حيث أأظهرت أأن معلم، الرتبية الرايضية  ارسون النااط الراييض بدرجة مصوسطة(2010)دراسة القطيش  ريام أأن هذه ال تيجة ي تتف  مع

 (3)جدو، رمق 
 378)= ن )يوحض املتوسطات احلسابية وقالحنرافات املعيارية لعي ة املراسة حسب  ور اي ماكانت  

املتوسمب  العبارات الرمق
 احلساىل

قالحنرا  
 املعياري

 الرتتيب املرجة

 1 كبرية 1.061 3.8 . يتوفر يف املدرسة ملعب كرة قدم 2

 2 كبرية 0.948 3.5 . يوجد يف املدرسة سانية واسعة للمامرسة الرايضية 1

توجد حقيبة خاصة ابي سعافات الأولية يف نياةل ا صابة التالميذ يف  8
 . حصة الرتبية الرايضية

 3 مصوسطة 1.348 2.97

 4 مصوسطة 1.126 2.79 . تمتزي املالعب والسانيات املتانية مبطابقهتا لع رص الأمن والسالمة 11

 5 قليةل 1.095 2.54 . تتناسب الأدوات الرايضية مع أأعداد التالميذ 6

4 
تتوفر يف املدرسة أأدوات رايضية لاكفة الألعاب الرايضية الفردية 

 . وامجلاعية
 6 قليةل 1.122 2.53

 (3)رمق اتبع جدو، 
 378)= ن )يوحض املتوسطات احلسابية وقالحنرافات املعيارية لعي ة املراسة حسب  ور اي ماكانت  

املتوسمب  العبارات الرمق
 احلساىل

قالحنرا  
 املعياري

 الرتتيب املرجة

 7 قليةل 1.38 2.37 . طصص مزيانية  ددة س  وايً للنااط الراييض 10
 8 قليةل 1.198 2.31 .رايضية تعلمييةتتوافر يف املدرسة وسائل  12
 9 قليةل 1.323 2.16 . توجد غرفة  صصة ملعمل الرتبية الرايضية 7

 10 قليةل 1.251 1.97 . توجد غرفة غيار مناس بة لتغيري مالعم التالميذ وحفظها 9

 11 قليةل جداً  1.136 1.69 . يتوفر يف املدرسة صاةل رايضية مصعددة الأغراض 3
 12 قليةل جداً  0.692 1.21 . يتوفر يف املدرسة مس بح تعلمي، 5

 قليةل 0.791 2.49 احملور كلك 

واحنرا  ( (3.8احصلل املرتبة الأوىل مبتوسمب حساىل " يتوفر يف املدرسة ملعب كرة قدم"واليت نصل عىل   (2)أأن الفقرة رمق( 3)يتبيف من ا دو، رمق 
بدرجة كبرية، وهذه نتيجة منطقية حيث أأن ملعب كرة القدم يعد من أأساس يات ب ا  املدارس، ولعبة كرة القدم ي  ، ومت ل أأمهية  سبية((1.061معياري 

لعاب الأ  ماكنيات وموازانت كبرية ويسهل عارس هتا بأأقل التاكليف عىل السانيات الرتابية عىل عكم بعض الأ ىل ا  واليت ( 1)ونيلل الفقرة رمق خر ، حتتاج ا 
، ومت ل أأمهية  سبية 0.948))واحنرا  معياري ( (3.5يف املرتبة ال انية مبتوسمب حساىل " املدرسة سانية واسعة للمامرسة الرايضية يوجد يف"نصل عىل 

 سة،ذكل ا ىل أأن توفر السانيات من الأساس يات اليت تضعها املوةل يف احلس بان ع د ب ا  أأي مدر  الباحثونبدرجة كبرية، وهذه نتيجة منطقية ويعزو 
، ومت ل (0.692)واحنرا  معياري  (1.21)يف املرتبة الأخرية مبتوسمب حساىل " يتوفر يف املدرسة مس بح تعلمي،"واليت نصل عىل  5))الفقرة رمق  واحصلل



0202ديسمرب  -يوليو  / و العرشون التاسعالعدد  -جمةل العلوم الرايضية و املرتبطة   

ISSN 2518-5470 

16 

 

ىل أأن التتهزيات مثل الصايت املغلقة واملساحب  تتطلب موازانت كبرية وتقع يف الأ  الباحثونأأمهية  سبية بدرجة قليةل جداً، ويعزو  ساس عىل عات  ذكل ا 
ايي  المين املوةل اليت تعتز عن توفري ذكل نظراً لسو  التخطيمب  وريذكل للتدهور وقالهنيار قالقصصادي يف ظل هذه الظرو  الصعبة اليت تعياها بالدان

، وهو يقابل أأمهية ((0,791ا  معياري واحنر ( (2,49وقد بلغ املتوسمب احلساىل لتقديرات أأفراد العي ة عىل هذا اجملا، كلك تفصقر لأعسمب مقومات احلياة، 
أأن اي ماكانت املادية للمؤسسات التعلميية تلعب دوراً ابرزاً وهامًا يف توفري الأدوات واملعدات والأهجزة واملنا ئات  الباحثون سبية بدرجة قليةل، وير  

 (.2005)دراسة عزب و ، (2011)وطف،  ، ودراسة(2011)الالزمة لت فيذ النااط الراييض، وتتف  هذه ال تيجة مع دراسة قادري 

 (4)جدو، رمق 
 378)= ن )لعي ة املراسة حسب  ور املهناج  يوحض املتوسطات احلسابية وقالحنرافات املعيارية 

املتوسمب  العبارات الرمق
 احلساىل

قالحنرا  
 الرتتيب املرجة املعياري

7 
يسه  توفر الكصاب املدريس للرتبية الرايضية يف حتقي  التجا م بيف 

 . ا انب ال ظري والتطبيق،
 1 كبرية جداً  0.927 4.46

 2 كبرية جداً  0.894 4.45 . يسه  توفر املهناج يف ت فيذ حصة الرتبية الرايضية ابلأسلوب العلم، 4

 3 كبرية جداً  0.869 4.43 . يساعد توفر املهناج عىل اس تغال، املعطيات العلمية لب ا  املعار  5

 4 كبرية 1.283 4.01 . تدخل مادة الرتبية الرايضية مضن تقومي التالميذ 2

 5 مصوسطة 1.392 2.77 . يمت التعامل مع مادة الرتبية الرايضية ريامدة أأساس ية 9

تتوافر الوسائل ال ظرية والتطبيقية حلصة الرتبية الرايضية لتوقي   6
 . الأهدا 

 6 قليةل 1.143 2.53

 7 قليةل 1.274 2.14 .يوجد دليل رمس، ملعمل الرتبية الرايضية 3

8 
تزود الوزارة معمل الرتبية الرايضية مبا يس تجد من تطورات يف القوانيف 

 . الرايضية
 8 قليةل 1.157 1.86

 9 قليةل جداً  1.155 1.73 . ياارك املعمل يف تصممي مهناج للرتبية الرايضية 11

10 
تعقد الوزارة دورات خاصة مبعلم، الرتبية الرايضية ي طالعه  عىل لك  

 . جديد
 10 قليةل جداً  1.114 1.72

 11 قليةل جداً  0.906 1.44 . يتوفر مهناج مدريس خاص مبادة الرتبية الرايضية ملرنيةل التعلمي الأسايس 1

 مصوسطة 0.542 2.87 احملور كلك 

" يسه  توفر الكصاب املدريس للرتبية الرايضية يف حتقي  التجا م بيف ا انب ال ظري والتطبيق،"واليت نصل عىل   (7)أأن الفقرة رمق( 4)يبيف ا دو، رمق 
 الباحثون، ومت ل أأمهية  سبية بدرجة كبرية جداً، وهذه نتيجة منطقية ويعزو ((0.927واحنرا  معياري ( (4.46احصلل املرتبة الأوىل مبتوسمب حساىل 

ىل أأن الكصاب املدريس عبارة عن نظام  ، يتناو، ع رص املهناج، حيث يامل عىل الأهدا  والتقومي وخد  ا ىل مساعدة املعمل واملتع مل يف حتقي  ذكل ا 
اج، ومرجع للمعار  العلمية ملا  وي من أأفاكر، ويعد أأداة معل ودليل ومرتد ومصدر للمعرفة، الأهدا  املتوخاة، وهو وس يةل من وسائل ت فيذ املهن

( (4.45مبتوسمب حساىل  املرتبة ال انية." يسه  توفر املهناج يف ت فيذ حصة الرتبية الرايضية ابلأسلوب العلم، "واليت نصل عىل ( 4)واحصلل الفقرة رمق 
دراك  الباحثونل درجة موافقة كبرية جداً، ويعزو ، ومت (894 .0)واحنرا  معياري  ىل أأن املهناج املدريس هل أأمهية جوهرية حيث يساعد املتعمل عىل ا  ذكل ا 

لي، ال ظام التعلمي،املهارات الرايضية واحلصو، عىل معلومات ومعار  رايضية ويعد دلياًل  طاراً يسه  يف حتديد اخلربات وحتقي  ما خد  ا  ونيلل  ،وا 
 (1.44)يف املرتبة الأخرية مبتوسمب حساىل " يتوفر مهناج مدريس خاص مبادة الرتبية الرايضية ملرنيةل التعلمي الأسايس"واليت نصل عىل  1))الفقرة رمق 

ظة ا ب ومديرايهتا ء يوزٍ ، ومت ل أأمهية  سبية بدرجة قليةل جداً، وهذه نتيجة منطقية حيث أأن مدارس التعلمي الأسايس مبحاف(0.906)واحنرا  معياري 
فادة بعض املسؤوليف يف  مكصب لها مهناج خاص مبادة الرتبية الرايضية، يقابل ذكل توفر مهناج درايس مطبٍو وموزٍ يف مدارس أأمانة العامصة حسب ا 

ىل توفر مهناج درايس  ،(2011)، ودراسة قادري (2005)الرتبية والتعلمي بأأمانة العامصة، وطتلف نتيجة هذه املراسة مع دراسة عزب  حيث أأتارت ا 
 . للرتبية الرايضية وأأن من يقوم ابلتخطيمب للمهناج م أأعضا  ع ليف التدريم يف اللكيات وموهجي، ومعلم، الرتبية الرايضية وجملم ال اب 
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 (2)جدو، رمق 

 378)=  ن)يوحض املتوسطات احلسابية وقالحنرافات املعيارية لعي ة املراسة حسب  ور حصة الرتبية الرايضية  

 العبارات الرمق
املتوسمب 
 احلساىل

قالحنرا  
 الرتتيب املرجة املعياري

 1 جداً كبرية  0.707 4.66 . تساعد حصة الرتبية الرايضية عىل اريتاا  املبدعيف واملوهوبيف رايضياً  6
 2 كبرية جداً  0.747 4.57 . تعمل حصة الرتبية الرايضية عىل رفع اللياقة البدنية مل  التالميذ 7
 3 كبرية جداً  0.782 4.49 . تا بع حصة الرتبية الرايضية دوافع الت افم بيف التالميذ 8

تسه  حصة الرتبية الرايضية يف تنية العمل امجلاع، والت افم الرشيف مل   9
 . التالميذ

 4 كبرية جداً  0.743 4.46

 5 كبرية جداً  0.83 4.45 . تعمل حصة الرتبية الرايضية عىل تنية املهارات احلركية والقوام السلمي للتالميذ 5
 6 كبرية جداً  0.886 4.42 . تا بع حصة الرتبية الرايضية نياجات ورغبات وميو، التالميذ 4
 7 كبرية جداً  0.905 4.34 . تسه  حصة الرتبية الرايضية يف تزويد التالميذ بقوانيف الألعاب الرايضية اخملتلفة 10

تعمل حصة الرتبية الرايضية عىل تنية العادات الصوية مثل ال ظام وال ظافة  12
 . واحملافظة عىل البيئة

 8 كبرية جداً  0.813 4.29

 9 كبرية جداً  0.906 4.23 . تسه  حصة الرتبية الرايضية يف غرس السلوكيات احلس  ة مل  التالميذ 1

11 
دراك البعد الرتبوي  تعمل حصة الرتبية الرايضية عىل  رش ال قافة الرايضية وا 

 . الصويح للم افسات الرايضية
 10 كبرية جداً  0.885 4.2

 11 كبرية 0.895 4.16 تقدم حصة الرتبية الرايضية مفاهمي جديدة يف حياة التالميذ  3

قالجتاهات الرتبوية والقمي اخللقية تسه  املااررية يف حصة الرتبية الرايضية يف تنية  2
 والتنية املعرفية مل  التالميذ

 12 كبرية 0.846 4.15

 كبرية جداً  0.669 4.37 احملور كلك 

احصلل " تساعد حصة الرتبية الرايضية عىل اريتاا  املبدعيف واملوهوبيف رايضياً "واليت نصل عىل  (6) أأن الفقرة رمق( 5)يتضح من ا دو، رمق      
ومت ل أأمهية  سبية بدرجة كبرية جداً، وهذه نتيجة منطقية حيث أأن حصة الرتبية  (0.707)واحنرا  معياري ( 4.66)املرتبة الأوىل مبتوسمب حساىل 

عداد النش  من ال وايح البدنية واملعرفية والوجدانية، فهي، مت ل ا انب التطبيق، والعميل و  املت فم ايي  الرايضية   الركن الأسايس يف تكوين وا 
واليت نصل عىل ( 7)وجا ت الفقرة رمق    ومواههب  يف  تلف اجملايت، د في، التالميذ غايهت  ومرادم فيفرغون فهيا طاقاهت  ويظهرون قدراهت  وهماراهت

، ومت ل أأمهية 0.747))واحنرا  معياري  (4.57)يف املرتبة ال انية مبتوسمب حساىل " تعمل حصة الرتبية الرايضية عىل رفع اللياقة البدنية مل  التالميذ"
ىل أأن حصة الرتبية الرايضية مت ل ا انب التطبيق، للرتبية الرايضية و  معلية حيوية يف املدارس مبرانيلها  الباحثون سبية بدرجة كبرية جداً، ويعزو  ذكل ا 

عداد التلميذ من ال احية البدنية، حيث تسه  حصة الرتبية الرايضية يف تنية ورفع ريفا ة معل الأهجزة احليوية مثل  اخملتلفة ولها دور أأسايس يف تنية وا 
دا  ا سامين ورفع القلب والرئتيف وتأأثري اجملهود علهيا من هجة ومد  مقاومهتا للتعب ال امج عن هذا اجملهود من هجة أأخر ، وابلتايل تعمل عىل حتسيف الأ 

للتأأهيل للوياة  البدنية أأساسًا للرتبية الرايضة وتؤهل التالميذ لالترتاك يف الأ اطة الرايضية اخملتلفة، وأأيضاً اللياقة البدنية للتلميذ، حيث تالك اللياقة 
تسه  املااررية يف حصة الرتبية الرايضية يف تنية قالجتاهات الرتبوية والقمي اخللقية والتنية املعرفية مل  "واليت نصل عىل ( 2)ونيلل الفقرة رمق  الاكمةل،

، ومت ل أأمهية  سبية بدرجة كبرية، وبغض ال ظر عن ترتيب الفقرة فقد (0.846)واحنرا  معياري ( (4.15يف املرتبة الأخرية مبتوسمب حساىل " تالميذال 
بواجك، أأث ا  حصلل عىل درجة موافقة وأأمهية  سبية كبرية، وهذا يعكم بصورة واحضة أأمهية حصة الرتبية الرايضية، وما  ب عىل املعمل فعهل والقيام 
 ة واي  ابية ت فيذ حصة الرتبية الرايضية حنو تظميف السلوكيات الأخالقية امحليدة يف أأ اطة ومواقف التالميذ، وذكل عن طري  امصداح السلوكيات احلس  

دانة ونبذ السلوكيات اخملالفة للقمي الأخالقية، حىت ي عكم ذكل بصورة ا  ابية يف سلوكيات وقد بلغ املتوسمب  خالقيات التالميذ،وأأ  والأخال  امحليدة، وا 
كبرية جدًا، وهذه ال تيجة تتف  مع  أأمهية  سبية بدرجة، ويقابل (0,669)واحنرا  معياري ( 4,37)احلساىل لتقديرات أأفراد عي ة املراسة لهذا احملور 

مسامهة حصة الرتبية الرايضية يف تنية املهارات احلركية للتالميذ وتنية قالجتاهات الرتبوية  حيث أأظهرت نتا  ت ك املراسة، (2011)دراسة قادري 
، يف أأن الأنظمة احلالية (0211)واملعرفية والقمي اخللقية وتنية اللياقة البدنية وتعمل العادات الصوية السلمية، وطتلف نتيجة هذه املراسة مع دراسة وطف، 

كساب املواهب الرايضية للتالميذحلصة الرتبية الرايض   .   ية غري مفيدة وي حتق  الأهدا  النسبية وي تساعد عىل ا 
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 (6)جدو، رمق 

 (378= ن )يوحض املتوسطات احلسابية وقالحنرافات املعيارية لعي ة املراسة حسب  ور اي دارة املدرس ية 

 العبارات الرمق
املتوسمب 
 احلساىل

قالحنرا  
 الرتتيب املرجة املعياري

 1 كبرية 0.964 3.99 . مت ح اي دارة املدرس ية الصالحية الاكمةل ملعمل الرتبية الرايضية يف ت فيذ احلصة 4
 2 كبرية 0.966 3.81 . تاتع اي دارة املدرس ية الأ اطة والفعاليات الرايضية عىل مدار العام املرايس 9
 3 كبرية 0.949 3.78 . متت ك اي دارة املدرس ية وع، بأأمهية حصة الرتبية الرايضية 1

10 
تساعد اي دارة املدرس ية معمل الرتبية الرايضية عىل القيام مبسؤوليات، وأأدا  

 . أأدواره بفعالية
 4 كبرية 0.985 3.61

5 
تعزز اي دارة املدرس ية ا جنازات معمل الرتبية الرايضية وهجوده ابلطر  

 5 كبرية 1.004 3.58 . والأساليب امل اس بة

 6 مصوسطة 1.011 3.33 . تسام اي دارة املدرس ية يف  رش الوع، بأأمهية حصة الرتبية الرايضية 12

تتابع اي دارة املدرس ية املاالكت املتعلقة حبصة الرتبية الرايضية وتسام يف  6
 . نيلها

 7 مصوسطة 1.07 3.32

تتخذ اي دارة املدرس ية اي جرا ات الالزمة لتوفري اي ماكانت الالزمة لت فيذ  8
 . حصة الرتبية الرايضية

 8 مصوسطة 1.063 3.27

تقمي اي دارة املدرس ية معمل الرتبية الرايضية يف ضو  معايري واحضة و ددة  11
 . للأدا 

 9 مصوسطة 1.081 3.26

تساعد اي دارة املدرس ية املعمل يف حتديد احصياجات التالميذ وتص يفها يف  7
 . اجملايت اخملتلفة

 10 مصوسطة 0.997 3.24

هتمت اي دارة املدرس ية مبادة الرتبية الرايضية ب فم اهامتهما ابملواد املراس ية  2
 . الأخر 

 11 مصوسطة 1.071 3.18

 12 مصوسطة 1.036 3.17 .طصص اي دارة املدرس ية جزً  من وقهتا ملتابعة ت فيذ حصة الرتبية الرايضية 3
 كبرية 0.838 3.46 احملور كلك 

دارة املدرس ية الصالحية الاكمةل ملعمل الرتبية الرايضية يف ت فيذ احلصة"واليت نصل عىل (  (4أأن الفقرة رمق (6)يتبيف من ا دو، رمق  احصلل " مت ح اي 
دارة املدرس ية بأأمه  الباحثون، ومت ل أأمهية  سبية بدرجة كبرية، ويعزو (0.964)واحنرا  معياري ( (3.99املرتبة الأوىل مبتوسمب حساىل  ىل وع، اي  ية ذكل ا 

ىل ال ظرة اي  ابية اليت عداداً مصاكماًل من ال وايح البدنية واملعرفية، ابي ضافة ا  عداد التالميذ ا  دارة املدرس ية يف حصة الرتبية الرايضية يف ب ا  وا   تراها اي 
 نيلقة الوصل بيف املعمل واملتعمل والبيئة واجملمتع معمل الرتبية الرايضية وريفا ت، يف أأدا  واجكات، والقيام بعمهل عىل أأمكل وج،، حيث وأأن قالدارة املدرس ية  

دارة املدرس ية الأ اطة والفعاليات "واليت نصل عىل ( 9)ونيلل الفقرة رمق اخل املدرسة، وذكل من خال، موقعها يف رأأس الرصح العلم، د تاتع اي 
، ومت ل أأمهية  سبية بدرجة كبرية، وهذه نتيجة (0.966)را  معياري واحن (3.81)يف املرتبة ال انية مبتوسمب حساىل " الرايضية عىل مدار العام املرايس

ية للتلميذ منطقية حيث أأن النااط املدريس ع اًل حبصة الرتبية الرايضية يعترب رريزية أأساس ية من راكزز املهناج املدريس وعامل هم  يف ب ا  الاخص 
كساب، قالجتاهات والقمي، وتعمل عىل تعديل السلوك غري السوي وتساعد يف اريتاا  املواهب والقدرات مل  التالميذ، ريام أأهنا تساعد يف توثي  الصةل  وا 

دارة املدرسة والأرسة واجملمتع من هجة أأ  دارة "واليت نصل عىل  (3)بيامن احصلل الفقرة رمق خر ، بيف التالميذ أأنفسه  من هجة وبيف املعلميف وا  طصص اي 
، ومت ل أأمهية  سبية (15263)واحنرا  معياري  (3.17)املرتبة الأخرية مبتوسمب حساىل  "ذ حصة الرتبية الرايضيةاملدرس ية جز اً من وقهتا ملتابعة ت في

دارات املدرس ية من خال، اي طار العام للمبىن املرايس يكون مطاًل عىل السانية  الباحثونبدرجة مصوسطة، ويعزو  ىل أأن املوقع املاكين ملعظ  اي  ذكل ا 
وقد بلغ املتوسمب احلساىل لتقديرات أأفراد عي ة املراسة لهذا احملور  اطة وفعاليات احلصة، نااط الراييض عا يتيح لها قالطالٍ عىل أأ اخلاصة مبامرسة ال 

ىل اهامتم( 2010)، ويقابل أأمهية  سبية بدرجة كبرية، وتتف  هذه ال تيجة مع دراسة القطيش (0,838)واحنرا  معياري ( 3,46)  حيث أأتارت ال تا  ا 
دارات املدارس حبصة الرتبية الرايضية وتعاوهنا مع املعلميف، وطتلف نتيجة هذه املراسة مع دراسة وطف،  ودراسة أأبو ( 2005)ودراسة عزب ( 2011 )ا 

دارة املدرس ية وقةل وعهيا بأأمهية حصة الرتبية الرايضية( 2003)غ مي   . اليت أأظهرت قصوراً يف اهامتم اي 

- :وايي ي ص عىل ما ييل  -:ال اين ومناقا هتا وتفسريها عرض نتا  التساؤ،: 4/0
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الصفة الوظيفية، املؤهل العلم،، )هل توجد فرو  داةل ا حصائيًا يف واقع حصة الرتبية الرايضية يف مدارس التعلمي الأسايس مبحافظة ا ب وفقًا ملتغريات  -
 ؟(ا نم، موقع وماكن املدرسة، نٍو املدرسة، س  وات اخلربة، التخصص

جابة عىل هذا التساؤ،  :لال 
، املؤهل العلم،، الصفة الوظيفية)مع املتغريات اليت حتتوي عىل أأريل من فئتيف و   One Way ANOVAمت اس تخدام اخصبار التباين الأنيادي  

ومت اس تخدام اخصبار العي ات املس تقةل  .ومس تو  امليةل اي حصائية Fوذكل حلساب مجمٍو ومصوسمب املربعات وقمية التباين ( س  وات اخلربة
(Independent T Test)    وذكل حلساب ( نٍو املدرسة، موقع وماكن املدرسة، ا نم، التخصص)مع املتغريات اليت حتتوي عىل فئتيف فقمب و

 .ومس تو  امليةل اي حصائية Tاملتوسمب احلساىل وقالحنرا  املعياري وقمية 
 (س  وات اخلربة، املؤهل العلم،، الصفة الوظيفية)مع املتغريات   (One Way ANOVA)دي اخصبار التباين الأنيا: أأويً 
 :حسب مصغري الصفة الوظيفية -1

 (7)جدو، رمق 
 (378 =ن )ملتوسمب تقديرات أأفراد العي ة حسب مصغري الصفة الوظيفية  ANOVAيوحض اخصبار التباين الأنيادي 

 Fقمية التباين  املربعاتمصوسمب  درجات احلرية مجمٍو املربعات احملور
مس تو  امليةل 
 اي حصائية

 000.* 11.243 5.235 2 10.470 معمل الرتبية الرايضية

 701. 356. 223. 2 446. اي ماكانت

 022.* 3.855 1.115 2 2.229 املهناج

 000.* 8.261 3.569 2 7.137 حصة الرتبية الرايضية

 000.* 8.134 5.509 2 11.017 اي دارة املدرس ية

 0.05مس تو  امليةل اي حصائية اقل من  *
ىل وجود فرو  داةل ا حصائيًا بيف مصوسمب تقديرات عي ة املراسة ع د مجيع جمايت واقع حصة الرتبية ( 2)تاري نتا  حتليل التباين يف جدو، رمق  ا 

 (.قالماكانت)ابس تثنا  جما، الرايضية يف مدارس التعلمي الأسايس مبحافظة ا ب تعز  ملتغري الصفة الوظيفية 
جرا  املقارانت املتعددة ابس تخدام اخصبار  ىل عدم وجود ( Scheffe)وملعرفة مصدر قالخصال  أأو الفرو  فقد مت ا  حيث أأتارت نتا  املقارانت املتعددة ا 

حصائيًا بيف مصوسمب تقديرات  من هجة حو،  ور معمل الرتبية الرايضية ( موج،فئة معمل الرتبية الرايضية ومصوسمب تقديرات فئة مرش  أأو )فرو  داةل ا 
حصائيًا بيف مصوسمب تقديرات  من هجة ( فئة معمل الرتبية الرايضية ومصوسمب تقديرات فئة مدير مدرسة)تعز  ملتغري الصفة الوظيفية، بيامن توجد فرو  داةل ا 
ىل اخنراط املعمل يف هذا  الباحثون، ويعزو (معمل تربية رايضية)أأخر  تعز  ملتغري الصفة الوظيفية، وذكل لصاحل تقديرات ذوي الصفة الوظيفية  ذكل ا 

بية الرايضية وتفهم، اجملا، وأأن، أأريل احصاكاكً ومالمسة حلصة الرتبية الرايضية حبمك معهل يف امليدان، وامصالري، للرغبة احلقيقة للعمل ا اد يف حصة الرت 
لي، وطف،  للأهدا  الرتبوية وتتف  هذه ال تيجة مع ما أأتارت بأأن املعمل هو  ور العملية التعلمية وايي تقع عىل عاتق، التخطيمب لهذه العملية ( 2011)ا 

دارهتا وت فيذها  . وا 
 (8)جدو، رمق 

 378)= ن )حملاور املراسة حسب مصغري الصفة الوظيفية ( Scheffe)يوحض املقارانت املتعدد ابس تخدام اخصبار  

 الصفة الوظيفية احملاور
تربية معمل 

 املتوسمب احلساىل مدير مدرسة مرش  أأو موج، رايضية
Sig.  مس تو

 امليةل
معمل الرتبية 
 0.000 3.7847 *0.37136 0.19921 - معمل تربية رايضية الرايضية

 0.025 3.0455 *0.23815-  0.19047 مرش  أأو موج، املهناج

حصة الرتبية 
 4.4927 *0.23698 *33494.-  معمل تربية رايضية الرايضية

0.004 

0.008 

 3.7144 - *0.42421 *0.34894 مدير مدرسة اي دارة املدرس ية
0.001 

0.007 

 0.05مس تو  امليةل اي حصائية أأقل من * 
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ىل عدم وجود فرو  داةل ا حصائيًا بيف مصوسمب تقديرات عي ة املراسة لفئة ( 9)تاري نتا  املقارانت املتعددة يف ا دو، رمق  ومصوسمب  مرش  أأو موج،)ا 
حصائيًا بيف مصوسمب تقديرات ( املهناج)من هجة حو،  ور املراسة ( تقديرات فئة معمل تربية رايضية تعز  ملتغري الصفة الوظيفية، بيامن توجد فرو  داةل ا 

ذوي الصفة الوظيفية مرش  من هجة أأخر  تعز  ملتغري الصفة الوظيفية وذكل لصاحل تقديرات ( مرش  أأو موج، وفئة مدير مدرسة)عي ة املراسة لفئة 
ىل وجود فرو  داةل ا حصائيًا بيف مصوسمب تقديرات عي ة املراسة لفئة ( 8)تاري نتا  املقارانت املتعددة يف ا دو، رمق .  أأو موج، ( معمل تربية رايضية)ا 

تعز  ملتغري الصفة  ة الرتبية الرايضيةحصمن هجة أأخر  ع د  ور ( مدير مدرسة ومرش  أأو موج،)من هجة ومصوسمب تقديرات عي ة املراسة لفئة 
ىل طبيعة معل معمل الرتبية الرايضية واخنراط، يف جما،  الباحثونويعزو  ،(معمل تربية رايضية)الوظيفية، وذكل لصاحل تقديرات ذوي الصفة الوظيفية  ذكل ا 

ىل مس تو  أأوسع من  دراري، لأمهية حصة الرتبية الرايضية وأأهنا تريم ا  جمرد  ااط للرتفي، التطبي  العميل حلصة الرتبية الرايضية، واندماج، مع التالميذ، وا 
ىل ( 8)ريام تاري نتا  املقارانت املتعددة يف ا دو، رمق ، .وتلبية رغبات وميو، التالميذ وتنيهتا،والتسلية واملتعة، وملا لها من أأمهية يف اريتساب املهارات  ا 

حصائيًا بيف مصوسمب تقديرات عي ة املراسة لفئة  معمل تربية ومرش  أأو )من هجة ومصوسمب تقديرات عي ة املراسة لفئة ( مدير مدرسة)وجود فرو  داةل ا 
دارة املدرس ية تعز  ملتغري الصفة الوظيفية، وذكل لصاحل تقديرات ذوي الصفة الوظيفية  من هجة أأخر  ع د  ور( موج، ، وهذا يعين (مدير املدرسة)اي 
دارة املدرس ية)أأريل تأأثرياً يف واقع حصة الرتبية الرايضية ع د  مدير مدرسةأأن فئة  من فئة معمل تربية رايضية وفئة مرش  أأو موج،، وهذه نتيجة (  ور اي 
ت، قية من خال، موقع مدير املدرسة عىل رأأس الرصح الرتبوي، حيث يعترب مدير املدرسة هو القائد الرتبوي ايي يقع عىل عاتق، تذليل الصعوابمنط

 .م العملية التعلميية يف املدرسةوالتغلب عىل العقكات اليت حتو، دون تقد

 حسب مصغري املؤهل العلم،

 (8)جدو، رمق 
 378) =ن )ملتوسمب تقديرات أأفراد العي ة حسب مصغري املؤهل العلم،  ANOVAيوحض اخصبار التباين الأنيادي  

 Fقمية التباين  مصوسمب املربعات درجات احلرية مجمٍو املربعات احملور
مس تو  امليةل 
 اي حصائية

 067. 2.408 1.169 3 3.507 معمل الرتبية الرايضية

 272. 1.307 815. 3 2.446 اي ماكانت

 585. 648. 191. 3 572. املهناج

 491. 806. 362. 3 1.086 حصة الرتبية الرايضية

 327. 1.156 811. 3 2.434 اي دارة املدرس ية

 0.05مس تو  امليةل اي حصائية أأقل من  *
ىل عدم وجود فرو  داةل ا حصائيًا بيف مصوسمب تقديرات عي ة املراسة ع د مجيع  اور املراسة لواقع ( 9)حتليل التباين يف جدو، رمق  نتا  اخصبار أأتارت ا 

ىل الظـرو  البيئيـة وقالجامتعيـة  البـاحثونحصة الرتبيـة الرايضـية يف مـدارس التعلـمي الأسـايس مبحافظـة اب، تعـز  ملتغـري املؤهـل العلمـ، ويعـزو  ذكل ا 
 .منعل أأن يكون ه اك فرو  مل  لك املؤهالت، ومن ه ا  كن أأن ي توجد فرو / ون من لك املؤهالت نياللوال قافية اليت يعياها املعلم

 :حسب مصغري س  وات اخلربة -0
 (12)جدو، رمق 

 378)= ن )ملتوسمب تقديرات أأفراد العي ة حسب مصغري س  وات اخلربة  ANOVAيوحض اخصبار التباين الأنيادي  

 Fقمية التباين  مصوسمب املربعات احلريةدرجات  مجمٍو املربعات احملور
مس تو  امليةل 
 اي حصائية

 000.* 9.834 4.611 2 9.222 معمل الرتبية الرايضية

 000.* 11.554 6.843 2 13.686 اي ماكانت

 008.* 4.878 1.403 2 2.805 املهناج

 591. 527. 237. 2 474. حصة الرتبية الرايضية

 000.* 13.741 9.047 2 18.093 اي دارة املدرس ية

 0.05مس تو  امليةل اي حصائية أأقل من  *
ىل وجود فرو  داةل ا حصائيًا بيف مصوسمب تقديرات عي ة املراسـة ع ـد مجيـع  ـاور املراسـة لواقـع حصـة ( 12)أأظهرت نتا  حتليل التباين يف جدو، رمق  ا 

 (. حصة الرتبية الرايضية)ابس تثنا   ور ( س  وات اخلربة)الأسايس مبحافظة ا ب تعز  ملتغري  التعلمي الرتبية الرايضية يف مدارس
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جرا  املقارانت املتعددة ابس تخدام اخصبار  حيث أأتارت نتا  املقارانت املتعـددة يف ا ـدو، رمق ( (Scheffeوملعرفة مصدر قالخصال  أأو الفرو  فقد مت ا 
ىل وجود فرو  داةل ا حصائياً ( 12) حملـاور املراسـة ( سـ  وات 12أأريـل مـن )وفئـة خـربة ( س  وات فاقـل2)بيف مصوسمب تقديرات عي ة املراسة لفئة خربة  ا 
دارة املدرس ية)  البـاحثون، ويعـزو (سـ  وات فأأقـل 5)تعز  ملتغـري اخلـربة وذكل لصـاحل تقـديرات ذوي اخلـربة ( معمل تربية رايضية، قالماكانت، املهناج، اي 

ىل أأن اخلر يف ىل مسـ تو  الطمـوحذكل ا  وأأهنـ   تلكـون معرفـة أأريـل يف املسـ تجدات ،  ا دد ملخ  دافعية و ااط أأريرب للعمل يف جمـا، التعلـمي للوصـو، ا 
جـرا  الرايضية من خال، قالطالٍ املس متر عىل التطورات احلدي ة املتعلقة حبصة الرتبية الرايضية، يقابل ذكل قصوراً مل  وزارة الرتبية والت وعقـد علمي يف ا 
ىل عدم وجـو  د مهنـاج خـاص مبـادة دورات تدريبية ملعلم، الرتبية الرايضية ي طالعه  عىل املس تجدات والقوانيف احلدي ة يف جما، الرتبية الرايضية، ابي ضافة ا 

عداد مهناج للرتبية الرايضية ملرنيةل التعلمي الأسايس  .الرتبية الرايضية، وعدم ا رشاك ذوي اخلربات يف ا 
 (11)جدو، رمق 

 ت اخلربةحملاور املراسة حسب مصغري س  وا (Scheffe)يوحض املقارانت املتعدد ابس تخدام اخصبار 

 0.05مس تو  امليةل اي حصائية أأقل من * 
ىل وجود فرو  داةل ا حصائيًا بيف مصوسمب تقديرات عي ة املراسة لفئة خربة ( 11)يف ا دو، رمق  أأتارت نتا  املقارانت املتعددة وفئـة ( س  وات فاقل -2)ا 

دارة املدرسـ ية)حملاور املراسة ( س  وات 12أأريل من )خربة  تعـز  ملتغـري اخلـربة وذكل لصـاحل تقـديرات ذوي ( معمل تربية رايضية، قالماكانت، املهنـاج، اي 
ىل مسـ تو  الطمـوح الباحثون، ويعزو (س  وات فأأقل 5)اخلربة  ىل أأن اخلر يف ا دد ملخ  دافعية و اـاط أأريـرب للعمـل يف جمـا، التعلـمي للوصـو، ا  ، ذكل ا 

قابـل ذكل قصـوراً وأأهن   تلكون معرفة أأريل يف املس تجدات الرايضية من خال، قالطالٍ املس متر عىل التطورات احلدي ة املتعلقة حبصة الرتبية الرايضية، ي
ة، والتعلمي يف ا جرا  وعقد دورات تدريبية ملعلم، الرتبية الرايضية ي طالعه  عىل املس تجدات والقـوانيف احلدي ـة يف جمـا، الرتبيـة الرايضـي مل  وزارة الرتبية

عداد مهناج للرتبية الرايضية ملرنيةل التعلمي ىل عدم وجود مهناج خاص مبادة الرتبية الرايضية، وعدم ا رشاك ذوي اخلربات يف ا   .لأسايسا ابي ضافة ا 
حلساب املتوسطات  (التخصص، ا نم، موقع وماكن املدرسة، نٍو املدرسة)مع املتغريات ( Independent T Test)اخصبار العي ات املس تقةل : اثنياً 

 :ومس تو  امليةل اي حصائية Tاحلسابية وقالحنرافات املعيارية واس تخراج قمية 
 :حسب مصغري التخصص -1

 (10)جدو، رمق 
 لواقع حصة الرتبية الرايضية حسب مصغري التخصص  Tيوحض املتوسمب احلساىل وقالحنرا  املعياري وقمية  

 املتوسمب احلساىل التخصص احملور
قالحنرا  
 درجة احلرية Tقمية  املعياري

مس تو  امليةل 
 اي حصائية

 معمل الرتبية الرايضية
 51471. 4.2278 تربية رايضية

6.989 376 *0.000 
 68044. 3.5444 طصص أ خر

 اي ماكانت
 81097. 2.7830 تربية رايضية

2.962 376 *0.003 
 77820. 2.4395 طصص أ خر

 املهناج
 52830. 2.9262 تربية رايضية

0.837 376 0.403 
 54411. 2.8590 طصص أ خر

 0.287 376 1.067 68419. 4.4607 تربية رايضية حصة الرتبية الرايضية

 12أأريل من  س  وات 12 - 6من  س  وات فأأقل 2 س  وات اخلربة احملور
 س  وات

مس تو  .Sig املتوسمب احلساىل
 امليةل

معمل الرتبية 
 الرايضية

 0.000 3.9818 *0.44623 0.25533-  س  وات فأأقل 2

 0.000 2.9085 *0.54692 0.32232-  س  وات فأأقل 2 اي ماكانت

 0.023 3.0339 *0.22786 0.09172-  س  وات فأأقل 2 املهناج

اي دارة 
 املدرس ية

 0.002 3.9935 *0.65455 *0.50388-  س  وات فأأقل 2

0.000 
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 66731. 4.3549 طصص أ خر

 اي دارة املدرس ية
 83747. 3.3270 تربية رايضية

-1.268- 376 0.206 
 83774. 3.4844 طصص أ خر

 0.05مس تو  امليةل اي حصائية أأقل من * 
 :ا ىل( 10)حيث أأتارت نتا  ا دو، رمق 

حصائيًا بيف مصوسمب تقديرات عي ة املراسة    ع د مجيع  اور املراسة  لواقع حصة الرتبية الرايضية يف مدارس التعلمي الأسايس عدم وجود فرو  داةل ا 
، وهذا يرحج (تربية رايضية)مبحافظة ا ب تعز  ملتغري التخصص ابس تثنا   وري معمل الرتبية الرايضية واي ماكانت، وذكل لصاحل تقديرات ذوي التخصص 

ملامًا بطر  تدريم مادة  أأمهية التخصص الأاكد ، والنو املهين يف تدريم عداداً سلاميً أأريل معرفة وا  الرتبية الرايضية فاملعمل املتخصص الكفؤ ايي أُعد ا 
معلية التعلمي  الرتبية الرايضية وملي، القدرة والكفا ة يف صياغة الأهدا  صياغًة سلوكية قابةل للقياس، وحتديد الطر  والوسائل التعلميية اليت تسري

ملامًا ومعرفًة يف اس تخدام الأدوات والأهجزة وطصيص الوقل امل  عطا  لك هد  حق،، ريام أأن املعمل املتخصص يكون أأريل ا   اسب خلطوات احلصة وا 
 .ومد  مالمئهتا لأعداد التالميذ وما يتعل  بقواعد الأمن والسالمة للتالميذ

 (13)جدو، رمق 
 لواقع حصة الرتبية الرايضية حسب مصغري ا نم Tيوحض املتوسمب احلساىل وقالحنرا  املعياري وقمية 

قالحنرا   املتوسمب احلساىل ا نم احملور
 درجة احلرية Tقمية  املعياري

مس تو  
امليةل 
 اي حصائية

 معمل الرتبية الرايضية
 66181. 3.6454 ذكور

0.309 376 0.758 

 86378. 3.6162 اانث

 اي ماكانت
 77416. 2.4587 ذكور

-1.534- 376 0.126 

 85752. 2.6219 اانث

 املهناج

 53012. 2.8609 ذكور

-.586- 376 0.558 

 59569. 2.9037 اانث

 حصة الرتبية الرايضية

 67391. 4.3869 ذكور

1.077 376 0.282 

 64929. 4.2898 اانث

 اي دارة املدرس ية

 82965. 3.4132 ذكور

-2.471- 376 *0.014 

 84721. 3.6903 اانث

 0.05مس تو  امليةل اي حصائية أأقل من * 
حصائيًا بيف مصوسمب تقديرات عي ة املراسة ع د مجيع جمايت واقع حصة الرتبية الرايضية يف ( 13)أأتارت نتا  ا دو، رمق  ىل عدم وجود فرو  داةل ا  ا 

دارة املدرس ية وذكل لصاحل  ب تعز  ملتغري ا نم، ابس تثنا  جما، اي  ىل أأن اي انث  الباحثون، ويعزو (اي انث)مدارس التعلمي الأسايس مبحافظة ا  ذكل ا 
ىل أأن املوظفيف ايين ترأأستسعى دامئ دارة، ابي ضافة ا  ىل التفو  ومنافسة ايكور يف حسن قيادة املدرسة، واتباٍ النمب امل قراط، يف فن اي  ة ًا ا  ه  امرأأ

، (2010)يش ي دجمون يف العمل أأريل من ايين يرأأسه  ذكور وأأن املوظفيف يرون يف املديرات صفة تاتيعية أأريرب، وتتف  هذه ال تيجة مع دراسة القط
دارة وقالهامتم ابلأ اطة الرايضية املدرس ية ووضع اخلطمب امل ا  .س بة لهاحيث أأظهرت نتا  املراسة فرو  داةل ا حصائيًا لصاحل اي انث يف جانب اي 
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 (14)جدو، رمق 
  لواقع حصة الرتبية الرايضية حسب مصغري موقع املدرسة Tيوحض املتوسمب احلساىل وقالحنرا  املعياري وقمية  

قالحنرا   املتوسمب احلساىل موقع املدرسة احملور
 املعياري

 درجة احلرية Tقمية 
مس تو  
امليةل 
 اي حصائية

 معمل الرتبية الرايضية
 71411. 3.7137 مدي ة ا ب

2.744 376 *0.006 

 65850. 3.5095 مديرية

 اي ماكانت
 82945. 2.7052 ا بمدي ة 

7.662 376 *0.000 

 53153. 2.1005 مديرية

 املهناج

 58391. 2.8911 مدي ة ا ب

1.083 376 0.28 

 45645. 2.8282 مديرية

 حصة الرتبية الرايضية

 70348. 4.3068 مدي ة ا ب

-2.451- 376 *0.015 

 59132. 4.4816 مديرية

 اي دارة املدرس ية

 89809. 3.5950 مدي ة ا ب

4.196 376 *0.000 

 65968. 3.2261 مديرية

 0.05مس تو  امليةل اي حصائية أأقل من * 
حصائيًا بيف مصوسمب تقديرات عي ة املراسة ع د مجيع جمايت واقع حصة الرتبية الرايضية يف مدارس ( 14)تاري نتا  ا دو، رمق  ىل وجود فرو  داةل ا  ا 

ىل الظرو   الباحثون، ويعزو (مدي ة)، وذكل لصاحل تقديرات موقع (املهناج)التعلمي الأسايس مبحافظة ا ب تعز  ملتغري موقع املدرسة ابس تثنا  جما،  ذكل ا 
قامة املورايت الت افس ية بيف املالبي دارس لقرهبا من ئية وال قافية وقالجامتعية حيث أأن مدارس املدي ة أأريل وعيًا وت افسًا يف اجملا، الراييض من خال، ا 

ىل قرهبا من  بعضها، وامصالكها للكوادر التعلميية وقرهبا من ماكتب الرتبية والتعلمي واس هتدافها للزايرات املس مترة من قكل مكصب الرتبية ضافة ًا  والتعلمي، ا 
ويف املقابل يظهر بوضوح القصور يف قالهامتم الأندية الرايضية والتتمعات الا بابية اليت جتعل من التالميذ يقكلون عىل الأ اطة الرايضية عالك أأريل، 

وأأ اطهتا املت وعة ابلرمغ من الوع، مل  الرتبية الرايضية  ، وضعف اي ماكانت التاتيعية الالزمة ي قامة حصة(ريف)مبادة الرتبية الرايضية خارج املدي ة 
دارات املدارس واملعليف يف الأراي  حو، أأمهية حصة الرتبية الرايضية  .ا 

الأسـايس يف مي ريام تظهر ال تا  أأن املتوسمب احلساىل ملوقع مدارس التعمل الأسايس يف مديرايت  افظة ا ب أأعىل من املتوسمب احلساىل ملوقـع مـدارس التعلـ
ىل رغبة التالميذ يف املدارس خارج مدي ة ا ب  يف عارسة الرتبية الرايضية وحهب  للعمل ( مديرية)مدي ة ا ب يف  ور حصة الرتبية الرايضية وهذا قد يعز  ا 
 .امجلاع، وتقوية هماراهت  البدنية عىل الرمغ من نقص اي ماكنيات والتتهزيات الالزمة ملامرسة النااط الراييض
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 (12)جدو، رمق 

 املدرسة نٍو لواقع حصة الرتبية الرايضية حسب مصغري Tيوحض املتوسمب احلساىل وقالحنرا  املعياري وقمية  

قالحنرا   املتوسمب احلساىل موقع املدرسة احملور
 املعياري

 Tقمية 
درجة 
 احلرية

مس تو  
امليةل 
 اي حصائية

 معمل الرتبية الرايضية
 68607. 3.4562 حكومية

-7.079- 376 *0.000 

 61018. 3.9531 أأهلية

 اي ماكانت
 60687. 2.1684 حكومية

-12.025- 376 *0.000 

 77282. 3.0304 أأهلية

 املهناج

 49826. 2.7727 حكومية

-4.597- 376 *0.000 

 57473. 3.0312 أأهلية

 حصة الرتبية الرايضية

 71779. 4.3547 حكومية

-.568- 376 0.57 

 58075. 4.3952 أأهلية

 اي دارة املدرس ية
 75892. 3.1628 حكومية

-10.223- 376 *0.000 

 71391. 3.9714 أأهلية

 0.05مس تو  امليةل اي حصائية أأقل من * 
ىل وجود فرو  داةل ا حصائيًا بيف مصوسمب تقديرات عي ة املراسة ع د مجيع جمايت واقع حصة الرتبية الرايضية يف مدارس ( 12)وتاري نتا  ا دو، رمق  ا 

 الباحثون، ابس تثنا  جما، حصة الرتبية الرايضية، ويعزو (الأهلية)التعلمي الأسايس مبحافظة ا ب تعز  ملتغري نٍو املدرسة وذكل لصاحل تقديرات املدارس 
ضافة ا ىل الوع، ملذكل  قامة امل افسات بيف التالميذ بصفهتا عامل جذب للتالميذ، ا  ىل متزي ت ك املدارس يف قالهامتم ابلرتبية الرايضية وا  دارات ا    ا 

ىل ما متل ك، املدارس الأهلية من املدارس الأهلية بأأن حصص الرتبية الرايضية والأ اطة الرايضية املت وعة ي تؤرر سلبًا عىل التوصيل املرايس، ابي ضافة ا 
ماكنيات وكوادر ومعلميف مؤهليف وتوافر الأدوات والتتهزيات الرايضية  .ا 

 قالس تنصاجات والتوصيات  2/2
 قالس تنصاجات :  2/1     
لهيـا ومناقاـ هتا،  يف ضو  أأهدا  املراسة وتساؤيهتا ويف ضو  العي ة اخملتارة واملهنج املس تخدم، وبعد املعا ة اي حصائية وعرض ال تا  اليت مت التوصل    ا 

 :توصل الباحثون ا ىل قالس تنصاجات التالية
افظـة ا ب عـىل الـرمغ مـن أأمهيـة تـوفر املهنـاج ومسـامهت، يف حتقيـ  عدم توفر مهناج للرتبية الرايضـية مطبـٍو ومـوزٍ يف مـدارس التعلـمي الأسـايس مبح  -1

 .التجا م بيف ا انب ال ظري والتطبيق،

دارة احلصة  -0  . ت ك معلمو ومعلامت الرتبية الرايضية الرغبة احلقيقية لتدريم مادة الرتبية الرايضية عا جعله   تلكون خربة هم ية يف ا 

 .قامة حصة الرتبية الرايضية وخاصة يف املدارس احلكوميةقةل الوسائل واي ماكانت الالزمة ي    -3

قامة وت فيذ حصة الرتبية الرايضية والأ اطة الرايضية املت وعة  -4  .قةل املزيانيات اخملصصة ي 

 . قةل املورات التدريبية والتأأهيلية ملعلم، ومعلامت الرتبية الرايضية يف جما، طصصه   -2

 .ية همارات وقدرات التالميذ وغرس السلوكيات احلس  ة وتساعد عىل اريتاا  املبدعيف واملوهوبيف رايضياً تسه  حصة الرتبية الرايضية يف تن   -6

دارة املدرس ية وع، بأأمهية حصة الرتبية الرايضية  -2  .متت ك اي 

 .متت ك معظ  املدارس ملعب كرة قدم لت فيذ حصة الرتبية الرايضية والأ اطة الرايضية املت وعة  -9
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 :التوصيات: اثنياً 
لهيا وب اً  عىل قالس تنصاجات يويص الباحثون مبا ييل  :يف ضو  ال تا  والبياانت اليت مت التوصل ا 

 . ورة توفري مهناج للرتبية الرايضية مطبٍو وموزٍ يف املدارس مجليع املرانيل املراس ية  -1

 .واملعاهداستيعاب اخلر يف املتخصصيف يف جما، الرتبية الرايضية من اللكيات  -0

قامة حصة الرتبية الرايضية والأ اطة الرايضية اخلارجية واملاخلية واملالمئة لسن الت -3 الميذ وقدراهت  توفري اي ماكانت والوسائل التعلميية الالزمة ي 
 .البدنية والعقلية ابلالك ايي يضمن الأمن والسالمة للتالميذ خال،  ااطه  الراييض

زمة ي قام، حصة الرتبية الرايضية والأ اطة الرايضية املاخلية واملسابقات اخلارجية يف املدارس احلكومية واخلاصة ي خراج  ورة توفري املزيانية الال  -4
 .وت فيذ حصة الرتبية الرايضية ابلالك والأدا  املطلوب

قامة املورات التدريبية تزويد معلم، ومعلامت الرتبية الرايضية واملرشفيف عىل النااط الراييض بأ خر املس تجدات حو، طر  ا -2 لتدريم احلدي ة وا 
 . الالزمة يكل

عطـا  الأمهيـة الاكفيـة لتـدريم مـادة الرتبيـة الرايضـية يف -6 مجيـع املرانيـل  لفل نظر املع ييف واملسؤوليف ابلوزارة يف قطاٍ الرتبية والتعلـمي ا ىل  ورة ا 
 .لاكملالتعلميية، حيث تعترب الأساس للهنوض ابلرايضة عىل مس تو  البل اب

قامة مؤمتر علم، مارتك بيف ا هة اخملتصة عن الرتبية الرايضية املدرس ية يف وزارة الرتبية والتعلمي و يات وأأقسام الرتبية الرايضي -2 ة يف مجيع  افظات ا 
ىل تط ور الرايضة املدرس ية عالك عام امجلهورية المي ية ملراسة واقع حصة الرتبية الرايضية يف املدارس، والوقو  عىل احللو، امل اس بة مبا يؤدي ا 

 .والرايضة المي ية عالك خاص

 . ا جرا  حبوث ودراسات تتكعية عاثةل للوقو  عىل املعوقات اليت تس تجد واحللو، امل اس بة  -9

 .معل دراسات عاثةل يف املرانيل الأخر  من التعلمي العام ويف  افظات  تلفة من امجلهورية المي ية -8

 .املس تفيدين من،تعممي نتا  البوث عىل  -12

 :املراجع
دراسة أأس باب ضعف قالهامتم بدرس الرتبية الرايضية يف املدارس املتوسطة (. 0223. )محمد جامس محمد، أأبو غ مي، محمد انيج تاكر ورايض -1

 (.4)، اجملل(1)العدد ، جامعة اببل، واي عدادية يف  افظة ال تف، جمةل علوم الرتبية الرايضية

 .الرتبية الرايضية وطرائ  تدريسها، مّعان، جامعة القدس املفصونية(. 0222. )وسعادة، انيفأأبو منرة، محمد  -0

 .الضغوط امله ية ملعمل الرتبية الرايضية يف منطقة رش  القاهرة التعلميية(. 0211. )اخلويل، أأميف أأنور واملتولك، محمد حسن  -3

بــراهمي وبريقيــع، محمــد جــابر والعاــاموي،  -4 دارة تــدريب ا هــاز احلــريك  ســ  قال ســان، مناــأأة املعــار  (. 0221. )عــامحم محمــدالســكري، خرييــة ا  ا 
 .ابي سكندرية

معوقات تدريم الرتبية البدنيـة يف املـدارس قالبتدائيـة احلكوميـة املسـ تأأجرة،  يـة الرتبيـة جامعـة أأم القـر ، (. 0229. )السلم،، صاحل خويمت انيج -2
 .اململكة العربية السعودية

درجة اس تخدام بعض طر  التدريم احلدي ة يف الرتبية البدنية من وهجة نظر معلم، الرتبية البدنيـة يف مدي ـة (. 0210. )در عيد عبدهللاالفقي،، ب   -6
 . ية الرتبية الرايضية، جامعة أأم القر ، تبوك

ربية البادية الااملية الرشـقية، جمـةل جامعـة مد  عارسة معلم، املرنيةل قالساس ية للنااط املدريس يف مدارس مديرية ت(. 0212. )القطيش، حسيف -2
 .اجملل اخلامم عرش، العدد الأو،( سلسةل العلوم قال سانية)الأقىص 

الـربانمج املهنتـ، لتطـوير الأدا  املؤسإـ ملـديرات الرتبيـة والتعلـمي واملـدارس، مّعـان، مطـابع وزارة الرتبيـة والتعلـمي، (. 0222. )ال عمي،، فـوزة دـد -9
 .الأردن

عارسة الرايضة يف ظل حصة الرتبية البدنية والرايضية وعالقهتا ابلسلوكيات العدوانية مل  تالميـذ الطـور ال ـانوي، (. 0212)زيةل، عبدالوانيد، بو ه -8
 .جامعة محمد بوضيا ، املس يةل، معهد علوم وتقنيات النااطات البدنية والرايضية، قس  الرتبية البدنية

ت تلميذات املرنيةل املتوسطة حنو حصة الرتبية البدنية والرايضية ابمل اط  الريفية واحلرضية، أأطرونية دريتـوراه، اجتاها(. 0212. )حس  ا ، صلحاوي -12
 . ية العلوم اي  سانية وقالجامتعية -عسكرة -جامعة محمد خيرض

اجملـةل العلميـة للرتبيـة البدنيـة ،  الـراييضمقارنة اجتاهات الطالب املعاقيف برصاًي وغـري املعـاقيف حنـو الناـاط  البـدين(. 0221. )جشاٍ، حسن نيداد -11
 .والرايضية

 .طولكرم، خضوري،  ية فلسطيف، دراسة العوامل املؤررة عىل ت فيذ درس الرتبية الرايضية للمرنيةل الأساس ية(. 0222. )عزب، محمود سلامين -10

 .علمي الوظيف، للككار، مرصواقع التعلمي الأسايس، دار امل ظومة، املرريز املويل للت(. 1891. )عطا، محمد تفي  -13
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دراســة ميدانيــة ابملــدارس  -واقــع املامرسـة  الرايضــية يف الطــور قالبتـدايئ وأأرــره عــىل النـو ال فإــ قالجامتعــ،  للتالميـذ(. 0211. )قـادري، احلــاج -14
 .قالبتدائية لويية سطيف، معهد الرتبية البدنية والرايضية، جامعة ا زازر

مسامهة حصة الرتبية البدنية والرايضية يف تنية خشصـية التلميـذ يف ضـو  املقاربـة ابلكفـا ات يف مـرنيةل التعلـمي ال ـانوي، (. 0212. )معزوزي، مليود -12
 .  96، ص(02)جمةل العلوم اي  سانية وقالجامتعية، العدد 

 . ، مرريز الكصاب للنرش، مرص(0ط)الرايضية، طر  التدريم يف الرتبية (. 0224. )انهدة، محمود سعد ونيليل، رمزي فهمي -16

 .واقع درس الرتبية الرايضية يف مدارس امجلهورية العربية السورية من وهجة نظر مدريس الرتبية الرايضية(. 0211. )وطف،، أألفل عيىس -12
 18 - Dudley. Dkely : The effectiveness of physical education and school sports, a systematic review of 

intervention for physical education and school sports targeted physical activity and mobility skills and enjoy 

physical activity, journal of Educational studies (vol ,10 ,1) pp 1_15, 2010. 
19 - Morgan, Philip; Hansen, Vibeke : Recommendations to Improve Primary School Physical Education: 

Classroom Teachers' Perspective, Journal of Educational Research, v101 n2 Nov-Dec. 2007.   .  
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س تخدام النشاط الراييض والألعاب الصغــرية لتحسني بعض القدرات العقلية  أأثــر برانمـــج مقرتح بإ
 للطالب املعاقني ذهنياً بوالية اخلرطوم

 مسية مجعة الطبيقي. د          هند النعمي محمد عيل الهادي. د   مسية جعفر محيدي سلامين       .د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :مقدمة ادلراسة  1 -1
نسان   نسانية العرص احلديث وركناً أأصبحت الرتبية الرايضية مظهراً همامً الإ حدى املقاييس املهمة للحمك , أأساس يًا من أأراكن احلضارة االإ وتعد الان اإ

نسان اذلي منحه هللا عز وجل الصحة والعقل السلمي , عىل مدى تقدم الشعوب  ن اكنت رضورية للأ فهيي أأكرث رضورة , فالرتبية الرايضية واإ
نسان املعاق  وتعمل عىل رفع احلاةل الوظيفية للجسم , رسة النشاطات البدنية اليت تبعث فيه روح الأمل واحلياة وذكل حلاجته املاسة ملام, للأ

ثبات اذلات وحتقيق, وحتسيهنا  ش باع حاجاته ورغباته يف اإ  مما يزيد من أأعامتده عىل نفسه لتحمل الأعباء اليومية حلياته اخلاصة كام أأهنا تعمل عىل اإ
 ا عىل بربات الفشل املزروعة يف نفسه نييةة االإعاقة اليت أأصابته كام ررفع ههه اخلربات من روحه املعنوية وششعرهبعض اخلربات الناحجة ليتغلب هب

ىل امجلاعة وجتعهل فردا بالإنامتء جامتعية هممة وخطرية سواء يف اجملمتعات املتقدمة أأو  ".مس هتلاك"وليس فردا" منتةا" اإ يعد التخلف العقيل ظاهرة اإ
ىل رربية " يصبح املتخلف فهيا عبئا النامية اليت عىل الأرسة وادلوةل ذلا أأصبحت الرتبية اخلاصة بملعاقني هممة أأساس ية من همام اجملمتع وادلوةل شسعى اإ

ىل حتقيق الكفاية اذلاتية الشخصية وششجيعه عىل الت يف مع كاملعاق ورمنية قدراته عىل ضوء االإماكنيات اليت ميتلكها هبدف مساعدته يف الوصول اإ
هامتما كبرية برايضة املعاقني وبلالعبيني املعاقني عىل أأختالف أأنواع  .اجملمتع للقيام مبا يناسب مع قدراته البدنية والعقلية همتت دول العامل املتقدمة  اإ اإ

عاقهتم  ىل أأن ممارسة الطفل املعاق للنشاطات الرايضية سزتيد من الأنيباة والثقة . اإ بلنفس والأطمئنان والرتكزي والشعور ششري ادلراسات والبحوث اإ
م من بالل بلرضا, ومن هنا تتةىل أأمهية ههه ادلراسة يف رضورة العمل عىل الأبه بهيهه الرشحية من اجملمتع والأعتناء هبم ورعايهتم وتطوير قدراهت

حتياجاهتم لتمنية املهارات العقلية  .تصممي برانمج يليب اإ
 :مشلكة ادلراسة 1-0

ىل حد كبري الضغوط الأرسية وتصبح بداية سلسةل مهوم نفس ية ال حتمتل بعتباروجود طفل معا أأن الوادلين بصفة باصة  ق يف الأرسة يضاعف اإ
متداداً بيولوجيًا ونفس ياً " وجسميا" يتطلعان مليالد طفل عادي ومعاىف حصيا هام النفيس  هلام يرونه مرشوع املس تقبل اذلي س يثمتران فيه عطاء ميثل اإ

عاقته ميثل صدمة شديدة لأعضاء النسق الأرسي حيث تتحطم الأمال  ي يف احلياة ولهها فاإن ميالد طفل معاق يف الأرسة أأوواملاد كيشاف اإ اإ
ختالف الآراء ولوم اذلات والأخرين الهتاماتاوالطموحات وتصبح فرصة لتبادل  عاقة الطفل مزيداً من الضغوط الاجامتعية واملادية  و .واإ تعرض اإ

أأن أأرسة الأطفال املعاقني يعانون ضغوطًا أأكرب من أأرسة ( م 0222 –روز وماك دوادل  –هاسال )ة حيث أأظهرت دراسات لك من عىل الأرس 
حدى السامت البارزة والثابتة علميا. الأطفال العاديني نييةة للرعاية اخلاصة ىل مناجه وبرامج تعلميية   تعترب االإعاقة اذلهنية اإ ذلا فهم حيتاجون اإ ًً

 امالكثرية وزايراهت تانباصة يف اجملال الراييض جتيد التعامل معهم عىل أأساس مراعاة معرمه العقيل والزمين معًا ومن بالل لقاءات الباحث  ورعاية
ىل مركز ذوي احلاجات اخلاصة اليت هتمت بتعلمي ههه الفئة الحظت ههه الرشحية عدم وجود مناجه علمية واحضة للرتبية الرايضية هتمت بتعلمي  ااملتكررة اإ

هامل كبري من الأرسة واجملمتع وباصة للطالب املعاقني ذهنياً  ن . واإ يف مواقف التعمل اخملتلفة " خنفاض الأداء الوظيفي للمعاقني عقليااإ أأكدت البحوث اإ
ىل عدم توفري الفرص التعلمية املناس بة والصحيحة اليت تقدم ولهها تعترب طريقة التدريس بس تخدام الألعاب  ات يمن أأبرز الطرق والأسرتاتيج يرجع اإ

جيايب يمتزي بلعنرص النشط والفعال دابل الصف مما سيمت به هها ل يكون مفن باللها, "التدريس ية املناس بة لتعمل الطفل املعاق عقليا لطفل دور اإ
عدادها بطريقة معلية واملتعلمني بالل العملية التعلمية من بالل الأنشطة  الأسلوب التدرييس من التفاعل بني املعمل والألعاب التعلميية اليت مت اإ

 (.1ص ,م  0222رويح )منظمة 
ىل  بدلراسة سعياً  اتذلا اهمتت الباحث وراء تصممي برانمج تدرييب يقوم عىل الألعاب الصغرية والنشاط الراييض كوس يةل تعلميية حديثة هتدف اإ

 .ونوا أأعضاء فاعليني يف اجملمتع ويعمتدوا عىل أأنفسهم يف حياهتم بقدر املس تطاعحتسني بعض القدرات العقلية دلى املعاقني ذهنيًا حىت يك
 :أأهداف ادلراسة 1-3
س تخدام الألعاب الصغرية والنشاط الراييض للطالب املعاقني ذهنيًا مبركز النيل الأزرق مبحلية ش  -1  .ق النيلالتعرف عىل تأأثري الربانمج املقرتح بإ
ة الرايضية والألعاب الصغرية يف حتسني بعض القدرات العقلية دلى الطالب املعاقني ذهنيًا مبركز النيل الأزرق مبحلية التعرف عىل دور الأنشط -0

 .شق النيل
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 :أأمهية ادلراسة 1-4
 .يسهم الربانمج املقرتح يف حتسني القدرات العقلية للطالب ذوي الأعاقة اذلهنية مبركز النيل الأزرق قد -1
 .الربانمج املقرتح معلمي وأأولياء الأمور املعاقني ذهنيًا يف اس تخدام الربانمج لتحسني بعض القدرات العقليةقد يفيد  -0
 :فروض ادلراسة 1-2
حصائية بني - 1  .القياس القبيل والبعدي يف حتسني بعض املهارات العقلية لصاحل اجملموعة التجربيبة توجد فروق ذات دالةل اإ
 .حيسن بعض القدرات العقلية للطالب املعاقني ذهنياً الربانمج املقرتح  - 0
 :مصطلحات ادلراسة 6 -1

آخر أأوالاس تقرار فيه أأو نقص يف قدرته عىل ذكل نييةة : املعاق   لك خشص أأصبح غري قادر عىل االإعامتد عىل نفسه يف مزاوةل معهل أأو القيام بعمل أ
 (.14-13م, ص 1992مروان عبد اجمليد   .) دةلقصور عضوي أأو عقيل أأو حيس أأو نييةة جعز بلقي منه الوال

ىل مرحةل ما بعد الوالدة  :االإعاقة اذلهنية  يه حاةل من تأأخر منو الطفل أأو عدم اكامتل منو الطفل أأثناء فرتة منو الطفل من مرحةل وجوده يف الرمح اإ
ىل وجود اضطرابت معينة يف الوظائف الطبيعية واحلياتية للطفل جرايئ. )وبلوغه معر امخلس س نوات مما يؤدي اإ  (. تعريف اإ

ىل مجموعات متةانسة ختتلف لك مجموعة عن غريها يه مجمو  :الألعاب الصغرية  عة من الألعاب املتعددة اجلوانب اليت يؤدهيا فرد أأو أأكرث وتنقسم اإ
لىتاثريهام الرتبوي والتعلميي  .بلنس بة اإ

َمْت سلفاً وما يتطلبه ذكل الننفيه من توزيع زمين ) :الربانمج  ِّ ماكانت حتقيق ههه هو عبارة عن اخلطوات التنفيهية العملية خلطٍة ُصم وطرقننفيه اإ
 (.11م,ص0220عبد امحليد شق(.)اخلطة

لىأأن الشخص املعوق جيب أأن يتعمل ويدرس املهارات الأساس ية اليت حيتاهجا ليصبح فرداً مس تقاًل يف اجملمتع :التأأهيل . وهو مصطلح رربوي يشري اإ
  (.02م,ص 0220فريق مكونة )

عبارة عن اس تغالل طاقة اجلسم يف جلب املتعة النفس ية وال يمت اللعب دون طاقة نفس ية أأو حركةجسمية, وهو الرسعة واخلفة يف )بأأنه  :اللعب 
 (  م1999عدس ومصلح (. )تناول الأش ياء أأو اس تعاملها والترصف هبا

 النظري وادلراسات السابقة االإطار -0
 االإطارالنظري: أأوال 0-1
  اذلهنيةاالإعاقة  0-1-1
ىل  :مفهوم االإعاقة اذلهنية1- 0-1-1  تعرف بأأهنا حاةل من تأأخر منو الطفل أأو عدماكامتل منو ادلماغ أأثناء فرتة منو الطفل من مرحةل وجوده يف الرمح اإ

ىل وجود اضطرابت معينة يف الوظائف الطبيعية واحلياتية  للطفل ويه تتفاوت حسب مرحةل ما بعد الوالدة وبلوغه معر امخلس س نوات مما يؤدي اإ
و شدة احلاةل من حاالت بس يطة ومتوسطة وشديدة جداً دلرجة أأن التعامل معها يعد صعبًا جداً وحاالت أأخرى غري حمددة وال  يس تطيع الطبيب أأ 

دراك و اذلاكء والاسييعاب واللغة وا لنطق واحلركة وبطء التعمل دلى الأخصايئ تقيميها علمياً أأو طبياً ويه بحملصةل تؤثر بشلك كبري عىل مس توى االإ
منا يه حاةل اضطرابت عقلية . الطفل أأو املصاب هبهه احلاةل عاقة جسدية وليس لها عالقة مباشة بلتوحد اإ ال ررتبط االإعاقة اذلهنية بوجود أأي اإ

 .متع والبيئة احمليطة بهنشأأت لطفل بعدة أأس باب بيئية أأو طبية أأو وراثية أأثرت بشلك مباش عىل سلوك الطفل يف التعامل مع اجمل 
 :أأس باب االإعاقة اذلهنية 1-0- 0-1
ىل حدوث اضطرابت عقلية متفاوتة يف شدهتا بناًء عىل- مكية  الوالدة املتعرسة واليت شسبب يف حدوث نقص يف رروية الأوكسةني لدلماغ مما يؤدي اإ

متام   .وظيفته الطبيعيةالرضر اذلي حلق بدلماغ جراء فقد مكيات الأوكسةني الالزمة الإ
 .احلوداث اليت تصيب الرأأس, وتؤثر عىل ادلماغ بشلك مباش-
ىل حتطمي أأو تدمري بالاي ادلماغ-  .عوامل جينية مكيس بة من الأبوين,أأو بعض الاختالالت اجلسمية اليت تؤدي بدورها اإ
 .وبلتايل زايدة حاالت االإعاقة العقلية بأأنواعهاسوء التغهية عند الأم احلامل واذلي يؤثر بشلك مباش يف ضعف منو وتطور ادلماغ  -
ىل تلف جزيئ يف اخلالاي املغهية لدلماغ أأو - لهتابت اليت تؤدي اإ اجلهازالعصيب املركزي للطفل وبلتايل حدوث  صابةاإ  حدوث بعض الأمراض واالإ

لهتابت  –مرض احلصبة بأأنواعه –مرض السحايئ -ررارتفاع درجات احلرارة عند الطفل بشلك متك )ومن أأمه تكل الأمراض . االإعاقة اذلهنية  اإ
دوية من قبل الأم احلامل دون وصفة طبية أأثناء فرتة امحلل  –اجلهاز التنفيس   .تناول املرشوبت الكحولية بكرثة يف فرتة امحلل–تناول العقاقري والأ

 :تصنيف االإعاقة اذلهنية 0-1-1-3
 .نقطة( 12-22)االإعاقات اذلهنية وضوحًا ويقدر معدل اذلاكء فهيا مناالإعاقة اذلهنية البس يطة ويه أأقل أأنواع -1
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 .نقطة( 24-42)االإعاقة اذلهنية املتوسطة يقدر فهيا مس توى اذلاكء من -0

 .نقطة( 39-02)االإعاقة اذلهنية الشديدة يكون معدل اذلاكء فهيا من -3
ىل الآناالإعاقة اذلهنية الشديدة جداًويه اليت مل يس تطع الأطباء أأو الأ 4  .خصائيون تقديرها اإ
دارة  :الربانمج 1-0- 0 دارية أأوهماهما, فاالإ الربانمج هو أأحد عنارص التخطيط وهو أأحد عنارص العملية االإدارية واليت يعرب عهنا  أأحيااًنبلوظائف االإ

نسانية ويه وس يةل وليست غاية لتحقيق  الأهداف املوجودة,وهيمت علامء الرتبية الرايضية نوع من أأنواع النشاط اليت تدبل يف مجيع جوانب احلياة االإ
دارة ووظائفها وهماهما اليت لها عالقة مباشة بلعمل الرتبوي الراييض ليسهيل هماهمم وما يعرتضهم من مشالكت أأثناء تنفيه ههه امل هام الأدارية مع بالإ

نفةار املعريف والتكنولويج يقاع واالإ  اليت حتمت علينا الاهامتم بربجمة أأسلوب حياتنا عىل الأسس العملية طبيعة هها العرص اليت تيسم برسعة االإ
ىل حتقيق العمليات التنفيهية للعمليات فهيي هامة عىل مس توى الأفراد وامجلاعة يف مجيع العلوم النظرية بتخصصاهتا . التخطيطية السلمية وصواًل اإ

 (.9م,ص022 0عبد اجمليد شفه. )اخملتلفة
 :أأمهية الربامج 0-1-0-1
كساب عنرص التخطيط فاعلية -1 حيث أأن الربامج عنرص حيوي وأأسايس من عنارص التخطيط ففي غياب الربانمج تصبح معلية التخطيط : اإ

 .انقصة ونقصاهنا جيعلها عدمية الفاعلية
داربة بأأمكلها النةاح والتوفيق -0 دارة وبغياب ا: ركيسب العملية االإ ذأأن التخطيط لعنرص االإ لربامج من التخطيط شسقط فاعليته وجتعهل غري ذي قمية اإ

دارية غري مكمتةل فتصبح الجدوى مهنا وركون مكن حيرث يف املاء  .وبلتايل ركون العملية االإ
دارية لفقدها عنرص التخطيط الاكمل جيعلها غري قادرة عىل حتقيق الأهداف فتصبح : ضياع الأهداف-3 ن عدم اكامتل العملية االإ الأهداف رساًب اإ

 .والأماين أأوهاماً 
جناز الأعامل يف أأقرص وقت ممكن حبيث شس تغل : الاقتصاد يف الوقت -4 حيث تعطى الربامج للزمن قمية وتقلل من الوقت الضائع وشساعد عىل اإ

 .املتيرس أأحسن اس تغالل
ذا اكمتلت العملية الادارية بلك: شساعد عىل جناح اخلطط التدريبية والتعلميية-2 عنارصها تصبح قادرًة عىل حتقيق وتنفيه أأهداف اخلطط املوضوعة  اإ

 .لتصبح خطط انحجة
دراية بأأمكلها وتفشل لعدم : البعد عن العشوائية يف التنفيه-6 ىل معليات التنفيهويكون نييةة ذكل تعرث العملية االإ يف غياب الربامج تيسلل العشوائية اإ

 .اجباتوجود حتديد واحض للمراحل وكيفية تنفيه الو 
ن العمل املس بق بأأسلوب التنقيه املناسب وطريقة التعلمي الأفضل ومكية الوقت املتيرس الإجناز لك هها يساعد عىل ادلقة يف التنفيه-1 عبد اجمليد . )اإ

 (46-42م, ص 0220شق 
 :من بالل حتقيق عدة أأهداف فرعية يهمثل الهدف العام للربانمج املقرتح يف الهدف العاليج واذلي يمت حتقيقه  :اهداف الربانمج 0-1-0-0
 .الهدف البدين-1
 .الهدف الاجامتعي-0

 .الهدف النفيس-3

 (.92م,ص0221فاطمة عبد الرمحن .  )الهدف العقيل-4

 :الاحتياطات اليت جيب مراعاهتا عند تنفيه الربامج  0-1-0-3
جراء معليات حفص طيب شامل للمشرتكني يف الربانمج/1  .رضورة اإ
 .بعمليات االإحامء قبل البدء يف أأي مترين الاهامتم/0
 .مراعاة التدرج يف حتمل التدريب/3
 .مراعاة التغهية املناس بة والراحة الاكفية للمامرسني أأثناء معلية التنفيه/4
 .تطبيق مبدأأ الاس مترارية يف التدريب/2
 .جتنب االإرساعغري املدروس يف معلية التنفيه/6
ن معلية تصممي الربامج الرايضية ليست بلأمر السهل فهيي معلية صعبة تتطلب وجود فرد عىل مس توًى عاٍل من الناحية  :تصممي الربامج 0-1-0-4 اإ

ملام التام بلعلوم اليت  لها اتصال مباش بعملية العلمية والعملية ملام بلعديد من اجلوانب اليت لها عالقة بلربامج يف الرتبية الرايضية يف نفس الوقت االإ
دارةصممي الربامج مثل عمل ت دارية وكها عمل التدريب الراييض فهو قوام العملية الفنية يف تصممي الربامج  االإ حيث أأن الربامج جزء من العملية االإ
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ختبارات واملقاييس يف والعالقة بني عمل التدريب والربامج عالقًة مباشًة واكن ذكل يف احملتوى أأو التنظمي أأو التنفيه أأو التقيمي ونفس الأمهية عمل الا
 (.49ص , املرجع السابق )الرتبية الرايضة 

 :خطوات تصممي برانمج راييض 0-1-0-2
 .الأسس اليت يقوم علهيا الربانمج_1
 .الهدف والأهداف االإجرائية_0
 .حمتوى الربانمج_3
 .تنظمي الأنشطة دابل الربانمج_4
 .تنفيه الربانمج_2
 .الأدوات املس تخدمة يف الربانمج_6
 .تقومي الربانمج_1
 :اللعب 0-1-3
أأن اللعب والطفوةل وهجان لعمةل واحدة فالأطفال يقضون معظم أأوقاهتم  (  002ص, م   0223محمد متويل رمضان  )يرى :مفهوم اللعب 0-1-3-1

الأفراد من  يف اللعب يف البيت واملدرسة والشارع ومجيع الثقافات اخملتلفة بلرمغ من التباين فامي بيهنا احتوت عىل اللعب,  واللعب وس يةل يس تطيع
قامة عالقات مع الآخرين و  صقل هماراهتم لتأأكيد وجودمه وتطوير جناحاهتم يف جماالت احلياة من بالهل,  وكام ذكر باللها تعمل البيئة من حوهلم واإ

(fagen`1981() ,دراك العامل احمليط به ووس يةل الس تكشاف ذاته وقدراته املتنامية أأن اللعب مصدر للتةديدوالابتاكر,واللعب وس يةل للطفل الإ
اةل رمني املهارات احلس ية واحلركية والاجامتعية واللغوية واملعرفية اكفة, وأأداة دافقة للمنو ووس يةل للتحرر من المتركز حول اذل ات, ووس يةل تعمل فعم

 (.وهو كهكل ساحة لتفريغ الانفعاالت
 :أأمهية اللعب 0-1-3-0

ىل امليل ملزاولته -1  .اللعب نشاط طبيعي يدفع الأفراد اإ
ىل أأن حيقق لنفسه ذلة اللعب  -0  .واملرح والرسوراللعب نشاط طبيعي يدفع الفرد اإ

 .اللعب نشاط طبيعي عن طريقه يعرب الفرد عن ذاته -3

ىل ممارسة الأنشطة احلركية -4  .اللعب نشاط طبيعي من بالهل يدفع الأفراد اإ

 .خيلق اللعب دلى الأفراد الشعور بلرسور ويصاحب ذكل الاهامتم بلعمل امللكف هل والتفاين فيه -2

 .فرادوذكل من بالل اكيساهبم للخربات اخملتلفة واملواقف امليشاهبةاللعب الطبيعي يش بع احلاجات الأولية للأ  -6

 .اللعب نشاططبيعي عن طريقه ميكن الأفراد الاس تفادة من الطاقة الزائدة -1

 .اللعب نشاط طبيعي عن طريقه يكيسب الفرد خصائص الشخصية املشاركة -2

ىل حتسني الصحةيساعد اللعب ذو التنظمي اجليد عىل رمنية اجلسم رمنية سلمية بالإضاف -9  .ة اإ

اتحة الفرصة لبناء العالقات الاجامتعية-12      (.00م, ص0221مصطفى الساحئ محمد, .)يساعد اللعب املنظم عىل المنو العقيل واإ
ىل( جوشس موتث)وقد قام :أأنواع الألعاب  0-1-3-3  بتقس مي الألعاب عامًة طبقًا لنوع النشاط اذلي يقوم به الفرد اإ

 (.حركية غري)أألعاب هادئة  -1
 .أألعاب حركية -0

كري وحل فالألعاب الهادئة يه تكل الألعاب اليت رمتزي بقةل املتطلبات احلركيةأأوعدهما ,ومن أأمثلهتا أألعاب الانيباه واملالحظة والتصور و التف
ىل ذكل  .الألغاز, وكهكل خمتلف أألعاب الطاوةل والورق وما اإ

 :كام ييلأأما الألعاب احلركية فهيي ششمل الأنشطة الرايضية 
 (.يف املاء-اخلالء-تدريب احلواس -القوة والرشاقة -الكرات-اجلري  –أألعاب الغناء )الألعاب الصغرية  -1
 (.00_03م,ص1961محمد حسن عالوي . )الألعاب الرايضية الكبرية -0

 :شوط الألعاب 0-1-3-4
 .اختيار أألعاب لها أأهداف رربوية حمددة ويف نفس الوقت مثرية وممتعة -1
 .قواعد اللعبة سهةًل وواحضًة وغرَي معقدةأأن ركون  -0

 .أأن ركون اللعبُة مناس بَة خلربات وقدرات وميول التاليم -3
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آ يف اللعبة -4 آوحمددأ  .أأن يكون دور التلميه واحضأ

 .أأن ركون اللعبة من بيئته -2

 .(40م,ص0222ربيع هادي مثعان . )أأن يشعر التلميه بحلرية والاس تقاللية يف اللعب -6

ىل تعقيدات همارية كبرية حيث ميكن للقامئ عىل تنفيهها حتديد بعض  :الألعاب الصغريةمفهوم  0-1-3-2 يه عبارة عن أألعاب بس يطة التنظمي,والحتتاجاإ
 وتعتربالألعاب الصغرية وس يةل من الوسائل. وقد رمني دليه همارة الاس تكشاف وحل املشالكت احلركية. القوانني اخلاصة لها وفقًاللهدف املراد حتقيقه

ا حتتوى عىل عنرص اليت شساعد يف قدرة اجلسم بدنيًاوهماراًي كام شساعد الفرد عىل أأن يعمل معالً ممثراً لصاحل امجلاعة كام متتاز الألعاب الصغرية بأأهن
تقان الأداء املهاري والارتقاء بملس توى البدين  (.111, ص 1994أأنور اخلويل, ) املنافسة وهو عامل من عوامل اإ

ىل مجموعات  :ماهية الألعاب الصغرية وتعريفها 0-1-3-6 الألعاب الصغرية يه مجموعة من الألعاب املتعددة اجلوانب اليت يؤدهيا فرد أأو أأكرث وتنقسم اإ
ىل طبيعة نشاطها ىل تأأثريها الرتبوي والتعلميي وكهكل اإ اعد ومسيت كهكل لأهنا بس يطة من حيث القو .متةانسة ختتلف لك مجموعة عن غريها بلنس بةاإ

راد والقوانني والرشوط املوضوعة لها ومن حيث الأدوات املس تخدمة وكهكل اعامتدها عىل مساحات صغرية ومالعب حمدودة ضيقة, ويقبل علهيا الأف
ذ أأهنا رمتزي بطابع املرح والرسور واليسلية والتنافس املوجه.من اجلنسني مبختلف أأعامرمه ومراحلهامدلراس ية بلك رغبة وحامس وششويق  اإ

ش ب.الرشيف ماكنياته وقدراته وكهكل اإ اع وهتمت الألعاب الصغرية بتطوير الفرد بالل مراحل منوه وتييح هل مجيع الفرص املناس بة لتمنيةاس تعداداته واإ
جيابيًاومنتةاً ( البدنية والعقلية والنفس ية)حاجاته الأساس ية   .فضاًلعن ركوين خشصية انجضة متاكمةل حىت تصبح عنرصاً اإ

 :صائص الألعاب الصغريةخ 0-1-3-1
هنا تتصف بملنافسة العادةل لتحديد املس توى-1  .تظهر الفائز واملهزوم بصورة قاطعة حيث اإ
ىل تدريب ورركزي كبريين-0  .تتطلب هجوداًبدنية ونفس ية وعقلية وهمارية وحتتاج اإ

جبار -3  (.32-09م, ص 0220مكونة فريق )تعترب أأنشطة رايضة اختبارية حمببة ميارسها الأفراد دون ضغوط أأواإ
ذ أأهنا متهد السبيل حنو الرتبية اخلُلقية واالإرادية, ويف اجملاالت الكثرية   :ممزيات الألعاب الصغرية  0-1-3-2 رمتزي الألعاب الصغرية بقميهتا الرتيوية اإ

لعاب شسهم يف رمنية سامت التعاون والوالء والنظام والطاعة والأمانة والاعامتد عىل النفس والكفاح يف سبيل الفوز والشةاعة واجلرأأة وغريذكل من  للأ
كام تعترب الألعاب الصغرية من الوسائل الهامة اليت شسهم يف رمنية خمتلف القدرات العقلية لأهنا تنيج للفرد .خمتلف السامت االإراديةواخلُلقية امحليدة 

دراك والتصور والته ىل ذكل من خمتلف العمليات العقلية, وممزيات الألعاب الصغرية كثرية فرصًا متعددًةلتمنية رسعة التفكري والترصف واالإ كر وما اإ
 :ومتنوعة وسوف نلخصها يف النقاط التالية

ىل النف -1 حتمل يف طياهتا الطابع التنافيس اذلي يمتثل يف الكفاح ادلامئ واملباش وهجاً لوجه مع -ارتباطها بعنارص املرح والرسور واالإاثرةاحملببة اإ
ال يف هناية املنافسة  .املنافس والتتحدد نييةة هها الكفاح اإ

طار قانون اللعبة-0 ماكنياهتا اجلسامنية ومتطلباهتا اذلهنية مما يسمح بتعدد السلوك احليس والتفكري اخلالق دابل اإ  .تتعدد اإ
ماكنية ممارسة عدد كبري مهنا حتت ظروف مبسطة دون احلاجة لكثري من املتطلبات املادية-3 اكلأدوات والأهجزة بل ميكن الاعامتد عىل الأدوات  اإ

 .البديةل

جيابية عىل ثقته-4 تقان عدد كبري من الألعاب الصغرية يف وقت قصري نسبيًا مما مينح الفرد بربات النةاح اليت تؤثر بصورة اإ بنفسه  سهوةل تعمل واإ
 .وقدراته

 .يع الأفرادشسهم الألعاب الصغرية بقدر كبري يف اسيامثر وقت الفراغ مجل -2

 .ميكن أأن متارس جبهد متوسط أأو عايل تبعاً دلرجة التحمل والسن والقدرات البدنية واحلركية-6

 .تعد الألعاب الصغرية من أأمتع ما يؤديه لك من اجلنسني يف ش ىت الأعامر وأأثناء لك املوامس واملناس بات-1

 .العبال تتطلب راكليف مادية كبرية من حيث الأدوات واملالبس وامل-2

 .تعد طريقًا لتةديد النشاط والشعور بلسعادة-9

ىل الصعب-12  (.32-36ص ,م0220فريق مكونة .)شش متل عىل مجموعات من الألعاب اليت تتدرج صعوبهتا من السهل اإ
لعاب الصغرية  0-1-3-9  :صفات الربانمج املثايل للأ

آ   :يفسح اجملال للمامرسة للجميع: أأول
خمتلفة من الألعاب حبيث توجد أأنشطة تيناسب مع خمتلف امليول ومس توايت القدرات احلركية ومراحل المنو واملهارات يوفر الربانمج أأنواع -1

 .احلركية
 .يوفر الربانمج الأدوات واالإماكنيات الالزمة املساعدة يف الأداء-0
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 .الربانمج وليس جملموعة خمتارة من التالميه ذوي املهارات املمزيةيوفر الربانمج القيادة املسؤوةل والاكفية اليت تغطي مجيع الأفراد املوضوع هلم -3

 .ال شس تغل اجملموعة اخملتارة املمزية من التالميه بصورة حتجب امليل حنو التالميه حمدودي القدرات-4
جراءات عوامل الأمن والسالمة للوقاية من االإصابت البدنية :رمنية اجلانب الصحي: اثنيا واليسمح للمنافس أأن يعرض نفسه أأو  ميارس الفرد لك اإ

 .زميهل للخطر أأثناء أأداء الألعاب
يراعي أأن يغرس ويمني فكرة الرغبة اجلادة واملنصفة يف الفوز النظيف أأكرث من أأمهية الفوز نفسه وال يضحي  :مراعاة حتقيق الأهداف الرتبوية: اثلثا

 .من امليول الفنية الأخرىبلقمي الروحية كام يغرس الاحرتام للميول العملية وغريها 
 التأأكيد عىل العالقات الاج: رابعا

 :متاعية وتطويرها
جامتعي املقبول-1  .مساعدة الفرد ليةد الرضا والارتياح يف السلوك االإ
 .يغرس يف النفس الاحرتام والصداقة من قبل املنافس-0

دارة والاجتاهات -3  .والسلوكيوفر القيادة اليت تعطي املثال الطيب يف االإ

دراك مواطن اليشابه بني مواقف احلياة ومواقف اللعب -4  (.69-62.املصدر السابق )يساعد الفرد عىل اإ
 ادلراسات السابقة 0-0
 :   م بعنوان0226دراسة بوراس فاطمة الزهراء  0-0-1

طفال املتخلفني عقلياً )  حيث اس تخدم يف ههه ادلراسة املهنج التجرييب  (.أأمهية الألعاب الصغرية يف حتسني املس توى البدنية ومس توى اذلاكء للأ
ىل املهنج املسحي وذكل ملعرفة واقع الأطفال املتاخرين عقلياً بملراكز اخلاصة ومت اختيار عينة ادلراسة بطريقة مقصودة ت رتاوح أأعامرمه من بالإضافة اإ

ىل معيارالعمر العقيل بوصفه احملك الس يكولويج اذلي  12ميثلون عينة جتريبية و 12س نة, (  10-12) ميثلون العينة الضابطة, ولقد اسيند الباحث اإ
قابلني للتعمل بعد معاجلة ال%  12-22س نوات مع حتديد نس بة اذلاكء ومه  من ( 9-2) يقوم عليه تصنيف التأأخر العقيل اذلي يرتاوح يف ادلراسة من

حصائيًا وبعد املقارنة بني الاختبارات القبلية والبعدية للفئتني الضابطة والتجريبية  نتاجئ ادلراسة النتاجئ لصاحل العينة التجريبية يف الاختبارات  جاءتاإ
طفال املتأأخرين عقليًايف التعمل بعد أأن اس تفدان من قابليهتم أأثرت عىل الأ ( الالعاب الصغرية)البدنية واختبارات اذلاكء,أأي أأن املثريات احلس ية احلركية 

ن الفرضية الرئيسة حمققة(اذلاكء)البدنية لتحسني قدراهتم العقلية   .,أأي أـأ
 :بعنوان 0220دراسة أأمحد بوسكر,   0-0-0
 42املهنج الوصفي مث اختريت العينة اليت بلغ عددها اس تخدم (. النشاط الراييض الرتوحيي دلى الأطفال املتخلفني عقلياً بملراكز النفس ية الرتبوية) 

س نة واكنت النتاجئ للك املراكز النفس ية الرتبوية ال تعمتد عىل تعلمي أأطفالها عىل برامج علمية من طرف أأخصائيني  10-9طفاًل ترتاوح أأعامرمه من 
اخلاصة كعمل النفس االإلكينيك والس يكولويج لأطفال غري عاديني, أأمجع اجامتعيني ونفس يني, يس متد املهنج مبادئه وأأسسه من العلوم املتصةل بلرتبية 

ىل املوس يقى والأنشطة الرايضية الرتبويون عىل أأن الأطفال املتخلفني عقلياً يفضلون الاس امتع  اإ
جراءات ادلراسة -3  اإ
جراءات ادلراسة واملهنج  :متهيد 3-2 وجممتع ادلراسة وكيفية اختيار العينة ووسائل مجع البياانت واخلطوات  اذلي اس تخدمتناول هها الفصل اإ

حصائية الالزمة  .االإجرائية لتقنني الربانمج واملعاجلات االإ
شس تخدم التجربة ىف حفص واختبار فرض  ادلراسة اليتهو تكل :) واذلي يعرف بأأنه املهنج التجريىب الباحثتاناس تخدمت  :مهنج ادلراسة 3-1

نطالقه بني متغريين أأوعاملني, وذكل عن طريق ادلراسة للمواقف املتقابةل الىت ضبطت   لك املتغريات ماعدا املتغري  معني, يقرر  اذلي هتمتاإ
 . cte.univ-setif.dz( بدراسة تأأثريه الباحثتان

فه   بأأنه تغيري معدي مضبوط للرشوط احملددة حلدٍث ما مع مالحظة التغيريات الواقعة  www.alukah.neم 0213أأمحد ابراهمي خرض, ) كامعرَّ
 .ذات احلدث وتفسريها

 :حدود ادلراسة   3-0
 .اخلرطوم ذلوي الاحتياجات اخلاصة مبحلية شق النيل الية الأرزاقمبركز النيل  الطالب املعاقون ذهنياً : احلدود البرشية 3-0-1
جراء ههه ادلراسة يف الفرتة الزمنية من مت : احلد الزمين 3-3-0  م0219-م0212اإ
 .والية اخلرطوم-حملية شق النيل -اخلاصة  الاحتياجاتمبركز النيل الأزرق ذلوي : احلد املاكين 0 -3-4
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اخلرطوم وقد احنرصت أأعامرمه مبركز النيل الأزرق حملية شق النيل بوالية  يمتثل جممتع ادلراسة من الطالب املعاقني ذهنيا  :جممتع ادلراسة 3 -3
مت اختيار هها املركز دون غريه لتوفر مجيع الفئات العمرية للطالب حيث يقبل يف . طالباً ( 32)وس نه وقد بلغ عددمه (  32-10)من الفئه العمرية 

ي موحد وهتيئة البيئة اجليدة كام يتوفر يف املركز بعض اخلدمات الرضورية للطالب من ررحيل وز. س نة( 22-4)هها املركز الطالب من معر 
 .مع تنوع املس توى الاجامتعي والاقتصادي لأرس الطالب. لدلراسة

س نوات ( 6-4)العقيل بني     ينحرص معرمهاذلين . مت أأختيار عينة ادلراسة بلطريقة العشوائية من الطالب املعاقني ذهنياً   :عينة ادلراسة 3-4
 اسيبعاد بعض الطالب لعدم التةانس بني اجملموعتني وباصة التةانس يف العمر العقيل واذلاكء وفقاً س نة,ومت( 32-10)ويقابل العمر الزمين من 

لىقسمني, (12-32)بملركز واملسةةل نتاجئه يف امللفات فقد اكن حاصل ذاكء أأفراد اجملموعتني بني ( 1921)لتطبيق مقياس اذلاكء ,ومت تقس مي العينة اإ
وذكل لضبط التعمل اذلي حيدث نييةة للنضج الطبيعي من فئة االإعاقة اذلهنية البس يطة واملتوسطة وفق تصنيف  مجموعة جتريبية ومجموعة ضابطة

 .بضبط وتثبيت املتغريات من حيث املس توى الاقتصادي والاجامتعي واملس توى التعلميي الباحثتانقامت (. 1921)كيريك 
 :الاختبارات واملقاييس مجلع البياانت, وقد اش متلت عىل الاختبارات التالية الباحثتاناس تخدمت  :وسائل مجع البياانت 3-2
ختبار الانيباه-1  .اإ

ختبار الرتكزي-أأ   .اإ
ختبار ادلقة-ب  .اإ

ختبار التوازن-ج  .اإ

نيباه-1 ختبار االإ ىل أأربعة جماميع تقف بشلك قاطرة بلف خط البداية وعىل خط ا(: مجع الكرات)هو : اإ لهناية,وأأمام لك مجموعة يقسم املعمل التالميه اإ
حدى علب الكرتون, يعطي املعمل التلميه الأول من لك مجموعة مخس كرات صغرية وعند سامع صاف رة يقف أأحدأأعضاء فريق العمل املساعد وجبانبه اإ

ىل الصندوق مث يقوم فريق العمل املساعد حبساب الكرات اليت جيمعها لك تلميه, بعدها يقف يف هناية  املعمل يقوم لك تلميه بريم الكرات بلتتابع اإ
 .القاطرة ويأأيت دور التلميه الثاين ميارس اللعبة وهكها حىت هناية الوقت اخملصص لها

ختبار الرتكزي-0 رجاعها ( مترير الكرة بني الساقني: )اإ آخر العب واإ ىل قاطرتني عن لك قاطرة كرة جيب متريرها بني الساقني حىت هناية أ تقس مي الفريق اإ
ىل املعملبنفس الطر  لىأأول العب ويقوم بعد ذكل بتوصيلها اإ  .يقة اإ

ختبار ادلقة-3 شارة املعمل يبدأأ التلميه ( الهتديف بكرة صغرية: ) اإ ىل مجموعتني مجموعة بشلك قاطرة بلف خط البداية وعند اإ يقسم املعمل التالميه اإ
عادة مسكها وعند وصوهل ىل أأعىل واإ ىل  الأول من لك قاطرة بريم الكرة اإ ىل السةل ويعود مرسعااإ ىل الالعب  ادلائرة يقف ويقوم بعملية الهتديف اإ اإ

 .الثاين وهكها
ىل أأربع مجموعات تقف بلف خط البداية عىل شلك قاطرة( بريد التوازن: )اإ ختبارالتوازن-4 وأأمام لك مجموعة عمل عىل خط الهناية  تقس مي التالميه اإ

ىل اجلانب ومييش ويعطي املعمل التلميه الأول من لك مجموعة قرص شارة البدء بللعب حيمل التلميه القرص ويضعه فوق رأأسه وميد اذلراعني اإ ًا وعند اإ
آخر تلميه ىل أ ىل التلميه الثاين اإ  .بلقرص عىل خط مس تقمي حىت وصوهل العمل عندها يزنل القرص وميسكه بيده مث يعود ليناوهل اإ

لأهنا تعترب من فالسفة الرتبية احلديثة ( البس دس يدرس)بتصممي الربانمج متبعًة فلسفة  تانالباحث قامت  :الربانمج املقرتح بصورته الأولية 3-6
 :مباديرتبوية يه يف الرتبية حيث قامت فلسفهتا عىل عدة

دراك وتدريب اخلواص -  .من الرضوري رمنية معارف الطفل عن طريق رمنية االإ
اليت تنادي بلتعمل عن ( جون دبوي)لنشاط الطبيعي للطفل ويه بهكل تتفق مع فلسفة املعاقني ذهنيًا ب أأن شس تغل الرتبية من أأجل الأطفال -

 .طريق العمل
وحمور رئيس وششلك اجملموعة موضوعات طبيعية جيمع بيهنا رابط قوي  يعين أأن خمتلف املوضوعات تتجمع حول عنرص مبدأأ الربط والرتكزي وهو -

طفال   .املعاقني ذهنيًا حيث أأن رابط املوضوعات يف مجموعات طبيعية جيعل مضموهنا أأسهل فهامً عىل الأطفالويعترب الرابط بيهنام أأكرث أأمهية للأ
ذ أأردان للتعمل أأن حيدث  اس تخداماتكيد الصفة النفس ية أأو الوظيفية للتعمل فهيي تعتقد اعتقاداً جازمًا برضورة - النشاط املتعمل يف احلياة الواقعية اإ

 .ويصبح ذا فاعلية وظيفية يف حياة هؤالء الأطفال
 .يوحض ذكل(1)وملحق رمق  ينبغي مراعاة الفروق الفردية يف تعلمي ههه الفئة من الأطفال-

 (:عيةالصدق والثبات واملوضو )املعامالت العلمية : خطوات تقنني الربانمج 1 -3-6
 :بتباع اخلطوات التالية الباحثتانقامت : اخلطوات االإجرائية الأوىل

جراء الاختبارات - ِّقات اليت قد تظهر عند اإ  .تاليف الأخطاء واملعوم
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 .مدى صالحية املاكن اخملصص الإجراء الاختبارات-
 .التأأكد من صالحية الأدوات والأهجزة املس تخدمة يف ادلراسة-

جراء الاختباراتالتعرف عىل مدى كفاء-  .ة فريق العمل املساعد يف اإ

الانيباه والرتكزي وادلقة )جبمع الاختبارات املقرتحة اليت تقيس بعض املهارات العقلية  اتالباحثقامت  :الأوىل ادلراسة الاس تطالعية 3-6-0
وبعد تفريغ ههه الاس امترات وبعد الاطالع عىل النييةة ,( 12)من اخلرباء املتخصصني يف جمال الرتبية الرايضية واذلين يبلغ عددمه (. والتوازن

ىل حتديد الاختبارات املن الباحثتانتوصلت   .اس بة لههه ادلراسة من حيث وهجة نظر اخلرباءاإ

عاقة طالبًا مصابني ( 12)الهدف من ههه ادلراسة هو جتربة الاختبارات قيد ادلراسة عىل عينة قواهما :الثانية ادلراسة الاس تطالعية 3-6-3 بالإ
. ختبارات ومدى فهم الطالب لها وكيفية أأدااام وذكل للتأأكد من مدى موضوعية الا1/9/0219يف مركز النيل الأزرق وذكل بالل فرتة  اذلهنية

وحتديد وتوفري الأدوات الالزمة, وشحت للمساعدين كيفية  واخلرجينيبالس تعانة ببعض الزمالء  اتالباحثلتطبيق الاختبارات واملقاييس قامت 
جراء القياسات ورصدت ادلرجات  .وهها مبثابة موضوعية الربانمج. اإ

 .أأس ئةل الاختبار نفس املعىن عند خمتلف أأفراد العينة اذلين يطبق علهيم الاختبارهو أأن تعطي :املوضوعية

حنراف املعيارى ومعامل  الباحثتانالإجياد الثبات والصدق قامت  (:الثبات والصدق)املعامالت العلمية بس تخراج املتوسط احلساىب واالإ
 .يوحض ذكل أأدانه( 1)من جممتع ادلراسة, واجلدول رمق ( 12)الارتباط لعينة 

 يوحض صدق وثبات الاختبار( 1) جدول رمق 
مس الاختبار ت  الصدق (الثبات ) معامل االإرتباط املعيارى االإحنراف املتوسط احلساىب اإ

نيباه  .1  2.93 2.21 2.66 0.44 اختباراالإ
 2.96 2993 2.60 0.90 اختبار الرتكزي  .0
 2.94 2.29 2.69 0.22 اختبار ادلقة  .3
 2.91 2.92 2914 3.42 اختبار التوازن  .4

, (96)والصدق بلغ ( 93)بلغ والختبار الرتكزي, (93)والصدق ( 21)أأعاله أأن معامل الثبات الختبار الانيباه بلغ ( 1)يالحظ من اجلدول رمق   
ويه نسب عالية تؤكد مدى صدق وثبات . ( 92) والصدق بلغ ( 2.14), والختبار التوازن بلغ ( 94)والصدق بلغ ( 29)والختبار ادلقة بلغ

جراء .مقاييس الاختبارات عينة ادلراسة جراء بع الاس تطالعية اتفقادلراسات  بعد اإ ض التعديالت البس يطة احملمكني عىل الربانمج املقرتح مع اإ
ضافة التكرارات ىل الربانمج بصورهتا الهنائية كام ييل. واإ  :كام مت التأأكد من ثبات وصدق الاختبارات وعليه مت التوصل اإ

 :الربانمج بصورته الهنائية  1 -3
 .دلى الطالب املعاقني ذهنياً  برانمج مقرتح بس تخدام النشاط احلريك والألعاب الصغرية لتحسني بعض القدرات العقلية:مس الربانمج أأ 

طاةل ولعبتني صغريتني واثنيني من النشاط احلريك عىل أأن خيتار :حمتوى الربانمج حيتوي الربانمج املقرتح للمعاقني ذهنيًا عىل االإحامء والمترينات واالإ
 .مهنا الأفضل ويطبق مهنا واجلزء اخلتايم

 :حيتوي الربانمج عىل الآيت
 ادلقة والتوازن–الرتكزي  –الانيباه )القدرات العقلية للمعاقني ذهنيًا  حتسني بعض:هدف الربانمج

ىل أأربع وحدات أأس بوعياً   :وحدات الربانمج  .مت تقس مي الربانمج اإ
 .دقيقة( 42: )زمن الربانمج

 .واجلزء الرئيس واجلزء اخلتايم ركون وحدات الربانمج من املقدمة: مكوانت وحدات الربانمج
طاةل واملرونةبس تخدام اجلري ومترينات ( هتيئة اجلهازين ادلوريني التنفيس واجلهاز العضيل)االإحامء : اجلزء المتهيدي واذلي يمت فيههو :املقدمة  .االإ

ىل الصعب ومن : اجلزء الرئيس نشطة الرايضية مع مراعاة التدرج من السهل اإ ىلحيتوي عىل الألعاب الصغرية والأ لزمن املركب مع مراعاة ا البس يط اإ
 .والتكرار

ىليس تخدم فيه مترينات الهتدئة لرجوع  :اجلزء اخلتايم  .يوحض ذكل( 3)وملحق رمق .حالته الطبيعية اجلسم اإ
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 :تطبيق الربانمج 3-2
بتجهزي امللعب والأدوات والأهجزة وبعد ذكل مت تنفيه الربانمج عىل العينة املقصودة يف مركز  الباحثتانبعد وضع الربانمج يف صورته الهنائية قامت 

يف الفرتة الصباحية من الساعة (م0219/ 1/12-1/9)وقد مت تنفيه الربانمج يف الفرتة  أأسابيع 4النيل الأزرق وتنفيهه حسب اخلطة املوضوعة ملدة 
(2-12.) 

 :خدمة يف ادلراسةالأساليب االإحصائية املس ت 3-9
حصائية للعلوم الاجامتعية وذكل بس تخدام الأساليب االإحصائية املناس بة ويه ات الباحثقامت   :بس تخدام احلزمة االإ

 .املتوسط احلسايب -  .االإحنراف املعياري -  .النسب املئوية -  .عامل برسونمى - .معادةل س يربمان براون -
 وتفسريهاعرض النتاجئ ومناقش هتا وحتليلها -4
 .حيتوي هها الفصل عىل عرض النتاجئ وحتليل وتفسري ومناقشة النتاجئ :متهيد 4-2
جابة عىل فرض ادلراسة الأول واذلي ينص عىل: وتفسريها عرض نتاجئ الفرض الأول ومناقش هتا وحتليهل4-1 حصائية بني :لالإ توجد فروق ذات دالةل اإ

 االإعاقة اذلهنية مبركز النيل الأزرق بوالية اخلرطوم؟ ىف صفة الانيباه ذلوي والبعدى القياسني القبىل
( 0) رمق  الإجابت العينة عن اختبارات وقياسات الانيباه, واجلدول( ت)املعيارى وقمية  والاحنرافبس تخراج املتوسط احلساىب  الباحثتانقامت 

 .التايل يوحض ذكل
 الإجابت العينة عن قياسات متغري االإانيباه( ت ) ة احلساىب واالإحنراف املعيارى وقمي يوحض املتوسط( 0)جدول رمق 

قمية  ادلالةل
 (ت)

 م القياس القبىل القياس االبعدى

 املتوسط احلساىب االإحنراف املعيارى املتوسط احلساىب املعيارى االإحنراف

 -1 0.22 2.11 0.42 2.90 1.23 غري دال

- 0 1.02 2.42 1.42 2.42 0.42 دال
- 3 1.62 2.22 0.02 1.32 0.21 غري دال

- 4 3.22 2.29 3.22 2.29 0.40 دال
- 2 0.42 2.29 3.22 2.11 9.1 دال

- 6 1.22 2.21 1.42 2.22 1.9 غري دال
- 1 1.02 2.42 1.42 2.29 1.2 غري دال

- 2 1.42 2.29 1.22 2.29 4.93 دال
- 9 3.02 2.24 4.22 2.24 0.22 دال
- 12 1.02 2.42 1.02 2.22 0.11 دال

- 11 1.02 2.42 1.22 2.22 1.1 غري دال
- 10 0.42 2.24 3.22 2.29 0.22 دال
- 13 1.42 2.22 0.42 2.29 3.01 دال
- 14 0.42 2.29 3.02 2.24 0.40 دال

- 12 0.20 2.96 3.22 1.1 1.1 غري دال
 ( 0.12) اجلدولية ( ت*)

حصائية يف ( ت)أأن قمية ادلرجة (  0)  رمق حض اجلدولو   حصائيا% (  62)من القياسات بنس بة( 9)احملسوبة جاءت داةل اإ يف " ومل ركن داهل اإ
حنراف معيارى بلغ ( 0.42)مبتوسط حساىب ( 2)حيث جاء ىف املرتبة الأوىل القياس , % (.42)قياسات بنس بة ( 6) ىف القياس القبىل (  2.29)واإ

حنراف معياري بلغ ( 3.22)ومبتوسط حساىب  مبتوسط حساىب ( 2)وىف املرتبة الثانبة  القياس (  9.1( )ت ) ىف القياس البعدى وبلغت ( 2.11)واإ
حنراف معياري بلغ (  1.42) حنراف معياري بلغ ( 1.22)ىف القياس القبىل ومبتوسط حساىب (  2.29)واإ ت ) ىف القياس البعدى وبلغت ( 2.29)واإ

حنراف معياري بلغ ( 1.42)مبتوسط حساىب ( 13)ة الثالثة القياس , وىف املرتب( 4.93( ) ( 0.42)ىف القياس القبىل ومبتوسط حساىب (  2.22)واإ
حنراف معياري بلغ  حنراف ( 3.02)مبتوسط حساىب ( 9), وىف املرتبة الرابعة القياس ( 3.01( )ت ) ىف القياس البعدى وبلغت ( 2.29)واإ واإ
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حنراف معياري بلغ ( 4.22)س القبىل ومبتوسط حساىب ىف القيا( 2.24)معياري بلغ  , وىف ( 0.22( )ت ) ىف القياس البعدى وبلغت ( 2.24)واإ
حنراف معيارى بلغ ( 0.42)مبتوسط حساىب ( 10)املرتبة اخلامسة القياس  حنراف معياري ( 3.22)ىف القياس القبىل ومبتوسط حساىب ( 2.24)واإ واإ

حنراف معياري بلغ ( 0.42)مبتوسط حساىب ( 14), وىف املرتبة السادسة القياس ( 0.22( )ت ) غت ىف القياس البعدى وبل( 2.29)بلغ  واإ
حنراف معياري بلغ ( 3.02)ىف القياس القبىل ومبتوسط حساىب ( 2.29) , وىف املرتبة السابعة ( 0.40( )ت ) ىف القياس البعدى وبلغت ( 2.24)واإ

حنراف( 3.22)مبتوسط حساىب ( 4)القياس  حنراف معياري بلغ ( 3.22)ىف القياس القبىل ومبتوسط حساىب ( 2.29)معياري بلغ  واإ ىف ( 2.29)واإ
حنراف معياري بلغ ( 1.42)مبتوسط حساىب ( 0), وىف املرتبة الثامنة القياس ( 0.40( )ت ) القياس البعدى وبلغت  ىف القياس القبىل ( 2.22)واإ

حنراف معياري بلغ ( 0.42)ومبتوسط حساىب  مبتوسط ( 12), وىف املرتبة التاسعة القياس ( 0.42( )ت ) ىف القياس البعدى وبلغت ( 2.29)واإ
حنراف معياري بلغ ( 1.02)حساىب  حنراف معيارى بلغ ( 1.02)ىف القياس القبىل ومبتوسط حساىب ( 2.41)واإ ىف القياس البعدى وبلغت ( 2.22)واإ

ىل وجد فروق ذات دالةلوههه النييةة جتيب عىل فرض ادلراس( . 0.11( )ت )  حصائية بني القياسني القبىل والبعدى  ة الأول واذلى يشري اإ اإ
حص ائية بني ولصاحل القياس البعدى ىف صفة الانيباه دلى ذوى االإعاقة اذلهنية مبركز النيل الأزرق بوالية اخلرطوم, وذكل بوجود فروق ذات دالةل اإ

, وهها يؤكد ان % ( 62)بعض ذوى االإعاقة اذلهنية مبركز النيل الأزرق بوالية اخلرطوم وبنس بة القياسني القبىل والبعدى ىف صفة الانيباه دلى 
جيابيًاىف رمني  .ة صفة الانيباهالربانمج املقرتح بلألعاب الصغرية والنشاط احلرىك ذلوى االإعاقة اذلهنية مبركز النيل الأزرق بوالية اخلرطوم أأثراً اإ

أأن الانيباه والتهكر دلى املعاقني عقليًايواجه ( م 1992كامل درويش وأأمني اخلويل )و ( م 0221ل نصيف جرب عاد)ويؤكد ههه النييةة لك من 
عاق من اتثري قصوراً كبرياً, فاإن معلية المتيزي بني الأش ياء بدورها س تكون دون املس توى مقارنة بلعاديني ذلكل البد من ممارسة الرايضة ليس تفيد امل

لىأأن ممارسة الطفل املعاق للنشاطات الرايضية سزتيد من الأنيباه والثقة بلنفس والأاطمئنانوششري ادل. الرايضة ىل .  راسات والبحوث اإ واذلى يشري اإ
 .أأن اللعب رضوري للمعاقني ذهنيًا فهو حيقق الكثري من حاجات المنو وتأأثريه يف التعمل

جابة عىل فرض ادلراسة الثاىن واذلى ينص عىل الآيت: عرض نتاجئ الفرض الثاين ومناقش هتا وحتليلها وتفسريها4-0 توجد فروق ذات : )لالإ
حصائية بني القياسني القبلىوالبعدىفى صفة الرتكزي دلى ذوى االإعاقة اذلهنية مبركز النيل الأزرق بوالية اخلرطوم بس تخراج  الباحثتانقامت ( دالةل اإ

حنراف املعيارى وقمية  اإ  .التايل يوحض ذكل( 3)لرتكزي, واجلدول رمقات العينة عن اختبارات وقياسات الإجاب( ت)املتوسط احلساىب واالإ

 الإجابت العينة عن قياسات متغري الرتكزي( ت)املتوسط احلساىب واالإحنراف املعيارى وقمية  يوحض(  3) جدول رمق 
املسلسل  الرمق القياس القبىل القياس االبعدى (ت)قمية  ادلالةل

 املتوسط احلساىب االإحنراف املعيارى املتوسط احلساىب االإحنراف املعيارى لعينة ادلراسة

 -1 3.22 2.29 3.62 2.22 0.14 دال

- 0 0.22 2.42 0.22 2.24 2.10 غري دال
- 3 0.22 2.42 3.42 2.22 3.15 دال

- 4 3.22 2.42 3.22 2.42 1.51 غري دال
- 2 3.22 2.11 0.62 2.22 1.60 غري دال
- 6 0.22 2.21 0.02 2.42 1.81 غري دال

- 1 0.02 2.24 0.42 2.22 6.3 دال
- 2 1.02 2.24 3.42 2.42 8.8 دال
- 9 1.62 2.22 0.22 2.42 2.10 دال
- 12 1.42 2.22 0.22 2.11 2.50 دال

- 11 0.22 2.11 4.22 2.11 1.11 غري دال
- 10 1.62 2.22 3.42 2.22 8.6 دال
- 13 0.42 2.29 3.62 2.22 4.3 دال

- 14 1.22 2.42 3.02 2.42 1.50 غري دال
- 12 1.22 1.29 3.42 2.22 4.8 دال

 ( 0.21) اجلدولية ( ت)
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حصائيا% ( 62) قياسات بنس بة ( 9)احملسوبة جاءت داةل احصائية ىف ( ت)أأن قمية ادلرجة (  3)  رمق حض اجلدولو ( 6)يف " ومل ركن داهل اإ
حنراف معياري بلغ ( 1.02)مبتوسط حساىب (  2)حيث  جاء ىف املرتبة الأوىل القياس % (. 42)قياسات بنس بة  ىف القياس القبىل (  2.24)واإ

حنراف معياري بلغ و ( 3.42)ومبتوسط حساىب  مبتوسط ( 10)وىف املرتبة الثانبة  القياس (  2.2( )ت ) ىف القياس البعدى وبلغت ( 2.42)اإ
حنراف معياري بلغ (  1.62)حساىب  حنراف معياري بلغ ( 3.42)ىف القياس القبىل ومبتوسط حساىب (  2.22)واإ ىف القياس البعدى ( 2.22)واإ

حنراف معياري بلغ ( 0.02)مبتوسط حساىب ( 1)لثالثة القياس , وىف املرتبة ا( 2.6( )ت ) وبلغت  ىف القياس القبىل ومبتوسط حساىب (  2.24)واإ
حنراف معياري بلغ ( 0.42) ( 1.22)مبتوسط حساىب ( 12), وىف املرتبة الرابعة القياس ( 6.3( )ت ) ىف القياس البعدى وبلغت ( 2.22)واإ

حنراف معياري بلغ  حنراف معياري بلغ ( 3.42)قبىل ومبتوسط حساىب ىف القياس ال( 1.29)واإ , ( 4.2( )ت ) ىف القياس البعدى وبلغت ( 2.22)واإ
حنراف معياري بلغ ( 0.42)مبتوسط حساىب ( 13)وىف املرتبة اخلامسة القياس  حنراف ( 3.62)ىف القياس القبىل ومبتوسط حساىب ( 2.29)واإ واإ

حنراف معياري بلغ ( 0.22)مبتوسط حساىب ( 3), وىف املرتبة السادسة القياس ( 4.3( )ت ) ىف القياس البعدى وبلغت ( 2.22)معياري بلغ  واإ
حنراف معياري بلغ ( 3.42)ىف القياس القبىل ومبتوسط حساىب ( 2.42) , وىف املرتبة السابعة ( 3.12( )ت ) ىف القياس البعدى وبلغت ( 2.22)واإ

حنراف معيار ( 1.42)مبتوسط حساىب ( 12)القياس  حنراف معياري بلغ ( 0.22)ىف القياس القبىل ومبتوسط حساىب ( 2.22)ي بلغ واإ ىف ( 2.11)واإ
حنراف معياري بلغ ( 3.22)مبتوسط حساىب ( 1), وىف املرتبة الثامنة القياس ( 0.22( )ت ) القياس البعدى وبلغت  ىف القياس القبىل ( 2.29)واإ

حنراف معياري بلغ ( 3.62)ومبتوسط حساىب  مبتوسط ( 0), وىف املرتبة التاسعة القياس ( 0.14( )ت ) ىف القياس البعدى وبلغت ( 2.22)واإ
حنراف معياري بلغ ( 0.22)حساىب  حنراف معياري بلغ ( 0.22)ىف القياس القبىل ومبتوسط حساىب ( 2.42)واإ ىف القياس البعدى وبلغت ( 2.24)واإ

ىل ,وههه النييةة جتيب عىل فرض ادلراسة الثاين( 0.12( )ت )  حصائية بني القياسني القبىل والبعد ى :  واذلي يشري اإ وجد فروق ذات دالةل اإ
عاقة اذلهنية مبركز النيل الأزرق بوالية اخلرطوم حصائية بني القياسني القبلىوالبعدى .ىف صفة الرتكزي دلى ذوى االإ بأأنه توجد فروق ذات دالةل اإ

, وهها يؤكد أأن الربانمج %(62)قة اذلهنية مبركز النيل الأزرق بوالية اخلرطوم وبنس بة ولصاحل القياس البعدي ىف صفة الرتكزي دلى ذوى االإعا
جيابيًاىف رمنية صفة الرتك ويؤكد ههه . زياملقرتح بلألعاب الصغرية والنشاط احلرىك ذلوي االإعاقة اذلهنية مبركز النيل الأزرق بوالية اخلرطوم أأثر اإ

لىأأمهية اللعب دلى املعاقني ذهنيًا وأأنه يساعد عىل تقوية الرتكزي(م 0223نيومان )و( م0210وديع ايسني التكديين )النييةة لك من   .الذلين يشرياانإ

جابة عىل فرض ادلراسة الثالث واذلي ينص عىل: عرض نتاجئ الفرض الثالث ومناقش هتا وحتليلهاوتفسريها4-3 حصائية : )لالإ توجد فروق ذات دالةل اإ
بس تخراج املتوسط  الباحثتانوقد قامت ( ى صفة ادلقة دلى ذوي االإعاقة اذلهنية مبركزالنيل الأزرق بوالية اخلرطوم؟بني القياسني القبلىوالبعدىف

حنراف املعياري وقمية   .التايل يوحض ذكل (4)ل رمق , واجلدو ادلقةالإجابت العينة عن اختبارات وقياسات ( ت)احلساىب واالإ

 لقياسات العينة ىف صفة ادلقة( ت)حنراف املعيارى وقمية املتوسط احلساىب واالإ  يوحض( 4)جدول رمق 
قمية  ادلالةل

 (ت)
 م القياس القبىل القياس االبعدى

 املتوسط احلساىب االإحنراف املعيارى املتوسط احلساىب االإحنراف املعيارى

 -1 0.62 2.22 3.22 2.42 3.16 دال

- 0 1.62 2.22 0.62 2.29 3.2 دال
- 3 0.22 2.11 0.62 2.22 0.22 دال

- 4 3.42 2.22 3.22 2.29 1.3 غري دال
- 2 3.42 2.22 4.22 2.22 3 دال
- 6 1.22 2.42 3.22 2.42 0.3 دال

- 1 1.22 2.42 1.42 2.22 0.12 غري دال
- 2 1.62 2.29 0.92 2.22 4.64 دال
- 9 1.42 2.22 3.02 2.24 6.1 دال
- 12 1.22 2.11 1.22 2.42 3.6 دال
- 11 1.22 2.42 0.22 2.42 4.1 دال
- 10 0.02 2.24 0.22 2.42 0.22 دال
- 13 1.62 2.22 3.42 2.22 2.6 دال
- 14 1.62 2.29 3.02 2.42 2.9 دال
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- 12 1.42 2.29 0.22 1.29 3.1 دال
 (0.12)اجلدولية ( ت*)

حصائية ىف ( ت)أأن قمية ادلرجة (  4)  رمق اجلدول وحض قياسات ( 0)ومل ركن داةل ىف % ( 26.1) قياسات بنس بة ( 13)احملسوبة جاءت داةل اإ
حنراف معياري بلغ ( 1.62)مبتوسط حساىب ( 13)حيث جاء ىف املرتبة الأوىل القياس % ( 13.3) بنس بة  ىف القياس القبلىومبتوسط (  2.22)واإ

حنراف( 3.42)حساىب  (  1.42)مبتوسط حساىب ( 9)وىف املرتبة الثانبة  القياس (  2.6( )ت ) ىف القياس البعدى وبلغت ( 2.22)معيارى بلغ  واإ
حنراف معيارى بلغ  حنراف معيارى بلغ ( 3.02)ىف القياس القبلىومبتوسط حساىب (  2.22)واإ , ( 6.1( )ت ) ىف القياس البعدى وبلغت ( 2.24)واإ

حنراف معياري بلغ ( 1.62)مبتوسط حساىب ( 14)لقياس وىف املرتبة الثالثة ا حنراف معيارى ( 3.02)ىف القياس القبلىومبتوسط حساىب(  2.29)واإ واإ
حنراف معيارى بلغ ( 1.22)مبتوسط حساىب ( 11), وىف املرتبة الرابعة القياس ( 2.9( )ت ) ىف القياس البعدى وبلغت ( 2.42)بلغ  ىف ( 2.42)واإ

حنراف معيارى بلغ ( 0.22)سط حساىب القياس القبلىومبتو  ( 2), وىف املرتبة اخلامسة القياس ( 4.1( )ت ) ىف القياس البعدى وبلغت ( 2.42)واإ
حنراف معيارى بلغ ( 1.62)مبتوسط حساىب  حنراف معيارى بلغ ( 0.92)ىف القياس القبلىومبتوسط حساىب ( 2.29)واإ ىف القياس البعدى ( 2.22)واإ

حنراف معيارى بلغ ( 1.62)مبتوسط حساىب ( 0)وىف املرتبة السادسة القياس  ,( 4.64( )ت ) وبلغت  ىف القياس القبلىومبتوسط ( 2.22)واإ
حنراف معيارى بلغ ( 0.62)حساىب  مبتوسط حساىب ( 12), وىف املرتبة السابعة القياس ( 3.2( )ت ) ىف القياس البعدى وبلغت ( 2.29)واإ

حنراف معيارى بلغ ( 1.42) حنراف معيارى بلغ ( 0.22)ىف القياس القبلىومبتوسط حساىب ( 2.29)واإ ( ت ) ىف القياس البعدى وبلغت ( 1.29)واإ
حنراف معيارى بلغ ( 1.22)مبتوسط حساىب ( 12), وىف املرتبة الثامنة القياس ( 3.1) ( 1.22)ىف القياس القبلىومبتوسط حساىب ( 2.11)واإ

حنراف معيارى بلغ  حنراف ( 0.62)مبتوسط حساىب ( 1), وىف املرتبة التاسعة القياس ( 3.62( )ت ) ى وبلغت ىف القياس البعد( 2.42)واإ واإ
حنراف معيارى بلغ ( 3.22)ىف القياس القبلىومبتوسط حساىب ( 2.22)معيارى بلغ  , وىف ( 3.12( )ت ) ىف القياس البعدى وبلغت ( 2.42)واإ

حن( 3.42)مبتوسط حساىب ( 2)املرتبة العاشة  القياس  حنراف معيارى بلغ ( 4.22)ىف القياس القبلىومبتوسط حساىب ( 2.22)راف معيارى بلغ واإ واإ
حنراف معيارى بلغ ( 0.02)مبتوسط حساىب ( 10), وىف املرتبة احلادى عرش القياس ( 3.22( )ت ) ىف القياس البعدى وبلغت ( 2.22) واإ
حنراف معيارى( 0.22)ىف القياس القبلىومبتوسط حساىب ( 2.24) , وىف املرتبة الثانية ( 0.22( )ت ) ىف القياس البعدى وبلغت ( 2.42)بلغ  واإ

حنراف معيارى بلغ ( 0.22)مبتوسط حساىب ( 3)عرش القياس  حنراف معيارى بلغ ( 0.62)ىف القياس القبلىومبتوسط حساىب ( 2.22)واإ ( 2.22)واإ
حنراف معيارى بلغ ( 1.22)مبتوسط حساىب ( 6)القياس , وىف املرتبة الثالثة عرش ( 0.22( )ت ) ىف القياس البعدى وبلغت  ىف القياس ( 2.42)واإ

حنراف معيارى بلغ ( 3.22)ومبتوسط حساىب  القبيل  ( .0.3( )ت ) ىف القياس البعدى وبلغت ( 2.42)واإ

ىل  حصائية بني القياسني : وههه النييةة جتيب عىل فرض ادلراسة الثالث واذلى يشري اإ القبىل والبعدى ىف صفة ادلقة دلى وجد فروق ذات دالةل اإ
 ذوى االإعاقة اذلهنية مبركز النيل الأزرق بوالية اخلرطوم  ؟

حصائية بني القياسني القبلىوالبعدى ولصاحل القياس البعديفى صفة ادلقة دلى ذوى االإعاقة اذلهنية مبركز ال  نيل الأزرق بنه توجد فروق ذات دالةل اإ
عاقة اذلهنية مبركز النيل الأزرق و %( 26.1)بوالية اخلرطوم وبنس بة  هها يؤكد أأن الربانمج املقرتح بلألعاب الصغرية والنشاط احلرىك ذلوى االإ

جيابيًاىف رمنية صفة ادلقة ربيع ), و(م1961محمد حسن عالوي ), و(م 0221مصطفى الساحي محمد )وتؤكد ههه النييةة لك من .بوالية اخلرطوم أأثر اإ
لىأأن الأنشطة الرايضية للمعاقني تعمل عىل حتسني هماراهتم وقدراهتم العقلية واذلين( م1991هادي ملعثان   .يشريوانإ

جابة عىل فرض ادلراسة الرابع واذلى ينص عىل:  عرض نتاجئ الفرض الرابع ومناقش هتا وحتليلها وتفسريها4-4 حصائية : )لالإ توجد فروق ذات دالةل اإ
بس تخراج املتوسط  الباحثتانقامت ( ذوى االإعاقة اذلهنية مبركز النيل الأزرق بوالية اخلرطوم؟ بني القياسني القبلىوالبعدىفى صفة التوازن دلى

حنرافاملعيارى وقمية   .التايل يوحض ذكل (2)رمق   , واجلدولادلقةالإجابت العينة عن اختبارات وقياسات ( ت)احلسابىواااإ

 لقياسات العينة ىف صفة التوازن( ت)وقمية يوحضاملتوسط احلساىب واالإحنراف املعيارى (  2) جدول رمق 
الرمق املسلسل  القياس القبىل القياس االبعدى (ت ) قمية  ادلالةل

 املتوسط احلساىب االإحنراف املعيارى املتوسط احلساىب االإحنراف املعيارى لعينة ادلراسة
 -1 4.22 2.22 3.62 2.22 0.22 غري دال

- 0 0.22 2.29 3.02 2.42 4.44 دال
- 3 3.62 2.29 0.22 2.42 0.92 دال

- 4 4.22 2.29 3.62 2.22 1.4 غري دال
- 2 0.22 2.22 3.42 2.42 3.1 دال
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- 6 0.02 2.22 0.62 2.22 1.92 غري دال
- 1 0.22 2.43 0.22 2.22 1.12 غري دال

- 2 1.02 2.24 0.62 2.22 2.22 دال
- 9 0.22 1.32 3.62 2.22 0.6 دال
- 12 1.22 2.11 0.02 2.42 2.2 دال
- 11 1.22 2.22 0.42 2.22 6.1 دال
- 10 0.22 1.22 3.62 2.22 3.11 دال
- 13 0.02 2.24 3.42 2.22 4.4 دال
- 14 1.22 2.22 3.42 2.22 9.4 دال
- 12 1.12 2.20 3.22 2.11 2.1 دال

 ( 0.12) اجلدولية ( ت*) 
حصائية ىف ( ت)أأن قمية ادلرجة (  2)  رمق  حض من اجلدولو    ( 4)ومل ركن داةل ىف % ( 13.3) قياسات بنس بة ( 11)احملسوبة جاءت داةل اإ

حنراف معيارى بلغ ( 1.22)مبتوسط حساىب ( 14)حيث جاء ىف املرتبة الأوىل القياس % ( 06.1) قياسات بنس بة  ىف القياس القبىل (  2.22)واإ
حنراف( 3.42)ومبتوسط حساىب مبتوسط حساىب ( 11)وىف املرتبة الثانبة  القياس (  9.4( )ت ) ىف القياس البعدى وبلغت ( 2.22)معيارى بلغ  واإ

حنراف معيارى بلغ ( 1.22) حنراف معيارى بلغ ( 0.42)ىف القياس القبلىومبتوسط حساىب (  2.22)واإ ( ت ) ىف القياس البعدى وبلغت ( 2.22)واإ
حنراف معيارى بلغ ( 1.02)مبتوسط حساىب ( 2)لقياس , وىف املرتبة الثالثة ا( 6.1) حنراف ( 0.62)ىف القياس القبلىومبتوسط حساىب (  2.24)واإ واإ

حنراف معيارى بلغ ( 1.12)مبتوسط حساىب ( 12), وىف املرتبة الرابعة القياس ( 2.2( )ت ) ىف القياس البعدى وبلغت ( 2.22)معيارى بلغ  واإ
حنراف معيارى بلغ ( 3.22)وسط حساىبىف القياس القبىل ومبت( 2.20) , وىف املرتبة اخلامسة ( 2.1( )ت ) ىف القياس البعدى وبلغت ( 2.11)واإ

حنراف معيارى بلغ ( 1.22)مبتوسط حساىب ( 12)القياس  حنراف معيارى بلغ ( 0.02)ىف القياس القبلىومبتوسط حساىب ( 2.11)واإ ىف ( 2.42)واإ
حنراف معيارى بلغ ( 0.22)مبتوسط حساىب ( 0)وىف املرتبة السادسة القياس  ,( 2.2( )ت ) القياس البعدى وبلغت  ىف القياس ( 2.29)واإ

حنراف معيارى بلغ ( 3.02)القبلىومبتوسط حساىب  مبتوسط ( 13), وىف املرتبة السابعة القياس ( 4.4( )ت ) ىف القياس البعدى وبلغت ( 2.42)واإ
حنراف معيارى بلغ ( 0.02)حساىب  حنراف معيارى بلغ ( 3.42)ىف القياس القبلىومبتوسط حساىب ( 2.29)واإ ) ىف القياس البعدى وبلغت ( 2.22)واإ

حنراف معيارى بلغ ( 0.22)مبتوسط حساىب ( 10), وىف املرتبة الثامنة القياس ( 4.4( )ت  ( 3.62)ىف القياس القبلىومبتوسط حساىب ( 1.22)واإ
حنراف معيارى بلغ  حنراف ( 0.22)مبتوسط حساىب ( 2), وىف املرتبة التاسعة القياس ( 3.11( )ت ) ى وبلغت ىف القياس البعد( 2.22)واإ واإ

حنراف معيارى بلغ ( 3.42)ىف القياس القبلىومبتوسط حساىب ( 2.22)معيارى بلغ  , وىف املرتبة ( 3.1( )ت ) ىف القياس البعدى وبلغت ( 2.42)واإ
حن( 3.62)مبتوسط حساىب ( 3)العاشة  القياس  حنراف معيارى بلغ ( 0.22)ىف القياس القبلىومبتوسط حساىب ( 2.29)راف معيارى بلغ واإ واإ

حنراف معيارى بلغ ( 0.22)مبتوسط حساىب ( 9), وىف املرتبة احلادى عرش القياس ( 0.92( )ت ) ىف القياس البعدى وبلغت ( 2.42) ( 1.32)واإ
حنرامفعيارى ب( 3.62)ىف القياس القبىل ومبتوسط حساىب   (.0.62( )ت ) ىف القياس البعدى وبلغت ( 2.22)لغ واإ

ىل      حصائية بني القياسني القبلىوالبعدىفى صفة التوازن دلى : وههه النييةة جتيب عىل فرض ادلراسة الرابع واذلىيشري اإ توجد فروق ذات دالةل اإ
حصائية بني القياسني القبىل والبعدى ولصاحل  قياس الذوى االإعاقة اذلهنية مبركز النيل الأزرق بوالية اخلرطوم؟  وبأأنه توجد فروق ذات دالةل اإ

مما يؤكد أأن الربانمج املقرتح بلألعاب %( 13.3)دلى ذوى االإعاقة اذلهنية مبركز النيل الأزرق بوالية اخلرطوم وبنس بة  صفة التوازنالبعدى ىف 
جيابيًاىف رمنية صفة التوازن اط الراييض هل أأن ممارسة النش( م 0223الرتكيت )و ( م 1996عبد امحليد شف )يؤكد .الصغرية والنشاط احلرىك أأثر اإ

حساس احلريك املمتاز وحتسني التوافق بني الأعصاب والعضالت واكيساب مع  ليات اتثري كبري يف أأهجزة اجلسم اخملتلفة, وأأنه يساعد عىل حتسني االإ
ى ليس لها عالقة واملقصود بلكف ان تؤدي احلركة بواسطة العضالت املنوط هبا دون تدبل من عضالت أأخر )التوازن بني الكف والآاثر العصبية 

ىل خروج احلركة سهةًل دون جمهود كبري( هبهه احلركة ويساعد عىل المنو امجلايل للطفل ويلعب دورأأهممأأ يف معلية تطوير الطفل والثقة . وهها يؤدى اإ
دة القدرة عىل الاعامتد عىل بأأداء اجلسم وزايدة التوازن والس يطرة عىل اجلسم حبراكته واختيار بعض العضالت عند القيام بحلراكت الصعبة وزاي

 .النفس عند اداء العمل
 أأمه النتاجئ والاس تنتاجات والتوصيات -2
 :أأمه النتاجئ 2-1



 0202ديسمرب  -يوليو  / و العرشون التاسعالعدد  -جمةل العلوم الرايضية و املرتبطة 
 ISSN 2518-5470 

33 

 

حصائية بني القياسني القبيل توجد -1 اذلهنية مبركز النيل الأزرق بوالية  ىف صفة الانيباه دلى بعض ذوي االإعاقة ي والبعد فروق ذات دالةل اإ
 .لصاحل اجملموعة التجريبية%( 62)اخلرطوم بنس بة 

حصائية بني القياسني القب -0 ىف صفة الرتكزي دلى ذوي االإعاقة اذلهنية مبركز النيل ي والبعدى ولصاحل القياس البعديل توجد فروق ذات دالةل اإ
 .لصاحل اجملموعة التجريبية%( 62)بنس بة  الأزرق بوالية اخلرطوم

حصائية بني  -3 ىف صفة ادلقة دلى ذوي االإعاقة اذلهنية مبركز النيل ي والبعدى ولصاحل القياس البعد القياسني القبيلتوجد فروق ذات دالةل اإ
 .لصاحل اجملموعة التجريبية%( 26.1)الأزرق بوالية اخلرطوم وبنس بة 

حصائية بني القياسني القب االإعاقة اذلهنية مبركز النيل  ىف صفة التوازن دلى ذويي والبعدى ولصاحل القياس البعديل توجد فروق ذات دالةل اإ
 .لصاحل اجملموعة التجريبية%( 13.3)بوالية اخلرطوم وبنس بة  الأزرق

  :الاس تنتاجات2-0
لعاب الصغرية والنشاطثأأ  -1 س تخدام الأ دلى الطالب املعاقني  والقدرات البدنية يف حتسني بعض القدرات العقيل الراييض  ر الربانمج املقرتح بإ

 .النيل الأزرق مبحلية شق النيلذهنيًا مبركز 
نيباه و الرتكزي )أأسهم الربانمج املقرتح يف حتسني بعض القدرات البدنية يف عنرصي  -0 دلى الطالب املعاقني ذهنيًا مبركز النيل الأزرق مبحلية ( االإ

 .شق النيل
دلى الطالب املعاقني ذهنيًا مبركز النيل الأزرق ( ( ادلقة والتوازان   )عنرصي البدنية يف القدرات بعض أأسهم الربانمج املقرتح يف حتسني  -0

 .مبحلية شق النيل
 :التوصيات 2-3

 .والأدوات والأهجزة املساعدة والرسومات التوضيحية املرئية واملسموعة واملقروءة الوسائل التعلميية توفري -
 .املناس بة للك مرحةلعىل حسب الفئات العمرية ملعرفة الربانمج  رضورة تصنيف الأطفال -
 .دمج الأطفال ذوي الأعاقة اذلهنية مع الأطفال الأسوايء -
س تخدام وسائل التواصل الاجامتعي -  .توعية الأرس ملشلكة االإعاقة اذلهنية املرئية واملسموعة واملقروءة يف اإ
 .بتطبيقه عىل الرشاحئ الأخرى الباحثتانمن بالل هها الربانمج أأوصت  -

 جعاملصادر واملرا
 :املصادر

آن الكرمي/ 1  القرأ

 الس نة النبوية/ 0
 :املراجع

 .القاهرة ,, دار الفكر العريب 1م, رايضة املعاقني الأسس الطبية والرايضية, ط0221أأسامة رايض /1
 ., دار الفكر العريب, القاهرة1م, أأصول الرتبية البدنية والرايضية, ط1996أأمني اخلويل /0
آمال ببكر /3 عالم,السودان1املعاقني العالجية, طم,رايضة 0221أ  ., دار النرش, الناش أأقطاب لالإ
 ., دار الفكر العريب,القاهرة1م,الرتبية الرايضية والرتوحي للمعاقني, ط1992حلمي ابراهمي وليىل فرحان / 4
 .م, اللعب والطفوةل, مكتبة اجملمع العريب0222ربيع مثعان / 2
طفال املعاقني ذهنيًا, طم, ال 0216محمد مسريةعبد اللطيف / 6 , مؤسسة عامل الرايضة للنرش والطباعة ودار الوفاء دلنيا الطباعة, 1رتوحي للأ

سكندرية  .االإ
 .م,التدريب امليداين يف الرتبية الرايضة, الطبعة الاوىل, مطبعة دار املعارف1923سهام عفت / 1
 .وىل, عامل للكتب احلديث للنرش والتوزيعشواهني بري, أألعاب رربوية مثرية للتفكري الطبيعي, الطبعة الا/2
 .م, الربامج يف الرتبية, الطبعة الثانية, القاهرة, مرص اجلديدة, مركز الكتاب للنش0220عبدامحليد شف /9

سكندرية1م, النشاط الراييض بني النظرية والتطبيق العميل, ط 0210عصام ادلين عبدهللا /12  ., دار الوفاء, االإ
 ., مركز الكتاب للنرش, القاهرة1م, التخطيط يف الرتبية الرايضية بني النظرية والتطبيق, ط0222ف عبداجمليد ش /11
نشطة احلركية, دار الكتب, مرص العربية0226عيل جالل ادلين /10  .م,الأسس الفس يولوجية للأ
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 .قاهرةم, أأصول الرتوحي وأأوقات الفراغ, دار الفكر العريب, ال1992كامل درويش وأأمني اخلويل /13
 .م, الرتبية اخلاصة, الطبعة الثانية,دار الفكر العريب, عامن1999فاروق الروسان/14
م,مباديءوطرق الرتبية الرايضية للمعاقني, الطبعة الأوىل, االإصدار الأول, ادلار العلمية ادلولية للنرش والتوزيع ودار الثقافة 0220فريق مكونة / 12

 .للنرش والتوزيع, الاردن
 .م,أأساس يات املهنج يف الطفوةل املبكرة, دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع, القاهرة0223متويل ورمضان ومسعد بدوي محمد /16
 .م,موسوعة الألعاب الرايضية, الطبعة الأوىل, دار املعارف مبرص1961محمد عالوي / 11
 .رصاًي وذهنياً, الطبعة الأوىل, دار الوفاء دلنيا الطباعة والنرش, الاسكندريةم,مناجه الرتبية البدنية والرايضية للمعاقني ب0229محمد عبد املنعم / 12
طفال املعاقني, مطبعةالاحتاد, دمشق1992مروان عبد اجمليد /19  .م,الرتبية اخلاصة للأ
 .الأردنية الهامشيةم,املوسوعة الاكمةل لقوانني الألعاب الرايضية للمعاقني, الطبعة الأوىل, اململكة 0212مروان عبد اجمليد / 02
 .م,موسوعة الألعاب الصغرية, الطبعة الأوىل, دار الوفاء دلنيا الطباعة والنرش, الاسكندرية0221مصطفى الساحي د /01
لعاب الرتبوية والتقنيات الابتاكرية, ط0222محمد احليةل /03  ., دار املسرية للنرش والتوزيع, عامن3م, الأ
 .يف الألعاب الصغرية لاكفة املراحل ادلراس ية, الطبعة الأوىل, دار الوفاء دلنيا الطباعة والنرش, الاسكندرية م, املرشد0210وديع التكديين /04

 :ادلراسات السابقة
ميان زهري, -02  .م, الأنشطة الرتوحيية لرتش يد السلوك الصحي للمعاقني ذهنيًا, السودان0212اإ
آدم,  -06  .مدارس مرحةل التعلمي الأسايس بلسودان, اخلرطومم, برامج الرتبية البدنية يف 0220مبارك أ
م, مهنج تعلميي بلألعاب الصغرية وتأأثريه يف تعمل واحتفاظ بعض احلركية وتطوير التكيف الاجامتعي للخواص من محةل أأعراض 0221عادل جرب -01

 .ادلاون, جامعة بغداد, بغداد
ىل اللعب يف رمنية التفكري الابتاكري دلى الأطفال املعاقني مسعيًا يف مرحةل ما قبل م, فاعلية برانمج تدرييب ميداني0222هناد الههييل  -402 اإ

 .املدرسة, الأردن
 .م, تصممي برامج رربية رايضية مقرتح للأحداث اجلاحنني يف والية اخلرطوم, دار النرش, اخلرطوم0221فاطمة محمد  -09

 :ش بكة الأنرتنت
 اخلليج , املصدر ش بكة(السعودية)أأبوبادل  -32
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من  "91كوفيد "ظل تفيش جاحئة كوروان اجلامعي يف  التعلمي الالكرتوين صعوابت اس تخدام
 وهجة نظر الأس تاذ اجلامعي

 . املالطيعبدالرمحن شكري . أأ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :مقدمة البحث 
ن التطور يف العلوم والتكنولوجيا والتغريات يف اجملاال ، وتشجع الناس ع مطالب جديدة لرأأس املال البرشيمن جماالت احلياة البرشية تض اخملتلفةت ا 

 من خالل اذلات وتطويرالرغبة الكبرية دلى الشخص لتحقيق أأقىص قدر من النتاجئ يف احلياة اجملمتعية ربز عىل التطور فكراي وخشصيا وهمنيا، كام ت
 ,Irina, Irina , & Elvina) .التقان همنيتهويتحدد ذكل من خالل تدريب احرتايف مس متر  ،معينةوهمارات  معارف التأأهيل والتدريب واكتساب

2016)) 
 املتعمل منحت اليت اال نرتنت ش بكة عىل القامئ أأنظمة التعمل تطور خصوصا   والتدريب، التعلمي يف ملحوظة تغريات اال لكرتوين التعمل أأنظمة أأحدثت لقد

دارة التحمك من أأكرب قدرا    التكنولوجيا عىل القامئ التعمل حيققها اليت من املمزيات كعامل حامس يف أأشاكل التعمل القامئة عىل التكنولوجيا، ويه تعلمه اب 

جيايب تأأثري ولها  (Sorgenfrei. C & Smolnic. S., 2016) .اال لكرتوين  التعمل يف فعالية ا 

ارشاف ويسمح التعمل اال لكرتوين للطالب ابدلراسة والتعمل حبرية ابس تخدام أأحدث التقنيات احلديثة دون مناجه التدريس التقليدية مثل أ ليات اال  
وأأدى  دام املرحي،انقشت العديد من ادلراسات موضوع التعمل اال لكرتوين مكهنجية شائعة وسهةل من حيث الوصول والاس تخ واملراقبة املباارشة، وقد

ىل جعل التعمل اال لكرتوين أأكرث سهوةل وفائد ة ، مما حيسن التطور الرسيع يف تكنولوجيا املعلومات مع الربامج اجلديدة واملواصفات العالية للأهجزة ا 
    (Naveed, 2020) .نتاجئ التعمل اجلامعي، ذلكل ال جدال يف أأن التعمل اال لكرتوين أأصبح أأداة ال غىن عهنا يف تكنولوجيا التعلمي

ويك ، وجودة نتاجئ التعلمي، جودة احملتوى التعلميي، وجودة التقنيات التعلميية: املؤارشاتوميكن متيزي جودة وفعالية التعلمي مبساعدة ثالث مجموعات من 
ىل متيزي العوامل اليت ت نضع ؤارشات تقيمي اجلودة يف التعلمي وفر اجلودة املطلوبة يف التعلمي ، مفمعايري لفعالية وجودة التعلمي اال لكرتوين حنتاج ا 

نة لعملية ادلراسة اليت تضمن بشلك ع ا أأداة حمس ّ ضافة لأنظمة تقيمي اجلودة املوجودة ابلفعل ، ولكهنا أأيض  ام مس توى عاٍل اال لكرتوين ليست فقط ا 
 (Naveed, 2020). من التعلمي

 التعلمي اال لكرتوين والتعلمي اخملتلط والتعلمي التقليدي يف بيئة الفصل ادلرايسلك من تأأثري ( 0292)، ستيفن هيجيزن عوض القحطاينوأأظهرت نتاجئ 
حصائية بني الطرق التعلميية الثالثة فامي يتعلق بتحقيق الطالب و وجو  كام أأظهرت النتاجئعىل النتاجئ التعلميية للطالب،  لصاحل د فروق ذات دالةل ا 

 (Al‐Qahtani & Higgins, 2013) .التعلمي اخملتلط
عداد حيث مت يف التفكري النقدي عرب اال نرتنت  الحظ أأنه مت حتفزي همارات الطالب Westermannيف دراسة و عرب الانرتنت  منتدايت خاصةا 

بيئة الفصل ادلرايس من خالل نرش ردود مكتوبة من الزمالء واملعلمني يف منتدى ل  مشاهبةبيئة  يفواملعلمني  شفهية بني الأقران ال ناقشة امل  تس تخدم
نرتنت  (Westermann, E. B, 2014).  مناقشة عرب اال 

ذ التعلمي نظام علهيا يقوم اليت املهمة العنارص أأحد املعمل ويعد عداد عن املسؤول التعلميية، فهو العملية يف الزاوية جحر يُشلك املعمل اال لكرتوين ا   جيل ا 

 كام كلك ابلعملية التعلميية لالرتقاء احلديثة الأدوار من العديد مبامرسة مطالبا   املعمل أأصبح ذلا معها، والتعامل التكنولوجيا احلديثة اس تخدام عىل قادر

 اس تخدام عىل القامئ التعمل نظام مع ابلتعامل هل تسمح سابقة وخربات فنية وتربوية همارات امتالك املعمل من يتطلب اال لكرتوين التعلمي تطبيق أأن

 (0222زين ادلين، ) (0222احللفاوي، ). ويرس سهوةل واال نرتنت بلك احلاسوب، تقنيات

نرت  احملارضاتميكن حتقيق حضور املعمل يف  املوجه ، وردود الفعل املتسقة واخلطاب النقدي نت بعدة طرق، مثل التواصل املنتظم مع الطالبعرب اال 
ىل الشعور ابالرتباط ب املعمل، من نرتنت ا  يف بيئة تعلميية  وهو ما ميكن حتقيقه،  احملارضةاملعمل والطالب ال خرين يف لك من حيتاج الطالب عرب اال 

رب اال نرتنت دامعة حيث جيمع املعلمون اسرتاتيجي ا بني الصوت والفيديو واملناقشات املزتامنة وغري املزتامنة والأنشطة العملية والأدوات الأخرى ع
 (Gray, J. A & Diloreto, M, 2016) .ال ارشاك الطالب

ىل جنب مع حمتوى احملارضة عايل اجلودة هام عنرصان أأساس يان يف جناح العملية التعلميية عرب الانرتنت وه ن حضور املعمل القوي جنب ا ا  و مايسامه ا 
نرتنت وتعلمهم بشلك أأكرث فاعلية  ,Tambouris, Zotou, & Tarabanis)  (Swan & Shih, 2005). يف زايدة مشاركة الطالب عرب اال 

2014) 
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فائقة اجلودة والتأأثري اليت يقوم فهيا اس تخدام مقاطع الفيديو  نبأأ   ,Nortvig, Petersen, Balle (0292)نورتفيج ، بيرتسن ، ابل  وهو ما يؤكده
 احملارضاتال س امي يف ،  مبوضوع احملارضةمفيدة بشلك خاص يف تعزيز حضور املعمل القوي ويف تمنية اهامتم الطالب  بعرض حمتوى احملارضة املعمل

لكرتونيا) أأثناء ارشح املعمل للمحارضةاليت يكون فهيا حضور الطالب بشلك مزتامن   ,Nortvig) .بني الطالب واملعمل امعدوم ضئيال أأو (ا 

Petersen, & Balle, 2018) 
  :مشلكة البحث 

سلواب  جديدا  يف التعمل فرض نفسه بقوة عىل مراكز املعلومات، واملؤسسات الأاكدميية كشلك جديد يتناسب وتطورات يعترب التعلمي الالكرتوين أأ 
الفرتة الاخرية ابلتعلمي ازداد الاهامتم يف  ، كامالااكدمييةتكنولوجيا املعلومات، فأأصبح التعلمي الالكرتوين يشلك جزء همام  يف كيان اجلامعات 

ملا هل من دور يف معليات نقل العلوم والتكنولوجيا  ابالضافة ،عداد الطلبة والباحثنيدميية نتيةة انمنو املزتايد يف أأ الالكرتوين من قبل اجلامعات الااك
بني ادلول النامية عىل شلك اساليب فنية معينة تساعد هذه ادلول النامية عىل اللحاق  سواء اكن ذكل بني املؤسسات العلمية يف ادلوةل املتطورة أأو

 .بركب احلضارة والتطور اذلي يزدهر يف لك حلظة يف ارجاء العامل
غالق تس ببت واليت ،" 91 كوفيد"جاحئة تداعيات  ظل يف تأأثرا   القطاعات أأكرثمن  التعلمي قطاع يعدو   وغياب العامل، بدلان معظم املدارس يف اب 

ىل اس تدعى مما ،هم التعلمييمس تقبل عىل خطرا   يشلك اذلي الأمر الاعتيادية، س يةراادل صفوفهم عن الطالب من املاليني مئات  بعض ادلول ا 

 .التعلمي اس مترارية عىل للحفاظملحة  رضورة كونه بعد، عن التعلميالتقنية و  ىلا   الرسيع الانتقال
، لتكون دوةل ليبيا اليت حتتوي عىل عرشون مادة شامةلم ابعامتد الالحئة 0202لس نة ( 223)القرار رمق تعلمي يف ليبيا وكخطوة متقدمة أأصدر وزير ال 

سسات التعلمي العايلاليت تنظم منط التعلمي اال لكرتوين والتعمل  يف املنطقة وىل ادلولأأ من  وىل من نوعها الأ  يه طوةهذه اخل حيث تعد، عن بُعد مبوأ
سسة التعلمييةاقلمييا  ودوليا  بترشيع قانوين حيفظ حقوق الطالب وعضو هي  ، كام حيفظ حقوق امللكية الفكرية للمسامهني يف هذا يأة التدريس واملوأ

 (0202، موقع وزارة التعلمي) .انمنط
ن ىل املفاجئ التحّول ا  التعلميية يف ادلول العربية عامة  الأنظمة يف الرمقية البنية هجوزية عدم كبرية أأساسها صدمة يف امجليع جعل الالكرتوين التعمل ا 

ش ىت اجملاالت الاقتصادية والاجامتعية والتعلميية وغريها ابالضافة  يف ويف ظل انتشار وابء كوروان وأأثره  .املس بوق غري التحول لهذا ويف ليبيا حتديدا  
ىل اخلسائر والارضار النامجة عن الاغالق التام الاجاه حنو مرحةل التعاي  مع حماوةل احلفاظ عىل مس توايت من مث جاءت الاصوات املنادية ابو  ا 

، ااجهت الكثري من اجلامعات واللكيات ورة أأخذ لك الاجراءات الاحرتازيةمنخفضة من الانتشار من خالل نرش الوعي ملواهجة الوابء مع رض 
ري هممة الطالب والاس تاذ اجلامعي من خالل اختاذ حزمة من القرارات املتعلقة ابدلراسة اجلامعية لالس تفادة من معليات الادارة الالكرتونية يف تيس

 واحلفاظ عىل مس توايت التباعد الاجامتعي يف معليات التسجيل وتزنيل املقررات ادلراس ية عن بعد ملواهجة هذا الوضع الاس تثنايئ سواء بشلك
ادلروس واحملارضات صوات   بوضععن طريق الادارات الفنية املؤسساتية، وكذكل قيام بعض أأساتذهتا و أأ خشيص أأو مبساعدة املرشفيني الأاكدمييني 

وكذكل املواقع اال لكرتونية للمؤسسة التعلميية وذكل ابس تخدام الربامج  وصورة  عىل وسائل اال عالم اخملتلفة من قنوات اعالمية ومواقع اجامتعية
 .وغريها zoomل كتطبيق والتطبيقات املتخصصة يف هذا اجملا

اجلامعات الصعوابت اليت تواهجها من حيث  التعلمي اال لكرتوينمما س بق تتضح مشلكة ادلراسة واليت تمتثل يف حماوةل الباحث التعرف عىل واقع 
بنائنا الطالب عند  الليبية وكذكل اقتناع الاس تاذ اجلامعي بأأمهية تطبيق التعلمي  (91كوفيد ) يف ظل تفيش وابء كوروانتقدمي اخلدمات التعلميية لأ

معلومات ملتخذي القرار يف جامعاتنا الليبية عند طرهحم ملواضيع من خالل ماتوفره من  البحثكام تنبع أأمهية ، .الألكرتوين الس امي يف الظروف الراهنة
س تخدام تكنولوجيا املعلومات احلديثة، وبناء تصور اجيايب وفعّ  فراد واجملمتعات حول أأمهية التحول حنو التعمل ال للمؤسسات الااكدميية وللأ التدريس اب 

 .الالكرتوين
 : أأهداف البحث 

 :يف بعض اجلامعات الليبية من خالل التعرف عىل واقع التعلمي اال لكرتوين 
 (.91كوفيد )وابء كوروان  يف ظل تفيشالصعوابت اليت تواجه الأس تاذ اجلامعي عند اس تخدام التعلمي اال لكرتوين التعرف عىل  .9

 .اال لكرتوين يف ظل انتشار جاحئة كوروان مدى اقتناع الأس تاذ اجلامعي بأأمهية تطبيق التعلمي اال لكرتوينالتعرف عىل  .0

 (.، جمال التخصصاجلنس)اد عينة البحث حسب متغريي أأفر ف عىل الفروق بني اس تةاابت التعر  .2

 : تساؤالت البحث 
س تاذ اجلامعي عند اس تخدام التعلمي اال لكرتوين يف ظل تفيش وابء كوروان  الصعوابتالصعوابت  ما يه .9  ؟(91كوفيد )اليت تواجه الأ

 ؟اقتناع الأس تاذ اجلامعي بأأمهية تطبيق التعلمي اال لكرتوين اال لكرتوين يف ظل انتشار جاحئة كوروانمدى  ما .0
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 ؟(صاجلنس، جمال التخص)هل توجد فروق ذات دالةل احصائية تعزى ملتغريي  .2
  :مفهوم التعلمي الالكرتوين

ىل الالكرتوين فهوم التعلمي مليف تعريفه  (0221) الزهرييطالل يشري  عبارة عن نظام تفاعيل يعمتد عىل بيئة الكرتونية متاكمةل يس هتدف بناء "أأنه ا 
ص ابالعامتد عىل الربامج والتطبيقات اليت توفر بيئة مثالية دلمج الن املقررات ادلراس ية بطريقة يسهل توصيلها بواسطة الش باكت الالكرتونية ،

ثراء املعلومات من خالل الروابط ا    (0221الزهريي، )  ."ىل مصادر املعلومات يف مواقع خمتلفةابلصورة والصوت وتقدم اماكنية ا 
تعلميية تعلمية يس تخدم فهيا وسائل االتصال احلديثة واملتعددة واملتنوعة وتقنيات احلاسوب ،  بأأنه طريقة( 0292)يف حني عرفه حيدر حسن محمد  

 (0292محمد، )  .دة ختدم الفرد واجملمتع مس تقبال  هداف حمداطار معلية تفاعلية حرة بني أأطراف العملية التعلميية لتحقيق أأ يف 
 :تضم الايت( ، خمرجاتمدخالت، معليات)مة تعلميية متاكمةل تشمل نه منظو التعلمي الالكرتوين بأأ  فكام يعرّ 

 .هجزة احلاسوب ، والانرتنتوتشمل البنية التحتية وأأ : املاديةاملكوانت  -9
ويه عبارة عن برامج تعمتد عىل الانرتنت يوفر الادارة واملتابعة للمتعمل من حيث دخوهل  ،وتشمل نظم ادارة التعمل: املكوانت الربجمية -0

 .، ويعمل عىل تسجيل البياانتومنحه الصالحيات وتنظمي احملتوى وخروجه
 .وتضم الهيئة العامةل عىل النظام من متخصصني ومصممني الربامج التعلميية: املوارد البرشية -2
الغريب ، ) .ساليب التقيمي وحضور الطلبة وحقوق النرش والاقتباس وخصوصية الافراد واملعلوماتويه ختص أأ  :الترشيعات والنظم -3

 (0223سامل، )  (0221
 :ولتحقيق أأكرب فاعلية للتعلمي الالكرتوين رضورة توافر عدة معايري أأمهها

 .أأي تقاس فاعلية املؤسسة مبدى حتقيق الاهداف املنشودة: اف حتقيق الأهد -9
 .تقاس فاعلية املؤسسة ابلقدرة عىل تأأمني املوارد الرضورية: أأي املدخالت : تأأمني املوارد -0
م الوظيفي بني تكون املؤسسة فاعةل أأن تدفع املعلومات بسهوةل ويرس، والشعور ابالنامتء والرضا والالزتا: العمليات والاجراءات ادلاخلية  -2

 .العاملني
 (0292محمد، ) .أأي رضا وقناعة العاملني والاطراف اليت تتأأثر مصاحلها ابملؤسسة وهلم مصلحة يف بقاء املؤسسة: الرضا والاقتناع  -3

لية الااتحة عىل الانرتنت ، حيث أأن العملية التعلميية وفاع  ن الاهداف والنتاجئ املتوقعة من التعمل والتعلمي الالكرتوين يعمتد بشلك كبري عىل نوعيةا  
ساليب واجراءات توفر لها البنية التحتية ابحرتاس، خصوصا  عندما تطبق طريقة أأو مهنجية علمية تشمل أأ ن تصمم و أأنظمة التعلمي الالكرتوين جيب أأ 

 (Da Ruan & Orhan , 2007) .كرث فاعلية وجناحيدة ليك تكون العملية التعلميية أأ تصمميية ج

 :بأأن هناك ثالثة أأنواع من التعمل عرب اال نرتنت ويه   Yulia, Henny (0202)هيين يوليا  ويذكر

 ىل املعلومات يف وفيه التعمل املزتامن عرب اال نرتنت : النوع الأول حيدث االتصال بني الطالب واملعلمني بشلك فوري وميكن للعضو الوصول ا 
،  كام أأنه يرسع يف تكوين مجموعة التدريس نمتهيد قدر دم مالحظات فورية عن أأداء الطالبيق هغضون ذكل ، وأأحد مزااي هذا النوع هو أأن

 .أأكرب من االتصال نمتكني فهم أأفضل لـموضوع حمدد

 وهذا ما يسمى ابلتخزين والتعمل عرب اال نرتنت حيث ال حيدث االتصال بني املعمل والطالب عىل  التعمل غري املزتامن عرب اال نرتنت: لثاين النوع ا
 وقت الفور، حيث يمت تقدمي الرسائل حول خمتلف املناقشات والتداول من خالل الربيد اال لكرتوين ، ويمتزي هذا النوع ابماكنية مشاهدته يف أأي

شة بشلك والتوافر والتعمل اذلايت من قبل الطالب ، بيامن أأمه نقاط ضعفه هو شعور الطالب ابلعزةل ويكون أأقل اقتناع ا لأنه ال توجد قنوات مناق 
 .مباارش أأو صعوبة التعاون مع ال خرين

 عمل والامترين التعلميية مع التعمل عرب اال نرتنت الشخصية املنتظمة وورش ال االتصاالتوهو مزجي من  التعمل املدمج عرب اال نرتنت: النوع الثالث
عالن تمتثل مزااي هذا النوع يف حصول الطالب عىل . ابس تخدام املراسةل واملناقشة وأأوراق املناقشة والاختبارات القصرية والاختبارات وا 

نرتنت والاختبار اذلي جيعلهم حيددون الرشوط يف   ,Yulia)  .معرفهتم وطرق الاجابة علهيامالحظاهتم من الاختبارات القصرية عرب اال 

2020) 
تقيمي والتحمك يف جودة الربامج التعلميية ل حتمكه قواعد عامة للتعلمي اجلامعي من خالل وجود أ لية ل  اجلامعي ويرى الباحث بأأن التعلمي الالكرتوين

اجلامعي ، فضال  عن سس املتعارف علهيا للتعلمي الأ  متاكمةل تتناسب مع ن تكون منظومةجيب أأ التعلميية واليت  لكرتونية من حيث جودة املنظومةالا
معال مببدأأ التحسني املس متر جلودة اكدميية ومعايري للجودة يف مراحل التصممي وادارة الربامج، وتطوير الطالب، وتقيميهم بشلك مهنجي وجود معايري أأ 

 .التعلمي
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 :ادلراسات السابقة
ىل الكشف عن فاعلية التعلمي اال لكرتوين يف ظل انتشار فريوس كوروان من وهجة نظر املدرسني يف  (0202أأبو خشيدم، )ة أأجرهتا يف دراس هدفت ا 

عضو هيئة تدريس يف  (50)جامعة خضوري، ولتحقيق أأهداف ادلراسة جرى الاعامتد عىل املهنج الوصفي التحلييل، وتكونت عينة ادلراسة من 
خدام جامعة خضوري ممن قاموا ابلتدريس خالل فرتة انتشار فايروس كوروان من خالل نظام التعلمي اال لكرتوين، وجرى مجع البياانت الالزمة ابس ت

ية التعلمي اال لكرتوين يف ظل كشفت نتاجئ ادلراسة أأن تقيمي عينة ادلراسة لفاعل  ،ومت تطبيقه عىل عينة ادلراسة( 2.223)اس تبيان بلغ معامل ثباته 
ال لكرتوين انتشار فريوس كوروان من وهجة نظرمه اكن متوسطا ، وجاء تقيميهم جملال اس مترارية التعلمي اال لكرتوين وجمال معيقات اس تخدام التعلمي ا

 .ال لكرتوين متوسطا  وجمال تفاعل أأعضاء هيئة التدريس مع التعلمي اال لكرتوين، وجمال تفاعل الطلبة يف اس تخدام التعلمي ا
عادة تشكيل التعلمي يف اندونيس يا، (Yulia, 2020) توقام ىل توضيح طرق تأأثري جاحئة كوروان عىل ا  حيث ارشحت أأنواع  بدراسة وصفية هدفت ا 

غالق اجلامعات للحد من انتشار فريوس كوروان الوابيئ كام وحضت ، واسرتاتيجيات التعمل اليت يس تخدهما املدرسون يف العامل عرب الانرتنت بسبب ا 
وروان عىل نظام التعلمي، حيث خلصت ادلراسة اىل أأن هناك رسعة عالية لتأأثري وابء ك، ادلراسة مزااي وفعالية اس تخدام التعمل من خالل الانرتنت

فراد ببعضهم، حيث تراجع أأسلوب التعلمي التقليدي لينترش بدال منه التعمل من خالل الانرتنت لكونه يدمع التعمل من املزنل وابلتايل يقلل اختالط الأ 
 .التعلمي من خالل الانرتنتوأأثبتت ادلراسة أأمهية اس تخدام الاسرتاتيجيات اخملتلفة لزايدة سالسة وحتسني ، ويقلل انتشار الفريوس

ىل دراسة اجربة الانتقال من التعلمي يف املد (Basilaia & Kvavadze, 2020) اويف دراسة أأجرهت ىل التعمل عرب الانرتنت خالل ار هدفت ا  س ا 
حدى املدارس اخلاصة واجربهتا يف تحيث اس، انتشار وابء فريوس كوروان يف جورجيا حصائيات الأس بوع الأول من معلية التدريس يف ا  ندت عىل ا 

ىل التعلمي اال لكرتوين خالل جاحئة كوروان، حيث قامت مبناقشة نتاجئ التعلمي عرب اال نرتنت ومت اس تخ منصة دام الانتقال من التعلمي وهجا  لوجه ا 
Google Meet  نشاؤها بواسطة النظام  122سة خاصة تضم للتعلمي عرب اال نرتنت يف مدر حصاءات الاس تخدام اليت مت ا  طالب ا ، واليت توحض ا 

نرتنت  س بوع الأول من معلية التعلمي عرب اال  نرتنت توصل ، يف العملية التعلمييةللأ حصائيات الأس بوع الأول من معلية التدريس عرب اال  واستنادا اىل ا 
وميكن الاس تفادة من النظام واملهارات اليت اكتس هبا املعلمون ،  التقليدي والتعلمي عرب الانرتنت اكن انحاالباحثان اىل أأن الانتقال بني التعلمي

دارة املدرسة يف فرتة ما بعد الوابء يف حاالت خمتلفة مثل ذوي الاحتياجات اخلاصة اذلين مه حباجة لساعات اضافية، أأو من خال ل والطالب وا 
  .عي أأو زايدة الاس تقاللية دلى الطالب واحلصول عىل همارات جديدةزايدة فاعلية التدريس امجلا

 اجراءات البحث 
 .قام الباحث ابس تخدام املهنج الوصفي ابلأسلوب املسحي ملالمئته طبيعة هذا البحث :مهنج البحث 

، حيث وقع 0202تكّون جممتع البحث من الاساتذة اجلامعيني ببعض جامعات املنطقة الغربية والوسطى للعام اجلامعي  :جممتع وعينة البحث 
أأس تاذ جامعي ابجلامعات " 092"من عدد  البحث عينة ، وتكونت(ه، جامعة الزاوية، جامعة املرقبجامعة طرابلس، جامعة مرصات)الاختيار عىل 

 .ابلطريقة العشوائية اختيارمه املذكورة أ نفا ، مت
 ودراسة (0202أأبو خشيدم، ) من خالل الاطالع عىل دراسات تناولت التعلمي اال لكرتوين كدراسة:اس امترة الاس تبيان    :مجع البياانتأأداة 

(Yulia, 2020) ودراسة (Basilaia & Kvavadze, 2020) ،  حيث  ادلراسة الأساس ية لتحقيق أأهداف البحثابعداد أأداة قام الباحث
 :تكونت الاس امترة من حمورين هام

 عبارة  90الصعوابت اليت تواجه الأس تاذ اجلامعي عند اس تخدام التعلمي اال لكرتوين ويضم ويتعلق بدراسة  :احملور الأول. 

 عبارات 1اقتناع الأس تاذ اجلامعي بأأمهية تطبيق التعلمي اال لكرتوين ويضم ويتعلق بدراسة مدى  :احملور الثاين. 
ذا متكنت من قياس ما ُُصمت لقياسه ، وحددت مدى صالحية درجاته للقيام بتفسريات :التحقق من صدق أأداة البحث  تعد الأداة صادقة ا 

 :ق الاداة من خالل مرتبطة ابجملال املراد قياسه ، وقد مت التحقق من صد
بداء ( 92)مت عرض الاس امترة عىل :التحقق من صدق احملتوى لأداة البحث . أأ  حممكني من املتخصصني يف جمال الادارة التعلميية وطرق التدريس ال 

 %922احملاور بنس بة رأأهيم فهيا سواء ابلتعديل أأو ابحلذف أأو الاضافة من خالل املقابةل الشخصية، حيث متت موافقة السادة احملمكني عيل 
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جراء التعديالت اليت أُتفق علهيا %922 -% 22والعبارات بنس بة  تراوحت مابني  ، ويف ضوء املالحظات اليت أأبداها احملمكون، قام الباحث اب 
 .بتعديل صياغة بعض العبارات، حىت تكون الأداة الرئيس ية مجلع البياانت أأكرث وضوحا  ومالمئة  لقياس ما وضعت من أأجهل

بني درجة لك ( بريسون)صدق الاتساق ادلاخيل من خالل حساب معامالت الارتباط  احتسابمت :التحقق من صدق الاتساق ادلاخيل . ب
 .ليه عبارة وادلرجة اللكية لعبارات احملور اذلي تنمتي ا  

لصعوابت اليت تواجه الأس تاذ اجلامعي عند اس تخدام ا "معامالت الارتباط  بني درجة العبارة وادلرجة اللكية للمحور الأول املتعلق ـب ( 9)جدول 
 (09= ن)        " التعلمي اال لكرتوين

 "ر"قمية  العبــــــــــــارات م
 2.212 .ال يتناسب نظام التعلمي اال لكرتوين مع نوع املقررات ذات الشقني النظري والعميل 9

0 
واملناس بة الس تخدام احلاسوب ال ميتكل مجيع الأساتذة اخلربة واملهارات الاكفية 

 والانرتنت
2.712 

 2.122 تواجه الأساتذة مشالك يف ا عداد احملارضات املصورة 2
 2.727 عدم عقد دورات تدريبية ال عداد الأساتذة قبل أأزمة كوروان الس تخدام التعلمي اال لكرتوين 3

 2.712 كرثة انقطاع للتيار الكهرابيئ أأثناء القيام ابلعملية التعلميية 2
 2.723 .صعوبة تفاعل الطلبة مع التعلمي اال لكرتوين بسبب الظروف املعيش ية الصعبة  2

 2.229  .ضعف رسعة الانرتنت الأمر اذلي يصعب معه اعطاء أأي حمارضة دون أأي انقطاع 7

 2.109 .يواجه الطالب مشالك ومعوقات عند دراسة املادة ا لكرتونيا   2

 2.772 .الكبرية للطلبة عرب أأدوات التعلمي اال لكرتوين املتاحةصعوبة متابعة الأعداد  1

حيث ميكن )صعوبة التواصل املباارش بني الأساتذة والطلبة، بعكس التعلمي التقليدي  92
 (تبادل الأفاكر وال راء من خالل املواهجة الشخصية

2.219 

 2.222 .الس تخداهما يف احملارضات الالكرتونية عدم امتالك لك الطالب للأهجزة احملوس بة 99

ضعف مس توى الطالب يف اس تخدام الربامج والتطبيقات الالكرتونية اليت تس تخدم يف  90
 .التعلمي الالكرتوين

2.722 

      2.327=  2.29اجلدولية عند مس توى " ر " قمية *
الصعوابت اليت تواجه الأس تاذ اجلامعي عند اس تخدام التعلمي اال لكرتوين أأن معامالت الارتباط بني درجة عبارات حمور ( 9)يتضح من جدول 

حصائيا  ( 2.109  - 2.219)وادلرجة اللكية للمحور تراوحت ما بني  ىل الاتساق ادلاخيل للمحور الأمر اذليوىه معامالت ارتباط داةل ا   .يشري ا 
اقتناع الأس تاذ اجلامعي بأأمهية تطبيق التعلمي اال لكرتوين "معامالت الارتباط  بني درجة العبارة وادلرجة اللكية للمحور الثاين املتعلق ـب  (0)جدول 

                                                                               (09= ن) "جاحئة كوروانيف ظل انتشار 
 "ر"قمية  العبــــــــــــارات م

 2.122 .تعترب الاختبارات عن بعد وس يةل مناس بة لتقيمي حتصيل الطلبة 92
لكرتوين عىل اس تغالل الوقت أأكرث من التعلمي التقليدي 93  2.130 .يساعد التعمل اال 
 2.221 .يتسم التعلمي اال لكرتوين مبصداقية عالية يف تقيمي الطلبة بعيدا عن التحزّي  92
لكرتوين 92  2.712 .يشعر الأس تاذ اجلامعي ابلرضا عن نظام التعلمي اال 
 2.222 .أأساليب التقيمي املتبعة مناس بة وتمت بطرق متنوعة 97
 2.722 .يمت تقيمي الطالب بشلك مس متر أأثناء معلية التعلمي عن بعد 92
 2.122 .يمت ا رفاق املادة التعلميية للطلبة بسهوةل ويرس 91
 2.109 .جييب الأس تاذ بسهوةل عىل اس تفسارات الطلبة عن املادة العلمية املرفقة 02

09 
يساعد عىل تطبيق خطة اجلامعة بشأأن الاجراءات الاحرتازية للحد من انتشار وابء 

 2.203 .كوروان

      2.327=  2.29اجلدولية عند مس توى " ر" قمية *
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س تاذ اجلامعي بأأمهية تطبيق التعلمي اال لكرتوين يف ظل انتشار جاحئة أأن معامالت الارتباط بني درجة عبارات حمور  (0)يتضح من جدول  اقتناع الأ
حصائيا  عند مس توى  (2.122  - 2.203)وادلرجة اللكية للمحور تراوحت ما بني  كوروان ىل الاتساق  2.29وىه معامالت ارتباط داةل ا  مما يشري ا 

 .ادلاخيل للمحور
 :التحقق من ثبات أأداة ادلراسة 

 09من خالل حساب معامل الثبات بطريقة أألفا كرونباخ حملاور الاس تبيان، حيث مت توزيع الاس امترة عىل لثبات لأداة البحث مت حساب معامل ا
  :التايلكام هو موحض يف اجلدول  البحثقيد  ابجلامعاتأأس تاذ جامعي 

 معامل الثبات حملاور الاس تبيان بطريقة أألفا كرونباخ( 2)جدول رمق 

معامل  احملاور ت
 الثبات

 2.227 .الصعوابت اليت تواجه الأس تاذ اجلامعي عند اس تخدام التعلمي اال لكرتوين 9

التعلمي اال لكرتوين يف ظل انتشار جاحئة اقتناع الأس تاذ اجلامعي بأأمهية تطبيق  0
 كوروان

2.227 

، وأأن معامل ثبات لك حمور عىل حدة هو أأقل من معامل ثبات الاس تبيان س تبيان تمتتع مبعامل ثبات عايلأأن حماور الا( 2)يتضح من اجلدول رمق 
وهذا يعين أأن مجيع املعامالت ذات قمية عالية لأن مجيعها ، مما يدل عىل أأن حذف أأي حمور س يؤثر سلبا  عىل املقياس كلك( 2.212)واذلي يساوي 

ليه" القمية ادلنيا املقبوةل ملعامل أألفا كرونباخ"، ويه  2.72 ≤ حيث تعد هذه القمية مؤارشا  لصالحية أأداة  (Kline, 1993) بناء عىل ما أأشار ا 
 .للتطبيق بغرض حتقيق أأهدافها البحث

 :التصحيح  مفتاح

ىل حد ، موافق،  موافق بشدة)دلرجة املوافقة حسب التنوع  من خالل اس تخدام مقياس ليكرت امخلايس البحثمت تصحيح اس تةاابت أأفراد عينة  ا 
 .عىل التوايل( 9، 0، 2، 3، 2)تناظر هذه الاس تةاابت  اليت حيث مت حتديد القمية( غري موافق بشدة، غري موافق، ما

 الاس تةابةمس توى  الوزن النس يب احلسايباملتوسط 
 غري موافق بشدة- % 02 9.22>  - 9.22
 غري موافق- % 22 0.22>  - 9.22
ىل حد ما- % 20 2.32>  - 0.22  ا 
 موافق- % 22 3.02>  - 2.32

 موافق بشدة 922% -% 23 2 - 3.02
 : ادلراسة الاس تطالعية 

جراء دراسة اس تطالعية عىل عينة قواهما  مت توزيع الاس امترة  حيث، البحثقيد  اجلامعات اخملتارةمت اختيارمه عشوائيا  من  أأس تاذ جامعي" 09"مت ا 
ىل  م21/22/0202 منعىل العينة اخملتارة خالل  جياد املعامالت العلمية 97/22/0202ا   .(اس امترة الاس تبيان)لأداة مجع البياانت م هبدف ا 

 :ادلراسة الأساس ية 
جراء ادلراسة الأساس ية  الباحثقام  يل م22/22/0202 خالل الفرتة مناب  عىل العينة  البحثيوحّض توزيع أأداة ( 3)واجلدول رمق  م01/21/0202ا 

 .الأساس ية 
  البحثتوزيع أأداة ( 3)جدول رمق 

 انهنايئ املستبعد العائد الفاقد املوزع اجلامعة ت
 20 2 22 2 22 جامعة طرابلس 9
 32 3 33 2 22 جامعة مرصاته 0
 22 2 32 7 22 جامعة الزاوية 2
 02 3 20 92 22 جامعة املرقب 3

 922 92 973 22 092 العدد اللكي
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 :املعاجلة اال حصائية 
واجلداول  املناس بةيف معاجلة البياانت حيث أُس تخدمت املعاجلات اال حصائية  SPSSبعد مجع اس امترة الاس تبيان مت اس تخدام برانمج 

 .التالية توحض تكل املعاجلات

 التكرار والنس بة املئوية.  املتوسط احلسايب.  الاحنراف املعياري.  معامل الارتباط بريسون. 

 معامل أألفا كرونباخ.  الوزن النس يب.  مربع اكي  اختبار ت 
 :عرض النتاجئ ومناقش هتا 

 ؟التعلمي اال لكرتوين  اس تخدامالأس تاذ اجلامعي عند  الصعوابت اليت تواجهما : نتاجئ التساؤل الأول

عىل دلراسة الفروق بني تكرارات اس تةاابت الأساتذة اجلامعيني  0املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية والوزن النس يب واختبار اك 2جدول 
ــ   "  الصعوابت اليت تواجه الأس تاذ اجلامعي عند اس تخدام التعلمي اال لكرتوين " عبارات احملور الأول املتعلق ب

 158= ن 

 م
 العبارة

س تةاابت  اال 
املتوسط 

 احلسايب

الاحنرا
ف 

 املعياري
 0اك

مس تو 
ى 

 ادلالةل

الوزن 
 النس يب

ترتيب 
كبرية  العبارة

 قليةل متوسطة كبرية جدا
قليةل 

 جدا
يتناسب نظام التعلمي ال  9

اال لكرتوين مع نوع املقررات 
ذات الشقني النظري 

 .والعميل

27 28 50 25 28 

2.29 9.291 92.22* 2.221 
22.0

% 2 17.1

% 

17.7

% 

29.2
% 

15.8

% 

17.7

% 

ال ميتكل مجيع الأساتذة  0
اخلربة واملهارات الاكفية 
واملناس بة الس تخدام 

 احلاسوب والانرتنت

25 28 45 28 32 

0.19 9.230 7.222 2.212 
22.0

% 
2 15.8

% 

17.7

% 

02.2
% 

17.7

% 

20.3

% 

2 
تواجه الأساتذة مشالك يف 

عداد احملارضات املصورة  ا 

2 02 37 30 22 

0.22 9.922 20.91* 2.222 22% 99 
2.9% 

93.2
% 

01.7
% 

02.2
% 

03.9
% 

عدم عقد دورات تدريبية  3
ال عداد الأساتذة قبل أأزمة 

الس تخدام التعلمي كوروان 
 اال لكرتوين

32 02 22 23 92 

2.02 9.222 90.20* 2.290 
22.0

% 9 07.0
% 

92.2
% 

03.9
% 

09.2
% 

99.3
% 

2 
كرثة انقطاع للتيار الكهرابيئ 

 أأثناء القيام ابلعملية التعلميية

35 26 43 31 23 

2.90 9.229 7.202 2.212 
20.3

% 
3 22.2

% 

16.5

% 

27.2

% 

19.6

% 

14.6

% 

صعوبة تفاعل الطلبة مع  2
التعلمي اال لكرتوين بسبب 

 .الظروف املعيش ية الصعبة 

93 41 37 33 33 

0.29 9.072 92.23* 2.221 
22.0

% 
1 

8.9% 
25.9

% 

02.3
% 

02.1
% 

02.1
% 

ضعف رسعة الانرتنت الأمر  7
اذلي يصعب معه اعطاء أأي 

  .حمارضة دون أأي انقطاع

22 27 22 22 02 

2.21 9.222 0.332 2.222 
29.2

% 2 
91% 

02.3
% 

00.0
% 

91% 
92.2

% 

 22.20 2.229 *92.27 9.227 2.92 22 29 44 25 38يواجه الطالب مشالك  2
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ومعوقات عند دراسة املادة 
لكرتونيا    .ا 

03.9
% 

92.2
% 

07.2
% 

92.3
% 

92.1
% 

% 

صعوبة متابعة الأعداد الكبرية  1
أأدوات التعلمي للطلبة عرب 

 .اال لكرتوين املتاحة

91 03 02 02 29 

0.32 9.322 22.29* 2.222 
31.0

% 
90 

90% 
92.0

% 

97.7
% 

92.2
% 

22.2
% 

9
2 

صعوبة التواصل املباارش بني 
الأساتذة والطلبة، بعكس 

حيث )التعلمي التقليدي 
ميكن تبادل الأفاكر وال راء 
من خالل املواهجة 

 (الشخصية

91 22 21 03 32 

0.72 9.229 92.02* 2.223 23% 92 
90% 91% 

03.7
% 

92.0
% 

01.9
% 

9
9 

عدم امتالك لك الطالب 
للأهجزة احملوس بة 
الس تخداهما يف احملارضات 

 .الالكرتونية

97 33 27 22 07 

0.13 9.022 92.07* 2.292 
22.2

% 
7 92.2

% 

07.2
% 

02.3
% 

02.1
% 

97.9
% 

9
0 

الطالب يف ضعف مس توى 
اس تخدام الربامج 
والتطبيقات الالكرتونية اليت 
تس تخدم يف التعلمي 

 .الالكرتوين

29 21 22 01 02 

2.92 9.222 3.199 2.017 
22.0

% 
2 91.2

% 

03.7
% 

00.2
% 

92.3
% 

93.2
% 

املتوسط العام والوزن  
  0.12  النس يب للمحور الاول

22.2
 متوسطة %

الصعوابت اليت تواجه الأس تاذ "بني اس تةاابت أأفراد عينة ادلراسة حول تفاوات يتضح أأن هناك ( 2)يف اجلدول رمق  من خالل النتاجئ املوحضة
لكرتوين من مقياس ليكرت امخلايس  الثالثةوهو متوسط من الفئة ( 0.12)، فقد بلغ املتوسط العام للمحور الأول "اجلامعي عند اس تخدام التعلمي اال 

ىل مس توى (2.32>  – 0.22)يقع بني حيث  عىل اجاميل عبارات احملور % 22.2وبوزن نس يب بلغ ( متوسطة) الاس تةابة، وهذه الفئة تشري ا 
 .الأول

، 2، 9)عبارات ال دلراسة الفروق أأن هناك فروقا  ذات دالةل احصائية بني تكرارات اس تةاابت أأفراد عينة ادلراسة يف  0وقد أأظهرت نتاجئ اختبار اك
س تةابة الأكرث تكرارا ، (99 ،92، 1، 2، 2، 3 ويه ( 2.229 – 2.222)مابني  لهذه العبارات قمي مس توى ادلالةل تراوحتحيث   ولصاحل اال 

) حيث اكنت قمي مس توى ادلالةل  (90، 7، 2، 0)، بيامن مل تكن هناك فروق ذات دالةل احصائية يف العبارات  2.22أأصغر من مس توى ادلالةل 
 .2.22من مس توى ادلالةل  ويه أأكرب( 2.222 - 2.212

" عبارة ، قد رتّبت تنازليا وفقا  للوزن النس يب للعبارة داخل احملور، جفاءت عبارة ( 90)أأن احملور الأول واذلي يتضمن ( 2)كام يتضح من اجلدول 
لكرتوين ، بيامن حلّت %(22.0)يف الرتتيب الأول بوزن نس يب  "عدم عقد دورات تدريبية ال عداد الأساتذة قبل أأزمة كوروان الس تخدام التعلمي اال 

لكرتونيا  "العبارة  ضعف "، يف حني جاءت عبارة %(22.2)يف الرتتيب الثاين بوزن نس يب " يواجه الطالب مشالك ومعوقات عند دراسة املادة ا 
 (%22.0)لرتتيب الثالث بوزن نس يب يف ا" رتوينمس توى الطالب يف اس تخدام الربامج والتطبيقات الالكرتونية اليت تس تخدم يف التعلمي الالك

حيث ميكن تبادل الأفاكر وال راء من خالل )بعكس التعلمي التقليدي  صعوبة التواصل املباارش بني الأساتذة والطلبة"، بيامن جاءت عبارة ......
ساتذة مشا"، وعبارة %(27.2)بوزن نس يب  العاارشيف الرتتيب " (املواهجة الشخصية عداد احملارضات املصورةتواجه الأ  احلادييف الرتتيب " لك يف ا 

عرش والأخري  الثاينيف الرتتيب " .صعوبة متابعة الأعداد الكبرية للطلبة عرب أأدوات التعلمي اال لكرتوين املتاحة"وعبارة  ،%(27.9)عرش بوزن نس يب 
 %(.22.3)وبوزن نس يب 
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 ؟ اجلامعي بأأمهية تطبيق التعلمي اال لكرتوين يف ظل انتشار جاحئة كورواناقتناع الأس تاذ ما مدى : الثاين التساؤلنتاجئ 

عىل  الأساتذة اجلامعينيدلراسة الفروق بني تكرارات اس تةاابت  0اختبار اكوالوزن النس يب و  املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية 2جدول 
 " بأأمهية تطبيق التعلمي اال لكرتوين يف ظل انتشار جاحئة كوروان اقتناع الأس تاذ اجلامعي "عبارات احملور الثاين املتعلق ـب 

 922= ن     

 العبارة م

س تةاابت  اال 
املتوسط 

 احلسايب

الاحنرا
ف 

 املعياري
مس توى  0اك

 ادلالةل

الوزن 
 النس يب

ترتيب 
موافق  العبارة

 بشدة
 موافق

ىل  ا 
حد 

 ما

غري 
 موافق

غري 
 موافق
 بشدة

92 
تعترب الاختبارات عن بعد 
وس يةل مناس بة لتقيمي حتصيل 

 .الطلبة

92 07 27 29 02 
0.29 9.912 22.02* 2.222 22.0% 7 

1.2% 
97.9

% 

22.9
% 

91.2
% 

97.7
% 

93 
يساعد التعمل اال لكرتوين عىل 
اس تغالل الوقت أأكرث من التعلمي 

 .التقليدي

19 38 54 31 16 

2.22 9.929 01.19* 2.222 29.2% 2 
12% 

24.1

% 

34.2

% 

19.6

% 

10.1

% 

92 
يتسم التعلمي اال لكرتوين مبصداقية 
عالية يف تقيمي الطلبة بعيدا عن 

 .التحزّي 

22 27 53 31 25 

0.13 9.022 91.37* 2.229 22.2% 2 13.9

% 

17.1

% 

33.5

% 

19.6

% 

15.8

% 

92 
يشعر الأس تاذ اجلامعي ابلرضا 

 .عن نظام التعلمي اال لكرتوين

28 39 39 22 30 

2.22 9.223 2.272 2.932 29.2% 2 17.7

% 

24.7

% 

24.7

% 

13.9

% 
19% 

97 
يوفر التعلمي الالكرتوين جو من 

اس تخدام  حنو وادلافعية املتعة
 .التقنيات احلديثة

37 31 38 26 26 

2.97 9.210 3.092 2.272 22.3% 0 23.4

% 

19.6

% 

24.1

% 

16.5

% 

16.5

% 

92 
يمت تقيمي الطالب بشلك مس متر 

 .الالكرتوينأأثناء معلية التعلمي 

30 39 44 30 15 

2.02 9.022 92.32* 2.223 22% 9 
19% 

24.7

% 

27.8

% 
19% 9.5% 

91 
يف يساعد التعلمي الالكرتوين 

وصول املادة التعلميية مجليع 
 .الطلبة بلك سهوةل ويرس

02 01 21 29 21 

0.72 9.231 7.131 2.212 22% 2 90.7
% 

92.3
% 

03.7
% 

91.2
% 

03.7
% 

02 
س ئةل اليت  الرجوع سهوةل للأ

 عن املادة العلميةيطرهحا الطلبة 
 .يف أأي وقت

92 22 22 22 09 

0.19 9.929 07.33* 2.222 22.0% 2 
1.2% 

02.1
% 

22.2
% 

00.2
% 

92.2
% 

09 
يساعد عىل تطبيق خطة اجلامعة 
بشأأن الاجراءات الاحرتازية 

 .للحد من انتشار وابء كوروان

92 02 32 01 29 

0.29 9.201 02.30* 2.222 22.0% 1 
1.2% 

93.2
% 

02.2
% 

92.3
% 

20.2
% 

املتوسط العام والوزن النس يب  
 0.13  للمحور الثاين

 
 متوسطة 22.2%
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اقتناع الأس تاذ اجلامعي بأأمهية " يتضح أأن هناك اتفاق كبري بني اس تةاابت أأفراد عينة ادلراسة حول ( 2)من خالل النتاجئ املوحضة يف اجلدول رمق 
من مقياس  الثالثةوهو متوسط من الفئة ( 0.13)، فقد بلغ املتوسط العام للمحور الثاين " اال لكرتوين يف ظل انتشار جاحئة كوروانتطبيق التعلمي 

ىل مس توى الاس تةابة (2.32>  – 0.22)بني ليكرت امخلايس اذلي يقع  عىل اجاميل % 22.2وبوزن نس يب بلغ ( متوسطة)، وهذه الفئة تشري ا 
 .ثاينعبارات احملور ال 

، 92)دلراسة الفروق أأن هناك فروقا  ذات دالةل احصائية بني تكرارات اس تةاابت أأفراد عينة ادلراسة يف العبارات  0وقد أأظهرت نتاجئ اختبار اك
س تةابة الأكرث تكرارا ، حيث تراوحت قمي مس توى ادلالةل لهذه العبارات مابني ( 09 ،02، 92 ،92، 93 يه و( 2.223 – 2.222)ولصاحل اال 

حيث اكنت قمي مس توى ادلالةل ( 91، 97، 92)، بيامن مل تكن هناك فروق ذات دالةل احصائية يف العبارات 2.22أأصغر من مس توى ادلالةل 
 .2.22ويه أأكرب من مس توى ادلالةل ( 2.272 - 2.212)

" قد رتّبت تنازليا وفقا  للوزن النس يب للعبارة داخل احملور، جفاءت عبارة  عبارة ،( 90)أأن احملور الأول واذلي يتضمن ( 2)كام يتضح من اجلدول 
يوفر التعلمي الالكرتوين "، بيامن حلّت العبارة %(22)يف الرتتيب الأول بوزن نس يب " يمت تقيمي الطالب بشلك مس متر أأثناء معلية التعلمي الالكرتوين

يشعر الأس تاذ اجلامعي  "، يف حني جاءت عبارة (%22.3)يف الرتتيب الثاين بوزن نس يب " ديثةية حنو اس تخدام التقنيات احلجو من املتعة وادلافع 
س يةل مناس بة تعترب الاختبارات عن بعد و "، بيامن جاءت عبارة %( ......29.2)يف الرتتيب الثالث بوزن نس يب " ابلرضا عن نظام التعلمي اال لكرتوين

يساعد التعلمي الالكرتوين يف وصول املادة التعلميية مجليع الطلبة بلك "، وعبارة (%22.0)بوزن نس يب  السابعيف الرتتيب " لتقيمي حتصيل الطلبة
يساعد عىل تطبيق خطة اجلامعة بشأأن الاجراءات الاحرتازية للحد من انتشار "وعبارة  ،%(22)بوزن نس يب  الثامنيف الرتتيب " سهوةل ويرس

 (.%22.0)والأخري وبوزن نس يب  التاسعيف الرتتيب " .وابء كوروان
 ؟(اجلنس، جمال التخصص) يتعزى ملتغري احصائية  ذات دالةلهل توجد فروق : الثالثنتاجئ التساؤل 

 حسب متغري اجلنس  البحثدلراسة الفروق بني املتوسطات احلسابية الس تةاابت أأفراد عينة " ت"نتاجئ اختبار  7جدول 

 العدد العينة احملور م
املتوسط 

 احلسايب
اال حنراف 

 املعياري
متوسط 

 الفرق

 قمية
" ت"

 احملسوبة

درجات 
 احلرية

مس توى 
 ادلالةل

9 
الصعوابت اليت تواجه الأس تاذ 
اجلامعي عند اس تخدام التعلمي 

 اال لكرتوين

 2.2122 0.12 921 ذكر
2.922 2.212 922 2.322 

 2.7222 0.22 31 أأنىث

0 
تطبيق اقتناع الأس تاذ اجلامعي بأأمهية 

التعلمي اال لكرتوين يف ظل انتشار 
 جاحئة كوروان

 2.2903 2.29 921 ذكر
2.002 9.222 922 2.211 

 2.7373 0.71 31 أأنىث

 ، حيث أأفراد عينة البحث من الأساتذة اجلامعينيدلراسة الفروق بني املتوسطات احلسابية الس تةاابت ( ت)نتاجئ اختبار ( 7)يوحض اجلدول رمق 
انث حول  الصعوابت اليت تواجه الأس تاذ اجلامعي عند اس تخدام التعلمي أأوحضت النتاجئ أأنه ال توجد فروق ذات دالةل احصائية بني اذلكور واال 

كام يتضح من ،  2.22وهو أأكرب من مس توى ادلالةل  2.322وقمية مس توى ادلالةل  (2.212)ت احملسوبة تساوي  ة، حيث اكنت قمياال لكرتوين 
اجلدول عدم وجود فروق داةل احصائيا بني اذلكور والاانث حول اقتناع الأس تاذ اجلامعي بأأمهية تطبيق التعلمي اال لكرتوين يف ظل انتشار نفس 

 .2.22وهو أأكرب من مس توى ادلالةل  2.211وقمية مس توى ادلالةل ( 9.222)حيث اكنت قمية ت احملسوبة تساوي  جاحئة كوروان
علوم انسانية ) التخصصجمال حسب متغري  البحثدلراسة الفروق بني املتوسطات احلسابية الس تةاابت أأفراد عينة " ت"نتاجئ اختبار  2جدول 

 (علوم تطبيقية –

 العدد العينة احملور م
املتوسط 

 احلسايب
اال حنراف 

 املعياري
متوسط 

 الفرق

 قمية
" ت"

 احملسوبة

درجات 
 احلرية

مس توى 
 ادلالةل

9 
الأس تاذ الصعوابت اليت تواجه 

اجلامعي عند اس تخدام التعلمي 
 .اال لكرتوين

 2.7201 0.23 22 انسانية
2.222 2.922* 922 2.222 

 2.2922 2.02 10 تطبيقية
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0 
اقتناع الأس تاذ اجلامعي بأأمهية 
تطبيق التعلمي اال لكرتوين يف ظل 

 .انتشار جاحئة كوروان

 2.7122 0.22 22 انسانية
2.233 3.371* 922 2.222 

 2.7002 2.97 10 تطبيقية

حسب الس تةاابت أأفراد عينة البحث من الأساتذة اجلامعيني دلراسة الفروق بني املتوسطات احلسابية ( ت)نتاجئ اختبار ) ( يوحض اجلدول رمق 
الصعوابت اليت تواجه يف احملور الأول املتعلق  البحثداةل احصائيا بني أأفراد عينة  افروقتخصص ، فقد أأوحضت النتاجئ أأن هناك جمال ال متغري 

اقتناع الأس تاذ اجلامعي بأأمهية تطبيق التعلمي اال لكرتوين يف ظل انتشار املتعلق  الثاينواحملور  ،الأس تاذ اجلامعي عند اس تخدام التعلمي اال لكرتوين
ومبس توى دالةل متساوي عىل التوايل ( 3.971، 2.922) حورينلكيات العلوم التطبيقية، حيث بلغت قمي ت احملسوبة للم، ولصاحل جاحئة كوروان

 .2.22وهو أأصغر من مس توى ادلالةل  2.222
ىل أأن اجلامعات الليبية عامة واجلامعات قيد البحث تعمتد نظام التعمل وهجا  لوجه، ومل يكن يف خططها اعامتد التعلمي  السابقة وتعزى هذه النتاجئ ا 

ىل التعلمي اال لكرتوين فا ن التحّول، ذلكل د أأسوة ابجلامعات يف ادلول املتقدمةكنظام دراسة معمت اال لكرتوين ة جاحئة كنتيةة لأزم بشلك مفاجئ ا 
وجيعل هذا النوع  ، وهذا ما يقلل من خرباهتا يف هذا اجملال،ميةالتعلميية والتعلّ  العملية، الأمر اذلي أأثر بشلك كبري عىل سري كوروان وانتشارها الكبري

ليهمن التعلمي مس تةدا  حيتاج   . للتحسني والتطوير بشلك مس متر ، يك نصل للهدف اذلي نصبو ا 
أأن التعلمي اال لكرتوين يتطلب وجود بنية حتتية من حواسيب وهواتف ب ( 0202)حسر سامل أأبو خشيدم ماذكرته  وتتفق نتاجئ هذا البحث مع 

مي، وارشاء برامج خاصة ابجلامعة لضامن اشرتاك أأكرب عدد من الطلبة يف التعلمي اال لكرتوين، ولأن التعلمي اال لكرتوين وبرجميات جمربة ومعمتدة يف التعل
م اكانت فُرض عىل اجلامعة بشلك مفاجئ نتيةة جاحئة كوروان فقد اكن أأعضاء هيئة التدريس يتواصلون مع الطلبة مضن اال ماكانت املتاحة ويه ا 

سواء احلكومية مهنا والأهلية وذكل دلمع الانتقال السلس  لك اجلهودكام أأن التعلمي اال لكرتوين يتطلب تضافر  حساب،ضعيفة ومل حُيسب لها 
ىل ذكل فا ن أأعضاء هيئة التدريس مل يتلقوا التدريب الاكيف لقيادة معلية التعلمي  والرسيع لنظام التعلمي الالكرتوين ضافة ا  الس مترار معلية التعلمي، ا 

 (0202أأبو خشيدم، ) . يف الأزماتاال لكرتوين

 (Navarro & Shoemaker, 2000)وجدت دراسة أأجراها حيث هناك عدد كبري من ادلراسات اليت تُظهر فعالية التعمل عرب اال نرتنت، كام أأن 
نرتنت اكنت جيدة مثل املتعلمني التقليديني أأو أأفضل مهنا بغض النظر عن خصائص اخللفية اليت اك ن أأن نتاجئ تعمل الطالب للمتعلمني عرب اال 

نرتنت فهيا راضونالطالب   . بشلك كبري عن التعمل عرب اال 
الطالب يف و الفصل ادلرايس التقليدي يف  الطالببني جممتع يف مس توى التحصيل بدراسة مقارنة   (Rovai & Jordan, 2004) قامولقد 

 . من الطالب يف الشلك التقليدي رغبة قوية للتحصيلاملدمج دلهيم  الأسلوب، ووجدوا أأن الطالب يف  املدمج الأسلوب
درجات جد أأن واقراهنم مما تعلموا ابلأسلوب التقليدي، وُ  عرب اال نرتنتالتعمل الالكرتوين نتاجئ التعمل للطالب اذلين اختاروا بني  مقارنةيف دراسة و

نرتنت  ابلتعملالاختبار اخلاصة   (Yulia, 2020). التقليدي التعمل ابلأسلوبأأعىل أأربع نقاط من اكنت عرب اال 

نرتنت اب والثانية ةالتقليدي لطريقة، الأوىل ابعىل مجموعتنييئ الطالب بشلك عشوا توزيعمت  اجريبيةيف دراسة   ويلتقون لتعمل التفاعيل الهةني عرب اال 
ىل أأفضلية طريقة التعمل التفاعيل الهةني عرب الانرتنت الطالب مبعظم العمل عرب اال نرتنتيف الأس بوع حيث قام  مرة واحدة ، وخلصت النتاجئ ا 

من املتوقع أأن تزداد ماكسب حتسني التعمل وتوفري التاكليف مع تطوير واختبار أأدوات وبرامج جديدة و  اخلاصة ابلربانمج ، تطلباتامل ارشيطة توفر 
نرتنت بشلك مس متر  (Bowen, W. G, Chingos, M. M, Lack, K. A, & Nygren, T. I, 2012) .للتعمل عرب اال 

نرتنت بأأنه ميكن من خالل   Yulia, Henny( 0202)هيين يوليا  ويرى ملعمل احلكومة عىل تقليل انتشار فريوس أأن يساعد ااس تخدام التعمل عرب اال 
نرتنت ، وأأن  ،كوروان  علميالتن املأأمول أأن تسري معلية مفأأمه يشء جيب عىل املعلمني فعهل هو اس تخدام اسرتاتيجيات متنوعة لتحسني التعمل عرب اال 

نرتنت بسالسة والتعمل عرب  (Yulia, 2020)   .اال 
لربامج التعلميية ويرى الباحث بأأن التعلمي الالكرتوين حتمكه القواعد العامة للتعلمي اجلامعي من خالل وجود أ لية للتقيمي والاعامتد والتحمك يف جودة ا

متاكمةل تتناسب مع الأسس املتعارف  ن تكون منظومةجودة املنظومات التعلميية واليت جيب أأ والتدريب و توافر الاماكانت الالكرتونية من حيث 
والاساتذة، مع اس تخدام  علهيا للتعلمي اجلامعي ، فضال  عن وجود معايري أأاكدميية ومعايري للجودة يف مراحل التصممي وادارة الربامج، وتطوير الطالب

 .ذلكلعندما تقتيض احلاجة الأس تاذ اجلامعي شمل سالمة اجراءات وممارسات التقيمي ، ويعمل عىل تعديلها ت وسائل تقيميية بشلك مهنجي 
 :الاس تنتاجات 

 .اكن مس توى الصعوابت اليت تواجه الأس تاذ اجلامعي عند اس تخدام التعلمي اال لكرتوين متوسطا .9

 : ام التعلمي الالكرتوين أأمهها دهناك عدة صعوابت تعوق اس تخ .0
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 عقد دورات تدريبية ال عداد الأساتذة قبل أأزمة كوروان الس تخدام التعلمي اال لكرتوين عدم. 

   لكرتونيا  .يواجه الطالب مشالك ومعوقات عند دراسة املادة ا 

 ضعف مس توى الطالب يف اس تخدام الربامج والتطبيقات الالكرتونية اليت تس تخدم يف التعلمي الالكرتوين. 
 .متوسطا واهجة خطر انتشار جاحئة كوروانالعملية التعلميية وملاكن مس توى اقتناع الأس تاذ اجلامعي بأأمهية تطبيق التعلمي اال لكرتوين الس مترار  .2

 :من خاللأأمهية تطبيق التعلمي اال لكرتوين الس مترار العملية التعلميية وملواهجة خطر انتشار جاحئة كوروان  تمكن .3

  يمت تقيمي الطالب بشلك مس متر أأثناء معلية التعلمي الالكرتوين. 

 يوفر التعلمي الالكرتوين جو من املتعة وادلافعية حنو اس تخدام التقنيات احلديثة. 

 يشعر الأس تاذ اجلامعي ابلرضا عن نظام التعلمي اال لكرتوين. 

 .اجلنسال توجد فروق داةل احصائيا يف احملاور قيد البحث تعزى ملتغري  .2

 .ولصاحل العلوم التطبيقية( علوم انسانية ـ علوم تطبيقية)توجد فروق داةل احصائيا يف احملاور قيد البحث تعزى ملتغري التخصص العلمي  .2
- :التوصيات

  -:اباليت الباحث يف ضوء النتاجئ اليت مت التوصل انهيا نويص 
 .الس تخدام التعلمي اال لكرتوين اجلامعيني دورات تدريبية ال عداد الأساتذةرضورة عقد  .9
بني الاس تاذ وذكل يسهل معلية التفاعل ، تـكسب الطالـب همارات اسـتخدام تكنولوجـيا املعلومات برامجبطـرح  اجلامعاترضورة قيام  .0

 .مع املواد التعلميية املعروضة الكرتونيا   والطالب

 .النظرية والعملية عىل حد سواء للمقررات ادلراس ية تشجيع الااجاه حنو التعمل الالكرتوين  .2
خالل شـبكة املعلومات لها من الوصول وميكن للطالـــب مادة  علمـية  بُشلك مـتطوِر  رضورة اعداد احملارضات الالكرتونية بأأسلوب يوفر .3

 .يف الوقت واملاكن املالمئني هل ادلولية

ة للمؤسسات الااكدميية ولالستامثر يف قطاع االتصاالت وتكنولوجيا  الالكرتوين يتطلب وجود تشجيعا  من احلكومميالانتقاَل حنو التعل .2
 .سنِي أأداء الش بكة ورسعة االتصالاملعلومات لتح 

س تاذ اجلامعي والطالب االتـــصال ابلشــبكة زايدة رسعة رضورة عقد ارشاكة مع ارشاكت االتصاالت والتقنية  .2 عىل حد ولتخفيض تلكفته للأ
 .سواء

 :املراجع العربية

 .مكتبة الرش يد: الرايض .تكنولوجيا التعلمي والتعلمي الالكرتين(. 0223. )أأمحد محمد سامل -9

دراسة وصفية :قياس فاعلية التعلمي الالكرتوين ابس تخدام املواد العلمية الأاكدميية املتاحة عىل الانرتنت (. 0292. )حيدر حسن محمد -0
 .، البوابة العربية للمكتبات واملعلومات29جمةل س يرباريون ، العدد (. Nouri-net)ملستنرصية وفق نظام حتليلية يف اجلامعة ا

سامعيل الغريب  -2 ميها  -املقررات الالكرتونية (. 0221. )زاهر ا   .عامل الكتب: القاهرة .تقوميها، تطبيقها ، نرشها ، انتاهجا ، تصم
فاعلية التعلمي اال لكرتوين يف ظل انتشار فريوس كوروان من وهجة نظر املدرسني يف جامعة (. 0202. )حسر سامل أأبو خشيدم -3

 .09اجملةل العربية للنرش العلمي، مركز البحث وتطوير املوارد البرشية، (. خضوري)فلسطني التقنية 
،  02جمةل س يرباريون ، العدد . لمي الالكرتوين يف اجلامعات العراقيةاسرتاتيجية تطبيق برامج التع(. 0221. )طالل انظم الزهريي -2

 .البوابة العربية للمكتبات واملعلومات
 .عامل الكتب: القاهرة .تطوير كفاايت املعمل للتعلمي عرب الش باكت ـ منظومة التعلمي عرب الش باكت(. 0222. )محمد زين ادلين -2
 .، دار صفاء للنرش 9الطبعة: عامن .يا التعلمي يف عرص املعلوماتيةمس تحداثت تكنولوج(. 0222. )وليد احللفاوي -7
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 دلى حاكم كرة القدم  الانتباهالضغوطات النفس ية وعالقهتا برتكزي 
 

براهمي ال خرض        . أ       محمد أ محد سامل. د     محمد عبدهللا احلاج             . أ     رضوان ا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :مقدمة ادلراسة 
دارة  يعترب احلاكم أ حد أ مه املكوانت الرئيس ية ل ي رايضة ومعودها الفقري وأ مه أ ضالعها، فهم ميثلون الطرف احملايد اذلي حيرص عىل ا 

ن م يفصلواملبارايت يف حدود احرتام قانون الرايضة نصًا وروحًا، ومه مس ئولون أ كرث من غريمه للقيام بذكل ادلور بدنيًا، وفنياً، وذهنيا، ولكوهن
دارات ال ندية واذلين يشلكون  داريني ومجهور وا  بني الفرق املتنافسة داخل امللعب فقد أ صبحوا حمط أ نظار امجليع من العبني، مدربني، وا 

 .مصادر للضغط النفيس علهيم
متنوعة عهنا وذكل  للقيام بدراسات ادلارسونأ ن الضغوط النفس ية من املوضوعات اليت أ اثرت العديد من ( 0222)يرى صالح أ محد السقا  

ا كرة نظرا لتأ ثريها البالغ يف الصحة النفس ية واجلسمية وتعترب من أ مه املشالكت النفس ية اليت تواجه احلاكم يف خمتلف ال لعاب الرايضية ومهن
داء يف املنافسات الرايضية  (0:  2. )القدم والس امي عندما يكون مصاحبا لل 

حدى الظواهر النفس ية اليت يتعرض لها الفرد يف حياته العامة، وتؤدي شدهتا أ ن ( 0222)ويضيف عبد الرمحن الزهراين  الضغوط تعترب ا 
ىل اال هناك العقيل واال هجاد البدين، وبعض املشالكت واملشاعر النفس ية السلبية اليت ال ىل تأ ثريات سلبية عىل الصحة قد تصل ا   وتكرارها ا 

 (02:  5. )يس تطيع الفرد جتاهلها أ و التكيف معها بسهوهل
داء الراييض أ ثناء املشاركة يف املنافسات العبون، )واليت غالبًا ما يتعرض لها الرايضيون ، وتعد الضغوط النفس ية أ حد املظاهر املالزمة لل 

 يف كنتيجة طبيعية للرتكزي عىل النجاح أ و اخلوف من الفشل أ و التقيمي الس ئي أ و عدم القدرة عىل الس يطرة أ و التحمك( ومدربون، وحاكم
داء س باب ، الانفعاالت أ و فقدان الثقة ابلنفس بسبب ارتاكب نفس اخلطأ  أ و عدم ثبات ال  ىل أ ن أ حد ال  حيث تشري ادلراسات اخملتلفة ا 

خفاق معظم الرايضيني وعدم القدرة عىل الوصول ل قىص أ داء ممكن هو عدم القدرة عىل تركزي الانتباه أ ثناء تعرضه ىل ا  م الرئيس ية املؤدية ا 
 (32:  0)( 22:  1)               . غوط النفس يةللض

ىل أ ن ال دوار واملهام الفريدة اليت يقوم هبا احلمك قد تكون مصدر رئييس للضغوط اليت يتعرض لها احلمك، حيث  (Teipel,2001) ويؤكد تيبل ا 
نافسة بني املتنافسني، وكقايض يعمل عىل تطبيق العمل مكفاوض حلل التوتر اذلي ينشأ  خالل امل : أ ن هناك ثالثة أ دوار يقوم هبا احلمك ويه

دارة لك ما حيدث يف امل  نافسة القواعد والقوانني اخلاصة ابللعبة واختاذ القرارات املناس بة، وأ خرياً يعمل مكوجه ومرشف عىل لك املشاركني ال 
 (3 : 12. )الرايضية

 :مشلكة ادلراسة 
ىل أ ن ادلور اذلي يقوم به احلمك ح ىل ، فاحلمك غالبًا ما يكون هدف لغضب امجلهور وانفعاالهتم، افل ابلقلق والضغوط تشري ادلالئل ا  ويضاف ا 

 ، هذا العبء الرصاع ادلامئ بني احلاكم من هجة والالعبني واملدربني من هجة أ خرى، خاصة فامي يتعلق بتقبل القرارات الصادرة من قبل احلمك
رار الرسيع والصحيح واذلي جيب اختاذه يف ظل وجود أ عداد كبرية من امجلاهري ختتلف ثقافاهتم واذلي بدوره يؤثر عىل قدرة احلمك يف اختاذ الق

 .وبيئهتم الاجامتعية واليت تفرز سلوكيات انفعالية متباينة
خالل املبارايت واليت غالباً  ن أ نَّ ذكل قد يؤثر يف قدرة احلاكم عىل التحمك بسلوكهم، والس يطرة عىل أ فعاهلم وأ فاكرمه وانفعاالهتم،ادلارسوويرى 

ضافة للجمهور، وهو ما يُودلد رصاعًا قوايً  داريني املرافقني ا  داخل  ما يسودها التوتر النفيس والضغط العصيب بسبب بعض ترصفات الالعبني واال 
ىل تش تيت أ فاكرمه ورصف تركزيمه  .امللعب بني خمتلف ال طراف ويقع حضيته احلاكم، وهو ما قد يؤدي ا 

العمل عىل تقدمي املعلومات الرضورية ذات العالقة مبصادر وشدة الضغوط النفس ية، واليت قد تسامه يف زايدة تركزي الانتباه :  ادلراسة أ مهية
هناك العقيل واال هجاد البدين ىل اال   .دلهيم حىت ال يصلوا ا 

 : أ هداف ادلراسة
 .درجة شدة الضغوط النفس ية من وهجة نظر حاكم كرة القدم-1
 . الانتباه دلى حاكم كرة القدمتركزي-0
 عالقة الضغوط النفس ية مبصادرها قيد ادلراسة برتكزي الانتباه دلى حاكم كرة القدم -2

 : تساؤالت ادلراسة
 ما درجة شدة مصادر الضغوط النفس ية من وهجة نظر حاكم كرة القدم؟-1
 ما درجة تركزي الانتباه دلى حاكم كرة القدم؟-0
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داري وأ عضاء ال ندية-املرتبطة ابمجلهور–املرتبطة ابال عالم الراييض )النفس ية مبصادرها ما عالقة الضغوط -2 -الضغوط اذلاتية-املرتبطة اب 
 برتكزي الانتباه دلى حاكم كرة القدم؟( املرتبطة ابحتاد اللعبة

 : مصطلحات ادلراسة
   (125:  12).  قة، وأ هنا فوق قدراته وتُعرض وجوده للخطرهو عالقة بني الفرد وبيئته، يُقِيُمها الفرد بأ هنا مره : الضغوط النفس ية

 (32:  0)(. الرموز)املرتبطة ابلبيئة والاحتفاظ ابالنتباه حنو تكل املثريات ( الرموز)هو عبارة عن تضييق الانتباه حنو املثريات  : الرتكزي
 ( 55:  10". )بؤرة العمليات العقلية يف موضوع ما " هو:  تركزي الانتباه

 (22:  3). القدرة عىل الرتكزي عىل الرموز املرتبطة ابلبيئة والاحتفاظ هبذا الرتكزي طوال فرتة املنافسة الرايضية : الانتباه يف اجملال الراييض

 : دلراسات السابقةا
 :( 2)( 0223) زايد الطحاينة: دراسة -1

ىل معرفة مصادر ".مصادر الضغوط اليت يتعرض لها حاكم ال لعاب الرايضية يف ال ردن ونيهتم لرتك التحكمي  :"عنواهنا هدفت ادلراسة ا 
حكامً رايضيًا، ) 112)الضغوط اليت يتعرض لها حاكم ال لعاب الرايضية يف ال ردن ونيهتم لرتك التحكمي، وقد بلغت عينة ادلراسة 

فقرة ، وقد خرجت ادلراسة بنتاجئ عدة من ( 22)اس الضغوط دلى حاكم كرة القدم واذلي حيتوي عىلواس تخدم الباحث نسخة من مقي
أ مهها ظهور مخسة مصادر ملضغوط خماوف ال داء، ضغوط الوقت، مقة التقدير و الاحرتام، اال هانة اللفظية، اخلوف من الاعتداء 

 تُسبب الضغوط بدرجة معتد،ة، كذكل بينت النتاجئ أ نَّ اخلوف من الاعتداء، ،وحسب اعتقاد احلاكم فا نَّ املصادر ال ربعة اُلوىل)البدين
 .البدين اكن املصدر الوحيد للضغوط املرتبطة بنية احلاكم لرتك التحكمي

 :( 5) (0212)دراسة محمد حداده  -0
هدفت ادلراسة اىل حماو،ة تشخيص ظاهرة الضغط النفيس .عوامل الضغوط النفس ية دلى حاكم النخبة يف كرة القدم اجلزائرية: عنواهنا

دلى حاكم النخبة الوطنية يف البطو،ة الوطنية مبختلف أ قساهما للوقوف عىل مصادرها واس باهبا ،اس تخدم الباحث املهنج الوصفي 
وط النفس ية ومصادرها من حكام من خمتلف التصنيفات ومت تطبيق مقياس للضغ( 052)ابل سلوب املسحي عىل عينة معدية بلغ قواهما 

فقرة ، وتوصلت ادلراسة اىل مسببات الضغوط النفس ية دلى احلاكم وأ كرثها تأ ثريا يه شعور احلاكم ( 32)حماور و( 3)اعداد الباحث من 
حكمي والشعور بتحزي املديرية الوطنية للتحكمي لبعض زمالهئم وعدم الاهامتم اال جيايب من طرف وسائل الاعالم وامجلهور والاداريني ابلت

 .ابلقلق بسبب عدم قدرهتم عىل التحكمي بصورة جيدة أ ثناء املبارايت
 :( 12)( 0210)دراسة مرض عبد البايق سامل، نعامن هادي عبد عيل  -2

أ ندية  هدفت ادلراسة اىل التعرف عىل الضغوط النفس ية دلى العيب.الضغوط النفس ية دلى العيب أ ندية ادلرجة ال وىل بكرة القدم: عنواهنا
مت اختيارمه ابلطريقة العمدية ،واس تخدم الباحثون املهنج الوصفي ( 25)ادلرجة ال وىل بكرة القدم عىل عينة من الالعبني بلغ عددمه 

بأ سلوبه املسحي ،ومت تطبيق اس امترة اس تبيان مجلع املعلومات تكونت من أ ربع جماالت للضغوط النفس ية وتوصلت اىل أ ن العيب أ ندية 
ل وىل مبنطقة الفرات يعانون من ضغوط نفس ية تؤثر عىل مس توامه البدين واملهاري ،واحتل جمال املهارات النفس ية لالعبني عىل ادلرجة ا

أ عىل مس توى من بني اجملاالت ال خرى ، كام احتل جمال رد الفعل العدايئ عىل أ قل نس بة مئوية من بني اجملاالت ال خرى عن ابيق 
ومتزي خطي ادلفاع والوسط يف ، ومتزي حراس املرىم عن ابيق اخلطوط  يف خاصية حتويل الانتباه ، تباه اخلطوط يف خاصية شدة الان

خاصية تركزي الانتباه عن خطوط الهجوم وحراس املرىم ومل تظهر فروق معنوية بني اخلطوط ال ربعة  يف ثبات الانتباه وتوزيع الانتباه 
 .وجحم الانتباه

جراءات ادلراسة -2  : ا 
املهنج أ لوصفي ابل سلوب املسحي، وذكل ملالمئته لطبيعة هذه ادلراسة، والن ال سلوب  ادلارسوناس تخدم  : مهنج ادلراسة 2-1

 .املسحي يقوم بوصف ما هو اكئن وتفسريه مع حتديد أ س بابه
دلى الاحتاد اللييب لكرة القدم والبالغ تكون جممتع ادلراسة من حاكم كرة القدم مبدينة طرابلس املسجلني واملعمتدين  : جممتع ادلراسة 2-0

 .0215/0212حكام من العاملني خالل املومس الراييض ( 101)عددمه 
جناز العمل امليداين، ويه جزء من جممتع ادلراسة، واكن جممتع  ادلارسونالعينة يه المنوذج ال ول اذلي يعمتد عليه  : عينة ادلراسة 2-2 ال 

حكام ( 35)القدم ولقد اكن اختيار العينة ابلطريقة العمدية ومشلت بعض احلاكم مبناطق طرابلس، ويبلغ عددمه  ادلراسة يف دراستنا مه حاكم كرة
س تطالعية و ( 10)لدلراسة ال ساس ية، ومت اس هتداف فقط  حكامً ( 25)مت اس هتداف  ممن يديرون مسابقات الاحتاد العام حكامً لدلراسة اال 

يف اختيارمه للعينة  ادلارسونوقد راعى  حاكم لصعوبة التواصل معهم أ ثناء مرحةل ادلراسة،( 5) استبعاد كذكل مت والاحتادات الفرعية ابنتظام،
 :رشطني أ ساسني هام
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 (.الثالثة –الثانية  –ال وىل )حميل بدرجاته  –أ ن تشمل عينة ادلراسة لك من درجات التصنيف دويل -

 .التايل يبني توصيف عينة ادلراسةواجلدول . 0215/0212أ ن يكون احلمك من العاملني ابملومس الراييض -

 ( 1)جدول 

 يوحض توصيف جممتع ادلراسة

 عدد احلاكم املنطقة ت
 حميل دويل

 النس بة العدد النس بة العدد

 22.30 25 22.5 2 25 طرابلس 1

، واحلاكم (22.5)%وبنس بة ( 2)حكامً، حيث بلغ عدد احلاكم ادلوليني ( 25)أ ن عدد احلاكم مبدينة طرابلس بلغ  (1)يتضح من اجلدول    
 %(.22.30)وبنس بة ( 25)احملليني بلغ عددمه 

الاس تبيان مجلع البياانت وذكل من خالل ما أ مكن احلصول عليه من ادلراسات السابقة واملرتبطة مع  ادلارسوناس تخدم :أ داة ادلراسة 2-2
القيام ببعض املقابالت الشخصية مع بعض احلاكم خبصوص عالقة مصادر الضغط النفيس عىل تركزي الانتباه دلى حاكم كرة القدم، وبعد تكل 

ىل صورة الا ادلارسوناخلطوات توصل من خاللها   :مت تنظميها ابلشلك التايل،س تبيان ا 
 .مقياس الضغوط النفس ية -
 .مقياس تركزي الانتباه-
  .مقياس الضغوط النفس ية-

عبارة موزعة عىل ( 25)وقد اش متلت أ داة ادلراسة احلالية يف جزهئا ال ول عىل املعلومات ل فراد عينة ادلراسة، كام اش متل اجلزء الثاين عىل 
 :مصادر اكلآيت( 5)

 .عبارة( 15)تتضمن ( اذلاتية)الضغوط ادلاخلية : املصدر ال ول
عالم الراييض: املصدر الثاين  .عبارة( 15)تتضمن عىل الضغوط النفس ية املرتبطة ابال 

 .عبارة( 15)تتضمن عىل  الضغوط النفس ية املرتبطة ابمجلهور: املصدر الثالث
داري وأ عضا: املصدر الرابع دارات ال ندية تتضمن الضغوط النفس ية املرتبطة اب   .عبارة( 15)ء ا 

 عبارة( 15)الضغوط النفس ية املرتبطة ابالحتاد اللعبة : املصدر اخلامس
عداد عبد الرمحن عباس: مقياس تركزي الانتباه موافق جدا، موافق، مل أ كون )عبارة ومبزيان تقديري خاميس ( 02)ويتكون من ( 0210)من ا 

 (.رأ ي، غري موافق، غري موافق جدا
حكامً من اجملمتع ال صيل مت اختيارمه ابلطريقة العشوائية ( 10)عينة اس تطالعية قواهما  ادلارسوناس تخدم  :ادلراسة الاس تطالعية :  2-5

طار عينة ادلراسة، وقد اس تغرقت فرتة توزيع الاس تبيان الاس تطالعي عىل أ فراد العينة الاس تطالعية واسرتجاعه خالل  البس يطة وخارج ا 
 (.25/0202/ 05لغاية  0202/ 212/22من )أ س بوعني 

جراء ادلراسة ال ساس ية للفرتة من :ادلراسة ال ساس ية : 2-3 عىل أ فراد عينة ادلراسة بنفس  0202/ 25/  23ولغاية  22/ 12مت ا 
عىل اال جابة عىل العبارات  بتوزيع اس امترات الاس تبيان عىل أ فراد العينة مع التأ كيد ادلارسونالرشوط والظروف لاكفة أ فراد العينة، حيث قام 

 .مبوضوعية ودقة دون الاس تعانة بأ حد
 :اال جراءات اال حصائية  2-2
 .الوسط احلسايب-1
 .الاحنراف املعياري-0
 .الوسط احلسايب املرحج-2
 .النس بة املئوية-2
 :عرض ومناقشة النتاجئ  -2

 -:عرض النتاجئ1-4- 

عينة أ راء التعرف عىل ذكل لغرض  ابس تخراج النتاجئ وذكل من خالل تطبيق أ داة البحث واملمتثةل ابس امترة الاس تبيان، ادلارسونقام    
  -: مس توى الضغوط النفس ية، ولتفسري النتاجئ اعمتدت النسب املئوية التاليةادلراسة حول 
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 :النفس يةالنسب املئوية املعمتدة يف ادلراسة ملصادر الضغوط  (2)جدول رمق 

 ادلرجة الوزن النس يب املقابل هل طول اخللية

 قليةل جدا % 23اىل % 02من  1.52اىل  1من 

 قليةل %50-% 23أ كرب  0.32-1.81أ كرث من 

 متوسطة %35-% 50أ كرب من  2.22-2.61أ كرب من 

 كبرية % 52-% 35أ كرب من  2.02 -3.41أ كرب من 

 كبرية جدا %122-% 52أ كرب من  5-2.01أ كرب من 

يوحض اجلدول احملك الفريض املعمتد يف ادلراسة فقد مت حتديد اخلالاي يف مقياس ليكرت امخلايس من خالل حساب املدى بني درجات    
وتضاف اىل هذه القمية أ قل قمية  ،(2.52=5÷2)ومن مث تقس ميه عىل أ كرب قمية يف املقياس للحصول عىل طول اخللية أ ي ( 2=1-5)املقياس 

 : ...(0222المتميي . )وذكل لتحديد احلد ال عىل لهذه اخللية( واحد حصيح)ابملقياس 
 :عرض نتاجئ التساؤل ال ول: 2-1-1

 التابعني ملدينة طرابلس( احملليون–ادلوليون )ما درجة شدة الضغوط النفس ية دلى احلاكم -

 (3)جدول 
آذل"الضغوط النفس ية ادلاخلية "حول مصدر املتوسط احلسايب والوزن املرحج ودرجة شدة ا جاابت عينة ادلراسة   ""اتيةأ

 متوسط العبــــــــــــــــــــــــارات م
الوزن 

 املرحج

 درجة الشدة

 متوسطة 2.02 2.4700 أ شعر بقلق ابلغ الحامتل ارتاكيب لبعض ال خطاء عند املباراة هامة 1

دارة املباراة 0  متوسطة 2.12 2.3300 أ فكر يف عواقب فشيل يف ا 

 متوسطة 0.23 2.2200 أ شعر بزايدة العبء داخل امللعب يف مبارايت الك س أ كرث من مبارايت ادلوري 2

 متوسطة 0.52 2.1300 تراودين الشكوك يف كثري من ال حيان ابلنس بة لقدريت عىل ال داء اجليد يف املباراة 2

 متوسطة 0.52 2.1000 أ عاين من صعوابت يف تركزي انتبايه يف ال وقات احلرجة من املباراة 5

 متوسطة 0.23 2.0700 اشعر بأ نين خشص عصيب 3

 متوسطة 0.22 2.1600 اشعر ابخلوف من الفشل 2

 متوسطة 0.32 2.0200 تؤثر مشالكيت العائلية سلبا يف أ دايئ 5

 قليةل 0.55 1.9400 التحمك يف مس توى توتري قبل مشاركيت ملباراة حساسة وهممةأ عاين من عدم القدرة عىل  2

 قليةل 0.22 1.9600 اشعر بأ نين اس تزنف طاقيت البدنية برسعة 12

 قليةل 0.25 1.8600 اشعر بأ نين غري مبايل ل دايئ 11

 قليةل 0.25 1.8600 اس تحرض الصور املسيئة يل أ ثناء قياديت للمباراة 10

 قليةل 0.22 1.9300 أ عاين من التعب اذلهين قبل املباراة 12

 قليةل 0.22 1.8300 أ جد صعوبة يف حتمل مسؤولية قيادة طامق التحكمي 12

 قليةل 0.22 1.6300 أ كون عدوانيا لكام اقرتب موعد املباراة 15

 متوسطة 2.67 0.222 ادلرجة اللكية 
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جاابت عينة ادلراسة حول العبارات مرتبة تنازلياً (2)يبني اجلدول  ىل أ ن عبارة ، املتوسط احلسايب والوزن املرحج ودرجة شدة ا  واليت تشري ا 
أ فكر يف " تأ يت بعدها عبارة ، (2.02)حيتل املرتبة ال وىل بوزن مرحج "أ شعر بقلق ابلغ الحامتل ارتاكيب لبعض ال خطاء عند املباراة هامة "

دارة املباراة  عواقب فشيل يف أ شعر بزايدة العبء داخل امللعب يف " يلهيا ابملرتبة الثالثة عبارة ( 2.12) يف املرتبة الثانية وبوزن مرحج" ا 
 ال خريةيف املرتبة  "أ كون عدوانيا لكام اقرتب موعد املباراة" وقد جاءت عبارة  (0.23)بوزن مرحج"مبارايت الك س أ كرث من مبارايت ادلوري 

ىل درجة شدة  " 0.32"فقد بلغ وزنه املرحج  للمصدر، كام أ نه اتضح أ ن ادلرجة اللكية ( 0.22) بلغ بوزن مرحج واذلي يشري ابجململ ا 
 .وفق جدول النسب املئوية" متوسطة "

 (2)جدول 
 " الضغوط النفس ية املرتبطة ابمجلهور"حول مصدر املتوسط احلسايب والوزن املرحج ودرجة شدة ا جاابت عينة ادلراسة 

 متوسط العبــــــــــــــــــــــــارات م
الوزن 

 املرحج

درجة 
 الشدة

1 
ال أ س تطيع بلك سهو،ة من الاحتفاظ برتكزي انتبايه حىت هناية املباراة نتيجة ال صوات اليت 

 كبرية جدا 2.22 2.73 تصدرها امجلاهري معرتضة عىل قرارايت

 كبرية جدا 2.05 2.95 بنفيس عند تشجيعي من قبل امجلاهري عند ال داء اجليد يف املبارايت تزداد ثقيت 0

2 
صدار ال صوات  أ شعر ابال حباط عندما تنجح امجلاهري من خداعي بكرثة الهتجم اللفظي وا 

 كبرية 2.22 2.31 املنددة بقرارايت

 كبرية 2.22 2.91 مس تواي الفينلكامت املدحي والثناء من قبل امجلاهري حيفزين عىل تطوير  2

 كبرية 2.55 2.66 أ شعر بتأ نيب الضمري عندما تتسبب بعض قرارايت غري الصحيحة يف هيجان امجلاهري  5

 كبرية 2.32 2.65 أ دايئ ينخفض حبضور خشصيات هامة بني امجلاهري 3

 كبرية 2.52 2.19 لكامت الاس هتجان من امجلاهري ال حتفزين عىل ال داء ال فضل 2

 متوسطة 2.23 2.30 .أ شعر بتوتر شديد قبل بداية املباراة وأ ان أ رى أ شاهد املدرجات ممتلئة ابمجلاهري 5

دارة املباراة 2  متوسطة 0.31 1.94 النقد اجلارح من قبل امجلاهري ال ماكنيايت يفقد ثقيت بنفيس عىل الاس مترار يف ا 

 كبرية 2.25 3.15 بروح معنوية عاليةأ حاول ان أ تقبل انتقادات امجلهور ملس تواي  12

 متوسطة 2.10 2.36 أ صاب ابال حباط أ حياان يف املالعب املمتلئة ابمجلاهري الرايضية 11

 متوسطة 2.12 2.19 تس تثريين أ صوات امجلهور 10

 متوسطة 2.22 2.16 أ شعر ابلقلق من عدم احرتام امجلاهري للرأ ي اذلي أ قرتحه 12

12 
ثناء املباراة توترين وتزيد من اضطرايب كرثة الاعرتاضات من  الرايضيني ومبؤازرة امجلاهري ا 

 متوسطة 0.22 2.71 النفيس

 قليةل 0.05 2.00 أ شعر ابن تركزي انتبايه يقل تدرجيياً لكام تعالت أ صوات امجلاهري 15

 كبرية 3.42 0.251 ادلرجة اللكية 

  
ويالحظ أ ن ، املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري و والوزن املرحج ال جاابت عينة ادلراسة حول العبارات مرتبة تنازلياً (2)يبني اجلدول 

ىل أ ن عبارة  ال أ س تطيع بلك سهو،ة من الاحتفاظ برتكزي انتبايه حىت هناية املباراة نتيجة ال صوات اليت تصدرها "اال جاابت اكنت تشري ا 
تزداد ثقيت بنفيس عند تشجيعي من قبل امجلاهري "  تأ يت بعدها عبارة ، (2.22)حيتل املرتبة ال وىل بوزن مرحج "قرارايت  امجلاهري معرتضة عىل

أ شعر ابال حباط عندما تنجح امجلاهري من " يلهيا ابملرتبة الثالثة عبارة ( 2.05) يف املرتبة الثانية وبوزن مرحج" عند ال داء اجليد يف املبارايت  
صدار ال صوات املنددة بقرارايت خداعي  أ شعر ابن تركزي انتبايه يقل تدرجييًا " وقد جاءت عبارة ( 2.22)بوزن مرحج" بكرثة الهتجم اللفظي وا 

 (2.20)قد بلغ وزنه املرحج للمصدر، كام أ نه اتضح أ ن ادلرجة اللكية ( 0.05)بوزن مرحج بلغ  ال خريةيف املرتبة  "لكام تعاليت أ صوات امجلاهري
ىل درجة شدة   .وفق احملك" كبرية "واذلي يشري ابجململ ا 
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 (5)جدول 
عالم الراييض"يف مصدر  املتوسط احلسايب والوزن املرحج ودرجة الشدة ال جاابت عينة ادلراسة  "الضغوط النفس ية املرتبطة ابال 

 متوسط العبــــــــــــــــــــــــارات م
الوزن 

 املرحج

درجة 
 الشدة

1 
رشاك   كبرية جدا 2.21 3.21 الصحفيني يف ادلورات التحكميية جتعل نقدمه موضوعيا 

0 
نقص ادلورات التخصصية للصحفيني واملتعلقة بقانون كرة القدم يؤثر سلبا عىل مسرية 

 التحكمي
 كبرية جدا 2.22 3.23

 كبرية 2.25 3.07 حيادية الصحفي الراييض تساعدين يف اختاذ قرارات هممة املباراة 2

ندية اليت يشجعوهنا 2  كبرية 2.22 3.07 اشعر بتحزي الصحفيني لل 

ساءة الصحفيني يل 5  كبرية 2.32 2.73 أ عتقد بأ ن الضغوط اليت تواهجين يف حيايت يه بسبب ا 

 كبرية جدا 2.52 2.66 يقميين بعض الصحفيني عىل ضوء ما أ قدمه يف املباراة فقط 3

 كبرية 2.25 2.59 بدون وجه حقأ شعر ابن بعض الصحفيني ينتقدون  2

 كبرية 2.52 2.69 عدد الصحفيني الرايضيني املتخصصني يف كرة القدم ال يتناسب وجحم النشاط 5

2 
 متوسطة 2.23 2.52 ينتقدين الصحفيون أ كرث مما يثنون عيل

12 
 متوسطة 2.10 2.34 أ جد صعوبة يف التوفيق بني متطلبات التحكمي وما يريده الصحفيون

11 
 متوسطة 2.12 2.33 يزاد شعوري ابخلوف لكام كرث الصحفيون احملللون للمباراة

 متوسطة 2.25 1.96 ينتقدين الصحفيون أ كرث مما يثنون عيل 10

 متوسطة 2.22 2.25 .عدم اتباع الصحافيني النقد املوضوعي يزجعين كثريا ويزيد من الضغوط املسلطة عيل 12

12 
ملام الصحفيني بقانون  كرة القدم ال يساعدين يف جناح همميت داخل امللعب وخيفف عدم ا 

 الضغط
 متوسطة 0.22 2.20

15 
 قليةل 0.05 1.69 يشعرين بعض الصحفيني بعدم امتاليك الكفاءة التحكميية

 ادلرجة اللكية
 كبرية 3.45 2.56

 

ويالحظ أ ن ، املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري و والوزن املرحج ال جاابت عينة ادلراسة حول العبارات مرتبة تنازلياً (5)يبني اجلدول 
ىل أ ن عبارة  رشاك الصحفيني يف ادلورات التحكميية جتعل نقدمه موضوعي "اال جاابت اكنت تشري ا  ، (2.21)حيتل املرتبة ال وىل بوزن مرحج "ا 

يف املرتبة الثانية و بوزن " نقص ادلورات التخصصية للصحفيني واملتعلقة بقانون كرة القدم يؤثر سلبا عىل مسرية التحكمي "تأ يت بعدها عبارة 
وقد جاءت (2.22)بوزن مرحج" حيادية الصحفي الراييض تساعدين يف اختاذ قرارات هممة املباراة" يلهيا ابملرتبة الثالثة عبارة ( 2.22) مرحج

، كام أ نه اتضح أ ن ادلرجة اللكية ( 0.05)يف املرتبة ال خرية بوزن مرحج بلغ " بعض الصحفيني بعدم امتاليك الكفاءة التحكمييةيشعرين " عبارة 
ىل درجة شدة  " 2.25"قد بلغ وزنه املرحج  للمحور  .وفق احملك " كبرية "واذلي يشري ابجململ ا 
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  (3)جدول 
دارات ال ندية الضغوط النفس ية املرتبط" يف مصدر  ودرجة الشدة ال جاابت عينة ادلراسةاملتوسط احلسايب والوزن املرحج  داري ا   ة بأ عضاء وا 

 متوسط العبــــــــــــــــــــــــارات م
الوزن 

 املرحج

درجة 
 الشدة

رشاك اال داريني يف ادلورات التحكميية جتعل نقدمه موضوعي 1  كبرية 2.51 3.5500 ا 

داريني وأ عضاء ال ندية يف قانون كرة القدم يؤثر سلبا عىل مسرية التحكمينقص ادلورات  0  كبرية 2.52 3.3400 لال 

 متوسطة 2.12 3.2100 يضايقين تدخل بعض اال داريني يف ش ئون احلمك 2

ملاهمم بقانون اللعبة 2  متوسطة 2.22 3.1700 .أ واجه نقدا قاس يا من اال داريني واملرافقني بسبب عدم ا 

 متوسطة 2.22 3.0700 اال داريني املتخصصني يف كرة القدم ال يتناسب وجحم النشاطعدد  5

 متوسطة 2.21 3.0500 .لكام اكنت عالقيت جيدة ابال داريني واملرافقني يكون أ دايئ جيد أ ثناء املباراة 3

 متوسطة 0.22 3.0000 همذبةأ شعر ابال زعاج عندما تكون اللكامت اليت يس تخدهما اال داريني واملرافقني يف النقد غري  2

 متوسطة 0.23 2.7900 خيتل توازين عندما اقرأ  عناوين ابرزة متس ين 5

داريو ال ندية 2  متوسطة 0.32 2.6400 أ جد صعوبة يف التوفيق بني متطلبات التحكمي وما يريده ا 

12 
متحرض يصعب عيل التحمك يف انفعااليت اجتاه بعض اال داريني اذلين ال يتقدون بأ سلوب 

 متوسطة 0.33 2.7200 .ومزتن

11 
ساءة اال داريني واملرافقني  داريت للمباراة يه بسبب ا  أ عتقد بأ ن الضغوط اليت تواهجين عند ا 

 متوسطة 0.32 2.6700 .للفرق

10 
أ سهمت بعض ال ندية الرايضية بشلك فاعل يف زايدة الضغوط النفس ية عىل احلاكم ابعامتدها 

داريني ال يتصفون   .بأ خالقية عاليةا 
 متوسطة 0.32 3.2000

دارات ال ندية أ خبارا عن املباراة اليت أ ديرها 12  قليةل 0.22 2.5200 اغضب عندما ينرش أ عضاء ا 

 قليةل 0.22 2.4600 .قرار ال يعجهبم ذأ شعر ابلقلق لكام مسعت تعليقا من اال داريني واملرافقني بعد اختاذ 12

15 
ين تربطين هبم عالقة غري املباراة وأ ان أ رى اال داريني واملرافقني اذل أ شعر بتوتر شديد قبل بداية

 قليةل 0.23 2.4300 .جيدة

 متوسطة 2.86 0.253 ادلرجة اللكية 

 

ويالحظ أ ن  املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري و والوزن املرحج ال جاابت عينة ادلراسة حول العبارات مرتبة تنازليًا،( 3)يبني اجلدول 
ىل أ ن عبارة  داريني يف ادلورات التحكميية جتعل نقدمه موضوعي "اال جاابت اكنت تشري ا  رشاك اال  ، ( 2.51)حيتل املرتبة ال وىل بوزن مرحج "ا 

داريني وأ عضاء ال ندية يف قانون كرة القدم يؤثر سلبا عىل مسرية التحكمي " تأ يت بعدها عبارة  لثانية وبوزن يف املرتبة ا" نقص ادلورات لال 
داريني يف ش ئون احلمك" يلهيا ابملرتبة الثالثة عبارة ( 2.52) مرحج أ شعر " وقد جاءت عبارة ( 2.12)بوزن مرحج. "يضايقين تدخل بعض اال 

داريني واملرافقني اذلين تربطين هبم عالقة غري جيدة ، (0.23)مرحج بلغ بوزن  ال خريةيف املرتبة . " بتوتر شديد قبل بداية املباراة وأ ان أ رى اال 
ىل درجة شدة " 0.32"فقد بلغ وزنه املرحج  للمحوركام أ نه اتضح أ ن ادلرجة اللكية   .وفق احملك" متوسطة "واذلي يشري ابجململ ا 
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 (2)جدول 
 الضغوط النفس ية املرتبطة ابحتاد اللعبة " يف حمور يبني املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري والنس بة املئوية ال جاابت عينة ادلراسة 

 متوسط العبــــــــــــــــــــــــارات م
الوزن 

 املرحج

درجة 
 الشدة

 قليةل 0.55 2.620 اشعر ان الاحتاد هيمت ابملباراة فقط 1

يعاز من احتاد اللعبة ابس تعبادي من التحكمي 0  قليةل 0.25 2.340 هتددين جلنة احلاكم اب 

 قليةل 0.22 2.310 جمرب عىل حتكمي بعض املبارايتاشعر بأ نين  2

 قليةل 0.02 2.310 يضايقين أ سلوب احتاد اللعبة السلطوي 2

 قليةل 0.12 2.200 اشعر خبوف من بعض قوانني الاحتاد للبطو،ة 5

 قليةل 0.22 2.460 افتقد التش يع املادي واملعنوي من احتاد اللعبة 3

 قليةل 0.52 2.540 تفرده ابختاذ القراراتيزجعين احتاد اللعبة يف  2

5 
أ عاين من عدم القدرة عىل التحمك يف مس توى توتري قبل مشاركيت ملباراة حساسة وهممة نتيجة 

 عدم اهامتم احتاد اللعبة يب
 قليةل 0.21 2.370

صابيت ممكن أ ن يؤدي اىل اهزتاز ثقيت يف نفيس  2  قليةل 0.22 2.350 اشعر بعد اهامتم اللعبة اب 

12 
اشعر بقلق ابلغ وأ عاين من صعوابت يف تركزي انتبايه عندما ال أ اليق اهامتم من احتاد اللعبة قبل 

 قليةل 0.52 2.570 .املباراة

11 
أ شعر بقلق ابلغ الحامتل ارتاكيب لبعض أ ل خطاء قبل املباراة الهامة عندما تصدر بعض 

 قليةل 0.20 2.460 الانتقادات من احتاد اللعبة ترضية لعض ال ندية

10 
تراودين الشكوك يف كثري من ال حيان ابلنس بة لقدريت عىل ال داء اجليد عندما افتقد ادلمع من 

 قليةل 0.52 2.580 جلنة احلاكم واحتاد اللعبة 

 قليةل 0.52 2.590 أ شعر ابال زعاج لللكامت اليت يس تخدهما احتاد اللعبة وجلنة احلاكم يف النقد غري همذبة 12

 قليةل 0.01 2.560 أ شعر بتوتر شديد قبل بداية املباراة وأ ان ال أ شاهد رئيس أ و أ عضاء احتاد اللعبة يف املدرجات  12

 قليةل 0.22 2.530 .أ شعر ابلقلق لكام مسعت تعليقا من الاحتاد بعد ارتاكب بعض ال خطاء عقب املبارايت املهمة 15

 قليةل 2.41 2.450 ادلرجة اللكية 

 

ويالحظ أ ن ، املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري و والوزن املرحج ال جاابت عينة ادلراسة حول العبارات مرتبة تنازلياً (2)يبني اجلدول    
ىل أ ن عبارة  ين هتدد" تأ يت بعدها عبارة ، (0.55)حيتل املرتبة ال وىل بوزن مرحج "اشعر ان الاحتاد هيمت ابملباراة فقط "اال جاابت اكنت تشري ا 

يعاز من احتاد اللعبة ابس تعبادي من التحكمي اشعر بأ نين جمرب " يلهيا ابملرتبة الثالثة عبارة ( 0.25) يف املرتبة الثانية وبوزن مرحج" جلنة احلاكم اب 
ال خطاء أ شعر ابلقلق لكام مسعت تعليقا من الاحتاد بعد ارتاكب بعض "وقد جاءت عبارة ( 0.22)بوزن مرحج"عىل حتكمي بعض املبارايت 

" 0.22"، كام أ نه اتضح أ ن ادلرجة اللكية للمحور فقد بلغ وزنه املرحج ( 0.23)يف املرتبة ال خرية بوزن مرحج بلغ " عقب املبارايت  املهمة
ىل درجة شدة    وفق احملك " قليةل "واذلي يشري ابجململ ا 

الضغوط النفس ية للحاكم ادلوليون واحلاكم الوطنيون ويه  يف لك مصدر من مصادرادلراسة تقيمي مفردات عينة يتضمن واجلدول التايل 
 :ييلومس توى الضغوط كام حتتوي عىل الرتتيب املتوسط الوزن املرحج 
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 ( 8)جدول 
آراء حاكم كرة القدم  (احملليون –ادلوليون ) ترتيب مصادر الضغوط النفس ية وفق أ

 الضغوطمس توى  الوزن املرحج املتوسط احلسايب ترتيب احملاور ت

 كبرية 2.25 0.532 الضغوط النفس ية املرتبطة ابال عالم الراييض 1

 كبرية 2.20 0.251 الضغوط النفس ية املرتبطة ابمجلهور 0

داري ال ندية 2  متوسطة 0.53 2.253 الضغوط النفس ية املرتبطة بأ عضاء وا 

 متوسطة 0.32 0.222 "اذلاتية"الضغوط النفس ية ادلاخلية  2

 قليةل 0.21 0.252 النفس ية املرتبطة ابحتاد اللعبةالضغوط  5

 

وابس تخدام املتوسط  (ادلوليني واحملليني)واخلاص برتتيب مصادر الضغوط النفس ية دلى احلاكم أ فراد العينة ( 8)يتضح من اجلدول      
وفق ( 2.25)احلسايب والوزن املرحج أ ن حمور الضغوط النفس ية املرتبطة ابال عالم الراييض قد حتصل عىل الرتتيب ال ول بوزن ترجيحي بلغ 

مس توى كبري و ( 2.20)بوزن ترجيحي " الضغوط النفس ية املرتبطة ابمجلهور " احملك الفريض ومبس توى كبري ، وجاء يف الرتتيب الثاين حمور 
داري ال ندية "أ يضا ، أ ما الرتتيب الثالث والرابع جفاء لك من حموري  : الضغوط النفس ية اذلاتية " و" الضغوط النفس ية املرتبطة بأ عضاء وا 

ل خري لالكهام وفق احملك املعمتد يف ادلراسة ، وجاء الرتتيب اخلامس وا" متوسط " ومس توى ( 0.32)و( 0.53)بوزن ترجيحي عىل التوايل 
 .ومس توى قليل ( 0.21)بوزن ترجيحي بلغ " الضغوط النفس ية املرتبطة ابحتاد اللعبة "حملور 

 عرض نتاجئ التساؤل الثاين  2-1-0

 ما درجة تركزي الانتباه دلى احلاكم أ فراد العينة؟

 :ولتحديد درجة تركزي الانتباه دلى احلاكم اعمتدت النسب املئوية التالية

 (2)جدول رمق 

 :النسب املئوية املعمتدة يف ادلراسة لرتكزي الانتباه

 درجة الرتكزي طول اخللية

 مرتفع جدا  فأ عىل ( 2)من 

 مرتفع ( 2.22 -2.52)

 متوسط ( 2.22 – 2)

 منخفض ( 0.22 – 0.52)

 منخفض جدا (0.52)أ قل من 
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 (12)جدول 
 (ادلوليني واحملليني)دلى احلاكم  املتوسط احلسايب والوزن املرحج ومس توى تركزي الانتباه

 مس توى تركزي الانتباه الوزن املرحج متوسط العبارات رمق الفقرة

 متوسط 2.02 4.01 مس توى أ دايئ يصل القمة يف املبارايت الصعبة 1

 متوسط 2.15 3.76 عىل جمرايت اللعب هين خالل املباراةال أ عاين من اال رهاق اذل 0

 متوسط 2.12 3.85 الانتباه عىل جمرايت اللعبال أ عاين من ضعف  2

 متوسط 2.12 3.85 ضعف اال ضاءة يف امللعب ال يعيق تفكريي 2

 متوسط 2.20 3.86 الانقطاع عن التحكمي ال يؤثر يف تركزيي 5

 متوسط 2.21 3.65 أ تناول وجبات الطعام ابنتظام يف موعدها 3

 منخفض 0.22 3.54 ال اشعر ابلالمباالة أ ثناء املباراة 2

 منخفض 0.25 3.55 التحايل من قبل الالعبني يزيد من تركزيي 5

 منخفض 0.22 3.67 ضعف لياقيت البدنية ال يؤثر عىل مس توى انتبايه 2

حساس ابملسافة والزمن 12  منخفض 0.22 3.85 ال أ جد صعوبة يف اال 

 منخفض 0.55 3.91 هن يف املباراةال أ عاين من رشود اذل 11

 منخفض 0.55 3.47 اس تغرق وقتا طويال ابلسهر والتفكري ليةل املباراةال  10

 منخفض 0.52 3.74 كر لقطة اللعب السابقةذال أ س تطيع اسرتجاع وت 12

 منخفض 0.51 3.93 ارتاكيب لبعض ال خطاء يدفعين لزايدة تركزيي 12

 منخفض 0.25 3.95 الاحتجاج املتكرر من الالعبني ال يسبب يل التشتت 15

 منخفض 0.22 3.69 تلكيفي ابملبارايت الهامة يزيد من حاميس 13

 منخفض 0.22 3.65 ال أ جد صعوبة يف جتميع ال فاكر خالل املباراة 12

 منخفض 0.33 4.12 أ س تطيع حتليل مواقف اللعب بسهو،ة 15

 منخفض 0.30 4.19 ال تؤثر درجة احلرارة عىل تركزيي 12

 منخفض 0.52 3.97 ذهينصافرات امجلاهري ال تشتت  02

 منخفض 0.52 ادلرجة اللكية ملس توى تركزي الانتباه دلى حاكم كرة القدم أ فراد العينة

  درجات( 5)أ قىص درجة لالس تجابة 

حيث وصلت ادلرجة اللكية ملس توى تركزي  اكن منخفضاً حاكم كرة القدم مبنطقة طرابلس  أ ن مس توى تركزي( 12)يتضح من جدول    
بيامن ( 2.02)بوزن مرحج بلغ "  مس توى أ دايئ يصل القمة يف املبارايت الصعبة "واكن أ عىل مس توى تركزي عىل العبارة ( 0.52)الانتباه اىل 

 (.0.52)بوزن مرحج بلغ " صافرات امجلاهري ال تشتت ذهين"جاء أ دىن مس توى تركزي عىل العبارة 

 -: عرض نتاجئ التساؤل الثالث 2-1-3

 (.احملليون–ادلوليون )ابس تخدام اختبار العالقة بني الضغوط النفس ية وتركزي الانتباه دلى احلاكم  ادلارسونقام 
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 (11)جدول 
 25= ن ( احملليون–ادلوليون )العالقة بني درجة شدة الضغوط النفس ية ومس توى تركزي الانتباه دلى احلاكم 

 * R SIGقمية  مس توى تركزي الانتباه النفس يةمس توى الضغوط 

 الاحنراف املتوسط الاحنراف املتوسط
-2.522 2.222 * 

153.22 25.212 35.02 2.103 

حصائيا عند مس توى ادلال،ة ( 11)يشري نتاجئ اجلدول  بني مس توى الضغوط النفس ية ومس توى تركزي  (2.21)اىل وجود عالقة عكس ية دا،ة ا 
 (.2.522-)مية معامل الارتباط والتابعني ملنطقة طرابلس حيث اكنت ق ( احملليون–ادلوليون )الانتباه دلى احلاكم 

- :مناقشة النتاجئ 2-0
 القدم؟ما درجة شدة مصادر الضغوط النفس ية من وهجة نظر حاكم كرة "مناقشة التساؤل ال ول واذلي نصه -أ  

ويالحظ أ ن ، املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري و والوزن املرحج ال جاابت عينة ادلراسة حول العبارات مرتبة تنازلياً ( 2)يبني اجلدول 
ىل أ ن عبارة  ها ال أ س تطيع بلك سهو،ة من الاحتفاظ برتكزي انتبايه حىت هناية املباراة نتيجة ال صوات اليت تصدر "اال جاابت اكنت تشري ا 

تزداد ثقيت بنفيس عند تشجيعي من قبل امجلاهري "  تأ يت بعدها عبارة ، (2.22)حيتل املرتبة ال وىل بوزن مرحج "امجلاهري معرتضة عىل قرارايت 
نجح امجلاهري من أ شعر ابال حباط عندما ت " يلهيا ابملرتبة الثالثة عبارة ( 2.05) يف املرتبة الثانية وبوزن مرحج" عند ال داء اجليد يف املبارايت  

صدار ال صوات املنددة بقرارايت  أ شعر ابن تركزي انتبايه يقل " وقد جاءت عبارة ( 2.22)بوزن مرحج " خداعي بكرثة الهتجم اللفظي وا 
بلغ وزنه ، كام أ نه اتضح أ ن ادلرجة اللكية للمصدر قد ( 0.05)بوزن مرحج بلغ  يف املرتبة ال خرية" تدرجييًا لكام تعاليت أ صوات امجلاهري

ىل درجة شدة ( 2.20)املرحج  . وفق احملك" كبرية "واذلي يشري ابجململ ا 
ويالحظ أ ن ، املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري و والوزن املرحج ال جاابت عينة ادلراسة حول العبارات مرتبة تنازلياً (5)يبني اجلدول   

ىل أ ن عبارة  رشاك الصحفيني يف ادل"اال جاابت اكنت تشري ا  ، (2.21)حيتل املرتبة ال وىل بوزن مرحج "ورات التحكميية جتعل نقدمه موضوعي ا 
يف املرتبة الثانية و بوزن " نقص ادلورات التخصصية للصحفيني واملتعلقة بقانون كرة القدم يؤثر سلبا عىل مسرية التحكمي " تأ يت بعدها عبارة 

وقد جاءت (2.22)بوزن مرحج"لصحفي الراييض تساعدين يف اختاذ قرارات هممة املباراة حيادية ا" يلهيا ابملرتبة الثالثة عبارة ( 2.22) مرحج
، كام أ نه اتضح أ ن ادلرجة اللكية ( 0.05)يف املرتبة ال خرية بوزن مرحج بلغ " يشعرين بعض الصحفيني بعدم امتاليك الكفاءة التحكميية " عبارة 

ىل درجة شدة  واذلي يشري اب" 2.25"للمحور قد بلغ وزنه املرحج   .وفق احملك " كبرية "جململ ا 
ويالحظ أ ن  املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري و والوزن املرحج ال جاابت عينة ادلراسة حول العبارات مرتبة تنازليًا،( 3)يبني اجلدول 

ىل أ ن عبارة  داريني يف ادلورات التحكميية جتعل نقدمه موضوعي "اال جاابت اكنت تشري ا  رشاك اال  ، ( 2.51)حيتل املرتبة ال وىل بوزن مرحج "ا 
داريني وأ عضاء ال ندية يف قانون كرة القدم يؤثر سلبا عىل مسرية التحكمي" تأ يت بعدها عبارة  ) ثانية وبوزن مرحجيف املرتبة ال " نقص ادلورات لال 

داريني يف ش ئون احلمك" يلهيا ابملرتبة الثالثة عبارة ( 2.52 أ شعر بتوتر " وقد جاءت عبارة ( 2.12)بوزن مرحج. "يضايقين تدخل بعض اال 
داريني واملرافقني اذلين تربطين هبم عالقة غري جيدة ، كام أ نه (0.23)رحج بلغ بوزن م يف املرتبة ال خرية. " شديد قبل بداية املباراة وأ ان أ رى اال 

ىل درجة شدة " 0.32"اتضح أ ن ادلرجة اللكية للمحور فقد بلغ وزنه املرحج   .وفق احملك" متوسطة "واذلي يشري ابجململ ا 
أ ن ويالحظ ، املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري و والوزن املرحج ال جاابت عينة ادلراسة حول العبارات مرتبة تنازلياً (2)يبني اجلدول 

ىل أ ن عبارة  هتددين " تأ يت بعدها عبارة ، (0.55)حيتل املرتبة ال وىل بوزن مرحج "اشعر ان الاحتاد هيمت ابملباراة فقط " اال جاابت اكنت تشري ا 
يعاز من احتاد اللعبة ابس تعبادي من التحكمي  اشعر " الثة عبارة يلهيا ابملرتبة الث( 0.25)يف املرتبة الثانية وبوزن مرحج       " جلنة احلاكم اب 

أ شعر ابلقلق لكام مسعت تعليقا من الاحتاد بعد ارتاكب بعض "وقد جاءت عبارة ( 0.22)بوزن مرحج "بأ نين جمرب عىل حتكمي بعض املبارايت 
بلغ وزنه املرحج  ، كام أ نه اتضح أ ن ادلرجة اللكية للمحور فقد( 0.23)يف املرتبة ال خرية بوزن مرحج بلغ " ال خطاء عقب املبارايت  املهمة 

ىل درجة شدة  " 0.22"  .وفق احملك " قليةل "واذلي يشري ابجململ ا 
وابس تخدام املتوسط احلسايب ( ادلوليني واحملليني)واخلاص برتتيب مصادر الضغوط النفس ية دلى احلاكم أ فراد العينة ( 5)يتضح من اجلدول 

عال وفق احملك ( 2.25)م الراييض قد حتصل عىل الرتتيب ال ول بوزن ترجيحي بلغ والوزن املرحج أ ن حمور الضغوط النفس ية املرتبطة ابال 
ذكل اىل ان الصحافة الرايضية تلعب  ادلارسونالفريض ومبس توى كبري بناء عىل اس تجاابت أ فراد العينة من احلاكم ادلوليني واحملليني، ويعزو 

متام املبارايت أ حياان أ خرى، ومن دورا كبريا يف تسليط الضغوط النفس ية عىل احلاكم وحتميلهم امل  س ئولية عن هزمية أ حد الفرق أ حياان وفشل ا 
يس هنا يقع احلمك فريسة سهةل عند بعض الصحفيني اذلين تنقصهم احليادية واملصداقية ويغلب علهيم طابع التعصب القامئ عىل الانامتء فقط ول

 .عىل املوضوعية فيطرح الانتقادات
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فراغ اسلوبه املس تفز يف  (0222)يذكر نبيل ندا  أ ن الصحفي الراييض يشلك مصدرا من مصادر الضغط النفيس عىل احلمك من خالل ا 
ليك يس تطيع توجيه القارئ اىل أ ن ( حارس البوابة)الطريقة اليت يتناول هبا املوضوع، فهو يوظف الاحداث السيئة اليت ختدم توهجه عرب نظرية 

فراغ هذا احلمك أ و ذاك هو املتسبب الوحي د يف اخلسارة، فاال عالم املكتوب يشلك مصدرا من مصادر الضغط النفيس عىل احلمك من خالل ا 
 (05:  11). أ سلوبه املس تفز يف الطريقة اليت يتناول هبا املوضوع مما قد يؤثر عىل ثقة احلاكم بأ نفسهم ويصعب هممهتم يف املبارايت التالية

 رأ ت بأ ن للرسا،ة الاعالمية تأ ثري مبارش وغري مبارش يف صناعة القرار سلبا أ و اجيااب، ويتأ ثر مجيع واليت( 0210النضاري )هذا ما أ كدته دراسة 
ري الصحافة الافراد يف أ ي جممتع ابلصحافة الرايضية، فال ختلو أ رسة من فرد أ و أ كرث تتابع الاخبار الرايضية ويتفاعل معها، ومن هنا يظهر لنا تأ ث

  . يصدرها أ ي هيئة رايضية ارات اليتالرايضية عىل القر 
ومس توى كبري أ يضا وفق احملك الفريض ( 2.20)بوزن ترجيحي " الضغوط النفس ية املرتبطة ابمجلهور " وجاء يف الرتتيب الثاين حمور 

ن امجله ادلارسونبناء عىل اس تجاابت أ فراد العينة من احلاكم ادلوليني واحملليني، ويعزو " قليةل"ومبس توى  ور عنرص مؤثر وهام ال ذكل اىل أ ن ا 
غىن عنه يف أ ي نشاط برشط أ ن يلزتم ابلروح الرايضية عند تشجيعه وعدم التعرض للحاكم ابل لفاظ اخلارجة وان يلزتم حدوده ويوفر لنفسه 

 .املشاهدة الطيبة بعدم التدخل يف معل جلنة التحكمي
السلبية والاجيابية عىل الالعبني واحلاكم وفقا لسامهتم الشخصية واخلربة  أ ن للجمهور تأ ثريات متباينة ما بني( 1223)يذكر محمد العريب مشعون

دارية لالعيب الفريق وحامس امجلاهري يلهب  حامس السابقة والعمر الزمين والتدريب، كام ان امجلهور يلعب دورا يف رفع املعنوايت والصفات اال 
ىل بذل اجلهد والكفاح يف سبيل الفوز  (25:  3). الالعبني ويدفعهم ا 

داري ال ندية "أ ما الرتتيب الثالث جفاء حمور   وفق احملك " متوسط " ومس توى ( 0.53)مبتوسط بلغ " الضغوط النفس ية املرتبطة بأ عضاء وا 
دارات ال ندية اذل ادلارسوناملعمتد يف ادلراسة، ويعزو  داريني وأ عضاء ا  ي ال ذكل اىل شعور الكثري من احلاكم ابلتوتر نتيجة تعاملهم مع اال 

 .حيرتموهنم أ ثناء املبارايت حيث أ هنم يعتربوهنم السبب الرئييس يف خسارة فرقهم
واليت توصلت ان أ حد مصادر الضغوط النفس ية وأ كرثها تأ ثريا عدم الاهامتم الاجيايب ( 0212محمد حداده )وتتفق نتاجئ ادلراسة مع دراسة  

عالم وامجلهور والاداريني ابحلاكم ويعتربوهنم السب  .ب الرئييس يف الهزمية والفشللال 
وتقدير متوسط وفق ( 0.32)ومتوسط حسايب ( 0.222)بوزن ترجيحي بلغ " اذلاتية"وجاء يف الرتتيب الرابع حمور الضغوط النفس ية ادلاخلية 

ىل احملك الافرتايض ويعزو ذكل لكون النتاجئ النفس ية اليت حتدهثا الضغوط وحتدث من السلوك ومدى تأ ثره عىل منط سلو كه املعتاد، يؤدي ا 
رادته اليت متكنه من مواهجة الفشل أ و ال  ىل اختاذ قرارات حامسة ويقوي ا   .نجاحالقلق ولكنه يكون أ حيااًن انحجًا ومعليًا ل نه يؤدي ابحلمك ا 

ومس توى قليل وفق  (0.21)جفاء يف الرتتيب اخلامس وال خري بوزن ترجيحي بلغ " الضغوط النفس ية املرتبطة ابحتاد اللعبة "أ ما حمور  
جناح املسابقات الرايضية وال حياول الضغط عىل احلاك م اس تجاابت أ فراد العينة ويرجع ذكل كون ان الاحتاد كرة القدم حيرص لك احلرص عىل ا 

عد من مصادر ويوفر هلم لك س بل الراحة النفس ية واملادية للقيام بواجهبم عىل أ مكل وجه ، وقد جاء هذا املصدر يف ترتيب متأ خر ولكنه ي
 الضغط النفيس عىل احلاكم لعدة اعتبارات مهنا شعور احلاكم بعدم الزتام الاحتاد ابلزتاماته املادية ودوره يف تنظمي دورات الصقل ورفع

آت   بدون نظام  آت ل س باب تبدو غري منطقية وغري عاد،ة، أ و توزيع احلوافز واملاكفأ اثبت مس توى الكفاءة  كذكل احلرمان من بعض املاكفأ
داري ً   .أ و تبعا لعوامل خشصية( جلنة التحكمي العامة)وطبقا ملزاج اجلهاز الفين واال 

ىل أ ن الضغوط النفس ية املرتبطة ابالحتاد اللعبة يعد من الضغوط اليت ( 0212)واتفقت هذه النتاجئ مع دراسة محمد حداده   اليت توصلت ا 
 .رتكزي وادلقة يف القراراتتعكس التأ ثريات النفس ية عىل احلاكم مما يفقدمه ال

 ما درجة تركزي الانتباه دلى حاكم كرة القدم؟"مناقشة التساؤل الثاين واذلي نصه -ب
جابة عىل هذا السؤال مت اس تخدام املتوسط احلسايب والوزن املرحج دلى احلاكم     أ ن  (12)حيث يتضح من جدول ( ادلوليني واحملليني)ولال 

واكن أ عىل ( 0.52) حيث وصلت ادلرجة اللكية ملس توى تركزي الانتباه اىل  مس توى تركزي حاكم كرة القدم مبنطقة طرابلس اكن منخفضاً 
بيامن جاء أ دىن مس توى تركزي عىل ( 2.02)بوزن مرحج بلغ  " مس توى أ دايئ يصل القمة يف املبارايت الصعبة " مس توى تركزي عىل العبارة 

ذكل اىل أ ن تشتت الانتباه أ و عدم الرتكزي يوثر سلبيا  ادلارسونويعزو ( 0.52) بوزن مرحج بلغ " صافرات امجلاهري ال تشتت ذهين"العبارة 
يل فقدان الرتكزي وكثريا ما نسمع حمك يقول بعد املنافسة مربرا ضعف  عىل ال داء وأ ن كثري من احلاكم يرجعون سبب اخنفاض مس توى أ داهئم ا 

 .ىل فقدان تركزيمه أ ثناء املنافسةمس توى أ داء ا  
أ ن الانتباه من املوضوعات احلديثة ذات ال مهية من حيث ادلور اذلي يلعب يف السلوك احلريك للحمك ( 1252)ويرى مصطفى حسني ابيه

ذا تقاربت مس توايت  من خالل اشرتاكه يف ال نشطة الرايضية وابلتايل يسامه يف الوصول ملس توايت الرايضية العالية وحتقيق النجاح خاصة ا 
ىل حد ما يف عنارص اال عداد البدين والعقيل والاجامتعي اال عداد النفيس  (122:  2). احلاكم ا 

 ما عالقة الضغوط النفس ية مبصادرها قيد ادلراسة برتكزي الانتباه دلى حاكم كرة القدم؟"مناقشة التساؤل الثالث واذلي نصه -ج
( 13)يشري نتاجئ اجلدول ( احملليون–ادلوليون )عالقة بني الضغوط النفس ية وتركزي الانتباه دلى احلاكم ابس تخدام اختبار ال ادلارسونقام    

حصائيا عند مس توى ادلال،ة  بني مس توى الضغوط النفس ية ومس توى تركزي الانتباه دلى احلاكم ( 2.21)اىل وجود عالقة عكس ية دا،ة ا 
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أ ن السبب يف ذكل يعود اىل  ادلارسون،ويرى ( 2.522-)حيث اكنت قمية معامل الارتباط   (سطرابلوالتابعني ملنطقة ( وناحمللي–ادلوليون )
مما ينعكس طبيعة الانسان ، حيث أ ن الطمأ نينة واجلرأ ة والثقة ابلنفس وعدم الانفعال جتعل احلمك أ كرث اتزاان وأ قل توترا وانفعاال يف املنافسات 

جيابيا عىل مس توى العمليات العقلية ومهن دارة املنافسات الرايضية دلى احلمك ، ويؤكد محمد وجيه سكرا  أ ن لك ( 1253)ا تركزي الانتباه يف ا 
 نوع من ال نشطة الرايضية يتطلب قدراً من الانتباه يف خصائصه ابختالف ما يتطلبه من حدة، أ و ثبات، أ و حتويل، أ و توزيع، أ و تركزي، أ و

 (25،ص1253محمد سكر،.)جحم هذا الانتباه
س تنتاجات والتوصيات -5  :اال 
 -: اىل الاس تنتاجات التالية ادلارسونيف ضوء أ هداف ادلراسة ونتاجئها توصل : الاس تنتاجات  5-1
وفق احملك الفريض ( 2.25)أ ن حمور الضغوط النفس ية املرتبطة ابال عالم الراييض قد حتصل عىل الرتتيب ال ول بوزن ترجيحي بلغ .1

 اابت أ فراد العينة من احلاكم ادلوليني واحملليني،ومبس توى كبري بناء عىل اس تج
ومس توى كبري أ يضا وفق احملك الفريض ( 2.20)بوزن ترجيحي " الضغوط النفس ية املرتبطة ابمجلهور " جاء يف الرتتيب الثاين حمور .0

 بناء عىل اس تجاابت أ فراد العينة من احلاكم ادلوليني واحملليني،" قليةل"ومبس توى 
داري ال ندية "ب الثالث حملور جاء الرتتي.2 وفق احملك " متوسط " ومس توى ( 0.53)مبتوسط بلغ " الضغوط النفس ية املرتبطة بأ عضاء وا 

 .املعمتد يف ادلراسة
وتقدير متوسط ( 0.32)ومتوسط حسايب ( 0.222)بوزن ترجيحي بلغ " اذلاتية"جاء يف الرتتيب الرابع حمور الضغوط النفس ية ادلاخلية .2

 .ك الافرتايضوفق احمل
ومس توى قليل وفق ( 0.21)جاء يف الرتتيب اخلامس وال خري بوزن ترجيحي بلغ " الضغوط النفس ية املرتبطة ابحتاد اللعبة "حمور .5

 .اس تجاابت أ فراد العينة
 :مبا ييل ادلارسونيف ضوء أ هداف ونتاجئ ادلراسة يويص  :التوصيات  5-0
 .هبم عىل اس تخدام الوسائل املالمئة واملناس بة ملقاومة الضغوط النفس يةالاهامتم بدورات الصقل للحاكم وتدري.1
رضورة الاهامتم بظاهرة الضغوط النفس ية خاصة بعد ما أ كدته هذه ادلراسة لتعدد مصادر الضغوط النفس ية دلى احلاكم مبتلف درجاهتم .0

 .وخرباهتم
توفري الاخصايئ النفيس وتكون هممته الاهامتم مبوضوع اجلاين النفيس خاصة تكل تكثيف ادلورات التدريبية اليت تتعلق ابجلانب النفيس مع .2

 .اليت تتعلق ابلضغوط النفس ية ووضع اليات وبرامج نفس ية ملعاجلة ما يعانون يف هذا الشأ ن
 .حتاد اللعبةنرش الوعي اجملمتعي لتخفيف الضغط اذلي يتعرض هل احلاكم من قبل الاعالم الراييض وامجلهور والاداريني وا.2
  .تكثيف ادلورات التخصصية لل عبني وذكل لتقريب وهجات النظر بيهنام خاصة وأ ن أ كرث الضغوط النفس ية املرتبطة ابل عالم درجهتا عالية.5

 :املراجع 

 :املراجع العربية -أ والً 
مذكرة ماجس تري منشورة، جامعة حلوان،  مصادر الضغوط النفس ية دلى الرايضيني الناش ئني،( 1222)أ سامة عبد الظاهر ال صفر  -1

 .القاهرة
 .تدريب املهارات النفس ية، تطبيقات يف اجملال الراييض، دار الفكر العريب القاهرة (0222)أ سامة اكمل راتب  -0

الرتبوية، جامعة مصادر الضغوط اليت يتعرض لها حاكم ال لعاب الرايضية يف ال ردن ونيهتم لرتك التحكمي، اجملةل  (0223)زايد الطحاينة  -2
 .الكويت، الكويت

أ مهية اس تخدام طرق اال عداد اذلهين قبل املشاركة يف املنافسات الرايضية دلى الالعبني السعوديني من  (0222)صالح أ محد السقا  -2
 .020، 012ادلرجة ال وىل والش باب ادلوليني وغري ادلوليني، منوذج للحياة املعارصة، عدد خاص 

رسا،ة ، دراسة تأ ثري حا،ة القلق والثقة عىل الانتباه ورسعة رد الفعل دلى حاكم كرة الطائرة السعوديني  (0222)عبد الرمحن الزهراين  -5
 .ماجس تري ،قسم الرتبية البدنية ، قسم الرتبية ، جامعة املكل سعود ،السعودية

عداد العيب كره القدم (1223)محمد العريب مشعون  -3  .القاهرةدار الفكر العريب، . ختطيط برانمج ا 

 .، صنعاء13222حاكم القدم والاس تعداد لدلوري، حصيفة الثورة، العدد  (0210)محمد النضاري  -2

الضغوط النفس ية دلى حاكم النخبة الوطنية يف كرة القدم مس توايهتا ومصادرها، مذكرة ماجس تري غري منشورة،  (0212)محمد حدادة  -5
 .معهد الرتبية البدنية والرايضية، جبامعة اجلزائر

مظاهر الانتباه دلي العبني لبعض ال نشطة الرايضية، دار الفكر، اجملةل العربية للرتبية الرايضية  (1252)مصطفي حسني ابيه  -2
 .والرايضة، العدد ال ول، لكيه الرتبية للبنني، جامعه حلوان
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ة ال وىل بكرة القدم، رسا،ة ماجس تري الضغوط النفس ية دلى العيب أ ندية ادلرج (0210)مرض عبدا لبايق سامل، نعامن هادي عبد عيل  -12
 .غري منشورة، لكية الرتبية الرايضية، جامعة بغداد، العراق

 .، دار الكتاب احلديث، القاهرة1الاعداد النفيس حلاكم كرة القدم، ط (0222)نبيل ندا  -11
 .املوسوعة اخملترصة يف عمل النفس والطب العقيل، دار املعرفة القاهرة (1223)ولمي اخلويل  -10

 :املراجع ال جنبية -اثنياً 
13- Lazarus, P. C. L (1981): Alienation and Psychological. Correlates. Journal of Social Psychology, 126 

14- Teipel, D,2001 Agreeing in soccer, physical education and sport, 46, 45-58. 
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 يةــ ار الرايضة املدرس ــــوقني يف اطـــــايض للتالميذ املتفــــــاء والتوجيه الريــــــــــالانتق
 (.س نة 51/51املرحةل الثانوية ) 

 . خرياين بالل   .أ                                         .                              انئةل ابيل . د
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :املقدمة 
الرايضية يف سن مبكر،  ن املواهب الشابة، يف خمتلف الاختصاصاتيمكن دور الرايضة املدرس ية، يف وضع اللّبنة ال وىل للتلميذ والكشف ع

ابلتايل الاعتناء هبا و تدعميها، خالل لك مراحل التعلمي، ذكل وفق ختطيط برامج تدريبية تنافس ية، وهو ما يسمح لهذه املواهب برفع 
ة، حيث يمكن دور هذه ال خرية يف احلفاظ عىل هذه نوادي رايضية متخصص مس تواها، ليمت توجيه أ فضل الربامع مهنم ملواصةل مشوارمه يف

 الطور خاصة يف ظهورها أ كرث و تطورها عن طريق تثبيهتا و صقلها، بواسطة التدريب املنظم واملهنجي، القدرات من الاختفاء، من أ جل

ىل  اذلي يدفعه اليشء التلميذ، حياة يف جديد منعرج ابعتباره الثانوي براز حماوةل ا    .مواهبه الاكمنة و قدراته تفجري خالل من كيانه ا 
قصاء، ابس تثناء املعفيني مهنم ذا اكنت ممارسة الرتبية البدنية و الرايضية يف خمتلف املؤسسات الرتبوية، من حق مجيع التالميذ دون ا  ، فا ّن فا 

رشاك املتفوقني واملوهوبني مهنم فقط، ليمّت عىل أ ساسهم تشكيل فرق ال  نخبة املدرس ية اجلزائرية وتدعمي املنتخبات الرايضة املدرس ية ختص ا 
 .ومنافسة أ قوى الفرق خملتلف املدارس العاملية جبميع فروعها وختصصاهتا الوطنية، حبيث يعمتد علهيم للمشاركة يف خمتلف الفعاليات الرايضية

 :ال شاكليــــــــــــــة

ّن من بني املشالك و التطلعات اليت يواهجها العاملون يف جمال  للتالميذ ذوي املواهب  الرتبية الرايضية ، يه معلية الانتقاء و التوجيها 
املس تقبلية وعىل الشخص املامرس لها اكلنقطاع  الرايضية ، فكثرياً ما يمت هذا ال خري بناءاً عىل اعتبارات ذاتية ، لها أ ثرها الس ئي عىل النتاجئ

هداراً للوقت واجلهد وال ماكانت املادية، ابملوازاة  اط  لعن املامرسة أ و عدم اجلديّة فيه، و عليه فالنتقاء اخل خيدم الرايضة يف يشء، بل يعترب ا 
أ ن  والتوجيه الراييض اجلّيد واملبين عىل حمددات موضوعية، من أ مه عوامل النجاح يف الرايضة املدرس ية، ملا ميكن مع ذكل، يعد الانتقاء

ماكنية النجاح و التفوق يف نوع ا  .لتخصص مس تقالً يوفره من ا 

لزامية التعلمي تعين بأ ّن مجيع التالميذ حىت سن املرحةل املتوسطة يلتحقون  ل شّك أ ّن التالميذ يشلكون أ عىل نس بة منتظمة يف اجملمتع، ل ّن ا 
جيابية، ىل أ طوار التع ابملدارس، حىت تتاح هلم الفرص املتاكمةل ملامرسة الرايضية و تمنّية ميوهلم ال  ذا نظران ا  لمي اخملتلفة، جند أ ّن الطور فا 

 .ادلرايس للتلميذ، حبمك وجود حتولت نفس ية، فزييولوجية و مورفولوجية يمتزي هبا يف هذا السن الثانوي، حيتل موقعًا هامًا يف املشوار

ذا اكنت ممارسة الرتبية البدنية و الرايضية يف خمتلف املؤسسات الرتبوية، من حق مجيع التالميذ دون قصاء، فا  ابس تثناء املعفيني مهنم، فا ّن  ا 
رشاك املتفوقني واملوهوبني مهنم فقط، ليمّت عىل أ ساسهم تشكيل فرق النخبة املدرس ية، حبيث يعمتد علهيم املشاركة  الرايضة املدرس ية ختص ا 

 .الفرق خملتلف املدارس يف خمتلف الفعاليات الرايضية و منافسة أ قوى
ىل من أ نواع الرايضة، يعمتد عىل ال عداد طول ال مد واملنظم، من أ جل كام أ ّن التكوين القاعدي يف أ ّي نوع   املس توايت الرايضية  الوصول ا 

رشاك عدد مبواصفات عالية تؤهلهم، ل ن يكونوا يف  كبري من التالميذ، العالية، ويف مرحةل المنو املناس بة، حيث نعمتد يف هذا ال عداد عىل ا 
نتقاء لهذا السبب، من الرضوري التفكري يف الا. أ قوى الفرق ادلولية والقارية نتخبات الوطنية ومنافسةاملس تقبل النواة ال وىل لتغذية امل 

هامل هذهاذلين ميلكون ق والتوجيه ال مثل للتالميذ ذا اكنت الرايضة  درات ومواهب ول ينبغي ا  الرثوة النادرة، اليت ختتفي مبرور الوقت، لكن ا 
ذا اكنت الرايضة املدرس ية، تعترب من بني فروعها وختصصاهتا، تعاين النخبوية يف اجلزائر جبميع  أ مه من تدين مس تواها عرب مسرياهتا التارخيية وا 

نّه من عطاهئا املاكنة اليت تس تحقها دعامئ احلركة الرايضية فا  شاكلية هامة عىل ضوء ما س بق، تس   .الالئق الاهامتم هبذه ال خرية و ا  توقفنا ا 
 :ويه تس تحق البحث

 ا يه الاعتبارات اليت ينبغي اتباعها، حىت صبح الرايضة املدرس ية منبع لنتقاء املواهب الشابة وس ند قاعدي لتدعمي رايضات النخبة؟م
  :فرضيــات البحــــــث

 :وقد اعمتدان يف هذا البحث عىل الفرضيات التالية
تباع ال سس العلمية احلديثة عند انتقاء التالميذ، يساعد عىل -5  .اكتشاف القدرات و املواهب الرايضيةا 

 . املامرسات النخبوية لتنظمي املنافسات الرايضية املدرس ية، أ مهية كبرية لنتقاء و توجيه التالميذ ذوو املواهب الرايضية حنو-0

 :أ مهية البحث

ىل الانتقاء، نتيجة لختالف خصائص ال فراد يف القدرات البدنية و العقلية  الفردية، وعليه،  الفروقتبعًا لنظرية  والنفس ية،لقد ظهرت احلاجة ا 
ىل التعرف املبكر عىل ال فراد ذوي املواهب والقدرات البدنية  ّن الانتقاء والتوجيه، يؤدي ا  والنشاط الراييض اخملتار، كام  والتقنية املالمئةفا 
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ال خذ بعني الاعتبار ال ساليب العلمية يف الانتقاء  جيب، ذلكل اخملتصون مبدى تطور الناش ئني جيب أ ن يمّت يف العمر احملدد واذلي يقرتحه
ذا اكنت املد والتوجيه، حىت خمتلف اجملالت  حمطة هممة حلياة التلميذ، فامي خيص تمنية قدراته ويف رسة تعدنسامه يف رفع املس توى الراييض، فا 

لقاء الضوء عىل الرايضة املدرس ية ومدى مسامههتاأ مهية هذا البحث، تمكن  وعليه فا نّ . الفكرية، العلمية، املعرفية والرايضية يف  يف حماوةل ا 
الرايضية، بعث روح التحسيس ابلرايضة املدرس ية، دلى لك املسريين واملسؤولني واملهمتني، لالرتقاء هبا ا ىل  املواهبانتقاء و توجيه 

 والتوجيه للتالميذ املوهوبني حىت يمت التكفل هبم مهية الانتقاءالنخبوية، لفت الانتباه دلى أ ساتذة الرتبية البدنية والرايضية، ل   املس توايت

 .أ فضل
 :أ هداف البحث

ىل حماوةل تسليط الضوء عىل الرايضة املدرس ية، ابعتبارها اجملال اذلي هيمت ابلنخبة ذوي القدرات التالميذ، من  يتجه هدف البحث، ا 
جياد الس بل ال كرث  يسامه يف الهنوض ابلرايضة  اذلي، ال مر املوهوبني فعالية لنتقاء وتوجيه التالميذواملواهب يف اجملال الراييض، كذكل ا 

 .املدرس ية حنو املامرسات النخبوية
 :حتديد املفاهمي واملصطحات

ىل مس توى البحوث  لقد ورد يف موضوع البحث عدة مفاهمي ومصطلحات تفرض عىل الباحث أ ن يزيل عهنا اللبس والغموض حىت يرىق ا 
 :ال اكدميية، من بيهنا جند العلمية

نساين، :الانتقاء العلمية، التكنولوجية،  هو معلية اختيار ال شخاص أ و ال ش ياء املناس بة، وهو مصطلح يس تعمل يف مجيع جمالت النشاط ال 
 .مكرادف ملصطلح الاختيار املهنجية، الطبية والرايضية، لقد أ س تعمل مصطلح الانتقاء منذ أ كرث من نصف قرن، مىض

ىل هجة أ و ماكن أ خر :التوجيه  .لغة، يعين وّجه اليشء، أ ي أ داره ا 
ىل مساعدة الفرد عىل فهم نفسه  .أ ما اصطالحا، فهو مجموعة اخلدمات اليت هتدف ا 

ّن الطفل املوهوب، هو ذكل الطفل اذلي يتفوق عىل أ قرانه من ال طفال، يؤكد هذا فؤاد نصحي يف قوهل :املوهوب  الطفل املوهوب، هو ": ا 
ذا أ عطيت هل العناية يف توجهيه والاهامتم به  "  اذلي ميكنه التفوق يف املس تقبل، ا 

يه مجموع العمليات والطرق البيداغوجية العملية، الطبية، الصحية والرايضية، اليت ابتباعها يكتسب اجلسم الصحة والقوة ": الرايضة املدرس ية
 "والرشاقة واعتدال القوام
من التالميذ يف اجملال الراييض، حيث تتوفر  من أ مه دعامئ احلركة الرايضية الوطنية، ابعتبار أ ّّنا هتمت ابلنخبة املوهوبة الرايضة املدرس ية، تعدّ 

لك ولية توجد رابطة ولئية للرايضة املدرس ية، تسهر هذه ال خرية  عىل املس توى الوطين احتادية جزائرية للرايضة املدرس ية، وعىل مس توى
 .بني خمتلف املدارس، يشارك فهيا أ حسن التالميذ ظمي و تأ طري منافسات رايضيةعىل برجمة و تن

 :ادلراسات السابقة
   » محتديد املس توايت املعيارية لختيار املوهوبني من الناش ئني ملامرسة كرة القد« :حتت عنوان: "بن قوة عيل"دراسة  الباحث 

 :التساؤلت التاليةمن خالل هذه ادلراسة حاول الباحث ال جابة عىل 

 ما يه الاختبارات الرضورية لتحديد قدرات لعيب كرى القدم من الناش ئني؟ -

 ما يه املعايري املس تخدمة لختيار الوهوبني يف لعبة كرة القدم؟ -

 : لقد اس هتدفت دراس ته، حتقيق ثالث أ هداف أ ساس ية يه
 .املوهوبني من انش  كرة القدماختيار بطارية اختبارات موضوعية، تعمتد يف اختيار : أ ولً 
 .تقيمي قدرات املوهوبني من الناش ئني يف لعبة كرة القدم: اثنيا
 .وضع معايري حمددة، يستند علهيا يف اختيار الناش ئني املوهوبني ملامرسة كرة القدم: اثلثاً 

 50-55)تراوحت أ عامرمه بني  رة القدم،لعب انش  يف ك140اس تخدم الباحث املهنج املسحي، تكونت عينة اجملمتع ال صيل للبحث من 
س باب التالية 38الباحث نتاجئ  مت اختيارمه بطريقة عشوائية من مدارس الفرق الرايضية، و قد استبعد( س نة عب، مت ل 51: لعب لل 

يف عيّنة التجربة لعب  20عن التدريب، تعرض البعض مهنم ل صاابت، اعمتد عىل انقطاعهم عن بعض الاختبارات بسبب تكرار غياابهتم
جراء مجيع الاختبارات البدنية والتقنية لعّينة البحث يف مالعب كرة القدم، بعد أ ن مت ضبط مجيع املتغريات ال جرائية  الاس تطالعية، قد مت ا 

مّت استبعاد  اليت لعب من جممتع عّينة البحث اللكّية، 20أ جرى الباحث جتربة اس تطالعية، مشلت : ل سس العلمية لالختباراتا .للبحث
املس تخدمة، واليت أ ظهرت درجة عالية من  نتاجئهم عن التجربة الرئيس ية للبحث، كام مت التأ كيد من صدق وثبات وموضوعية الاختبارات

كام عكست هذه الاختبارات موضوعية جيّدة، ل ّن مس توى الاختبارات املس تخدمة يف  )2.21 (الصدق والثبات، عند مس توى ادللةل
بطارايت الاختبارات  .للتأ ويل وهو اذلي أ كده اخلرباء يف جمال البحث، من أ ساتذة ومدربني وابحثني ةل وواحضة الفهم وغري قابةلالبحث، سه

 :املس تخدمة
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 : الاختبارات البدنية -5
 م02اختبار الركض  -
 اختبار الوثب العمودي من الثبات -
 اختبار مسافة رمية الامتس -
 .دقائق 1اختبار اجلري  -

 : الاختبارات الفنّيــة -0
 اختبار تنطيط الكرة ابملسافة -
 .اختبار اجلري املتعرج -
 .اختبار رضب الكرة، ل بعد مسافة والكرة اثبتة -
 .اختبار اجلري ابلكرة  -

التوزيع الطبيعي، ، Fلتباينحتليل ا وية،مل الارتباط س بريمان، النس بة املئاملتوسط احلسايب، معا: اس تخدم الباحث الوسائل ال حصائية التالية
 .الاحنراف املعياري، ثبات الاختبار، صدق الاختبار، ادلرجة املعيارية

ىل النتاجئ التالية: اس تنتاجات  :توصل الباحث ا 
 (2.21)  مس توى ادللةلعند ( 2.11)و ( 0..2: )يلثبااًت عاليني وعىل التوا أ ظهرت مسطرة الاختبارات البدنية والفنّية، صدقا و1-

 .د فرضية البحثلصاحل العّينة اليت تأ ي فروق معنوية و ظاهرية: بني نات البحثختبارات القدرات البدنية بني عي تباينت نتاجئ ا -0
املعيارية مجليع الاختبارات البدنية واملهارية لعينيت البحث بنس بة و  تأ سست نتاجئ اس تخدام التوزيع الطبيعي يف وضع ادلرجات املس توايت

 (%67.05، %70.26)حمصورة بني مؤوية 
 ":عبش الفضيل معر"دراسة الباحث 

طار ا جناز   » (س نة12-55) الانتقاء و التوجيه الراييض للناش ئني املوهوبني يف كرة القدم « حتت عنوان  0220رساةل املاجس تري لس نة   يف ا 
 .جبامعة اجلزائر، قسم الرتبية البدنية والرايضية

ىل  عند اختيار أ فضل املبتدئني من  تقدمي أ مه مطالب الانتقاء و التوجيه ملدريب كرة القدم ، ليمت أ خذها بعني الاعتبارهتدف هذه ادلراسة، ا 
ىل املس توى العايلس نة 50-55  سن مبكر شاكلية البحث يف  .، من أ جل تكوين فرق رايضية ترىق ا  كيف ينظر مدربو كرة القدم يف : تمتثل ا 

ىل معلييت الانتقاء ماكنيات اذلاتية للناش ئني والتوجيه، ك داة المين، ا   .لالس تغالل ال مثل لال 
شاكلية  .اعمتد الباحث عىل فرضية عامة، اش تقت مهنا أ ربعة فرضيات جزئية ملعاجلة هذه ال 

عطاء حصائية، قصد ا  ت هذه مدلول علمي للك خطوة من خطوا اس تخدم الباحث املهنج الوصفي، دلراسة هذا املوضوع ودمع ذكل مبعطيات ا 
ىل مدريب  24فهيي طريقة الاس تبيان متكون من  ادلراسة، أ ما عن ال دوات اليت اس تعملها الباحث لختبار حّصة فرضياته سؤال، مت توجهيه ا 

 502أ فردها المينية، بلغ عدد  اعمتد الباحث عىل عينة من املدربني لكرة القدم، ممن تتوفر فهيم الكفاءة واخلربة املهنية يف امجلهورية.كرة القدم
ذا اكن هناك  تكرارات لكيف مجيع ال س ئةل، بعد حساب عدد اس تعمل الباحث قانون النسب املئوية، لتحليل النتاجئ .مدرب مهنا، وملعرفة ما ا 

حصائية، اس تعمل الباحث اك  ).تربيع2 (فروق يف ال جوبة ذات دلةل ا 
ىلمن خالل مجيع املعطيات النظرية والت  ىل  فاذها أ ّن هناك رعايةخالصة، م طبيقية، توصل الباحث ا  واهامتم كبريين، ابنتقاء وتوجيه الناش ئني ا 

 .الاس تعدادات، القدرات واملهارات املطلوبة ملامرسة كرة القدم ممارسة كرة القدم يف ال ندية المينية، اليت تتوفر فهيم امليول،
 :اجراءات ادلراسة 

 ان دلراستنا املهنج الوصفي اخرت انطالقا من طبيعة موضوعنا: مهنجية ادلراسة
 :حتديد جممتع و عيّنة البحث 

ذا اكن تعريف جممتع البحث هو: جممتع البحث -5 مجيع ال فراد أ و ال حداث أ و ال ش ياء اذلين يكونون موضوع مشلكة البحث، جيب أ ن  :ا 
 :يشمل جممتع البحث عىل النقاط التالية

 .أ ن يشمل مجيع ال فراد اجملمتع ال صيل -
 .البياانت تكون دقيقة -

 .تكرار ال شخاص أ و بعض عينة البحث ممراعاة عد -
 .ويتكون جممتع دراستنا هذه من مجيع أ ساتذة الرتبية البدنية للطور الثالث من التعلمي الثانوي املتواجدين عىل مس توى ولية اجلزائر

حصائيات   .أ س تاذ 012من طرف مديرية الرتبية لولية اجلزائر واملقدمة   .0251/025لقد حدد عدد أ فراد جممتع البحث، حسب ا 
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 : عيّنة البحث-0
متثياًل صادقًا، كام تعترب عنرصاً هامًا يف  تعترب العّينة يف البحوث الوصفية، أ ساس معل الباحث ويه مأ خوذة من اجملمتع ال صيل وتكون ممثةل هل

 .ودقيقة، يتوقف علهيا جناح البحث العلمي وصدقه املرحةل التطبيقية، هذا ما جعل معلية حتديدها، معلية حساسة
هل احلصول عىل نتاجئ ميكن تعمميها ولو  لقد حاول الباحث، أ ن حيدد عينة لهذه ادلراسة، تكون أ كرث متثياًل للمجمتع ال صيل، هذا ما خيول

مشلت عّينة البحث أ ساتذة الرتبية البدنية و  للميدان املدروس، بصورة نسبية، ومن مثة اخلروج بنتاجئ تالزم احلقيقة وتعطي صورة واقعية
أ س تاذ موزعني عىل مجيع أ قطار هذه الولية يف 1160مس توى ولية اجلزائر البالغ عددمه  الرايضية ، للطور الثالث من التعلمي الثانوي ، عىل

حصائيات مديرية الرتبية لولية اجلزائر لس نة  اثنوية ، حسب 263 جراء البحوث العلميةواحرتامًا لل   .0251/025ا   سس املهنجية عند ا 
لنحصل يف ال خري عىل عّينة جحمها  من اجملموع اللكي ل فراد جممتع البحث1%وحىت تكون النتاجئ أ كرث صدق و موضوعية ، فقد مت أ خذ نس بة 

 .زمالء من طلبة و أ ساتذةأ ايم مبساعدة بعض ال10اس امترات اس تبيان و قد مت مجع هذه الاس امترات بعد  أ س تاذ، مت توزيع علهيم 11
 .تمتثل يف أ داة الاس تبيان: تقنيات البحث

جابة مس بقا وغالبا بـ  ذ ، أ ما ال س ئةل املفتوحة يه عكس "ل"أ و " نعم"الاس تبيان يتضمن ال س ئةل املغلقة واليت حيدد هبا الباحث ا  املتعلقة ا 
 . يعطي الباحث احلرية التامة يف ال جابة عن ال س ئةل

مفتوحة فشطرها ال ول مغلق والثاين يتضمن احلرية للمس تجوب برأ يه الشخيص وخبصوص ال س ئةل املتعددة ال جوبة فهيي  وال س ئةل نصف
 .أ س ئةل مضبوطة بأ جوبة اليت يراه اجمليب مناس بة

 .سؤال مت طرهحا عىل ال ساتذة 50يتشلك الاس تبيان من 
 :التايلمّت حتديد حماور البحث عىل النحو : حتديد حماور الاس تبيان 

تباع ال سس العلمية عند انتقاء التالميذ املوهوبني: احملور ال ول  يتعلق ابل س ئةل اليت لها عالقة بأ مهية ا 
ىل دور املنافسات الرايضية املدرس ية، يف انتقاء و توجيه التالميذ :احملور الثاين  ذوي املواهب الرايضية يش متل عىل ال س ئةل اليت تشري ا 

 :متثل يفت : التحليل ال حصايئ
 Mا يف حبثنا قانون النسب املئوية لتحليل النتاجئ يف مجيع ال س ئةل بعد حساب تكرارات لك مهنا ناس تخدم :قانون النس بة املئوية

 العدد اللكي للعينة /  X 522عدد التكرارات = النسب املئوية 
جاابت واملدربني عىل أ س ئةل الاس تبيان  ( :اكف تربيع) 0قانون اك  :حيث يسمح لنا هذا القانون مبعرفة مدى وجود فروق معنوية يف ا 

 ت ن /  0(ت ن  –ت م ) مجموع =  0اك
 :عرض و مناقشة النتاجئ -1

 :املتعلق ابلفرضية ال وىل من خالل أ جوبة ال ساتذة 5عرض ومناقشة نتاجئ احملور رمق 

 :مت طرح السؤال التايل تالميذ ذوي مواهب رايضيةلغرض معرفة مدى وجود  -
 من خالل تسريمك حلصص الرتبية البدنية والرايضية هل صادفهتم تالميذ موهوبني رايضيا؟1: سؤال رمق

 

 .يوحض اجاابت ال ساتذة حول مدى وجود مواهب رايضية داخل الصف املدريس 1.1)) اجلدول رمق

 ال جوبة

 
مس توى  ادللةل اجملدوةل 0اك احملسوبة 0اك اجملموع ل نعم

 ادللةل
درجة 

 احلرية
 0... 11 56 05 التكرارت

 
 25 2.21 دال 0.10

 %522 %05..0 %62.71 النس بة
 

حصائية لصاحل القمية الكربى عند مس توى( 5.5) يتضح لنا من خالل النتاجئ املبينة عىل اجلدول رمق ( 2.21) ادللةل أ ن هناك فرق ذات دلةل ا 
ويدل ذكل عىل أ ن أ ساتذة الرتبية ( 3,84) اجملدوةل اليت تبلغ 0ويه أ كرب من قمية اك( 0...) احملسوبة2حيث بلغت قمية اك (25) ودرجة حرية

ش. البدنية والرايضية كثريا مايصادفون تالميذ ذوي مواهب رايضية داخل ال فواج املدرس ية ارة ميكن التعليق عىل هذه النتيجة من خالل ال 
ىل أ ن انه ذا اكن املؤسسات الرتبوية ترشف عىل عدد كبري من التالميذ من حيث تمنية قدراهتم اذلهنية والعقلية والعلمية والبدنية، وحبمك أ ن : ا  ا 

فون بقدرات لك أ س تاذ يعترب مس ئول عن املادة اليت يدرسها من خالل احتاككه ادلامئ مع التالميذ، فانه كثريا ما يصادف من بيهنم تالميذ يتص
طار النشاطات الثقافية ال يت ومواهب ممتزية تس تحق العناية والتقدير، سواء أ ثناء احلصص العادية أ و خالل تنظميه للمنافسات الرايضية يف ا 

الرايضية من هذا املنطق وحسب ال جوبة املتحصل علهيا من طرف أ غلب أ فراد العينة من أ ساتذة الرتبية البدنية و  .تنظمها لك مؤسسة تربوية
 .يؤكدون أ ّنم صادفوا تالميذ مواهب وقدرات واس تعدادات رايضية ومواصفات تعد ابلنجاح يف اجملال الراييض( 62)واذلين تزيد نسبهتم عن 

قبال أ ساتذة الرتبية البدنية عىل انتقاء التالميذ ذوي املواهب الرايضية مت طرح السؤال التايل  :لغرض معرفة مدى ا 



0202ديسمرب  -يوليو  / و العرشون التاسعالعدد  -جمةل العلوم الرايضية و املرتبطة   

ISSN 2518-5470 

73 

 

 تقومون ابلنتقاء الراييض للتالميذ املوهوبني؟هل 2: سؤال رمق
 :يبني ال جاابت حول مدى قيام أ ساتذة الرايضة بعملية الانتقاء( 5.0) اجلدول رمق

 0اك مجموع أ بدا اندرا أ حياان دامئا ال جوبة
 احملسوبة

 0اك
 اجملدوةل

ادلل
 ةل

مس توى 
 ادللةل

درجة 
 احلرية

 20 2.21 دال 6.15 52.01 11 52 00 .5 6 التكرارات
 522 %56.00 %0..06 %00.61 %50.27 النس بة

ذ بلغت قمية اك( 5.0) من خالل اجلدول رمق حصائية لصاحل القمية الكربى ا  ( 52.10)  احملسوبة 2املبني أ عاله يتضح أ ن هناك فرق ذات دلةل ا 
ميكن التأ كيد عىل أ ن هناك انتقاء  انطالقا من هذه النتاجئ( 2.21)  عند مس توى ادللةل( 6.15) اجملدوةل اليت تبلغ²ويه أ كرب من قمية اك 

جراء  .خمتلف املنافسات واللقاءات الرايضية للتالميذ ذوي املواهب الرايضية حيث يمت اكتشافهم خالل احلصص التدريبية أ وأ ثناء ا 
ىل ال جوبة املتحصل علهيا من طرف أ فراد الع  ىلميكن تفسري هذه النتيجة ابلستناد ا  الظروف املهنية  ينة اليت ختتلف فامي بيهنا، وذكل راجع ا 

بتكوينه ودرجةخربته،حيث أ ن  للك أ س تاذ من توفر مساحات اللعب وخمتلف التجهزيات واملنشأ ة الرايضية الالزمة، كذكل ال مر يتعلق
ال ساتذةيدركون أ مهية الانتقاء الراييض للتالميذ  أ كرثالانتقاء معلية تقنية تتطلب الكثري من املهارات والكفاءة املهنية للك أ س تاذوعليه فان 

جاابهتم بنس بة ىل (50.27(املوهوبني وهو مايرتمج ا  دارية والضمري املهين اذلي ميتاز به لك أ س تاذ ولعل ذكل يعود أ كرث ا   .خمتلف التسهيالت ال 
 :السؤال التايلمت طرح  لغرض معرفة اجلانب اذلي يعمتد عليه أ كرث لتحقيق معلية الانتقاء

 يف حاةل قياممك ابنتقاء التالميذ املوهوبني ما هواجلانب اذلي هتمتون به أ كرث؟3: سؤال رمق
جاابت ال س تاذةحول اجلانب اذلي يعمتد عليه عند الانتقاء (0.5)اجلدول رمق   .يوحض ا 

اجلانب  ال جوبة
 املرفولويج

اجلانب 
 النفيس

اجلانب 
 الاجامتعي

اجلانب 
 البدين

 اجلانب
 التقين

 0اك مجموع
 احملسوبة

 0اك
 اجملدوةل

مس توى  دلةل
 دلةل

درجة 
 احلرية

 20 2.21 دال 05.6 05.6 11 0 51 6 1 01 تكرارت
 522 %1.56 %05.20 %50.27 %1.70 %00.5 النس بة

حصائية لصاحل القمية الكربى عند مس توى ادللةل ( 5.0) يتبــيـن لنا مــــن خــالل اجلـــــــــدول رمق ذ ( 2.21)أ ن هناك فرق ذات دلةل ا  ا 
ومعىن ذكل أ ن أ ساتذة الرتبية ( 20) عند درجة حرية( .0..) اجملدوةل اليت بلــغت 2وهــي أ كــبـــر من قمية اك( 05.6)احملسوبة 2بلغت قمية اك 

 .يج مقارنة بغريه من اجلوانبالبدنية الرايضية هيمتون أ كرث ابجلانب املرفولو

ىل أ ن الانتقاء لك متاكمل ل ميكن فصل بعضه عن غريه ل ن لك جزء منه يمكل شارة ا  ال خر يتأ ثر  ميكن توضيح هذه الفكرة أ كرث من خالل ال 
جاابت أ غلب أ فراد عينة البحث من ال ساتذة جند أ ن الانتقاء عندمه ينصب عىل ىل ا  ذا أ تينا ا  جانب واحد دون الاهامتم  به ويؤثر عليه، وا 

 .ابجلوانب ال خرى،اكجلانب البدين والتقين والرتبوي

جاابهتم من خالل اجلدول حيث جند  الاجامتعي يف حني هيمتون ابجلانب( %50)  مهنم هيمتون ابجلانب املرفولويج و( %00)هذا ما تعكسه ا 
 .من أ فراد العينة هيمتون ابجلانب البدين( 05%)

تباع املعايري وال سس العلمية احلديثة عند انتقاء: وحسب ال جوبة املتحصل علهيامن هذا املنطلق  املواهب  جند أ ن هناك غياب اتم ل 
 .الرايضية

 :مت طرح السؤال التايل لغرض معرفة الطريقة اليت يعمتد علهيا لتحقيق الانتقاء الراييض
 اكتشاف التالميذ املوهوبني؟مايه الطريقة اليت تعمتدون علهيا حىت يمت 4: السؤال رمق

 :يبني ا جاابت ال ساتذةحول الطريقة املعمتدة لنتقاء املواهب الرايضية( 5.0)اجلدول رمق 
طريقة  ال جوبة

 املالحظة
بطارية 

 اختبارات
متارين 
 تنافس ية

مقابالت 
 ودية

 0اك مجموع
 احملسوبة

 0اك
 اجملدوةل

مس توى  دلةل
 ادللةل

درجة 
 احلرية

 2.0 2.21 دال 6.15 50.61 11 50 .5 0 00 التكرارات
 522 %00.0 %00.61 %.7.1 %.06.0 النس بة

حصائية لصاحل القمية الكربى حيث بلغت قمية اك( 5.0)ابعامتد اجلدول رمق  ويه أ كرب من ( 50.61)احملسوبة  0تبني أ ن هناك فرق ذات دلةل ا 
ىل نتاجئ اجلدول فان الطريقة  ومعىن( 20) ودرجة حرية( 2.21)  ادللةلعند مس توى ( 6.15) اجملدوةل اليت بلغت 2قمية اك ذكل وابلستناد ا 

 .املالحظة الغالبة اليت تعمتد لكتشافا لتالميذ املوهوبني يه طريقة

ىل أ ن الطرق اليت يس تعملها أ ساتذة الرتبية البدنية والرايضية تتفاوت وخت  شارة ا  حيث دقهتا  تلف منميكن تفسري هذه النتيجة من خالل ال 
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جاابت أ فراد عينة البحث حيث جند نس بة تزيد عن نتقاء أ فضل  مهنم( %06)وفعاليهتا، وهو ما نلمتسه من خالل معظم ا  يعمتدون عند ا 
 .تيةابعتبارها متتاز بقدر كبري من اذلا التالميذ الرايضيني عىل طريقة املالحظة، ول خيفى عىل أ حد ما لهذه الطريقة من نقائص وسلبيات

جراء مقابالت ودية( %00) مهنم يس تعملون متارين تنافس ية، و( %00)  كام جند نس بةضئيةل من  يف حني جند. يعمتدون عند الانتقاء عىل ا 
 .فقط( .7.1)ال ساتذة يس تعملون طريقة علمية هممة وأ كرث فعالية ويه بطارية اختبارات بنس بة 

 ملدون أ عاله وحسب ال جوبة املس توحاة من أ فراد عينة البحث فا ن أ غلبانطالقا من النتاجئ احملصل علهيا يف اجلدول ا

 .ال ساتذة ليعمتدون عىل طرق وأ سس علمية عند انتقاهئم للتالميذ ذوي املواهب الرايضية
 :مت طرح السؤال التايل لغرض معرفة مدى توظيف الفروق الفردية عند اجناز الانتقاء الراييض 

 مببدأ  الفروق الفردية عند انتقاءمك للتالميذ املوهوبني؟هل تأ خذون 5: سؤال رمق

 :يوحض ا جاابت ال ساتذة حول أ خذ مبدأ  الفروق الفردية عند الانتقاء( 1.5) رمق اجلدول
 0اك مجموع أ بدا اندرا أ حياان دامئا ال جوبة

 احملسوبة
 0اك

 اجملدوةل
مس توى  ادللةل

 ادللةل
درجة 

 احلرية
 20 2.21 دال 6.15 52.10 11 00 56 50 7 التكرارات

 522 %71..0 %05..0 %02.1 %52.00 النس بة
حصائية عند مس توى ادللةل ( 1.5)  يتضـح لنــا مــن خــالل النــتاجئ الــواردة عـلــى اجلـدول رمق ودرجة ( 2.21)أ ن هناك فرق ذات دلةل ا 

ذ بلغت قمية اك ( 2.0)  حرية  (.6.15)  اجملدوةل اليت تبلغ²ويه أ كرب من قمية اك ( 52.10)  احملسوبة²ا 

 .املواهب الرايضية نس تخلص من لك هذه املعطيات أ ن أ ساتذة الرتبية والرايضية ل يقومون مبراعاة الفروق الفردية عند انتقاءمه للتالميذ ذوي
ىل أ ن اختالف ال فراد يف اس تعداد يف املامرسة  اهتم وقدراهتم البدنية وميوهلم واجتاهاهتمميكن التعليق عىل هذه النتيجة من خالل التطرق ا 

امليول والرغبات ومبا يامتىش مع  ذكل مبا يسمح بتغطية مجيع. احلركية، يتطلب ابلرضورة أ مناط خمتلفة من ال نشطة الرايضية تتناسب لك تلميذ
ماكانهتم البدنية  .قدرات التالميذ وا 

يأ خذون مببدأ   يؤكدون أ ّنم ل( %.0)  ن طرف أ غلب أ فراد عينة البحث اليت تزيد نسبهتم عنمن هذا املنطق وحسب ال جوبة املس توحاة م
 .الفروق الفردية عند انتقاهئم للتالميذ املوهوبني وهو مايتناىف مع املبادئ وال سس العلمية يف الانتقاء

 :السؤال التايل مت طرح لغرض معرفة مدى توظيف نتاجئ الفحوص الطبية عند اجناز الانتقاء الراييض

 هل تأ خذون بنتاجئ الفحوص الطبية عند قياممك ابلنتقاء الراييض للتالميذ املوهوبني؟6: سؤال رمق

 :يوحض ا جاابت ال ساتذة حول أ خذ نتاجئ الفحوص الطبية عند الانتقاء(: 7.5)اجلدول رمق 
 0اك مجموع أ بدا اندرا أ حياان دامئا ال جوبة

 احملسوبة
 0اك

 اجملدوةل
مس توى  ادللةل

 ادللةل
درجة 

 احلرية
 20 2.21 دال 6.15 00.20 11 06 51 . 0 التكرارات

 522 %07.11 %05.20 %51.15 %.7.1 النس بة
حصائية لصاحل القمية الكربى حيث بلغت( 7.5)  يتبني لنا من خالل النتاجئ املدونة عىل اجلدول رمق قمية اك  أ ن هناك فرق ذات دلةل ا 

ساتذة الرتبية البدنية معىن ذكل أ ن أ  ( 2.21)عند مس توى ادللةل ( 6.15)  اجملدوةل اليت تبلغ²ويه أ كرب من قمية اك ( 00.20) احملسوبة²
 .عند انتقاءمه للتالميذ املوهوبني ل يأ خذون بنتاجئ الفحوص الطبيةوالرايضية 

ىل أ ن الانتقاء اجل  شارة ا  يد و املالمئ جيب أ ن يمت بطريقة موضوعية، مبعىن جيب أ ن خيضع لك لعب أ و ميكن توضيح هذه الفكرة من خالل ال 
تلميذ من حني ل خر لفحوص ومراقبة طبية مس مترة متس مجيع أ طراف جسمه خاصة قبل مشاركته يف املنافسات الرايضية الرمسية حىت يكون 

 .قد تصيبه خالل تكل املنافسات املريب عىل دراية ابللياقة البدنية للك تلميذ وعىل خمتلف العوائق اليت
ىل نت منا جيب أ ن يمت بطريقة علمية تستند ا  اجئ وعليه فانتقاء أ حسن التالميذ ل صعب املنافسات الرايضية ل يمت بطريقة عفوية أ و عشوائية ا 

جاابت معظم أ فراد العينة من ال ساتذة بنس بة. ال حباث وادلراسات احلديثة يؤكدون أ نه ل ( %07) تزيد عن عىل ضوء ما جاء يف اجلدول من ا 
 .توجد حفوص طبية خاّصة للتالميذ املوهوبني

 : املتعلق ابلفرضية ال وىل من خالل أ جوبة ال ساتذة( 25)  تفسري نتاجئ احملور رمق
تباع ال سس العلمية عند انتقاء التالميذ يساعد عىل اكتشاف القدرات واملواهب ىل أ ن ا  ا ال ساس تبني من عىل هذ. تشري الفرضية ال وىل ا 

جاابت معظم ال ساتذة واملدونة يف اجلدول رمق ذ بلغت قمية اك ( 0.5)  خالل ا  حصائية لصاحل القمية الكربى ا  أ ن هناك فرق ذات دلةل ا 
ـة البـدنيـة مبعـىن أ ن أ ساتـذة التـربي(  2.21)  عند مس توى ادللةل( .0..) اجملدوةل اليت تبلغ²ويه أ كرب من قمية اك ( 05.6)  احملسوبة²

هامل اجلوانب ال خرى اكجلانب 43,10% والـرايضــية يـهمتـــون أ كــثـر ابجلــانب املرفولوجية وهو ما تعكسه نس بة جاابهتم يف حني يمت ا  من ا 
 .النفيس، البدين، الرتبوي
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حصائيا أ ن أ غلب أ ساتذة الرتبية الب( 0.5)كام تشري النتاجئ املدونة يف اجلدول رمق  دنية والرايضية يعمتدون عىل طريقة املالحظة عند وادلاةل ا 
رث، وهو ما قياهمم ابنتقاء التالميذ ذوي املواهب الرايضية هذا عىل الرمغ من أ ّنا طريقة متتاز بأ قل فعالية حيث تغلب علهيا اذلاتية والعفوية أ ك

ننا نالحظ أ ن ( 1.5)تناللنتاجئ الواردة عىل اجلدول رمق ومن خالل قراء. يدل عىل بعدمه عن احرتام املبادئ وال سس العلمية يف الانتقاء  فا 
حصائية عند درجة حرية  ذ بلغت قمية اك ( 2.21)ومس توى ادللةل  (20)هناك دلةل ا  اجملدوةل اليت ²ويه أ كرب من قمية اك 10,82 احملسوبة²ا 

ىل املبادئ وال سس أ ن ما ميكن أ ن نس تخلصه من هذه املعطيات أ ن انتقاء تالميذ املدارس ذو  6.15 تبلغ ي املواهب الرايضية ل يستند ا 
حصائية ( 7.5)  كام جند يف اجلدول رمق 39% العلمية هذا بشهادة أ غلب أ فراد العينة من ال ساتذة اذلين تفوق نسبهتم عن أ ن هناك دلةل ا 

جاابت ال ساتذة يتضح من خاللها أ ن التالميذ اذلين يشاركون يف خمتلف املنافسات ا لرايضية ل ميرون عىل مراقبة طبية وان انتقاءمه تعكسها ا 
ىل نتاجئهم الصحية وهو ما يتناىف مع املبادئ العلمية لالنتقاء  .لهذه الفعاليات ل يستند ا 

ّنا تف - حصائية فا  ىل النتاجئ املتحصل علهيا يف اجلداول السابقة اذلكر و املؤكد بطريقة ا  يد أ ن انتقاء انطالقا من خمتلف هذه القراءات واستنادا ا 
 .التالميذ ذوي املواهب الرايضية ل يأ خذ يف الاعتبار مراعاة املبادئ وال سس العلمية

 .تأ يت هذه النتيجة خمالفة لتوقعات الباحث وعليه نس تطيع أ خذ القرار بأ ن الفرضية ال وىل مل تتحقق
 :ال ساتذةاملتعلق ابلفرضية الثانية من خالل أ جوبة 2عرض ومناقشة نتاجئ احملور رمق 

ذا اكن أ ساتذة الرتبية البدنية ينجزون منافسات رايضية داخلية  :لغرض معرفة ا 

 :مت طرح السؤال التايل
 هل تقومون بتنظمي منافسات رايضية بني ال قسام؟ 7:السؤال رمق 

 يبني اجاابت ال ساتذة حول مدى تنظميهم للمنافسات الرايضية ادلاخلية( 6.0)اجلدول رمق 
 0اك مجموع أ بدا اندرا أ حياان دامئا ال جوبة

 احملسوبة
 0اك

 اجملدوةل
مس توى  ادللةل

 ادللةل
درجة 

 احلرية
 20 2.21 دال 6.15 50.00 11 1 55 .5 00 التكرارات

 522 %1.70 %..51 %00.6 %71..0 النس بة
ذ 0,05 أ ن هناك فرق ذات دلةل ا حصائية لصاحل القمية الكربى عند مس توى ادللةل (6.0)  يتضح من خالل النتاجئ املبينة عىل اجلدول رمق ا 

ىل نتاجئ اجلدول أ ن أ غلب 7,81 اجملدوةل اليت تقدر ب²ويه أ كرب من قمية اك 13,43 احملسوبة²بلغت قمية اك  وعليه ميكن القول ابلستناد ا 
 .قسامال ساتذة ينظمون منافسات رايضية بني التالميذ خملتلف ال  

ىل أ ن املنافسات الرايضية تكتيس أ مهية كبرية حيث ميكن أ ن تعترب وس يةل فعاةل يف يد املريب  ميكن توضيح هذه الفكرة من خالل التطرق ا 
ل عن  حىت يتعرف عىل قدرات التالميذ واس تعداداهتم ومواههبم الرايضية واليت من الصعب مالحظهتم خالل احلصص التدريبية العادية ا 

 .هذه املنافسات اليت يظهر فهيا التلميذ حراكت وسلواكت عفوية تثبت حقيقته الشخصيةطريق 

 مـن هــذا الـمـنطـق وحـسـب النـتـائـج الـمحصل علهيا فان أ غلب أ ساتذة الرتبية البدنية والرايضية واذلين تزيد نسبهتم عن

 .ضية ودورها الكبري يف معلية الانتقاءمن مجموع أ فراد اجملمتع ال صيل يدركون أ مهية املنافسات الراي%39 

 :لغرض معرفة موقف احمليط  الرتبوي عند تنظمي املنافسات الراييض مت طرح السؤال التايل
دارة8: السؤال رمق  .التالميذ. الزمالء. يف حاةل قياممك بتنظمي منافسات رايضية داخلية هل تتلقون مساعدة من طرف ال 

 لتوجد مساعدة؟
 .يبني ا جاابت ال ساتذة حول مدى وجود تعاون عند تنظمي املنافسات( 1.0)اجلدول رمق 

لتوجد  التالميذ الزمالء ال دارة ال جوبة
 مساعدة

 0اك مجموع
 احملسوبة

 0اك

 اجملدوةل
مس توى  ادللةل

 ادللةل
درجة 

 احلرية
غري  6.15 0..7 11 50 05 6 57 التكرارات

 دال
2.21 20 

 522 %00.5 %07.0 %50.27 %06.1 النس بة
حصائية عند مس توى ادللةل ( 1.0)يتبني لنا من خالل النتاجئ املتحصل علهيا يف اجلدول رمق  ىل عدم وجود فرق ذات دلةل ا  ذ بلغت 0,05ا  ا 

جاابت ال ساتذة ومعىن ذكل أ ن هناك تفاوت يف 03عند درجة حرية 7,81  اجملدوةل اليت تبلغ²ما يه أ قل من قمية اك 6,94 احملسوبة²قمية اك  ا 
دارة املدرس ية بنس بة ىل ال  من مجموع 27,58%  حل تلقهيم املساعدة خالل تنظميهم للمنافسات الرايضية بني ال قسام حيث أ ن بعضهم يرجعها ا 

ىل الزمالء من املواد ال خرى بنس بة   12,06% :أ فراد العينة يف حني أ ن بعضهم ال خر يرجعها ا 
ل بطريقة جامعية وذكل36% د نسبهتم عن أ ما أ غلب ال ساتذة واذلين تزي  يقرون أ ن هذه املنافسات الرايضية ل تمت ا 

ل ال متثال لهذه الوظائفا خملتلفة  .مبشاركة مجيع التالميذ لك حبسب وظيفته وهممته وماعىل التالميذ ا 
 :التايل مت طرح السؤال لغرض معرفة مشاركة خمتلف املدارس يف تنظمي املنافسات الرايضية اخلارجية
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 هل تشارك مؤسس تمك يف تنظمي منافسات رايضية مع مدارس أ خرى؟9: سؤال رمق
 .يوحض ا جاابت ال ساتذة حول تنظمي املنافسات مع خمتلف املدارس( 0..)اجلدول رمق 

لتوجد  التالميذ الزمالء ال دارة ال جوبة
 مساعدة

 0اك مجموع
 احملسوبة

 0اك

 اجملدوةل
مس توى  ادللةل

 ادللةل
 درجة احلرية

 20 2.21 دال 6.06 50.06 11 7 5 56 00 التكرارات
 522 %52.00 %51.00 %05..0 %05.06 النس بة

حصائية لصاحل القمية الكربى حيث بلغت قمية اك( 0..)من خالل اجلدول رمق   ²املبني أ عاله يتبيـن أ ن هناك فرق ذات دلةل ا 
معىن ذكل أ ن هناك  2.21ومس توى ادللةل  20عند درجة احلرية 7,81اجملدوةل اليت تقدر  ²وهــي أ كـــــبـــر مــن قــــميــةاك 12,47املـحـسـوبة

 .مشاركة واسعة من طرف أ غلب املدارس يف املنافسات الرايضية حسب عينة البحث

ىل أ مهية املنافسات الرايضية شارة ا  ما  ميكن توضيح هذه النتيجة من خالل ال  اليت متارس داخل املؤسسات التعلميية والت يتأ خذ شلكني ا 
ا داخلية جترى بني ال قسام أ و خارجية تشمل مجموعة من املدارس يمت التنافس فامي بيهنا حيث يقوم بتنظميها وبرجمهتا هيئات خاصة من بيهن

 .الرابطة الولئية للرايضة املدرس ية
ّنم يؤكدون مجيعا عىل تنظمي 41% علهيا من طرف أ غلب أ فراد العينة واليت تزيد نسبهتم عنمن هذا املنطق وحسب ال جوبة املتحصل  فا 

 .املنافسات الرايضية املدرس ية ومشاركة خمتلف املدارس فهيا
 :لغرض معرفة دور املنافسات الرايضية ادلاخلية واخلارجية يف معلية الانتقاء والتوجيه

 :مت طرح السؤال التايل
 ل لتنظمي املنافسات الرايضية املدرس ية ادلاخلية مهنا واخلارجية دور يف انتقاء وتوجيه التالميذ ذويه10: سؤال رمق

 املواهب الرايضية؟
 .يوحض ا جاابت ال ساتذةحول أ مهيةاملنافسات الرايضية ادلاخلية واخلارجية( 52.0)اجلدول رمق 

 0اك اجملموع ل نعم ال جوبة
 احملسوبة

 درجة احلرية مس توى ادللةل ادللةل اجملدوةل 0اك

 5 2.21 دال 0.10 50.1 11 51 00 التكرارات
 522 %01.17 %60.50 النس بة

حصائية لصاحل القمية الكربى عند مس توى( 52.0)  يظـهـر لنا جليا من خالل اجلـدول رمق  أ ن هناك فرق ذات دلةل ا 

عند أ ول قراءة لهذه النتاجئ  25عند درجة احلرية 3,84 اجملدوةل اليت تبلغ²ويه أ كرب من قمية اك 13,5احملسوبة ²و بلغت قمية اك 0,05 ادللةل
ىل  أ نه يتبني أ ن تنظمي املنافسات الرايضية املدرس ية دور يف انتقاء وتوجيه املواهب والربامع الشابة ميكن توضيح ما س بق من خالل التطرق ا 

ذا اكنت املؤسسات الرتبوية تأ خذ عىل ع براز مادلهيم من قدرات ا  اتقها هممة تنظمي هذه املنافسات الرايضية فان ذكل يعترب فرصة للتالميذ ل 
حقاهمم يف . واس تعدادات ومواهب يف اجملال الراييض كام يمتكن ال ساتذة من انتقاء أ فضل التالميذ اذلين ميلكون أ فضل القدرات واملواصفات وا 

 .لفرق املدرس يةخمتلف الفرق الرايضية جملاهبة أ قوى ا
ّنا تعكس لكها أ مهية املنافسات الرايضية  عىل ضوء هذه النتاجئ وحسب ال جوبة املتحصل علهيا من طرق أ غلب أ فراد العينة من ال ساتذة فا 

جملموع اللكي من ا74%املدرس ية ودورها الكبري يف انتقاء وتوجيه التالميذ ذوي املواهب الرايضية حنو املامرسات النحوية، وذكل بنس بة تفوق 
 .ل فراد اجملمتع ال صيل للبحث

جراء املنافسات الرمسية لفرق النخبة ذا اكنت املنشأ ت الرايضية يف لك مؤسسة تعلميية مشاهبة ل ماكن ا   لغرض معرفة ا 

 :مت طرح السؤال التايل: املدرس ية
جراء املنافسات الرمسية؟هل ظروف ومقاييس ومتطلبات أ ماكن التحضري لفرقمك املدرس ية مشاهبة 11: سؤال رمق  ل ماكن ا 

 .يبني ا جاابت ال ساتذة حول مدى مطابقة املنشأ ة الرايضية مع أ ماكن ا جراء املنافسات(:55.0)اجلدول رمق 
 0اك اجملموع ل نعم ال جوبة

 احملسوبة
 درجة احلرية مس توى ادللةل ادللةل اجملدوةل 0اك

 5 2.21 غري دال 0.10 0.01 11 01 00 التكرارات
 522 %72.00 %71..0 النس بة
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حصائية( 55.0)عـلـى ضوء النتاجئ املتحصل علهيا يف اجلدول رمق  ويه 2,48احملسوبة  ²حيث بلغت مقةاك. يتبني عدم وجود فرق ذات دلةل ا 
جامع من من خالل مالحظة النتاجئ الواردة عىل 0,05 عندمس توى ادللةل3,84 اجملدوةل اليت تبلغ²أ قل من قميةاك  اجلدول جند هناك ش به ا 

جراء املنافسات الرمسية  .طرف ال ساتذة ابن ظروف أ ماكن التحضري للفرق املدرس ية ل تشابه أ ماكن ا 
ىل أ ن الرايضة املدرس ية ل تعين فقط تنظمي املنافسات الرايضية دون توفري ملتطلباهتا فكام . ميكن توضيح هذه النتيجة من خالل التطرق ا 

اليشء ل يعطيه ذلكل فتوفري الوسائل والتجهزيات واملنشات الرايضية مبقاييس رمسية يف ال وساط الرتبوية أ مر هل أ ثر ابلغ يف جناح  فاقد: يقال
ىل املس توايت النخبوية  .الرايضة املدرس ية والهنوض هبا ا 

يؤكدون أ ن متطلبات التحضري 60% نسبهتم عن من هذا املنطلق وحسب ال جوبة املتحصل علهيا من أ غلب أ فراد عينة ال ساتذة واليت تزيد
جراء املنافسات  .لفرق النخبة املدرس ية ليست مطابقة ل ماكن ا 

 .لغرض معرفة الهدف من تنظمي املنافسات الرايضية املدرس ية سواء ادلاخلية مهناأ واخلارجية
 :مت طرح السؤال التايل

 الرايضية املدرس ية؟حسب رأ يمك ماهو الهدف من تنظمي املنافسات 12: سؤال رمق
 :يبني اجاابت ال ساتذة حول الهدف من القيام ابملنافسات الرايضية(: 50.0)اجلدول رمق

التسلية  ال جوبة
 والرتقية

حتسني القدرات 
 البدنية

انتقاء وتوجيه 
 التالميذ

 0اك مجموع
 احملسوبة

 0اك

 اجملدوةل
مس توى  ادللةل

 ادللةل
درجة 

 احلرية
 20 2.21 دال ...1 6.11 11 56 50 .0 التكرارات

 522 %71..0 %02.71 %12 النس بة
حصائية عند مس توى ادللةل( 50.0)  يتضح من خالل النتاجئ املبينة عىل اجلدول رمق ذ 02 ودرجة حرية 0,05ل ن هناك فرق ذات دلةل ا  ا 

ىل هذه النتاجئ ميكن التأ كيد أ ن من بني ال هداف املرجوة 5,99  اجملدوةل اليت تبلغ²ويه أ كرب من قمية اك 7,88 احملسوبة²بلغت قمية اك  ابلستناد ا 
ىل انتقاء وتوجيه للتالميذ ذوي املواهب الرايضية  .لتنظمي املنافسات الرايضية املدرسة هو الوصول ا 

ذا اكنت املؤسسات الرتبوية تعترب واسطة هممة لتنظمي  ىل أ نه ا  شارة ا  و تأ طري الرايضة املدرس ية حتت ميكن توضيح هذه النتيجة من خالل ال 
ن لتنظمي املنافسات الرايضية عد ذن ا  براز املواهب الرايضية، ا  ّنا تبقى الوسط احليوي واملمزي اذلي يساعد عىل كشف وا  رشاف الرابطة فا  ة ا 

قيق التسلية والرتفيه عن أ هداف تربوية وتثقفية حبيث تعمل عىل الاندماج الاجامتعي للتالميذ عن طريق تنافس سلمي فامي بيهنم، كذكل حت
جابة . النفس وحتسني قدراهتم البدنية واحلركية ىل املسامهة يف حتقيق الانتقاء والتوجيه للتالميذ املوهوبني يف اجملال الراييض ويه ا  ابل ضافة ا 

 (%.0)نس بة كبرية من أ فراد العينة واليت تزيد عن 
 :ة من خالل أ جوبة ال ساتذةاملتعلق ابلفرضية الثاني (0(تفسري نتاجئ احملور رمق

حنو  انطلقت الفرضية الثانية من فكرة أ ن لتنظمي املنافسات الرايضية املدرس ية أ مهية كبرية لنتقاء وتوجيه التالميذ ذوي املواهب الرايضية
 .املامرسات النخبوية

هذا الغرض فقد   الاس تبيان هبدف اختبار حصةومن خالل قيامنا بتحليل جداول هذا احملور بعد اس تعامل طريقة هامة مجلع املعلومات ويه
 .توقفنا عند عدة نتاجئ جزئية لكام حتاور ال جابة عىل هذه الفرضية

حصائية لصاحل القمية الكربى عند درجة حرية( 0..)مفن خالل اجلدول رمق ذ بلغت 20 يتبني أ ن هناك فرق ذات دلةل ا   احملسوبة²قمية اك  ا 

هناك مشاركة واسعة ل غلب املدارس يف  ومعىن ذكل أ ن 0,05  عند مس توى دلةل7,81 اجلدولية واليت تبلغ²ويه أ كرب من قمية اك 12,47
املشاركة يف الرايضة املدرس ية ابس تثناء املعفيني مهنم مما يشلك جمال  حبيث أ ن للك التالميذ حق. املنافسات الرايضية حسب عينة البحث

 . واسعا وفرصة لنتقاء املوهوبني مهنم
حصائيا أ ن لتنظمي املنافسات الرايضية املدرس ية دور كبري يف( 52.0) كام تشري النتاجئ احملصل علهيا يف اجلدول رمق انتقاء وتوجيه  وادلاةل ا 

دخاهلم يف خمتلف ال فعن طريق هذه املناس بات الرايضية يمتكن ال س تاذ من انتقاء أ فضل. املواهب الرايضية والربامع الشابة فرق التالميذ وا 
جابة أ غلب أ فراد عينة البحث من. الرايضية سواء مهنا املدرس ية أ و املدنية   74%ال ساتذة واذلين تفوق نسبهتم عن ويه ا 

ّنا تعكس وبصورة قطعية دور املنافسات الرايضية املدرس ية يه انتقاء وتوجيه( 50.0) أ ما النتاجئ املدونة يف اجلدول رمق التالميذ ذوي  فا 
ىل املواهب الرايضي انطالقا من خمتلف هذه 29,31%ة وذكل حسب ال جوبة املتحصل علهيا من طرف أ فراد العينة واليت وصلت نسبهتا ا 

حصائية فقد تبني أ ن تنظمي املنافسات الرايضية دور كبري يف انتقاء وتوجيه  النتاجئ املتحصل علهيا يف جداول هذا احملور واملؤكدة بطريقة ا 
 .وعليه تقبل الفرضية الثانية وتأ يت هذه النتيجة مطابقة لتوقعات الباحث.ضيةالتالميذ ذوي املواهب الراي

 :الاس تنتاج
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من خالل هذه ادلراسة نس تنتج أ ن هناك غياب لتباع ال سس العلمية يف الانتقاء من طرف ال ساتذة وأ ن هذا ال خري تغلب عليه  -
ىل القول بأ ن الفرضية   ال وىل غري حمققةاذلاتية والعفوية أ كرث مما جيران ا 

ىل حتقيق معلية الانتقا - ء أ ما يف ما خيص الشطر الثاين من البحث مفا نس تنتجه أ ن لتنظمي املنافسات الرايضية املدرس ية أ ثر ابلغ للوصول ا 
قرار الف  رضية الثانية والتوجيه للتالميذ املوهوبني ابعتبارها فرصة متكن لك تلميذ من التعبري عن قدراته ومواهبه الاكمنة وابلتايل ا 

ل أ ن مسامههتا يف النتقاء التالميذ املوهوبني  - ىل النوادي الرايضية لكن همام يكن فالرايضة املدرس ية اكنت يف السابق ولتزال ا  وتوجهيهم ا 
لهيا  .بناء عىل أ سس علمية أ صبح ضئيال نظرا لتأ ثري العوامل والاعتبارات اليت س بق الاشارة ا 

 :التوصيات والاقرتاحات
لهيا يف هذا البحث مت اخلروج ببعض التوصيات والاقرتاحات ندرهجا كام ييلمن خ  :الل النتاجئ املتوصل ا 

خاصة املوهوبني مهنم من أ جل ( س نة 51-51)تشجيع وحتفزي أ ساتذة الرتبية البدنية والرايضية عىل الاهامتم ابلفئات العمرية ما بني  -5
 .وخمتلف املنتخباتالاس تفادة من قدراهتم يف بناء الفرق الرايضية 

دخال هذه  -0 حجافا يف حق تالميذ املرحةل الابتدائية مبعىن جيب ا  عادة النظر يف برانمج الرتبية البدنية والرايضية واذلي يعد ا  رضورة ا 
 .املادة يف الطورين ال ول والثاين بصفة منتظمة والزامية وحتت ارشاف أ س تاذ خاص هبا

 .ضية من أ جل تسهيل هممة الانتقاء والتوجيه وفقا لهذه املعايري للتالميذ املوهوبنيوضع أ سس ومعايري للك الاختبارات الراي -0

قامة أ ايم معلية دراس ية من أ جل حتسني القامئني عىل معليات الانتقاء والتوجيه للتالميذ املوهوبني عىل تطبيق هذه رضور  -0 ة ا 
 .الاختبارات عىل أ حسن وجه

سة وخمتلف املدربني من أ جل مساعدة التالميذ عىل اختيار الرايضة اليت تتناسب مع العمل عىل اجياد تنس يق واتصال بني املدر  -1
 .اس تعدادمه وميوهلم

 .مراقبة لك تلميذ موهوب والتكفل به والارشاف عليه بشلك جيد ضامان لس مترار تقدمه ادلامئ -7

 .ميذ املوهوبنيالاعامتد عىل املعمل واملدرس ذو ااخلربة واملعارف اجليدة يف انتقاء وتوجيه التال -6

 .عىل التلميذ اذلي يود الالتحاق ابل ندية الرايضية أ ن يكون دليه الرغبة وامليل ملامرسة ذكل النوع من الرايضة -1

 .مراعاة اجلوانب الوراثية والفطرية دلى التالميذ والاس تفادة مهنا -.

ومبقاييس رمسية من أ جل حتفزي التالميذ عىل  رضوروة توفري خمتلف املنشأ ت الرايضية القاعدية عىل مس توى املؤسسات الرتبوية -52
 .ممارسة الرايضة

 :قامئة املراجع
 .0222 ، القاهرة،محمد مصطفى حسني ابيه، طرق البحث العلمي والتحليل الاحصايئ، مركز الكتاب للنرش -5

 ....5للمريب الراييض، مركز الكتاب للنرش، القاهرة، حسان عالوي، س يكولوجية المنو محمد  -0

 .5..5، دار ال فاق اجلديدة، بريوت 0ابراهمي أ سعد، شلكيات الطفوةل واملراهقة ميخائيل  -0

 .0..5، دار املعارف، القاهرة، 1محمد حسان عالوي، عمل النفس الراييض، ط -0

5- EDGEAR.H, méthodologie d’entrainement, édition vigot, paris 1985. 
6- GALLAGER.JJ, teaching the gifts Boston Allen and boconic 1985. 

7- KKIF KARIM ET AUTRE, essai de détermination des quelques paramètres micro fonctionnels, 

significatifs pour la sélection des sauteurs en hauteurs algériens (14-15) ans F.S.T.S Alger, 1996. 
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س تخدام احلاسوب عىل مس توى الأداء املهاري يف تعمل س باحة الظهر دلى طالبات  أأثر ا 
 املس توى الثاين بلكية الرتبية البدنية والرايضة

 انزك امحد حسن امحد  . د                                           هنادي محمد عبيد امحد . د
 عفاف عىل  هللا محمد عيل. أأ                                        عفاف عيل الطيب علقم   . د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :مقدمة

تعلـ  املهـارات ظل معلمو الرتبية البدنية زمنًا طوياًل يعمتدون عىل عدد حمدد من الوسائل واملواد التعلميية املمتثةل يف تقدمي المنوذج والرشح  يف  
حتياجـات ا   سرتاتيجيات ويه أأسـاليب ووسـائل تقليديـة ةدملـة د تعـد تلـياكخلطط وال  س تخدام الس بورة يف رشح اجلوانب اخملتلفة وا  احلركية 

 ويعترب احلاسوب أأحد الوسائل التكنولوجيـة الـظ ظهـرت نةياـة التقـدم يف جمـال جكنولوجيـا. (421، ص0222صادق وسهى ، .)التعمل احلديثة
س تخدام املداخل احلس ية للمـتعمل يف لكـم منظومـة مـتتمةل تتفاعـل عنا هـا يف بـرانم  تعلميـ  لتدقيـ  أأهـداف ب   تصالت احلديثة ممتزياً ال  
دارةجمال الرتبية الرايضية دخل ا   ويف ،دةحمد  (12-42، ص0224وفيقة، ). س تخدام احلاسوب يف مجيع نوايح التعل  والتدريب وال 

س تخدام برام  تعلميية متعددة الوسـائط يف سات التعلميية، وذكل ب  س تخدام هذه التكنولوجيا يف مناجه وتدريس الرتبية الرايضة يف املؤس ملكن ا  
روـرون.)ريب لتمنية وتطوير اجلوانب املعرفية والبدنية واملهاريـة والصـدية الـظ اـم الرايضـينالتعل  والتد . ( 02-41، ص0224،محمـد زللـول وأ

لقاء عـىل املعـمل  يف حـن تنـادي طـرق التـدريس احلديثـة بلرتكـزي عـىل املـتعمل  ،لقد ركَّز التدريس بلطرق التقليدية الظ تعمتد عىل الرشح وال 
سـ تفادة مـن تقنيـة بلتعلـ  وال  ويـ  ذكل عـىل  ـو أأفبـل بـدم  ال  ،ور الأسـاا والهـدف الرئلذـ اتي جرجكـز عليـا تليـة الـتعملوجعهل احمل

ن الكثـ  مـن البدـو  يف (  421، ص0222مـازن، )ويبـي  .(41، ص0221تـر، . )ال متانت التقنية احلديثة الظ من مضهنا احلاسـوب ا 
ن هـذه الـربام  أأعـدت هذا اجملال، أأخـذت عـىل عاتق متاناـم ذاتيـًا، وا  عـداد بـرام  تعلمييـة ملسـاعدة املتعلمـن يف تطـوير زمـن وا  هـا ههـ م ب 

ذ يلعـب عامـل املتعـة والة ـوي  اتى يـوفره هـذا النـوع مـن الـتعمل أأساسـًا يف تعـمل مثـل هـذه  للدراكت املعقدة الظ يصعب تعلمها بسـهو،، ا 
ن ةدرة احلاسوب احلراكت، يف هذا اجملال ذات كفاءة عالية يف تقدمي الأفبل لكون مثل هذه الربجميات ختزتل الزمن وتـوفر اجلهـد واملـادة،  كام ا 

سـ تخدام دور ل   جيـاد أأسـامش لـويحماو، ا   ويه هبذا جكون ممتزية عىل ل ها من الوسائل الظ تساعد يف تلية التعمل، تا فا ن من الرضوري
 .س باحة الظهر يف تعمل همارات الس باحة حتديداً جكنولوجيا التعل  وتفعيلها 

 :م لكة ادلراسة 
ىل ال   تعد س باحة الظهر من أأمه أأنواع الس باحة الظ ، احملوسـ بةلتعلمييـة رتقاء مبس تواها املهـاري مـن خـالل الـربام  ايسع  الباحثون واملدربون ا 

ملـهن  السـ باحة بلكيـة الرتبيـة وضوع ادلراسة، ومن خالل مالحظهتم عىل العديد من ادلراسات والأحبا  املتعلقة مب احثاتطالع البن خالل ا  مف
يف تعل  السـ باحة لطالبـات ةيـة الرتبيـة البدنيـة والرايضـة  امعـة  للربام  التعلميية احملوس بةس تخدام عدم ا  أأن هناكل  توجدالبدنية والرايضة 

نـا لبـد أأن ملـتب الطالـب القـدر الـتةلء مـن احلصـيةل املعرفيـة السودان للعلوم والتك نولوجيا، وذكل مضن اخلطـة ادلراسـ ية الرةيـة، حيـن ا 
تعلمييـة  الربام  التعلميية احملوس بة كوسـائلس تخدام ، بل عدم ا  واملهارية والتقيميية املرتبطة بنتاجئ الأداء املهاري يف س باحة الظهر، فالنقص الواحض

 س تخدامًا حموراًي يدخل يف مجيع مراحل التعل  ول خيزتل كجزء من املهناج التعلمي  يف الس باحة اكن السبب يفالتعل ، ا   تسهم يف حتسن كفاءة
ىل أأن الس باحة لهـا وصوصـية هزيهـا عـن به املهـاراتالباحثات لهذه امل لكة البدثية، ا  وتيار ا   يف أأن معظـم جمتثـل هـذه اخلصوصـية  ،ضافة ا 

حفىت لو وجد وطأأ يف أأداء املتعمل س يكون من الصعب عىل املعـمل حتديـد سـب ا ، أأجزاء احلركة ي  داخل املاء وصوصًا الأجزاء الرئلسة للدركة
راحـل الأداء ة ـل تطبيـ  املـتعمل ملتصـوير الأداء احلـرع عـرب الـربام  التعلمييـة احملوسـ بة وبلتـاي فـا ن  ،وذكل لعدم وضوح الرؤية ب م اكف  

 .مما دفع الباحثات ل جراء هذه ادلراسة ع د عىل تقدمي منوذج الأداء من ِة ِل املعملال   احلرع يف احمليط املايئ ةد حيق  الفوائد املرجوة أأكرث من
ح ادلةيـ  للمراحـل التعلمييـة فس باحة الظهر من همارات السـ باحة الـظ تتطلـب التوضـي ا ال جراء املعمل واملتعمل معًا،الأمل يف أأن يفيد مثل هذ

 .والفنية والربط الصديح بن املعلومات الظ حيصل علهيا الطالب حىت ملكن تنفيذ الواجب احلرع بأأةل هجد ويف أأةرص وةت ممكن
ف عـىل وتالف الواحض بن الطرق املس تخدمة يف تعل  هذا النوع من السـ باحة أأصـبدت هنـاك ةورة مللـة للتعـر من هذا املنطل  ومع ال  و 

مبا يقدما من مساعدة للمعـمل يف تقـدمي املعلومـات اخلاصـة بلأداء الفـت والتـدريبات التعلمييـة لسـ باحة  الربانم  التعلمي  احملوسبس تخدام ا  أأثر 
الـتعمل بطريقـة ييلـة لتدقيـ  رع وكيفيـة أأداء اخلطـوات الفنيـة الظهر يف مساعدة الطالب عىل الفهم الصديح والتصور ادلةي  للةسلسل احلـ

 .بصورة أأفبل
 :أأمهية ادلراسة 
رورين لتجر  -  .أأورى ةحموس ب ةام  تعلمييبر س تخدام يب ا  ةد تفتح الباب أأمام بحثن أ
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 .يف تدريس املقرارات التطبيقية يف اللكية الربام  التلعميية احملوس بةس تخدام ا   تعترب من ادلراسات الرائدة يف  -
زدايد ا  مالحقة ركب التطور الرسيع املمتثل يف   -  . الربام  التلعميية احملوس بةس تخدام ا 
 .ال سهام يف حتسن الأداء الأاكدمل  والتدصيل املعريف  -
 .ةرتاح بديل جديد لتعل  الس باحة ةابل للتعم  يف اكفة املهارات احلركيةا   ةد تسهم يف  -
حية الـركزية الـظ تبـل علهيـا السـ باحة يف تةناول هذه ادلراسة رشحية هممة من الطـالب، ومه طـالب اجلامعـات حيـن تعـد هـذه الرشـ   -

 .السودان، تكل جيب أأن تبل ب م جيد وفعال من الناحية املهارية والبدنية

 :أأهداف ادلراسة 
عىل الأداء املهاري يف تعمل س باحة الظهـر  امعـة السـودان للعلـوم والتكنولوجيـا دلى طالبـات ةيـة مكهن   حموسب تصم  برانم  تعلمي  .4

 .املس توى الثاين –البدنية والرايضة الرتبية 

عىل الأداء املهاري يف تعمل س باحة الظهر  امعة السودان للعلوم والتكنولوجيا دلى طالبـات  احملوسب التعرف عىل تأأث  الربانم  التعلمي  .0
 .املس توى الثاين –ةية الرتبية البدنية والرايضة 

 .ة والتعرف عىل أأهيام أأفبلاملقارنة بن طريقىت التدريس التقليدية واحلديث .4
 :فرضيات ادلراسة

بـن ةياسـات اجملمـوعتن البـابطة والتجريبيـة  يف تعـمل سـ باحة الظهـر لصـا  ( 2.21)توجد فروق ذات دل، ا حصائية  عند مسـ توى  .4
 .اجملموعة التجريبية

جيابيًا بدرجة أأفبل من التدريس بلطريقة التقليدية .0 ال عتيادية ةل تعمل س باحة الظهر دلى طالبات ةية  يؤثر التدريس بلطريقة احملوس بة ا 
  .املس توى الثاين –الرتبية البدنية والرايضة 

 :ادلراسةمصطللات 
 ( 414، ص0244صا  ب   وأأورون، . )س تاابة الظاهرة وي  التعمل عادة حتت تأأث  اخلربة املامرسةالأداء وال   هو حدو  تغي  عيل: التعمل 

نساين تقوم عىل توظي  التفاعل البرشي مع مصادر التعمل املتنوعة من املواد التعلميية : جكنولوجيا التعل  تلية مهنجية منظمة لتدسن التعل  ال 
 (.42، ص0222أأمن، وضياء ادلين، . )والأهجزة والأدوات والرلت التعلميية حلل م الكت تعلميية وحتقي  أأهداف حمددة

ر، الكرتونية تعمل طبقًا جملموعهو : احلاسوب سـرتجاعها مـن خـالل مث ا   سـ تق ال املعلومـات وختزيهنـا ومعاجلهتـاة تعلاميت معينة لها القدرة عـىل ا  أ
 (.0، ص0222عبدهللا، .)مجموعة من الأوامر

عدادها وبرجمهت :وسبالربانم  التعلمي  احمل عـدادها عـىلأأجل تعلمهـا، ا بواسطة احلاسوب من يعت تب املواد التعلميية الظ ي  ا   وتعمتـد تليـة ا 
ِل ن جركز هذه النظرية عىل أأمهية ال  س تاابة  والتعزيز، حينظرية سكرن املبنية عىل م دأأ ال   س تاابة املس تدبة من املتعمل، بتعزيز ا جيايب مـن ِة ـل

 (. 440، ص0221محمد محمود،. )املعمل أأو احلاسوب
لتقـدملها   ((Video Clipت ـمل صـور تبتـة ومتدركـة، ولقطـات فيـديو ( همارة س باحة الظهـر)ميية عبارة عن برجمة ملادة تعل :  احملوسباملهن

 (تعري  ا جرايئ. )وعرضها عىل أأفراد العينة من خالل احلاسوب
أأدبيات البدن/  0  

(هطار النظرى وادلراسات السابقة )  

  -:هطار النظرى :أأولً 

براه  حامد، )ي   لٌك من :مفهوم التعمل  ىل أأن التعل  يعت ( 44، ص0222فاطمة عوض صابر، )و( 41ص، 0220مفظ ا  التدسن )ا 
 (.الثابت يف الأداء اتي ينت  عن التدريب أأو املامرسة العلمية

م ارشة لأنا ملثل تغ ات داخلية، وهو التعل  تلية مركبة ومعقدة ومجيع أأمناط السلوك البرشي لختلو من التعمل، فالتعمل لملكن مالحظتا 
نا بعد تعمل الالعب أأو الالعبة همارة معينة يكون من الصعب  عبارة عن مجموعة متداخةل من التغ ات يف الأداء حتد  عىل مر الوةت، حين ا 

ذ أأن الأداء اجليد يف بعض الأحيان ةد يعزى  ذا اكن تعمل املهارة فعاًل أأم ل، ا  للدظ مثاًل، أأو ةد يكون الأداء السئ، حتديد أأو معرفة ما ا 
 .مرجعا لعدم الرتكزي

جتاهات وعواط  وميول (: 22-22، ص  0220مروان ، )ويبي   أأن التعمل يتبمن لك ما يكةس با الفرد من معارف ومعان وأأفتر وا 
كةساب بطريقة مقصودة أأو ل  مقصودة، فالتعمل هو الترصف املبت عىل  وةدرات وعادات وهمارات حركية ول  حركية، سواء مت هذا ال 

ن أأي همارة حركية ي اهدها املرء عدة مرات جيد نفسا يس تطيع أأن يتعلمها، وتبدأأ تليا التعمل منذ مرحةل الرضاعة، فالطفل ي  تعمل التاارب، وا 
مساعدة الأم، وأأن نلبس ثيابنا  الرصاخ ليك حيمهل أأحد، ويف الطفو، املبكرة نتعمل عادات حركية كث ة اكلق ض عىل الألك ياء والوةوف دون
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ل بأأنفس نا ويف هذه املرحةل أأيبًا نتعمل حل بعض امل الك البس يطة اكلصعود عىل الكرا لأخذ لكئ نريده من الرف وةام مرت الأايم تعلمنا ح
ىل مس توى أأعىل حلل امل الك الظ تو  اهجنا، ويتطلب ذكل م الك أأصعب، وعىل هذا الأسامش ننتقل تدرجيًا من ةوب التعمل البس يطة ا 

 .اس تخدام التفك 
التعمل هو أأسامش العملية التعلميية والرتبوية مجيعها، وأأي صورة من صور الن اط الرتبوي يه عبارة عن موة  تعلمي  هادف، :طرق التعمل 

لرشوط الالزمة للتعمل، ومن وحيد  التعمل عندما حيتك املتعمل مبوة  معن يف ظروف خاصة همام تعددت الطرق التعلميية دون ال خالل ب
 (22-24،  0220مروان ، : )طرق التعمل ما ييل

 .التعمل عن طري  التلقن .4

 .طريقة حل امل الكت .0

 .التعمل عن طري  ال كة اف .4

 .احملاو، واخلطأأ  .1

 .التعمل عن طري  املالحظة .1

ائل ةعية أأم برصية، لقد وجدت الوسائل مع وجود أأول ا ن الوسائل التعلميية ةورة للتعل ، سواء اكنت وس:ن أأة جكنولوجيا التعل  وتطوره
ردم عليا السالم، وودليا ةابيل وهابيل ةال تعاىل نسان عىل سطح الأرض، س يدان أ اِري : ))ا  لُا كلْي ل يُول ي ُن يِف اَلْرِض ِلُ ِ لْبدل اًب ي ُ غُرل فل لعلنل اّلله

ْزُت أَْن أَكُ  ل لتلا أََعل يْل ْوءةل أَِويِا ةلالل ايل ول ْوءةل أَِِخ فلأَْصبلحل ِمنل النَّاِدِمنل سل اِريل سل اِب فلأُول ا الُْغرل ـذل  ( 44:الرية –سورة املائدة (( )ونل ِمثْلل هل
 (.البيان)واكنت أأول وس يةل يه . فتن هذا الغراب أأول معمل يف التارخي يس تخدم الوسائل التعلميية

عام والتدريب الراييض ب م خاص زمنًا طوياًل يعمتدان عىل عدد حمدود من الوسائل ظلت الرتبية البدنية ب م  :مفهوم جكنولوجيا التعل  
أأساليب ووسائل تقليدية ويه  ،الس بورة يف رشح اجلوانب املعرفيةس تخدام ا  لعل أأبرزها هو تقدمي المنوذج يف تعل  املهارات و  ،واملواد التعلميية

 (42، ص 0222ضياء ادلين،  -أأمن)  .دينحتياجات التعل  احلا  ةدملة د تعد تس تطيع أأن تلي 
رتبط ذكل ب  فعند دوول التكنولوجيا جمال الرتبية والتعل   واخلربات السمعية والبرصية يف تلية دوات لتقدمي املعلومات، س تخدام الرلت والأ ا 

املس تخدمة يف نظام تعلمي  حمدد هبدف حتقي  أأهداف  التعل  والتعمل، وجكنولوجيا التعل  تبم الأدوات والأهجزة والربام  التعلميية والتنظاميت
 :ةجكنولوجيا التعل  يف الرتبية البدنية والرايض، (22، ص0224وفيقة، . )تعلميية حمددة من ة ل، وتطوير النظام التعلمي  ورفع فعاليتا

س تخدمت الوسائل التكنولوجية يف التعل  م كرا يف الولايت املتلدة وأأوروب، وهناك تأأكيد لأمهية الوسائل التعلميية يف جمالت الرت  بية البدنية ا 
 . والرايضة سواء اكنت حركية أأو معرفية أأو وجدانية 

س تخدام السلامن م كرا يف عام  وذكل يف تدريس مخس مسابقات مبامر لطلبة املدارمش   E-ruff aم عىل يد ادوارد روفا 4242ولقد أأوترب ا 
س تخدم السلامن كذكل جرس تون أأدامز س تخدام 4242عام Adames T الثانوية، كام ا  م يف تعل  همارات ال رسال يف التنس لطلبة اللكيات ب 

ية والرايضة وتطور بتطور الأفتر والأهجزة التكنولوجية احلديثة ولقد زاد ال ه م بتكنولوجيا التعل  يف الرتبية البدن  للفيمل، طريقة العرض البط 
 .  مع هناايت القرن العرشين

ن مصادر الوسائل السمعية والبرصية املرتبطة بجملالت اخملتلفة يف الرتبية البدنية والرايضة ل  حمددة تقريبا وعىل مدرمش الرتبية  البدنية ا 
الظ تتواءم مع هذه الوسائل، فقد ثبت أأن التالميذ يتعلمون أأكرث من هذه الوسائل عام لو تعلموا والرايضة أأن خيطط للوحدات التعلميية 

 . بلطريقة اللفظية، وةد يعزز امجلع بن الطريقتن املوة  التعلمي 
جياد أأفبل  عدادها وطريقة عرضها وا  وتيار الوس يةل وا  ن امل لكة الظ تواجا أأللب مدرا الرتبية البدنية يه ا  س تفادة مهناا   .الطرق لال 

ية البدنية تا ينصح بأأن يتوافر دلى لك مدرمش العديد من املوارد والوسائل التعلميية اجليدة، ولسوء احلظ فا ن الأفالم التعلميية اجليدة يف الرتب 
زدايد ال ه م بلوسائل التعلميية يف الرتبية البدنية والرايضة رمبا يتدسن زدايد  للست متاحة عادة، ولكن مع ا  هذا الوضع يف املس تق ل مع ا 

 (. 11-14،  ص 0222ضياء ادلين،  –أأمن . )ال ه م بلبدن العلم  بلوسائل التعلميية يف الرتبية البدنية والرايضة
  :س تخدام احلاسوب يف التعل  ا   أأمهية

جيابية الظ  دخنةياا للتطور املةسارع واملس متر والثورة التكنولوجية الهائةل وال  لهيا وحققها احلاسوب يف جمال التعل  فقد تقرر ا  ىل توصل ا  اهل ا 
عداد جيل ةادر عىل ، ميادين الرتبية والتعل  ج ارية مجليع الطالب ويف مجيع املراحل ادلراس ية واجلامعية من أأجل ا  كامدة دراس ية تدرمش كامدة ا 

لهيا لك من نة ار مسايرة التقدم العلم  يف مجيع اجملالت، ويرجع سبب هذا ال    24، ص0224عبد احلافظ، )الواسع لأس باب عدة كام أألكار ا 
 (421، ص0222ضياء ادلين،  –أأمن )و( 
 .املعاجلة واحلصول عىل النتاجئ الرسعة العالية يف  -4

 .عطاء النتاجئ وبدةة عالية جداً دلةة العالية حين يقوم احلاسوب ب  ا  -0

ع  -4  .طاء املعلومات ييلة وموثوق هبايس تطيع احلاسوب العمل بتواصل لفرتات طويةل وا 

 .لتوفر الربجميات اجلاهزة سهو، التعامل معا نظراً  -1
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 .القدرة عىل الس يطرة عىل الأوطاء  -1

 .امل مع الامنذج الرايضية املعقدةالقدرة عىل التع  -2

دارة اكل  ا  عىل يساعد  -2  . لوتيار بن البدائختاذ القرارت الروتينية وحل كث  من امل الك الظ تواجا ال 

تعرف رايضة الس باحة بأأهنا ا حدى أأنواع الرايضات املائية، الظ تس تخدم الوسط املايئ كوس يةل للتدرك من خالهل، وذكل : ماهية الس باحة
 ، 0221محمد عيل القط،.  )عن طري  حراكت اتراعن والرجلن واجلذع، بغرض ال رتقاء بكفاءة ال نسان بدنيًا وهماراًي وعقلياً واج عيا ونفس ياً 

 (. 4ص
وتعترب رايضة الس باحة أأساسًا ل غل عنا ملامرسة الرايضات املائية اخملتلفة مثل الغطس، والرشاع، وهنزلق، والتادي ، والس باحة 

تقاهنا يصعب عىل ال خص ممارسة أأي من الرايضات املائية الأورى  (.00، ص 4222أأسامة اكمل راتب . )هيقاعية، وبدون ا 
  :الس باحةفوائد 

ىل أأن أأمه فوا( 00ص، 0221محمد عيل القط، )أألكار   :ئد الس باحة ملكن حرصها يف الريتا 
 .وهج عية الفوائد الرتوحيية .4

 .الفوائد الرتبوية النفس ية .0

 .الفوائد العالجية .4

 .الفوائد البدنية .1

 .الفوائد الفس يولوجية .1

 :طرق الس باحة
 الس باحة احلرة  .4

 س باحة الظهر .0
 س باحة الصدر .4
 س باحة الفرالكة .1
رورون، )   (41، ص0244صا  ب   سعد وأ
 (:امل اهبة) ادلراسات السابقة -:تنيًا  
س تخدام بعض الوسائل التعلميية بلطريقة اللكية اجلزئية لتعمل س باحة الزح  عىل )بعنوان (: 0220)صالح جابر  دراسة -4 تأأث  ا 

ىل التعرف(البطن الفيديو مع الطريقة اللكية اجلزئية عىل مس توى تعمل س باحة الزح  عىل س تخدام عىل تأأث  ا   ، هدفت ادلراسة ا 
وتيار املهن  البطن س تخدام مجموعة جتريبية واحدة تس تخدم الفيديو مع الطريقة اللكية اجل، مت ا  زئية والرشح، هثلت العينة التجريي ب 

وتيار ، م4222-4222علوم والتكنولوجيا للعام ادلراا يف طالب الفرةة الأوىل بنن بلكية الرتبية الرايضية جامعة السودان لل ها مت ا 
جياًب عىل تعمل س باحة الزح  عىل ، وأألكارات النتاجئ اىل أأن بلطريقة العمدية س تخدام الوسائل التعلميية بلطريقة اللكية اجلزئية يؤثر ا  ا 

 .  البطن
تصال)بعنوان  :(0220)سعد عبداجلليل دراسة   -0 س تخدام بعض وسائط ال  التعلميية عىل انجت تعمل س باحة الزح  عىل البطن  ا 

ىل التعرف عىل فعالية هدفت ( للمبتدئن ملقارنة مع س تخدام الكتيب املربم  عىل مس توى الأداء للمهارات الأساس ية بلس باحة با  ا 
وتيار املهن    –يف ةية الرتبية البدنية  طالبًا من ادلارسن( 20)من  التجريي، وجكونت عينة ادلراسةالأسلوب التقليدي، مت ا 

 ال سكندرية الس نة الأوىل، وبعد املعاجلة ال حصائية تبن أأن الأسلوبن حيس نا يف تعمل همارات الس باحة مبقارنة القيامش الق يل والبعدي
  .كتيب املربم لم مجموعة لوحدها، وبعد املقارنة بن القياسات البعدية اكنت أأفبلية التدسن لصا  اجملموعة الظ اس تخدمت ال 

 (أأثر اس تخدام بعض الوسائل التعلميية يف اكةساب التدصيل املعريف ملهارة س باحة الصدر)عنواهنا  (:0221)زايد وحسن دراسة  -4
ىل ثال  مجموعات متتفئة( 0)طالبًا من ةية الرتبية الرايضية املسالن يف مساق الس باحة ( 11)وللت عينة ادلراسة  : وةسمت ا 

ن مث عرض رشيط فيديو س تخدم مع اجملموعة التجريبية الأوىل أأسلوب الرشح وأأداء منوذج ومريبلتان ومجموعة ضابطة، ا  وعتان جتمجم
س تخدمت اجملموعة التجريبية الثانية أأسلوب الرشح وعرض المنوذج مث عرض صور توحضيلة للمهارة، ومع اجملموعة للمهارات، وا  

ىل أأن ا  البابطة الطريقة املعتادة يف التعل ، ويه الرشح وأأداء المنوذج فقط،  س تخدام الرشح والمنوذج وةد أألكارت نتاجئ ادلراسة ا 
ىل اكةساب الطالب  س تخدام الصور التوضيدية فقد ساعد املتعلمن عىل تصور لصدر، أأما ا  همارة س باحة اورشيط الفيديو أأدى ا 

جيايب وةد أأوىص الباحثان ب  املهارات   .مل يف العملية التعلمييةس تخدام الأفالم التعلميية والصور التوضيدية ملساعدة املتعب م ا 
ملان دراسة  -1 ( ة احلاسوب يف التدصيل املعريف والأداء املهاري بس باحة الفرالكةس تخدام برانم  تعلمي  مبساعدأأثر ا  )بعنوان  :(0222)ا 

ىل تعرفوهدفت  س تخدام برانم  تعلمي  مبساعدة احلاسوب يف تعمل س باحة الفرالكة عىل املس توين املعريف واملهاري، عىل أأثر ا   ا 
ة سابقة يف س باحة ية ممن للس دلهين خرب طالبة من طالبات ةية الرتبية الرايضية  بجلامعة الأردن  42وجكونت عينة ادلراسة من 
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حداهام ضابطة طُ : توزيعهن ع وائيًا ا ىل مجموعتن مةساويتن ومتتفئتن وتيارهن بلطريقة القصدية، ومت ا   والفرالكة  ب  علهيا ا 
وتباراً لقيامش التدصيل ا ةس تخدمت الباحثوا  . هيا الربانم  مبساعدة احلاسوبعتيادي، والأورى جتريبية ُطب  علالربانم  التعلمي  ال  

رور لقيامش مس توى الأداء املهاري لهن، وأأظهرت نتاجئ ادلراسة تفوق أأفراد اجملموعة يف للطالبات يف س باحة الفرالكة، وا  املعر وتباراً أ
 .التجريبية يف التدصيل املعريف ومس توى الأداء املهاري لس باحة الفرالكة عىل أأفراد اجملموعة البابطة

، س نة 41احة احلرة لتالميذ بعمر هبدف التعرف عىل تأأث  التغذية الراجعة املزتامنة والهنائية يف تعمل الس ب :(0222) مازندراسة  -1
تالميذ جملموعة 42تالميذ جملموعة التغذية الراجعة املزتامنة، و 42تلميذاً وةسمت العينة لثال  مجموعات، وبواةع  42عينة عىل ال  مضت

عداد  42التغذية الراجعة الهنائية، و اةع وحدتن تعلمييتن وحدات تعلميية وبو  2تالميذ لأفراد اجملموعة البابطة، مث ةام الباحن ب 
 01وتبار تقي  الأداء ملسافة جرى ا  لعرض احلركة جملموعة التغذية الراجعة الهنائية، مث أأ ( 3D – MAX)س تخدام برانم  أأس بوعيًا وا  

لق يل والبعدي لصا  البعدي للمجموعات الثالثة، كام أأظهرت فروق بن اجملموعات مرتاً وأأظهرت النتاجئ وجود فروق بن القيامش ا
س تخدام احلاسوب حن أأن التغذية الراجعة املعززة ب  س تنت  الباوعة التغذية الراجعة الهنائية، وا  الثالثة عىل القيامش البعدي لصا  مجم

 .تلعب دوراً همامً وأأساس يًا يف تعمل الس باحة احلرة
ىل ، (برانم  تعلمي  بس تخدام الهيربميداي وأأثره عىل البدء من أأعىل يف الس باحة)بعنوان (:0222)د أأرشف ومنال دراسة محم -2 هدفت ا 

س تخدم الباحثان املهن  التجريىب بتصم  اجملموعتن التجريبية والبابطة ا  ة البدء من أأعىل يف الس باحة، تصم  برانم  تعلمي  ملهار 
وتيارمه بطريقة تدية من طنطا مت ا   طالبا بلكية الرتبية الرايضية  امعة( 22)عينة عىل ال البعدي والك متلت بأأسلوب القياسن الق يل و 

طالب الفرةة الثالثة والرابعة ختصص س باحة، وأأظهرت النتاجئ وجود فروق ذات دل، ا حصائية يف املتغ ات املهارية بن القياسات 
تجريبية لصا  القيامش البعدي، والقيامش البعدي للمجموعة التجريبية والبابطة لصا  اجملموعة الق لية والبعدية للمجموعة البابطة وال 

ن اء مراكزاحثان ب  التجريبية، وأأوىص الب لتكنولوجيا التعمل بللكيات  س تخدام الربانم  املقرتح لتعمل همارة البدء يف الس باحة وا 
 .حتادات الرايضيةوال  

 :ة امل اهبة التعلي  عىل ادلراسات السابق
ن ا -  .الهذا اجملب كجزء من العملية التعلميية يف وساحملالربانم  التعلمي  س تخدام املهن  التجريي دلراسة أأثر ا   تس تخدملغالبية العظم  ا  ا 
التعلميية هامة وةورية لم الفئات والأعامر  واجملمتع مما يدل عىل أأن الربام   وتالف يف حتديد عينة البدن من حين العدد والسنال    -

 .السنية 
 :مدى ال س تفادة من ادلراسات السابقة امل اهبة

 .ت  امل لكةساعدت الباحثات عىل فهم / 4
 .س تخداهما يف التعملالىت ملكن ا   التعرف عىل الوسائل التعلميية املتاحة/ 0
 .وتيار العينةكيفية ا  / 4
 .ةل مثل هذه ادلراسة وهو املهن  التجريىب س تخدام املهن  املناسبا  / 1
 .تطبي  مثل هذه ادلراسات احملوسب وكيفيةكيفية تصم  الربانم  التعلمي  / 1
 .وتيار الأسلوب ال حصاىئ املناسب لدلراسةا  / 2
 .يف تعل  لك ىت املهارات الرايضية س تفادة القصوى من احلاسوب وما لكاةا من الأهجزةال  / 2

 :ادلراسةجراءات ا  /  3
س تخدمت الباحثات:مهن  ادلراسة  .املهن  التجريي بتصم  اجملموعتن البابطة والتجريبية مع القيامش الق يل والبعدي ا 
لك متل عىل طالب املس توى الثاين بلكية الرتبية البدنية والرايضة، جامعة السودان :جممتع ادلراسة وتيار جممتع ادلراسة بطريقة تدية حين ا  مت ا 

 .طالب وطالبة( 421)والبالغ عددمه   م0240-0244والتكنولوجيا، املسالن للفصل ادلراا الأول للعام للعلوم 
سة عاد عرشين طالبة   طالبة( 22)جكونت عينة ادلراسة من  :عينة ادلراسة وتيارهن بلطريقة الع وائية من جممتع ادلراسة، علامً بأأنا مت ا  مت ا 

س  ( 42) نتظام ةل هارين الربانم  التعلمي  ( 42)تخداهمن يف التجربة ال س تطالعية، وطالبات من عينة ادلراسة ل  طالبات بسبب عدم ال 
طالبة والثانية ضابطة ةواهما ( 02)طالبة مت توزيعهن بلةساوي عىل مجموعتن الأوىل جتريبية ةواهما ( 12)املقرتح لتصبح مجموعة العينة احلقيقية 

 .طالبة( 02)
 :توزيع أأفراد العينة تبعاً للمجموعتن البابطة والتجريبية واجملموعة ال س تطالعيةيوحض (4)جدول رمق 
 العدد اللك  س تطالعيةالعينة ال   العينة البابطة العينة التجريبية الفئة
 12 42 02 02 طالبات
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 :متغ ات ادلراسة 
 .  احملوسب املقرتحالربانم  التعلمي: املتغ  املس تقل -

 .توى الأداء الفت يف س باحة الظهرمس  : املتغ  التابع -

  .وتبار بعدي مع مجموعة ضابطةتصم  ا  :  التصم  التجريىب املس تخدم
 

 0خ ل ع 4خ ض
 0خ # ع 4خ ت

 :الرموز املس تخدمة ةل التصم  -
 .مجموعة ضابطة: ض      -
 .مجموعة جتريبية: ت       -
 .وتبار ة ىلا  :  4خ     -
 .وتبار بعدىا  :  0خ     -
 .وتيار ع واىئا  : ع        -
 .ل متغ  جتريىب: ل        -
 .متغ  جتريىب: #        -

 :(حدود ادلراسة)جمالت ادلراسة 
 .ح ةية الرتبية البدنية والرايضةمس بعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، جامية اخلرطوم، حمل  :ال املتيناجمل -

 .(م0240 – 0244)ول للعام ادلراا الفصل الأ : الزماين جملالا -

 .طالبات املس توى الثاين بلكية الرتبية البدنية والرايضة: اجملال البرشي -

من أأفراد العينة القيام  الباحثاتللتأأكد من عدم وجود خربة سابقة يف س باحة الظهر دلى أأفراد عينة ادلراسة طلبت  :التتفؤ بن اجملموعتن
 :مس توامه املهاري يف س باحة الظهر، واملهارات الأساس ية يه عىل ببعض املهارات الأساس ية لس باحة الظهر للتعرف

 .عىل الظهر الطفو الأفق  .4

ىل الأمام داخل الوسط املايئالتق .0  .دم ا 

ىل الأمام داخل الوسط املايئ .4  .التقدم ا 

لس باحة الظهر عىل الندو  فرداً واحداً من أأفراد عينة ادلراسة يس تطيع القيام بأأداء املهارات الأساس ية وبناًء عىل ما س ب  د جتد الباحثات
ىل جتفؤ اجملموعتن  .املطلوب، مما ي   ا 

ىل  42)ما بن  ت رص ا  ( العمر، الطول، الوزن)لظ ت مل أأما املتغ ات الأساس ية ا -412)عامًا للعمر، أأما الطول فا رص ما بن ( 04ا 
جملموعتن ةل مما يدل عىل عدم وجود فروق ذات دل، ا حصائية بن أأفراد العينة وذكل يؤكد مدى جتفؤ ا( 22- 12)والوزن مابن ( 421

 .املتغ ات الأساس ية
 :ت والأهجزة املس تخدمة يف ادلراسةالأدوا
 .مرتاً  40.1مرتاً وعرضا  01مس بح طوهل  .4

 .لوحاً  02: الواح طفو عدد .0

 .سويديةمقاعد  .4

 .صفارة .1

 .مدرجات .1

 .ساعة توةيت .2

 .Compaq 610 laptopهجاز مكبيوجر محمول  .2

س  رة تسجيل .2  .ا 

وتبار لقيامش املس توى املهاري .2   .ا 
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س تخدام احلاسوب بعد ال  ببناء وتصم  الربانم  التعلمي ةامت الباحثات:تصم  الربانم  التعلمي  احملوسب   طالع عىل العديد  القامئ عىل ا 
احة الظهر، وطرق التعل  والتعمل، وس بلعالةة بم من الربام  التعلميية احملوس بة، ، واملراجع العلمية ذات امن ادلراسات السابقة واملة اهبة

ديد وفريد رانم  تعلمي  جلكرتونية املتخصصة يف تعل  وتدريب الس باحة بغية حتديد أأهداف ادلراسة والطريقة املثىل يف بناء بوكذكل املواةع ال  
يف جكوين حمتوايت الربانم  التعلمي  احملوسب اتى ي  متل عىل تصوير مقاطع فيديو وصور تبتة ومتدركة للمهارات الأساس ية ، ومن نوعا

 .والمترينات ومراحل الأداء الفت واخلطوات التعلميية والأوطاء ال ائعة يف س باحة الظهر
اجلزء المتهيدي ويتبمن )، لك وحدة حتتوي عىل ثالثة أأجزاء وحدة تعلميية( 40)ة، وحيتوي عىل ليحين مت وضع الربانم  التعلمي  بصورتا الأو 

، واجلزء والن اط التطبيق  للمهارة( لفنيةالنوايح ا)، واجلزء الرئلذ ويتبمن الن اط التعلمي  واخلاص وهارين ال طا، العبلية ال حامء العام
مث مت عرض الربانم  احملوسب عىل مجموعة من احملمكن اخلرباء  دةيقة،( 22)يف مدة زمنية مقدرة بـ، (طا،ويتبمن هارين الهتدئة وال  اخلتايم 

رراء اخلرباء واخملتصن مت وضع الربانم  التعلمي  احملو للأهداف لتلديد مدى حتقي  هذا الربانم   سب بصورتا املرجوة منا، وبعد الأخذ بأ
 الهنائية

لظ تسم  بـ من جممتع ادلراسة ا طالبة 42انم  عىل عينة مكونة من س تطالعية أأوىل للربمت ا جراء جتربة ا  : وىلالتجربة ال س تطالعية الأ 
 : عادهن من عينة ادلراسة الأصلية، هدفت ادلراسة ال س تطالعية هذه ا ىلسةومت ا  ( عينة التقنن)
 .ادلراسةتعلميية احملوس بة ل جراء التعرف عىل مدى مالمئة موةع عرض املادة ال  -

متنية عرض املعلومات -  .(المكبيوجر)وصالحية هجاز العرض  التعرف عىل مدى ا 

 .يف تنفيذ الربانم  والوحدات التعلميية  املعوةات الظ ةد تواجا الباحثاتالتعرف عىل أأمه -

 .ية املس تخدمة من حين وضوح الصورةالتعرف عىل مدى مالمئة الربجم  -

 .عوامل الأمن والسالمة لأهجزة املس تخدمة والتأأكد منالتعرف عىل مدى صالحية الأدوات وا -

 .ل للتدريبات يف الوحدة التعلمييةالتعرف عىل الرتتلب الأمث -

 .املناسب لتطبي  لك وحدة تعلميية حتديد الوةت -

 :ت العلمية لأدوات ادلراسةاملعامال
عن  بلتقدير اتايت للخرباء للدصول عىل تقديرات أأو أأحتمس تعانة يف اجملال الراييض ي  ال  :(صدق احملتوى)صدق أأداة ادلراسة  ةيامش

 ا ويعرف بصدق احملتوى أأو املبمون،وتيارها أأو ةياسهالظاهرة أأو اخلاصية املطلوب ا  
ىل معرفة هثيل ال   دفهي ذا اكن ال  وتبار أأو املقيامش ا ىل جانب السمة أأو الصفة أأو القدر صدق احملتوى ا  و وتبار أأ ة املطلوب ةياسها وما ا 

ىل بيان ا   ، مبعلمن هذه الظاهرة أأم يقلسها ةها املقيامش يقلس جانبًا حمدداً  رور هيدف صدق احملتوى ا  رتباط اجلانب املقامش بغ ه من اجلوانب أ
ذ لالباً ما ي  عن طري  احلمك املنطق  عدق صدق املبمون أأو الصدق املنطق الأورى بلنس بة للظاهرة ويطل  عىل هذا النوع من الص ىل ، ا 

ذا اكنت وس يةل القي ، محمد محمد حسن عالوي . )امش املقرتحة تقلسهام فعاًل أأم لكينونة وجود السمة أأو الصفة أأو القدرة املقاسة للتدقي  ما ا 
 (012،  0222نرص ادلين ، 

عمتد من أأياب حممك ( 40)تبارات عىلو دق احملتوى، وذكل عن طري  عرض ال  وتبارات عىل صيف تقدير صدق ال   اتالباحث تا 
حين لولية الأداء، وأأن ، من توى الأداء املهاري لس باحة الظهروتبار اتي يرونا مناس بًا لتقي  مس  وطلب مهنم حتك  ال  ، وتصاصال  

ضافة أأو يقلس اجملال املراد ةياسا،وتبار مناس بة حبين فقرات ال   اخلرباء ليل أأراء س تطالع وحت حذف أأو تعديل ما يرونا مناس بًا، وبعد ا   وا 
تفاةهم عىل صدق احملتوى لال   وهو أأكرب درجة صدق من بن %( 22)بلغ ( بطاةة تقومي مس توى الأداء املهاري)وتبار الثاين تبن أأن نس بة ا 

ملهاري وتبار املس تخدم لتقي  مس توى الأداء اال  هو  وتيار الثاين بصورتا الهنائيةم وتعديالام، وبذكل فال  ، مع الأخذ مبالحظااال وتبارات
 .للربانم  التعلمي  احملوسب املقرتح
جياد ثبات وا  :(س تطالعية الثانيةالتجربة ال  : )ةيامش ثبات أأداة ادلراسة عمتدت الباحثات من أأجل ا  قرار ال وتبار طريقة تطبي  س تا 

عادة التطبي  ال   جممتع ادلراسة ومن خارج س تطالعية من بفارق زمت مدتا أأس بوع واحد فقط، عىل عينة ا   ،(Test – Re test)وتبار وا 
رتباط ن، فدل ال  س تطالعية يف مرتنفس ال وتبار عىل أأفراد العينة ال  طالبات، ويه تقوم عىل أأسامش تطبي  ( 42)العينة التطبيقية ةواهما 

س تقرار وثبات ال وتبار بن درجات التطبي  الأول و   .(يوحض ذكل( 4)اجلدول رمق )درجات التطبي  الثاين عىل معامل ا 
س تقرار أأو ثبات ال وتبار( 4.22)مل من الواحد الصديح ةرتب هذا املعاوةام ا   محمد حسن عالوي ، ( )141 - 141،  4222وفيقة ، . )زاد ا 

جراء القيامش الأول يوم الثالتء املواف  ( 021،  0222 ادلين ، محمد نرص م والقيامش الثاين يوم الثالتء املواف  41/40/0244وةد مت ا 
 .يوحضان ذكل( 4)، ( 0)م واجلدولن 00/40/0244
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 س تطالعيةس توى الأداء املهاري للمجموعة ال  يوحض ادلرجات اخلام مل  (0)جدول رمق 
 نتاجئ التطبي  الثاين نتاجئ التطبي  الأول س تطالعيةال  عدد أأفراد التجربة 
4 42 42 
0 04 01 
4 04 04 
1 02 02 
1 01 00 
2 01 01 
2 42 42 
2 42 42 
2 01 01 
42 42 42 

 س تخدام بطاةة املالحظة املقننة ولتقومي مراحل الأداء الفتى الأداء املهاري لس باحة الظهر ب  ادلرجات اخلام ملس تو ( 0)يوحض اجلدول رمق 
 .للعنا  الأساس ية لس باحة الظهر

 وتبار املهاريلنتاجئ التطبي  الأول والثاين لال  رتباط ل  راف املعياري وةمية معامل ال  يوحض املتوسط احلسايب وا( 4)جدول رمق 
 مس توى ادلل، رتباطمعامل ال   التطبي  الثاىن التطبي  الأول

  راف املعيارىال   املتوسط احلسايب  راف املعيارىال   املتوسط احلسايب
04.12 4.22 02.22 1.22 2.20 2.222 

وتبار املهاري،  رتباط بنرافات املعيارية وةمية معامل ال   ة  املتوسطات احلسابية وال  ( 4) ينب اجلدول رمق نتاجئ التطبي  الأول والثاين لال 
س تعراض ةمية معامل ال   ىل  2.22 رصت بنجند أأهنا ا   2.20رتباط الظ بلغت وب  وتبار ة داهل ا حصائيًا تعرب عن ثبات ال  ويه ةمي 2.21ا 

 (. 0222،285رص ادلين، محمد حسن عالوي ، محمد ن)املهاري بدرجة عالية 
جراءات ادلراسة  : وطوات ا 
دارية:املرحةل ال جرائية الأوىل جراءةامت الباحثات ب  : ال جراءات ال  دارية والتنظميية اخلاصة ب  ادلراسة ومن هذه  ختاذ بعض ال جراءات ال 

 :اخلطوات ما ييل
دارة مس بح ةية الرتبية الب .4 -44)املس بح يويم ال ثنن والأربعاء من الساعة دنية والرايضة بأأن تس تغل الباحثات هت املوافقة من ة ل ا 

 .(م4/4/0240حىت  04/44/0244)ظهراً يف الفرتة من ( 40

جراءات تطبي  ادلراسة و  اتلتقاء الباحثمت ا   .0  تفاق معأأمهيهتا أأو أأهدافها وأأيبًا مت ال  بأأفراد عينة ادلراسة حين مت تعري  أأفراد العينة ب 
الطالبات عىل املوعد احملدد لتطبي  برانم  ادلراسة وكيفية تطبي  الوحدات التعلميية املوجودة يف الربانم  واكنت فرتة التطبي  من 

عمتدت الباحثات صباحاً ( 40-44)الساعة  ( م1/4/0240حىت  04/44/0244)للتطبي  يف الفرتة من ( ال ثنن والأربعاء)يويم  حبين ا 
س تطالعية الأوىل والثانية وحتديد املعامالت العلمية والتتفؤ بن اجملموعتن التجريبية بعد ادلراسة ال  :ئية الثانية املرحةل ال جرا .

 :والبابطة هت املرحةل ال جرائية الثانية وف  ال جراءات الرتية
بعد أأداء أأفراد العينة لبعض املهارات الأساس ية هت القياسات الق لية للمجموعتن البابطة والتجريبية عن طري  املالحظة : القيامش الق يل

 .معرفهتم لهذه املهارات الأساس ية لس باحة الظهر وتبن عدم
 (.م1/4/0240حىت  04/44/0244)الربانم  يف الفرتة من  طبقت الباحثات : تطبي  الربانم  التعلمي  احملوسب

 .د اجملموعتن التجريبية والبابطةلأفرا يف تعل  س باحة الظهر( اللكية –اجلزئية )س تخدام الطريقة مت ا   -

س تخدام احلاسوب)م  التعلمي  احملوسب س تخدام الربانمت تعل  اجملموعة التجريبية ب   - س تخدمت (التدريس ب  ، أأما اجملموعة البابطة فقد ا 
س تخدم اجملموعتن نفس ، يف تعل  س ب(الباحثة أأداء منوذج من ِة ل+ رشح النوايح الفنية : )عتيادية يف التعل الطريقة ال   احة الظهر، وا 
 .احملتوى

ابتة واملتدركة وفيديو التدريبات، وذكل ، اتي حيتوي عىل الصور الث  احملوسب املصمم من ة ل الباحثاتس تخدام الربانم  التعلميمت ا   -
 .س تخدام هجاز احلاسوب لعرضهاب  

 .ة ل الباحثات تجريبية والبابطة منمت تدريس س باحة الظهر لأفراد اجملموعتن ال  -



0202ديسمرب  -يوليو  / و العرشون التاسعالعدد  -جمةل العلوم الرايضية و املرتبطة   

ISSN 2518-5470 

87 

 

الل الربجمية ، وذكل برشح النوايح الفنية للمهارة وعرض مناذج تبتا ومتدركة من خبعرض الوحدات التعلميية احملوس بة ةامت الباحثات -
 .عن هذه املهارة

زء المتهيدى ملدة حتوت اللقاءات عىل اجلمبعدل مرتن أأس بوعيًا، حين ا  ( نص لكهر و )أأسابيع ( 2)اكنت مدة تطبي  الربانم  التعلمي   -
دةيقة واجلانب العميل ( 41)دةيقة، مث اجلزء الرئلذ اتى ي  متل عىل اجلانب النظري وهو م اهدة الربانم  احملوسب ملدة ( 02)
 .دةيقة( 22)وزمن لك وحدة تعلميية وحدة تعلميية ، ( 40)دةائ  بواةع ( 42)دةيقة، مث اجلزء اخلتاىم ملدة ( 11( )التطبيق )

 وتبارات عىل اجلانب املهاري لس باحة الظهر هتاء من تطبي  الربانم  أأجريت ال  نبعد ال   -

رتبية البدنية م مبس بح ةية ال42/4/0240-42أُجريت القياسات البعدية لأفراد عينة ادلراسة يويم ال ثنن والثالتء املواف   :القيامش البعدي
 .والرايضة بخلرطوم

ح  :رق تقي  أأداء همارة س باحة الظهرط ع د عىل مدى تطبي  لظهر الظ مت تعلميها من خالل ال  ةساب درجة الأداء ملهارة س باحة امت ا 
درجة، لك نقطة فنية من درجتن مع مراعاة ( 42)حةساب درجة همارة س باحة الظهر من ية ب م ييح، حين مث ا  الطالبة للنوايح الفن 

 :دو الريتىل أأجزاء رئلس ية عىل النتقس   همارة س باحة الظهر ا  
 .درجات( 42)وعليا يصبح نقاط هذا اجلزء من ال وتبار نقاط فنية  1وت  متل عىل : ةبت اتراعن .4

 .درجات( 2)قاط فنية لتصبح نقاطها ن 1وت  متل عىل : ةبت الرجلن .0

 .درجات( 2)قاط فنية مجموع نقاطها ن 4ي  متل عىل : التنفس  .4

يوحض ةياسات للمجموعتن البابطة ( 1)واجلدول رمق . درجات( 2)وع درجات هذا اجلزء ، مجمنقاط فنية 4ي  متل عىل : التواف  اللك  .1
 .داء املهاري لس باحة الظهروالتجريبية يف مس توى الأ 

 يوحض القياسات البعدية للمجموعتن التجريبية والبابطة( 1)جدول رمق 
 اجملموعة التجريبية اجملموعة البابطة

 
ادلرجة 
 اللكية

 عدد الأداء املهاريمتغ ات 
أأفراد 
 العينة

 
ادلرجة 
 اللكية

 عدد متغ ات الأداء املهاري
أأفراد 
 العينة

التواف  
 اللك 

ةبت   التنفس
 اتراعن

الطفو 
 والرجلن

التواف  
 اللك 

ةبت   التنفس
 اتراعن

الطفو 
 والرجلن

01 1 2 2 2 4 02 1 1 2 2 4 
42 4 4 1 1 0 04 1 4 2 2 0 
42 4 4 2 1 4 02 1 1 2 2 4 
01 1 2 2 2 1 02 2 1 2 2 1 
01 1 2 2 2 1 02 2 2 2 2 1 
02 2 2 2 2 2 01 1 1 2 2 2 
41 4 4 1 1 2 01 1 2 2 2 2 
01 4 1 2 2 2 00 4 1 2 2 2 
01 1 1 42 2 2 42 2 2 42 2 2 
42 4 1 2 1 42 02 2 2 2 2 42 

42 4 4 2 1 44 02 2 2 2 2 44 

02 1 2 2 2 40 00 1 1 2 2 40 

41 4 4 1 1 44 02 2 1 2 2 44 

00 1 1 2 2 41 02 2 2 2 2 41 

42 4 1 1 1 41 02 1 2 2 2 41 

42 4 1 2 1 42 02 2 2 2 2 42 

41 4 4 1 1 42 01 1 1 2 2 42 

04 4 1 2 2 42 01 1 2 2 2 42 

42 4 1 2 1 42 02 2 2 2 2 42 

41 4 4 1 1 02 00 4 1 2 2 02 
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س تخدام مت :املعاجلات ال حصائية رتباط بيوسون  -ال  رافات املعيارية  –املتوسطات احلسابية (:spss)برانم  التلليل ال حصايئ  ا  معامل ا 
 .t.testوتبارات ا   -

 :عرض النتاجئ
حصائياً عند مس توى ادلل، :" املتعلقة بلفرض النتاجئ التجريبية والبابطة للمهارات يف القيامش للمجموعتن ( 2.21)توجد فروق دا، ا 

 راف رض مت حساب املتوسط احلسايب، وال  وللتأأكد والتدق  من هذا الف"الأساس ية لس باحة الظهر ةيد ادلراسة لصا  اجملموعة التجريبية 
 (:2( )2( )2( )2( )1)تالية اول ال وتبارات املهارية لأفراد اجملموعة التجريبية والبابطة، كام يف اجلدبن ةياسات ال  ( ت)مية املعياري، وة 

ات الفرعية ودل، الفروق بن ةياسات اجملموعتن التجريبية والبابطة للمتغ  ( ت) راف املعياري وةمية املتوسط احلسايب وال   (1)جدول رمق 
 وتبار املهاري ةيد ادلراسةللطفو والرجلن يف ال  

 املتغ ات الفرعية وحدة القيامش اجملموعة ساىاملتوسط احل   راف املعياريال   (ت)ةمية  مس توى ادلل،

 

 

 

 

2.222 

 

 

 

 

 

2.12 

 

 املرحةل الأوىل درجة التجريبية 4.21 2.42

 البابطة 4.22 2.12

 املرحةل الثانية درجة التجريبية 4.21 2.42

 البابطة 4.01 2.11

 املرحةل الثالثة درجة التجريبية 4.21 2.11

 البابطة 4.41 2.12

 املرحةل الرابعة درجة التجريبية 4.21 2.00

 البابطة 4.02 2.14

اجملموع اللك   درجة التجريبية 2.12 2.22
 البابطة 1.12 4.42 للطفووالرجلن

للرجلن يف القيامش للمجموعتن   رافات املعيارية لم مرحةل من مراحل الأداء الفتأأعاله املتوسطات احلسابية وال  ( 1)يُبن اجلدول رمق 
ن أأفراد اجملموعة البابطة  التجريبية والبابطة ويبن أأيبًا املتوسط اللك  للمتغ ات الفرعية للرجلن، صلوا عىل متوسط ة  بلغ ححين ا 

وا  راف ( 2.12)  بلغ قيامش عىل متوسط ةحصلوا يف ال كام أأن أأفراد اجملموعة التجريبية، يف القيامش( 4.42)وا  راف معياري ( 1.12)
 .ية حتصلوا عىل أأعىل متوسط ة ومن خالل ة  املتوسطات اللكية جند أأن أأفراد اجملموعة التجريب ،(2.22)معياري 
( 2.222)ومبس توى دل، ( 2.12( )ت)احملسوبة بن متوسطات القيامش للمجموعتن وةد بلغت ةمية ( ت)كام يبن اجلدول أأيبًا ةمية      

ىل وجود فروق ذات دل، ا حصائية بن نتاجئ القيامش للمجموعتن ( 2.21)أأن ةمية مس توى ادلل، أأةل من القمية ،حين جند  مما ي   ا 
 .ية صاح ة املتوسط احلسايب الأكربالتجريبية والبابطة لصا  اجملموعة التجريب

لمتغ ات الفرعية ق بن ةياسات اجملموعتن التجريبية والبابطة ل ودل، الفرو( ت) راف املعياري وةمية املتوسط احلسايب وال   (2)جدول رمق 
 وتبار املهاري ةيد ادلراسةلذلراعن يف ال  

املتغ ات  وحدة القيامش اجملموعة املتوسط احلسايب  راف املعياريال   (ت)ةمية  مس توى ادلل،
 الفرعية

 

 

 

 

 

2.222 

 

 

 

 

 

1.22 

 الأوىلاملرحةل  درجة التجريبية 4.21 2.11

 البابطة 4.22 2.12

 املرحةل الثانية درجة التجريبية 4.11 2.14
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 رافات املعيارية لم مرحةل من مراحل الأداء الفت لذلراعن يف القيامش للمجموعتن التجريبية املتوسطات احلسابية وال  ( 2)رمق  يبن اجلدول
( 2.22)عىل متوسط ة  بلغ ، حين أأظهر اجلدول أأن أأفراد العينة حصلوا للك  للمتغ ات الفرعية لذلراعنوالبابطة ويبن أأيبًا املتوسط ا

يبية عىل ، كام يظهر اجلدول أأيبًا أأن أأفراد العينة حصلوا يف القيامش للمجموعة التجر يف القيامش للمجموعة البابطة( 4.12) راف معياري وا  
بية ةد حصلوا ومن خالل مالحظة ة  املتوسطات اللكية جند أأن أأفراد اجملموعة التجري ،(2.22)وا  راف معياري ( 2.11)سط ة  بلغ متو 

 .عىل أأعىل متوسط ة 
ومن  ،(2.222)ومبس توى دل، ( 1.22( )ت)احملسوبة بن متوسطات القيامش للمجموعتن وةد بلغت ةمية ( ت)كام يبن اجلدول أأيبًا ةمية 

ىل وجود فروق ذات دل، ا حصائية بن نتاجئ القيامش للمجموعتن التجريبية ( 2.21)هنا جند أأن ةمية مس توى ادلل، أأةل من القمية  مما ي   ا 
 .ية صاح ة املتوسط احلسايب الأكربوالبابطة لصا  اجملموعة التجريب

للمتغ ات الفرعية  ودل، الفروق بن ةياسات اجملموعتن التجريبية والبابطة( ت) راف املعياري وةمية املتوسط احلسايب وال  (2)جدول رمق 
 وتبار املهاري ةيد ادلراسةللتنفس يف ال  

 املتغ ات الفرعية وحدة القيامش اجملموعة املتوسط احلسايب  راف املعياريال   (ت)ةمية  مس توى ادلل،

 

 

 

2.222 

 

 

 

 

4.22 

 

 املرحةل الأوىل درجة التجريبية 4.21 2.00

 البابطة 4.12 2.14

 املرحةل الثانية درجة التجريبية 4.21 2.11

 البابطة 4.11 2.14

 املرحةل الثالثة درجة التجريبية 4.21 2.12

 البابطة 4.42 2.12

 اجملموع اللك  للتنفس درجة التجريبية 1.41 2.24

 البابطة 1.41 4.04

املتوسطات احلسابية وه رافات املعيارية لم مرحةل من مراحل الأداء الفت للتنفس يف القيامش للمجموعتن التجريبية ( 2)رمق  يبن اجلدول
وال  راف ( 1.41)اد اجملموعة البابطة  والبابطة ويبن أأيبًا املتوسط اللك  للمتغ ات الفرعية للتنفس ، حين بلغ املتوسط اللك  لأفر 

ومن ة  ، (2.24)راف معياري يف القيامش عىل ا (  1.41)، كام أأن املتوسط اللك   لأفراد اجملموعة التجريبية بلغ يف القيامش( 4.04)املعياري 
 .وا عىل أأعىل متوسط ة  يف القيامشاملتوسطات اللكية جند أأن أأفراد اجملموعة التجريبية حتصل

، حين جند أأن ةمية (2.222)ومبس توى دل، ( 4022)غت ت القيامش للمجموعتن الظ بلاحملسوبة بن متوسطا( ت)كام بن اجلدول ةمية       
مما يدل عىل وجود فروق ذات دل، ا حصائية بن نتاجئ القيامش للمجموعتن التجريبية والبابطة لصا  ( 2.21)مس توى ادلل، أأةل من القمية 

 . بية صاح ة املتوسط احلسايب الأكباجملموعة التجري
للمتغ ات الفرعية ودل، الفروق بن ةياسات اجملموعتن التجريبية والبابطة ( ت) راف املعياري وةمية املتوسط احلسايب وال  (2)جدول رمق 

 وتبار املهاري ةيد ادلراسةللتواف  يف ال  
مس توى 
 ادلل،

 املتغ ات الفرعية وحدة القيامش اجملموعة املتوسط احلسايب  راف املعياريال   (ت)ةمية 

 

 

 

2.222 

 

 

 

 

1.22 

 املرحةل الأوىل درجة التجريبية 4.22 2.14

 البابطة 4.42 2.12

 املرحةل الثانية درجة التجريبية 4.22 2.12

 البابطة 4.01 2.11

 املرحةل الثالثة درجة التجريبية 4.12 2.14

 البابطة 4.21 2.00

اجملموع اللك   درجة التجريبية 1.22 4.22
 البابطة 4.22 2.21 للتواف 

 رافات املعيارية لم مرحةل من مراحل الأداء الفت للتواف  يف القيامش للمجموعتن التجريبية املتوسطات احلسابية وال  ( 2)رمق  يبن اجلدول
بلغ متوسطهم   بعد عرض ادلرجات يف اجلدول جند أأن أأفراد اجملموعة البابطة للك  للمتغ ات الفرعية للتواف،والبابطة ويبن أأيبًا املتوسط ا

معياراًي   رافاً لأفراد اجملموعة التجريبية وا  ( 1.22)، كام أأظهر اجلدول متوسطاً ةيًا بلغ يف القيامش( 2.21) راف املعياري وال  ( 4.22)اللك   
 .تجريبية مه أأياب أأعىل متوسط ة ن أأفراد اجملموعة ال ومن املتوسطات اللكية جند أأ  يف القيامش،( 4.22)ةدره 
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ومن  ،(2.222)ومبس توى دل، ( 1.22( )ت)احملسوبة بن متوسطات القيامش للمجموعتن وةد بلغت ةمية ( ت)كام يبن اجلدول أأيبًا ةمية   
ىل وجود فروق ذات دل،( 2.21)هذا فأأن ةمية مس توى ادلل، أأةل من القمية  ا حصائية بن نتاجئ القيامش للمجموعتن التجريبية  مما ي   ا 

 .ية صاح ة املتوسط احلسايب الأكربوالبابطة لصا  اجملموعة التجريب
لبابطة للمتغ ات ودل، الفروق بن ةياسات اجملموعتن التجريبية وا( ت) راف املعياري وةمية املتوسط احلسايب وال  (2)جدول رمق 

 املهاري ةيد ادلراسةوتبار الأساس ية يف ال  
مس توى 
 ادلل،

وحدة  اجملموعة املتوسط احلسايب  راف املعياريال   (ت)ةمية 
 القيامش

 املتغ ات الأساس ية
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1.24 

الطفو وةبت  درجة التجريبية 7.40 0.68
 البابطة 5.40 1.19 الرجلن

 ةبت اتراعن درجة التجريبية 2.45 2.22

 البابطة 6.60 4.12

 التنفس درجة التجريبية 1.41 2.24

 البابطة 1.41 4.04

 التواف  درجة التجريبية 1.22 4.22

 البابطة 4.22 2.21

 اجملموع اللك  لالوتبار درجة التجريبية 02.02 0.12

 البابطة 42.21 1.01

 رافات املعيارية للعنا  الأساس ية يف القيامش للمجموعتن التجريبية والبابطة ويبن أأيبًا املتوسطات احلسابية وال  ( 2)رمق  يبن اجلدول
ن أأفراد اجملموعة البابطة  حصلوا عىل متوسط ة  بلغ  يف القيامش ، ( 1.01)وا راف معياري ( 42.21)املتوسط اللك  لالوتبار ، حين ا 

وجند أأعىل متوسط ة   يف ( . 0.12)وا راف معياري ( 02.02)موعة التجريبية  حصلوا يف القيامش عىل متوسط ة  بلغ كام أأن أأفراد اجمل
 . لأفراد اجملموعة التجريبية( 02.02)هوتبار بلغ

، ( 2.222)وى دل، ومبس ت( 1.24( )ت)احملسوبة بن متوسطات القيامش للمجموعتن حين بلغت ةمية ( ت)كام يبن اجلدول أأيبًا ةمية 
حصائية بن نتاجئ القيامش للمجموعتن التجريبية ( 2.21)ويتبح أأن ةمية مس توى ادلل، أأةل من القمية  ىل وجود فروق ذات دل، ا  مما ي   ا 

 .ية صاح ة املتوسط احلسايب الأكربوالبابطة لصا  اجملموعة التجريب
 :مناة ة النتاجئ وتفس ها

حصائياً عند مس توى ادلل، : " ض الأولمناة ة نتاجئ الفر     يف القيامش البعدى للمجموعتن التجريبية والبابطة ( 2.21)توجد فروق دا، ا 
 ."راسة لصا  اجملموعة التجريبية للمهارات الأساس ية لس باحة الظهر ةيد ادل

 :ساب  لنتاجئ ادلراسة يتبح ما ييلومن خالل العرض ال 
رتفاع أأداء اجملموعة التجريبية عنا يف اجملموعة البابطة ةل مجيع املتغ ات الفرعية للمهارات الأساس ية ا  ( 2)( 2( )2( )1)تبح من اجلداول ي 

 .لس باحة الظهر
أأن هذا التقدم يف مس توى الأداء املهاري يعود ا ىل الطريقة الظ مت هبا تقدمي الربانم  ويه طريقة عرض لك همارة أأساس ية  وجرى الباحثات
ىل ةدرة املتعلمن عىل التصور والربط بن متغ اتملفردها وما ي  املهارات  تخلهل من رشح مفصل لم متغ اتا يف اجلانب النظري ، بل ضافة ا 

 .الأساس ية لس باحة الظهر
حصائية بن اجملموعتن التجريبية والبابطة لصا  اجملموعة التجريبي( 2)وت   نتاجئ اجلدول رمق  ىل وجود فروق ذات دل، ا  ة وذكل لأن ةمية ا 

 (.2.21)مس توى ادلل، أأةل من القمية 
علومات الظ تتعل  سةيعاب املرب عند أأفراد اجملموعة التجريبية، الأمر اتي ساعد عىل ا  هذه النتاجئ وحضت تلية تعمل س باحة الظهر بدرجة أأك

نة اه  و ية املتعلقة بلأداء ملا لها من دور يف زايدة الرتكزي وال  ، من خالل زايدة املؤثرات احلس ية املتوفرة للمتعمل وصوصًا البرص بأأداء احلراكت
ىل تدع  املسار العصيىل التفاصيل املهمة لس باحة الظهر، مما زاد درجة حفظ املعلومةهدف احلركة، وا    اتي يساعد ، وبلتاي أأدى ذكل ا 

، وتغطية احلركة من لك جوانهبا خاصة جريبية عن طري  احلاسوبجموعة التفعملية عرض المنوذج لس باحة الظهر للم عىل الأداء الصديح ،
 .وين صورة اكمةل وواحضة عن احلركةاحلركة حتت املاء أأعطت فرصة للمتعمل لتك

نا ل يس تطيعيف املراحل الأوىل من التعمل، همام ا  ( وصوصاً )كام أأن املتعمل  دراك للمواة  فا  ، اتصور احلقيقة مك اهدا متب من ةدرة عىل ال 
 .اتي يُعد من أأرىق عنا  التعمل ذكل بأأن امل اهد احلس ية تعد جزءاً من التعل  املبارش
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بل ضافة ا ىل ذكل راعت الربجمية املقرتحة الفروق الفردية بن املتعلمن من خالل ما هيئتا من خربات متنوعة وحمسوسة للمتعلمن للت 
عادة املعلومات وجكرارها بكة ومسارهاكة من رسعة العرض للدر القدرة عىل التدمك بحلر  لقدر املطلوب ووف  حاجة ، وكذكل القدرة عىل ا 

، فباًل عن عامل الة وي  لرؤية لك جديد من احلراكت وال رين املتعلقة بتعل  س باحة الظهر الىت ةامت الباحثة بعرضها لغرض تعلمها، املتعمل
ىل ال ترة والتعزيز وزايدة التذكر و  ال ةالل من عامل النس يان اتي يعمل عىل زايدة رغبة املتعمل للتعمل والتدرج يف تق ل أأداء املهارات بل ضافة ا 

ىل زايدة دافعية التع  .مل عند أأفراد اجملموعة التجريبيةواسةيعاهبا بلتصور اتهت ، الأمر اتي أأدى ا 
بياً بدرجة أأفبل من التدريس بلطريقة التقليدية ال عتيادية ةل تعمل س باحة يؤثر التدريس بلطريقة احملوس بة ا جيا: " مناة ة نتاجئ الفرض الثاين 

 ."املس توى الثاين  –نية والرايضة الظهر دلى طالبات ةية الرتبية البد
جيابيًا بدل، ا حصائية يف تعمل  جُرجع الباحثات ، حين جاء الظهراملهارات الأساس ية  لس باحة هذا التقدم للربانم  احملوسب اتي أأحد  أأثراً ا 

، وحتليل وجتزئة للمهارات الأساس ية ، بل ضافة ا ىل طوات التعلميية واجلوانب الفنيةالربانم  التعلمي  احملوسب مبا حيتويا من تدرج يف رشح اخل
جيابية رسيعة وملموسة يف تعمل واكةساب همارات س بوذيج من الصور الثابتة واملتدركةالأداء المن  .احة الظهر ةيد ادلراسة، لندصل عىل نتاجئ ا 
الرشح ل ملكن بأأي حال من الأحوال أأن يعوض الالعب عن  أأنا همام بلغت دةة الوص  اللفظ  أأو( 040، ص 4222محمد حسن ، )ويبن 

عىل التأأث  ال جياى  ، الظ بدورها تعملرئية احلقيقيةرتباطًا وثيقًا بلصورة املذ ان تلية التعمل احلرع جرتبط ا  رؤية المنوذج اخلاص بحلركة ا  
 .التصور احلرع للمتعمل وتطويره والفعال يف مواصفات الأداء احلرع وتسهم يف بناء

ليا  وهذا يتف  مع ما أألكار عطاء الطالب (  0221زايد وحسن ،) ا  يف أأن اس تخدام الربانم  احملوسب للصور والأفالم التوضيدية هبدف ا 
داء ة ل تنفيذه يسم      ،الصديح للتقليل من أأوطاء الأداء ح للطالب بفهم احلركة نظراًي، ومن مث تطبيقها بل متصور حرع مس ب  للأ

تفقت نتاجئ هذه ادلراسة مع نتاجئ ادلراسات السابقة الوارد ذكرها يف ادلراسة، عىل أأن للربام  التعلميية الظ تس تخدم احلاسوب يف وكذكل ا  
 . ومما س ب  يتبح حتق  وة ول الفرض، ادية عىل أأفراد عينة ادلراسةعتيالتعل  لها نتاجئ أأفبل من الربام  ه

  :ال س تنتاجات 
سةيعاهبا ب م أأفبل وممتع -مطلقًا  –احملوس بة جزيد من فرص التعمل دلى املتعلمن التعلميية الربام  . 4  .وحتسن من أأداهئم  للمهارة وا 
 .احملوسب يف تعمل املهارات الأساس ية لس باحة الظهرهناك أأثر ا جيايب واحض ل س تخدام الربانم  التعلمي  . 0
يف تعمل س باحة الظهر ساعد عىل تعمل أأداء املهارات الأساس ية، وذكل بسبب حتسن وتطور الصور  وس بةاحملالربام  التعلميية أأن توظي   .4

 .اتهنية الظ هت م اهداا بامنذج أأداء ييلة مصورة بحلاسوب
س تخدام . 1 ه م املتعلمن يف تلقهيم للمعلومات أأثناء الوحدة التعلميية وبلتاي جزيد رغبهتم يف  وس بةاحملتعلميية الربام  ال أأن ا  يزيد من جركزي وا 

 . الأداء الصديح لهذه املهارات الأساس ية لس باحة الظهر
س تخدام . 1 سةامثر الوةت ب م  الربام  التعلميية احملوس بةأأن ا  س تغالل ا  أأفبل، حين أأن العرض املس متر للمهارة يف التدريس ساعد عىل ا 

 .ساعد املتعلمن عىل مالحظة وم اهدة تفاصيل الأداء
 :ات التوصي

س تخدام الربام  التعلميية احملوس بة يف تدريس طلبة اجلامعات واملعاهد العليا .4  .ا 
 .وس بةتعلميية احملتعم  نتاجئ ادلراسة وجزويد معلم  الرتبية البدنية والرايضة بلربام  ال  .0
س تخدام احلاسوب وجكنولوجيا التعل  للتعرف  .4 ةورة عقد دورات تدريبية ودراسات علمية ملعلم  ومدريب الرتبية البدنية والرايضة يف ا 

 الربام  التعلميية احملوس بة ةل العملية التعلمييةعىل أأحد  

س تخدام الربانم  التعلمي  احملوسب يف تعمل س باحة الظهر لطالب ةيات الرتبية ال  .1  .بدنية والرايضة يف جامعات السودان اخملتلفةا 
س تخدام  .1 براز دوره الربام  التعلميية احملوس بة تفعيل ا  عداد  امن خالل توظيفه، التعلمية -ا يف العملية التعلميية وا  يف مجيع مراحل بناء وا 

 . وهمارات الس باحة حتديداً، وذكل خلصوصية  الوسط اتي يؤدى فيا، املهارات احلركية
 . تدريس همارات الس باحة الربام  التعلميية احملوس بة ةل س تخدام ع مدرا الس باحة عىل ا  ت جي .2
حملوس بة عىل حل كث  من امل الكت الظ تواجا القامئن عىل تعل  الس باحة كزايدة عدد املتعلمن وكذكل عدم ة اتساعد الربام  التعلميي .2

 .انتظاهمم يف التدريب
 .عىل فئات ترية أأورى من الطالب ملعرفة أأثر الربانم  علهيمالتعلمي  احملوسب تطبي  الربانم   .2
والعمل عىل حوس بة املناجه للمهارات والألعاب الرايضية ، ةورة التوسع بعمل دراسات م اهبة ومقارنة يف تعل  طرق الس باحة اخملتلفة .2

 .الأورى
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 ع العربيةاملراج
رن الكرمي  -4  .القرأ

 .م4222الفكر العريب، القاهرة ،  ، دار(0ط)،  تعل  الس باحة :أأسامة اكمل راتب -0

الأهجزة ومساعدات –الوسائل واملواد التعلميية )جكنولوجيا التعل  والتدريب الراييض : ر اخلوي وضياء ادلين محمد العزبأأمن أأنو  -4
 . م0222 ،القاهرة، مدينة نرص، دار الفكر العريب، الطبعة الأوىل، (التدريب

، دار زهران (4ط)، الأسس العلمية لتعل  الس باحة والتدريب علهيا: ب   سعد و ماهر أأمحد عايص و مصطف  محيد الكروي صا   -1
 .م0244للنرش والتوزيع، عامن ، 

 .م0224،دار الفكر، عامن ، (4ط)، تصال والتكنولوجيا يف التعل وسائل ال  : عبد احلافظ محمد سالمة -1
 .م0222س تخدام احلاسب الري يف التعل  ، مكتبة ال قري، الرايض، اململكة العربية السعودية ، ا  : ىس عبدهللا بن عبدالعزيز املو -2
 .م0222، دار الوفاء للنرش، 0ط،  الرتبية احلركية وتطبيقااا: فاطمة عوض صابر -2
مركز الكتاب للطباعة ، القاهرة، (4ط)، ايضيةجكنولوجيا التعل  وأأساليهبا يف الرتبية الر: محمد زللول ومترم أأبو هرجة وهاين عبد املنعم -2

 .م0224،مرص، والنرش
 .م0221، القاهرة ، املبادئ العلمية للس باحة، دار القبس للطباعة: محمد عيل القط -2
نتاج الوسائل التعلميية التعلمية :محمد محمود احليةل -42  .م0221، الأردن ، ار امللرسة للنرش والتوزيع، عامند، (4ط)، تصم  وا 
براه -44 ادلار العلمية ادلولية للنرش والتوزيع ودار الثقافة للنرش ، ( 4ط)،ال صدار الأول ، المنو البدين والتعمل احلرع : مروان عبد اجمليد ا 

 .م0220، عامرة احلا ي ، ساحة اجلامع احلسلت ، وسط البدل _ والتوزيع، عامن

 .م0222، القاهرة ،دار الفكر العريب ، (4ط)،  الرتبية وعمل النفسالقيامش يف: محمد حسن عالوي ومحمد نرص ادلين رضوان-40

 .م4222، مرص، القاهرة، مركز الكتاب للنرش، مدخل يف عمل النفس الراييض : محمد حسن عالوي-44
براه  حامد-41  .م4222،القاهرة ، دار الفكر العريب، ( 4ط)،  (ختطيط وتطبي  وةيادة)التدريب الراييض احلدين : مفظ ا 
، من أأة املعارف، ال سكندرية ، (4ط)،  ، أأسس تدريهبا وأأساليب تقوملهاطرق تدريسها، الرايضيات املائية، أأهدافها: وفيقة مصطف  ساد-41

 .م4222
 :الرسائل واجملالت العلمية

ملان جرب -42  " س تخدام برانم  تعلمي  مبساعدة احلاسوب يف التدصيل املعريف والأداء املهاري املتعل  بس باحة الفرالكةأأثر ا  : " ا 

www.search-vesults.com//http:  

، "يل احلرع واملعريف ملهارة س باحة الصدركةساب التدص تخدام بعض الوسائط التعلميية يف ا  س  أأثر ا  : " زايد الوداين وحسن املومت -42
نسانية  اجملةل العرشونسلسةل  .م0221 ،الأردن، جامعة ال موك، العدد الثاين،  العلوم هج عية وال 

س تخدام بعض وسائط ال  : " سعد عبد اجلليل يوس  -42 جامعة ، "تصال التعلميية عىل انجت تعمل س باحة الزح  عىل البطن للمبتدئنا 
 .م0220، رسا، ماجس ت  ل  من ورة ، مرص، ال سكندرية

ةية الرتبية ، "س تخدام بعض الوسائل التعلميية بلطريقة اللكية اجلزئية لتعمل س باحة الزح  عىل البطنتأأث  ا  : " صالح جابر ف ين -42
 .م0220، رسا، ماجس ت  ل  من ورة ، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ، البدنية والرايضة

نرتنت)تأأث  مهن  تعلمي  مقرتح بس تخدام لك بكة املعلومات العاملية : "تر محمد عبد الرزاق اخلياط -02 يف تعمل بعض املهارات ( ال 
  "الأساس ية للعبة التنس

http//www.iraqacad.org/journals.htm 
 .م0222"والهنائية يف تعمل س باحة احلرة تعزيز التغذية الراجعة املزتامنةس تخدام احلاسوب يف ا  ": مازن عبد الهادي أأمحد  -04

http://www.iraqacad.org/journals.htm 

س تخدام الهيربميداي وأأثره عىل تعمل البدء من أأعىل يف برانم  تعلمي  ب  " : الس تار عوض ومنال جودة أأبو اجملدمحمد أأرشف عبد  -00
 .م0222، جامعة طنطا، مرص، رسا، ماجس ت  ل  من ورة ،" الس باحة
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 عالجه وس بل الإنساين السلوك عىل أ ثر الانفعال
 .انرص محمد احلرييش . د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :املقدمة

اثرته وينشط ذا حترك لبد أ ن يصاحبه انفعال يزيد من حشنة الطاقة املصاحبة لإ السلوك  يعترب الانفعال وثيقة التصال ابدلوافع حيث أ ن ادلافع اإ
الانفعال  فقوة, ولكام اكن ادلافع قواي اكن الانفعال املصاحب قواي أ يضًا , ويوهجه وحيافظ عىل نشاط ادلافع واس مترارية السلوك الناشئ عنه 

ذا اكن الانفعال شديد قيل عن السلوك الناشئ عن ذكل انه , وشدته وحيوية السلوك تتوقف عىل الانفعال املصاحب دلافع السلوك  " فاإ
عىل الانفعال ودوره هذا يمتثل و  .يف حني اذا اكن الانفعال املصاحب للسلوك عاداًي قيل عن هذا السلوك أ نه غري منفعل " السلوك املنفعل 

ذا  نسان وس بل عالجه ل ن السلوك يتوقف عىل الانفعال املصاحب دلافع السلوك فاإ اكن الانفعال شديد قيل عن السلوك ,يف سلوك الإ
وسواء اكن الانفعال حاةل  مصاحبه دلافع أ م اكن هو نفسه دافعا , عاداي قيل هذا السلوك غري منفعل  الناشئ سلوك منفعل واذا اكن الانفعال

نه  يعترب عنرص أ ساس يا من عنارص معلية السلوك ومن احلياة النفس ية الشعورية  كام أ ن الانفعال , يعترب جزاء ل يتجزأ  من ادلافعية للسلوك فاإ
ذا حترك دليه دافع لهذا السلوك وصاح ل اإ ذا ل ميكن ل ي فرد أ ن يقوم بأ ي سلوك اإ  انفعالية به حشنة اإ

  :مشلكة البحث   
نساين وهو ايضأ  مرتبطأ  ابدلافع فلكام اكن ادلافع  قويأ  اكن ان الانفعال من املفاهمي الشائعة يف عمل النفس وهو وثيقة قوية مرتبطة ابلسلوك الإ

ة والانفعال فاحليا, عالت ففالنسان ل يس تطيع ان يعيش بدون أ ن, أ  كام ان الانفعالت من أ مه املقومات اليت تعطي حلياتنا طعمأ  الانفعال قوي
فهو تغرب مفاجئ يشمل ال نسان لكه , ومفهوم الانفعال من الامفاهمي الشائعة يف عمل النفس , متالزمان ل وجود ل حدهام دون ال خر شيئان

, 911 3عبد اخلالق) , فس يوجلية وهو أ يضأ  حاةل وجدانية قوية مصحوبة بتغريات , يف سلوكه اخلاريج ويف شعوره  نفس يأ  وجسميأ  ويوثر 
 وان التعبري الانفعايل يوجه حنو املنهبات, ويه تعمل عيل تنش يط السلوك وتوهجه  (02

 :أ مهية البحث 

نساين كحاةل نفس ية وجدانية مصاحبة لدلوافع  نسانية أ ن الانفعال عنرص أ سايس يف معلية السلوك الإ أ مهية الانفعالت للسلوك وللحياة الإ
والصفات العامة املمزية لالنفعال سواء اكن الانفعال حاةل مصاحبة دلافع أ م اكن هو نفسه دافعا واحملركة للسلوك  وتوحض بعض اخلصائص 

نه يعترب جزاء ل يتجزأ  من   .والاس تعانة ببعض النظرايت اليت تفرس النشاط الانفعايل " النظرايت " للسلوك فاإ
ذا حتّرك ادلافع وصاحبه حش  ل اإ ذ لميكن ل ي فرد أ ن يقوم بأ ّي سلوك اإ نفعال هو اإ نفعالية تختلف يف قواها عن قوة ادلافع وكثريا مايكون الإ نة اإ

 (941, 9111, محمد ابره. )ادلافع الظاهر للسلوك 
 : أ هداف البحث -

نساين التعر كيفية  -9  .ف عىل الانفعالت اليت تظهر لنا عىل هيئة سلوك اإ

نساين  هل -0  .هناك عالقة بني الانفعالت واملفاهمي ال خرى اليت تشرتك يف حتريك السلوك الإ

 .حاةل نفس ية مركبة تشمل لك جوانب الفرد وتؤثر عىل سلوكه اخلاريج ت الانفعال هل تعترب -3
 : تساؤلت البحث 

 ؟مبجهوده اذلايت الانفعايله أ ي حد يس تطيع الفرد حتسني سلوك اإىل-9
نساين  -0  .؟هل ينشأ  السلوك الانفعايل من الاضطراابت يف العالقات الاجامتعية واليت تبدو يف صورة انفعال السلوك الإ
 .؟هل السلوك الانفعايل ورايث ولميكن لل رسة منع حدوثه  -3

 .؟ هل لل رسة دور رئييس يف أ ن يكتسب ال بناء سلواكً انفعاليًا  -4
 :    تاملصطلحاو  املفاهمي

معين واسع يشمل مجيع احلالت الوجدانية رقيقها وغليظها وبدأ  جيمعون بني اخلوف والغضب واحلزن وبني ذكل الشعور السار  -:الانفعالت   
نسان يف نفسه وهو يتأ مل منظراً مجياًل   .   (43 - 40 , 9114)رجب بوديوس . الهادي واذلى جيده الإ

, بن يونس) .وعن تعبري املوجود يف جسمه فردية أ  اس تجاابت صادرة عن عضالت الك ئن احلرعبارة عن أ س تجاابت حركية و  -:السلوك 
0221, 90) 

نسان     (903, 9111امحد عزت راحج  ) هو اذلى يصدر منه ادلافع ويظهر عليه عىل هيئة سلوك خاريج حنمك عليه مبا يعرف ابلنفعال -:الإ
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 ادلراسة النظرية وادلراسات السابقة
وانه س ميثل عىل ثالثة مظاهر , ابنه حاةل وجدانية تتسم ابلضطراب الشديد اذلى الفرد )) يعرفه بول توماس يوجن -:الانفعال  تعريف

 (( .يه السلوك واخلربة الشعورية والعلميات الفس يولوجية ادلاخلية, أ ساس ية 
 (( .حاةل من النشاط أ و الاستشارة تصاحهبا تغريات يف ال حشاء والعضالت  الانفعال ابنه(( ))سكرن )) ويعرفه عامل النفس ال مرييك الشهري 

 -:خصائص الانفعال 

ن الانفعال مثهل مثل ادلافع هو أ مر افرتايض ل ميكن ملسة وحتديد املاكن اذلى يوجد يف املصدر اذلى ينبع منه  -9 ولكنه س يتبدل عىل , اإ
فامي يعترب الفرد املنفعل من توتر واهيج وعدم  , التغريات نفس ية وفس يولوجية داخلية يظهروجوده مبا يصاحب أ اترته الفجائية الطارئة من 

 .الاس تقرار 
ن الشخص املنفعل يعرب عن انفعاهل بثالثة أ نواع من التغريات اليت تطرا علية سبب  -0 - : انفعاهل ويهاإ
 .ىل مشاعره تغريات يف املشاعر والإدرااكت ادلاخلية اليت تظهر يف حمك الشخص ع -9
 .تغريات فس يولوجية عضوية داخلية اليت تظهر يف تورد وامحرار الشخص املنفعل  -0
 .تغريات يف السلوك الظاهر للشخص املنفعل اليت تظهر يف تعبريات وهجه املنظمة يف تعبري عينه وشفتيه  -3

 -:أ س باب الانفعال 

ميان من أ س باب رسعة الانفعال أ يضا قد يك, عدم وجود العدد الاكيف من الثقة ابلنفس  -9  .ون أ حياان ضعف الإ
نه العصبة منافية للصرب  ,غالبًا يكون الشخص العصيب غري صبور -0  .ل 
ىل تعويض النقص أ و الظهور بشلك ملفت وجشاع مثال -3  يقوم ال ب برصاخ عىل أ حد أ بنائه  , بعض العصبني ل يس تطيعون ترمجة سلوكهم اإ
ال ش ياء املسببة يف الانفعال الضغط يف العمل وسوء الفهم وسوء التنظمي واختالف وهجات النظر واختالف ال هداف والمتيزي يف ال رسة أ و  -4

 (  422,  9111, معر التويم)العمل 
 :نظرية جنايت راحج 

ن التغريات الفس يولوجية ادلاخلية وتغريات الوجه مصاحبة بطريقة فطرية البعض  يف التغذية الرجعية من تعبريات الوجه يرى تومكيزن اإ
نه ذكل يؤدى اإىل حدوث , الانفعالت الإحساس ية مثل  اخلوف والغضب ويعىن ذكل انه اذا أ حدثت تغريات الوجه اليت متزي انفعاًل معينًا فاإ

 .(00,  09, فهمي  مصطفي ) واىل الشعور ابخلربة الانفعالية , الاس تجاابت الفس يولوجية ادلاخلية املصاحبة لهذا الانفعال
 :نظرايت تفسري النشاط الانفعايل 

مالكني وحتاول هذه النظرية تفسري الانفعال عىل أ ساس  –بني نظرايت تفسري الانفعال أ يضا يه نظرية اببري  : مالكني –بري  نظرية اب
توماس )) وقد اس تفاد عامل الترشيع ال مرييك , وتربط الانفعال ابجلهاز العصيب وتوكب ابلتايل املفهوم العصيب لالنفعال , فس يولويج عصيب 

ىل نظرية اليت توكد املفهوم لالنفعال عىل أ ساس من نتاجئ ومعطيات والتجارب العملية اليت أ جرها كثري من العلامء (( اببري  يف التواصل اإ
 وأ كدت معليت(( وفليب ابرد )) حي عىل بعض احليواانت اكلقردة والقطط واكن من بني هؤلء العلامء وولرت اكنون الفس يولويج والترش

جيابية الوثيقة يف التغريات اليت تتحدث والإصاابت اليت حتدث يف تركيبات الفرتة املضية وىف مناطق حتت  الفرتة اخملية جتارهبام العملية العالقة الإ
 .وبني التغريات يف السلوك الانفعايل ومما لحظه, ة والفصوص الصدفي

ن جتعل هذه القردة خامةل وغ صابة بعض املناطق اليت تقع حتت الفرتة اخملية والفصوص الصدفية مع القردة من شاهنا اإ ري لكيوفرويوس يف هذا اإ
 .نشطه وغري انفعاليه حىت عندما تستشار الانفعالية 

ويدمع املفاهمي التاكملية للجهاز احليس اذلي يؤكد ربط , ما يؤكد تأ ثري اجلهاز احليس يف الانفعال  9141عام (( مالكني )) وقد أ ضاف 
 .الانفعال ابلجتاه ادلافعي واملكوانت احلس ية احلركية 

 -:نظرية تشارلز دارون 

نسان واحليوان اذلي نرشه عام  لقد رشح دارون نظريته املتعلقة بتفسري السلوك الانفعايل يف كتابة التعبري عن الانفعال دلى وقد  9110الإ
ن ال مناط الانفعالية يه أ مناط , وصف دارون يف كتابه هذه العالمات املمزية للحالت الانفعالية مثل التغريات الوجهية واجلسدية  وبني فيه اإ

ن احليواانت تكرش عن أ نياهبا وتنفش شعرها , موزونة ذات منظمة بيولوجية يف معلية التطور و الارتقاء  ويستبدل عىل وراثيه هذه ال مناط اإ
وان , اس تعداد املهامجة أ عداها وان ال طفال العميان يعربون عن انفعالاهم ومشاعرمه من خالل نفسا تعبريات الوجه اليت يعربها املبرصون 

رشح دارون وكتابه السالف اذلكر القمية احليوية لالنفعالت يف صور مبفاهمي وقد , مجيع ال طفال يف العامل يعربون عن مشاعرمه ابلإشارة 
زاةل العقبات اليت تقف يف سبيل البقاء واحملافظة عىل احلياة  ىل اإ  .دفاعية واخلوف واحلذر والغضب يدفعه اإ
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 -:نظرية جميس ولجن 

ىل نتاجئ (( اكرل لجن )) وعامل الفيسولوجيا ادلامنارىك (( ولمي جميس )) تنسب هذه النظرية للفيلسوف وعامل النفس ال مرييك  الذلين توصاًل اإ
لهيا هذان العاملان ومجعت وهجت نظرهام يف نظرية حتمل أ مسها 9114متساوية يف نفس الوقت تقريبا اإىل حوايل  ىل توصل اإ م ولتشابه النتاجئ اإ

 .9100نفعالت عام وقد انترشت أ حباهثام اليت رشحا فهيا يف الانفعال حتت عنوان الا
ن الشخص املنفعل مير بثالثة مراحل يه (( وليام جميس )) ومن ال فاكر اليت قامت علهيا نظريه    -:يف الانفعال اإ

دراك املصدر أ و املوقف اذلى يثري الانفعال  -9  .اإ
دراك اضطراب جسمي يأ خذ شلك الإرجاف أ و أ ي حركه انفعالية أ خري  -0  .يتبع هذا الإ
  -:وعليه فاإن العملية الانفعالية تسري يف خطوات متشابه يه اكلتايل  , ور الشخص اإىل الانفعاليتحول شع -3
 .الشعور الانفعايل / التعبري الانفعايل /  الانفعايل  التصور -

ن ال فاكر اليت اقتسمها نظرية جمييس ولجن أ صبحت عادية ومتداوةل بني داريس الانفعالت  هنا اكتسبت , ورمغ اإ أ مهيهتا اهنها اكنت من فاإ
أ وىل نظرايت تفسري الانفعالت ولعل امه مرتكزااها افرتاضها أ ن العمليات اجلسدية ادلاخلية متارس بعض الضبط والتنظمي عىل السلوك 

 .الانفعايل 
  -:نظرية اكنون هيد املركزية 

ىل نظرية (( ولرت اكنون )) لقد وجه العامل الفس يولويج  ىل اإن الفرد (( س لجن جمي)) انتقاد شديد اإ ليه اإ السابقة اذلكر اليت ذهبت فامي ذهبت اإ
, نوع الانفعال احلاصل دلية و يشعر ابلنفعالت اخملتلفة فانه لبد أ ن حيدث دلية تغريات فس يولوجية يعمتد علهيا مكؤرشات أ و مفاتيح الفهم 

وتعترب نظرية اكنون اجلهاز العصيب املركزي (( جميس لجن )) ن نظرية نظرية املركزية لتفسري الانفعال كبديل ع ( م 9101اكنون س نة ) وقدم 
ول  العصبية ادلماغية فأ نه املمتد يف تأ سيس نظريته عيل  , لالنفعال ولهذا مسيت ابلنظرية املركزية وعيل الرمغ من أ ن اكنون يعترب الواضع ال 

ومن املالحظات اليت , ولهذا مسيت النظرية ابلنظرية اكنون هيد (( ي هيد هرن ))املالحظات الإلكينيكية اليت جسلها عمل ال عصاب الربيطاين 
ن عددا كبريا من املريض املصبني بأ رضار يف ابجلهاز العصيب يبدو فعل مبالغا يف الإاثرة البس يطة جدا  وعندما يكون املثري , جسلها هيد اإ

- :ن هذه املالحظات وغريها اس تنتج هيد وم , وعدم رضايظهرون ترمن  متوسط الشدة وميكن معهل  فأ ن املرىض
ن الإصاابت اليت تصيب املريض حتررمه من س يطرة وحتمك كف لفرتة اخملية كام ومما قدره    -( :اكنون ) اإ

ن خمتلف الانفعالت ل تصاحهبا احلاةل اجلسمية ادلاخلية نفسها   1-  اإ
ن ال حشاء ا  2-  لتغريات اليت حتدث فيه دلاخلية يف اجلسم عدمية الإحساس اباإ
حساسات الانفعالية اليت تتغري برسعة  3- ن التغريات اجلسمية ادلاخلية يه بطيئة دلراجة ل ميكن معها اعتبار مصدرا لالإ ولقد لقت نظرية , اإ
اكنون ) ولهذا مسيت أ يضا ابلنظرية وقدم أ كرث من دليل جترييب لتدعمي هذه النظرية ( فيليب ابرد )اكنون  تأ ييداً قواًي من عامل النفس ال مرييك )

 (اكنون هيد )كام مسيت ابلنظرية ( ابرد 
 ادلراسات اليت حبثت يف عالقة السامت الانفعالية السلوكية حبل املشالكت 

بداعي وأ داء حل املشالكت من خالل اس تكشاف العالقات بني  1970دراسة هوتز وتناوم  املعرفة اثر السامت الانفعالية عىل ال داء الإ
واليت متثل مراحل توليد , وحتمل الغموض وال داء يف نطاق متنوع من همام حل املشالكت , السامت الانفعالية ومركز الضبط واحرتام اذلات 

بداعية ومعليات حل املشالكت وتكونت عينة ادلراسة من  طالب من صفوف الرابع (  127) الفرضيات واختيار الفرضيات من العمليات الإ
 10%من الطالب السود  30%من الطالب البيض و  60%واخلامس والسادس الابتدايئ ملدرسة مونز لل طفال املوهبني يمتثل يف نس به 

ملوقع ( بيلر كرومل ) ويه مقياس , من ال مرياكن الالتني  والفئات العرقية ال خرى واس تخدام الباحثان يف دراس هتام ثالثة مقايس انفعالية 
بداعية وأ خرى ( ريدل روزن ) لتقدير اذلات ومقياس ( كوبر مسيت ) الضبط ومقياس  لتحميل الغموض وأ يضا قدمت للمشاركني عده همام اإ

ىل ظهور عاملني حلل أ مل  بداعية وحل املشالكت اإ شالكت عىل امتداد فرتة عرشه أ سابيع أ اثرت نتاجئ التحليل العاملي اذلى اجري عىل املهام الإ
ىل اجلنس يف املهام الانفعالية  عادة ترتيب عنارص املشلكة ومل تسفر نتاجئ ادلراسة عن ظهور أ ي اختالفات عائده اإ مث عدم , هام البداعة واإ

عادة الرتتيب فقط أ ما املهام الانفعالية  اختالف ل يف عامل اإ حصائيا اإ طالب الصف الرابع عن طالب الصف السادس الابتدايئ بشلك دال اإ
ل يف عامل حتمل الغموض كام أ شارت نتاجئ  حصائيا اإ فمل خيتلف طالب الصف الرابع عن طالب اخلامس والسادس الابتدايئ بشلك دال اإ

يل أ مهية أ ن ي أ خذ الفرد اخلصائص الانفعالية بعني الاعتبار عند تقيمي املهارات املعرفية اخلاصة حبل املشالكت وال بداع مفوقع الضبط ادلراسة اإ
بداعية وأ خرى متعلقة يف حل املشالكت  46%وحتمل الغموض  اكان يتقاسامن   .من التباين يف عدة همام اإ

القة السامت الانفعالية السلوكية ابدلافعية دراسة جول دوافع الإجناز وعالقهتام ادلراسات اليت تبحث يف ع -( : 1977) دراسة عبدالقادر 
طالبًا وطالبة من جامعة (  457) وقد تكونت عينة ادلراسة من , ببعض العوامل الشخصية والنجاح الااكدميي لطالب جامعة الكويت 
جناز م ن عدد الباحث ومقياس ورسعة ال داء وقته مقتبسني عن تكوين الكويت ومعهد املعلمني واس تخدم يف ادلراسة مقياس ادلافع لالإ
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حصائية  ىل وجود ارتباطات داةل اإ الإجناز  ارتفاع مس تويعيل ومقياس مس توى الطموح املتعلق برسعة الاداءة ودقته وأ شارت نتاجئ ادلراسة اإ
  .الااكدميي والناحج الااكدميي 

ىل-( : 1998) دراسة أ لن  وثر فيه السامت عىل أ داء املشالكت واملدى اذلى ث حتديد تأ ثري السامت الانفعالية دراسة هدفت من خاللها اإ
طالب من جامعة لويل يف الولايت املتحدة ال مريكية أ جابوا عىل (  209) الانفعالية املؤثرة عىل التعمل يف نفسها وقد اتلفة عينته ادلراس ية من 

ىل أ ن ال فراد اذلين ميلكون قدره منخفضة عيل اس تبياانت خاصة ابلسامت والانفعالت خالل حل ا ملشالكت وقد أ شارت النتاجئ ادلراس ية اإ
حل املشالكت كام ظهرت النتاجئ وجود ارتباط عىل حل املشالكت كام أ ظهرت النتاجئ وجود ارتباط عال بني الاس تجاابت الفس يولوجية 

ى أ فراد اذلين ميلكون قدره افضل عىل حل املشالكت اليت تزداد مع والسامت الانفعالية وهذه الاس تجاابت الفس يولوجية تكون اقوى دل
 .ازدايد الاهامتم ابلرايضيات احرتام اذلات 

رشاد نفىس مبعين عقالين ودافعية الإجناز ومعدل الرتامكي دلى -( : 2005) دراسة الطراونة  ىل اس تقصاء فاعلية برانمج اإ دراسة هدفت اإ
طالبا وطالبة (  12) طالب وطالبة وجتريبه بلغ عدد أ فرادها (  24) تدين وتكونت عينة ادلراسة من الطلبة جامعة موته ذوى القعيل امل 

وىه , واس تخدام حتليل التباين ومقارنة الفروق يف املتوسطات ل فراد اجملموعتني التجريبية والضابطة عىل متغريات ادلراسة التابعة الثالثة 
 .  فاعلية اذلات املدركة ودافعه الإجناز واملعدلت الرتامكية بني اجملموعتني التجريبية والضابطة 

انرة -( :2006)دراسة حشروي  يل اس تفتاء فاعلية برانمج تدرييس مبين عيل همارات املعرفية وما وراء املعرفية الانفعالية يف اإ دراسة هدفت اإ
يل (  80) دلى طالب املرحةل الثانوية يف ال ردن تكونت عينة ادلراسة من ادلافعية للتعلمي املوجه ذاتيا  طالبا والطلبة مت تقس مي عشوائيا اإ

دارة املعلوماتية  -العلمي ) مجموعتني جتريبيًا وضابطا يتوزعون فرعني دراس تني   (جيد  –جيد جداً  –ممتاز )ومعدل ادلرايس ( الإ
يه الفاعلية ال اكدميية , فعية ال اكدميية التعلميية املوجه ذاتيًا اذلي يتكون من تالث أ بعاد دراس يا واس تخدم الباحث يف ادلراسة مقياس ادلا

وقد مقا الباحث بتطبيق القياس القبيل عيل مجيع أ فراد ادلراسة كام طبق الربانمج , واس تخدام اسرتاتيجيات القمل والاس مترار يف ادلافعية 
وقد أ ظهرت , جريبية فقد وبعد الانهتاء من تطبيق الربانمج طبق القياس عيل مجيع أ فراد  ادلراسة مرة أ خرى التدرييب عيل أ فراد اجملموعة الت

حصائيا بني متوسطات اجملموعتني التجريبية والضابطة ولصاحل أ فراد اجملموعة التجريبية كام أ ظهرت النت اجئ عدم نتاجئ ادلراسة وجود فروق داةل اإ
حصا  ئية بني املتوسطاتوجود فروق ذات دلةل اإ

عمل لكمة لو قالها ذهبت عنه أ  اين ل ) فقال عليه الصالة والسالم ه رجاًل اش تد عضب وسملصىل هللا عليه رأ ى الرسول  لقد:  عالج الانفعال 
 ( اه البخاري و مسملن الش يطان الرجمي ذهب عنه ما جيد روما جيد لو قال أ عوذ ابهلل م

نسان ليست يف جسده بل س يطرته عىل نفسه  منا الشديد ) وقد اكد الرسول الكرمي صىل هللا عليه وسمل أ ن قوة الإ ليس الشديد ابلرصعة اإ
منا الشديد اذلى ميكل نفسه عند الغضب  ليك تتلخص من انفعال همام اكنت الطروف عليك أ ن تتسامح تذكر أ ن هللا تعاىل موجود وبراك ( اإ

ىل النيب الكرمي صىل هللا عليه وسمل فقال هل أ و حىت وسوف لن بيرتك ك هذه افضل طريقة العالج التوتر النفس وهو التسامح جاء رجل اإ
 .رواه البخاري ل نه الغضب هو الشلك من أ شاكل الانفعال النفس ( ل تغضب ) فرد مرار قال ( ل تغضب ) قال 

  -:هناك نقاط لعالج الانفعال 
 .ويتعامل مع املشلكة حبمكة  يتكيف مع املشلكة 1-
 .البحث عن حل وسط التعاون عىل حل املشلكة  2-
 .حيسن الاس امتع والتحمك يف الغضب  3-
 .الصرب وحماوةل كمت الغيظ  4-
  (.41,  41, 9111)محمد معران           تأ ويل املشلكة حبسن الظن 5-

 :الوقاية من الانفعال أ و الغضب
املرء تتكون عنده مناعة للغضب عيل قدر سعيه متيل ابل خالق احلس نة اكلعقع والعفو الإحسان وكظم الغيظ ولكرم والس ناء والتواضع فأ ن 
النفس أ ذا تختلف ابل خالق احلس نة وصارت لها عادة دفعت الغضب عند حصول أ س بابه توضيح وبيان أ ن التعامل مع الغضب من خالل 

- :حماور ثالثة يه
 .دفع الغضب  -:ور ال ول احمل

 .رفع الغضب  -:احملور الثاين 
 .احتساب ال جر  -:احملور الثالث 

ميان العبد حسنت أ خالقه  ولكام اكن العبد أ خالقه , اكرث عرضة للغضب ارتباط ال خالق ابل ميان فان امكل املؤمنني أ مياان احس هنم خلقنا زاد اإ
ميان  ميانه لكام ضعف اإ ميانه حس نه دل عيل قوة اإ السعي للتحيل , العبد ساءت أ خالقه ولكام اكن العبد متحىل ابل خالق اذلممية دل عيل ضعف اإ

 ابل خالق احلس نة تكون عنده مناعة ضد الغضب قد يدفعه عند التعرض املوترات فميكل نفسه ول يغضب رفع الغضب



 0202ديسمرب  -يوليو  / و العرشون التاسعالعدد  -جمةل العلوم الرايضية و املرتبطة 
ISSN 2518-5470 

39 

 

ىل حال ساكته لإعادة النفس اإ ذا وقع يكون اإ ىل حالهتا توحض وبيان الغضب اإ عادة النفس اإ ساكته واإ هتا يكون مبجاهدة النفس عيل ترك العمل عيل اإ
نسان يف الصمت جناة ودفاع املالئكة عنه مامل بنترص لنفسه الالتحاق  من خالل أ نواع عالج الرفع الغضب مثل سكوت اللسان مأ موربه ال 

ض لتجميد لك حركة ميكن أ ن ينجم عهنا أ اثر غضبه اجللوي ولضطجاع لقةل الهتيو لالنتقام اكلقامئ والاس تعادة عالج قويل سهل ل هنا ابل ر 
 .هللا والاعتصاب به الوضوء والغسل عالج فعيل لثورة الغضب تعين الالتجاء اإىل

ه يف ادلنيا اكلتايل الصابر عيل الغضب حيميه هللا وخيضع هل مبعىن أ ن عالج احتساب ال جر ملن كف غضب: احتساب ال جر كظم للغضب 
مياانميال  ه يسرت هللا عورته ومن كف غضبو عدوه  كف الغضب اعظم جرعه  يتجرعها العبد ابتغاء وجه هللا العالج و ,  قلبه أ منا واإ

القمية مياًل قلبه عطاء أ خره هللا هل من عظم  من عظم غيظه يومو ,  ابحتساب ال جر مبن كف غضبه يف ال جر من غضبه هللا يكف عنه عذابه
 .غيظه هللا تعايل يرضيه يوم القمية اجلنة اجر من ل يغضب 

 (رواه امحد )/   (حدمك وهو قامئ فليجلس فأ ن ذهب الغضب والا فليضطجع أ ذا غضب ) ل صىل هللا عليه وسمل يقول الرسو 
 :عالج الغضب املذموم يف أ مور مهنا 

ما اإ و ) العمل ابن الغضب نفخة من نفخات الش يطان الرجمي لهييج العبد فيقع فامي ل حتمد عقباه فعهل اس تعاذه ابهلل من ش يطان الرجمي  1-
 (نه هو السميع العلمي اإ فاس تعذ ابهلل  ش يطان نزغ  ال غنك من يزن 

ومن يتعفف بعفة هللا من يس تعن يغنيه هللا ومن يصرب )  احلمل والصرب وتدريهبا عيل ذكل يقول صيل هللا عليه وسمل النفس عىل تعويذ  2-
 جه البخاري ومسمل ر اخ( هللا وما أ عطي احد من عطاء خري وأ وسع من الصرب  هيصرب 
ذا غضب أ حدمك فليسكت " عليه وسمل السكوت قال صيل هللا   3-  خرجه امحد وحصحه ال لباين يف السلسةل الصحيحةأ  " اإ

يل الهتلكة سواء يف دينه أ و دنياه فاكن اعظم عالج هل  وذكل أ ن الغاضب اذا غضب لقوه اللكامت ل حيسب لها حسااب وقد تؤدي به أ حياان اإ
 الصمت فليسكت 

نسان  -4  ا يطف  ويسكن غضبه مبأ ن يعمل الإ
منا النار تطفأ   ان خلق من النارن الغضب من الش يطان وان الش يطاإ ) قال الرسول صيل هللا عليه وسمل   ابملاء فاذا غضب أ حدمك فليتوضأ    واإ

 .خراجه ابوداود أ  
نسان اجلالبة حملبة هللا تعايل يقول صيل هللا عليه وسمل لالش يج اجش عبد القيس أ ن فيك خصلتني حيهبا هللا أ ن احلمل وك  5- ظم الغيظ يف الإ

 .أ خرجه مسمل . احلمل والاان 
غالب يورث احلقد واحلسد والعداوة والبغضاء والعدوان وحب الانتقام وهو يؤول التقاطع فهو مفتاح أ ن يعمل الشخص أ ن الغضب يف ال  6-

 (901,  9402, جنايت راحج  )   الفنت والآاثم ويريد المتزق والانقسام
 :الإجراءات املهنجية
والبالغ عددمه نطقة ادلاوون برتهونة مب  يف العاملني ابملركز الثقايف مت الاعامتد يف هذا البحث عىل جممتع البحث املمتثل -: تعريف جممتع البحث

 .وابلطريقة العشوائية  كعينة أ جاملية ( 00)
 .ضوع البحث وأ هدافهو ترب ال نسب ملاذلي يع  التحلييل  عىل املهنج الوصف مت الاعامتد   -: مهنج البحث 

- :البياانت  أ داة مجع
نتاج الفكرى  املنشور يف  الكتب وادلورابت التقليدية املؤمترات  وأ عاملوالالكرتونية والرسائل العلمية  الاطالع عيل أ دبيات املوضوع  من الإ

 .واملعلومات مجلع البياانت يس ية والندوات وورش العمل , كام مت تصممي استبانة ك داة رئ 
  -:جمالت البحث 

دارية لها املركز الثقايف ابدلاوون  فهيا ادلراسة ويه ابلتحديد  أ جريتيقصد به املنطقة الىت  -:اجملال املاكين   .حسب احلدود الإ
نطقة ادلاوون وهؤلء املركز الثقايف مب  يقصد به ال فراد او العينة الىت اجريت علهيا ادلراسة وهؤلء ال فراد مه موجودون ىف  -:اجملال البرشى 

 .مه رشحية البحث 
 .م  0291/ 0291يقصد به الفرتة الزمنية الىت اجري خاللها البحث وىه حتدد ابلفرتة  -:اجملال الزمىن 

 :تفسري وحتليل النتاجئ
 يبني توزيع الفئة حسب اجلنس( 9)جدول رمق 

 النس بة العدد اجلنس نوع

 %30 6 ذكر
 %70 14 أ نىث

 %100 20 اجملموع
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مما يدل عىل ان % 70 الاانث وبنس بةمن ( 94)مقابل عدد % 30وبنس بة ( 1)يتبني ان عدد اذلكور اكن بعدد ( 9)من خالل قراءة اجلدول 
 .لطبيعة العمل يف املركز الثقايف موضوع ادلراسةعدد الاانث أ كرث من عدد اذلكور 

 يبني أ فراد عينة البحث موزعة حسب العمر( 0)جدول رمق 
 النس بة ددالع العمر

 %25 5 42-00من 
 %75 15 49 منأ كرث 

 %100 20 اجملموع
 فئة بيامن %25بنس بة ( 0)اكن لعدد  42-00نالحظ ان معدل العمر لفراد عينة البحث من ( 0)من خالل التحليل الاحصاىئ للجدول 

جابة  49العمر أ كرث من   .ان جممتع البحث أ عامرمه كبرية  وهو ما يدل عىل% 75من جممتع البحث بنس بة ( 90)س نة جاء يف اإ

 يبني ماكن الإقامة لفراد جممتع البحث( 3)جدول رمق 
 النس بة العدد ماكن الاقامة

 %100 20 الريف
 %0 0 احلرض
 %100 20 اجملموع

قامة جممتع البحث , حيث جند ان لك افراد البحث يقميون يف الريف بنس بة ( 3)حدد اجلدول  الرمغ من ان , عىل % 100ماكن اإ
 .ن أ صبحت متقاربة ىف الريف واحلرضاحلياة الآ 

 يبني  احلاةل الاجامتعية ل فراد عينة البحث( 4)جدول رمق 
 

 

 

 

, يف املقابل جند ان عدد % 30وبنس بة ( 1)جممتع البحث , حيث جند ان عدد املزتوجني هو  احلاةل الاجامتعية لفراد( 4)يبني لنا اجلدول 
وىه نس بة عالية يرحج ان تكون بسبب الظروف الاجامتعية والعوامل النفس ية اىل يعيشها افراد جممتع % 70مل يزتوجوا بعد بنس بة  941)

 .البحث
 .وتأ ىت فئة الطلقني بنس بة ل تذكر 

 بيبني  املس توى التعلميي لل   (0) جدول رمق

 النس بة العدد املس توى التعلميي لل ب
 %10 2 ايم
 %50 10 أ بتدايئ
 %15 3 اعدادي
 %10 2 اثنوي
 %15 3 جامعي

 %0 0 اجلامعي ما فوق
 %100 20 اجملموع

من افراد جممتع ( 92)عدد ب جممتع البحث اكنت املرحةل  الابتدائية لابءنس بة للمس توى التعلمي   أ عىل جند ان ( 0)من خالل اس تقراء اجلدول 
ضعيفة , رمبا اكنت بسبب التقدم يف العمر أ و عدم تعترب لهؤلء الفئة وىف هذه املرحةل  التعلمييالبحث وىه نس بة عالية تدل عىل املس توى 

(  3)وتساوت هذه النس بة مع املرحةل اجلامعية لعدد (  3)عدد وب% 15مواصلهتم للتعلمي منذ الصغر , مث جاءت املرحةل الإعدادية بنس بة 

 النس بة العدد احلاةل ال جامتعية
 %30 6 مزتوج
 %0 0 مطلق
 %70 14 اعزب
 %100 20 اجملموع
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ؤهل اثنوى من حيث العدد والنس بة , , تساوت مع من حيمل م% 10ملن ل يقراء ويكنب وبنس بة (  0)وبنفس النس بة , كام جند ان عدد 
 .ما فوق املرحةل اجلامعية يف مرحةل  ابنه ل يوجد من هو مؤهل العمل  مع 

 املس توى التعلمي  لل ميبني  ( 1)جدول رمق 
 النس بة العدد لل م  التعلمي املس توى

 %15 3 أ يم
 %60 12 أ بتدايئ
 %15 3 اعدادي
 %5 1 اثنوي
 %5 1 جامعي

 %0 0 مافوق جامعي
 %100 20 اجملموع

وىه نس بة % 60مؤهل يف املرحةل الابتدائية وبنس بة  نحيملأ جابوا بأ ن اهمااهم من افراد جممتع البحث ( 93)ان جند  ( 1)نالحظ من اجلدول 
بعدد  عالية اذا ما قورنت ابملؤهالت ال خرى املطروحة يف اجلدول , تلهيا املرحةل الإعدادية  ومن هو ل حيمل مؤهل علم   ل يقراء ول يكتب

جابة  تأ ىت املرحةل الإعدادية واملرحةل الثانوية حيثللك مهنام , مث % 15و بنس بة  (  3) للك مهنام , مع % 5فقط وبنس بة (  9)جاءت يف اإ
 .عدم وجود من هو  حيمل مؤهل ما فوق املرحةل اجلامعية 

 يبني همنة الاب( 1)جدول رمق 
 النس بة العدد همنة ال ب
 %10 2 مدرس
 %40 8 متقاعد
 %30 6 موظف
 %20 4 معل حر

 %0 0 أ س تاذ جامعي
 %100 20 اجملموع

آابء جممتع البحث , حي(  1)يبني اجلدول  يعمل (  1)متقاعدون , وان % 40من العدد الاجامىل جملمتع البحث وبنس بة (  1)ث جند ان همنة أ
فقط يعملون عىل همنة ( 0)كام جند ان , % 20وبنس بة (  4), بيامن من يعمل عىل همنة أ عامل حرة اكن بعدد % 30عىل همنة موظف بنس بة 

 .درجة أ س تاذ جامع  ل يوجد أ حد ىف هذه الفئة  , أ ما عىل% 10مدرس وبنس بة 
 يبني همنة الام( 1)جدول رمق 

 النس بة العدد همنة الام
 %32 10 مدرسة
 %40 1 ربة بيت
 %30 2 موظفة
 %100 20 اجملموع

ليس % 40من العدد الاجامىل جملمتع البحث وبنس بة  (91) حول همنة أ همات  جممتع البحث , حيث جند ان (  1)من خالل قراءة  اجلدول 
وبنس بة (  0), بيامن من يعمل عىل همنة موظفة  اكن بعدد % 92يعملن عىل همنة مدرسة  بنس بة ( 92), وان %40دلهين وظيفة  وبنس بة 

 .يوجد أ حد ىف هذه الفئة , أ ما عىل درجة أ س تاذ جامع  ل % 10فقط يعملون عىل همنة مدرس وبنس بة ( 0), كام جند ان % 20

 متت خمالفهتاذا قوة والشدة اإ لل رسةاس تخدام ال  يبني ( 1)جدول رمق 
 النس بة العدد القوة والشدة رسةاس تخدام ال  

 %30 6 نعم
 %70 14 ل

 %100 20 اجملموع
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, بيامن اذلين اجابوا % 30بنس ية (  1)اس تخدام ال رسة للقوة والشدة للتعامل مع أ بناهئا , حيث جند ان اذلين اجابوا بنعم ( 1)يبني اجلدول 
جيابية للتعامل مع العوامل النفس ية ( 94)بال اكن  مما يدل عىل ان هذه الارس ل تس تخدم القوة والشدة يف التعامل مع أ بناهئا وىه نقطة اإ
 .الانفعالية 

 عيل خماطر السلوك الانفعايل وتوجهيات الارسةحتذيرات يبني ( 92)جدول رمق 
رسة عيل خماطر حتذيرات وتوجهيات  الا

 السلوك الانفعال
 النس بة العدد

 %90 18 نعم
 %10 2 ل

 %100 20 اجملموع
(  0)املقابل جند ان اذلين اجابوا بال اكن عددمه , يف % 90بنس بة (  91)ان اذلين اجابوا بنعم اكن عددمه (  92)يتضح من خالل اجلدول 

جيابية  ونتيجة يف  فقط من اجملمتع الاصىل وهو ما يشري اىل ان الارسة تقوم بتحذيرات وتوجهيات عىل خماطر السلوك الانفعاىل وىه نقطة اإ
 .صاحل افراد جممتع البحث 

 يبني دور السلوك الانفعاىل من انحية وراثية( 99)جدول رمق 
 النس بة العدد ر السلوك الانفعاىل من انحية وراثيةدو 
 %30 6 نعم
 %70 14 ل 

 %100 20 اجملموع
بنس بة (  1)اذلين اجابوا بنعم اكن عددمه  يتبني ان ان(  99)للسلوك الانفعاىل دور كبري من الناحية الوراثية , ومن خالل مالحظة اجلدول 

ليس هل ادلور فقط من اجملمتع الاصىل وهو ما يشري اىل ان السلوك الانفعاىل  ( 94), يف املقابل جند ان اذلين اجابوا بال اكن عددمه % 32
جاابت افراد جممتع البحث  الا يف القليل منه  جيابية  ونتيجة يف صاحل افراد جممتع البحث وىه الكبري  من الناحية الوراثية  كام جاء يف اإ  .نقطة اإ

 يبني دور الارسة   يف احلد من السلوك الانفعايل دلى الشخص (90)جدول رمق 
 النس بة العدد دور الارسة   يف احلد من السلوك الانفعايل دلى الشخص

 %90 18 نعم
 %10 2 ل

 %100 20 اجملموع
من افراد جممتع البحث بنس بة (  91)وهو ما أ كد عليه دور للحد من السلوك الانفعاىل دلى ال شخاص  ان لالرسة(  90)يتبني  من اجلدول 

مما يؤكد  نتيجة مفادها  ان لالرسة  % 10فقط بنس بة مئوية (  0)حيث اجابوا بنعم , اما اذلين اكنت اجااباهم بال اكن عددمه % 90مئوية 
 .دور كبري يف مواهجة السلوك الانفعاىل 

 انفعالت بعدم وجودفراد الارسة املامتسكة ايبني اعتقاد ( 93)دول ج
 النس بة العدد فراد الارسة املامتسكة بعدم وجود انفعالتااعتقاد 

 %70 14 نعم
 %30 6 ل

 %100 20 اجملوع
جاابت افراد جممتع البحث يف هذا اجلدول  , بيامن اذلين اجابوا بال اكن % 70بنس بة ( 94) ان اذلين اجابوا بنعم اكن عددمه (  93)يتضح من اإ

 .نتيجة مفادها ان الارسة املامتسكة ل تعتتقد  وجود انفعالت نفس ية  مما يؤكد% 30بنس بة (  1)عددمه 
 من السلوك الانفعايليف الاقالل  يف عرصان احلايل رسة يبني دور ال  (   94)جدول 

 النس بة العدد الارسة يف عرصان احلايل  يف الاقالل من السلوك الانفعايلدور 
 %30 6 نعم
 %70 14 ل

 %100 20 اجملموع
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حيث جند يقلل من السلوك الانفعاىل والتصالت  املعلومات عرص تكنولوجيا يتضح لنا ان دور الارسة يف عرصان احلايل ( 94)من اجلدول 
اجابوا بال وهذا يعىن ان دور الارسة يف اجملمتع % 70مهنم بنس بة (  94)اجابوا بنعم , يف املقابل جند %  30وبنس بةمن افراد البحث  (  1)

 .مازال تفليداي ً ابلنس بة لالقالل من السلوك الانفعاىل 

 

 منع حدوثه لل رسةميكن  لابلناحية الوراثية         السلوك الانفعايل ينب عالقة (   90)جدول 
 النس بة العدد عالقة السلوك الانفعايل  ابلناحية الوراثية ل ميكن لل رسة منع حدوثه

 %30 6 نعم
 %70 14 ل

 %100 20 اجملموع
 وبنس بة اجابوا بال ( 94)حيث جند ان (  90)الإجابة يف اجلدول  ؟ ابلناحية الوراثية الانفعايلالسؤال اذلى يطرح نفسه  ما عالقة السلوك 

 . مبعىن انه هناك عالقة بني السلوك الانفعاىل والناحية الوراثية ولكن ل ميكن منع حدوثه , بنعم  اجابوا (1)يف املقابل جند ان ,   70%
 السلوك الانفعايل جتاه ضعف الضبط الاجامتعي يوحض (  91)جدول 

 النس بة العدد ضعف الضبط الاجامتعي جتاه السلوك الانفعايل
 %80 16 نعم
 %20 4 ل

 %100 20 اجملموع
 :عىل النحو التاىل (  91) يف اجلدول  حول الضبط الاجامتع  جتاه السلوك الانفعاىل اكنت الإجاابت 

 وىه نس بة مرتفعة تبني ضعف الضبط جتاه السلوك ,% 80بنس بة (  91)اذلبن اجابوا بنعم اكن عددمه  -

 .قليةل اذا ما قورنت ابلنس بة ال وىل وىه نس بة % 20بنس بة (  4)اذلين اجابوا بال اكن عددمه  -

 من السلوك الانفعايل يف احلد سكة الارسة املامتيوحض دور (  91) جدول 

 النس بة العدد دور الارسة املمتسكة يف احلد  من السلوك الانفعايل

 %75 15 نعم
 %25 5 ل

 %100 20 اجملموع
 مبعىن متاسك الارسة يف احلد من السلوك الانفعاىل ,% 75اجابوا بنعم وبنس بة (  90)يتضح ان عدد (  91)من خالل قراءة اجلدول 

دور كبري يف معلية الامتسك جتاه الانفعال  عدم متاسكل الارسة جتاه هذه الناحية مما يعىن ان لالرسة% 25اجابوا يال وبنس بة (  0)مقابل 
 .السلوىك وىه تعترب نتيجة ميكن ذكرها يف الاس تنتاجات 

  عالقة الانفعال ابجلينات(  91) جدول 
 النس بة العدد عالقة الانفعال ابجلينات

 %10 2 نعم
 %90 18 ل

 %100 20 اجملموع
 الانفعال ابجلينات  ؟السؤال اذلى ميكن طرحة يف هذا البحث ما عالقة 

وىه نس بة ضعيفة , يف املقابل جند ان اذلين اجابوا % 10اجابوا بنعم وبنس بة ( 0)ينب لنا هذه العالقة , حيث جند ان عدد (  91)اجلدول 
وحض التحليل مما يقودان لنتيجة وىه ليس هناك عالقة بني الانفعال واجلينات كام  %90وىه نس بة مرتفعة وبنس بة (  91)بال اكن عددمه 
 .الإحصايئ لدلول 
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- :الاس تنتاجات 
 70%.       ان السلوك الانفعايل ليس ورايث ولكنه مكتسب بنس بة  ـ  9

 % .90ان الارسة لها دور يف احلد من السلوك الانفعايل دلى الشخص بنس بة  2-

يل السلوك الانفعايل بنس بةان ضعف ال  3-  %80ضبط الاجامتعي يؤدي اإ
 .70% اس تخدام الارسة القوة والشدة يؤدي ابلفرد ايل السلوك الانفعايل بنس بةان  4-

 % .70ان الارسة املامتسكة ل يوجد دلهيم انفعالت بنس بة 5-
- :التوصيات 

 :من خالل الاس تنتاجات اليت مت التوصل الهيا يوىص الباحث ابلىت 
 . السلوك الانفعايلتوعية الاابء وال همات بأ مهية الارسة يف احلد من  1-

 .العمل عيل القضاء السلوك الانفعايل من خالل مراكز تأ هيل وتعلمي حىت يمت ابعاد الابناء عيل السلوك الانفعايل 2-

و ينية اادلندوات ال صعيد عىل  الارسة وأ بعاد الابناء عيل السلوك الانفعايل سواء  ةرتكزي عيل اجلانب ادليين ملا هل من قدرة عيل توعيال 3-
آن الكرمي وتفاسريه  .ارسال ال بناء دلراسة القرأ

 .برامج تثقيفية عيل اخطار السلوك الانفعايلالقيام   4-
 املراجعاملصادر و 

 903,ص 9111امحد عزت راحج , اصول عمل النفس , الطبعة الاوىل , دار النرش , الاسكندارية  ,الس نة  -9

 13-10م ص  9404طرابلس , الس نة .,مباحث الفلسفة ,الطبعة الاوىل , دار النرش  رجب بودبوس -0
 .دار املعرفة : الإسكندرية  -.عبد اخلالق امحد محمد , عمل النفس اصوهل ومبادئه  -3

 422,ص 9111بنغازي ,الس نة .معر محمد التويم , اسس عمل النفس , الطبعة الاوىل ,دار النرش -4
 41-41,ص 9111بريوت ,الس نة  –معران , عالج الانفعال , الطبعة الاوىل ,دار النرش , دار الهنضة العربية  محمد اسامعيل -0

 941,ص 9111بنغازي ,الس نة ,. محمد رمضان ابره , عمل النفس الاجامتعي , الطبعة الاوىل , دار النرش  -1
 .90دار الرشوق, ص  : عامن  -.محمد محمود بن يونس, الفيسولوجيا للسلوك , الطبعة ال وىل -1

 00-09,ص 9111مصطفي فهمي , عمل الامراض النفس ية ,الطبعة الثانية , دار النرشدار اجلامعة اجلديدة للنرش الاسكندارية ,الس نة  -1

 901هـ,ص 9402جنايت راحج , العالج النفيس , الطبعة الاوىل , دار النرش , الاسكندارية , الس نة -1
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دراسة مسحية لتعرف عىل احلاالت الأكرث زايرة لأقسام العالج الطبيعي يف مستشفيات 
 مدينة طرابلس

 هانيه عبدهللا          . أأ                 هشام محمد ابودرهيبية    . أأ           منري عبدالقادر كريفة        . أأ 
 منار طيلمون . أأ                      سارة الشاوش     .أأ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :املقدمة

يوفر العالج الطبيعي خدمات للأفراد واجملمتع  لتطوير وعالج واس تعادة أأقىص قدر من احلركة  ،( WCPT)وفقًا لالحتاد العاملي للعالج الطبيعي 
وهذا يشمل تقدمي اخلدمات يف الظروف اليت تكون فهيا احلركة والوظيفة همددة بسبب الش يخوخة أأو االإصابة أأو املرض أأو . والقدرة الوظيفية

يعمل املعاجلون الطبيعيون بشلك مس تقل  . أأسايس من أأنظمة تقدمي خدمات الصحية للفرد واجملمتع  يعترب العالج الطبيعي هو جزء. العوامل البيئية
ىل منع اضطراابت احلركة أأو احلفا عادة التأأهيل و التأأهيل مع ختصصات طبية متعددة وخمتلفة اليت هتدف اإ ظ علهيا وأأيًضا بشلك تعاوين مضن برامج اإ

 .(WCPT, 2020)حلياة للأفراد اذلين يعانون من اضطراابت احلركة أأو اس تعادة الوظيفة املثىل ونوعية ا
العالج الطبيعي للعضالت والعظام ، : للعالج الطبيعي فروعا متعددة، حيث أأنه يتعامل مع مجيع ختصصات الطبية، ومن هذه التخصصات مثال

صاابت الرايضيةوالعالج الطبيعي للقلب والصدر ، والعالج الطبي العالج الطبيعي يف امراض النساء والوالدة  . عي للأعصاب ، والعالج الطبيعي لالإ
حبيث ميكّنك العالج . أأهداف العالج الطبيعي يه حتسني احلركة والقوة وختفيف الأمل واس تعادة الوظيفة البدنية .والعالج الطبيعي لأمراض الأطفال

نشطة الرتفهيية والصناعية كام يساعدك يف القيام الطبيعي من اس تئناف أأنشطتك املعتاد ة يف احلياة اليومية مبا يف ذكل العمل وادلراسة ومزاوةل الأ
ىل وظيفهتم . ابلأعامل املزنلية وحبد ادىن القيام ابلرعاية اذلاتية ذا اكنت االإصابة أأو املرض شديًدا بطبيعته ، فاإن الهدف هو مساعدهتم يف العودة اإ اإ

 .(Fransen, 2004)ايضًا يوفر العالج الطبيعي فوائد من خالل اس تخدام هنج غري جرايح  .حبدها الاقىص

ائيني وفقًا ملعهد جورج للصحة ادلولية جبامعة س يدين ، ميكن اس تخدام مجموعة واسعة من الطرق العالجية الغري معمتدة عىل الادوية من قبل أأخص
. (Carney, 2004)مبا يف ذكل العالجات اليدوية والعوامل الفزيايئية الكهربية والعالج احلراري والعالج املايئ والامترين املتدرجة  العالج الطبيعي ،

حلاالت اليت ميكن أأن تس تفيد من بعض ا. ميكن لأخصايئ العالج الطبيعي أأن يقوموا بعالج مجموعة متنوعة من احلاالت الطبية ، اعامتًدا عىل ختصصهم
وما بعد احتشاء عضةل ( CF)والتليف الكييس ( COPD)هذا النوع من العالج يه احلاالت القلبية الرئوية ، مثل مرض الانسداد الرئوي املزمن 

ت وامراض العمود الفقري ، وعالج اليد حلاالت مثل متالزمة النفق الرسغي واالإصبع الزندي ، ضعف العضالت والعظام مثل اصااب( MI)القلب 
صاابت احلبل الشويك ( TMJ)ومتزق الكفة املدورة ، واضطراابت املفصل الصدغي والفك السفيل  ، واحلاالت العصبية مثل السكتة ادلماغية ، واإ

صاابت ادلماغ  ت أأمراض  الأطفال مثل ، وحاال( traumatic brain injuries)، ومرض ابركنسون ، والتصلب املتعدد ، واخللل ادلهلزيي ، واإ
صاابت (muscular dystrophy)، والضمور العضيل(cerebral palsy)، والشلل ادلماغي( developmental delays)تأأخر المنو  ، واإ

سلس متعلقة ابلرايضة ، مثل الارجتاج ومرفق التنس ، كام للعلج الطبيعي دور يف حصة املرأأة مثاال  علج ضعف يف عضالت قاع احلوض ، وايضا 
 ,Smith)تشمل احلاالت الأخرى عالج الاصاابت ما بعد احلروق وايضا العناية ابجلروح والتقرحات يف القدم السكري . البول والوذمة اللمفية

2017). 

  :امهية البحث
اليت ترتدد عىل مراكز العالج الطبيعي يف بعض اقسام  تمكن امهية ادلراسة يف انشاء قاعدة بياانت حلرص والتعرف عىل الاصاابت والامراض

، يف العالج الطبيعي داخل مدينة طرابلس ، حيث تقوم مراكز العالج الطبيعي ابس تقبال الكثري من الأمراض والاصاابت من خمتلف  فئات اجملمتع 
حيث الحظ ادلارس انه يف ليبيا ال . أأولوايت ادلوةل  للحد مهنا البدلان ذات ادلخل املرتفع و املتقدمة ، تعترب الوقاية من الامراض والاصاابت من

توجد دراسات واحباث ابخلصوص، لتعرف عىل الشائع واملس تعيص من الاصاابت والامراض داخل اقسام العالج الطبيعي دلراس هتا وحتليلها 
 .  وعالهجا
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 :ادلراسات السابقة
 ادلراسة الأوىل: 

(Kaur, Ghosh, & Singh, 2018)  

 "س نة النساء املتقدمات يف العمر من غورداس بور   02-02انتشار الهتاب مفاصل الركبة وحمدداته يف الفئة العمرية من: "  العنوان
 200أأجريت ادلراسة عىل  عاًما، 02-02بني النساء يف سن  KOA والتأأكد من حمددات (KOA) هتدف ادلراسة لتقدير انتشار الهتاب الركبة

وأأس تخدم املهنج الوصفي املسحي ومت اس تخدام جدول . 0202أأبريل  - 0200مت مجع البياانت يف نومفرب . الهند -البنجاب  -امرأأة من غورداس بور
عالية يف الفئة  KOA  انتشارومت العثور عىل. ٪ 00.0مقابالت ش به منظم مجلع البياانت، واكنت أأمه النتاجئ  العثور عىل معدل انتشار عام بنس بة 

وأأيضًا أأس تنتج بأأن معدل . 00 ≤  اكنت نس بة احلاالت أأكرث يف الطبقة الاجامتعية والاقتصادية العالية ، ومؤرش كتةل اجلسم. س نة 02-02العمرية 
نقطاع الطمث ، وزايدة مؤرش كتةل اجلسم ، الانتشار يزداد مع تقدم العمر واكن مرتبًطا بشلك كبري ابحلاةل الاجامتعية والاقتصادية املرتفعة ، وا

 .ومنط احلياة املس تقرة

 ادلراسة الثانية: 
 (Amin ،Akhter و ،Rahman ،0200) 

 "تقيمي منط وأأمل اضطراابت اجلهاز العضيل الهيلكي اليت تتلقى خدمات العالج الطبيعي يف مراكز العالج الطبيعي اخملتارة يف مدينة داك : "العنوان

ج واكن الهدف من ادلراسة هو حتديد منط وتقيمي الأمل يف الاضطراابت العضلية الهيلكية اليت تتلقى  خدمات العالج الطبيعي يف مراكز العال
. واس تخدم اس تبيان معّدل وش به منظم مت اختباره مس بقًا مجلع البياانت 222اكن جحم العينة . اكنت دراسة مقطعية. طبيعي اخملتارة يف مدينة داكال 

ىل الفئة العمرية ( ٪0..0)واكنت أأمه النتاجئ بأأن غالبية  اكن معظم . س نة 00.00±  00.03للعمر  SD± اكن متوسط . س نة  00-20ينمتون اإ
اكن ( ٪0..0)تش نج العضالت . هو السائد( ٪20.0)فامي يتعلق بمنط الأمل ، اكن النوع املتقطع (. ٪23.22)ملرتددين من اذلكور من أ الم الظهر ا

٪ من 00.22من بني املس تجيبني ، (. Degenerative disease( )02.0٪)السبب الرئييس ل الم العضالت والعظام يلهيا الأمراض التنكس ية 
نفاذ احلراري ، 0..2.٪ معاجلة يدوية ، 00.00٪ مترين ، 0.00.ت تضمن عالهجم الشد ، احلاال ٪ عالج ابملوجات 30.22٪ موجات قصرية االإ

حصائيا بني اجلنس وشدة الأمل 00.20٪ أأشعة حتت امحلراء ، و 00.20فوق الصوتية ،  ع )٪ حتفزي كهرابيئ كعالج طبيعي اكن هناك فرق معتد به اإ
حصائية بني شدة الأمل ، اك( .2.20=   (. 2.222= ع )ن هناك أأيًضا فرق ذو دالةل اإ

 :أأهداف البحث
 .حرص وحتديد  الاصاابت والامراض داخل أأقسام العالج الطبيعي  -0

 :تساؤالت البحث
 ما يه أأكرث الأمراض واالإصاابت املرتددة  -0

 عىل أأقسام العالج الطبيعي؟
 العالج الطبيعي؟مايه اكرث الفئات العمرية ترددا عىل اقس مت  -0
 الطبيعي؟ ما يه أأكرث وظيفة ترتدد عىل أأقسام العالج -0
 هل توجد فروق معنوية بني اذلكور والاانث بنس بة للأمراض واالإصاابت؟ -2
 هل توجد عالقة ارتباط بني الفئات العمرية والاصاابت والامراض؟ -0

جراءات البحث  :اإ
 . اتبع البحث املهنج الوصفي املسحي وذكل هبدف حرص وحتديد الاصاابت والامراض  :املهنج

 .طرابلس احلاالت املرتدد عىل أأقسام العالج الطبيعي مبدينة: اجملمتع 
املستشفى )مبدينة طرابلس ويه  (0203-00-00ايل  0203-0-0)مت اختيار العينة ابلطريقة العشوائية من أأرش يف ثالثة مستشفيات من   :العينة

حاةل مبختلف الفئات العمرية ومجليع  (1935)حيث اكن قوام العينة( مستشفى طرابلس املركزي– مستشفى احلوادث ابوسلمي –اجلامعي طرابلس 
 .الوحدات العالجية

 (.كزي مستشفى طرابلس املر –مستشفى احلوادث ابوسلمي  –املستشفى اجلامعي طرابلس ): اجملال املاكين
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 ..03/20/020اىل  .00/20/020الفرتة الزمنية اليت اس تغرقت الإجراء البحث : اجملال الزمين
 .اس تخدام اس امترة مجلع البياانت:أأدوات مجع البياانت

 :عرض النتاجئ ومناقش هتا
 يوحض توزيع الفئة حسب اجلنس (0)جدول 

%النس بة املئوية التكرار اجلنس  

32.85 682 ذكور  %  

انث  %60.31 1252 اإ

مريض ( 0.00)واخلاص بتوزيع اجلنس للمرىض واملصابني اذلين يرتددون عىل اقسام العالج الطبيعي والبالغ عددمه ( 0)يتضح من اجلدول 
 % .02.00وان نس بة الاانث % 00.30ومصاب، بأأن نس بة اذلكور شلكت 

 يبني افرد عينة البحث موزعة حسب العمر (0)جدول 
% النس بة املئوية التكرار الفئات العمرية  

20-02  2. 0.30 

00 - 02  02. 0.00 

00 - 02  002 00.20 

00 - 22  000 00... 

20 - 02  220 00.23 

00 - 02  200 02.00 

00 - 22  000 02.32 

20 - 32  20 0.00 

30 - .2  00 2.00 

.0 - 022  0 2.20 

واخلاص بتوزيع املصابني واملرىض اذلين يرتددون عىل اقسام العالج الطبيعي حسب الفئات العمرية ابن اكرث الفئات العمرية ( 0)يتضح من اجلدول 
من اجاميل املرىض % 02.00ميثلون ( 02-00)، بيامن اذلين ترتاوح اعامرمه بني % 00.23حيث شلكت ( 02-20)مه اذلين ترتاوح اعامرمه 

 % ( .2.20-% 00.23)ملصابني، بيامن تراوحت نسب ابيق الفئات العمرية بني وا

 يبني افراد عينة البحث موزعة حسب الوظيفة 0جدول 
 %النس بة املئوية  التكرار الوظائف

داري  15.37 319 اإ

 0.10 2 اس تاذة جامعية

 2.65 55 معل حر

 1.45 30 حريف

 0.63 13 دكتور

 36.42 756 ربة بيت

 0.92 19 رجل أأمن

 1.45 30 سائق

 0.34 7 صيدالين

 9.54 198 طالب

 2.55 53 طفل

 0.05 1 عاطل
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 0.24 5 فين حصي

 1.20 25 همندس

 7.51 156 متقاعد

 0.43 9 حماىم

 10.50 218 معمل

 1.88 39 ممرضة

واخلاص بتوزيع املصابني واملرىض اذلين يرتددون عىل اقسام العالج الطبيعي حسب الوظيفة حيث اكن ترتيهبم تنازيل عىل  (0)يتضح من اجلدول 
%( 02..)بيامن اكنت نس بة الطلبة %( 02.02)، املعلمني بنس بة %(00.02)، الاداريني بنس بة %( 00.20)النحو الايت رابت البيوت بنس بة 

 .من اجاميل النسب%  0امن اكنت ابيق الوظائف اقل من ، بي%( 2.00)واملتقاعدين 

 يوحض توزيع الاصاابت والامراض (2)جدول 
 %النس بة املئوية  التكرار الأمراض واالإصاابت ت

 19.89 413 الظهر اصاابت وامراض أأسفل 1

 15.85 329 الرقبة اصاابت وامراض 2

 15.41 320 املفاصل الهتاب 3

 4.14 86 الكتف جتمد 4

 3.42 71 ادلماغية اجللطة 5

 3.08 64 مفصل الرسغ واليد اإصاابت 6

 3.03 63 املرفق اإصابة 7

 2.84 59 الوهجيي الشلل 8

 2.79 58 الاكحل التواء 9

 2.41 50 الساق كرس يف 10

 1.93 40 الساعد كرس يف 11

 1.59 33 الرضفة احتاكك يف 12

 1.54 32 للأطفالادلماغي  الشلل 13

 1.2 25 عظمة الفخذ كرس يف 14

 1.2 25 الهتاب اللفافة الأمخصية 15

 1.16 24 الهتاب مفصل الكتف 16

 0.92 19 القدم مسامر 17

 0.92 19 قطع يف الغرضوف الهاليل 18

 0.92 19 خلع الكتف 19

 0.77 16 كرس العضد 20

 0.72 15 وتر أأخيل الهتاب 21

 0.58 12 اجلنف 22

 0.53 11 الصابونة كرس يف 23

طالق 24  0.53 11 النار اإ

 0.43 9 استئصال الثدي 25

 0.43 9 وتر العضةل فوق الشوكية الهتاب 26

 0.39 8 الرابط الصلييب الأمايم متزق 27
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عىل اقسام العالج الطبيعي بأأن أأكرث الأمراض واالإصاابت املرتددة عىل أأقسام العالج  واخلاص بتوزيع الاصاابت والامراض( 2)يتضح من اجلدول 
، %(00.30)بنس بة  اصاابت وامراض الرقبة، %( .3..0)بنس بة  الظهر اصاابت وامراض أأسفلالطبيعي اكن ترتيهبم تنازيل عىل النحو التايل 

من اجاميل %( 2)، بيامن اكنت ابيق الاصاابت والامراض اقل من %(2.02)و اكنت نس بة جتمد الكتف %( 00.20)الهتاب املفاصل بنس بة 
 .النسب

 ملتغري الامراض والاصاابت ابلنس بة للجنس( ت)يبني نتاجئ اختبار  (0)جدول 

 املتغري اجلنس
الوسط 
 احلسايب

االإحنراف 
 املعياري

 قمية ت

حصائية  ادلالةل االإ
 احملسوبة

مس توى 
 ادلالةل

االإصاابت  ذكور
 والأمراض

26.799 14.572 
 ال توجد دالةل 0.068 1.823

انث  14.256 25.544 اإ

 0.34 7 الوهجيي الشلل 28

 0.34 7 احلفنا القدم 29

 0.34 7 الورايث للورك اخللع 30

 0.34 7 العضدية شلل الضفرية 31

 0.29 6 الساقطة القدم 32

 0.29 6 كرس القدم 33

 0.29 6 كرس احلوض 34

 0.24 5 الساقطة اليد 35

 0.19 4 الظهر حتدب 36

 0.19 4 التصلب املتعدد 37

 0.19 4 شلل نصفي طويل بعد حادث 38

 0.19 4 الورك اللكي استبدال 39

 0.19 4 استبدال مفصل الركبة اللكي 40

 0.14 3 الهتاب السحااي 41

 0.14 3 متزق وتر الصابونة 42

 0.14 3 سلس البول 43

 0.1 2 برت الساق 44

 0.1 2 متزق العضالت ادلوارة للكتف 45

 0.1 2 السلسةل املشقوقة 46

 0.05 1 الفقري الانقسام 47

 0.05 1 القوس الكتفي متالزمة 48

 0.05 1 الصدر عدوى 49

 0.05 1 املسطحة القدم 50

 0.05 1 الرأأس استسقاء 51

 0.05 1 التقعر  زايدة 52

 0.05 1 الصفيحة الفقرية استئصال 53

 0.05 1 الشلل السفيل 54

 0.05 1 شلل رعايش 55
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الفرق يف مس توى الامراض والاصاابت يف جممتع البحث اىل ان طبيعة الفروق الظاهرة غري داةل احصائية وقد بينت النتاجئ ( 0)يوحض جدول 
يضاح نبني ان قمية (ت)املس تخلصة من حتليل اختبار  وهذا ما يؤكد ( 2.203)عند مس توى دالةل ( 0.300)احملسوبة اكنت ( ت)عىل ذكل ولالإ

 .عدم وجود فروق داةل احصائية بني اذلكور والاانث يف متغري الامراض والاصاابت

 عالقة الارتباط بني العمر والامراض والاصاابت (0)جدول 

 العمر
واالإصاابت الأمراض  

 (**)0.134 معامل الارتباط

 0.000 مس توى ادلالةل

(2.20)معامل الارتباط مبس توى دالةل **   

رتباط طردية بني العمر والاصاابت والامراض جيث اكنت ( 0)لوحظ يف جدول ( بريسون)ابس تخدام معامل الارتباط البس يط  ابن هناك عالقة اإ
  2.20مبس توى دالةل ( 2.222)بدالةل  (2.020)قمية معامل االإرتباط 

 :مناقشات

اصاابت ( ٪.3..0)أأسفل الظهر اصاابت وامراض يف هذه ادلراسة ، اكنت أأكرث الاصاابت والامراض داخل اقسام العالج الطبيعي ش يوعًا يه 
حيث اتفقت مع نتاجئ دراسة (. ٪0.02)والسكتة ادلماغية ( ٪2.22)وجتمد الكتف ( ٪00.20)والالهتاب املفاصل ( ٪00.30)الرقبة  وامراض

ختالف الرتتيب حيث وجد أأن أ الم الرقبة أأكرث من أ الم أأسفل الظهر  0200أأجريت يف مدينة داك عام  يف أأكرث االإصاابت والأمراض ش يوعا مع اإ
كام أأظهرت اختالفًا طفيفًا عن دراسة أأجريت يف فيصل أأابد عام  (Rahman ،0200، و Amin ،Akhter)يف قسم العالج الطبيعي . املتكررة

الرقبة وتأأخر  اصاابت وامراض الظهر و اصاابت وامراض، حيث اكنت النتاجئ الأكرث ش يوعًا يف مراكز العالج الطبيعي يه مشالك الكتف  0202
ووجد أأن عدد النساء . (Yaqub, Kashif, & Heera, 2014)س توى المنو والسكتة ادلماغية واالإصاابت الرايضية عىل التوايل املقبول يف هذا امل 

أأظهرت النتاجئ بوجود عالقة طرية بني العمر و االإصاابت والأمراض معرفة يف (. ٪23)والرجال ( ٪00)أأكرب من الرجال حيث بلغت نس بة النساء 
أأن أأكرث الفئات العمرية ترددا عىل أأقسام (  0)كام بني اجلدول (.زادت نس بة االإصاابت والأمراضلكام زاد تقدم التقدم يف العمر (. )0)اجلدول 

ىل  20العالج الطبيعي اكنت من  ٪ ،  0..0بنس بة ( 200)، اكنت الوظيفة الأكرث ترددا يه لرابت البيوت ، حيث بلغت ( 0)يف اجلدول . 02اإ
داريني  داراًي، وبنس بة ( 0.0)يلهيا االإ  (. ٪02.2معلًما،  003)، واثلث وظيفة للمعلمني  ٪ 02.0اإ

ومن جانب اخر اظهرت  هذه ادلراسة ،ان عدد حاالت الاضطراابت العصبية اكنت دلى الأطفال ، ومشلت الشلل ادلماغي ، وسقوط القدم ، 
، واكنت النتاجئ أأن معظم  0200اي عام وشلل الضفرية العضدية ، حيث توافقت نتاجئ هذه ادلراسة مع بعض النتاجئ من دراسة أأجريت يف نيجري

 .(Adelugba , et al., 2011)، واختلفت يف بقية النتاجئ . احلاالت يه الشلل ادلماغي
حصائية بني اذلكور واالإانث عىل متغري االإصابة أأو املرض( 0)ومن اجلدول   تبني لنا بعدم وجود فروق داةل اإ

 : الاس تنتاجات

ث يف هذه ادلراسة وجد أأن احلاالت الأكرث ترددا عىل أأقسام العالج الطبيعي اكنت الاصاابت والامراض أأسفل الظهر ، كام بينت ادلراسة االإان
 . س نة يه الاكرث حضورا( 02-20)أأظهرت ادلراسة ايضا ان الفئات العمرية  من. أأكرث تردداً من اذلكور ، واكنت معظمهم  من رابت بيوت 

 :ياتالتوص 

 . من املس تحسن اجراء البحث  عيل عينة اكرب وتكون عىل املس توى الوطين للحصول عىل نتاجئ أأكرث دقة وواقعية ● 
 .جيب عىل أأقسام العالج الطبيعي  اس تخدام احلوس بة لتسجيل البياانت واملعلومات الأساس ية والربامج العالجية  املطلوبة  ●
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تأ ثري اس تخدام تدريبات املقاومة البالستية عىل حتسني بعض الوظائف الفس يولوجية 
 حلاكم كرة القدم( Mercato)والصفات البدنية اخلاصة ابختبار 

 أ محد بشري احلوتة .أ                       ا سامعيل عامر الطائش.أ            أ  محد محمد عوينة    .أ  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ومشلكة البحث مقدمة 1/1
ادلوا والهيئـات ووسـائل رؤسـا  تعد كرة القدم اللعبة الشـعبية اأ و    معمـد دوا العـاا والـى حتمـري من ـري مـت والمـات والرعايـة مـت 

جرا  اأ حباث العلمية الى تتناوا اللعبة ابدلراسة والتحليل الباح ونتسابق  اذه اللعبةال عالم اخملتلفة، ومع انتشار  ىل ا   . ا 
متطـورة، لرعـع مسـ تو  تدريبية ويعد جماا حتنمي كرة القدم مت احملاور الرئيس ية الى تسعري ورا اا ادلوا املتقدمة مس تحدثة طرقًا ووسائل    

دارة املبارايت لتحقيق أ عىل املس توايت ادلولية   الرايضـيةحمك كرة القدم مت حاكم اأ نشـطة يُعترب و  (0221، ابوعبده) .واحملليةأ دا  احلاكم   ا 
عاتقه عب  كبري ويؤدي دوره   ظروف صعبة، حيث يشلك اتساع مساحة امللعب وحركة عدد كبري مت الالعبني عىل مـد   يقع عىلاذلي 

 .اأ خر تسعني دقيقة عبئًا يس تدعري مت احلمك أ ن يبذا هجداً بدنيًا وذانيًا وعصبيًا لفرتات طويةل نسبيًا عت غريه مت حاكم اأ نشطة الرايضية 
 (0212، جامس)

متـتت مبـارايت كـرة القـدم أ ن الهائـل   النـواا البدنيـة واملهاريـة واخلططيـة لالعبـني العلمـ  التقدم   الس نوات اأ خرية ومع ومت املالحظ 
يقاع رسيع ومناورات مس مترة بني ادلعاع والهجوم طيةل شوط  املباراة، مما يرُبز ادلور النبري  وما يقع عليه مت أ عبا  ممتثةل   املالحمـة  للحمكاب 

نون، واملتابعة املس مترة ورضورة التواجد   أ ماكت لعب النرة ومراقبة حتراكت الالعبني وكذكل التواجد   اأ ماكت الصـحيحة الـى حـدداا القـا
يتحقـق و ، ، والرتكت اذلاين الشديدغيري وجتاهيتطلب مت احلمك رضورة جماراة حركة الالعبني مت اجلري الرسيع املفاجئ ورسعة ت  اذلياأ مر 
ونتمام   التدريب وعق مرانمج مقنن حبيث مينت مت خالهل رعع كفا ة معل اأ هجـةة الوظيفيـة ادلاخليـة ذات التـأ ثري املبـا  خالا مت ذكل 

نتاج الطاقة ة، حتمل الرسـعة، التحمـل ادلوري  ، الرشاق الرسعة)  املمتثةل اخلاصة حباكم كرة القدم و القدرات البدنية  تمنية وتطويرومت مث  ،ل 
 (0222، نصيف) .احىت هنايهتو بأ عىل مس توي ممنت منذ بداية املباراة أ دا  دوره مت احلمك حىت يمتنت  ،(التنفيس

خضـاع  اكم لـبعض احلـوللتأ كد مت جااةية احلاكم بدنيًا ووظيفيًا لبذا اجملهود اذلي يواكب متطلبات املباراة، عقد أ قر ال حتاد ادلو  لنرة القدم ا 
 (FIFA, 2020). رياكتوال ختبارات البدنية والوظيفية قبل لك مناعسة سوا  اكنت حملية أ و دولية أ و قارية حتت مسمري اختبار م

بقطع مساعة الساحة  حمكيقوم  املرحةل اأ وىلمرحلتني،  مت( 0202 - 0219)لعام حلاكم كرة القدم ( Mercato)يتنون اختبار مرياكتو حيُث 
راحة قـدراا دقيقـة ونصـف عقـ ،  تنرار وأ خرمرات بني لك  6مع تنرار اذه املساعة  ،ثواين 6,22عت  ل تةيد   مدة رتم 02قصرية قدراا 

مـرات بـني لك تنـرار  5ثواين، مع تنرار اذه املساعة  2,,0ل تةيد عت     مرت   مدة  02بيامن يقوم احلمك املساعد بقطع مساعة قصرية قدراا 
اثنيـة، مـع  15ل تةيـد عـت     مـرت   مـدة 5,يقوم حمك الساحة بقطـع مسـاعة قـدراا  واملرحةل الثانيةوأ خر راحة قدراا دقيقة ونصف عق ، 

مـرت   مـدة ل تةيـد  5,امن يقوم احلمك املساعد بقطع مساعة قـدراا اثنية، بي 11    مرة بني لك تنرار وأ خر راحة قدراا 02تنرار اذه املساعة 
وخالا أ دا  احلمك لالختبار يمت قياس معـدا النـبض، اثنية،  02مرة بني لك تنرار وأ خر راحة قدراا  02اثنية، مع تنرار اذه املساعة  15عت 

 (FIFA, 2020)ة القلب، واجلهاز ادلوري، واجلهاز التنفيسوالسعة احليوية للرئتني، والنفا ة الوظيفية للجسد وذكل للتأ كد مت سالم
مت خالا خربته كحمك معمتد ابل حتاد اللييب لنرة القدم ومعايش ته للواقع الراييض ما ميـر بـه احلـاكم مـت صـعوابت   رعـع  الباح ونوقد لحظ 

دريبيـة كفا هتد البدنية والوظيفية قبل انطالق لك مومس راييض، ووعلد عىل اخلربة اذلاتية للك حمك عىل حـده واعتقـار اخلـربة الرايضـية والت
 .عدم وجود مرانمج تدرييب مقنن علميًا ومعد سلفًا مت قبل وحتاد اللييب ليمت تطبيقه عىل احلاكما ضاعة عىل ذكل م، دل  أ غلب احلاك

الوظـائف الفسـ يولوجية حتسـني اأ ساليب التدريبية احلديثة والى تعمـل عـىل الوسائل و عت أ عضل والتقيص ابلبحث  الباح وندعع  اذلياأ مر 
وتمنية وتطوير القـدرات البدنيـة اخلاصـة حبـاكم كـرة ، (، والنفا ة الوظيفية للجسدواحلد اأ قىص لس هتالك اأ كسجنيمعدا النبض، )املمتثةل   

، (Mercato)اختبـار مرياكتـو ، وذكل حىت يمتنت احلمك اجتياز (الرسعة، الرشاقة، حتمل الرسعة، التحمل ادلوري التنفيس)القدم واملمتثةل   
عىل ادلراسات والبحوث العلميـة واجملـتات املتصصصـة  وطالعومت خالا ، .بأ عىل مس توي ممنت منذ بداية املباراة وحىت هنايهتا وأ دا  دوره

مـت تـأ ثريات  ملـا هلتـدريبات املقاومـة البالسـتية أ سـلو  اسـ تخدام ا    البـاح ونتوصـل    جماا طرق وأ ساليب ووسائل التـدريب الـراييض
جيابية ععاةل عىل  احلـد اأ قىصـ لسـ هتالك  وزايدة، معـدا رضابت القلـب اخنفـا )مهنـا و ،   اجلسـد بعـض الوظـائف الفسـ يولوجيةحتسـني ا 

الرسـعة، الرشـاقة، حتمـل الرسـعة، )مهنـا تطـوير بعـض القـدرات البدنيـة اخلاصـة، تمنيـة و ، و (، ورعع النفا ة الوظيفية العامة للجسداأ كسجني 
 (Newton et al., 2006) .اأ كسجيينوزايدة القدرة عىل وس مترار   اأ دا  احلريك   وجود ادليت  ،(التحمل ادلوري التنفيس
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جيابيـة ، أ ن تدريبات املقاومة البالستية او أ حد أ ساليب التدريب احلديثـة(م0220)واذا ما ذكره عيل محمد طلعت  ، ذو تـأ ثري ل يقـل كفـا ة وا 
  حتسني العديد مت الوظائف الفس يولوجية للجسد، وتمنية وتطوير العديد مـت القـدرات البدنيـة اخلاصـة، عت ابيق أ ساليب التدريب اأ خر  

، طلعت.)شدة لالعبمت أ قىص % 62:  02ما بني حراكت بأ قىص رسعة ممننة ضد مقاومات متوسطة ترتاوح وذكل عند ونتمام عىل أ دا  
0220) 

ضد مقاومـات متوسـطة تـرتاوح حراكت بأ قىص رسعة ممننة  ، أ نه عند أ دا (0212)امس جأ ظهرت نتاجئ ادلراسة الى قام هبا ويتفق ذكل مع ما 
، وحتسـني العديـد مـت الوظـائف يه أ كـ  عاعليـة   زايدة جرجـات القـدرة املياكنينيـة لالعـب شـدة لالعـبمـت أ قىصـ % 2,: 05ما بـني 

 (0212، جامس. )هلالفس يولوجية 
ىل (م0212)ويذكر  يف عيل طه، أ محد محمد زيك    Joseph h Pilatesجوزيـف بـيالت   اأ ملـاين، أ ن أ سلو  التدريب البالس ى يُنسب ا 

ورايضات ادلعاع عت النف ، وأ ن احلركة البالسـتية  اذل  ابتنر وطور اذا النوع مت التدريبات مت خالا خرباته   امجلباز، ومترينات اليوجا،
والى تبـدأ  احلركـة، واملـرحةل الثانيـة ( concentric)متر بثالث مراحل رئيس ية املرحةل اأ ولية للحركة وتمت بواسطة ونقبا  العضيل ابلتقصري 

املـرحةل اأ وىل، واملـرحةل الثالثـة ويه مـرحةل تنـاقع الرسـعة املتـودلة   ( مكيـة احلركـة)يه مرحةل وحندار أ و الهبوط والى تعمتد عىل العجةل 
(deceleration ) واملصحوبة ابلنقبا  العضيل ابلتطويل(eccentric( .)0212، طـه و زيك )البالسـتية  والتـدريباتballistic training 
. مت أ قىص شدة لالعب% 2, :05قدرة العضالت عىل أ دا  حراكت بأ قىص رسعة ممننة عند مقاومات خفيفة ومتوسطة ترتاوح مت  عىل أ نه"
تدريبات املقاومة البالستية عىل أ هنا قدرة العضالت عىل أ دا  حراكت بأ قىص رسعة ممننة ضد مقاومات ترتاوح ما بـني  ان ، كام(0221، لبيب)
 (0210،اجلواري . )لالعبمت أ قىص شدة % 62 :02

ىل أ ن (م0210)وتُشري نتاجئ ادلراسة الى قام هبا ايرس حمفوظ اجلواري  يشـمل عـىل تـدريبات ابسـ تخدام كـرات  التدريب البالس ىأ سلو  ، ا 
مـت أ قىصـ ثقـل مينـت لالعـب رععـه وبرسـعات % 62 :02أ ثقاا، أ و رعع أ ثقاا خفيفة الوزن بنسـ بة مـا بـني  جرت وأ  أ ثقاا،  أ و جاكيتطبية، 

اـذا ابل ضـاعة وتـدريبات الرسـعة، عالية، ويُس تخدم للتغلب عىل نقع الرسعة الناجتة عت التدريب التقليدي ابأ ثقاا، والتـدريب البليـومرتي، 
ىل تمنية وتطوير العضالت العامةل واملقابةل واملثبتة للحركة  (0210، اجلواري) ا 

ليـه  ىل Newton et al (0226)نيـ  و اخـرون ويُؤيـد ذكل مـا اشـار ا  عبـارة عـت مـرانمج متاكمـل لتـدريب  البالسـ ىالتـدريب  أ سـلو ، ا 
، الهـدف مت أ قع شد لالعـب% 62% : 02ترتاوح ما بني  ومتوسطةضد مقاومات خفيفة عضالت اجلسد مت خالا أ دا  تدريبات رسيعة 

حتسني معدا رضابت القلب، وزايدة السعة احليوية للرئتني، ورعع النفا ة الوظيفيـة العامـة للجسـد، وتمنيـة وتطـوير الرسـعة مهنا او  اأ سايس
مما ينتج عنه بعض التغريات ال جيابية أ هجـةة اجلسـد اخملتلفـة وزايدة القـدرة عـىل ال  ـاز القصو ، وحتمل الرسعة، والتحمل ادلوري التنفيس، 

 (Newton et al., 2006). ف اأ نشطة الرايضيةالراييض   جتل
تـأ ثري اسـ تخدام تـدريبات املقاومـة البالسـتية عـىل حتسـني بعـض للقيام هبذه ادلراسة العلمية حمـاوًل التعـرف عـىل مـد   الباح ونواذا ما دعع 

، النفـا ة واحلـد اأ قىصـ لسـ هتالك اأ كسـجنيمعـدا رضابت القلـب خـالا اجملهـود البـدين عـا  الشـدة، )  الوظائف الفس يولوجية املمتـثةل 
الرسـعة القصـو ، الرشـاقة، حتمـل الرسـعة، ، وتطوير الصفات البدنية اخلاصـة ابختبـار مرياكتـو حلـاكم كـرة القـدم واملمتـثةل   (الوظيفية للجسد

 حباكم كـرة القـدموقد تنون اذه ادلراسة ا ضاعة علمية أ مام املدربني واملتصصصني   وضع الربامج التدريبية اخلاصة  ،(التحمل ادلوري التنفيس
س تفادة مهنا   جماا التدريب الراييض وال رتقا    .  مبس تو  جااةية احلاكم بدنيًا ووظيفيًا وذانيًا لبذا اجملهود اذلي يواكب متطلبات املباراةلال 

ليهأ مهية ال  1/0  بحث واحلاجة ا 
واحلـد اأ قىصـ ، معـدا رضابت القلـب)املمتـثةل   حتسني بعـض الوظـائف الفسـ يولوجية التدريب البالس ى    أ سلو مد  عاعلية  تأ كيد -1

 .(، النفا ة الوظيفية للجسدلس هتالك اأ كسجني

ظهار مد  عاعلية أ سلو  التدريب البالس ى   تمنية وتطوير الصفات البدنية  -0 الرسـعة )اخلاصة ابختبار مرياكتو حلاكم كرة القدم واملمتـثةل   ا 
 .(القصو ، الرشاقة، حتمل الرسعة، التحمل ادلوري التنفيس

ثبات مد  أ مهية اذه ادلراسة   تطوير الربامج التدريبية اخلاصة  -0  .حباكم كرة القدما 

ىل ا جرا  دراسات علمية مشاهبه الباح ون االمتُوجيه  -0  .عىل حاكم رايضات أ خر ني ا 
ىل التعرف عىلهيدف :  أ اداف البحث 1/0  :اذا البحث ا 
واحلـد اأ قىصـ معدا رضابت القلب خـالا اجملهـود البـدين عـا  الشـدة، )تدريبات البالستية عىل املتغريات الفس يولوجية املمتثةل   ال تأ ثري  -1

 (النفا ة الوظيفية للجسد اأ كسجني،لس هتالك 
الرسـعة القصـو ، الرشـاقة، حتمـل الرسـعة، التحمـل ادلوري )تدريبات املقاومـة البالسـتية عـىل املتغـريات البدنيـة اخلاصـة املمتـثةل   تأ ثري  -0

 (.التنفيس
 .تأ ثري أ سلو  تدريبات املقاومة البالستية عىل نتاجئ اختبار مرياكتو حلاكم كرة القدم -0
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 عرو  البحث 1/0
معـدا رضابت القلـب خـالا )املتغـريات الفسـ يولوجية املمتـثةل   بني القياسات القبلية، والقياسـات البعديـة   توجد عروق داةل ا حصائيًا  -1

 .، لصاحل القياسات البعدية(، النفا ة الوظيفية للجسدواحلد اأ قىص لس هتالك اأ كسجنياجملهود البدين عا  الشدة، 
الرسـعة القصـو ، الرشـاقة، )املتغـريات البدنيـة اخلاصـة املمتـثةل   توجد عروق داةل ا حصائيًا بني القياسات القبلية، والقياسات البعديـة    -0

 .لصاحل القياسات البعدية، (حتمل الرسعة، التحمل ادلوري التنفيس
 .لصاحل القياسات البعدية نتاجئ اختبار مرياكتو حلاكم كرة القدم   توجد عروق داةل ا حصائيًا بني القياسات القبلية، والقياسات البعدية -0
 بعض املصطلحات العلمية قيد البحث 1/5
مت أ قىصـ % 62:  02 ما بنيمقاومات ترتاوح  ضدقدرة العضالت عىل أ دا  حراكت بأ قىص رسعة ممننة او : التدريب البالس ىأ سلو   -1

 (0210، اجلواري)شدة لالعب
 (0222، عباس.)حماوةل التغلب عىل مساعة معينة   أ قرص زمت ممنت :القصو الرسعة  -0
القدرة عىل التحمل لفرتة طويةل دون ابوط مس تو  النفا ة أ و الفاعلية وذكل ابس تخدام مجموعات كبرية مت او  :التحمل ادلوري التنفيس -0

 (0210، حامد ) .ادلوري والتنفيس بصورة طبيعيةالعضالت ومبس توايت متوسطة مت امحلل مع اس مترار معل اجلهازيت 
 (0222،عباس. )ممننةيه القدرة عىل حتمل أ دا  احلراكت امللثةل املتنررة لفرتات قصرية بأ قىص رسعة  :حتمل الرسعة -0
، حـامد ) .حصـي يه املقدرة عىل تغيري أ وضاع اجلسد أ و رسعتـه أ و اجتاااتـه عـىل اأ ر  أ و   الهـوا  بدقـة وانسـ يابية وتوقيـت : الرشاقة -5

0210) 
ىل عدد رضابت القلب : معدا النبض -6 مواهجـة ادلم    اأ ورطـ وينشـأ  نتيجـة لنقبـا  عضـةل القلـب ومتـدد  ادلقيقـة،  مصطل  يشري ا 

ىل   (0222، سالمة. )اأ ورط املدعوع مت القلب ا 
 (0222، سالمة. )او مكية اأ كسجني الى يس هتلنها الفرد بعد أ قىص هجد ويقاس ابللرت: (Vo2max)احلد اأ قىص لس هتالك وكسجني  -,

 السعة احليوية للرئتني ابللرت                                                 
 =   النفا ة الوظيفية للجسد -1

 (0220، س يد)  للجسد ابملرت املربع اخلاريجمساحة السط                                      
 :مت وطالع عليه مت دراسات سابقة مرتبطة يس تعرضها كام ييل ون  حدود ما تيرس للباح ادلراسات السابقة واملرتبطة 0/2
تأ ثري اس تخدام تدريب املقاومة البالستية عىل بعض املتغريات البدنيـة واملهاريـة لالعـيب كـرة " :بعنوان ،(م0220)دراسة عيل محمد طلعت  -1

اسـ تخدم ، و اس هتدعت ادلراسة معرعة تأ ثري اس تخدام تدريب املقاومة البالستية عىل بعض املتغريات البدنية واملهارية لالعيب كـرة السـةل ،"السةل
حدااام جتريبية، واُأخر  ضابطة الباح ون ( 16)عينـة قوااـا ، واش متلت ادلراسـة عـىل املهنج التجرييب ابس تخدام التصممي التجرييب جملموعتني ا 

مه نتاجئ ادلراسـة زايدة القـدرة العضـلية، والرسـعة، والرشـاقة واكنت أ   س نة لناش يئ كرة السةل،( 16)لعبني للك مجموعة حتت ( 1)لعب بواقع 
 (0220، طلعت.)%.,0,2, -% 16,0ت زايدة مت مبعدل
عاعلية اسـ تخدام أ سـلو  التـدريب البالسـ ى عـىل تطـوير أ قىصـ قـدرة عضـلية " : بعنوان ،(م0212)دراسة حسر رشدي محمود ش بانة  -0

والقـوة املمـتة ابلرسـعة اس هتدعت ادلراسة معرعة تـأ ثري أ سـلو  التـدريب البالسـ ى عـىل تمنيـة وتطـوير القـوة القصـو ، ، "لالعبات ريم الرم 
لعبات لـر  الـرم  واملسـجلني بأ نديـة مرصـ ( 6)اش متلت العينة عىل ، و ة املهنج التجرييبالباح وناس تخدمت ، و لذلراعني لالعبات ريم الرم 

   املسـ تو  الر ـ  للعينـة ، والقوة املمتة ابلرسـعة لذلراعـني، وحتسـنيالقصو أ مه نتاجئ ادلراسة حدوث تمنية وتطوير   القوة ، واكنت اخملتلفة
  (0212،ش بانة) .قيد ادلراسة

تأ ثري تدريبات القوة الرسيعة البالستية   تصويب منتصب العاملقة   كرة اليد ": بعنوان ،(م0212)دراسة  يف عيل طه، أ محد محمد زيك  -0
الرسـيعة والتعـرف عـىل مـد  تأ ثرياـا   حتسـني اـارة  واس هتدعت ادلراسة تصممي مرانمج تدرييب ابلس ى حيتوي عـىل تـدريبات للقـوة، "مبرص

والبعـدي، ن املهنج التجـرييب ابلتصـممي التجـرييب للمجموعـة الواحـدة ابسـ تخدام القيـاس القـبيل الباح وانواس تخدم ، التصويب لناش يئ كرة اليد
، (سـ نة 11حتـت )وس  ادللتـا  –لقويم للعاملقة لعب مت اختيارمه ابلطريقة العمدية مت لعيب منتصب املرشوع ا( 02)واش متلت العينة عل 

جيـار   تطـوير ، واكنـت أ مه (م0212 – 0229)بصاةل اس تاد طنطا الراييض ملومس  نتـاجئ ادلراسـة أ ن تـدريبات املقاومـة البالسـتية لهـا تـأ ثري ا 
 (0212، طه و زيك) .مس تو  املتغريات البدنية، وحتسني عنارص املتغريات املهارية قيد ادلراسة

نفجاريـة، والقـوة املمـتة ": بعنوان ،(م0212)دراسة منري محمود جامس  -0 تأ ثري أ سلو  التدريب البالسـ ى والبليـومرتي عـىل تطـوير القـوة ال 
واس هتدعت ادلراسة التعرف عىل تأ ثري لك مت أ سـلور التـدريب البالسـ ى ، "ابلرسعة للرجلني وبعض املهارات اأ ساس ية دل  لعيب كرة القدم

نفجارية، والقوة املمتة ابلرسعة للرجلني وبعض املهارات اأ ساس ية دل  لعـيب كـرة القـدموالب   البـاح ونواسـ تخدم ، ليومرتي عىل تطوير القوة ال 
مه ، واكنـت أ  لعب مت لعـيب كـرة القـدم ملكيـة الرتبيـة الرايضـية بامعـة بغـداد( 00)واش متلت العينة عىل ، للمجموعة الواحدة املهنج التجرييب
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 .، والقوة املمتة ابلرسعة للرجلني وبعض املهارات اأ ساس ية دل  لعيب كرة القدم قيد ادلراسةونفجاريةنتاجئ ادلراسة حدوث تمنية تطوير القوة 
 (0212،جامس )
، "  لعـيب ال سـنوا تأ ثري تدريبات املقاومة البالستية عـىل عاعليـة اأ دا  الفـين دل": ، بعنوان(م0211)دراسة اا  محمد رضا موىس  -5

الفنيـة واس هتدعت ادلراسة التعرف عىل تأ ثري تدريبات املقاومة البالستية عىل تمنية بعض املتغريات البدنية اخلاصة، وحتسني دقة بعض املهـارات 
راسـة عـىل لعــيب واشـ متلت عينــة ادل، املـهنج التجـرييب ابلتصـممي التجــرييب للمجموعـة الواحـدة البــاح ونواسـ تخدم ال سـنوا ، دل  لعـيب 

مه نتاجئ ادلراسة اناك تأ ثري ا جيار لس تخدام تدريبات املقاومات البالسـتية   س نة، واكنت أ  ( 19)ال سنوا  بنادي بتية احملةل النرب  حتت 
ة البـبة املسـقطة اأ ماميـة وزايدة دقـة البـبة املسـ تقاة اأ ماميـة واخللفيـة، ودقـ( ورد الفعـل لليـد والقـدم)تمنية املتغري البدنية قيد ادلراسة، 

 (0211، موىس) .واخللفية

تأ ثري اس تخدام التدريب البليومرتي والتدريب البالسـ ى عـىل تطـوير بعـض الصـفات ": ، بعنوان(م0210)دراسة ايرس حمفوظ اجلواري  -6
حـدااام ابسـ تخدام التـدريب ، ("دراسـة مقارنـة)البدنية واملهارات اأ ساس ية لناش يئ كرة القدم  واسـ هتدعت ادلراسـة تصـممي مـرانجمني جتلفـني ا 

ناش يئ البليومرتي، والربانمج اأ خر ابس تخدام التدريب البالس ى ومعرعة تأ ثري لك مهنام عىل تطوير بعض الصفات البدنية واملهارات اأ ساس ية ل 
وبلغت عينة والبعدي، يب جملموعتني جتريبيتني وذكل ابس تخدام القياسني القبيل املهنج التجرييب، ابلتصممي التجري الباح ونواس تخدم القدم، كرة 

أ مه نتاجئ ادلراسة تفوقت مجموعـة التـدريب البالسـ ى عـىل مجموعـة لعب، واكنت ( 15)لعب، واجملموعة الثانية ( 15)ادلراسة للمجموعة اأ وىل 
 (0210، اجلواري) .هارات اأ ساس ية قيد ادلراسةالتدريب البليومرتي   تمنية وتطوير الصفات البدنية، وامل

 مد  ال س تفادة مت ادلراسات السابقة واملرتبطة 0/1
 .دراسة مفهوم وخصائع أ سلو  تدريبات املقاومة البالستية ♦

 .صياغة أ اداف وعرو  البحث احلا  بأ سلو  علم  جيد ♦

 .اختيار املهنج املس تخدم وعينة ادلراسة وعقًا لطبيعة البحث ♦

 .حتديد الفرتة الةمنية الالزمة للربانمج ل حداث التغيري   املتغريات قيد البحث ♦

 .حتديد املعاجلات ال حصائية الى تُناسب البحث احلا  ♦

 .كيفية تصممي الربانمج التدرييب قيد البحث ♦

 .كيفية صياغة ال س تنتاجات والتوصيات اخلاصة ابلبحث احلا  بأ سلو  علم  جيد ♦
 املعاجلة ال حصائية سلو أ   0/0

 :مت ال س تعانة ابأ ساليب ال حصائية التالية
 احلسار      املتوس  -1
 املعياري وحنراف -0
            الوس ي  -0
لتوا  معامل -0  ال 
 معامل ال رتباط      -5
 (T-Test)اختبار ت  -6
 نس بة التحست  -,
 جرا  املعاجلات ال حصائية ارتىض : ملحوظة اامة  2.25  مجيع املقايي  ال حصائية عند مس تو  دلةل  الباح ونقبل البد    ا 
جرا ات  0/2  ثالبحوا 
جملموعـة واحـدة  والبعـديالقـبيل  نيالتصـممي التجـرييب بطريقـاة القياسـ ابسـ تخداماملهنـج التجريبــ   الباح وناس تخدم :  مهنج البحث 0/1

جرا اتاه جتريبية  .وذكل ملالمئتاه لهادف البحث وا 
، (م0202 –م 0219)م ل جممتع البحث حاكم املنطقة الوسطري لنرة القدم، واملسجلني ابل حتاد اللييب لنرة القدم لعام  :  جممتع البحث 0/0

 .حمك( 10)والبالغ عددمه 
ختيار : عينة البحث 0/0 ، واذليـت املنطقة الوسـطري، واملسـجلني ابل حتـاد الليـيب لنـرة القـدمعينة البحث ابلطريقة العمدية مت حاكم  مت ا 

ىل مت تقسمهد حمك، ( 10)للحاكم، والبالغ عددمه  مرياكتو اختبار لجتيازيس تعدون  اجملموعـة اأ وىل تُمثـل عينـة البحـث اأ ساسـ ية  ،مجموعتنيا 
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يُـو  وصـف جممتـع ( 1)حـاكم، وجـدوا ر  ( 0)عية والبـالغ عـددمه حاكم، واجملموعة الثانية تُمثل عينـة البحـث ال سـ تطال( 1)والبالغ عددمه 
 .البحث

 10= وصف جممتع البحث                            ن ( 1)جادوا 

 اجملمتع اأ صيل
 عينة البحث اأ ساس ية

 عينة البحث ال س تطالعية عينة البحث اأ ساس ية

10 1 0 
 عينة البحث اختيار وط  0/0/1
 .حنامً ابملنطقة الوسطري لنرة القدم بليبياأ ن ينون  -1
 .أ ن ينون احلمك مسجاًل ابل حتاد اللييب لنرة القدم -0
ختبار  -0  .مرياكتو للحاكمأ ن ينون مت مضت احلاكم اذليت يس تعدون ل جتياز ا 
عطائه نف  اجلرعة التدريبية استبعاد -0 صابة حتوا دون ا   .احلمك اذلي تغيب أ و أ صيب ا 
 .عينة البحث   املتغريات البدنية والوظيفية قيد البحث جتان  أ عراد -5
 ال ختبارات واملقايي  املس تخدمة   البحث 0/0
معدا رضابت القلب خالا اجملهود البدين عا  الشدة، واحلد اأ قىصـ لسـ هتالك )  ضو  حتديد متغريات البحث الفس يولوجية املمتثةل      

والى أ سـ تقر ، (الرسعة القصو ، الرشاقة، حتمل الرسعة، التحمل ادلوري التنفيس)، والبدنية املمتثةل   (اأ كسجني، النفا ة الوظيفية للجسد
بتحديد مجموعة مت ال ختبارات واملقايي  الى تقي  تكل املتغريات، والى أ مجعت املراجع العلمية علهيـا، ويـو  ذكل  الباح ونالرأ ي علهيا قام 

 ( 0)جدوا 
 جمالت البحث 0/0
جرا  البحث احلا  مبدينة مرصاتة بدوةل ليبيا :اجملاا املاكين -1  .مت ا 
ــاين -0 ىل  21/26/0219مت تطبيــق الــربانمج التــدرييب املقــرتح ابســ تخدام أ ســلو  تــدريبات املقاومــة البالســتية   الفــرتة مــت  :اجملــاا الةم ا 
 .م02/21/0219
مت تطبيق الربانمج التدرييب املقرتح ابس تخدام أ سلو  تدريبات املقاومة البالستية عىل حاكم املنطقة الوسـطري لنـرة القـدم،  :اجملاا البرشي -0

 .حاكم مت حاكم ادلرجة اأ وىل والثانية( 1)واملعمتديت ابل حتاد اللييب لنرة القدم والبالغ عددمه 
 ال ختبارات واملقايي  املس تخدمة   البحث( 0)جدوا 

 اأ دوات واأ هجةة املس تخدمة الهدف وحدة القياس املقياس –وختبار  النوع

ت 
سا
لقيا
ا

جية
ولو
س ي
لف ا

 

 هجاز البوىن بريوميرت كفا ة اجلهاز التنفيس ق/كجد/لرت Vo2 Maxحد اأ قىص لس هتالك وكسجني 
 النبض ل لنرتوينهجاز  كفا ة رضابت القلب دقيقة/نبضة معدا النبض بعد جمهود بدين عا  الشدة

  ي  قياس كفا ة اجلهاز التنفيس 0م/ لرت النفا ة الوظيفية للجسد

نية د
لب  ا
ات
بار
خت و

 

ختبار العدو  يقاف الرسعة القصو  اثنية مرت مت البد  املنطلق 02ا   ساعة ا 
ختبار اجلر   يقاف حتمل ادلوري التنفيس مك دقيقة 10ا   ساعة ا 

نبطاح املائل مت الوقوف  يقاف الرشاقة عدد ث15ملدة ال   ساعة ا 
ختبار العدو  يقاف حتمل الرسعة اثنية مرت 022ا   ساعة ا 

 
 
 واملقايي  قيد البحث لالختباراتالتقنني العلم   0/5
 (الطرعيةاملقارنة  صدق)الصدق معامل  0/5/1
عينـة ال بتطبيـق اـذه ال ختبـارات واملقـايي  عـىل  البـاح ونقام قيد البحث ( والبدنية، الفس يولوجية)حلسا  صدق ال ختبارات واملقايي     

حـاكم ( 6)حـاكم، واجملموعـة غـري املمـتة وعـددمه ( 6)مت تقس اهد ا ىل مجموعتني اجملموعة املمـتة وعـددمه حيث ، حمك( 10)البالغ عددمه  اللكية
جياد دلةل الفروق ال حصائية بني مت مث  أ يضًا،  (.0)ويو  ذكل جدوا الطرعية،اجملموعتني ابس تخدام صدق املقارنة ا 
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   6= معامل صدق املقارنة الطرعية لالختبارات واملقايي  قيد البحث           ن (0)جدوا   
مس تو   قاة ت مجموعة غري ممتة مجموعة ممتة وحدة القياس املعامل املتغريات

 ع س ع س ادللةل

ت 
غريا
ملت ا

نية د
لب ا

 

 داا 9.06 2.10 0.20 2.29 0.51 اثنية رسعة قصو 
 داا 5.50 2.11 0.52 2.10 0.12 مك حتمل دوري تنفيس
 داا 0.90 0,.0 59.00 0.01 ,0.,5 اثنية حتمل رسعة
 داا 09., 0.10 12 1.92 10 عدد رشاقة

جية
ولو
س ي
لف  ا
ات
غري
ملت ا

 

معدا النبض بعد جمهود بدين 
 مبا ةً  عا  الشدة

 داا 9,,1 6,,2 010 1,50 029 دقيقة/نبضة

لس هتالك  اأ قىصاحلد 
 Vo2 Maxوكسجني 

 داا 6.50 0.15 0,.56 0.90 65.60 ق/كجد/لرت

 داا 5.05 2.210 0.11 2.210 0.02 0م/ لرت النفا ة الوظيفة للجسد
 0,5,1=  2,25اجلدولية عند مس تو  ( ت)قاة 

ا حصائيًا بني اجملموعة املمتة واجملموعة غري املمـتة   ال ختبـارات البدنيـة، واملقـايي  الفسـ يولوجية قيـد وجود عروق داةل ( 0)يتض  مت جدوا
 .البحث لصاحل اجملموعة املمتة مما يدا عىل صدق اذه ال ختبارات واملقايي  وقدرهتا عىل المتت بني اجملموعتني

 معامل الثبات 0/5/0
عادة تطبيق  وختبارالبحث اس تخدم   مت ثبات ال ختبارات واملقايي  املس تخدمة  الباح ونحىت يتحقق   (Test – Retest) وختباروا 

جرا  التطبيق اأ وا  عـادة تطبيـق ال ختبـارات واملقـايحـمك( 10)البـالغ عـددمه  اللكيـةواملقايي  عىل العينـة  لالختباراتعقام اب  ي  للمـرة ، مث ا 
اأ وا، )اأ وا، مث قـام حبسـا  معامـل ورتبـاط بـني التطبيقـني يـةوا أ رـر التطبيـق  حـىتوذكل ، أ ايم 12بعد مـرور الثانية عىل ذات العينة 

 (.0)ذكل جدوا  ويو ( الثاين
 10= معامل الثبات لالختبارات واملقايي  قيد البحث                 ن   (0)جدوا 

معامل  التطبيق الثاين التطبيق اأ وا وحدة القياس املعامل املتغريات
 ع س ع س ورتباط

نية د
لب  ا
ات
غري
ملت ا

 

 2.95 2.10 5,.0 2.12 1,.0 اثنية رسعة قصو 
 ,2.9 6,.2 0.60 2.56 0.62 عدد حتمل دوري تنفيس
 2.90 0.66 51.50 0,.0 59.50 اثنية حتمل رسعة
 ,2.99 9,.1 10 1.90 10 عدد رشاقة

جية
ولو
س ي
لف  ا
ات
غري
ملت ا

 

النبض بعد جمهود بدين عا   معدا
 الشدة

 2.90 0,20 029 ,0,9 021 دقيقة/نبضة

لس هتالك وكسجني  اأ قىصاحلد 
Vo2 Max 

 2.91 0.00 51.05 0.00 10.,5 ق/كجد/لرت

 ,2.1 2.10 0.56 2.10 0.50 0م/ لرت النفا ة الوظيفة للجسد
 2,600=  2,25اجلدولية عند مس تو  ( ر)قاة 

قيـد ( الفسـ يولوجية، البدنيـة)وجـود عالقـة ارتباطيـة داةل ا حصـائيًا بـني التطبيـق اأ وا والتطبيـق الثـاين   املتغـريات ( 0)جـدوا يتض  مت 
  .البحث، مما يدا عىل ثبات وختبارات واملقايي  املس تخدمة لقياس اذه املتغريات

 جتان  عينة البحث 0/6
جياد  جرا  القياسات اخلاصة ابلتجان  وذكل اب  لتوا  للعينة اللكية للبحـث البـالغ عـددمه مت ا  حـاكم قبـل بـد  تطبيـق الـربانمج ( 1)معامالت ال 
قيد البحث والى قـد تـؤرر عـىل نتـاجئ البحـث، واكنـت معـامالت ( ،الفس يولوجية، البدنية)وذكل لتلةل عىل جتان  أ عراد العينة   املتغريات 

لتوا  كام يوحضها جدوا   (5)ال 
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 1= ن    قيد البحث( الفس يولوجية، البدنية)لعينة البحث اأ ساس ية   املتغريات  ولتوا معامل   (5)جدوا 
نوع 
 وختبار

وحدة  املتغريات
 القياس

املتوس  
 احلسار

وحنراف 
 املعياري

معامل  الوس ي 
لتوا   ال 

نية د
لب  ا
ات
غري
ملت ا

 

 2.55 6,.0 2.11 0,.0 اثنية رسعة قصو 
 2.65 0.65 2.00 0.62 عدد حتمل دوري تنفيس
 9,.2 51.50 0,.0 59.50 اثنية حتمل رسعة
 1.55 10 1.90 10 عدد رشاقة

جية
ولو
س ي
لف  ا
ات
غري
ملت ا

 

معدا النبض بعد جمهود بدين عا  
 الشدة

 1.21 029 ,0,9 021 دقيقة/نبضة

 Vo2حد اأ قىص لس هتالك وكسجني

Max 
 2.01 51.05 0.00 10.,5 ق/كجد/لرت

 2.52 0.56 2.10 0.50 0م/ لرت الوظيفة للجسدالنفا ة 
لتوا    ال ختبارات واملقايي  ( 5)يتض  مت جدوا     -، 0)+قيد البحث قد احنرصـت مـا بـني ( البدنية، الفس يولوجية)أ ن قمي معامالت ال 
ىل أ ن التوزيعات تقرت  مت ال عتدالية ( 0 ممـا يـدا عـىل جتـان   البحـث،قيـد ( البدنية، الفس يولوجية)ال ختبارات واملقايي    واذا يشري ا 

 .تكل املتغريات البحث اأ ساس يةأ عراد عينة 
 او ( البدنية، الفس يولوجية)حاكم   املتغريات ( 1)تُعترب القياسات اخلاصة ابلتجان  لعينة البحث اأ ساس ية البالغ عددمه  :اامة ملحوظة

 . القياس القبيل للربانمج التدرييب قيد البحث
لتوا  لعينة البحث اأ ساس ية   (   6)جدوا   1= ن        اختبار مرياكتو للعينة قيد البحثمعامل ال 

املتوس   تنرار املساعة الةمت× املساعة  احلاكم
 احلسار

وحنراف 
 املعياري

لتوا  الوس ي   معامل ال 

 ,0.6 6.21 2.29 5.90 تنرارات 6 ث 6× مرت  02 (ساحة) احلمك اأ وا
 2.51 10.91 2.05 10.90 تنرار 02 ث 15× مرت  5,

 0.02 5.91 2.12 5.92 تنرارات 6 ث 6× مرت  02 (ساحة) احلمك الثاين
 1.16 15.20 2.01 10.19 تنرار 02 ث 15× مرت  5,

 2.55 5.99 2.11 ,5.9 تنرارات 6 ث 6× مرت  02 (ساحة) احلمك الثالث
 2.05 10.95 2.10 10.96 تنرار 02 ث 15× مرت  5,

 2.16 1,.0 ,2.2 0.69 تنرارات 5 ث 2,.0× م  02 (مساعد) احلمك الرابع
 2.90 10.96 2.10 10.90 تنرار 02 ث 15×  م 5,

 0.52 0.91 2.210 ,0.9 تنرارات 5 ث 2,.0× م  02 (مساعد)احلمك اخلام  
 2.10 15.22 2.05 10.91 تنرار 02 ث 15× مرت  5,

 0.52 0.11 2.11 0.66 تنرارات 5 ث 2,.0× م  02 (مساعد)احلمك السادس 
 2.10 10.96 0,.2 10.99 تنرار 02 ث 15× م  5,

 0.10 0.66 2.210 ,0.6 تنرارات 5 ث 2,.0×  م 02 (مساعد)احلمك السابع 
 2.206 10.91 2.65 ,10.9 تنرار 02 ث 15× م  5,

 2.62 ,0.6 2.12 0.69 تنرارات 5 ث 2,.0× م  02 (مساعد)احلمك الثامت 
 1.05 15.20 2.10 ,10.9 تنرار 02 ث 15× م  5,

لتوا    اختبار مرياكتو للعينة قيد البحث قد احنرصت ما بني ( 6)يتض  مت جدوا          ىل أ ن ( 0-، 0)+أ ن قمي معامالت ال  واذا يشري ا 
 .وختبار، مما يدا عىل جتان  أ عراد عينة البحث اأ ساس ية تكل اذا وختبارالتوزيعات تقرت  مت ال عتدالية   

 حـاكم   اختبـار مرياكتـو للياقـة البدنيـة اـو ( 1)خلاصة ابلتجان  لعينة البحث اأ ساسـ ية البـالغ عـددمه تُعترب القياسات ا :ملحوظة اامة
 . القياس القبيل للربانمج التدرييب قيد البحث

 



 0202ديسمرب  -يوليو  / و العرشون التاسعالعدد  -جمةل العلوم الرايضية و املرتبطة 
ISSN 2518-5470 

111 

 

 
 أ دوات ووسائل مجع البياانت ,/0
بتحليـل املراجـع واأ حبـاث العلميـة للحصـوا عـىل أ نسـب وختبـارات البدنيـة، واملقـايي   الباح ونقام : حتليل املراجع واأ حباث العلمية -1

قيـد البحـث، وأ يضـًا ملعرعـة أ عضـل اأ سـاليب والوسـائل التدريبيـة الـى ( البدنيـة، والفسـ يولوجية)الفس يولوجية الى مينت أ ن تقي  املتغريات 
 . تُس تخدم لتحسني تكل املتغريات

وس تبيان واملقابةل الشصصية عند اس تطالع رأ   اخلربا    تصـممي الـربانمج التـدرييب  الباح وناس تخدم : بةل الشصصيةوس تبيان واملقا -0
 . املقرتح ابس تخدام أ سلو  تدريبات املقاومة البالستية وتوزيع حمتوايته

ات التدريبيـة هبـدف التعـرف عـىل الفـروق الفرديـة، املالحمة املوضوعية للحاكم أ ثنا  الوحـد الباح ونكام اس تخدم : املالحمة املوضوعية -0
 . قيد البحث( البدنية، والفس يولوجية)واس تخدام أ عضل اأ ساليب التدريبية املناس بة لرعع املس تو  العام للعينة   املتغريات 

للعينة ( البدنية، والفس يولوجية)ملتغريات أ يضًا وختبارات واملقايي  العلمية   قياس ا الباح ونواس تخدم : وختبارات واملقايي  العلمية -0
 .قيد البحث

 ادلراسة وس تطالعية 0/1
جرا  ادلارسة وس تطالعية وذكل هبدف التعرف عىل اأ يت الباح ونقام   :اب 
 .اأ دوات واأ هجةة املتوعرة ومد  صالحيهتا -1
جرا   -2  .املس تخدمة   البحثالقياسات ال ختبارات و تدريب اأ يد  املساعدة عىل كيفية ا 

ختبار -3  .أ و قياس حتديد الةمت اذل  يس تغرقة لك ا 
ختبار أ خر لتوعري الوقت واجلهد -0 نتقاا مت ا   .تنممي وتسلسل القياسات لتسهيل ال 
 .، وكيفية التغلب علهياالباح ونقد تواجه  الىالتعرف عىل الصعوابت  -5
 .داخل الواحدت التدريبية اليومية ااس تخدااسيمت  الىحتديد شدة بعض التدريبات  -6
 أ س  وضع الربانمج 0/9
  تدريب احلاكم   املراحل السنية اخملتلفةالفس يولوجية والبدنية ل صائع اخلدراسة. 
 دراسة مفهوم وخصائع أ سلو  تدريبات املقاومة البالستية. 
 مراعاة الةايدة املتدرجة   امحلل جتنبًا حلدوث أ ي ا صاابت . 

 أ ن حيقق الربانمج اأ اداف الى وضع مت أ جلها. 
 مراعاة الفروق الفردية بني احلاكم خالا تطبيق الربانمج التدرييب. 
  مراعاة توجيه المترينات للمجموعة العضلية املشرتكة   اأ دا. 
 مراعاة أ ن يتسد الربانمج ابملرونة والتشويق   التطبيق                  . 
 ةمنية للربانمج ثالث شهور مقسمة اكأ ىتاملدة ال: 
 أ س بوع 10عدد اأ سابيع التدريبية املقررة   الربانمج. 
  أ سابيع 5عرتة ال عداد العام. 
  أ سابيع ,عرتة ال عداد اخلاص. 
  وحدات تدريبية 0عدد الوحدات التدريبية   عرتة ال عداد العام. 
  وحدات تدريبية 0عدد الوحدات التدريبية   عرتة ال عداد اخلاص. 
  دقيقة 102زمت الوحدة التدريبية   عرتة ال عداد العام. 
  دقيقة 102زمت الوحدة التدريبية   عرتة ال عداد اخلاص. 
 م، والعمر التدرييب للحاكمراعاة ختطي  الربانمج التدرييب املقرتح وعق املراحل السنية. 
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 خصائع الربانمج التدرييب 0/12

 احملتو  -املقرر  متغريات الربانمج التدرييب مراحل ال عداد

عام
د ال
عدا
 ال 
حةل
مر

 

 ( 5، 0، 0، 0، 1)أ سابيع  5 عرتة ال عداد العام
 (السبت، اأ ثنني، اأ ربعا )وحدات تدريبية  0 عدد الوحدات التدريبية   عرتة ال عداد العام

 دقيقة 102 الوحدة التدريبية   عرتة ال عداد العامزمت 
 مت زمت الربانمج اللكري% 00 نس بة ال عداد العام مت زمت الربانمج اللكري
 (0:  1)دورة امحلل  دورة امحلل اأ س بوعية   عرتة ال عداد العام

 مت أ قىص شدة للحمك%( 5,) متوس  امحلل   اأ س بوع اأ وا
 مت أ قىص شدة للحمك%( 12)   اأ س بوع الثاينمتوس  درجة امحلل 

 مت أ قىص شدة للحمك%( 15) متوس  درجة امحلل   اأ س بوع الثالث
 مت أ قىص شدة للحمك%( 92) متوس  درجة امحلل   اأ س بوع الرابع
 مت أ قىص شدة للحمك%( 5,) متوس  درجة امحلل   اأ س بوع اخلام 

ص
اخلا
اد 
عد
 ال 
حةل
مر

 

 (.10،  11، 12،  9، 1،  ,،  6)أ سابيع  , ال عداد اخلاصعرتة 
 (السبت، اأ ثنني، اأ ربعا )وحدات تدريبية  0 عرتة ال عداد اخلاص  عدد الوحدات التدريبية 
 دقيقة 102 عرتة ال عداد اخلاص  زمت الوحدة التدريبية 

 الربانمج اللكريمت زمت % 51 نس بة ال عداد اخلاص مت زمت الربانمج اللكري
 (1:  1)دورة امحلل  (9، 1، ,، 6)دورة امحلل   اأ سابيع 
 (0:  1)دورة امحلل  (10، 11، 12)دورة امحلل   اأ سابيع 

 مت أ قىص شدة للحمك%( 15) متوس  درجة امحلل   اأ س بوع السادس
 مت أ قىص شدة للحمك%( 92) متوس  درجة امحلل   اأ س بوع السابع
 مت أ قىص شدة للحمك%( 95) متوس  درجة امحلل   اأ س بوع الثامت
 مت أ قىص شدة للحمك%( 15) متوس  درجة امحلل   اأ س بوع التاسع
 مت أ قىص شدة للحمك%( 122) متوس  درجة امحلل   اأ س بوع العا 

 مت أ قىص شدة للحمك%( 92) متوس  درجة امحلل   اأ س بوع احلادي عرش
 مت أ قىص شدة للحمك%( 5,) درجة امحلل   اأ س بوع الثاين عرشمتوس   

جرا  القياسات اأ ساس ية القبلية عىل عينة البحث اأ ساس ية اكلتا . تنفيذ الربانمج التدرييب املقرتح 0/11  :مت ا 
 جرا  القياسات حيُث  0219/  25/  15املواعق : اليوم اأ وا  :البدنية التاليةمت ا 
 .الرسعة القصو  -1
 .الرشاقة -0
 .التحمل ادلوري التنفيس -0
 .الرسعةحتمل  -0
  ختبار اللياقة البدنية للحاكم  0219/  25/  11املواعق : الثايناليوم جرا  القياسات اخلاصة اب  ختبار )حيُث مت ا  عـىل ( Mercatoتطبيق ا 

مـرات بـني  6ثواين، مع تنرار اـذه املسـاعة  6,22مرت   مدة ل تةيد عت  02بقطع مساعة قصرية قدراا يقوم احلاكم  املرحةل اأ وىل :مرحلتني
ثـواين،  2,,0مرت   مـدة ل تةيـد عـت  02لك تنرار وأ خر راحة قدراا دقيقة ونصف عق ، بيامن يقوم احلمك املساعد بقطع مساعة قصرية قدراا 

 .ة ونصف عق مرات بني لك تنرار وأ خر راحة قدراا دقيق 5مع تنرار اذه املساعة 
 مرة بـني لك تنـرار  02اثنية، مع تنرار اذه املساعة  15ل تةيد عت  مرت   مدة 5,يقوم حمك الساحة بقطع مساعة قدراا  املرحةل الثانية

مـرة  02اثنية، مع تنـرار اـذه املسـاعة  15مرت   مدة ل تةيد عت  5,اثنية، بيامن يقوم احلمك املساعد بقطع مساعة قدراا  11 وأ خر راحة قدراا
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اثنيــة، وخــالا أ دا  احلــمك لالختبــار يــمت قيــاس معــدا النــبض، واحلــد اأ قىصــ لســ هتالك اأ كســجني  02بــني لك تنــرار وأ خــر راحــة قــدراا 
VO2Maxة للجسد وذكل للتأ كد مت سالمة القلب، واجلهاز ادلوري، واجلهاز التنفيس، والنفا ة الوظيفي. 

قيد عينة ال عىل أ سلو  تدريبات املقاومة البالستية مت تطبيق الربانمج التدرييب املقرتح ابس تخدام تطبيق الربانمج التدرييب املقرتح 0/10
دقيقـة،  102زمت الوحدة التدريبية و ، (5، 0، 0، 0، 1)اأ سابيع   وحدات تدريبية  0شهور بواقع  0البحث وتنفيذ الوحدات التدريبية ملدة 

ـــة  0وأ يضـــًا  ـــة ، (10، 11، 12، 9، 1، ,، 6)اأ ســـابيع   وحـــدات تدريبي ـــت الوحـــدة التدريبي ـــة،  102زم ـــوم دقيق ـــت ي ـــدا  م وذكل ابت
ىل ي م21/26/0219  . م02/21/0219وم ا 
جرا  القياسات اأ ساس ية البعدية عىل عينة البحث اأ ساس ية اكلتا  املقرتح التدرييبالقياس البعدي للربانمج  0/10  :مت ا 
 جرا  القياسات البدنية التالية م،0219/  29/  20املواعق : اليوم اأ وا  :حيُث مت ا 
 .الرسعة القصو  -1
 .الرشاقة -0
 .التحمل ادلوري التنفيس -0
 .حتمل الرسعة -0
  ختبار اللياقـة البدنيـة للحـاكم  م،0219/  29/  26املواعق : الثايناليوم جرا  القياسات اخلاصة اب  ختبـار )حيُث مت ا  ( Mercatoتطبيـق ا 

مـرات  6ثواين، مع تنرار اذه املساعة  6,22مرت   مدة ل تةيد عت  02يقوم احلاكم بقطع مساعة قصرية قدراا  املرحةل اأ وىل  :عىل مرحلتني
 2,,0مـرت   مـدة ل تةيـد عـت  02بني لك تنرار وأ خر راحة قدراا دقيقة ونصف عق ، بيامن يقوم احلمك املسـاعد بقطـع مسـاعة قصـرية قـدراا 

 .ات بني لك تنرار وأ خر راحة قدراا دقيقة ونصف عق مر  5ثواين، مع تنرار اذه املساعة 
 مرة بـني لك تنـرار  02اثنية، مع تنرار اذه املساعة  15مرت   مدة ل تةيد عت  5,يقوم حمك الساحة بقطع مساعة قدراا  املرحةل الثانية

مـرة  02اثنية، مع تنـرار اـذه املسـاعة  15ل تةيد عت  مرت   مدة 5,اثنية، بيامن يقوم احلمك املساعد بقطع مساعة قدراا  11وأ خر راحة قدراا 
اثنيــة، وخــالا أ دا  احلــمك لالختبــار يــمت قيــاس معــدا النــبض، واحلــد اأ قىصــ لســ هتالك اأ كســجني  02بــني لك تنــرار وأ خــر راحــة قــدراا 

VO2Maxيس، والنفا ة الوظيفية للجسد وذكل للتأ كد مت سالمة القلب، واجلهاز ادلوري، واجلهاز التنف. 
 عر  النتاجئ 0/2
 نتاجئ املتغريات الفس يولوجية قيد البحث 0/1

 1= دلةل الفروق ال حصائية ونس بة التحست بني القياسني القبيل والبعدي   املتغريات الفس يولوجية قيد البحث       ن  (,)جدوا 

وحدة  املعامل املتغريات
 القياس

 القياس البعدي القياس القبيل
نس بة  قاة ت

 ع س ع س التح 
ت 
غريا
ملت ا

جية
ولو
س ي
لف ا

 
 %0.11 1.06 1.01 191 ,0,9 021 دقيقة/نبضة معدا النبض بعد جمهود بدين عا  الشدة مبا ةً 

 %9.10 0.15 1.10 60.10 0.00 10.,5 ق/كجد/لرت Vo2 Maxاحلد اأ قىص لس هتالك وكسجني 
 %11.59 12.06 2.11 0.10 2.12 0.50 0م/ لرت النفا ة الوظيفة للجسد

القيـاس القـبيل، والقيـاس   وجود عروق داةل ا حصـائيًا بـني متوسـط( ,)تض  مت جدوا    0,065=  2,25اجلدولية عند مس تو  ( ت)قاة 
حيـُث جـا ت نسـ بة التحسـت   لك مـت معـدا النـبض بعـد البعدي، البعدي   املتغريات الفس يولوجية قيد البحث لصاحل متوس  القياس 

، والنفــا ة الوظيفيــة للجســد %Vo2 Max (9.10)، واحلــد اأ قىصــ لســ هتالك وكســجني %(0.11)جمهــود بــدين عــا  الشــدة مبــا ًة 
(11.59.)% 
  
 
 
 
 
 
 

 البحث  املتغريات الوظيفية قيد ( البعدي –القبيل )يُو  الفرق بني القياسني ( 1)شلك ر  

0 

20 

40 

 الكفاءة الوظيفية Vo2 Max معدل النبض

 القياس البعدي القياس القبلي
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 نتاجئ املتغريات البدنية قيد البحث 0/0

 (1)جدوا 
 1= دلةل الفروق ال حصائية ونس بة التحست بني القياسني القبيل والبعدي   املتغريااتلبدنية قيد البحث                        ن 

 وحدة القياس املعامل املتغريات
 القياس البعدي القياس القبيل

نس بة  قاة ت
 ع س ع س التح 

نية د
لب  ا
ات
غري
ملت ا

 

 %01.,1 5,.10 2.21 0.29 2.11 0,.0 اثنية رسعة قصو 

 %5,.11 6.22 2.10 0.02 2.00 0.62 عدد حتمل دوري تنفيس

 %00., 0.10 2.10 55.12 0,.0 59.50 اثنية حتمل رسعة

 %02.22 0.11 2.29 15 1.90 10 عدد رشاقة

 0,065=  2,25اجلدولية عند مس تو  ( ت)قاة 
قيـد البحـث لصـاحل  البدنيـةوجود عـروق داةل ا حصـائيًا بـني متوسـط  القيـاس القـبيل، والقيـاس البعـدي   املتغـريات ( 1)يتض  مت جدوا 

، وحتمـل %(5,.11)، والتحمل ادلوري التنفيس %(01.,1)الرسعة القصو  متوس  القياس البعدي، حيُث جا ت نس بة التحست   لك 
 %(.02.22)، والرشاقة %(00.,)الرسعة 

 
 
 

   املتغريات البدنية قيد البحث( البعدي –القبيل )يُو  الفرق بني القياسني ( 0)شلك ر  
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 حلاكم كرة القدم (Mercato)نتاجئ اختبار  0/0
 

      حلاكم كرة القدم للعينة قيد البحث مرياكتودلةل الفروق ال حصائية ونس بة التحست بني القياسني القبيل والبعدي   نتاجئ اختبار ( 9)جدوا 
 1= ن 

 الةمت× املساعة  احلاكم
 القياس البعدي القياس القبيل

 نس بة التح  قاة ت
 ع س ع س

 (ساحة)احلمك اأ وا 
 %,10.1 ,16.0 2.12 5.29 2.29 5.90 ث 6× مرت  02
 %,5.9 5.56 2.01 10.20 2.05 10.90 ث 15× مرت  5,

 (ساحة)الثاين احلمك 
 %10.00 0,.,1 2.26 5.10 2.12 5.92 ث 6× مرت  02
 %,5.0 ,6.6 2.00 10.29 2.01 10.19 ث 15× مرت  5,

 (ساحة)احلمك الثالث 
 %,15.2 ,16.2 2.12 ,5.2 2.11 ,5.9 ث 6× مرت  02
 %6.21 10.00 2.11 10.25 2.10 10.96 ث 15× مرت  5,

 (مساعد)احلمك الرابع 
 %10.09 06., 2.00 0.20 ,2.2 0.69 ث 2,.0 ×مرت  02
 %6,.5 10.10 2.10 10.26 2.10 10.90 ث 15× مرت  5,

 (مساعد)احلمك اخلام  
 %11.11 6.90 2.00 ,0.2 2.210 ,0.9 ث 2,.0× مرت  02
 %5.90 5.00 2.00 10.29 2.05 10.91 ث 15× مرت  5,

 (مساعد)احلمك السادس 
 %10.95 1.10 2.11 0.21 2.11 0.66 ث 2,.0× مرت  02
 %,5.1 0.10 2.10 10.11 0,.2 10.99 ث 15× مرت  5,

 (مساعد)احلمك السابع 
 %10.90 10., 2.00 0.20 2.210 ,0.6 ث 2,.0× مرت  02
 %5.95 0.02 ,2.0 10.21 2.65 ,10.9 ث 15× مرت  5,

 (مساعد)احلمك الثامت 
 %10.09 12.01 2.11 0.20 2.12 0.69 ث 2,.0× مرت  02
 %6.21 15.00 2.12 10.26 2.10 ,10.9 ث 15× مرت  5,

 0,065=  2,25اجلدولية عند مس تو  ( ت)قاة 
   
قيـد للعينـة  (Mercato)نتـاجئ اختبـار وجود عروق داةل ا حصائيًا بني متوسـط  القيـاس القـبيل، والقيـاس البعـدي   ( 9)يتض  مت جدوا  

، وللحـمك %,5.9( مـرت5,)، و%,10.1( مـرت02)حيـث جـا ت نسـ بة التحسـت للحـمك اأ وا    البعـدي،البحث لصاحل متوسـ  القيـاس 
( مـرت02)، وللحـمك الرابـع   %6.21( مـرت5,)، و%,15.2( مرت02)، وللحمك الثالث   %,5.0( مرت5,)، و%10.00( مرت02)الثاين   
، %10.95( مـرت02)، وللحـمك السـادس   %5.90( مـرت5,)و، %11.11( مـرت02)، وللحـمك اخلـام    %6,.5( مرت5,)، و10.09%

ــرت5,)و ــابع   %,5.1( م ــمك الس ــرت02)، وللح ــرت5,)، و%10.90( م ــامت   %5.95( م ــمك الث ــرت02)، وللح ( مــرت5,)، و%10.09( م
6.21%، 
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 6×  ث 6× مرت  02 حلاكم كرة القدم Mercatoاختبار  املرحةل اأ وىل مت  ( البعدي –القبيل )يُو  الفرق بني القياسني ( 0)شلك ر  
 تنرارات للحمك املساعد 5× ث  2,.0× مرت  02و تنرارات حلاكم الساحة،

 
 
 

 

   املرحةل الثانية مت( البعدي –القبيل )يُو  الفرق بني القياسني ( 0)شلك ر  
 تنرار 02× ث  15× مرت  5,حلاكم كرة القدم  Mercatoاختبار 

 
 النتاجئمناقشة  5/2
 مناقشة نتاجئ املتغريات الفس يولوجية قيد البحث 5/1

وجود عروق داةل ا حصائيًا بني متوس  القياسات القبلية ومتوس  القياسات البعدية   املتغريات الفسـ يولوجية للحـاكم ( ,)يتض  مت جدوا 
عينة البحث اأ ساس ية لصاحل متوس  القياسات البعدية، حيث اكنت القياسات القبلية   معدا النبض بعد جمهود بدين عا  الشـدة مبـا ًة 

، وقـد 0م/ لرت 0,50دقيقة، والنفا ة الوظيفية للجسد /كجد/لرت Vo2 Max 5,,10دقيقة، واحلد اأ قىص لس هتالك وكسجني /  نبضة 021
حتسنت اذه املتغريات تدرجييًا خـالا تطبيـق الـربانمج التـدرييب ابسـ تخدام أ سـلو  تـدريبات املقاومـة البالسـتية حـىت وصـلت   القياسـات 

 Vo2 Max 06,10دقيقـة، واحلـد اأ قىصـ لسـ هتالك وكسـجني /نبضـة 191عد جمهود بدين عـا  الشـدة مبـا ًة البعدية   معدا النبض ب
 .0م/ لرت 0,10دقيقة، والنفا ة الوظيفية للجسد /كجد/لرت
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جيابيـة ، أ ن تدريبات املقاومة البالستية او أ حد أ ساليب التدريب احلديثـة، ذو تـأ ثري ل (م0220)واذا ما ذكره عيل محمد طلعت  يقـل كفـا ة وا 
اخنفـا  معـدا )احلرصـ مهنـا عـىل سـبيل املثـاا ل عت ابيق أ ساليب التدريب اأ خر    حتسني العديد مت الوظائف الفسـ يولوجية للجسـد، 

 (0220، طلعت.)(النبض، حتسني احلد اأ قىص لس هتالك وكسجني، حتسني السعة احليوية للرئتني، رعع النفا ة الوظيفية العامة للجسد
ليه ىل أ سلو  التدريب البالسـ ى عبـارة عـت مـرانمج متاكمـل Newton et al., 2006 (Newton et al., 2006) ويُؤيد ذكل ما اشار ا  ، ا 

مت أ قع شد لالعـب، % 62% : 02ح ما بني لتدريب عضالت اجلسد مت خالا أ دا  تدريبات رسيعة ضد مقاومات خفيفة ومتوسطة ترتاو 
 Newton et)). الهدف اأ سايس مهنا او حتسني معدا رضابت القلب، وزايدة السعة احليوية للرئتني، ورعع النفا ة الوظيفية العامة للجسد

al., 2006 

لهيا  ينون قد حتقق اجلة  اأ وا مت الهدف الرئييس للبحث، وكـذا ثبـت حصـة الفـر  اأ وا للبحـث  الباح ونومت خالا النتاجئ الى توصل ا 
توجد عروق داةل ا حصائيًا بني القياسات القبلية، والقياسات البعدية   املتغريات الفس يولوجية لصاحل متوسـ  القياسـات أ نه  عىلواذلي ينع 

 .البعدية
 البحث قيد البدنيةمناقشة نتاجئ املتغريات  5/0

للحـاكم عينـة  البدنيـةوجود عروق داةل ا حصائيًا بني متوس  القياسات القبلية ومتوس  القياسات البعدية   املتغـريات ( 1)يتض  مت جدوا 
جـا ت نسـ بة التحسـت لصـاحل القياسـات البعديـة   لك مـت الرسـعة القصـو  البحث اأ ساس ية لصاحل متوسـ  القياسـات البعديـة، حيـث 

 .%02,22، و  الرشاقة %00,,، و  حتمل الرسعة %5,,11التحمل ادلوري التنفيس ، و  01%,,1
( ابس تخدام أ سـلو  تـدريبات املقاومـة البالسـتية)اذا التحست   املتغريات البدنية نتيجة التأ ثري ابلربانمج التدرييب املقرتح  الباح ونوقد يُرجع 

 .ا ة للهدف التدرييب للربانمج مضت أ جةا  الوحدة التدريبيةوما احتو  عليه مت تدريبات متنوعة موهجة بصورة مب
، أ ن تدريبات املقاومة البالستية تُعترب مت اأ ساليب املس تحدثة   التـدريب والـى (م,022)ويتفق ذكل مع ما ذكرته  و  محمود عايد منصور 

الرسـعة القصـو ، والقـدرة العضـلية، والتحمـل ادلوري )ة م ـل تُؤرر بشلك ا جيار ععاا   تمنيـة وتطـوير العديـد مـت القـدرات البدنيـة اخلاصـ
. لالعـبشد  مت أ قىص% 62 %:02، وذكل مت خالا أ دا  تدريبات رسيعة ضد مقاومات متوسطة ترتاوح ما بني (التنفيس، وحتمل الرسعة

 (,022،منصور )
تُعتـرب مـت اأ سـاليب  تدريبات املقاومة البالستيةأ سلو  ، أ ن (م0210)نتاجئ ادلراسة الى قام هبا ايرس حمفوظ اجلواري يُؤيد ذكل ما أ ظهرته و 

 ُ   حتسني معدا رضابت القلب، وزايدة السعة احليوية للرئتني، ورعع النفـا ة الوظيفيـة العامـة للجسـد، وتمنيـة وتطـوير س تخدم احلديثة الى ت
مل الرسعة، والتحمل ادلوري التنفيس، مما ينتج عنه بعض التغريات ال جيابية أ هجـةة اجلسـد اخملتلفـة وزايدة القـدرة عـىل الرسعة القصو ، وحت

 (0210، اجلواري). ال  از الراييض   جتلف اأ نشطة الرايضية
لهيا  مـت الهـدف الرئييسـ للبحـث، وكـذا  الثاينينون قد حتقق اجلة    املتغريات البدنية قيد البحث  الباح ونومت خالا النتاجئ الى توصل ا 

توجد عروق داةل ا حصائيًا بني القياسات القبلية، والقياسات البعدية   املتغـريات البدنيـة للبحث واذلي ينع عىل أ نه  الثاينثبت حصة الفر  
 .لصاحل القياسات البعدية، (التنفيسالرسعة القصو ، الرشاقة، حتمل الرسعة، التحمل ادلوري )اخلاصة املمتثةل   

 حلاكم كرة القدم (Mercato)مناقشة نتاجئ اختبار  5/0
للعينـة قيـد  (Mercato)وجود عروق داةل ا حصائيًا بـني متوسـط  القيـاس القـبيل، والقيـاس البعـدي   نتـاجئ اختبـار ( 9)يتض  مت جدوا 

، وللحـمك %,5.9( مـرت5,)، و%,10.1( مـرت02)البحث لصاحل متوسـ  القيـاس البعـدي، حيـث جـا ت نسـ بة التحسـت للحـمك اأ وا   
( مـرت02)، وللحـمك الرابـع   %6.21( مـرت5,)، و%,15.2( مرت02)، وللحمك الثالث   %,5.0( مرت5,)، و%10.00( مرت02)الثاين   
، %10.95( مـرت02)، وللحـمك السـادس   %5.90( مـرت5,)، و%11.11( مـرت02)، وللحـمك اخلـام    %6,.5( مرت5,)، و10.09%

ــرت5,)و ــابع   %,5.1( م ــمك الس ــرت02)، وللح ــرت5,)، و%10.90( م ــامت   %5.95( م ــمك الث ــرت02)، وللح ( مــرت5,)، و%10.09( م
6.21%، 

اختبـار مرياكتـو حلـاكم كـرة )حاكم   اجتياز اختبار اللياقـة البدنيـة للحـاكم ( 1) اح عينة البحث اأ ساس ية البالغ عددمه  الباح ونوقد يُرجع 
، نتيجة التأ ثري ابلربانمج التدرييب املقرتح ابس تخدام أ سلو  تـدريبات املقاومـة البالسـتية ومـا احتـو  عليـه مـت تـدريبات متنوعـة موهجـة (القدم

 .للهدف التدرييب للربانمج مضت أ جةا  الوحدة التدريبية بصورة مبا ة
ليه  ىل أ سلو  التدريب البالس ى عبارة عت مـرانمج متاكمـل لتـدريب عضـالت اجلسـد مـت (م0226) نيوتت ة اخرونويُؤيد ذكل ما اشار ا  ، ا 

العـب، الهـدف اأ سـايس مهنـا اـو مت أ قـع شـد ل% 62% : 02خالا أ دا  تدريبات رسيعة ضد مقاومات خفيفة ومتوسطة ترتاوح ما بني 
حتسني معدا رضابت القلب، وزايدة السعة احليوية للرئتني، ورعع النفا ة الوظيفية العامـة للجسـد، وتمنيـة وتطـوير الرسـعة القصـو ، وحتمـل 

عىل ال  از الـراييض   جتلـف  الرسعة، والتحمل ادلوري التنفيس، مما ينتج عنه بعض التغريات ال جيابية أ هجةة اجلسد اخملتلفة وزايدة القدرة
  (Newton et al., 2006). اأ نشطة الرايضية
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لهيا      حلاكم كرة القدم ينون قد حتقق اجلة  الثالث مت الهـدف الرئييسـ  Mercato  نتاجئ اختبار  الباح ونومت خالا النتاجئ الى توصل ا 
توجد عروق داةل ا حصائيًا بني القياسـات القبليـة، والقياسـات البعديـة    للبحث، وكذا ثبت حصة الفر  الثالث للبحث واذلي ينع عىل أ نه

 .لصاحل القياسات البعدية نتاجئ اختبار مرياكتو حلاكم كرة القدم
 وس تنتاجات والتوصيات 6/2
 :ا ىل وس تنتاجات التالية الباح ون  حدود عينة البحث املس تخدمة ومت خالا مناقشة النتاجئ توصل :وس تنتاجات  6/1
املتغريات الفس يولوجية قيد البحث واملمتـثةل حتسني وجود عروق داةل ا حصائيًا بني متوس  القياسات القبلية ومتوس  القياسات البعدية    -1
لصـاحل متوسـ  ( للجسـد معدا رضابت القلب خالا اجملهود البدين عا  الشدة، واحلد اأ قىص لسـ هتالك اأ كسـجني، النفـا ة الوظيفيـة)  

 .القياسات البعدية
املتغريات البدنية قيد البحـث واملمتـثةل تمنية وتطوير وجود عروق داةل ا حصائيًا بني متوس  القياسات القبلية ومتوس  القياسات البعدية    -0
 .لبعديةلصاحل متوس  القياسات ا( الرسعة القصو ، الرشاقة، حتمل الرسعة، التحمل ادلوري التنفيس)  
حلـاكم كـرة القـدم لصـاحل  Mercatoوجود عروق داةل ا حصائيًا بني متوس  القياسات القبلية ومتوس  القياسات البعديـة   نتـاجئ اختبـار  -0

 .متوس  القياسات البعدية
 التوصيات  6/0

علداً عىل البياانت واملعلومات الى متنت  طار حـدود البحـث يـو   الباح ونا  لهيا واسرتشاداً ابل س تنتاجات وىف ا  مبـا  البـاح ونمت التوصل ا 
 :ييل
ة ال الم بوضع مرامج تدريبية ابس تخدام أ سلو  تدريبات املقاومة البالستية بطريقة مقننة عيل أ س  علمية سلاة للحاكم   جتلف اأ نشط -1

ة ععاةل عىل حتسني بعض وظائف اأ هجةة احليوية ابجلسد، وتمنية وتطوير العديد مت القدرات البدنيـة الرايضية اُأخر ، ملا هل مت تأ ثريات اجيابي
 .اخلاصة

جرا  ادلراسات والبحوث العلمية عيل  -0 تـأ ثريات ملـا هل مـت تأ ثري أ سـلو  تـدريبات املقاومـة البالسـتية   أ نشـطة رايضـية جتلفـة، والم اب 
 .والوظيفية حلاكم كرة القدمللياقة البدنية ( Mercato)اختبار عيل نتاجئ اجيابية ععاةل 
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 حنو ممارسة الانشطة الرايضية معلمي مرحةل التعلمي الأسايس جتاهات ا  
 محمد عيل ابو شيتة. د                   عبداحلكمي ضو غرييب. د               العجييل عيل الشاوش. د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :ملقدمةا  1ـ1

ليه تكل الأمة وان هـاا التطـور يعكـد مـدى ة ـاعا وةعاليـة  يل حد كبري مبدى التطور العلمي والتلكنوىج اذلي تصل ا  ن تقدم أأي أأمة يتأأثر ا  الأنظمـة ا 
ن اجتاهـات هـ  ع ا  عنرص مـ  العنـاا الـؤ ي مـل عل ـا م العمليـات الرتبويـة والتدريبيـة، ل ـاا ةـ املعملعترب التعلمي الأسايس ي ، وىف ةوالرتبوي التدريبية
  خـل  ن الكشف ع  بعض اجتاهـاهتم حنـو النشـاط الـراييض مـأأ حنو النشاط الراييض يعد م  الأمور ال امة والأساس ية م بناع خشصياهتم و  املعلمني

يمت م  خل  الت اعل بني امل سسة ممتثةل ىف القامئني ابلعملية التعلميية واملس ولني ة ا وادلراسة اجلديدا ىف بنـاع مقيـا   املعلمني وميوهلممراعاا حاجات 
ملامرسـة الأنشـطة الرايضـية  ميـوهاملعـمل و للجتاهات حنو النشاط الراييض حيث أأثبتت بعض البحوث أأن مس توى اللياقة البدنية يه الؤ حتدد ة ـاعا 

 .وحارضا حنو النشاط الراييض تعد مشلكة حقيقية سابقة  منيلاملعاخملتل ة، وان اجتاهات 
ن أأي معاجلة تتناو  موضوع وطبيعـة نشـاط املعلمـني اـ  ان تـدخل م حسـاغا التلـريات الـؤ حـدثت م اجتاهـات املعلمـني حنـو  ـرام  النشـاط   ا 

مجننيـة نـاط النشـاط املـدريس الراييض وتشلك اجت اهات املعلمني وعلقهتم ببعض م جانبًا هامًا م  جوان  املنـا  الرتبـوي ابملدرسـة م حتديـد مـدى وا 
عتبـار وسري العمل ةيه ةام تنعكد طبيعة هاه العلقة عىل اجتاهات الطلبة ان س م الأمر اذلي حيدد جحـم املامرسـة واملشـارةة م الانشـطة املدرسـ   ية اب 

 (171ص 4)دجًا هلم وقدرا حس نة يقتدون غا م يتددون م  املعلمني مو اهن
 :مشلكة البحث  0ـ 1

كـون لأسـ با  خل  معايشة الباحثان ادلراس ية م جما  الرتبية الرايضية  حظوا اجتاهات املعلمني حنو ممارسة الأنشطة الرايضية اجتاهات سـلبية قـد  
نَّ املامرسة الرايضية ل ا ةائدا تعود عىل ال رد ابملن عة بدنيا وعقليا واجامتعيا ون س يا واهنا ن س ية أأو عدم قدرا املعمل عىل ممارسة  هاه الأنشطة، و  ننىس ا 

 تساعد ىف بناع الشخصية لتكوي  علقات مع الآخري ، وأأنَّ تقدم أأي جممتع يكون بوع م ب وائد ممارسة الانشطة الرايضية
ه دور همـم م تطـوير مسـ توى اللياقـة البدنيـة الامـر اذلي يسـاعد م تطـوير امل ـارات اخملتل ـة سـة النشـاط الـراييض وان اجتاهات املعلمـني حنـو ممار  

عتبار ممارسة النشاط الراييض ه ةوائد   حتىص عىل حصة ال رد  .للمعلمني اب 
 :أأمهية البحث  3.1

ذا ما عززت بشلك ا اايب ع  طريق معاجلة الاجتاهات السلبية تسامه الاجتاهات بدور ةعا  م تطور وتقدم الرتبية البدنية م خمتل ف قطاعات اجملمتع ا 
ىل الرتبية البدنية و  رايضية مال بتعريف بقمية وأأمهية الرتبية املعلمنيدلى اجملمتع وخاصة دلى  جسـمية ون سـ ية  ل ا ةوائـد عديـدا نَّ أأ اجملمتع وتوجيه الأنظار ا 

 .  أأمهية البحث عىل التعرف عىل اجتاهات املعلمني حنو الأنشطة الرايضيةا م  حياتنا و مكوعقلية كوهنا جزعً 
 :هدف البحث  4.1

 ـ: ا ىل هيدف البحث
 . حنو الأنشطة الرايضية معلمي التعلمي الأسايسالتعرف عىل اجتاهات ــ  

 :ةروض البحث  4.1
 .هناك اجتاهات سلبية حنو ممارسة الأنشطة الرايضية أأنن ي رتض الباحثا

 :مصطلحات البحث 6.1
 .ا حدى حا ت الهتي  والتأأه  العقيل العصيب الؤ تنظم ا اخلربا: الاجتاهات: 1
 .ُمحصةل معيلت ت اعل ُمعقدا بني ال رد وبني معامل بيئته الاجامتعية: الاجتاهات الن س ية: 0
 ادلراسات النظرية: أأو ً 
 :م  وم الاجتاهات 1.0

عـمل الـن د الاجـامتع، وعـمل الـن د الرتبـوي، ةا جتاهـات الن سـ ية الاجامتعيـة مـ  أأمه نـواش معليـة التنشـ  ة  حيتل موضع الاجتاهـات أأمهيـة خاصـة م
وةام هو معلوم، أأن مـ  أأمه واـائف الرتبيـة بصـ ة . الاجامتعية، ويه م ن د الوقت م  أأمه دواةع السلوك الؤ ت دى دوًرا أأساس يًا م ضبطه وتوج ه
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ة اجتاهات تساعدمه عىل التكيف مع متطلبات العرص، وأأن تعمل عىل تليري الاجتاهات غري املرغوبة، والؤ قد تعوق تطـور عامة، أأن  كون دلى الناش  
 .اجملمتع

ي ن غاا املوضوع، يتجاوز حدود العملية الرتبوية م حد ذاهتـا، دراسـة دور املدرسـة م الارتقـاع املعـرم والوجـداع والاجامتعـلقد اصبح اهامتم الباحثا
 .لل رد، ومدى الصةل بني متلريات البيئة الرتبوية وبني التنش  ة الاجامتعية

اه ا   انـه   يوجد تعريف موحد مل  وم الاجتاهات الن س ية، وعىل الرمغ م  عدم ا ت اق الجنمل بني ابحيث عمل الن د الاجامتعي حو  مـا يسـماب اب جتـ
ذ أأنَّ معظم ـا يصـ  م أأ ا ل ـاا هناك قامس مشرتك امع بـني أأةـا التعري ـات املعـاا  ن الاجتـاه عبـارا عـ  ةوعـة مـ  الأةـجنر واملشـاعر املصـطلح، ا 

 (02ص:  4)والادرااكت واملعتقدات حو  موضوع ما
ن أأدق وامشل تعريف للجتاه الن يس هو تعريف عامل الن د  عصـيب جور دن البورت اذلي يصف الاجتاه بأأنه ا حدى حا ت الهتي  والتأأه  العقيل ال”ا 

ويعـرف . عـامالؤ تنظم ا اخلربا، وما يجند يثبته الاجتاه حـ  ىض ـ مـ ثرا وموالـا  سـ تجاابت ال ـرد لءأشـ ياع واملواقـف اخملتل ـة ة ـو بـا  دينـامي  
أأو السـالبة تبعـا لقربـه مـ   الاجتاه انه ميل ال رد اذلي ينجح سلوةه جتاه بعض عناا البيئة أأو بعيدا عهنا متأأثرا م ذ  ابملعـايري املوجةـة“ بوجارد ”

 (43ص: 6)هاه أأبعده عهنا
 :أأنواع الاجتاهات  0.0
ر وحيـاو  لضـ  ويثـو ه و  هوادا، ةاذلي يرى املنكر ييبدو الاجتاه القوى م موقف ال رد م  هدف الاجتاه موق ا حادا   رةق ةي :الاجتاه القوى    

ما ي عل ذ  لأ   .ن اجتاه قواي يس يطر عىل ن سهحتطميه ا 

هاا النوع م  الاجتاه يمتثل م اذلي يقف م  هدف الاجتاه موق ا ضعي ًا رخواً خانعًا مستسلامً، ة و ذ   نه   يشعر بشدا الاجتاه  :الاجتاه الضعيف
 .ةام يشعر غا ال رد م الاجتاه القوى

 (.أأي ا اايب)نح ابل رد حنو شئ ما هو الاجتاه اذلي ا : الاجتاه املوج 

آخر  :سليبالاجتاه ال   (.أأي سليب)هو الاجتاه اذلي انح ابل رد بعيدا ع  شئ أ

ا اره والتحدث عنه أأمام الآخري  :الاجتاه العلين  .هو الاجتاه اذلي   اد ال رد حرجًا م ا 

خ ا: الاجتاه الرسي  .  عنهن سه بل ينكره أأحياان حني يسا ئه ع  الآخري  وحيت ظ به م قراراهو الاجتاه اذلي حياو  ال رد ا 

 .هو الاجتاه املشرتك بني عدد كبري م  النا ، ةا جعا  النا  ابلأبطا  اجتاه جامعي: الاجتاه امجلاعي

نسان بصديق ه اجتاه ةردي :الاجتاه ال ردي آخر، ةا جعا  ا    .هو الاجتاه اذلي ىضزي ةرد ع  أ

ن الاجتاهـات احلزبيـة هـو الاجتـاه اذلي ينصـ  عـىل اللكيـات وقـد دلـت الأجـاث التجري: الاجتاه العام بيـة عـىل وجـود الاجتاهـات العامـة، ةأأثبتـت ا 
 .الس ياس ية تتسم بص ة العموم، ويلحظ أأنَّ الاجتاه العام هو أأةا ش يوعًا واس تقراراً م  الاجتاه النوعي

طـار الاجتاهـات العامـة وبـا  هو الاجتاه اذلي ينص  عىل النوايح اذلاتية، وتسكل الاجتاهات النوعية مسـلجن ضضـع م جـوه: الاجتاه النوعي ره   
 .تعمتد الاجتاهات النوعية عىل العامة وتش تق دواةع ا مهنا

 (11ص: 7:)مكوانت الاجتاهات الن س ية   3.0
نَّ معليــة  كــون أأو اةتســا  الاجتاهــات الن ســ ية يه معليــة ديناميــة، أأو يه لصــةل معليــات ت اعــل معقــدا بــني ال ــرد وبــني معــامل بيئتــه ال زي   يقيــةا 

 :وىضك  حرص مكوانت الاجتاهات الن س ية م. والاجامتعية؛ جيث ىضك  عرب القنوات املتعددا ل اا الت اعل، امتصاص واةتسا  الاجتاهات الن س ية
دراكية ومعتقدات وأأةجنر تتعلق مبوضوع الاجتـاه ويشـمل مـا دليـه مـ  جحـ  تقـف ور يمتثل م لك ما:  املكون املعرم اع تقـة  دلى ال رد م  معليات ا 
 .ملوضوع الاجتاه

قةاه عليه أأو ن وره منه، وحةه أأو كرهه ه :املكون الان عايل  .يتجىل م  خل  مشاعر الشخص ورغباته حنو املوضوع، وم  ا 
ىل العمـل عـىل حنـ: املكون السلويك نسـان تدةعـه ا  و سـليب عنـدما يتضح م الاس تجابة العملية حنو الاجتاه بطريقة ما، ةا جتاهات مكوالات سلوك لل 

 .ىضتكل اجتاهات سلبية ملوضوعات أأخرى
 (30ص: 1):واائف الاجتاهات الن س ية  4.0
 . ينعكد عىل سلوك ال رد م أأقواه واةعاه وت اع  مع الآخري : 1

 .ينظم العمليات ادلةاعية والان عالية والادراكية واملعرةية حو  بعض النوايح املوجودا م اجملا  اذلي يعيش ةيه: 0

 .ييرس لل رد القدرا عىل اختاذ القرارات م املواقف الن س ية املتعددا: 3

 .يوحض العلقة بني ال رد وعامله الاجامتعي: 4

 . يوحض اس تجاابت ال رد لءأشداص والأش ياع واملوضوعات بطريقة  جند  كون اثبتة: 5
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زاع موضوعات ال : 6  .بيئة اخلارجيةحتمل ال رد عىل أأن حيد ويدرك وي كر بطريقة لددا ا 

 . يعرب الاجتاه املعل  ع  مسايرا ال رد ملا يسود جممتعه م  معايري وقمي ومعتقدات: 7
 :مو الاجتاهات  5.0

 :هناك عوامل ةثريا ت ثر م  كوي  الاجتاهات وحنوها وندرج م ماايىت أأمه ا
 . تأأثري الوادلي : 1
 . تأأثري الأقران: 0

 . تأأثري التعلمي: 3

 . ائل ا  علمتأأثري وس: 4

 .تأأثري املعايري الاجامتعية: 5

 .تأأثري اخلربات الشخصية: 6

 .  تأأثري ارتباط ال رد مبوضوع الاجتاه: 7

 (11ص: 1) مةادئ أأساس ية لتليري الاجتاهات الن س ية  6.0  
لكـ  ذ    يعـ  . سـ تقرار وادلوام النسـ يبم  املعروف أأن الاجتاهات الن س ية يـمت اةتسـاغا و كوهنـا عـ  طريـق معليـات الـتعمل، وأأهنـا تتسـم اب   

ذ ىضك  تليري الكثري م  اجتاهات الأةراد حنو املوضوعات اخملتل ـة، مـ  خـل   ـرام  لـددا تسـ هتدف تليـريا ت معينـة م اس تحاةل تليريها أأو تعديل ا؛ ا 
الأساسـ ية م أأي ةـرد لـاوةل تسـ هتدف تليـري الاجتاهـات  الاجتاه الن يس لل رد بصورا أأو بأأخرى وعىل هاا الأسا  ينةلـي مراعـاا  ـ  مـ  املبـادئ

 :لءأةراد م  بيهنا
 .تقدمي معلومة جديدا لل رد املراد التأأثري ةيه: 1
يل موضوع الاجتاه، ابلتن ري أأو الرتغي : 0  .توجيه الرساةل مةارشا ا 

 .ا  التعامل مع الرساةل املراد اس تدداهما م تليري الاجتاهات: 3
 .مع لك اخلصائص ا  اابية والسلبية ملوضوع الاجتاه املراد تليريهمبوضوعية : 4 

دراك أأن هناك اجتاهات قوية أأو لورية ل ا ثقل كبري م حتديد أأدوار ال رد م احلياا: 5  .ا 
 ـ:البحوث املرتبطة:  اثنياً 
 (1) (0221)دراسة نزار حس  جع ر الن ا   
 (.خرى م  غري الاختصاص حنو الرتبية البدنية اجتاهات طالبات الاقسام الأ ) عنوان ادلراسة  
 .اس تددم الباحث املهن  الوص ي مللمئته لطبيعة ادلراسة : مهن  ادلراسة  
 .الرتبية جامعة الكوةة مت حتديد جممتع البحث وه  طالبات لكية : جممتع البحث  
اجللراةيـا ـ التـارـ ـ الكمييـاع ـ ال ـزيايع ـ الرايضـيات ـ علـوم احليـاا ـ ) طالبـة توزعـت عـىل الاقسـام  122 كونـت عينـة البحـث مـ  : عينة البحث  

 (احلاس بات 
 :النتاجئ أأمه  
اابية حنو 1 ىل أأن اجتاهاهتم ا   ـ اجتاهات طالبات اقسام لكية الرتبية للبنات تشري ا 

 .الرتبية البدنية 
 ـ حقق قسم علوم احلياا أأعىل اجتاه حنو الرتبية البدنية0
 .ـ حقق قسم الكميياع اقل اجتاه حنو الرتبية البدنية 3
 (0) (1116)دراسة ةائق حس  ابوحلمية ـ عريب محودي امللريب  
 (يس الرتبية الرايضيةاجتاهات مديري املدار  م لاةظة الزرقاع حنو در  الرتبية الرايضية م  والة مدر)عنوان ادلراسة  
 .اس تددم الباحث املهن  الوص ي مللمئته لطبيعة ادلراسة :مهن  البحث  

 .م  مدريس ومدرسات الرتبية الرايضية مبدرا  لاةظة الزرقاع مت حتديد جممتع البحث : جممتع البحث 
 مدرسًا ومدرسة للرتبية الرايضية ( 147) كونت عينة البحث م  : عينة البحث 

 : النتاجئ أأمه 
اابية حس  مدريب الرتبية الرايضية 1  .ـ اجتاهات مديري مدار  الزرقاع حنو در  الرتبية الرايضية جاعت ا 
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 .ور ـ عدم وجود ةروق بني اجتاهات مديري املدار  تعزى للجند عىل  يع لاور الاس تبيان ابس تثناع لور الانشطة وادلمع املايل ولصاحل اذلك0
 .ق بني اجتاهات مديري املدار  احلكومية والاهلية ابس تثناع لور التقومي ــ عدم وجود ةرو3
جراعات البحث     ـ:ا 
، ملناسبته وطبيعة ادلراسة ،نظراً لكون الاسلو  املسحي هو أأحد أأنواع  اس تددم الباحثان املهن  الوص ي ابلأسلو  املسحي   :مهن  البحث  1.3

اكئ  وت سريه وهيمت بتحديد املامرسات الشائعة أأو السائدا والتعرف عىل املعتقدات والاجتاهات عند الأةراد ادلراسات الوص ية ، ويقوم بوصف ما هو 
 وامجلاعات
 .اقترص البحث احلايل عىل معلمي مرحةل التعلمي الأسايس ببدلية العزيزية :جممتع البحث 4.3
محزا    عبـداملطل ، خـادل ) وقد مثلوا مدار  معلامً  132ر   واكن عددمه مت اختيار عينه البحث عشوائيا م  بني بعض املدا:عينه البحث  5.3

 (او د عوي     الوليد ، الساعدية الرشقية، 
 .مدار  التعلمي الأسايس ببدلية العزيزية :اجملا  املجنع
 م 0202ـ  0211العام ادلرايس :اجملا  الزماع

( 44)واذلي يتكون م  ( محمد حس  علوى)لقيا  الاجتاهات واذلي صورته العربية  ن مقيا  ادجنجتوناس تددم الباحثا :أأدوات البحث  0.3
اابية ( 15)عبارا ةقط م  هاا املقيا  ( 32) خاأأ عبارا وقد مت   : عبارا سلبية وأأرقام العبارات ا  اابية( 15)عبارا ا 

 :العبارات السلبية
  .(1)غري مواةق ( 0)غري متأأةد ( 3)العبارات ا  اابية يه أأواةق  وأأوزان

  .(3)غري مواةق ( 0)غري متأأةد ( 1)أأوزان العبارات السلبية يه أأواةق 
 .درجة( 12)عبارا واحلد الأقىص دلرجات املقيا  يه ( 32)يه ةوع درجات  يع العبارات  وادلرجة الهنائية للمقيا 

 .الية حنو الرتبية البدنيةولكام اقرت  ال رد م  هاا احلد لكام د  ذ  عل اجتاهاته ا  اابية الع
 :املعاملت العلمية  ختبار ةام ييل جادا  مت  : الأسد العلمية للختبار  3.3
آراهئـم أأشـارتعينه البحث وقـد  أأةرادم  مدى صلحيته عىل  للتأأةدمت عرض املقيا  عىل ةوعة م  اخلرباع املتخصصني : الصدق :1 جـاف بعـض  أ

  .عبارا ةقط( 32)وجعل ا ( 44)العبارات م  املقيا  اللكاب 
عـادامعامل الثبات ع  طريق تطبيق املقيا  وم  مث  ا اادمت : الثبات :0 مـرحةل التعلـمي مـ   معلمـني( 4) نـة عشـوائية قواهمـاتطبيقـه وذ  عـىل عي  ا 

   .م 4/12/0202بتارـ ( لأحدا)ينة الاس تطلعية يوم حيث مت توزيع الاس امترات عىل الع ( خادل   الوليد مدرسة ) العزيزية ببدلية الأسايس
عادامت  أأس بوعوبعد . اصباحً  11.الساعة ن عـىل توحيـد الظـروف مـ  اليوم ون د التوقيـت ومعـل الباحثـا ن د م املعلمنيع الاس امترا عىل ن د يتوز ا 

 .والثاع الأو الاختباري  

 .ة عالية م  الثباتمما يد  عىل ان املقيا  عىل درج( 2.14)بلغ معامل الارتباط بني الاختباري  
 :التجربة الرئيس ية

جراعم  صلحية الاس امترا  التأأةدبعد   (م 0202/  11/12صباحا املواةق  11الساعة  الأحد)التجربة الاس تطلعية مت توزيع الاس امترا يوم  وا 
  :ا  حصائيةالوسائل 

 النس بة امل وية 
 الوسط احلسايب 

 الاحنراف املعياري 
 ـ: عرض النتاجئ ومناقش هتا
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 .يوحض العبارات ا  اابية واجتاهات املعلمني ابلنس بة امل وية ( 1)جدو  رمق 
 

 
 للعبارات الااابية اكنت نتاجئ مقيا  الاجتاه املطبق عىل( 1)م  خل  اجلدو  رمق 

 :املعلمني اكلآيت
، ومدرسـة السـاعية الرشـقية قـد % 42، ومدرسة خادل    الوليـد بللـت %57.5مئوية ابملواةقة قد بللت مدرسة محزا    عبداملطل  واكنت النس بة 

وند أأنَّ م  خل  النس  امل وية أأنَّ مدرسة الساعية الرشقية يه أأعىل نس بة يل ا مدرسـة % 73.3، ومدرسة او د عوي  قد بللت نسبته % 11بلغ 
 .أأخرياً مدرسة خادل    الوليداو د عوي   مث محزا    عبداملطل  و 

 
 ابلنس بة امل وية املعلمنييوحض العبارات السلبية واجتاهات ( 0)اجلدو  رمق 

  
خـادل  ، ومدرسـةدم املواةقةبع% 12نسبته مدرسة محزا    عبداملطل  ما : للعبارات السلبية اكنت نتاجئ مقيا  الاجتاه املطبقة اكلآيت( 0)واجلدو  رمق 
 % .63.6مدرسة او د عوي  بعدم املواةقة واكنت نس بة % 14.4حيث بللت  الساعدية الرشقية مدرسة وأأعىل نس به اكنت،% 66    الوليد

عـيل اجتـاه ااـايب أأ  رشـقيةالسـاعدية ال  مدرسة تحنو ممارسة الأنشطة اكنت ااابية، حيث حقق املعلمنيم  خل  اجلدولني السابقني اتضح أأنَّ اجتاهات 
ىل أأنَّ ويعزوا الباحثا قامـة  املعلمنين ذ  ا  م هاه املدرسة م  املشارةني م النشاط املسايئ اذلي يمت اقامته م ال رتا املسائية م هاه املدرسـة نظـراً   

 .دورايت داخل املدرسة
نشط املعلمنيواللع  هو ةوعة م  الأنشطة احلركية مما يزيد ة م   . ة الرايضية ورضورهتالءأ

لعدم ن ذ  لعدم ثقاةهتم مبامرسة الأنشطة الرايضية خادل    الوليد ويعزو الباحثا مدرسةللجتاه حنو ممارسة الأنشطة الرايضية  مدرسةأأقل  توحقق
     .لرايضية وةوائدهاختصص م غري مرتبط ابللع  مما يقلل م  ةرص التعرف عىل الأنشطة اوجود نشاط داخل املدرسة واغل  املعلمني  

اذ ان امهية دراسة الاجتاهات وحتديدها ومعرةهتا تعود لدلور ،ان الاجتاهات واحدا م  مواضيع عمل الن د الراييض ( محمود الس يد)ويت ق الباحثان مع 
ذل  تعترب لددات وم رشات لسلوةنا  هنا عىل صعيد ال رد او اجملمتع ،وتوج ه الوالة املعينة واملقصود ال اعل اذلي ت ديه م حتريك السلوك 

                  (1) ونشاطنا م حياتنا اليومية

 م.ر
 الاحنراف املعياري الوسط احلسايب غري مواةق غري متأأةد مواةق املدرسة

  

 2.11 .575 %(00.5)1 %(02) 1 %(57.5)03 محزا    عبد املطل  1
 2.67 .4 %(46.6)7 %(13.3)0 %(42)6 خادل    الوليد 0
 2.14 .100 %(6.6)3 %(10.5)5 %( 11)37 الساعدية الرشقية 3
 2.12 .733 %( 12)3 %(16.6)5 %(73.3)00 او د عوي  4

 الاحنراف املعياري الوسط احلسايب غري مواةق غري متأأةد مواةق املدرسة م.ر

  
 2.51 .105 %(12)30 %(7.5)3 %(10.5)5 محزا    عبد املطل  1

 2.66 .0 %(66.6)12 %(13.3)0 %(02)3 خادل    الوليد 0

 2.10 .211 %(14.4)31 %(6.6)3 %(11.1)4 الساعدية الرشقية 3

 2.63 .166 %(63.3)11 %( 02)6 %(16.6)5 او د عوي  4
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ان مشلكة اجتاهات املدرسات واملدرسني م  املواد الاخرى حنو الرتبية البدنية تتطل  البحث والتوضيح لجنةة (ايسني علوان و أأىضان ش ا  )ويرى  
ح  ىضك  مواالة الاجتاهات السلبية حنو الرتبية الرايضية والعمل عىل كس  وم ازرا اعضاع هي ة تدريد  م توضيح هاه الابعادالابعاد املتضمنة ل ا 

 (12)املواد الاخرى للرتبية الرايضية 
 الاس تنتاجات والتوصيات

 :الاس تنتاجات
ىل  مرحةل التعلـمي الأسـايس ببدليـة العزيزيـة معلميدرجات اجتاهات : 1 اابيـة حنـو ممارسـة الأنشـطة حسـ  مقيـا  ادجنجتـون تشـري ا  أأنَّ اجتاهـاهتم ا 

 .الرايضية

 .أأعىل اجتاه حنو ممارسة الأنشطة الرايضية مدرسة الساعدية الرشقية تحقق: 0

 .أأقل اجتاه حنو ممارسة الأنشطة الرايضية مدرسة خادل    الوليد تحقق: 3

ن الرتبية الرايضية م نظر : 4  .راييض ذات ةائدا حصية و ربويةالنشاط ال اذلي    ىضارسون املعلمنيا 

 :التوصيات
ا زايدا الوعي الاجامتعي ب ائدا ممارسة الرايضة للجنسني عىل حد سواع ع  طريق معل الندوات ووسائل ا  علم وأأصدر الكتـ  الـؤ تـوحض ةائـد: 1

 .ممارسة الأنشطة
عطاهئم ال رصة ملامرسة النشاط الراي املعلمنيتثقيف : 0  .يض خارج ادلر بأأمهية الرايضة وا 
 . م اجملمتع القطاعات الأخرىعىل رشحية ملدار  أأخرى و  مرحةل التعلمي الأسايس ملعلميا جراع جوث مشاغة : 3
 . ةيه مع توةري البيئة املناس بة هلم م  صا ت وميادي  مللقة املعلمنيمعل أأس بوع راييض يشارك : 4

 قامئة املصادر واملراجع
 1114عمل الن د الاجامتعي ، دراسات عربية وعاملية القاهرا ، مطابع دار الشع  :  ـ ابو النيل محمود الس يد1
اجتاهات مديري املدار  م لاةظة الزرقاع حنو در  الرتبية البدنية ـ جث منشور ـ جمةل دراسات : ـ ةائق حس  ابو حلمية ـ عريب محودي امللريب 0

 1116العدد الاو   03م العلوم الرتبوية جمةل 
 1111املدراكت اخلاط ة املنترشا حو  الرتبية البدنية ةام يراها بعض مدريس املرحلتني الاعدادية والثانوية ، جث : محمد صبحي حس نني  3
 ــ 1113عمل الن د الراييض ،القاهرا : محمد حس  علوي  4
 ــ 1174دار املكت  للطباعة، . املوصل، عمل الن د الراييض :معيوف دنون  5
 .1112دار املعارف القاهرا،  –عمل الن د الراييض  :محمد حس  علوىــ  6
 .1114املوصل،  –عمل الن د الراييض : نزار الطال   ــ 7
جمةل العلوم والرتبية جامعة اببل العدد السابع،  اجتاهات طالبات الأقسام الأخرى م  غري الاختصاص حنو الرتبية البدنية ـ : نزار حسني جع ر ــ  1

 .اجملدل الأو  0221
 .1111دار املكت  للطباعة،  –املوصل  –عمل الن د الراييض  :وديع ايسني ـــ  1
،جمةل علوم  اجتاهات مدرسات ومدريس املواد اخملتل ة حنو الرتبية الرايضية تبعًا حلجم املامرسة الرايضية: ــ ايسني علوان اسامعيل ،اىضان ش ا   12

 0221 الرتبية الرايضية جامعة اببل
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 0202ديسمرب  -يوليو  / و العرشون التاسعالعدد  -جمةل العلوم الرايضية و املرتبطة 
ISSN 2518-5470 

231 

 

املنطقة الوسطى  –عنارص التدريس الفعال للمواد العملية بلكيات الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 
ليبيا  –  

سايم مسعود حسبون. د     عبد السالم صاحل انبيص    . د    مصعب مفتاح الرشيف.  د  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :وامهية البحث املقدمة

وخلق مناخًا علميًا يساعده عىل , يضل الأداء املهين لعضو هيئة التدريس وتطويره وهتيئة الظروف والعوامل املناس بة هل للقيام مبهامه التدريس ية
بداع والابتاكر الشغل الشاغل لأغلب اجلامعات العاملية, ابعتباره امه الراكئز يف العملية التعلميية  .الإ

ن الارتقاء ابملس توى املهين لأعضاء هيئة التدريس بواسطة اس تخدام الطرق والأساليب احلديثة من شأأنه ان يؤدي اىل أأ ( 0202)يذكر جمدي يونس 
 (028:2. )التعلميية, وابلتايل ينعكس ذكل حتسني جودة خمرجات التعلمي اجلامعيرفع كفاءة العملية 

س تاذ اجلامعي هو حماوةل الوص ول اىل افضل الطرق والأساليب التدريس ية للمقررات ادلراس ية ومعرفة امه العنارص ومن املعلوم ان ادلور الأسايس للأ
 .املسامهة يف اجناح ادلرس لتسهيل معلية ايصال املعلومات للطالب عىل الوجه الامكل

عي دوراً جديداً يمتثل يف قدرته ان  التغريات اليت حتدث يف طبيعة مناجه الرتبية البدنية تتطلب من الأس تاذ اجلام( 0228)يؤكد بدر رفعت سلامين
ضافة لمتالكه لكفاايت تدريس ية عىل اختيار  اساليب تدريس ية وانشطة مهنجية ووسائل تعلميية وتكنولوجية مناس بة, تساعده عىل اداء معهل, اإ

 (1:0) تتعلق ابجلانب املعريف وكفاايت تتصل ابلإجناز, والعمل عىل تمنيهتا والتدريب علهيا
س تاذ اجلامعي ل كام ان ادراك  الفعال مطلبا همام من متطلبات العملية التدريس ية, ملا لها من دور يف حتفزي عضو هيئة التدريس عىل  عنارص التدريسالأ

وره بداذلي الوصول ابدلرس اىل افضل مس توايته من انحية الإجناز مضن الوقت والإماكنيات املتاحة, واحداث تغريات اجيابية يف املواقف التعلميية, و 
 . عىل الطالب والاس تاذ واجلامعة عىل حد سواءينعكس 

بأأن العديد من ادلراسات اليت اجريت عىل التعلمي اجلامعي الفعال يف تدريس املواد العملية ركزت عىل العالقة بني ( 0222)يذكر سالمة طناش 
  (011:1) .اته داخل احملارضةمتكن عضو هيئة التدريس من املادة العملية اليت يقوم واجتاهاته وقدراته وسلوكي

ويمكن امهية هذا موضوع فاعلية التعلمي اجلامعي وحتسني خمرجات العملية التعلميية يعترب من امه املواضيع واليت تعىن هبا املؤسسات التعلميية  ويعترب
اىل البحث عن امه  عنارص التدريس الفعال لهذه املواد املواد العملية يف الرتبية البدنية  معرفة اساليب وطرق التدريسحماوةل البحث كونه يتعدى 

هذا البحث حماوةل لعهل يضيف يشء يف جمال حتسني جودة خمرجات العملية التعلميية احساسا مهنم العملية, ومن هنا يرى الباحثون ان يكون 
    .ابحلاجة اىل مثل هذه الاحباث

 : مشلكة البحث
ذ اصبح من الرضوري عىل الاس تاذ اجلامعي ان  ,جحم التحصيل العلمي لعضو هيئة التدريس عىل امهيته قد ل يكون اكفيًا للقيام مبهامه التدريس ية اإ

لكيات الرتبية من تنوع وخصوصية, انهيك عن متايز املواد العملية ب يكون عىل دراية عالية مبتطلبات لك مادة يقوم بتدريسها, ملا للمقررات ادلراس ية 
 .الرايضية عن النظرية من حيث طبيعة املادة العملية وتنوع طرق واساليب تدريسها

انه وبرمغ من تطور الاساليب التدريس ية يف الرتبية البدنية ليزال هناك حاجة اىل املزيد, وذكل ( 0221)يذكر عبد السالم النداف وعيل ابو زمع 
من حيث  جممتع الطالب تنوعدريس هذه املواد, وسبب تكل احلاجة التنوع املوجود يف طبيعة املواد التدريس ية, و ملعرفة امه العوامل اليت تساعد يف ت

 (081:2) .اختالف قدراهتم البدنية واملهارية وامليول والرغبات
والرايضية, والوقوف عىل امه العوامل اليت تساعد وتزداد اليوم احلاجة اىل اعادة النظر يف واقع طرق تدريس املواد العملية بلكيات الرتبية البدنية 

للطالب ابلقدر املطلوب, وصوًل اىل اعىل درجات اجلودة يف الأس تاذ اجلامعي يف تنفيذ حمارضاته العملية بشلك فعال, وضامن وصول املعلومات 
مهنا ما يتعلق بطريقة  -لكثري من املهارات التدريس ية ل التدريس عىل أأن امتالك عضو هيئة( 0228)يؤكد بدر سلامين  .خمرجات العملية التعلميية

ضافة اىل توفر و , وتطبيقهعرض ادلرس  دارة وتنظمي احملارضة, اإ , وهذا ما اىل اخراج ادلرس ابلشلك املطلوب يؤدي - املادية املناس بة الإماكنياتاإ
  (8:0) .لتدريس الفعاليعرب عنه اب

ومن  -الباحثون  يرىللمواد العملية يف الرتبية البدنية والرايضية,  عىل عمل بأأمه عنارص التدريس الفعال عىل امهية  أأن يكون الأس تاذ اجلامعي وبناء
أأن  –ضية بليبيا خالل معلهم داخل لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة, جامعة املرقب, وكذكل العمل مكتعاونني يف بعض لكيات الرتبية البدنية والراي

بدراسة عنارص التدريس الفعال للمواد العملية ابللكيات البدنية والرايضية, خصوصا مع ندرة الأحباث يف هذا اجملال حمليا,  تكون هناك حبث  هيمت
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ضافة ذلكل فقد لحظ الباحثون ؛ ومن خالل ما تقدم اكن العمليةيف مس توى خمرجات العملية التعلميية للمواد  وجود ضعفايضا من خالل معلهم,  اإ
جراء هذه ادلراسة للوقوف عىل   عنارص التدريس الفعال للمواد العملية بلكيات الرتبية البدنية وعلوم الرايضة ابملنطقة الوسطى بليبيامن الرضوري اإ

   .من وهجة نظر اعضاء هيئة التدريس
 : أأهداف البحث 

ىل التعرف عام جيب ان يتوافر من عنارص التدريس الفعال للمواد العملية بلكيات الرتبية البدنية وعلوم الرايضة  املنطقة  –هيدف هذا البحث اإ
دارية, الام) ليبيا من وهجة نظر اعضاء هيئة التدريس, يف جمالت البحث  –الوسطى  اكنيات املتعلقة بعرض وتطبيق ادلرس, النوايح التنظميية والإ

 (املادية والتقنية 
 وذكل من خالل التعرف عىل 

 ليبيا  –املنطقة الوسطى  –عنارص التدريس الفعال للمواد العملية من وهجة نظر اعضاء هيئة التدريس بلكيات الرتبية البدنية وعلوم الرايضة .0
املنطقة  –ة تأأثري متغريات اللكية اليت يتبعها عضو هيئة التدريس عىل عنارص التدريس الفعال للمواد العملية بلكيات الرتبية البدنية وعلوم الرايض. 0

 .ليبيا –الوسطى 
 :أأس ئةل البحث

 :لتحقيق الأهداف حاولت البحث الإجابة عن الأس ئةل الآتية
ليبيا من وهجة نظر اعضاء هيئة  –املنطقة الوسطى  –ملية بلكيات الرتبية البدنية وعلوم الرايضة    ما عنارص التدريس الفعال للمواد الع  -0

 التدريس؟
يف عنارص التدريس الفعال يف جمالت البحث من وهجة نظر أأعضاء ( α=0.05)هل توجد فروق ذات دلةل احصائية عند مس توى ادللةل   -0

 ليبيا تعزى لختالف اللكية اليت يتبعها عضو هيئة التدريس؟ –املنطقة الوسطى  –ة وعلوم الرايضة هيئة التدريس بلكيات الرتبية البدني
 :مصطلحات البحث

هو تكل املقدرة املتاكمةل اليت تشمل مجمل مفردات املعرفة واملهارات والاجتاهات الالزمة "(  5) ( 0221) تعرفه سهيةل الفتالوي : التدريس الفعال
 " لأداء هممة ما أأو مجةل مرتابطة من املهام بنجاح وفاعلية

املدرس ية عن قصد هبدف مجموعة من الأنشطة والإجراءات اليت يقوم هبا املعمل يف البيئة "بأأنه : فيعرف التدريس الفعال (8) (0221) أأما كامل زيتون 
هدار يف الوقت أأو الطاقة ىل نتاجئ مرضية يف جمال التدريس دون اإ  ".الوصول اإ

هو مجموعة من املهارات والقدرات التدريس ية ميتلكها الأس تاذ اجلامعي تقوده لتنفيذ درس معني ابلشلك : عنارص التدريس الفعال  :تعريف اجرايئ
 .   ية املطلوبة مضن الإماكنيات املتاحةاذلي يضمن هل حتقيق الأهداف التعلمي 

من خالل اطالع الباحثون عىل عدد من ادلراسات السابقة مت اعامتد بعضها كدراسات ذات عالقة مرتبطة مبوضوع البحث  :ادلراسات املرتبطة
 :ويه

 "هيئة التدريس, يف اجلامعات الأردنية أأعضاءالأداء التعلميي اجلامعي الفعال من وهجة نظر "وعنواهنا (  1() 0222)دراسة سالمة يوسف طناش
عضة هيئة  (088)واليت هدفت اىل التعرف عىل الأداء التعلميي اجلامعي الفعال من وهجة نظر أأعضاء هيئة التدريس وتكونت عينة ادلراسة من 

ميي بينت النتاجئ بأأهنا ل توجد فروق ذات دلةل احصائية بني املتوسطات احلسابية لوهجات نظر اعضاء هيئة التدريس يف جمالت الأداء التعل . تدريس
 احصائية بني املتوسطات اجلامعي الفعال وفقا ملتغري الرتبة الأاكدميية وطبيعة العمل وس نوات اخلربة, بيامن بينت النتاجئ وجود فروق ذات دلةل

 .    احلسابية لوهجات نظر اعضاء هيئة التدريس يف جمالت الأداء التعلميي اجلامعي الفعال وفقا ملتغري اجلنس واللكية والوضع الأاكدميي
 "د العملية يف الرتبية الرايضيةدراسة حتليلية لأمه عنارص التدريس الفعال للموا"وعنواهنا (  2( ) 0221)دراسة عبدالسالم النداف, عيل أأبو زمع 

آراء معلمي الرتبية الرايضية حول مبادئ التدريس الفعال يف الرتبية الرايضية ومدى تأأثريها عىل العملية ىل أ التدريس ية,  هدفت ادلراسة اىل التعرف اإ
اختيارمه ابلطريقة العشوائية اس تخدم الباحث معلام ومعلمة, من معلمي الرتبية الرايضية يف مديرايت جرش ومت ( 025)وتكونت عينة ادلراسة من 

وأأظهرت نتاجئ ادلراسة ان ممارسة مبادئ التدريس الفعال من وهجة نظر معلمي ومعلامت الرتبية .املهج الوصفي والاستبانة كأداء مجليع البياانت, ,
بية الرايضية ملامرس هتم ملبادئ التدريس الفعال تعزى ملتغريي الرايضية تقع مضن الوسط كام أأظهرت النتاجئ انه ل توجد فروق بني تقديرات معلمي الرت 

 . اجلنس, وس نوات اخلربة
عنارص التدريس الفعال للمواد العملية دلى طلبة لكية الرتبية الرايضية يف جامعة النجاح "وعنواهنا  ( 0() 0228) دراسة بدر رفعت سلامن 

ضافة "الوطنية  هدفت ادلراسة اىل التعرف عىل عنارص التدريس الفعال للمواد العملية دلى طلبة لكية الرتبية الرايضية يف جامعة النجاح الوطنية, اإ
ىل التعرف عىل دور متغريات اجلنس ونوع املادة العملية واملس توى ادلرايس لتحديد هذه العنارص, وتكونت عينة ادلراسة من طلبة لكية ال  رتبيةاإ
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اس تخدم الباحث املهج الوصفي ولتحقيق أأهداف ادلراسة مت . طالباً وطالبة( 22)الرايضية للس نوات ادلراس ية الثانية والثالثة والرابعة والبالغ عددمه 
بيق ادلرس, اس تخدام الاستبانة مجلع املعلومات, وأأظهرت نتاجئ ادلراسة أأن عنارص التدريس الفعال اكنت متوسطة عىل جمالت عرض احملتوى, تط 

دارية, وسلوكيات املدرسة, والتحفزي, والتقومي, , كام أأظهرت النتاجئ انه ل توجد فروق ذات دلةل احصائية عن د مس توى والنوايح التنظميية والإ
(α= 0.05) دة يف عنارص التدريس الفعال للمواد العملية دلى طلبة لكية الرتبية الرايضية يف جامعة النجاح الوطنية تبعًا ملتغريات اجلنس, ونوع املا

 .ادلراس ية, واملس توى ادلرايس
آخرون  دراسة وأأظهرت نتاجئ ادلراسة  "اكدمييةمعايري أأداء التدريس يف الأوساط الأ " وعنواهنا  ( 02)  (1992) ,(Braxton, et,al)براكس تون وأ

التدريس  اىل أأن هناك مخسة وعرشين سلواكً دلى أأعضاء هيئة التدريس تشلك يف مجموعها السلوكيات التدريس ية املعيارية لدللةل عىل فاعلية الأداء
واملامرسات خارج قاعة احملارضة, والعالقات مع الزمالء,  ممارسات الامتحاانت والعالمات,: الفعال وقد اش متلت هذه السلوكيات جمالت عدة ويه

يل كام وان جحامً من املؤرشات حول تأأثري طرائق التدريس والواجبات التعلميية, ومتطلبات التعلمي, وجحم العمل املطلوب اكن هل دور يف تشك
 .اجتاهات الطلبة حنو التعلمي يف املساقات اليت يدرسون

مقارنة العنارص التدريس ية "وعنواهنا  ( 00)    (Rink, j French .k lee .a and Solomon() 0222)وسوملون دراسة رنك وفرنش و يل .
هدفت ادلراسة اىل مقارنة عنارص  "الس نة الرابعة يف ختصص الرتبية الرايضية الفعال بني معلمي الرتبية الرايضية ذوي اخلربات التدريس ية وطلبة

لرتبية الرايضية ذوي خربات تدريس ية لس نوات عديدة وطلبة الس نة الرابعة يف ختصص الرتبية الرايضية  املشاركني يف التدريس الفعال بني معلمي ا
عداد املعلمني عداد املعلمني وطلبة الرتبية الرايضية غري املشاركني يف برانمج اإ جراء ادلراسة يف جامعة لويزايان احلكومية وجامعة ساوث . برانمج اإ ومت اإ

عداد املعلمني و ( 02)معلمني و ( 5)عىل عينة قواهما  اكرولينا طالباً مشرتاكً يف ( 02)طالبا من ختصص الرتبية الرايضية غري املشاركني يف برانمج اإ
عداد معمل الرتبية الرايضية برانمج  وأأظهرت نتاجئ ادلراسة اىل وجود اختالف يف حتديد عنارص التدريس الفعال بني الطلبة املشرتكني يف. برانمج اإ

عداد املعلمني, وكذكل بني املعلمني ذوي اخلربات التدريس ية وبني طلبة لكية الرتبي عداد املعلمني والطلبة غري املشرتكني يف برانمج اإ ة الرايضية الًك اإ
 .عىل حده

جراءات البحث  : اإ
 .قام الباحثون ابس تخدام املهنج الوصفي ابلأسلوب املسحي ملالمئته طبيعة هذا البحث :مهنج البحث 
جامعة املرقب, جامعة مرصاته, جامعة )تكّون جممتع البحث من الاساتذة اجلامعيني بلكيات الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعات  :جممتع البحث 

يوحض توزيع جممتع البحث عىل اجلامعات الثالث قيد (  0) اس تاذ جامعي واجلدول رمق " 10"غ عددمه م , والبال0202/0202للعام اجلامعي ( الزيتونة
 : البحث

 .توزيع جممتع البحث عىل اجلامعات الثالث قيد البحث(  0) جدول رمق 
 العدد اجلامعة ت
 05 لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جامعة املرقب 0
 05 وعلوم الرايضة جامعة مرصاتهلكية الرتبية البدنية  0
 00 لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جامعة الزيتونة   1

 10 العدد اللكي
آنفا, مت" 22"من عدد  البحث عينة تكونت :عينة البحث  من %( 81)ابلطريقة العشوائية , وبنس بة  اختيارمه أأس تاذ جامعي ابللكيات املذكورة أ

اس امترة غري صاحلة , لتصبح عدد  00اس امترة وبعد مراجعهتا مث استبعاد  58اس امترة الاس تبيان , مث اسرتجاع  22حيث مت توزيع  جممتع البحث,
 .اس امترة 21الاس امترات اليت خضعت للتحليل الاحصايئ 

 : أأداة مجع البياانت
آخرون, )لفعال كدراسة من خالل الاطالع عىل دراسات تناولت عنارص التدريس ا :اس امترة الاس تبيان  مناور, )ودراسة ( 2()0221النداف وأ

عداد اس امترة الاس تبيان لتحقيق أأهداف البحث حيث , (Rink, Frech, lee & Solmon, 1994()00)ودراسة ( 2()0222 قام الباحثون ابإ
 :تكونت الاس امترة من ثالث حماورمه

 عبارات 2ويتعلق بدراسة النوايح املتعلقة بعرض وتطبيق ادلرس ويضم  :احملور الأول. 

 دارية ويضم : احملور الثاين  .عبارات 2ويتعلق بدراسة النوايح التنظميية والإ



 0202ديسمرب  -يوليو  / و العرشون التاسعالعدد  -جمةل العلوم الرايضية و املرتبطة 
ISSN 2518-5470 

231 

 

 عبارات 2ويتعلق بدراسة الإماكنيات املادية والتقنية ويضم : احملور الثالث. 

مت لقياسه , وحددت مدى صالحية درجاته للقيام بتفسريات : التحقق من صدق أأداة البحث ذا متكنت من قياس ما ُصم تعد الأداة صادقة اإ
 : مرتبطة ابجملال املراد قياسه , وقد مت التحقق من صدق الاداة من خالل 

بداء رأأهيم فهيا سواء  (5)مت عرض الاس امترة عىل  :التحقق من صدق احملتوى لأداة البحث  .أأ  حممكني من املتخصصني يف جمال طرق التدريس لإ
والعبارات بنس بة  % 022ابلتعديل أأو ابحلذف أأو الاضافة من خالل املقابةل الشخصية, حيث متت موافقة السادة احملمكني عيل احملاور بنس بة 

جراء التعديالت اليت أُتفق علهيا بتعديل صياغة بعض  , ويف ضوء املالحظات اليت أأبداها احملمكون,%022 -% 82تراوحت ما بني  قام الباحثون ابإ
 .العبارات, حىت تكون الأداة الرئيس ية مجلع البياانت أأكرث وضوحًا ومالمئًة لقياس ما وضعت من أأجهل

بني درجة لك ( سونبري )مت احتساب صدق الاتساق ادلاخيل من خالل حساب معامالت الارتباط  :التحقق من صدق الاتساق ادلاخيل . ب
ليه حيث تراوحت قمية معامل الارتباط بني درجة عبارات حمور النوايح املتعلقة بعرض وتطبيق  عبارة وادلرجة اللكية لعبارات احملور اذلي تنمتي اإ

حصائيًا عند مس توى ( 2.200 - 2.520)ادلرس وادلرجة اللكية للمحور ما بني  ىل الاتساق الأمر  2.20وىه معامالت ارتباط داةل اإ اذلي يشري اإ
 .ادلاخيل للمحور

دارية وادلرجة اللكية للمحور ما بني  وىه ( 2.252 - 2.202)بيامن تراوحت معامالت الارتباط بني درجة عبارات حمور النوايح التنظميية والإ
حصائيًا عند مس توى  ىل الاتساق ادلاخيل للمحور 2.20معامالت ارتباط داةل اإ  .مما يشري اإ

وىه ( 2.850 - 2.108)اوحت معامالت الارتباط بني درجة عبارات حمور الإماكنيات املادية والتقنية وادلرجة اللكية للمحور ما بني يف حني تر 
حصائيًا عند مس توى  ىل الاتساق ادلاخيل للمحور 2.20معامالت ارتباط داةل اإ  .مما يشري اإ

البحث من خالل حساب معامل الثبات بطريقة أألفا كرونباخ حملاور الاس تبيان, مت حساب معامل الثبات لأداة  :التحقق من ثبات أأداة البحث 
أأس تاذ جامعي ابجلامعات قيد البحث وتمتتع حماور الاس تبيان مبعامل ثبات عايل, وأأن معامل ثبات لك حمور عىل  1حيث مت توزيع الاس امترة عىل 

مما يدل عىل أأن حذف أأي حمور س يؤثر سلبًا عىل ( 2.810)واذلي يساوي  وهو أأقل من معامل ثبات الاس تبيان( 2.152, 2.122, 2.801)حدة 
 ."القمية ادلنيا املقبوةل ملعامل أألفا كرونباخ", ويه 2.52املقياس كلك, وهذا يعين أأن مجيع املعامالت ذات قمية عالية لأن مجيعها أأعىل بكثري من 

ليه عبد العزيز الكريديس  بأأن هذه القمية تعد مؤرشاً لصالحية أأداة البحث للتطبيق بغرض حتقيق أأهدافها من خالل  (0228)وهو ما أأشار اإ
ماكنية ثبات النتاجئ اليت ميكن أأن تسفر عهنا عند تطبيقها  (001:  1. )الاجابة عىل أأس ئلهتا, مما يدل عىل اإ

موافق بشدة )رت امخلايس دلرجة املوافقة حسب التنوع مت تصحيح اس تجاابت أأفراد عينة البحث من خالل اس تخدام مقياس ليك:التصحيح  مفتاح
ىل حد ما, غري موافق, غري موافق بشدة  .عىل التوايل( 0, 0, 1, 2, 5)تناظر هذه الاس تجاابت  اليت حيث مت حتديد القمية( , موافق, اإ

 تصحيح اس تجاابت أأفراد عينة البحث حتديد والقمية اليت تناظر هذه الاس تجاابت ( 0 )جدول رمق 
 مس توى الاس تجابة الوزن النس يب املتوسط احلسايب

 غري موافق بشدة- % 02 0.82>  - 0.22
 غري موافق- % 12 0.22>  - 0.82
ىل حد ما- % 50 1.22>  - 0.22  اإ
 موافق- % 28 2.02>  - 1.22

 موافق بشدة 022% -% 82 5.22 – 2.02
 

جراء دراسة اس تطالعية عىل عينة عشوائية قواهما  :ادلراسة الاس تطالعية  أأساتذة جامعيني من لكيات الرتبية البدنية وعلوم الرايضة " 1"مت اإ
ىل 0202/ 0 / 5من اللكيات اخملتارة قيد البحث, حيث مت توزيع الاس امترة عىل العينة اخملتارة خالل من  جياد املعامالت 0202/ 0 / 2م اإ م هبدف اإ

 (.اس امترة الاس تبيان)العلمية لأداة مجع البياانت 
جراء ادلراسة الأساس ية خالل الفرتة من:ادلراسة الأساس ية  يل 0202/ 0 / 00 قام الباحثون ابإ يوحّض (  1) م واجلدول رمق 0202/ 0 / 01م اإ

 . توزيع أأداة البحث عىل العينة الأساس ية
  .توزيع أأداة البحث(  1) جدول رمق 

 الهنايئ املستبعد العائد الفاقد املوزع اجلامعة ت
 02 1 02 0 02 جامعة مرصاته 0
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 05 2 02 0 02 جامعة الزيتونة 0
 02 2 02 2 02 جامعة املرقب 1

 21 00 58 0 22 العدد اللكي
 :املعاجلة الإحصائية 

املعاجلات الإحصائية املناس بة واجلداول التالية توحض  اس تخدمتيف معاجلة البياانت حيث  SPSSبعد مجع اس امترة الاس تبيان مت اس تخدام برانمج 
 .تكل املعاجلات

حصائية املس تخدمة يف البحث(  2)  جدول رمق   .املعاجلات الإ

 التكرار والنس بة املئوية.  املتوسط احلسايب.  الاحنراف املعياري.  معامل الارتباط بريسون. 

  كرونباخمعامل أألفا.  الوزن النس يب.  اختبار حتليل التباين الأحادي 
 : عرض النتاجئ ومناقش هتا 

جراء التحليل الإحصايئ للبياانت, وفامي ييل عرض للنتاجئ ومناقش هتا وفقًا لتسلسل     :البحثيف ضوء أأهداف البحث قام الباحثون برصد البياانت واإ
 :السؤال الاول

 ليبيا من وهجة نظر اعضاء هيئة التدريس؟ –املنطقة الوسطى  –ما عنارص التدريس الفعال للمواد العملية بلكيات الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 
جابة عن السؤال مت اس تخدام املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية والوزن النس يب لتكرارات اس تجاابت أأفراد عينة البحث لـلك  عبـارة مـن لالإ

 توحض ذكل(  1-2-5).عبارات حماور البحث, واجلداول 
املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية والوزن النس يب لتكرارات اس تجاابت أأفراد عينة البحث عىل عبارات احملور (  5)جدول رمق 

 21= ن       "  النوايح املتعلقة بعرض وتطبيق ادلرس " الأول املتعلق بــ 

 م

 العبارة

 الاس تجاابت
املتوسط 

 احلسايب

الاحنرا
ف 

 املعياري

الوزن 
 النس يب

ترتيب 
 العبارة

اجتاه 
الاس تجا

 بة
موافق 

 موافق بشدة
ىل حد  اإ

 ما
غري 

 موافق

غري 
موافق 

 بشدة

بتسلسل ( املهارة)عرض احملتوى  0
 .سلمي ومنتظم

02 00 0 2 2 
موافق  0 82.2% 2.582 2.21

50.0 بشدة
% 

22.1
% 

2.1% 2% 2% 

عرض مناذج توضيحية لطرق  0
 .أأداء املهارة

00 00 1 2 2 

موافق  2 88% 2.202 2.22
22.8 بشدة

% 

22.8
% 

2.2% 2% 2% 

اس تخدام أأسلوب التغذية  1
 .الراجعة للطلبة

01 08 00 2 2 

01.1 موافق 2 11% 2.210 1.85
% 

18.1
% 

05.5
% 

8.5% 2% 

2 
مراعاة التوازن بني اجلانبني 

 .العميل والنظري

01 02 2 2 2 

موافق  5 85.2% 2.205 2.08
01.1 بشدة

% 

18.1
% 

8.5% 2% 2% 

5 
مراعاة مناس بة حمتوى املادة 

 .وقدرات الطلبة

05 12 0 2 2 

موافق  5 85.2% 2.522 2.08
10.2 بشدة

% 

21.8
% 

2.1% 2% 2% 

2 
العمل عىل مساعدة الطلبة لفهم 

 .حمتوى املادة

05 00 2 2 2 

2.51 2.522 22.2% 0 
موافق 

51.0 بشدة
% 

22.8
% 

2% 2% 2% 
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رشح حمتوى املهارة بشلك  1
 .مس تفاض قبل البدء يف أأداهئا

05 01 5 2 2 

موافق  1 88.2% 2.281 2.21
51.0 بشدة

% 

12.0
% 

02.8
% 

2% 2% 

8 
املالمئة بني عدد مرات التطبيق 
أأثناء ادلرس مع الوقت ومدى 

 .صعوبة املهارة

01 00 5 1 2 

12.0 موافق 8 80.2% 2.852 2.01
% 

22.8
% 

02.2
% 

2.2% 2% 

2 
عطاء تدريبات وتطبيقات  اإ

 .متنوعة شبهيه للمهارة

02 02 8 0 2 

22.2 موافق 1 81.8% 2.128 2.02
% 

22.2
% 

01% 0.0% 2% 

املتوسط العام والوزن النس يب  
 للمحور الأول

 2.08  85.22
% 

موافق  
 بشدة

النوايح املتعلقة بعرض وتطبيق "يتضح أأن هناك اتفاقا بني اس تجاابت أأفراد عينة البحث حول (  5 )من خالل النتاجئ املوحضة يف اجلدول رمق 
 – 2.02)وهو متوسط من الفئة اخلامسة من مقياس ليكرت امخلايس حيث يقع بني ( 2.08)فقد بلغ املتوسط العام للمحور الأول  ,"ادلرس

ىل مس توى الاس تجابة (5.22 عىل اجاميل عبارات احملور الأول ويه تعرب عن درجة % 85.22وبوزن نس يب بلغ ( موافق بشدة), وهذه الفئة تشري اإ
عبارات, قد رتّبت تنازليا ( 2)أأن احملور الأول واذلي يتضمن  ( 5 )كام يتضح من اجلدول  .لعنارص التدريس الفعال عىل هذا احملورعالية من الأمهية 

 ,%(22.2)يف الرتتيب الأول بوزن نس يب " العمل عىل مساعدة الطلبة لفهم حمتوى املادة" وفقًا للوزن النس يب للعبارة داخل احملور, جفاءت عبارة 
رشح حمتوى ", يف حني جاءت عبارة %(82.2)يف الرتتيب الثاين بوزن نس يب " بتسلسل سلمي ومنتظم( املهارة)عرض احملتوى "بيامن حلّت العبارة 

من , وهذه النتاجئ تتفق بدرجة كبرية مع دراسة لك %( ......88.2)يف الرتتيب الثالث بوزن نس يب " املهارة بشلك مس تفاض قبل البدء يف أأداهئا
آخرون ) حيث أأشاروا اىل أأمهية عرض احملتوى أأو املهارة بشلك متسلسل وسلمي ومنتظم  (00) (Rink. 1989)و رنك  (2) (0221النداف, وأ

دراك املهارة بناًء عىل تسلسل طريقة أأداهئا عطاء تدريبات وتطبيقات متنوعة شبهيه للمهارة"بيامن جاءت عبارة  . حىت يمت استيعاهبا واإ تيب يف الرت " اإ
يف الرتتيب الثامن بوزن " املالمئة بني عدد مرات التطبيق أأثناء ادلرس مع الوقت ومدى صعوبة املهارة", وعبارة %(81.8)السابع بوزن نس يب 

مع هذه النتاجئ تتفق بدرجة كبرية %( 11)يف الرتتيب التاسع وبوزن نس يب " اس تخدام أأسلوب التغذية الراجعة للطلبة", وعبارة %(80.2)نس يب 
حيث اشار اىل ان أأعطي املعمل اجلزء التطبيقي للمهارات بطريقة مشاهبة للظروف احلقيقية اليت سوف تطبق فهيا   (0)(0228 سلامنبدر )دراسة 

لطبيعة  اجعر يهذه النتاجئ  سبب الوصول اىلهمارات ادلرس, متثل درجة قليةل من الأمهية عنارص التدريس الفعال عىل هذا احملور, كام يرحج الباحثون 
 نتاجئهرأأي الطالب خبالف هذا البحث فقد اعمتد يف اس تخالص  اعمتدت عىلالاحباث يف هذا اجملال  لعديد من افراد عينة البحث, حيث ان ا
  .عىل اراء اعضاء هيئة التدريس 

املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية والوزن النس يب لتكرارات اس تجاابت أأفراد عينة البحث عىل عبارات احملور الثاين املتعلق  (2)جدول رمق 
 21= ن                                                                                  "النوايح التنظميية والإدارية"ـب 

 العبارة م

س تجاابت  الإ
املتوسط 

 احلسايب
الاحنراف 

 املعياري
الوزن 
 النس يب

ترتيب 
 العبارة

اجتاه 
موافق  الاس تجابة

 بشدة
 موافق

ىل حد  اإ
 ما

غري 
 موافق

غري 
موافق 

 بشدة

جتهزي الأدوات وتنظميها بطريقة  02
 .ختترص الوقت واجلهد

08 00 1 0 2 
2.02 2.112 81.8

18.1 موافق 0 %
% 

22.1
% 

02.2
% 

0.0% 2% 

00 
حتديد الإجراءات التنظميية اليت 

احلضور )ختترص الوقت واجلهد 
 (والغياب

00 02 00 2 2 

2.20 2.121 
82.2

% 
05.5 موافق 1

% 

50.0
% 

01.2
% 

2% 2% 

 موافق 12.22 2.811 1.10 2 1 01 01 02حتديد واجبات ومسؤوليات الطالب  00
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دارية"يتضح أأن هناك اتفاق كبري بني اس تجاابت أأفراد عينة البحث حول ( 2) النتاجئ املوحضة يف اجلدول رمق  من خالل , فقد "النوايح التنظميية والإ
, وهذه الفئة (2.02>  – 1.22)وهو متوسط من الفئة الرابعة من مقياس ليكرت امخلايس اذلي يقع بني  (1.88)بلغ املتوسط العام للمحور الثاين 

ىل مس توى الاس تجابة  عىل اجاميل عبارات احملور الثاين, ويه تعرب عن درجة عالية من الأمهية لعنارص % 11.2وبوزن نس يب بلغ ( موافق)تشري اإ
عبارات , قد رتّبت تنازليا وفقًا للوزن النس يب ( 2)أأن احملور الثاين واذلي يتضمن  (2)يتضح من اجلدول كام  . التدريس الفعال عىل هذا احملور

, بيامن حلّت %(81.8)يف الرتتيب الأول بوزن نس يب " جتهزي الأدوات وتنظميها بطريقة ختترص الوقت واجلهد"للعبارة داخل احملور, جفاءت عبارة 
, يف حني جاءت العباراتن %(81.2)يف الرتتيب الثاين بوزن نس يب " ة التدريس ية للامدة العملية منذ بداية العام ادلرايساملعرفة التامة للخط"العبارة 

تنس يق احملارضة العملية ابلشلك املناسب داخل اجلدول التدرييس "و (" احلضور والغياب)حتديد الإجراءات التنظميية اليت ختترص الوقت واجلهد "
دارية والأعباء الأاكدميية لأعضاء ",  بيامن جاءت عبارة %( ......82.2)يف الرتتيب الثالث بوزن نس يب (" وعياليويم والأس ب) التوازن بني الأعباء الإ

دارة ادلرس معظم الأوقات", وعبارة %(11.0)يف الرتتيب الثامن بوزن نس يب " هيئة التدريس رشاك الطالب يف تنظمي واإ يف الرتتيب التاسع " اإ
من حث امه عنارص التدريس الفعال فامي يتعلق مبحور  (0) (0228بدر سلامن )ف مع دراسة ختتلوهذه النتاجئ %( . 12.0)ري وبوزن نس يب والأخ

دارية ولكهنا تتفق معها يف العبارة الأقل امهية فقد اشارة دراس ته اىل ان ارشك الأس تاذ للطالب يف تنظمي وأأدا ظم ء ادلرس معالنوايح التنظميية والإ
 .تدريس الفعالعنارص ال كوانها من امهية من حيث  الأوقات غري ذات

املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية والوزن النس يب لتكرارات اس تجاابت أأفراد عينة البحث عىل عبارات احملور الثالث ( 1)رمق جدول 
    21= ن                                                                         "الإماكنيات املادية والتقنية"املتعلق ـب 

00.1 .بصورة مس بقة
% 

12.0
% 

12.0
% 

2.2% 2% 
% 

01 

حتقيق مبدأأ النس بة والتناسب بني 
أأعضاء هيئة التدريس وبني عدد 
الطلبة داخل املالعب والقاعات 

 .الرايضية

1 01 02 1 2 

1.10 2.822 
12.2

% 
02.2 موافق 2

% 

28.2
% 

02.8
% 

2.2% 2% 

02 
دارة  رشاك الطالب يف تنظمي واإ اإ

 .ادلرس معظم الأوقات

1 08 05 2 0 

1.50 2.215 
12.0

02.2 موافق 2 %
% 

18.1
% 

10.2
% 

00.8
% 

0.0% 

05 
التوازن بني الأعباء الإدارية والأعباء 

 .الأاكدميية لأعضاء هيئة التدريس

1 01 00 2 0 

1.22 2.205 
11.0

02.2 موافق 8 %
% 

28.2
% 

05.5
% 

2.2% 0.0% 

02 
تنس يق احملارضة العملية ابلشلك املناسب 

اليويم )داخل اجلدول التدرييس 
 (.والأس بوعي

02 00 2 1 0 

 %12 موافق 1 82.2% 2.221 2.20
22.1

% 

00.8
% 

2.2% 0.0% 

01 

تنظمي احملارضات ابلشلك اذلي 
يسمح للطلبة ابلتنقل بني القاعات 
التدريس ية واملالعب بسهوةل ويف 

 .أأقل وقت

01 01 1 0 0 

1.20 2.222 18.0
% 

01.1 موافق 5
% 

28.2
% 

02.2
% 

2.1% 2.1% 

املعرفة التامة للخطة التدريس ية للامدة  08
 .العملية منذ بداية العام ادلرايس

00 01 2 0 0 

2.01 2.221 81.2
% 

22.1 موافق 0
% 

12.0
% 

00.8
% 

2.1% 0.0% 

املتوسط العام والوزن النس يب  
 1.88  للمحور الثاين

 11.2
% 

 
 موافق

 العبارة م
املتوسط  الاس تجاابت

 احلسايب
الاحنرا

ف 
الوزن 
 النس يب

ترتيب 
 العبارة

مس توى 
الاس تج ىل حد  موافقموافق  غري غري اإ
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الإماكنيات املادية والتقنية "  حمور يتضح أأن هناك اتفاقا كبريا بني اس تجاابت أأفراد عينة البحث حول( 1)من خالل النتاجئ املوحضة يف اجلدول رمق 
, (2.02>  – 1.22)وهو متوسط من الفئة الرابعة من مقياس ليكرت امخلايس اذلي يقع بني  (1.15), فقد بلغ املتوسط العام للمحور الثالث "

ىل مس توى الاس تجابة  عىل اجاميل عبارات احملور الثالث ويه تعرب عن درجة عالية من % 15.22وبوزن نس يب بلغ  (موافق)وهذه الفئة تشري اإ
عبارات , قد رتّبت تنازليا وفقًا ( 2)أأن احملور الثالث واذلي يتضمن  (1)يتضح من اجلدولكام  . الأمهية لعنارص التدريس الفعال عىل هذا احملور

توفري الأدوات والأهجزة الرايضية ابلأعداد املناس بة لأعداد الطلبة لالس تفادة من وقت "للوزن النس يب للعبارة داخل احملور, جفاءت العباراتن 
امتالك اللكية ", بيامن حلّت العباراتن %(12.2)يف الرتتيب الأول والثاين بوزن نس يب " خل املالعبوجود عوامل الأمن والسالمة دا"و " احملارضة

توفري الأدوات والأهجزة الرايضية بأأعداد مناس بة لأعداد الطلبة لتحقيق أأهداف "و " لأماكن خاصة بتغيري املالبس, ودورات مياه خاصة ابلطالب
تقارب املالعب والصالت الرايضية والقاعات ادلراس ية ", بيامن جاءت العباراتن %(......11.2)ع بوزن نس يب يف الرتتيب الثالث والراب" احملارضة

لعاب اخملتلفة"و " داخل اللكية ختصيص ملعب ", والعباراتن %(15.2)يف الرتتيب السادس والسابع بوزن نس يب " وجود قاعة رايضية مغطاة للأ

موافق  موافق ما بشدة
 بشدة

 ابة املعياري

02 
امتالك اللكية ملالعهبا اخلاصة؛ 
حىت ل يتداخل التدريب مع 

 .هجات أأخرى

02 05 01 2 0 
02.8 موافق 5 15.8% 0.220 1.12

% 

10.2
% 

01.1
% 

8.5% 0.0% 

02 
ختصيص ملعب للك الأنشطة 
الرايضة الفردية وامجلاعية لك 

 .عىل حده

2 02 00 8 1 

1.12 0.000 21.0% 8 
ىل حد  اإ

 ما
00.8

% 

22.2
% 

01.2
% 

01% 2.2% 

00 
وجود قاعة رايضية مغطاة 

لعاب اخملتلفة  .للأ

01 00 00 2 1 

12.0 موافق 2 15.2% 0.002 1.11
% 

05.5
% 

01.2
% 

8.5% 2.2% 

00 
تقارب املالعب و الصالت 
الرايضية والقاعات ادلراس ية 

 .داخل اللكية

02 01 02 0 0 

00.1 موافق 2 15.2% 2.211 1.12
% 

28.2
% 

00.1
% 

2.1% 2.1% 

01 
توفري الأدوات والأهجزة الرايضية 
ابلأعداد املناس بة لأعداد الطلبة 

 .لتحقيق أأهداف احملارضة

00 02 8 1 0 

 موافق 1 11.2% 2.202 1.81
01.2$ 

50.0
% 

01% 2.2% 0.0% 

02 
توفري الأدوات والأهجزة الرايضية 
ابلأعداد املناس بة لأعداد الطلبة 

 .لالس تفادة من وقت احملارضة

02 00 8 8 0 

02.8 موافق 0 12.2% 2.200 1.28
% 

22.8
% 

01% 2.1% 0.0% 

05 
امتالك اللكية لأماكن خاصة 
بتغيري املالبس, ودورات مياه 

 .خاصة ابلطالب

08 02 5 5 1 

18.1 موافق 1 11.2% 0.001 1.81
% 

12% 
02.2

% 

02.2
% 

2.2% 

وجود عوامل الأمن والسالمة  02
 .داخل املالعب

00 01 5 1 2 

22.8 موافق 0 12.2% 0.011 1.28
% 

01.1
% 

02.2
% 

2.2% 8.5% 

توفري املعامل اخلاصة للتعامل مع  01
 .الوسائل التكنولوجية

8 02 2 1 2 

ىل حد  8 21.0% 0.021 1.12 اإ
 %01 ما

20.2
% 

00.8
% 

02.2
% 

00.8
% 

املتوسط العام والوزن النس يب  
 للمحور الثالث

 موافق  15.22%  1.15 
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يف الرتتيب الثامن والتاسع وبوزن " توفري املعامل اخلاصة للتعامل مع الوسائل التكنولوجية"و " اعية لك عىل حدهللك الأنشطة الرايضة الفردية وامجل
اىل امهية عبارات احملور  %(15.2)اىل %( 12.2)يعزو الباحثون ارتفاع درجة هذا احملور وكذكل تقارب نتاجئ عباراته ما بني %(. 21.0)نس يب 

حباث اليت لكل وكذكل لطبيعة عينة البحث ومه اعضاء هيئة تدريس دلرايهتم بأأمهية حمور الإماكنيات املادية والتقنية وهذا ما يؤكده العديد من الأ 
واليت تشري اىل أأن  (0)(0201خلرض ربوح ) ة تعترب نقص الإماكنيات املادية والتقنية من اكرث املعوقات اليت تواجه تنفيد درس الرتبية البدنية كدراس

س تاذ أأن يقوم بدوره يف توصيل أأهدافه يف ظل انعدام ماكانت ول ميكن للأ ل بفضل وسائل واإ أأو نقص  الرتبية البدنية والرايضية ل ميكن أأن تؤدى اإ
آت والوسائل  . املنشأ

يف عنارص التدريس الفعال يف جمالت البحث من وهجة نظر ( α=0.05)هل توجد فروق ذات دلةل احصائية عند مس توى ادللةل : السؤال الثاين
 ليبيا تعزى لختالف اللكية اليت يتبعها عضو هيئة التدريس؟ –املنطقة الوسطى  –اعضاء هيئة التدريس بلكيات الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 

 املعياري والوزن النس يب ومس توى الاس تجابة لس تجاابت أأفراد عينة البحث حسب متغري اجلامعة والاحنرافاملتوسط احلسايب (  8) جدول   

 مس توى الاس تجابة الوزن النس يب الاحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد اجلامعة احملاور
 موافق بشدة %85.0 2.1221 2.02 05 الزيتونة النوايح املتعلقة بعرض وتطبيق ادلرس

 موافق بشدة %82.0 2.2015 2.22 02 املرقب

 موافق %80.2 2.2200 2.01 02 مرصاته

 موافق %12.2 2.2522 1.21 05 الزيتونة النوايح التنظميية والإدارية

 موافق %18.2 2.2211 1.21 02 املرقب

 موافق %15 2.1150 1.15 02 مرصاته

 موافق %82.2 2.2005 2.21 05 الزيتونة والتقنيةالإماكنيات املادية 

 موافق %11.2 2.2022 1.88 02 املرقب

ىل حد ما %21.0 2.8110 1.12 02 مرصاته  اإ

املعياري والوزن النس يب ومس توى الاس تجابة لس تجاابت أأفراد عينة البحث  لك من املتوسط احلسايب والإحنراف( 2)يتضح من اجلدول رمق 
 .حسب متغري اجلامعة

 نتاجئ اختبار حتليل التباين الأحادي دلراسة الفروق بني املتوسطات احلسابية لس تجاابت أأفراد عينة البحث حسب متغري اجلامعة(  2)جدول رمق 

 احملور م
مصدر 

 مجموع املربعات التباين
درجات 

 احلرية

متوسط 
 املربعات

قمية ف 
 احملسوبة

مس توى 
 ادللةل

 النوايح املتعلقة بعرض وتطبيق ادلرس .0

بني 
 اجملموعات

2.825 0 2.211 

داخل  2.282 0.282
 اجملموعات

1.025 22 2.020 

  22 1.210 اللكي

دارية .0  النوايح التنظميية والإ

بني 
 2.001 0 2.212 اجملموعات

داخل  2.250 2.800
 اجملموعات

00.122 22 2.021 

  0 00.081 اللكي

 الإماكنيات املادية والتقنية .1

بني 
 0.212 0 1.810 اجملموعات

1.002 2.250 
 2.220 22 02.282داخل 
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 اجملموعات
  0 12.282 اللكي

 1.0101=  2.25اجلدولية عند مس توى قمية ف *    

نتاجئ اختبار حتليل التباين الأحـادي دلراسـة الفـروق بـني املتوسـطات احلسـابية لسـ تجاابت أأفـراد عينـة البحـث حـول (  2 )يتضح من اجلدول رمق 
حيث أأظهرت النتاجئ عدم وجود فروق ذات دلةل  عنارص التدريس الفعال للمواد العملية بلكيات الرتبية البدنية وعلوم الرايضة حسب متغري اجلامعة,

, 2.800, 0.282)احصائية بني املتوسطات احلسابية لس تجاابت أأفـراد عينـة البحـث يف احملـاور الثالثـة, حيـث بلغـت قـمي ف احملسـوبة للمحـاور 
دراسـة وهذه النتاجئ ختتلف مـع دراسـة . (2.25)مس توى ادللةل عند  1.0101عىل التوايل ويه أأصغر من قمية ف اجلدولية واليت تساوي  (1.002

توجد فـروق ذات دلةل احصـائية بـني املتوسـطات احلسـابية لوهجـات نظـر اعضـاء هيئـة التـدريس يف جمـالت الأداء (  1() 0222.طناش سالمة )
للكيـات الرتبيـة البدنيـة الـثالث قيـد احبـث, رمغ ويرحج الباحثون التفاق يف اجاابت اعضاء هيئة التدريس . التعلميي اجلامعي الفعال وفقا ملتغري اللكية

اختالف لكياهتم, اىل وقوعها مجيعهـا مضـن منطقـة جغرافيـة واحـدة وكـذكل اشـرتاكهم يف العديـد مـن الظـروف املشـاهبة, مثـل زمـن انشـاء اللكيـات 
 .ابلإضافة اىل التشابه ش بة التام يف نظام ادلراسة واملقررات ادلراس ية

ىل نتاجئ التحليل : تالاس تنتاجات والتوصيا يف ضوء اهداف البحث وتساؤلته ويف حدود عينة البحث وخصائصها واملهنج املس تخدم واستناداً اإ
ىل الاس تنتاجات والتوصيات التالية  : الإحصايئ املس تخدم مت التوصل اإ

 :  اولً الاس تنتاجات

  النوايح  -أأن هناك اتفاقا بني اس تجاابت أأفراد عينة البحث حول عبارات حماور البحث الثالث النوايح املتعلقة بعرض وتطبيق ادلرس
دارية  ىل ( موافق بشدة)الإماكنيات املادية والتقنية حيث تراوحت مس توى الاس تجاابت عىل احملاور ما بني   -التنظميية والإ ويه ( موافق)اإ

 . رجة عالية من الأمهية لعنارص التدريس الفعالتعرب عن د

  العمل عىل مساعدة الطلبة لفهم حمتوى املادة وعرضها بتسلسل سلمي ومنتظم من امه عنارص التدريس الفعال للمواد العملية بلكيات الرتبية 
 .البدنية وعلوم الرايضة

  ية البدنية وعلوم الرايضة دون جتهزي الأدوات وتنظميها بطريقة ختترص الوقت ل ميكن الوصول اىل التدريس الفعال للمواد العملية بلكيات الرتب
 .واجلهد تنس يق احملارضة العملية ابلشلك املناسب داخل اجلدول التدرييس اليويم والأس بوعي

  ىل وجود عوامل الأمن كام ان توفري الأدوات والأهجزة الرايضية ابلأعداد املناس بة لأعداد الطلبة لالس تفادة من وقت احملارضة ابلإ ضافة اإ
 . والسالمة داخل املالعب امرا رضوراي جلعل تدريس املواد العملية بلكيات الرتبية البدنية وعلوم الرايضة حتقق اهدافها

 لبدنية ان متغري اجلامعة ل حيدث اي فروق يف اس تجاابت أأفراد عينة البحث حول عنارص التدريس الفعال للمواد العملية بلكيات الرتبية ا
 . وعلوم الرايضة احملاور الثالثة قيد البحث

 :  اثنياً التوصيات
 العمل من قبل اجلهات املسؤوةل ابللكيات عىل تسهيل احلصول عىل العنارص التدريس الفعال للمواد العملية بلكيات الرتبية البدنية وعلوم 

جناح العلية التدريس ية  .الرايضة اليت تسامه يف اإ

  ة مراعات اعضاء هيئة التدريس لنتاجئ الاحباث اليت تبحث يف العنارص التدريس ية الفعاةل اليت من شاهنا الارتقاء مبس توى التأأكيد عىل رضور
 . الأداء املهين

  رضورة حث الباحثون لإجراء دراسات مشاهبة تشمل عينات اوسع وجملمتعات وعينات خمتلفة لغرض الوصول للمزيد من النتاجئ جلدمة العملية
 . يس يةالتدر 

 : املراجع
عنارص التدريس الفعال للمواد العملية دلى طلبة لكية الرتبية الرايضية يف جامعة النجاح الوطنية, املؤمتر العلمي (: 0228) بدر رفعت سلامن  -0

 .الأردن–ادلويل الراييض الأول, لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة اجلامعة الهامشية 

آت والوسائل الرايضية يف املؤسسات الرتبوية وأأثره عىل تالميذ املرحةل الثانوية, جامعة محمد بوضياف  (0201)ربوح خلرض  -0 فاعلية املنشأ
 .املس يةل, معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية والرايضية
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امعات الأردنية, جمةل أأحباث الأداء التعلميي اجلامعي الفعال من وهجة نظر أأعضاء هيئة التدريس, يف اجل(: "0222)سالمة يوسف طناش -1
 .022-010, الأردن  ص 2, العدد 05الريموك  سلسةل العلوم الانسانية, اجملدل 

مدى ممارسة مبادئ التدريس الفعال من وهجة نظر معلمي الرتبية الرايضية, جمةل دراسات العلوم الرتبوية, جمدل (: "0220)مسري محمد مناور  -2
 ., عامن, الأردن, اجلامعة الأردنية0, العدد 08

 .دار الرشوق للنرش, عامن, الأردن. كفاايت التدريس؛ املفهوم, التدريب, الأداء(.  0221. ) سهيةل حمسن الفتالوي -5

, جمةل مؤتة "دراسة حتليلية لأمه عنارص التدريس الفعال للمواد العملية يف الرتبية الرايضية(: "0221)عبدالسالم النداف, عيل ابو زمع  -2
 .  122-080والبحوث, اجملدل الثامن عرش, العدد الاول, لكية علوم الرايضة, جامعة مؤتة, الأردن ص لدلراسات 

دارة املنش ئات الرايضية وانعاكساهتا الامنية, رساةل (: 0228)عبدالعزيز صاحل الكريديس  -1 متطلبات تطبيق معايري اجلودة الشامةل يف اإ
دارية ,لكية ادلراسات العليا, ماجس تري غري منشورة   الرايض, السعودية, جامعة انيف العربية للعلوم الامنية, قسم العلوم الإ

 .التدريس مناذجه وهماراته, القاهرة, عامل الكتب(: 0221)كامل عبد امحليد زيتون  -8

  .الأردن 2العدد  – 05واقع التمنية املهنية لأعضاء هيئة التدريس , جبامعة القصمي, اجملدل ( 0202)جمدي محمد يونس  -2

10- Braxton, john.M, Bayer, Alan.E , Finkelstein and Martin(1990): Teaching Performance Norms in 

Academia, Research in Higher Education,. 

11- J. Rink , K .French , A .lee and Solomon (1994) : A comparison  of pedagogical  knowledge structures of 

preserve students and teacher educator in two institutions. Journal of Teaching in Physical Education.  
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 التنظميي يف الاندية الرايضية يف مملكة البحرين والتطوير التغيري قيادة            
 .عبدالرمحن امحد س يار. د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :املقدمة

عتباره معلية مس متر ومتجددة وهو بذكل يتناسق مع طبيعة ال مور وال ش ياء فاحلياة بطبيعهتا متجددة ومتغرية  أ ن التغيري أ مر حمتي ورضوري والزم بإ
س ياس ية :اكفة اجملاالت أ ي أ نه قاعدة وليس اس تثناء فعامل اليوم رسيع التغيرييف مظاهر احلياةمه وم مث فاإن املنطق يفرض علينا التغيري بعتباره أ  

 .عية،وبلتا ي تتث رر حاارة اودو  ذهذا الواقع اليريع للتغيريواقتصادية، وتكنولوجية،اجامت
  أ ن منظامت اجملمتع املدين يه عبارة عن خلية من خالاي اجملمتع ال تعمل يف فراغ ذلكل فاإهنا تتث رر ذهذه التغريات احلاارية( 0222)ويؤكد عبدالبايق 

النفجار المكي والنوعي يف املعرفة واملعلومات،التغريات املس مترة : والس ياس ية والعلمية والتكنولوجية  وتؤرر فهيا ومن اجلوانب اليت تؤكد معلية التغيري
ر يف تكنولوجيا وتقنية التطو . يف سوق القوى العامةل،التغيري والتطور اليريع للسلع واخلدمات،الاهامتم املزتايد بلنوايح الشخصية والاجامتعية

   .املعلومات
دراكها وتبنهيا وذكل لاامن أ داء ممتزي ا يعترب التغيري والتطوير التنظميي يف منظامت العمل من أ مه العمليات اليت جيب عىل القادة دارين فهمها واإ الإ

 .مترة واليريعة عىل البيئة اوداخلية واخلارجية للمنظمةوتنبع أ مهيهتاممن كون العرص اذلي نعيش فيه هوعرص التطورات والتغريات املس  . وفعا  وانحج
ىل التغيري يف املنظمة شئ أ سايس  Kom,H.J,1995ويشري   ىل أ ن التغيري هنا ليس تغيرياً تكنولوجيا فقط بل ترشيعيًا وتنظمييًا وماليًا ، واحلاجة اإ اإ

حدى وسائل البقاء  الاقتصادية والاجامتعية والثقافية وغريها،التغريات سواًء  تفرضه  فاملنظمة اليت ال تتغري هترم وتتقادم وتزو  ، ل ن التغيريهو اإ
سواء  ىوالامنء وهو أ داة بلغة ال مهية يف مواهجة مشالكت املنظمة املعارصة وحتدايت املس تقبل ، فااًل من الاس تجابة ملنافسة املنظامت ال خر 

 .مضن اجملمتع اذلي توجد فيه أ و خارجه

دخا  حتسني أ و تطوير عىل املنظمة حبيث ( 0222) سلمي  ال وقد أ وحض ىل أ ن التغيري هو عباره عن معلية اإ تكون خمتلفة عن وصعها احلا ي وحبيث اإ
دارة أ و أ ي عنرص من عنارص العمل التنظميي مس هتد حداث تعديالت يف أ هداف وس ياسات االإ فة تمتكن من حتقيق أ هدافها بشلك أ فال ، كام أ نه اإ

دارية مالءمة أ وضاع التنظمي أ و اس تحداث أ وضاع تنظميية: س يني هامأ حد أ مرين أ سا قق للمنظمة س بقًا عىل غريه حتدة وأ وجه نشاط جدي وأ ساليب اإ
   .من املنظامت

ىل أ ن التغيري اصبح مسة مالزمة للمنظامت وكونه يؤرر عىل أ داء املنظمة (2341)اخملاليف ويشري  وذلا . ومس مترأ ن تتعايش معه بشلك دامئ فال بد  اإ
 يف القمي جيب عىل املنظمة أ ن تس تجيب للتغيري بشلك سلمي ومنظم حىت تكون قادرة عىل مواكبة حركة التغيريات احمليطة بلبيئة اوداخلية واخلارجية

 .أ داهئا ويف حتقيق اهدافها واملبادئ والاجتاهات والاحتياجات التكنولوجية والاقتصادية والاجامتعية والس ياس ية حىت تصبح أ كرث كفاءة وفعالية يف
والقدرة عىل التكيف والاس تجابة  اذلي حيدث يف منظامت ال عام بث ن التغيري هو اس تجابة ونتيجة طبيعية للحراك والمنو ( 0224) ويذكر جردات

حداث التغيري مبثابة حماوةل الإجياد التوازن البييئ للمتغريات اليت  وهو حاةل طبيعية يف حياة ال فراد وكذكل املنظامت حيث تعترب حماوةل املنظامت الإ
 .حتدث يف املناخ

ىل الوضع املس تقبيل أ كرث كفاءة وفاعلية ( 0222عرفة، )كام يشري روبنسون املشار اليه يف  ىل أ ن التغيري هو التحرك من الوضع احلا ي اذلي نعيشه اإ اإ
 .مس تقرة وبلتا ي التغيري هو تكل العملية اليت نتعمل فهبا ونكشف ال مور بصورة

ىل مقاومة التغيري،  و  الكثري من الكتاب والباحثني املهمتنيحا مبوضوعات التغيري التنظميي معرفة وتفسري الاس باب واودوافع اليت تدفع بعض ال فراد اإ
ىل الاس باب كثرية من أ مهها او البيئة اوداخلية او اخلارجية ، سوء  معها الفرد، وبعاها من امجلاعة اليت يعمل انشء من الفرد ذاته،: وقد توصلوا اإ

دراك، املصاحل املكتس بة للفرد حيث ترتبط بلوضع احلا ي كاياع نفوذه ومركزه واحلاق خسارة مالية أ و معنوية ، والارتياح للمث لوف و  اخلوف من االإ
 (0221العميان، .)اجملهو 

ن أ مه ما ميزي التغريات والتطورات وال ساليب احلديث املبتكرة  دارة املوارد اإ داري العايم واذي مشل أ ياا تطوراً نوعيًا يف اإ هو تطور الفكر االإ
عنرص البرشي املؤهل والكفء والقادر عىل املواهجة والتعامل مع املتغريات البيئية اوداخلية واخلارجية ل فث س تدعى ذكل ل ن يتوفر يف املنظمة ا البرشية

سرتاتيجية فعا  (0220دودين، .) سرتاتيجي ملواكبة التغريات والتطوراتالإ عىل التخطيط ا ملعةل توبلتا ي ضامن وجود قيادة اإ
ىل التغيري عىل أ نه جمهودات خمططة ذات أ ربعة مداخل للتغيريتؤرر يف البعدين الرئ  نتاج والعالقات ويه: سني ي كام ينظر اإ تصاالت : االإ التعلمي واالإ

يف الآخرين  من أ جل حشد القوة  ويؤدي املديرين دوراً همامً وذكل ميكهنم أ ن يس تخدموا وسائل خمتلفة واملشاركة والتفاوض وحمددات السلطة،
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ىلوهتيئة ال فراد ودمع  دارية وتكنولوجيا املعلومات: هجود التغيري حيث أ ن جماالت التغيري يف القطاع العام تصنف اإ  .wart ,G االإصالحات االإ

David Garson,1998)  .Ste vasu, Debra,W.  ،( Michael,L.  

(Trvor,A.,Williams,1992)  
رية عىل وكذكل تعمتد بدرجة كب جيب أ ن تعمتد عىل س ياسة التغيري والتطوير امن هذا املنطلق فث ن جناح املنظامت الرايضية احلديثة يف حتقيق أ هدافه

دارة املوارد البرشية بإ  نتاجية والرحبية  عتباره الرأ س املا  احلقيقياإ لتكل املنظامت املدخل ال جنح لرفع أ و حتسني كفاءة وفعالية تكل املوارد مبا حيقق االإ
 .ال عىل من انحية وكذكل رضا هذه املوارد البرشية من انحية أ خرى

ىل بناء اداة اودراسة بصور ة مالءمة مت الاطالع والعربية هذا ومن أ جل الاس تفادة املرجوة وحىت حتقق اودراسة أ هدافها احملددة والوصو  اإ
   . ودراسة ا والاجنبية املشاذهة ملشلكة قيد 

. اس هتدفت توفري تصورات نظرية عن مفاهمي التغيري التنظميي ، وحتديد امه املتغريات املؤررة يف معليات التغيري التنظميي ( 0222)دراسة الرحمي 
ىل أ ن هناك . لبياانت من املدراء ورؤساء ال قسام يف رشاكت النفط بلعراقاس تخدم الباحث املهنج نكام اس تخدم الاستبانة مجلع ا وتوصلت اودراسة اإ

سرتاتيجي وتطوير ا عوامل أ ساس ية مساندة للتغيري التنظميي تمتثل يف العامل التكنولويج ، والرغبة واودافع يف التغيري، ل هداف ، والتخطيط االإ
ىل العامل التكنو  حداث تغريات يف توصيف العمل  د من أ كرث العوامل تث ثرياً يفلويج يعواظهرت اودراسة اإ معلية التغيري التنظميي اذ يؤرر يف اإ

احلاصةل يف اجملمتع احمليل علومات من التجارب مع املتغريات ونظم احلوافز والتكيف ونظم املالرقابة ونظم احملاسبية والتقيمي واخلطط والس ياسات ونظم 
 .جراءات التغيري من دون عرقةل معليات التغيرياإ ىل أ مهية زايدة الثقافة التنظميية للعاملني لاامن اإ واوصت اودراسة . والعاملي

ىل التغيري واتعرف عىل طبيعة ( 0220) دراسة عبدالكرمي حسني دراك واس تجابة املديرين يف املؤسسة اإ أ س هتدفت اودراسة التعرف عىل مدى اإ
ىل التغيري والتعرف عىل العوامل اليت  ىل التغريات اوداخلية واخلارجيةا  طبيعة تؤدي اإ الباحث املهنج الوصفي املسحي، .  لعوامل اليت تؤدي اإ
ىل أ ن أ مه أ دراك عينة اودراسة. ستبانة مجلع البياانتواس تخدم الا للعوامل اوداخلية أ ىل أ ن املنظمة تعمل عىل تطوير نوعية  وتوصلت اودراسة اإ

بصورة أ فال ، اما العوامل اخلارجية للتغيري  حتفز ظهور التكنولوجيا احلديثة ل جل حتقيق أ هدافها  والسلعة اليت تقدهما لتواكب التغيري، اخلدمات
عي تدمتثلت يف توس يع املساءةل الرمسية عىل املؤسسات يدفع املنظمة حنو التغيري وكذكل التغريات الاقتصادية اليريعة يف البيئة اخلارجية تس  

ها عىل املس تقبل  احداث التغريات يف املنظمة، اما ادراك اجلوانب الفنية متثلت يف الاساليب اليت تسامه يف تبديل اسلوب العمل ومدى ارر
ىل امهية ارشاك العاملني أ فراداً وجامعات يف خطة التغيري للتعرف عىل دواعي التغيري وأ هدافه حىت ي  .الوظيفي للعاملني تحمسوا وأ وصت اودراسة اإ

 .ويكونوا أ كرث اهامتمًا ودفاعًا والزتامًاعن التغيري وأ مهيته هلم وملنظمهتم

اس هتدفت اودراسة التعرف عىل أ رر التغيري التنظميي عىل أ داء املوارد البرشية، ومت اس تخدام املهنج الوصفي ( 0224)دراسة عالوي عبد الفتاح 
ىل أ ن ارر التغيري التنظميي عىل أ داء املوارد البرشية يظهر من خال  . ت املسحي ، واس تخدمت الاستبانة اكداة مجلع البياان : وتوصلت اودراسة اإ

يثري دوافع العمل اجلاد ودى احلوافز  ملا يتطلبه التغيري من همارات ومعارف حديثة ،ارفاق التغيري مبجموعة من التغيري يف الربامج التدريبية وفقا
 .بكفاءة وفعاليةمن خال  سامته الشخصية يس تطيع التث ثري عىل سلوكيات العاملني ل داء ال عام   العاملني ن كام ان تث ثري القيادة

دارة التغيري ، وأ س تخدم املهنج الوصفي املسحي ، اك اس تخدمت ( 0222)دراسة ايغي  التعرف عىل فاعلية أ دوات التطوير التنظميي وعالقهتا بإ
ىل النتاجئ التالية. منظمة ( 050)والبالغ عددمه ة الاستبانة مجلع املعلومات من جممتع اودراس وجود عالقة موجية بني فعالية أ دوات : وتوصلت اودراسة اإ

تدريب وتطوير العاملني ، ال نظمة والس ياسات املتبعة، ال دوات وال ساليب التكنولوجية ن الهيلك التنظميي ، الظروف ) التطوير التنظميي 
دارة ال ( واملتغريات البيئية التنظميي تسامه وتساعد بنجاح معلية التغيري يف وأ وصت اودراسة أ ىل ان أ دوات التطوير . تغيرييف النظامت غري احلكوميةواإ

ذا مت اس تغاللها وتطبيقها بلشلك املثل  .املنظامت عىل ال مد البعيد اإ
داء املوارد البرشية، واس تخدم املهنج الوصفي املسحي فقد هدفت التعرف عىل مدى التغيري التنظميي عىل أ  ( 0221)اما دراسة يوسف وعبد املاكل 

خال   منالنقلفي مدينة البويرة بجلزائر املعنية بنشاط ال مداد و  Numilogلني يف مؤسسة     والتحلييل حيث طبقت اودراسة عىل القادة واملسؤ 
ىل أ ن التغيري التنظميي معلية مقصودة وخمططة ومنظمة ومدروسة تسعى املنظمة من .اس تخدام الاستبانة مجلع وحتليل البياانت  وتوصلت اودراسة اإ

را ، وهناك مجموعة حبيث تكون أ فال من سابقهتا ويمت من خاللها حتقيق ما اكن مسط ىل احلاةل املس تقبلية مرغوبةلها الانتقا  من حالهتا احلالية اإ خال
رشاك الفراد يف تنفيذ التغيري  ىل هناك اس باب تؤدي . وبيان الفوائد املادية واملعنوية للتغيريمن العوامل اودامعة الإجناح التغيري اكإ مك توصلت اودراسة اإ

ىل أ عاقة التغيري كعدم وضوح أ هداف التغيري ، عدم قدرة قيادة املنظمة عىل مواهجة حتدايت التغيري أ و كام توصلت . مواهجة ارتفاع تاكليف التغيري اإ
ىل أ ن التغيري التنظميي  يسامه يف حتسني أ داء العاملني من عدة جوانب أ مهها التغري النوعي لل فراد وذكل بتغري سلوكهم وترصفاهتم وهماراهتم اودراسة اإ

دارة بملشاركة يف اختاذ القرارات وتشجيعهم عىل ال داء املمتزي من خال  التدريب والتغري يف س ياسة احلوافز والتغري يف أ مناط القيادة من خال  ا الإ
 .لتحقيق أ هداف املنظمة
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أ ساس ية للتغيري ركزت عىل التغيري التنظميي واسع النطاق يف واكةل حكومية كبرية، ومشل ثالثة مناذج (Corder.R.Gibson.1996)  راسد
طار العمل النظري لدلراسة،( والمنوذج الثقايف الاجامتعي ومنوذج السلطة المنوذج العقالين،) التنظميي  ل ن اس تخدام هذه الامنذج بني أ ن  ، شلكت اإ

حتسني العمليات )مصمت لزايدة الفاعلية والكفاءة من خال  حماور متثل  ،هجود التغيري تظهر اس تعام  متغريات وسطية ، وهيلكية، وتكنولوجية، 
دارة وهمارات التدريب ، وحتسني التواصل ومشاركة العاملني ، وحتسني عالقات املس هتكل، وحتسني البيئة حمل العمل  التقنية، وحتسني القيادة واالإ

 (، ومتكني العاملني، وتبديل عالقات السلطة

ليه املديرون تدور حو  اس تجابت العاملني للتغيري التنظميي اليريع وابداء م( (Schloemer,L. Fred,1995دراسة  علومات حو  ما حيتاج اإ
دارة أ كرث كفاءة ملوقع العمل  ومتونت عينة . ، ومن فرضيات اودراسة أ ن أ مناط خشصية املديرين تؤرر يف اس تجابهتم للتغيري بطرائق ميكن التنبؤ ذهاالإ

عا من رؤساء الفروع يف أ كرث من والية امريكية، وقد أ ختربت فهيا( 34)اودراسة من  ىل أ ن عينة . دة تنظمي واسعة معليات اإ وتشري نتاجئ اودراسة اإ
آخر ىل أ ن وأ شارت النتاجئ . اودراسة اعطت نس بة قوية وعالية للمنط الشخصية الفكرية أ كرث من أ ي أ سلوب معريف أ املس تجيبني اكنو من منط  اإ

 .ماكن العمل تالشخصية التحليلية، يف حني أ ظهرت الشخصيات العملية والواقعية عدم رضا أ كرب مع متغريا
دارة تكنولوجيا املعلومات (Rob,K.& Jon,T.,1998) دراسة  جراء التغيريالتنظميي مثل تنطلق من أ ن مناذج اإ عادة هندسة ال عام  ،: متكن من اإ  اإ

سرتاتيجي واس تخدام تكنولوجيا املعلومات يف منوذج التغيري ل ن الامنذج الثقافية املث   لتكنولوجيا  لوفةذلا ركزت اودراسة عىل اختبار معلية التخطيط االإ
 .املعلومات متكن من تغري شلك معلية التخطيط التنظميي ومن حتديد كيفية املشاركة يف معلية التغيري

ىل أ س باب التغيري ومعوقاته(Savery&Luks,2000)اما دراسة  ىل التعرف اإ منشث ة يف أ سرتاليا للتغيري ، ( 0222)تطبيق حوا يدى وم هدفت اإ
ىل تطور يف ال رضيات ال ساس ية لهذه املنظامت ننا يزيد من قدرهتا عىل  وتوصلت اودراسة ىل امه اس باب التغيري التطور التكنولويج اذلي يؤدي اإ اإ

ىل أ ن معلية التغيري احلصو  عىل املعلومات  أ   نتاجية لل فراد العاملني ، مك توصلت اودراسة اإ جيب أ ن كرث ييراً وسهوةل ورسعة، وكذكل زايدة االإ
ىل وجود معوقات تواجه  التغيري تكون مبنية عىل توقعات حقيقة لقدرة املنظمة عىل التغيري وقدرهتا عىل تقدمي نظام حوافز ، كام أ ظهرت اودراسة اإ

اجتاهات العاملني، وضعف االتصاالت واملامرسات التقليدية  ترشيعات صناعية، وضغوط املنافسة، ومعوقات مؤسس ية، أ ساملية،تاكليف ر : ويه
 .القدمية

دراك وتقيمي  هدفت اودراسة (Ibbs & Wong & Kwak,2001 )دراسة  دارة التغيري الشامل مبين عىل تعزيز ثقافة التغيري واإ ىل تقدمي نظام اإ اإ
دارة التغيري يه. تطوير املس متر ل التنفيذ وا التغيري، ىل أ ن الكرة ال ساس ية من أ ي نظام الإ دراك، : وتوصلت اودراسة اإ الاستباق أ و التعجيل، االإ

 .مس تقبالً  والتعمل من ال خطاء والصدمات التخطيط والتعمل من اخلالفات بطريقة تدمع قابلية املرشوع للتطبيق‘ مي، التحليليالتق
 :اودراسةمشلكة 

قامت وزارة شؤن . حرصًا من اودوةل عىل أ ن تكون املنظامت الرايضية رائدة يف الوفاء ايلزتاهما جتاه اجملمتع وحتقيق أ هدافها لكسب رضا جامهريها 
دخا  بعض التعديالت عىل قانون ولواحئ الاندية الرايضية لتكون  ملواهجة التحدايت  متوافقة مع متطلبات العرص واس تعداداً الش باب والرايضة بإ

اهتا يف الس ياس ية والاقتصادية بشلك خاص من أ جل الاستامثر ال مثل للموارد البرشية واملالية من أ جل زايدة كفاءة وفعالية املنظمة لتحسني خمرج
 . 0242ضوء رؤية البحرين الاقتصادية 

ومدى املاهما بملعرفة والفهم العلمي والتكنولويج  التطوير التنظمييىل قدرهتا عمن هذا املنطلق تتحدد مشلكة اودراسة يف البحث عن قيادة التغيري و 
 .من حيث توليدها وتطبيقها وهتيئة البيئة احملفزة لتحقيق املزية التنافس ية عىل املس توى احمليل واخلاريج

 :امهية اودراسة
داري لكونه يعرب عن اس مترار احلياة للمنظمة يعترب وحيقق  التغيري التنظميي من املواضيع اليت حتظى بهامتم واعتناء من قبل املعنيني يف اجملا  االإ

الزمن مثل التغريات  عرب فاملنظمة تعمل يف بيئة تتصف بلتغيري. التكييف مع املتغريات البيئية اوداخلية واخلارجيةو أ هدافها املمتثةل يف البقاء والامنء 
  والتحدايت الاقتصادية والاجامتعية والثقافية والس ياس ية املعلومات، ااملتعلقة بثورة االتصاالت، تكنولوجي

 اسة للمؤسسات الرايضية يف مملكة البحرين نتيجة جتددملواضيع احلديثة والقابةل للبحث واودر بعترب التغيري التنظميي من ا
وتقليص عدم الرضا  لتقريب الفجوة ما بني واقع الاجناز احلا ي والاجناز املرغوب واملس هتدف حسب احتياجات السوق غيريمن هنا تظهر احلاجة للت 

 .من قبل اجملمتع
دارة أ ن حتديد اجملاالت اليت جيري فهيا التغيري ال تتعدى كوهنا املهام الوظيفية املس تخدمة، واملوارد يا والتكنولوج ،ويرى كثري من الكتاب يف جما  االإ

 ,Jack)  .ء جددكسب معال دف زايدة احلصة السوقية او اودخو  يف اسواق جديدة أ وواخملرجات ذه التنظميي، هيلكالبرشية، وال 

A.Briziiu,1998) 
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دارية يف جناح هجود ا ذا اكن العامل ولقد أ كدت اودراسات اليت تناولت التغيري يف املنظامت املعارصة عىل اودور الهام للقيادة االإ لتغيري والتطوير واإ
دارة التغيريمر ااملشرتك يف املتغريات العاملية املس تقبلية هو التغيري فاإن الا  .ذلي جيب االتفاق عليه جتاه هذه املتغريات هو اودور القيادي يف قيادة واإ

ىل قيادة جديدة قادرة  بداع والابتاكر والتجديد ذلا فاملنظامت حباجة اإ دارة كويف   .بشلك أ كرث كفاءة غريوالتعامل مع املتعىل االإ ويعتقد فيلسوف االإ
يف لك مظهر من مظاهر احلياة املس تقةل س مترار جيعل قيادة التغيري أ كرث صعوبة من اي وقت مىض نا نعيش اليوم  مضن حميط متغري بستيفن أ ن 

 جديدة حتدد لنا املبادئ والاجتاهات أ كرث بكثري من حاجتنا خلارطة تدلنا ومصري جديد وبوصةل حنن حباجة ماسة لرؤية جديدة انوالتبادلية ، ويايف
ة س تحدد لنا عىل الطريق غالبًا ما جنهل ال رض اليت حنيا ونعيش علهيا وماذا حنتاج لسلوكها ونعمتد حيهنا عىل أ حاكمنا اخلاصة لكن البوصةل اوداخلي

 (0223جام  ، ) (2341اخملاليف ، ).حامت الاجتاه الصحيح 
سرتاتيجية مس تقبلية ل نمن هذا امل  عىل البقاء والامنء والتوسع  لمنظامت الرايضية تساعدمه عىلطلق تمكن امهية اودراسة من أ مهية املوضوع كونه ميثل اإ

بملوضوعات واودراسات املتعلقة بلتجديد والتطوير والتغيري  كام متثل مثل هذه اودراسات عند الباحث اهامتم خشيص مس توى حاجات السوق ،
بعتبارها من العوامل اليت تسامه يف متكني املنظامت من حتقيق ال فال وبناء مزااي تنافس ية عىل املس توى للمنظامت الرايضية يف مملكة البحرين 

دراكهم .احمليل واخلاريج وفهمهم للتغيري وتبلور موافقهتم واجتاهاهتم حنو أ رر همم يف قيادة منظامهتم  كام تسلط اودراسة الاوء عىل القيادات ومدى اإ
 .الرايضية حنو التغيري والتطوير والتحسني حنو ال فال

 :أ هداف اودراسة
 .ودى القيادات يف الاندية الرايضية  التغيريقيادة التعرف عىل  -2

 .الرايضيةالتعرف عىل التطوير التنظميي ودى القيادات يف الاندية  -0

 .والتطوير التنظميي يف الاندية الرايضية لتغيرياقيادة التعرف عىل مدى العالقة بني  -4
 :تساؤالت اودراسة

دراك وأ هداف قيادة التغيري -2  .ما يه مالمح وخصائص واإ

 .طار املفاهميي وخصائص واهداف وأ دوات التطوير التنظمييما هو االإ  -0

 .والتطوير التنظميي يف الاندية الرايضيةما مدى وجود عالقة بني قيادة التغيري  -4
 :مصطلحات اودراسة

 :القيادة
نتاجيهتم وك   نسانية ذو رؤية مس تقبلية تسعى للتث ثري عىل العاملني وتمنية قدراهتم وهماراهتم واكتشاف مواههبم لزايدة اإ دارية واإ سب ثقهتم معلية اإ

جرايئ. ) رغوبووالهئم لتحقيق أ هداف املنظمة من اجل التغيري والتطوير امل  (تعريف اإ
دارة    :التغيرياإ

ىل حاخملططة واملنظمة هو العملية املقصودة  ) .مس تقبلية مرغوبة من أ جل زايدة فاعليهتااةل اليت تقوم من خاللها املنظمة بالنتقا  من حالهتا احلالية اإ
  (0222الغاليب، 

  :التطويرالتنظميي
وأ داهئا ويمت ذكل املنظمة  أ فراد تمنية  مجموعة من أ ساليب العلوم الاجامتعية اليت تس تخدم لتطبيق التغريات يف ماكن العمل ذهدف حتسني مس توى 

 ( 0223،، روبرت برونجرياود جرينربج.) عن طريق حتسني جودة بيئة العمل واجتاهات العاملني ورضامه عن وظائفهم
جراءات اودراسة  :اإ

 .اس تخدم الباحث املهنج الوصفي املسحي ملالءمته ملشلكة اودراسة وحتقيق اهدافها :ج اودراسةمهن
دارات والاتكون جممتع ا :جممتع وعينة اودراسة ندية الرايضية يف مملكة البحرين حيث حسبت ودراسة من اعااء جملس اإ عااء العاملني يف بعض ال 

 .يوحض توصيف العينة( 2)اجلدو  رمق . عاو (222)بلغ عددها منه عينة عشوائية 
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 توصيف عينة اودراسة(2)اجلدو  رمق 

 :متثلت حدود اودراسة يف التا ي: حدود اودراسة
دور قيادة التغيري يف التطوير التنظميي يف الاندية اللرايضية مبملكة البحرين ومدى تث ثري ذكل عىل املوارد البرشية وحتقيق  :احلدود املوضوعية

 .ال هداف املرجوة
 .الاندية الرايضية يف مملكة البحرين :احلدود املاكنية
جراء خال  الفرتة من شهر يوليو :احلدود الزمانية  . 0202سبمترب  -مت اإ

 :ادوات مجع البياانت
 :ية مجلع البياانت وفق االإجراءات التاليةس  ستبانة ك داة رئ مت اس تخدام الا

دارة التغيريوالامت من خال  القراءات النظرية : بناء الاستبانة يف صورهتا ال ولية -2 طالع عىل والتطوير التنظميي، والا طالع عىل أ دبيات اإ
 .ولية وما تامنت من حماور ومجموعة العبارات املرتبطة بلك حمورل  اودراسات العربية والاجنبية بناء الاستبانة يف صورهتا ا

ستبانة -0  :املعامالت العلمية لل 

دارة الرايضية للتعرف عىل مت : صدق احملتوى  - أ   عرض الاستبانة عىل مجموعة من احملمكني من اودو  العربية ذوي اخلربة والتخصص يف جما  االإ
ماكنبة اودمج أ و احلذمدى مالءمة احملاور والعبارات  وبناًء عىل مالحظات وأ راء احملمكني مت احلصو  عىل صدق . ف او التعديل ومدى اإ

 .من اراء احملمكني%( 12)د عىل املوافقة نس بة احملتوى علمث  بث ن مت الاعامت

سة وخارج عينة اودراسة لتحديد الاتساق من جممتع اودرا( 02)من خال  عرض الاستبانة عىل عينة قواهما : اوداخيل تساقصدق الا - ب
 .يوحض ذكل( 0)اجلدو  رمق . Cronbach Alphaس تخدام الفا كرونباج اوداخيل ب

 

                                         
 
 

 %النس بة     العدد املتغريات م
 اجلنس 2

 77 95 اذلكور
 04 15 االإانث

 س نوات اخلربة 0
 9 22 س نوات فث قل 5

 36,36 32 س نوات 22س نوات ةأ قل من  5أ كرث من 
 27,27 42 س نة 25س نوات وأ قل من  22أ كرث من 
 18,18 02 02س نة وأ قل من  25أ كرث من 
 9 22 س نة 02أ كرث من 

      

  4 
 املهمة االإدارية

دارة  63,64 22 عاو جملس اإ

 36,36 32 عاو عامل
 املؤهل العلمي 3

 31,81 45 اثنوية عامة
 27,27 42 دبلوم متوسط

 31,81 45 باكلوريوس
 9,1 22 دراسات عليا

 222 222 العينة عدد 
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 درجة ثبات متغريات اودراسة  (0)اجلدو  رمق 
 درجة الثبات عدد العبارات املتغريات م
 ،14 2 قيادة التغيري 2

 85, 22 خصائص قيادة التغيري 0
دراك القيادة حنو التغيري 4  79, 3 اإ
 86, 9 أ هداف قيادة التغيري 3
 77, 2 املفاهميياالإطار  5
 82, 1 خصائص التطوير التنظميي 2
 87, 2 أ هداف التطوير التنظميي 2
 80, 1 ادوات التطوير التنظميي 1
 83, 22 املتغريات كلك 9
يه و ( ،14) ودرجة الثبات املتغريات كلك ( ، 12 -، 22)تبني أ ن درجة الثبات ملتغريات اودراسة تراوحت ما بني ( 0) بدراسة اجلدو  رمق 

 (2)مرفق . وبلتا ي مت التوصل عىل الصورة الهنائية لالستبانة. ومدى مالءمة تطبيقها درجات جيدة ميكن الوثوق ذها 
 : املعاجلات االإحصائية

 (SPPS) س تخدام برانمج حزمة العلوم الاجامتعية  حتليل بياانت الاستبانة من خال  امت تفريغ و 

 :عرض النتاجئ وتفسريها
سة فهيي لتحديد درجة املوافقة حيث اة يف منوذج اودر داليت مت اعامتدها عند التعليق عىل املتوسط احلسايب للمتغريات الوار و فامي يتعلق بحلدود 

 حددت يف ثالث مس توايت ويه مرتفعة ومتوسطة ومنخفاة بلتا ي س يكون 
 (4) اجلدو  رمق مفتاح التصحيح لتحديد مس توى املوافقة س يكون حسب 

 (4)اجلدو  رمق 
 اودرجة املتوسط احلسايب

 منخفاة فث قل 0.44 من
 متوسطة 4.22- 0.43من 

 مرتفعة فث كرث 4.21من 
ابية والاحنرافات املعيارية يوحض املتوسطات احلس( 3)لالجابة عىل التساؤ  ال و  حو  حمور قيادة التغري وما تامنه من متغريات فان اجلدو  رمق 

 .والامهية النسبيةاملوافقة ودرجة 
 (3) اجلدو  رمق 

 حنرافات املعيارية ومس توى املوافقة وال مهية النسبية ملتغريات قيادة التغيري من وهجة نظر عينة اودراسةاملتوسطات احلسابية والا
ال مهية 
 النسبية

مس توى 
 املوافقة

االإحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

 م العبارات

:قيادة التغيري      

سرتاتيجيات امل  3,70 2,34 مرتفعة %78 ىل تطبيق االإ  2 .للمنظمة ناس بة لتحقيق الرؤية والرساةلتسعى اإ

 0 .القيادة ب لغاايت وال هداف اذلكية املرتبطة بلوقت والمكية والقمية والقياس 3,73 2,45 مرتفعة %79

 4 .واملشاركة يف اختاذ القرارالقيادة بلمتكني من خال  تدريب وتفويض  3,85 1,76 مرتفعة %84

جناز من خال  العمل اجلاد واملمتزي 3,69 2,23 مرتفعة %77  3 .القيادة كقوة دافعة لالإ

 5 قيادة لتحديد السلطة واملسؤلية وفقا للمؤهل واخلربة والتخصص 3,70 2,34 مرتفعة %76

الرقابة اذلاتية ومعايري ال داء وحتقيق القيادة بلرقابة النوعية من خال  ثقافة  3,72 2,62 مرتفعة %79
جناز  .ال هداف واالإ

2 

 2 .القيادة بلتحويل والتغيري وحتسني خمرجات التنظمي 3,69 2,23 مرتفعة %75
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 خصائص قيادة التغيري    

وجتنب املبالغة يف االإجراءات ال مور الابتعاد عن تعقيد : البساطة والوضوح  3,65 2,54 متوسطة %74
 .نظمة والتعلاميتوالا

1  

 9 .القيادة بلتفكري املتعمق املركب مبركزية التخطيط والالمركزية بلتنفيذ 3,63 2,43 متوسطة %73

نتاجية للمنظمة مقروانً  3,70 2,34 مرتفعة %77  22 .بلرفاهية للعاملني يف املنظمة ضامن الرفاهية واالإ

 22 .الطرق البدائية أ و القواعد التقديرية احال  الطرق العلمية حمل 2,67 2,65 متوسطة %76

 20 .امتالك القدرة عىل املبادأ ة والابداع والابتاكرالإحداث التغيري 3,68 2,31 مرتفعة %77
لعملية التمنية  عتبارها الرأ س املا  احلقيقيالرتكزي عىل املوارد البرشية ب 3,70 1,75 مرتفعة %76

 . املس تدامة للبقاء والمنو للمنظمة
24 

 23 استيعاذها الواعي لوسائل التكنولوجيا وتقنية املعلومات 3,72 1,78 مرتفعة %79

القيادة معلية صناعة ميكن أ عادة اخرتاعها والتفكري فهيا وتشكيلها حسب  3,70 2,56 مرتفعة %78
 .ومس تجداته متطلبات العرص

25 

حداث التغيري القيادة بلقمي واملبادئ والاخالق 3,73 1,87 مرتفعة %79  22 .يف اإ

طار فكري حديث من خال  التعمل املس متر مبا ينسجم  3,72 1,85 مرتفعة %80 تعمل القيادة مضن اإ
 .مع منطلقات احلارض ومتطلبات املس تقبل

22 

 

 ادراك القيادة حنو التغيري    
بلتغيريواودينامكية يف ش ىت العرص اذلي نعيش فيه عرص ملئ : التغيري حمتي 3,71 2,34 مرتفعة %76

 .اجملاالت الس ياس ية والاقتصادية والاجامتعية والثقافية
21 

ىل الوضع  3,69 2,63 مرتفعة %78 التغيري حركة تفائلية تنتقل من خاللها املنظمة من الوضع احلا ي اإ
 .املس هتدف املرغوب

29 

ىل املتابعة والرقابة  التغيريمعلية 3,75 2,45 مرتفعة %79 ىل التنفيذ اإ مس مترة من مرحةل التخطيط اإ
 .والتقيمي

02 

يقيض ال مر النظرة اللكية والشمولية يف اكفة اجلوانب : التغيري معلية شامةل 3,74 2,55 مرتفعة %82
 .اوداخلية بملنظمة

02 

 التغيريف قيادة أ هدا    
عىل التعامل والتكيف مع البيئة احمليطة ذها وحتسني زايدة قدرة املنظمة  3,72 2,42 مرتفعة %79

 .قدرهتا عىل البقاء والمنو
00 

زايدة مقدرة املنظمة عىل التعاون بني خمتلف اجملموعات املتخصصة من أ جل  3,82 1,85 مرتفعة %83
جناز ال هداف بكفاءة وفعالية  .اإ

04 

 مشالكهتم وحتفزيمه الإحداث التغيريمساعدة العاملني عىل تشخيص  3,85 1,57 مرتفعة %85
 .والتطوير املرغوب

03 

دارته وتوجهيه بشلك خيفف مقاومة التغيري 2,55 2,64 متوسطة %72  05 .الكشف عن الرصاع ذهدف اإ
بناء جو من الثقة والانفتاح بني القيادة والعاملني لزايدة الوالء والانامتء  3,85 1,74 مرتفعة %86

 .للمنظمة
02 

دارة بل هداف والنتاجئ 3,78 1,54 مرتفعة %82 تباع االإ  02 .متكني القيادات من اإ
 01 .زايدة املزية التنافس ية للمنظمة يف ضوء متطلبات السوق احمليل واخلاريج 3,85 1,75 مرتفعة %87
 09 .القدرة عىل مسايرة التقدم التكنولويج وتقنيات املعلومات واالتصاالت 3,82 1,54 مرتفعة %84
القدرة عىل اس تقطاب املستمثرين من اوداخل أ و اخلارج لزايدة القمية املاافة  3,79 1,45 مرتفعة %82

 .للمنظمة
42 
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بدرجة موافقة عالية ( 4615 – 4629) قيادة التغيري تراوحت ما ينن  تغريتبني أ ن املتوسطات احلسابية مل حمور قيادة التغيري ( 3) رمق بدراسة اجلدو 
( 4624 -4622) خصائص قيادة التغيري تبني أ ن املتوسطات احلسابية تراوحت ما بني  تغريبلنس بة مل   %(.13 -25)نسبية تراوحت ما بني  مهيةوا

متوسطة تراوح املتوسط  فقد حصلت عىل نس بة درجة 22،9،1دا العبارات ما ع%( 12 -22)بدرجة موافقة عالية وأ مهية نسبية تراوحت ما بني 
دراك القيادة حنو التغيري  تغريوبلنس ية مل  %(.22 -24)وأ مهية نسبية تراوحت ما بني ( 4622 -0624) ام ما بني احلسايب هل تراوحت الثالث اإ

أ هداف قيادة  تغريوبلنس بة مل  %(10-22) وبدرجة موافقة عالية تراوحت ال مهية النسبية ما بني ( 4625 -4629)املتوسطات احلسابية ما بني 
 ، ما عدا%(12 -29)وبدرجة موافقة عالية وأ مهية نسبية تراوحت ما بني ( 4615 -4620)تبني أ ن املتوسطات احلسابية تراوحت ما بني  التغيري

أ ن نتاجئ احملور ال و  املتعلق بقيادة ،  %(20)ملوافقة أ مهية نسبية قدرها ة متوسط من اوبدرج( 0655) حصلت عىل متوسط حسايب 05العبارة رمق 
حداث التطوي( 0222)دراسة ال غا  أ وحضت   تتفق مع نتاجئ اودراسات السابقة حيثالتغيري دارية يف اإ ر والتغيري التنظميي حو  دور القيادات االإ

ىل أ ن المنط القيادي السائد هو المنط اودميقراطي ويليه المنط البريوقراطي ، كام أ ن هناك دو االإجيايب يف  ر كبري املؤسسات املالية وتوصلت اودراسة اإ
حداث التطوير والتغيري االإجيايب عىل مس توى  دارية يف اإ حداث التعديالت يف ال هداف ،  ال فراد وامجلاعات والتتظميللقيادات االإ ويقصد بلتغيري اإ

دارة ونشاطها مع تغري والهيالك وال نشطة ويف أ ساليب العمل التنظميي من أ جل مالءمة أ وضاع التنظمي وأ سا ال وضاع اجلديدة يف ات ليب معل االإ
 (0222لمي، سل ا) .املناخ احمليط بلتنظمي حتقق س بقًا عىل غريه متكنه من احلصو  عىل ماكسب وعوائد أ كرب

ىل أ ن التغيري قد حيدث يف جماالت متعددة مهنا التغيري يف الهيلك التنظميي  (Champoux J.,2000 )، ( 0222)يؤكد عبدالبايق                  اإ
قناع واذلي  وال مناط االقيادية ،( اصات واملسؤلياتالاختص)  املمتثةل يف قوة الرشعية، وقوة املرجعية ، وقوة املعلومات، وقوة الهتديد، وقوة االإ

دارية عن طريق برامج التمنية أ و التدريب ، والتغيري يف ال هداف وال عام حداث التغيري يف أ مناط السلوك بلنس بة للوظائف االإ ىل اإ   هيدف اإ
 .وال نشطة اليت يزاولها التنظمي أ و وسائل التكنولوجيا املس تخدمة

ىل أ ن املنظمة تتعرض للتغيري بس مترار كوهنا نظاماً مرتبطًا بلبيئة احمليطة ذها واليت تتصف بكوهنا بيئة ديناميكية تشهد حاةل ( 0222)ويؤكد الرحمي  اإ
 من التغيري اليريع يف عواملها 

ىل أ ن أ مه مفاتيح جناح التغيري هو العنرص البرشي من خال  تث ييده وتفبهل ودمعه خل من هجة ومن هجة أ خرى ( 0222)اكدت دراسة سويف نبيل   اإ
مل احلامسة يف وما تتطلبه من همارات وقدرات تكفي لتحقيق التغيري، كام تعد الثقافة التنظميية املرنة والهيلك التنظميي اودامع من العوا قيادة التغيري
الاقتصادية والاجامتعية والثقافية والتكنولوجية والس ياس ية وغريها فهيي تتث رر وتؤرر بث ي تغيري وبلتا ي فث ن التغيري امر رضوري . جناح التغيري

 للمنظمة يك تس متر وتتكيف وتمنو وليك ال تكون يف حاةل سكون
حنرافات املعيارية ودرجة املوافقة اس تخراج املتوسطات احلسابية والا من متغريات فقد متوبلنس بة للمحور املتعلق بلتطوير التنظميي وما تامنه 

 . يوحض ذكل( 5)واجلدو  رمق . وال مهية النسبية
راسةحنرافات املعيارية ودرجة املوافقة وال مهية النسبية ملتغريات التطوير التنظميي من وهجة عينة اوداملتوسطات احلسابية والا(5)اجلدو  رمق   

ال مهية 
 النسبية

درجة 
 املوافقة

االإحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

 :التطوير التنظميي
 االإطار املفاهميي

الاساليب  املهارات، النشاطات، :مجموعة الوسائل التدخل للتغيري 3,75 2,34 مرتفعة %78
 .واملنظمة لتكون أ كرث كفاءةة املس تخدمة ملساعدة العنرص البرشي

42 

مؤهال، همارات، )والنوعية معلية تمنية املوارد البرشية من حيث المك  3,85 1,54 مرتفعة %86
جيابيةخربة، ا  (جتاهات اإ

40 

 44 .عرفاً ئًا، سلواكً، تنظاميً، اخالقًا، مباد: تمنية الثقافة التنظميية 3,95 1,22 مرتفعة %89

 43 .التفاعل واملشاركة واالتصا  والتواصل فامي بيهنمزايدة قدرة العاملني عىل  3,84 1,43 مرتفعة %86
 45 .قدرة املنظمة عىل حل مشالكها ومساعدهتا عىل معلية التكيف والتجديد 3,74 2,34 مرتفعة %78
 42 .ربانمج التطويري والقدرة عىل مقاومة التغيريلقتناع لاودمع والتث ييد والا 3,74 2,22 مرتفعة %77
التجديد اذلايت للمنظمة من خال  مشاركة العاملني وتعاوهنم لتحقيق  3,85 1,56 مرتفعة %85

رؤية وأ هداف املنظمة والقدرة عىل مواهجة التحدايت الاقتصادية 
 .والاجامتعية والس ياس ية

 

42 
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 :خصائص التطوير التنظميي    
فهيا بدًء من ذو طابع علمي هيدف أ ىل تغري فعيل للمنظمة والعاملني  3,69 2,54 مرتفعة %76

 .التشخيص مث حتديد وسائل التطوير مث معلية املتابعة والرقابة
41 

برانمج خمطط بعيد املدى مبين عىل قاعدة من املعلومات للتطوير  3,72 2,43 مرتفعة %74
 .متامنة ال هداف والتنفيذ والتقيمي

49 

مدخالت ومعليات يعكس مهنج أ سلوب النظم للعنرص البرشي من  3,73 2,46 مرتفعة %76
 .وخمرجات مرغوبة

32 

 32 توفري بيئة حمفزة للعاملني مبنية عىل املبادأ ة والابداع والابتاكر 3,74 2,32 مرتفعة %77
تشجيع العمل امجلاعي والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أ فال النتاجئ  3,83 1,65 مرتفعة %84

. 
30 

دارة التطوير الوظيفي اليت يمت مبوجهبا املواءمة بني اعتبارات الفرد   3,74 2,42 مرتفعة %77 اإ
حتياجات املنظمة املس تقبلية وطرهحا  ورغباته يف التقدم الوظيفي وبني اإ

 .يف التغيري

34 

قوة تث ثري القيادة عىل العاملني مبنية عىل أ سس مرجعية من حيث تفهمه  3,72 2,34 مرتفعة %76
 .وتفهم خشصيهتم ومقدار أ داءمهللعاملني وكسب ثقهتم 

33 

أ ن تطوير املس تقبل الوظيفي للعاملني يعين ال نشطة املشرتكة بني العامل  3,83 1,67 مرتفعة %86
والقيادة الإعداده ملراحل سري وظيفي متصاعدة مع حتديد املهارات 

 .واخلربات املطلوبة

35 

 :أ هداف التطوير التنظميي    
نسانية أ ساسهًا االإلزتام  3,64 2,78 متوسطة %73 دارية واإ جعل املنظمة نظامًا متطوراً ذا فلسفة اإ

 .والنظام والتفاعل واحملبة
32 

والتفويض واملشاركة يف  املس متر متكني العاملني من خال  التدريب 3,83 1,34 مرتفعة %85
 . صناعة القرار

32 

آت  3,85 1,25 مرتفعة %87 املبنية عىل معايري المتزي يف ال داء تطوير نظام احلوافز واملاكفث
نتاجية  .واالإ

31 

حتياجات العاملني املادية والنفس ية  3,63 2,86 متوسطة %73 التاكمل بني أ غراض املنظمة واإ
 .والاجامتعية

39 

خلق مناخ حصي وفعا  يف املنظمة لزايدة الوالء والانامتء للعمل داخل  3,74 2,34 مرتفعة %78
 .املنظمة

52 

ااتحة الفرص للعاملني ليك يربزوا هماراهتم وقدراهتم وخيرجوا ماكمن  3,83 1,47 مرتفعة %87
طاقاهتم وقدراهتم واكتشاف مواههبم خلدمة املنظمة وحتقيق مسعة طيبة 

 .ملنظمهتم

52 

 ات سد الفجوة بني قدرات العاملني ومتطلبات الوظيفية بسبب التغري  3,84 1,45 مرتفعة %89
دارة االإلكرتونية  .التكنولويج وتقنية املعلومات واالإ

50  

 :ادوات التطوير التنظميي    
تدريب وتطوير همارات العاملني من خال  اودورات التدريبية والتعلمي  3,84 1,54 مرتفعة %87

 .املس متر
 

54 
بداع والابتاكر من أ جل  3,82 1,72 مرتفعة %84  53 .التجديد والتطويراكساب العاملني ثقافة االإ
 55 .رونة وأ قل مركزيةمتطويرالانظمة والس ياسات املتبعة لتكون أ كرث  3,64 2,78 متوسطة %74
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اس تخدام الاساليب وال دوات التكنولوجية ملواكبة التقدم التقين خاصة  3,73 2,34 مرتفعة %76
جناز واختاذ القرار الرش يد  .الربجميات لتحليل املعلومات ورسعة االإ

52 

مبا  اس تحداث وحدات جديدة ، معلية دمج للوحدات:الهيلك التنظميي 3,74 2,56 مرتفعة %75
 .حيقق املرونة للتنظمي القامئ ومالءمته للمتغريات اجلديدة

52 

حتليل الظروف ومواكبة املتغريات البيئة اوداخلية واخلارجية لتحسني  3,62 2,85 متوسطة %73
 .ظروف العمل وتطويره

51 

سرتاتيجيات املنظمة يف تقليل الاغوط النفس ية للعاملني من برامج  3,78 2,52 مرتفعة %77 اإ
 . التكيف والتث مل والاسرتخاء والتث مني الصحي

59 

رفاهية العاملني من خال  برامج الرايضة واللياقة البدنية والرحالت    3,85 1,43 مرتفعة %87
 .واحلفالت

22 

طار التنظميي تراوحت ما ب ( 5)  مق بدراسة اجلدو  ر  -(  3,74 نيحو  حمور التطوير التنظميي تبني أ ن املتوسطات احلسابية ملتغري االإ
 ( 77 - 89%)            وبدرجة موافقة مرتفعة وأ مهية نسبية تراوحت ما بني،3,95)

وبدرجة موافقة مرتفعة وأ مهيية نسبية تراوحت ما  (3,69 -3,83)  وبلنس بة للمتغرب خصائص التطويرالتنظميي جاءت املتوسطات احلسابية ما بني
 .(%12 -23)بني 

 -21) وبدرجة موافقة مرتفعة وأ مهية نسبية تراوحت ما بني ( (3,73-3,83سابية  جاءت املتوسطات احل وبلنس بة ملتغرياهداف التطويرالتنظميي 
) وموافقة متوسطة وأ مهية نسبية ة وبدرج(   3,62 -3 3,6 )فقد حصلت عىل متوسط حسايب تراوح ما بني  39،32ما عدا العبارتني رمق  %(19
24.)% 

وبدرجة موافقة مرتفعة وأ مهية نسبية تراوحت  (3,73 – 3,85  ) ما بنيوبلنس بة للمتغري أ دوات التطويرالتنظميي فقد جاءت املتوسطات احلسابية 
وبدرجة موافقة متوسطة وأ مهية ( 0623 -0620)فقد حصلتا عىل متوسط حسايب تراوح ما بني  51، 55، ما عدا العبارتني %(12 -23)ما بني 

 %(.23 -24)نسبية تراوحت ما بني 
أ كدت  من متغريات يتفق ما توصلت اليه اودراسات السابقة املشاذهة حيثأ ن ما توصلت اليه اودراسة حو  حمور التطوير التنظميي وما تامنه 

ىل مساعدة أ فراد املنظمة يف القيام بملهام املطلوبة مهنم بصورة أ فال كام ( 0222) عرفة  دراسة عىل التغيري التنظميي هو التغيري اخملطط والهادف اإ
حداث تطوير شامل يف املناخ السائد يف املنظمة مع يعترب جمهود طويل املدى لتحسني قدرة املنظمة عىل حل امل  شاالك وجتديد معلياهتا من خال  اإ

 . تركزي خاص عىل الفعالية يف العمل
   (Daft& Noe, 2001 )( 0225مصطفى، ( )0222خوبن ،: ) وحو  تصنيف جماالت التغيري التنظميي اتفق عىل اربعة جماالت اساس ية ويه 

عادة توزيع الاختصاصات وتغيري أ ساليب االإتصا  ، وفنوات تدفق السلطة واملسؤلية:  تغري الرتكيب التنظميي -2  .اإ
نتاج أ كرثرسعة وجودة وتفنية املعلومات لصناعة : التغيرييف التكنولوجيا -0 متامنة املعرفة واملهارات والقدرة املمتزية يف اس تخدام الاهجزة جلعل االإ

 .الفرار
 .تمنية املهارات واملعارف والقدرات والاجتاهات عن طريق التدريب والتعلمي املس متر :التغري يف املوارد البرشية - 4
 اس تحداث أ عام  وهمام جديدة وأ ساليب جديدة يف ال داء وأ دخا  تطورات تليب حاجات اجملمتع بوصفه عاماًل مؤرراً يف معلية التغيري :تغري املهام – 3

أ ن التغيري التنظميي هو عبارة عن تغيري موجه وهادف يسعى لتكيف املنظمة مع بيئهتا اوداخلية واخلارجية  (0223)أ كدت دراسة بلحمدو خوةل كام 
ماكهنا معاجلة وختفيض مقاومة التغيري من امهها االتصا  اذلي هيدف لتوعية ال فراد بمهية التغيري  وحدوده ، وهناك مجموعة من ال ساليب اليت بإ

 .بدعة لتطوير املنظمةويتيح مناقشة ال فاكر امل 
جراء مصفوفة معامل الارتباط معامل الاررتباط بريسون بني متغريات قيادة التغيري ومتغريات  وبلنس بة للتحقق من فرضية اودراسة فقد مت اإ

  .يوحض ذكل( 2)اجلدو  ررمق . التطوير التنظميي 
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 (2)اجلدو  رمق 

 ين متغريات قيادة التغيري والتطوير التنظميي معامل ال رتباط
 التابع         

 املس تقل    
االإطار املفاهميي 
 للتطوير التنظميي

خصائص التطوير 
 التنظميي

أ هداف التطوير 
 التنظميي

أ دوات التطوير 
 التنظميي

 املتغريات كلك

 82, 83, 87, 84, 78, قيادة التغيري
خصائص قيادة 

 التغيري
,77 ,82 ,85 ,82 ,84 

دراك القيادة حنو  اإ
 التغيري

,75 ,76 ,84 ,79 ,78 

 75, 85, 83, 87, 82, أ هداف قيادة التغيري
 74, 83, 82, 82, 79, املتغريات كلك

جيابية بني متغريات حمور قيادة التغيري ومتغريات حمورالتطوير( 2)بدراسة اجلدو  رمق  الارتباط التنظميي حيث تبني  تبني وجود عالقة وارتباطات اإ
ىل أ ن اإ  (Chamoux.J.2000)( 0222خروفة، )دراسة الهيا توصلت  أ ن ما توصلت الهيا اودراسة يتفق مع  .(74,) بني املتغريات كلك جاءت 

آت ، قوة الهتديدن قوة الرشعية، قوة املعلومات، قوة  ، قوة الرشعية وحتقيق التغيري التكنولوجياهناك عالقة تث ثري بني قوة القيادة املمتثةل يف قوة املاكفث
 . التنظميي املمتثل يف تغري التكنولوجيا ، املوارد البرشية والهيلك التنظميي

ىل مرحةل ال زدهار (Ricky, W. 1991)ويؤكد  ىل أ نه ميكن التوصل من خال  التغيري اإ نتاجية قدر االإماكن ل ن معظم  اإ ورفع مس توى الكفاءة االإ
تصممي الوظائف، عالقات االتصا ، الهيلك )تركيب املتظمة وتصمميها  :حاالت التغيري عىل اية حا  تتوافق مع أ حد اجملاالت العامة الثالث

 (قمي ، اجتاهات، همارات، قدرات، أ داء )املوارد البرشية  –( تقنيات املعلومات، الرقابة، التجهزيات)تكنولوجيا ومعليات  –( التنفيذي،الثقافة

درااكت العاملني ل خالقيات العمل ومن أ مههاكام  ىل تث ثري عدد من العوامل اخلارجية عىل اإ وجود معايري أ خالقية  تشري نتاجئ العديد من اودراسات اإ
كام وجدت مجموعة أ خرى من اودراسات عالقة معنوية بني . لمنظمةل  لسلوكيات العمل داخل املنظمة، ونظم الثواب والعقاب واملناخ ال خاليق

درااكت العاملني ل خالقيات العمل   (0220محمد،.)الآخرين ذوي ال مهية أ و امجلاعات املرجعية مثل الزمالء والارسة وال صدقاء والرؤساء وبني اإ
جيابية طردية( 0222ايغي،)كام توصلت دراسة  ىل وجود عالقة اإ بني الظروف ومواكبة املتغريات البيئية والهيلك التنظميي وال دوات التكنولوجية  اإ

دارة التغيري    .والس ياسات وال نظمة املتبعة وتدريب وتطوير همارات العاملني واإ
 :الاس تنتاجات

ىل مجموعة من النتاجئ عن اودراسة النظرية ونتمن خال  اود  : عن اودراسة امليدانية وذكل حسب التا يجئاراسة اليت قام ذها الباحث مت التوصل اإ
س تنتاجات النظرية  :االإ

التنظميي رضورة حمتية أ مر الزم للمنظامت الرايضية حىت تامن بقاءها واس مترارها وذكل من خال  مالحفة التغريات والتطوير التغيري قيادة 
 .الس ياس ية والاقتصادية والاجامتعية والتكنولوجية

 .ال فراد العاملني ومسامههتم يف تنفيذ الرؤية الاسرتاتيجية للتغيري وحتقيق أ هداف املنظمة والعاملني فهيا التنظميي مبدى مشاركةيرتبط جناح التغيري 

ىل رفع وحتسني ال داء وحماوةل بعث احلداثة وحتقيق المنو حىت ميكن أ ن تمتزي عىل منافس هيا من خال   تقدمي تبين املنظمة لعملية التغيري يؤدي اإ
 .نتجات  وخدمات عالية اجلودة وتكون املنظمة من املنظامت الرائد يف جما  نشاطها عىل املس توى احمليل واخلاريجم 

اهتا وزايدة املزي تعترب املوارد البرشية أ مه املوارد يف املنظمة واذلي جيب الاهامتم ذها واحملافظة علهيا والعمل عىل رفع هماراهتا ومعارفها وزادة خرب 
 . ة ودهيا ملواهجة التحدايت اليت تواجه املنظمة حااي ومس تقبالً التنافس ي

 :ةالاس تنتاجات التطبيقي
ىل تطبيق  أ ن قيادة التغيري تسعى العمل بقيادة المتكني من خال  تدريب وتفويض ومشاركة العاملني يف املنظمة يف صناعة القرارات ، وتسعى اإ

ستيعاب سرتاتيجيات املناس بة لتحقيق رؤية ورساةل وأ هداف املنظمة، ومن خصائصها أ ن تكون قيادة ذات قمي ومبادئ وأ خالق، وقادرة عىل اإ  االإ
حداث التغيري املرغوب معلية شامةل ومتاكمةل ومس مترة وقادرة عىل م دراكها بث ن اإ واهجة حتدايت املتغريات وسائل التكنولوجيا وتقنية املعلومات ، واإ

 .يف  البيئة اوداخلية واخلارجية
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جيابية حنو املنظمة من خال  الثقافة  التطوير التنظمييأ هداف أ ن  يه تمنية املوارد البرشية من حيث املعارف واملهارات واخلربات واالإجتاهات االإ
نظم لتطوير املس تقبل الوظيفي للعاملني من خال  التدريب والتعلممي املس متر التنظميية لزايدة الوالء والانامتء والسلوك التنظميي، والعمل بسلوب ال 

دارة الهيلك التنظميي بلك كفاءة وفعالية  .كام بينت نتاجئ اودراسة العالقة والارتباط االإجيايب بني متغريات قيادة التغيري والتطوير التنظميي. الإ
سرتاتيجية مس تقبلية للمنظات الرايضية تساعدها عىل البقاء والامنء وزايدة قدرهتا من هذا املنطلق ميكن أ عتبار اودراسة وما توصلت ال   يه من نتاجئ اإ

حتاجات السوق احمليل واخلاريج يف ضوء التحدايت االإقتصددية والس ياس ية والاجامتعيةعىل املزية  التنافس ية والتوسع عىل تلبية   .اإ
 :توصياتال 

والامنء ميكنه البقاء والتكيف مع البيئة اوداخلية واخلارجية احمليطة لتحقيق درجة عالية من التعاون والتقليل من أ نشاء نظام قابل للتجديد والتطوير  -2
جياد مناخ تنظميي ميكنه مواهجة اخلالفات القامئة ومعاجلهتا واملزج بني سلطة املعرفة والوظيفة  .الرصاعات بني ال فراد واإ

اثرة أ ذهان ال فراد بحلاجة للتغي أ ن معلية التغيري والتطوير التنظيميي -0 ذابة اجلليد واليت يمت من خاللها اإ  ريمير عرب مراحل وخطوات تبدأ  مبرحةل اإ
 . وأ مهيته بلنس بة للمنظمة والعاملني فهيا مث تنهتيي مبرحةل تنفيذ التغيري وجتس يده عىل ارض الواقع

 : وذكل من عدة جوانب أ مههاوحتقيق أ هداف املنظمة داء العانلني املنظمة ميكن أ ن تعمتد عىل معلية التغيري والتطوير يف حتسني أ   -4

 .التغيري النوعي لل فراد وذكل بتغريسلوكهم وترصفاهتم من خال  برامج المتكني والتدريب املس متر -

آت وجعهل أ كرث مالءمة - للمس تجدات والظروف اللحالية وعند مس توى رغبات ال فراد وتطلعات املنظمة  التغري يف نظام احلوافز واملاكفث
 .مس تقبالً 

تصا التغري يف أ مناط القيادة ل ن القائد الناحج هو اذلي  - ذهم لتحسني أ داءمه  يعرف معلية التث ثري والتجاوب مع العاملني وكسب ثقهتم وحتفزيمه واالإ
نتاهجم والعمل عىل حتقيق أ هداف املنظمة وكسب رضا اجملمتع  .ولزايدة اإ

دراك العاملني  زاية رضورة زايدة الثقافة التنظميية ودى العاملني من خال  احملارضات وورش العمل واملؤمترات ل - التغيري والتطوير لعملية اإ
كتساب تث ييدمه وحامسهم  ملواهجة التنظميي ذهدف التعرف عىل ال هداف والس ياسات  والاستامثر مامون العائد للمنظمة والعاملني فهيا ومدى اإ

 .التحدايت احلالية واملس تقبلية لعملية التغيري والتطوير التنظميي اكلتحدايت الاقتصادية والس ياس ية والاجامتعية

ستامثرية وال  رضورة -3 سرتاتيجية االإ كتفاء اذلايت تسويقية لاامن التدفقات املال وضع االإ  تشغيلمن املوارد املالية ل ية اودامعة من أ جل الوصو  لالإ
 .بكفاءة وفعالية املنظمة الرايضية

 .للمنظامت الرايضية ميكن الاس تعانة ببيوت اخلربة من املؤسسات اخلارجية واليت لها جتارب انحجة يف معلية التغيريوالتطوير التنظميي -5

آفاق اودراسة -2 جراء مزيد من اودراسات املصاحبة لهذه اودراسة عىل املنظامت الرايضية يف مملكة البحرين اكالحتادات الرايضية وال  :أ لجنة اإ
 .وملبية ال  

كتشاف حجة وال كرث منافسة فيجب البحث واأ ن قيادة التغيري يه السبيل ال سايس لبناء منظامت الرايضية يف القرن احلادي والعرشين النا -2
دارة         .للمنظامت الرايضية املواهب القياديةواإ

 :املراجع
دارة العامة( 2994)العدييل، انرص محمد  - نساين والتنظميي، منظور لكي مقارن،الرايض، معهد االإ  .السلوك االإ
 .مركز البحث العلمي قيادة التغيري والتطوير املنظمي، السعودية، واكةل  اودراسات العليا والبحث العلمي،( 2341)اخملاليف، محمد رسحان  -

 .، دار وائل للنرش والتوزيعالسلوك التنظميي يف منظمة ال عام ،عامن، الردن( 0221)العميان، محمود سلامن  -

 .التطوير التنظميي،عامن ال ردن، دار وائل للنرش والتوزيع( 0222)الغاليب، طاهر حمسن  -

دارة التغيري والتنظمي، عامن، ال ردن،( 0224)جردات، انرص  -  .دار غرثاءللنرش والتوزيع اإ

حداث التطوير والتغيريالتنظميي االإجيايب يف البنوك العامةل يف قطاع غزة، جمةل جامعة ( 0222)ال غا، وفيق حلمي  - دارية ودورها يف اإ القيادات االإ
نسانيية ، اجملدل   (.0)، العدد ( 20)ال زهر بغزة، سلسةل العلوم االإ

 .السلوكية، القاهرة، دارغريبحتليل النظم ( 0222)يل السلمي ، ع -

دارة السلوك يف املنظامت، ترمجة رفاعي محمد رفاعي ، اسامعيل عيل بس يوين( 0223)، روبرت برون جرياود جرينربج - دار املرخي  ، الرايض،اإ
 .للنرش
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 .غدارة التغيري والتطوير التنظميي، عامن، الردن، دار املزت للنرش والتوزيع(0223)جام ، عبدهللا محمد  -

اجلامعة املستنرصية،   دراسة تطبيقية يف القطاع الصناعي، ماجس تري، -أ رر جماالت التغيري يف ال داء التنظميي( 0222)خوين، س ندس رضوي  -
 .العراق

يف بعض العية ل راء عينة من القيادات ال دارية دراسة اس تط –قوة القيادة أ داء ودمع جماالت التغيري التنظميي (0222)خروفة، رغد محمد حيي  -
دارة وال قتصاد،تمنية الرافدين، اجملدل   ( .99)، العدد ( 40)املنظامت الصناعية يف حمافظة نينوى ، جامعة املوصل، لكية االإ

دارة التغيري والتطوير التنظميي،عامن، ال ردن، داراليازوري العلمية (0220) امحد يوسفدودين،  -  .اإ

دارة التغيري، ( 0222)عرفة ، س يد سامل  -  .عامن، ال ردن، دار الراية للنرش والتوزيعاإ

نساين( 0222)ودين محمد  ا الحعبدالبايق،ص - سكندرية،اودار اجلامعية السلوك االإ  .يف املنظامت، االإ

 سوراي يف دراسة حتليلية يف املؤسسة العامة للصناعات الغذائية) التغيري التنظميي العوامل املؤررة واس تجابة االإدارة ( 0220)عبدالكرمي،حسني  -
 (.2)،العدد (1)جمةل جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، اجملدل ( 

التغيري التنظميي ودوره يف حتسني أ داء املوارد البرشية ،جامعة البويرة، لكية العلوم الاقتصادية ( 0221)يوسف، كنان وعبداملاكل، راين  -
 .والتجارية وعلوم التس يري، اجلزائر

أ رر التغيري التنظميي عىل أ داء املوارد البرشية ، أ طروحة تندرج مضن متطلبات اودكتوراة ، جامعة اجلزائر، لكية ( 0224)عبدالفتاح  عالوي -
دارة ال عام   .العلوم القتصادية والتجارية وعلوم التيري ، قسم علوم التس يري ، اإ

وعلوم  يري،ماجس تري،جامعة فنتوي، قس نطينة لكية العلوم الاقتصادية والتجاريةدراسة حتليلية الجتاهات املوظفني حنو التغ ( 0222)سويف نبيل  -
 .التس يري، ختصص تس يري املوارد البرشية

حداث التغيري التنظميي مذكرة مضن متطلبات املاجس تري، جامعة أ لكي محمد او احلاج ، ة امسامه( 0223)بلحمدو ، خوةل  - التصا  اوداخيل يف اإ
دارة العام لكية العلوم الاقتصادي  .ة والتجارية وعلوم التس يري، اإ

اجملدل  ،دراسة تطبيقية يف رشكة املنتجات النفطية، جمةل التقين) التغيري التنظميي وس يةل املنظمة للبقاء والتكيف ( 0222)الرحمي، اايد محمود  -
 .( 0)، العدد (0)

اجملةل العربية  دراسة لبعض العوامل احملددة ملواقف العاملني جتاه أ خالقيات العمل يف منظامت العمل الكويتية، (0220) حسني  محمد،عيل -
دارية، جمدل   (.9)للعلوم االإ

سرتاتيجي، دراسة حتليلية ( 0225)مصطفي، اميان بشري محمد  - سرتاتيجي يف التغيري االإ يف  راء عينة من مدراء املنظامت الصناعيةالالتوجه االإ
دارة أ عام  ، جامعة املوصل،   .عراقلاحمافظة نينوى ، ماجس تري، اإ

دارة التغيري ( 0222)ايغي، دميا ناا  خممير  - دراسة عىل املنظامت غرياحلكومية يف فلسطني،  –فعالية ادوات التطوير التنظميي وعالقهتا بإ
دارة       .ال عام ماجس تري غي منشورة، جامعة اخلليل، لكية اودراسات العليا ،قسم اإ

Champoux,Joseph,(2000)Organizational Behavior- Essential Tents for A new Millennium, South,Western 

College Publishing, Canada.  

- Hicks, Herbert, G.(1981) Management Mc. Graw Hill, Singapore. 

- Daft,Richard,Noe.(2001)Organization Beharvior,Harcout College Publishers,Inc.nfra 

- Schoemer,Lewis,Fred (1995) Employee Responser to Rapid Changes, What Staff Need to Mange 

Transitions Effectively , Spalding University Dis Abs Int,V.56 N.4. 

- Corder, Robert (1995) Large Scale Organization Change Within the Virginia Department of 

Transportation Virginia Common Wealth University ,Dis Abs, Int V.56 N.4 . 

- Ibbs, William, Wong, Clarence, K. Youg, Hoon (2001) Change Management System , Journal of 

Management in Engineering. 



0202ديسمرب  -يوليو  / و العرشون التاسعالعدد  -جمةل العلوم الرايضية و املرتبطة   

ISSN 2518-5470 

156 

 

- Kom,Helin Jill (1995) Change in Corprate Strategy A Mong High Performing Organizatiob , New 

York University , Dis Ab V.56,N.4. 

- Robkling & Johgen , Tillquist (1998) Conceiving IT- Enabled Organization Change University of 

British Columbia ,Vancouver,30. 

- Michael, L. Vasu,Debra,W.Stewart,G.David Garson (1998) Organization Behavior and Public 

Management Dekker Inc. New York 3th. ed 

- Trvor, A. Williams (1992) Reforming  Public Sector Work Australian J. of Public Administration V.51 

N.3.  

- Jack, A. Brezius, Gail (1998) Greating  High – Performance Government Organization ,Jossey – Bass 

Publishers Sanfrancisco. 

- Ricky,W. Giffin,(1991) Management,Houghton Mifflin Co. New York, 6
th
 ed. 

- Savery , Lawson & Luks ,Alan (2000) Organization Change : the Australian Experience, Journal of 

Management Development. 

اس امترة استبانة اودراسة (2)مرفق   

 م العبارات 4 3 2 1
:قيادة التغيري      

سرتاتيجيات املناس بة لتحقيق الرؤية والرساةل للمنظمة     ىل تطبيق االإ  2 .تسعى اإ

 0 .القيادة ب لغاايت وال هداف اذلكية املرتبطة بلوقت والمكية والقمية والقياس    

 4 .خال  تدريب وتفويض واملشاركة يف اختاذ القرارالقيادة بلمتكني من     

جناز من خال  العمل اجلاد واملمتزي      3 .القيادة كقوة دافعة لالإ

 5 قيادة لتحديد السلطة واملسؤلية وفقا للمؤهل واخلربة والتخصص    

 2 .وحتقيق ال هداف واالإجنازالقيادة بلرقابة النوعية من خال  ثقافة الرقابة اذلاتية ومعايري ال داء     

 2 .القيادة بلتحويل والتغيري وحتسني خمرجات التنظمي    

 خصائص قيادة التغيري    

 1 .الابتعاد عن تعقيد ال مور وجتنب املبالغة يف االإجراءات والانظمة والتعلاميت: البساطة والوضوح     

 9 .التخطيط والالمركزية بلتنفيذالقيادة بلتفكري املتعمق املركب مبركزية     

نتاجية للمنظمة مقرواًن بلرفاهية للعاملني يف املنظمة      22 .ضامن الرفاهية واالإ

 22 .احال  الطرق العلمية حمل الطرق البدائية أ و القواعد التقديرية    

 20 .امتالك القدرة عىل املبادأ ة والابداع والابتاكرالإحداث التغيري    
 24 . الرتكزي عىل املوارد البرشية بعتبارها الرأ س املا  احلقيقي لعملية التمنية املس تدامة للبقاء والمنو للمنظمة    

 23 استيعاذها الواعي لوسائل التكنولوجيا وتقنية املعلومات    

 25 .القيادة معلية صناعة ميكن أ عادة اخرتاعها والتفكري فهيا وتشكيلها حسب متطلبات العرص ومس تجداته    

حداث التغيري      22 .القيادة بلقمي واملبادئ والاخالق يف اإ

طار فكري حديث من خال  التعمل املس متر مبا ينسجم مع منطلقات احلارض ومتطلبات       22 .املس تقبلتعمل القيادة مضن اإ

 ادراك القيادة حنو التغيري    
العرص اذلي نعيش فيه عرص ملئ بلتغيريواودينامكية يف ش ىت اجملاالت الس ياس ية والاقتصادية : التغيري حمتي    

 .والاجامتعية والثقافية
21 
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ىل الوضع املس هتدف املرغوب التغيري حركة تفائلية      29 .تنتقل من خاللها املنظمة من الوضع احلا ي اإ
ىل املتابعة والرقابة والتقيمي     ىل التنفيذ اإ  02 .التغيريمعلية مس مترة من مرحةل التخطيط اإ
 02 .يقيض ال مر النظرة اللكية والشمولية يف اكفة اجلوانب اوداخلية بملنظمة: التغيري معلية شامةل    
 أ هداف قيادة التغيري    
 00 .زايدة قدرة املنظمة عىل التعامل والتكيف مع البيئة احمليطة ذها وحتسني قدرهتا عىل البقاء والمنو    
جناز ال هداف بكفاءة وفعالية      04 .زايدة مقدرة املنظمة عىل التعاون بني خمتلف اجملموعات املتخصصة من أ جل اإ
 03 .العاملني عىل تشخيص مشالكهتم وحتفزيمه الإحداث التغيري والتطوير املرغوبمساعدة     
دارته وتوجهيه بشلك خيفف مقاومة التغيري      05 .الكشف عن الرصاع ذهدف اإ
 02 .بناء جو من الثقة والانفتاح بني القيادة والعاملني لزايدة الوالء والانامتء للمنظمة    
دارة بل هداف والنتاجئمتكني القيادات من      تباع االإ  02 .اإ
 01 .زايدة املزية التنافس ية للمنظمة يف ضوء متطلبات السوق احمليل واخلاريج    
 09 .القدرة عىل مسايرة التقدم التكنولويج وتقنيات املعلومات واالتصاالت    
 42 .املاافة للمنظمةالقدرة عىل اس تقطاب املستمثرين من اوداخل أ و اخلارج لزايدة القمية     
 :التطوير التنظميي    

 االإطار املفاهميي
املهارات، النشاطات، الاساليب املس تخدمة ملساعدة العنرص البرشية واملنظمة : مجموعة الوسائل التدخل للتغيري    

 .لتكون أ كرث كفاءة
42 

جيابيةمؤهال، )معلية تمنية املوارد البرشية من حيث المك والنوعية       40 (همارات، خربة، اجتاهات اإ
 44 .سلواكً، تنظاميً، اخالقًا، مبادئًا، عرفاً : تمنية الثقافة التنظميية    

 43 .زايدة قدرة العاملني عىل التفاعل واملشاركة واالتصا  والتواصل فامي بيهنم    
 45 .والتجديدقدرة املنظمة عىل حل مشالكها ومساعدهتا عىل معلية التكيف     
 42 .اودمع والتث ييد والاقتناع للربانمج التطويري والقدرة عىل مقاومة التغيري    
التجديد اذلايت للمنظمة من خال  مشاركة العاملني وتعاوهنم لتحقيق رؤية وأ هداف املنظمة والقدرة عىل مواهجة     

 .التحدايت الاقتصادية والاجامتعية والس ياس ية
42 

 :التطوير التنظمييخصائص     
ذو طابع علمي هيدف أ ىل تغري فعيل للمنظمة والعاملني فهيا بدًء من التشخيص مث حتديد وسائل التطوير مث معلية     

 .املتابعة والرقابة
41 

 49 .برانمج خمطط بعيد املدى مبين عىل قاعدة من املعلومات للتطوير متامنة ال هداف والتنفيذ والتقيمي    
 32 .يعكس مهنج أ سلوب النظم للعنرص البرشي من مدخالت ومعليات وخمرجات مرغوبة    
 32 توفري بيئة حمفزة للعاملني مبنية عىل املبادأ ة والابداع والابتاكر    
 30 .تشجيع العمل امجلاعي والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أ فال النتاجئ     
حتياجات       دارة التطوير الوظيفي اليت يمت مبوجهبا املواءمة بني اعتبارات الفرد ورغباته يف التقدم الوظيفي وبني اإ اإ

 .املنظمة املس تقبلية وطرهحا يف التغيري
34 

دار قوة تث ثري القيادة عىل العاملني مبنية عىل أ سس مرجعية من حيث تفهمه للعاملني وكسب ثقهتم وتفهم خشصيهتم ومق    
 .أ داءمه

33 

أ ن تطوير املس تقبل الوظيفي للعاملني يعين ال نشطة املشرتكة بني العامل والقيادة الإعداده ملراحل سري وظيفي     
 .متصاعدة مع حتديد املهارات واخلربات املطلوبة

35 

 :أ هداف التطوير التنظميي    
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نسانية أ ساسهًا االإلزتام والنظام والتفاعل واحملبة     دارية واإ  32 .جعل املنظمة نظامًا متطوراً ذا فلسفة اإ
 32 . متكني العاملني من خال  التدريب املس متر والتفويض واملشاركة يف صناعة القرار    
آت املبنية عىل معايري المتزي يف ال داء      نتاجيةتطوير نظام احلوافز واملاكفث  31 .واالإ
حتياجات العاملني املادية والنفس ية والاجامتعية      39 .التاكمل بني أ غراض املنظمة واإ
 52 .خلق مناخ حصي وفعا  يف املنظمة لزايدة الوالء والانامتء للعمل داخل املنظمة    
وقدراهتم واكتشاف مواههبم خلدمة املنظمة  ااتحة الفرص للعاملني ليك يربزوا هماراهتم وقدراهتم وخيرجوا ماكمن طاقاهتم    

 .وحتقيق مسعة طيبة ملنظمهتم
52 

دارة      سد الفجوة بني قدرات العاملني ومتطلبات الوظيفية بسبب التغريات  التكنولويج وتقنية املعلومات واالإ
 .االإلكرتونية

50  

 :ادوات التطوير التنظميي    
  .خال  اودورات التدريبية والتعلمي املس متر تدريب وتطوير همارات العاملني من    

54 
بداع والابتاكر من أ جل التجديد والتطوير      53 .اكساب العاملني ثقافة االإ
 55 .تطويرالانظمة والس ياسات املتبعة لتكون أ كرث مرونة وأ قل مركزية    
الربجميات لتحليل املعلومات ورسعة االإجناز  اس تخدام الاساليب وال دوات التكنولوجية ملواكبة التقدم التقين خاصة    

 .واختاذ القرار الرش يد
52 

اس تحداث وحدات جديدة ، معلية دمج للوحدات مبا حيقق املرونة للتنظمي القامئ ومالءمته للمتغريات :الهيلك التنظميي    
 .اجلديدة

52 

 51 .لتحسني ظروف العمل وتطويرهحتليل الظروف ومواكبة املتغريات البيئة اوداخلية واخلارجية     
سرتاتيجيات املنظمة يف تقليل الاغوط النفس ية للعاملني من برامج التكيف والتث مل والاسرتخاء والتث مني الصحي      59 . اإ
 22 .رفاهية العاملني من خال  برامج الرايضة واللياقة البدنية والرحالت واحلفالت      
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 الغري امرسنيملل واحلاةل الصحيةاجلهاز املناعي  التدريبية متفاوتة الشدة عىل الأحاملفاعلية 
 رايضينيال

براهمي  .أأ     رشطان صربي القايد . أأ                       ة                        محمد معرعامر  ا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :البحث قدمة و م
فسـان و لــطو فقــع لحتويــا قطــوو دفــاأ واصـينام ضويــة وحاميــة لأع ــا  اجلســ  ضــد  تعتـرب املناعــة مــ  أأظ الواــاية احليويــة اســ  اس 

أأهجـةة اجلسـ  أأمـام  يـع املـ ارام اةارميـة وم ـا  وانفعـاسم ابس تجاابمالوثيق  سرتباطهاامليحتروابم والفريوسام والفطرايم و ولحت  أأي ًا 
هـاا وضـد ل ـذ هـاا الاتـةان ا افظـة عـىل اي مسـ توايم التنظـمي .  للمحافظة عىل الاتةان ادلاخـ  للههـاز املنـاعي للهسـ   اجملهود البدين

للههاز املناعي وسايذ ذاتية متطورة يف غاية التعقيـد لففـاأ عـ  اجلسـ  وأأهجةتـذ و وذ  و .احليوي للخالاي و وهو أأظ أ ليام التدعمي وامحلاية 
و ـا  فـا ن التـوازن ادلضيـق يف مسـ  ( .0222: الاشـقر . )تةان البدين يف مواهجة اطاخاطر الت  ايع  ذ أأو اـاول هـةو للمحافظة عىل الا

و هو اذلي يحتفذ البقا  مجليع الاكينام مادامت تأأخا  أأس باب ووسايذ الاس مترار يف هاا الحتـون الاكئ  احلي وا حتوم حبمكة اةالق جذ وعال
نذ يقوم  واايفذ  طريقـة مرتبطـة ومتناسـقةو للت ـ   وابلرمغ م  أأن اجلهاز س ا  املناعي س يتحتون م  أأمةا  مرتبطة  بع ها مثذ ابيق الأهجةة ا 

فسان  (0222 :عبدالفتاحو سلمي).عىل أأييش  هريب ضد يغةو مس  اس 
رسيع لففاأ ع  اجلس  عند التعرض لأي جهوم أأن اجلهاز املناعي يتحتون م  عدة فرق دفاعية م ا خالاي اث تة وأأقرى متحركة لالنتشار ال  كام
فتقوم خالاي هاا اجلهاز املتخصصة ابلتعـر  الفـوري عليـذو وتقـوم  ـدورها  تحتـوي  أأمسـام م ـادة حبسـب شـر اجلسـ  القريـب  ـد  . 

ىل ومود خالاي تسمى خبالاي اذلاكرة تقوم حبفظ شفرة هاا اجلس  يقا  حركتذ مث تدمري  و ابس ضافة ا  الغريب  ـد  ععـة تـدمري   حمارصتذ وا 
ذا ما هامج اجلس  مرة أأقرى كام هو احلال يف حاسم التطعمي ضد  عض الأمراض  (0222 :الاشقر).و ا 

وضد أأضافا أأي ًا أأن خالاي اجلهاز املناعي تتهول  صفة دامئة داخـذ اجلسـ  و حـص تصـاد  أأي مسـ  هريـب فتقـوم نـوأ مـ  خـالاي  تسـمى 
ىل اةالاي اللمفاوية  س أأمةا  صغرية و مث تقدمذ ا  وتسمى خبالاي التقـدم  Tاةالاي البالعة  فحص ذ  اجلس  الغريب فتحيع  ذ وتبتلعذ واوهل ا 

هــا  العمليــة تفــرز نوعــًا مــ  الربوتطلــام تســمى الســطتوكينام وع الــت  تشــمذ عــىل العديــد مــ  املــواد املناعيــة مثــذ الان لــوكنيو وخــالل 
 (.0220:الش ناوي وعبدالرزاق . )للتعامذ مع هاا اجلس  الغريب لكذ حسب نوعذ  B, Tوالان وفريون والت  تساعد عىل تنش يع خالاي 

س حداث  و الوس يةل الأساس ية املس تخدمة خالل الربامج التدريبية للتأأثري عىل النوايح الوايفية لأهجةة اجلس  وأأع ايذوملا اكن امحلذ البدين ه
ىل املسـ توى الـرايي العـا  فقـد  تقوم  ا دون حدوث أأية م اعفام ضد تعيق هاا التقدم فقد أأصبح تقلني هاا امحلذ أأمـر حمتـي للوصـول ا 

ن م( 0222)أأشار عىل البيك  قدار امحلذ يعترب أأظ العوامذ الت  ادد مس توى تأأثري اجلرعـة التدريبيـة عـىل الناحيـة احليويـة للـراييو ف ـام ا 
 (0222: البيك .)اكن تعب الرايي كبري اش كت الأهجةة الوايفية  صورة أأشد يف العمذ لكام أأعترب امحلذ أأعىل

الـت  اـدث للـرايي أأثنـا   أأنـذ أأثنـا  فـ ة الاضفـاض املنـاعيPedresen&Tofi(0222 )نقال ع    يدرسـ  وتـو   0222كام أأشار عامرة 
العلوي  طـ  الأفـراد  يحتون اجلس  عرضة للغةو م  ضبذ امليحتروابم و ا  ادث الالهتاابم وقصوصًا الهتاابم اجلهاز التنفيس الشدة العالية

 (0222: عامرة . ) م ضتًا و ا  حيمهي  م  الالهتاابم اذلي  يقومون ابلتدريب املعتدل املنتظ  فا ن هجازظ املناعي يقوى

وخيتلة تأأثري الأحامل التدريبية عىل هجاز املناعة للرايضيني حبسب شدة امحلـذ فقـد حيـدث هبـوو ملـاعي عنـد التعـرض للشـدة العاليـة  طـ  
أأن زايدة الأحـامل التدريبيـة أأكـ  ( 2003)احو لـيىل صـالحتةداد الحتفا ة املناعية يف التدريبام اةفيفة واملعتدةل حيث أأكد أأ و العال عبد الفت

صا ة  بعض الأمراض ضبذ ف ة املنافسة مما يشر عـايق عـ   م  ضدرة الالعبني ت دى ا ىل ضعة اجلهاز املناعي دلهي  مما يةيد م  تعرضه  لال 
 ( .2003:عبدالفتاح و صالح . )اقيق املس توى املطلوب
. أأن الأفراد اذليـ  يتـدر ون لكشـر ملـتظ  يصـا ون ابلـةاكم اضـذ مـ  نظـراحل  ضلـي  احلركـةNiman et al (0222 )وأأضا  نامين وأ قرون 

(Niman :0222. ) 
ىل اس هجــاد يف التــدريب Foster (0222 )وكــام ذكــر فوســ   ن فســ بة عاليــة مــ  الأمــراض اــدث عنــدما يتعــرض الالعبــون املمــلون ا  . ا 

(Foster :0222. ) 
ن هناك عالضة  ني شدة امحلـذ واس صـا ة ابلعـدوى حيـث أأشـار أأغلـب الرايضـيني مـ  ذوى ضـوة الاحـ ل ( 0222)كا  فا ن نامين    يري ا 

 (0222:نامين . )العالية ظ اذلي  يواهجون قطر اس صا ة ابلهتاابم اجلهاز التنفيس اةلوي
عداد اةالاي أأثنا  ( غري رايضيني)وأأي ًا تعرض أأفراد غري متدر ني  (  حامـد الأشـقر) فأأكـد. و عد أأمناو خمتلفة م  التدريب البـدين  لزتايد يف ا 

عىل تأأثري عىل المترينام البدنية احلادة عـىل خـالاي ( 2811)وأ قرون  yamanouchايملوش  oshidaم  خالل نتاجئ دراسام اي اوش يدا 
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 يســبب بــرصمج ضصــري املــدى ابلمترينــام اللميــة دلى أأفــراد غــري رايضــيني وأ قــرون رايضــيون اهــر تةايــد ملحــو  يف تــ  اةــالاي و وم
 ( .غري رايضيني)الع لية القصوى تغري ياكر يف تاكار أأو تةايد اةالاي البي ا  عىل أأفراد غري متدر ني  والانقباضام

وم تتغري  عد المترينام القصرية وملخف ة الشدة   عد المترينام الطويةل املحتثفة واحلادة و ابطراد ط  ازداد أأعداد اةالاي البي ا  ا ببة 
ىل أأعىل معدسهتا عىل اار المترينام احلادة ( الحتثافة) وفعىل سبيذ امل ال (  الت  تس متر لف ة طويةل)والطويةل ( مرتفعة الشدة)و وتصذ الةايدة ا 
عداد اةالاي البي ا  ا ببة عدم تغي( . 2882)وأ قرون   telfordوتيلفورد  smithات ح م  نتاجئ حبوث مسيت :  ذام احلبطبام " ري يف ا 
 عد عرشة دضايق م  %  02م  أأضىص معدل سس هتالك الأكسجني  ط  حدثت زايدة  نس بة %  02ابمليش مبعدل   عد صعود التالل" 

 ( 0222:الاشقر .)المترينام ابلصعود والهبوو عىل ادلرج  أأضىص امذ 
ىل فشري أأن و اا فس تطيع     ففاعليـة الأحـامل التدريبيـة يف  الرايضيني غري أأو للرايضيني سس امي الوضاية م  الأمراض يف املناعي اجلهاز أأمهية ا 

وعنـدما لـارا الفـرد الغـري رايي جمهـودا  ـدنيا  . رايي جمهـود يعتـرب رايي الغـري الفـرد  ذ يقوم اذلي( ممارسة الرايضة أأو اى معذ يويم
حدى أأنواأ الرايضام فانذ سو  ادث هناك تغريام فسـ يولومية و يوكميياييـة يف اجلسـ  وخباصـة املـ رشام البيوكميياييـة املرتبطـة ابجلهـاز  اب 

 . املناعي 
 : مش ة البحث

لحت  ح ها والتعبـري ع ـا يف و مترينام  دنية ورايضام متنوعة وية اعتيادية تعترب احلركة الت  نقوم  ا يف حياتنا اليومية م  فشاطام روتين
 .وأأهجةة اجلس  اطاختلفة صورة  مك م  اجلهد البدين اذلي خيتلة يف مقدار  وفامي يس تلةمذ م  معليام فس يولومية تقوم  ا أأع ا 

ىل فشري أأن و اا فس تطيع  (ففاعليـة الأحـامل التدريبيـة يف الرايضـيني غـري أأو للرايضـيني سسـ امي الأمـراضالوضاية م   يف املناعي اجلهاز أأمهية ا 

 . رايي جمهود يعترب رايي الغري الفرد  ذ يقوم اذلي( ممارسة الرايضة أأو اى معذ يويم

حـدى أأنـواأ الرايضـام فانـذ سـو  اـدث هنـاك تغـريام فسـ يولومية  و يوكميياييـة يف اجلسـ  وعندما لارا الفرد الغري رايي جمهودا  دنيا اب 
 (0222: الأشقر. )وخباصة امل رشام البيوكمييايية املرتبطة اهاز املناعة 

فـراد املناعيـة معدسم ومواصفام احلـاةل م  حيس  أأن يويم م  املمحت  معذ أأو الرايضة ممارسة اكن سوا  البدين اجملهود أأن الباحث ويرى  للأ
 .ممارسني للرايضة الغري

رهاضـا وم  خالل معذ  الباحث كع و هيأأة تدريو ب ية علوم ال  ية البدنية والتأأهيذ احلريك مبدينة امجليـذ سحـظ أأن اجملهـود البـدين يسـبب ا 
كامل اجملهود البدين  والوصول ملرحةل التعب والرفض لكرسعة كبرية جدا برمغ عدم ارتفـاأ شـدة اجملهـود ال  بـدين شديدا للطالب وعدم القدرة عىل ا 

 .املطلوب
 واحلـاةل الصـحية املنـاعي اجلهـاز عـىل الشـدة متفاوتـة التدريبيـةالأحـامل  فاعليـةا رأأى الباحث دراسة ها  الظاهرة م  خالل التعـر  عـىل وذل

 رايضيني الغري للمتدر ني

 : البحث أأهدا 

 :هيد  البحث ا ىل التعر  عىل
 . الشدة عىل احلاةل الصحية متفاوتةالتدريبية الأحامل تأأثري  -2

 .الشدة عىل  عض عنارص الاس تجا ة املناعية متفاوتةالتدريبية  الأحاملتأأثري  -0

 :تساؤسم البحث 

 .الشدة ت ار عىل احلاةل الصحية متفاوتةالتدريبية الأحامل هذ  -2

 .الشدة ت ار عىل اةالاي املناعية متفاوتةالتدريبية الأحامل هذ  -0
 (ال امم املفتاحية :)املصطلحام املس تخدمة يف البحث    

  هو عبارة ع  مجموعة معقدة م  الاع ا  واةالاي والربوتطلام وغريها م  املواد الت  تعمذ  يعها معا عىل ملع العدوى:  اجلهاز املناعي
ميحتروابم وفريوسام وطفيليام ومسببام )احلص  املنيع للاكئ  احلي حيميذ م  اي ما يتعرض هل م  خماطر خارمية : تعر   أأيا : املناعة
 .وخماطر داخلية( اس يةللحس

املناعية ضـد أأمـةا  اجلسـ  الطبيعيـة مثـذ اةـالاي أأو الأفسـجة أأو  الاس تجا ةهو نوأ م  سو  التنظمي املناعي حيث توجذ : املناعة اذلاتية
يـة للخـالاي  اـوسم عطان  الأع ا  تسمى أأضداد ذاتيةو و عبارة أأقرىو ذ  املـرض اذلي هيـامج فيـذ اجلهـاز املنـاعي اجلسـ  اذلي حيتويـذ

 ( .0222:عامرة )

ذا فهناك عالضة متبـادةل و يه حاةل م  التوافق العام والت  يتاكمذ فهيا الشعور ابلحتفاية يف اجلوانب البدنية والنفس ية والعقلية  :صحية احلاةل ال  ا 
 ( .0222:عامرة ".  ني الصحة اجلسمية والنفس ية 
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 الامرا ام 
 .وذ  ملالمئتذ لطبيعة وأأهدا  البحث والبعديالقب   الاحادياس تخدم الباحث امل ج التهرييب ذو التصممي : م ج البحث 

-20)فردا م  غري املامرسني للرايضة م  مدينة امجليذ حيث تراوحـت أأعامرظ م  ( 12)ادد جممتع البحث  عدد   : عينة البحثاجملمتع و 
خشص م  الاشخاص الأحصا  غري املدقلني ( 02)امرسني غري الرايضيني و ل  عدد أأفراد العينة و ومت اقتيار عينة عشوايية م  امل(21

 .  صورة ملتظمة ابلأندية الرايضـية ولقد مت احلصول عىل موافقة أأفراد العينة عىل أأخا عينام ادلم م    واذلي  م لارسوا أأي فشاو رايي
 (2)جدول 

 لبياصم  مجموعة البحث اس حصايئالتوصية 
 الأساس ية يف  القياسام الأولية

 لبياصم  مجموعة البحث الأساس ية يف  القياسام الأولية  أأن معامالم الالتوا  ت اوح مـا اس حصايئواةاص ابلتوصية ( 2)يت ح م  جدول 
ىل  2.202 -) ني  وتتس  ابلتوزيع الطبيعي وعدم التشـتت حيـث أأن ضـمي  الاعتداليةمما يدل عىل أأن القياسام املس تخلصة ضريبة م  ( 2.111ا 

 .  2+و  2 -  ما  نيت اوح  الاعتداليةمعامذ الالتوا  
 (0)جدول 

 .ضيد ادلراسة  يف  متغريام احلاةل الصحية لبياصم مجموعة البحث الأساس ية اس حصايئالتوصية 

أأن معامالم الالتوا   فس يولوميةلبياصم  مجموعة البحث الأساس ية يف  متغريام احلاةل ال  اس حصايئواةاص ابلتوصية ( 0)يت ح م  جدول 
ىل  2.420 -) ما  نيت اوح  وتتس  ابلتوزيع الطبيعي وعدم التشتت  الاعتداليةمما يدل عىل أأن القياسام املس تخلصة ضريبة م  ( 2.042ا 

 .  2+و  2 -  ما  نيت اوح  الاعتداليةحيث أأن ضمي معامذ الالتوا  
 :الأدوام والأهجةة املس تخدمة يف البحث

  يقا  حلساب الةم  لأضرب  .اثنية 2/22ساعة ا 

  (.كه )ملان طيب لقياا الوزن 

 معامذ الالتوا  الاحنرا  املعياري الوس يع الاوساو احلسا ية املتغريام م
 0.056 0.556 16.214 16.058 العمر 2

 0.656- 0.054 1.67 1.655 الطول 0

 1.887 12.318 55.5 59.667 الوزن 2

 1.403 4.019 20.1 21.371 كتةل اجلس     4

 دسسم التوصية الاحصايئ  م
 معامذ الالتوا  الاحنرا  املعياري الوس يع الاوساو احلسا ية املتغريام 
2  

 ضغع ادلم

 0.286 3.864 119 118.857 الانقباي

 0.435- 6.589 79 78.286 الانبساطي

 0.115- 3.974 74 73.238 معدل النبض   الراحة 0

الراحة الأكسجني يف اس هتالك   2  17.117 17.08 1.442 -0.051 

الراحة يفالهتوية الريوية   4  26.243 26.6 5.113 0.446 

الراحة يفمعدل التنفو  0  29.571 28.1 6.005 1.243 

2 

 

حرارة  درجة
 اجلس 

 

درجة حرارة اجلس  
 0.042 0.930 33.3 33.400 لني

درجة حرارة اجلس  
 0.379- 0.599 33.6 33.667 لني

متوسع درجة حرارة 
 0.101 0.677 33.6 33.533 اجلس 
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  (.مس)هجاز رس تامي  لقياا الطول 

  نومي  زيبقيهجاز سفهوما. 

 هجاز تبادل الغازام. 

  (.م )رشيع ضياا لقياا املسافة 

 الأدوام الت  مت حسب ادلم  ا 
  أأص طب  ع ادلم . 

   ضط. 

   عجنام. 

  كحول للتطهري. 

 :القياسام والاقتبارام املس تخدمة يف البحث
 :القياسام الأساس ية لعينة البحث

  ( .الرموأ لتارخي امليالد)العمر ابلس نة 

 مت ضياسذ لأضرب نصة س نتمي  ابس تخدام مقياا الطول : الطول. 

  ضياسذ لأضرب نصة كيلو مرام ابس تخدام امللان الطيب املعاير مت: اجلس وزن. 

 )  القياسام الفس يولومية  (ضياسام واقتبارام احلاةل الصحية
  (. الانبساو  -الانقباي)ضياا ضغع ادلم 

 :طريقة القياا
ضغع ادلم يف الرشايني أأحد امل رشام الهامة حلاةل اجلهاز ادلوري الوايفي و ويرمع ذ  لأن مقدار ضغع ادلم يتحدد  نا اً عىل عدة يعترب 

ىل الرشايني واملقاومة الت  تواجذ عاين ادلم هي ها  الرشايني و وتعترب الطريقة املبارشة لقياا  عوامذ أأمهها العالضة  ني دفع القلب لفم ا 
أأك ها دضة طريقة   Indirect methodم  أأدق طرق ضياا ضغع ادلم و وهناك طرق أأقرى غري مبارشة  Direct methodادلم  ضغع

 أأ والعال). وسامعة الطبطب Sphygmomanometerوتعمتد ها  الطريقة عىل اس تخدام هجاز ضغع ادلم  Oscillatory methodالتسمع 
 . ( 2881: و حسانني 

 :ضياا محتوصم ادلم
 .ضياا فس بة الهميوجلو ني  -2
 . عدد كرام ادلم امحلرا  -0

 .الهميوتحتريت( HCT)فس بة تركل خالاي ادلم امحلرا   -2
 . معدل الصفاحئ ادلموية -4

 .ضياا اةالاي املناعية -0
 ضياا العدد ال ي ةالاي ادلم البي ا  

 Eosiphilالايةينوفيذ                   
 Basophil                     البازوفيذ
                      Neutrophil          الن وفيذ

 Lymphocyteخالاي اللميفوسايت          
 Monocyteخالاي املونوسايت          

 :طريقةالقياا
مع التقليب ميداً حص س ( وحدام لر مس م  ادلم 0هيباري  )مس دم طريف م  طذ طالب يف اي مرة عىل مانع جتلع  0يمت حسب  -

 ( . مس 20)يتجلع ادلم وذ  يف أأنبو ة سعة 
 . لفة يف ادلضيقة وملدة نصة ساعة  2122عىل ععة  (Centtfuse) عد ذ  يمت وضع الأص طب داخذ هجاز الطرد املركةي  -
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وضـد مت أأخـد القياسـام  20/2/0202وحـص الفـ ة  28/2/0202أأمريـت ادلراسـة الأساسـ ية يف الفـ ة الةمليـة مـ  :ادلراسة الأساسـ ية
 :م  ضبذ الطبطب اطاختص خالل أأدا  النشاو البدين  طريقتني وهامادلم وحسب عينام ( الوايفية)
 ضبذ أأدا   اجملهود عىل ادلم الأوىل م  اطاختربيمت ضياا درجة احلرارة وأأخا عينة .أأدا  اجملهود البدين عىل هجاز تبادل الغازام: الطريقة الأوىل 

 أأدا  اجملهود البدين عىل هجاز تبادل الغازام و عد التوضة مبارشة ع  أأدا  اجملهـود  يقـوم الطبطـب  قيـاا درجـة  هاز مبارشة مث يقوم اطاخترباجل
رارة  احلرارة وأأخا عينة ادلم ال انية مث ضياا درجة احلرارة  وأأخا عينة ادلم ال ال ة  عد سـاعة مـ  أأخـا العينـة ال انيـة ويحتـون ضيـاا درجـة احلـ

 .  م  ادلم  عد أأر عة وعرشي  ساعة م  العينة الأوىل وأأخا العينة الرا عة

 ( السـري املتحـرك)اطاختلفة للأحامل البدنيـة ابسـ تخدام هجـاز تبـادل الغـازام  الشداةمت اديد طريقة اديد الأحامل البدنية :  الطريقة ال انية
ىل حاةل اس هجا مرا  ال يت د القصو ابس تخدام امحلذ املتدرج حص الوصول ا  ميـذ  1.0ابجلري عىل السري املتحـرك لكرسـعة  يبدأأ اطاخترب:  ى ومت ا 

السـاعة / ميـذ  1.0الساعة و درجة ميذ صفر ملدة دضيقة ونصة مث يبدأأ بةايدة امحلذ م  خالل زايدة درجة امليذ مع ثبـام ععـة اجلـري / 
ىل حاةل اس هجاد القصوى ويتوضة ع  الأدا   حص يصذ اطاختربذ اي دضيقة ونصة وتمت ها  الةايدة التدرجيية لشدة امحل  . ا 

مرا  املعاجلام اس حصايية للبياصم  واسطة برصمج :املعاجلام اس حصايية  . للحصول عىل البياصم الأساس ية 22ا صدار ( SPSS)مت ا 
 معامذ الارتباو *     (.LCD)أأضذ فرق معنوي *       . الفروق(T.      *)معامذ الالتوا *    .الاحنرا  املعياري*   .احلسايباملتوسع *

 : عرض النتاجئ وملاضش هتا 
 (2)جدول 

      متغريام احلاةل الصحية( ساعة 04 عد اجملهود ـ   – عد اجملهود لكساعة  – عد اجملهود مبارشة  –القب  )معنوية الفروق  ني القياسام الأر عة 
 LSDابس تخدام اقتبار اضذ فرق معنوي   شدة محذ ال يدميذ

 القياسام املتغريام
املتوسع 
 احلسايب

الاحنرا  
 املعياري

ضمية اضذ  الفروق  ني املتوسطام
فرق 
معنوي 
LSD 

  عد
 مبارشة

  عد
 لكساعة

  عد
 ساعة 04ـ  

 معدل النبض
 

 1.048 9.048* 123.381* 3.974 73.238 ضيذ اجملهود

6.284 

 

 122.333* 114.333*  18.230 196.619  عد  مبارشة

 8.000*   6.951 82.286  عد لكساعة

    4.734 74.286 ساعة 04 عد ـ  

 اس هتالك الأكسجني
  VO2 

 

 1.429 3.238 33.156* 1.442 17.117 ضيذ اجملهود

3.254 

 

 31.727* 29.918*  8.831 50.273  عد  مبارشة

 1.810   4.633 20.355  عد لكساعة

    3.281 18.546 ساعة 04 عد ـ  

 VEالهتوية الريوية  
 

 0.952 8.095 77.552* 5.113 26.243 ضيذ اجملهود

9.152 

 

 76.600* 69.457*  27.174 103.795  عد  مبارشة

 7.143   9.171 34.338  عد لكساعة

    6.293 27.195 ساعة 04 عد ـ  

 معدل التنفو
 RF 

 1.429 3.333 32.238* 6.005 29.571 اجملهودضيذ 

4.568 
 30.810* 28.905*  10.135 61.810  عد  مبارشة

 1.905   5.176 32.905  عد لكساعة

    7.463 31.000 ساعة 04 عد ـ  

 عـد اجملهـود  ــ  – عـد اجملهـود لكسـاعة  – عد اجملهود مبارشة  –القب  )واةاص مبعنوية الفروق   ني القياسام الأر عة  ( 2)يت ح م  جدول  
: معدل النبض  : ابلنس بة ملتغري   LSDشدة محذ السري ادلائر ابس تخدام اقتبار اضذ فرق معنوي  يف  متغريام احلاةل الصحيةيف ( ساعة 04

 04اجملهود مبارشة  فارق معنوي ع   يع القياا الأقرى   حني ارتفع معدل النبض  عد ساعة ع  ضبذ اجملهود و عد  زايدة معدل النبض  عد
 .ساعة  04ساعة وم تظهر فروق  ني   الراحة و عد 
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قرى   حـني س توجـد زايدة معدل اس هتالك الأكسجني  عد اجملهود مبارشة  فارق معنوي ع   يع القياا الأ :   VO2اس هتالك الأكسجني  
حـني س  يفزايدة املعدل  عد اجملهود مبارشة  فارق معنوي ع   يع القيـاا الأقـرى :   VEالهتوية الريوية   القياسام و ع ها ابيقفروق  ني 

 .القياسام و ع ها ابيقتوجد فروق  ني 
 ( 4)جدول 

يف متغريام املناعة   ( ساعة 04 عد اجملهود ـ   – عد اجملهود لكساعة  –ة  عد اجملهود مبارش  –القب  )معنوية الفروق  ني القياسام الأر عة 
 LSDابس تخدام اقتبار اضذ فرق معنوي   .شدة محذ السري ادلائر

 القياسام املتغريام
املتوسع 
 احلسايب

الاحنرا  
 املعياري

 الفروق  ني املتوسطام
ضمية اضذ فرق 

  عد   LSDمعنوي 
 مبارشة

 04ـ   عد   عد لكساعة
 ساعة

كرام ادلم 
 البي ا 
 

WBC 

 0.083 0.903 2.784* 1.972 7.437 ضيذ اجملهود

1.450 
 2.700* 1.880*  2.817 10.220  عد  مبارشة

 0.820   2.339 8.340  عد لكساعة

    2.237 7.520 ساعة 04 عد ـ  

كرام ادلم 
 امحلرا 
 

RBC 

 0.343 0.190 0.023 0.416 5.057 ضيذ اجملهود

0.382 
 0.367 0.214  0.434 5.080  عد  مبارشة

 0.153   0.375 4.866  عد لكساعة

    1.023 4.713 ساعة 04 عد ـ  

 هميوجلو ني
 

HGB 

 0.243 0.567 0.133 1.736 14.114 ضيذ اجملهود

1.037 
 0.376 0.700  1.752 14.248  عد  مبارشة

 0.324   1.643 13.548  عد لكساعة

    1.620 13.871 ساعة 04 عد ـ  

 الهميوتحتريت
 

HCT 

 0.119 1.867 0.057 3.087 39.962 ضيذ اجملهود

2.463 
 0.176 1.924  4.379 40.019  عد  مبارشة

 1.748   3.784 38.095  عد لكساعة

    4.615 39.843 ساعة 04 عد ـ  

احله  ال ى 
 للخالاي
 

MCV 

 3.210 1.019 0.324 5.232 78.095 اجملهودضيذ 

3.498 
 2.886 0.695  5.319 78.419  عد  مبارشة

 2.190   6.392 79.114  عد لكساعة

    5.765 81.305 ساعة 04 عد ـ  

 ني وفيذ
 

NEUT 

 0.810 3.819 4.719 11.649 62.529 ضيذ اجملهود

6.969 
 5.529 8.538 *  10.356 57.810  عد  مبارشة

 3.010   11.237 66.348  عد لكساعة

    12.077 63.338 ساعة 04 عد ـ  

 ازينوفيذ
 

EOS 

 0.081 0.367 0.324 1.409 2.162 ضيذ اجملهود

0.823 
 0.243 0.043  1.281 1.838  عد  مبارشة

 0.286   1.420 1.795  عد لكساعة

    1.243 2.081 ساعة 04 عد ـ  

 
 04 عـد اجملهـود  ــ  – عد اجملهود لكساعة  – عد اجملهود مبارشة  –القب  )واةاص مبعنوية الفروق   ني القياسام الأر عة ( 4)يت ح م  جدول 

توجد فروق معنويـة   WBCابلنس بة ملتغري   LSD  متغريام املناعة   شدة محذ السري ادلائر ابس تخدام اقتبار اضذ فرق معنوي ( ساعة 
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 LSD ني القياسام حيث تفوق ضياا  عد اجملهود مبارشة عىل ابيق القياسام  ط  س توجد فروق معنوية  ني ابيق القياسام حيث  لغت ضمية  
 . و أأما ابلنس بة لبايق املتغريام س توجد فروق معنوية  ني القياسام (2.402)

ىل  حدوث تغريام ( 2888)ىل صالح ادلي  و  هاا الصدد يتفق الك م  أأ و العال امحد عبد الفتاح و لي عىل أأن التدريب الرايي ي دى ا 
ىل  حدوث تغريام   تاكارها وتنسب تغريام كـرام  م ضتة   عدد وتوزيع كرام ادلم البي ا  ابدلورة ادلموية كام لحت  أأن ي دى ذ  أأي ا ا 

ىل  التغريام الهرمونية الت  ادث  ريب مبارشة و صفة عامة فان ها  التغـريام عيعـة الـةوال وس يعـر  مـا عقب التد أأثنا  أأوادلم البي ا  ا 
ذا اكن لها تأأثري عىل الوااية املناعية أأم س   ( .2888: عبدالفتاح و صالح ادلي  .  )ا 

ىل  تصـممي بـرصمج مقـ ح لتحتيـة واسـني (0222)وتتفق ت  النتاجئ ونتاجئ دراسة أأمرية محمد أأمري البـارودي   القـدرة الهواييـة والـت  هـدفت ا 
نتـاج الطاضـة يف اي مـ  املتغـريام  القـدرة الهواييـة والالهواييـةو اسـ تجا ة  عـض )والالهوايية يف ضو  اليـذ الأدا  املهـارى وارتباطـذ  ـنظ  ا 

الرا عـة ب يـة ال  يـة طالبة م  طالبام السـ نة ( 00)وطبق الربصمج املق ح عىل (. الأنةلامو عنارص اللياضة البدنيةو مس توى الأدا  املهارى
 مت الرايضية للبنام ابلقاهرةو اس تخدمت الباحثة الاقتبـارام البدنيـة واملهاريـة واليـذ الأدا  املهـارى لتحديـد نظـام الطاضـة لـر  ـارةو كـام

نة م النـازأ للهيـدروجني يف اس تخدام القياسام الفس يولوميةو وضد أأاهرم النتاجئ اّس  القدرة الهوايية والالهواييةو وزايدة تركل وفشاو الأ 
 (0222:البارودي . )ادلمو واس  ضياسام اجلهاز التنفيس ومس توى الأدا  املهارى  عنارص اللياضة البدنية اطاختارة

ىل  التعّر  عىل فاعلية العمذ البدين والهوايئ ( 0220)فتحي محمد حمروا  وتتفق ت  النتاجئ ونتاجئ دراسة أأماين والالهوايئ عـىل والت  هدفت ا 
طالبـة و مت اقتيـاره  ابلطريقـة العمديـة العشـوايية مـ   ـني ( 22)التحتية الوايفي واللياضة البدنية اةاصة بحترة اليد وضد أأمريت ادلراسة عىل 

اقتبـارام ( يويـةالنبضو ال ـغعو السـعة احل )طالبام الس نة الأوىل وفقًا  ددام اقتيار املبتدينيو اس تخدمت الباحثة اقتبارام فس يولومية 
ىل  اسـ  يف  يـع متغـريام ال  بحـث  دنيةو  اريةو ضياسام مرتبطة ابدلمو وضد أأاهرم ادلراسة أأن الربصمج املق ح الهـوايئ والالهـوايئ أأدى ا 

 (0220: حمروا . ) واس  مس توى الأدا 
ىل  ويرمع الباحث ها  النتاجئ عـىل اسـ تجا ة النظـام املنـاعي واذلي لـ ر  صـورة أأمامليـة هنـا أأعـداد ( الشـدةمتفاوتة ) التدريبية فاعلية الأحاملا 

ىل  تأأثري ذ  اجملهود البدين  حبشـد ( اجلري عىل السري ادلائر)خالاي ادلم البي ا  حيث ارتفعت  صورة معنوية  عد اجملهود مبارشة ويعةى ذ  ا 
 . رأأم عىل أأهجةة اجلس  م  مرا  ذ  اجملهود أأعداد كبري  م  اةالاي البي ا  ملواهجة التغريام الت  ط

 : الاس تنتاجام  
 : م  خالل أأهدا  البحث وفروضذ والأدوام املس تخدمة والعينة يستلج الباحث ما ي  

 : الصحية احلاةل  -أأ 
نب ذ مث اضفض  202.212حة ارتفاأ معدل النبض لكشر معنوي  عد اجملهود البدين  ل  الفارق  ني  عد اجملهود والرا:  معدل النبض -     

ىل حالتذ الطبيعية  عد  8.241لكشر كبري  عد ساعة و ل  الفارق ع  وضت الراحة   .ساعة 04نب ذ وعادل ا 
زايدة معدل اس هتالك الأكسجني  عد اجملهود ومبارشة  فارق معنوي حيث  ل  الفارق ع  وضت الراحة :  VO2 معدل اس هتالك الأكسجني -

ىل حالتذ الطبيعية  عد  2.021ل  واضفض  عد ساعة ولحت   فارق معنوي ع  الراحة أأي ا و ل   22.202  . ساعة  04ل  مث عاد تقريبا ا 
مث عاد  1.280ل  واضفض لكشر كبري  عد ساعة واكن الفارق  11.000 عد اجملهود مبارشة  فارق  ل   زايدة الهتوية ال تو ة  :الهتوية الريوية -

ىل حالتذ الطبيعية  عد   . ساعة  04ا 
ىل حالتذ  2.222واضفض لكشر معنوي  عد ساعة  ل   20.021زايدة معدل التنفو  عد اجملهود مبارشة الفارق  ل  :  معدل التنفو - وعاد ا 

 . ساعة  04ة  عد الطبيعي
 : م رشام املناعة  -ب

 ووصذ حلالتذ الطبيعة  عد ساعة م  اجملهود  0.114ارتفع مس توى كرام ادلم البي ا   فارق معنوي  عد اجملهود مبارشة   :كرام ادلم البي ا  
 04عنوي  عد اجملهود وس  عد ساعة وس  عد م يتأأاروا لكشر م  –والهميوتحتريت واحله  ال ى للخالاي  –والهميوجلو ني : كرام ادلم امحلرا  

 ساعة واكن هناك ثبااًت فسبيًا   ها   املتغريام
 . ساعة  04اضفض الني وفيذ  عد اجملهود مبارشة لكشر معنوي اكرب م   عد ساعة مث هبع ملس توا  الطبيعي  عد  :ني وفيذ 

 . م يتأأار ابجملهود  :الايةينوفيذ 
 :التوصيام   

طار عينة البحث  يويص الباحث مبا ي        . م  خالل ما أأسفرم عنذ النتاجئ اس حصايية السا قة ويف ا 

  ساعة وتتبع ديناميحتية التغريام الت  تطرأأ نظراً سرتباطها ابحلاةل الصحية  04الاه م مبتغريام الاس تجا ة املناعية ضبذ اجملهود و عد  حص
 . للأفراد 

  ىل القياسام الفس يولومية الأقرى دلى الأفراد غري مماريس الرايضة  . رضورة ضياا اقتبارام الاس تجا ة املناعية ابس ضافة ا 
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  ناعية الاه م مبراعاة تقلني الأحامل التدريبية املناس بة للمراحذ السنية مبا يتلاسب مع القدرام البدنية حص س ت ار عىل الاس تجاابم امل 

 :رامع العر ية امل: اوس 
براهمي -2 جامعة .رساةل مامس تري . تأأثري اجملهود البدين خمتلة الشدة عىل احلاةل الصحية والنظام املناعي لغري الرايضيني :  (0222)عامرة ا 

 . 2م  ص .الاسحتلدرية 
 . 02ص .العريب و القاهرة  الفحتر الرايضة واملناعة و  دار: ( 0222)أأ و العال امحد عبد الفتاح و ليىل صالح ادلي  سلمي -0

و دار الفحتر  2ميا الرايي وطرق القياا للتقو م و ولو فس يولوميا ومورفو ( : 2881)أأ و العال أأمحد عبد الفتاح و محمد صبحي حس نني -2
 .العريب القاهرة

و رساةل "واللياضة البدنية اةاصة بحترة اليدفاعلية العمذ البدين الهوايئ والالهوايئ عىل التحتية الوايفي ( : 0220)أأماين فتحي محمد حمروا -4
 20ص. مامس تري غري منشورةو لكية ال  ية الرايضية للبنامو جامعة حلوانو القاهرة

و رساةل "تأأثري برصمج مق ح عىل ها  الهوايية والالهوايية ومس توى أأدا   عض املهارام يف الحترة الطائرة:  (0222)أأمرية محمد أأمري البارودي -0
 .22ص . جامعة حلوانو القاهرة را  غري منشورةو لكية ال  ية الرايضية للبنامودكتو 
س نةو نظرايم  22–20م للناش ئني 422دراسة  عض متغريام الاس تجا ة املناعية  عد عدو : (0222)حامد عبد الفتاح الأشقر -2

 .20ص. س سحتلدريةوتطبيقامو العدد السا ع وال الثونو لكية ال  ية الرايضية للبنني و جامعة ا

 .42ص. 2اجلهاز املناعي  ني الرايضة والصحةو عام الحتتابو و: (0220)فرحة عبد العةية الش ناويو مدحت ضامس عبد الرازق -1
 : اس جنلليةاملرامع : اثنياً 

8- Foster, C (1998) :  Monitoring training in athletes with reference to overtraining syndrome Medicine 

and Science in Sports and Exercise, 30:1164-1168, 

9- Niemam DC (2000) : Exercise effects on systemic immunity Immunology and cell Biology 

Applphysiolvol, 78:496-501  . 

- www: buedueg/student/model answer/term 2/1doc22  
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يف تطوير بعض املؤرشات الفس يولوجية لالعيب كرة القدم ( املتقطع)التدريب  تأ ثري اسلوب
 داخل الصاالت

 . عبد الباسط محمد النعاس . أ  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :قدةةامل
ونوا  يف العرص احلديث ابهامتم كبري ملا هل ةن اثر فعال يف تربية النشء تربية حصيحة عن طريق املامرسة الفعلية ل   نشاط الراييضىظ  ال حي

عداد املواطن الصاحل ال نشطة الرايضية اخملتلفة  اتحة الفرص  والعنايةوتمنية قدراته وتطويرها اليت تعمل عىل ا  العديدة للمنو به واحملافىظة عليه اب 
 املقياس اال جناز يف اجملال الراييض أ صبح قدو , سلمي قوي يسامه وبقوة يف الريق والتطور بناء جممتعحىت يس تطيع أ ن يسامه يف قن واملاملزتن 
فاكن البد ةن العمل عىل تطوير هذه  , استامثر الصفات اخملتلفة للفرد يف مجيع اجملاالت وةدي قدرة ادلول يف.لطور الشعوب ورقهيا الفعيل 
 .للوصول ايل اعيل الرتبةن جسامونية وعقلية وونفس ية واجامتعية وغريها الصفات 

 معليات يف علهيا الاعامتد ميكن ذا , الراييض اجملال يف املهمة الاختبارات ةن الفس يولوجية الاختبارات تعدو  
 التعرف عن فضال الراييض التدريب يف orientation والتوجيه prediction  والتنبؤ  calssification   والتصنيفselection  الاونتقاء
 العديد ابن املعروف وةن , النتاجئ افضل حتقيق اىل ابلراييض الوصول هبدف للمتدرب الصحية واحلاةل للتدريب الفس يولوجية التأ ثريات عىل
 الادينوسني فوسفات لثاليث يةالكمييائ  الروابط حتلل ةن الناجتة الالهوائية الطاقة ةصادر عىل تعمتد والبدونية الرايضية الانشطة ةن

ATP   الكرايتني فوسفات و pc ونقل عىل تعمتد ال الالهوائية البدونية الاعامل الن ذكل , العضةل الكيكوجني عن فضال 
Transport  واس تخالص Extraction الاوكسجني o2 يف املوجودة الطاقة ةصادر عىل تعمتد بل , والتنفيس ادلوري اجلهازين بواسطة 

 ," فقط الالاوكسجينية  ابلطريقة يمت الطاقة اونتاج ان يعين وذكل ,دقيقة/رضبة 082 القلب رضابت ةعدل يتجاوز عندةا العضالت داخل
 اليت املتشاهبة الفس يولوجية الطبيعة ذات اخملتلفة البدونية الصفات وصف يف دقة الاكرث املفاهمي ةن هو الالهوائية القدرات ةفهوم فان وذلكل
 العمل يكون عندةا الاقىص الاونقباض تس تلزم اليت او املتحرك النو  ةن العضيل العمل يكون عندةا  القصوى ابلرسعة الاداء تس تلزم
 (0 -1 :6)   . الثابت النو  ةن العضيل
ة ضة كرة القدم أ حد ال نشطة الرايضية حىظيت ابهامتم كبري عىل املس تويني احمليل وادلويل و ي ةن ال نشطة الرايضية ذات املواقف الكيري وراي

 ( 55:  9 . )ةتعددةحتواهئا عىل همارات فنية فضاًل عن ا هبا,واملمتزية بتباين وتعقد طبيعة وظروف املنافسة 
وةن املهم أ ن يكون أ داء الالعب رسيعا ودقيقا ةع القدرة عىل تغيري الاجتاه والرسعة وأ ن يكون قادرا عىل المترير والس يطرة حتت خمتلف 
الىظروف وأ ن يقوم ابلعمليات اخلداعية وأ ن يصوب الكرة حنو املرىم بدقة ةس تغال اخلصائص الفنية للتصويب وليك حيقق الالعب أ عىل 

عدادا فنيا ةتاكةال يف ضوء ةتطلبات كرة القدم ويرجع ذكل لعواةل عديدة ةهنا طبيعة اللعب ةس توى ةن ال د اء خالل املباراة جيب أ ن يعد ا 
 (3 -1:  1) , وزةن املباراة وصغر ةساحة امللعب و كرثة الواجبات امللقاة عىل عاتقه

ىل الشدة القصـوى يف ةعىظـم  وتعترب رايضة كرة القدم داخل الصاالت ةن الرايضات اليت تتطلب هجداً  بدونيًا ةرتفعا, يتـراوح ةن املرتفع الشدة ا 
صـيب فرتات املباراة, و ي بذكل تلقي عبئـًا كبـرياً عـىل العديـد ةـن أ هجـزة اجلسـم, بـدء ةـن اجلهـازين ادلوري والتنفيسـ, وةـروراً ابجلهـ ازين الع

  ( 00:  4) . سموالعضيل, وانهتاء بأ هجزة توفري الطاقة والتحمك احلـراري فـي اجل 
ىل جاونب حيازة املهارات الفني ة -وتتطلب هذه الرايضة  أ ن ميتل ك الالع ب عنارص بدونية ةتعددة تتضمن التحمل والقـوة والرسـعة والرقـاقة  -ا 

ىل الرسعة يف اختاذ القرار, أ ةا ةا يتعلق حبركة العيب كرة القدم داخل الصاالت يف امللعـب ضافة ا  , فتشـري ادلراسـات الـيت أ جريـت .واملروونة, ا 
ىل أ هنم يقطعون يف املتوسط حوايل  ىل ةرتفـع الشـدة وعـىل 5.5علهيم ا  كيلوةرتات خالل قوطي املب اراة, ةعىظمها يف هجد بدين فوق املتوسط  ا 

ال أ ن ةعـدل رض ابت القلـب يبلـيف يف املتوسـط الرمغ ةن أ ن وترية اجلهد البدين املبذول أ ثناء رايض ة كـرة القدم داخل الصاالت تعد ةتقطعـة, ا 
, وتشـري ونتـاجئ ادلراسـات الـيت ا فهيـا تقـدير (سـ نة 25ةن رضابت القلب القصوى لالعب معـره % 87أ ي حوايل )ضـربة فـي ادلقيقة  170

ىل أ ونـه يبلـيف يف املتوسـط  عـيب الفـرق ةـن الاسـ هتالك ال قىصـ لس كسـجني, وقـد يرتفـع قلـياًل دلى ال% 70اس هتالك ال كسـجني أ ثنـاء املبـاراة ا 
 (  02: 6)    .ةـن الاس هتالك ال قىص لس كسجني% 75ال وربية املمتزية ليبليف يف املتوسـط ل دهيم 

ىل طاقة ةرصوفة, جند أ ن ذكل يصل ا ىل حوايل  كيلو سـعر  1400وعندةا ونرتمج اجلهد املبذول ةن قبل العيب كرة الق دم أ ثن اء قوطي املباراة ا 
, له ذا ل يس ابملس تغرب أ ن ينخفض ةعـدل اجلاليكـوجني يف العضـالت دلى (كج م 75لالعب يبليف وزون ه )متازة حراري دلى العيب ادلرجة امل 

ذا اكونـت تغـ ذيهتم ةــن املــواد النـ شوية والسـكرية غـري اكف أ ةـا . يـةالعيب كرة القدم داخل الصاالت فـي هناية الشوط الثاين ةن املباراة, خاصة ا 
كجـم ةـن وزن اجلسـم /ةـيل لـرت 65 – 60كسجني دلى العيب كرة الق دم داخل الصاالت املمتيـزين فترتاوح ةـن ةقادير الاس هتالك ال قىص لس  

http://www.sport.ta4a.us/health-science/anatomy/835-heart.html
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, لكهنا أ دىن ةن رايضـ  (كج م فـي ادلقيقة/ةلـي لتـر 45اذلين يصل اس هتالكهم ا ىل حوايل )يف ادلقيقة, وهذه ال رقام أ عىل ةن غري الرايضيني 
 (66: 2) (. كجم يف ادلقيقة/ةلـي لرت 75ل دهيم التحمل اليت تبليف يف ةتوسـطها 

ىل أ ن الاس هتالك ال قىص لس ك سجني دلى العيب كـرة القـدم داخـل الصـاالت الليبيـني هـو أ دىن  عىل أ ن ذكل ال يشري بأ ي حال ةن ال حوال ا 
ب ةن ةس توايت الالعبني املمتزيين يف فرق كرة القدم داخل الصاالت ال وربية ونتيجة الختالفات عرقية أ و وراثية, بل اكن ذكل يف ونىظران بسـ 

 ( 04:   7) . اللياقة البدونية دلى بعض الالعبني الليبيني يف ذكل الوقتاخنفاض 
جراء اختبارات فس يولوجية عىل بعض العـيب املن  تخـب الليـيب وادلليل علـ  ذكل أ وننا عندةا مقنا يف خمترب ال هجزة احليوية يف ابل اكدميية اللي ية اب 

اوزمه كج م يف ادلقيقة, مما يعين جت/ ةيل لرت 62,6لكرة القدم داخل الصاالت قب ل عام, وجدان أ ن ةتوسط اس هتالكهم ال قىص لس كسجني اكن 
وةـن املعروف أ ن هناك عالقة طرديـة بـني ةقـدار الاسـ هتالك ال قــىص لس كـ سجني لـ دى الالعـب . ملس توايت بعض الفرق ال وربي ة املمتيـزة

. غـريمه وةعدل حركته أ ثناء املباراة أ و التدريب, مما يعنـي أ ن الالعب ني ال ذين ميتلكون اس هتالاكً أ عىل ةن ال كسجني سيتحركون بشلك أ كرث ةن
ىل اجلهد الهوايئ  ىل اس تخدام النىظام )ابال ضافة ا   ( 02: 9. ) املباراةاذلي يبذهل الالعب أ ثناء ( مكـصدر لطاقة العضالت ال وكسجييننس بة ا 

ىل أ ن ( الـيت تـ م فهيـا رصـد حركـة الالعـب بـأ هجزة التصـوير ورصـد رضابت قلبـه بـ أ هجزة تـ سجيل رضابت القلـب)تشري البحوث العلمية   ا 
يشـمل ذكل اجلـري الرسـيع, وحـراكت )يف هجـد بـدين عـايل الشـدة ( دقائق50-40أ ي)ةن وقت املباراة %  8 – 7العب يقيض ةا يقارب ال

. , مما يعين أ ن الالعب يف هذه الفتـرات يس تخدم النىظام الالهوايئ مكصدر لطاقـة العضـالت...(تغيري الاجتاه, والوثب, والتوقف املفاجئ, اخل
ةلــي ةـول, خاصـة يف ةبـارايت  7-5لنا عـىل أ ن تـركزيه يـرتاوح ةــن للبنيـك يف ادلم, فتـداأ ةا ادلراسات اليت ت م خالله ا قياس تـركزي ضـض 

  ( 66:    00. ) ال دىنوينخفض هذا الـرمق يف حاةل الفرق ذات املس توى  العالية,املس توايت 
اجلدوى ةهنا , اليت تباينت حول ةدى  التدريب,وونتيجة لهذا الاهامتم برزت الكيري ةن الآراء والاجتاهات اليت تدور حول طرائق وأ ساليب 

فبعض العلامء واخملتصني يؤيد فكرة الرتكزي عىل ةتغري . وبيان ونقاط القوة والضعف فهيا , لتطويرها  وةساعدة القامئني علهيا للحسم بشأ هنا 
آخر ةهنم , يعارض هذه الفكرة , وينادي هؤال( عنرص) ء برضورة , تدرييب واحد يف الوحدة التدري ية  , وعىل اجلاونب الآخر يقف فريق أ

ىل تغيري اجتاه التدريب ةن املتبادل يف الوحدات التدري ي ة , ا ىل اس تعامل أ كرث ةن ةتغري تدرييب يف الوحدة التدري ية الواحدة , كام يدعو ن ا 
دم قدرهتم عىل يف الوحدات التدري ية لقد أ دى هذا التباين يف الآراء والاجتاهات ا ىل حدوث ل س وخلط دلى الكيري ةن  املدربني وع رحيلامل

وتدريب حتديد الطرائق وال ساليب املناس بة , مبا حيقق ال هداف املرجوة ةن العملية التدري ية , وهذه ةن املشالكت اخلاصة  يف جمال ةتابعة 
, ة التدريب وةن هذا املنطلق يرى الباحث أ مهية توافر عاةل الشمولية يف وحد... لي يايف داخل الصاالت  يف لعبة كرة القدم  الالعبني

ويمكن احلل ال ةيل وال كرث ةعقولية , يف اس تعامل أ كرث ةن ةتغري تدرييب  يف وحدة التدريب الواحدة , فهو  ورضورة التنويع يف ةتغرياهتا 
ىل أ عىل ةس توى تنافيس ممكن , كام يؤدي ا ىل جتنب الآاثر السلبية املرتتبة عن التدريب اكمحلل الزائد والاحرتاق  ال ونقعالوس يةل  للوصول ا 

 (87: 00)  .الالعبني واملدربني  بعلتعة عىل التدريب , وأ بعاد املالراييض لتوزيع ضل التدريب علهيا بشلك ةناسب , فضاًل عن ا ضفاء امل 
 : ةشلكة البحث

ريب ان كرة القدم داخل الصاالت ةن الرايضات اليت تتطلب ةن ممارسها أ ن يمتتع الالعب بعنارص اللياقة  البدونية اليت متكنه ةن ةواصةل التد 
 سنيالشاق ةع أ داء املهارات احلركية بكفاءة عالية وةس توى عايل ةن ادلقة, وتُعد اجلواونب الفس يولوجية احد أ مه املشالك اليت تواجه املامر 

,خاصة يف جمال الرايضة التنافس ية, حيُث أ ن التنافس الونزتا  ةراكز ةتقدةة, وخاصة يف املنافسات ادلولية يس تدعي رفع ةس توى التدريب, 
ةن حيُث زايدة عدد اجلرعات التدري ية أ و كثافهتا أ و ةدهتا, كذكل يس تدع  زايدة ال حامل التدري ية مبا يتناسب ةع لك ونو  ةن أ ونوا  

ىل , ذكل ةا يزيد ةن العبء امللق  عىل أ جسام الرايضيني, وابلتايل الرايضة تعترب معلية التدريب يف أ ساسها معلية فس يولوجية هتدف ا 
تعمتد  اليتوذلكل فا ن هناك بعض املبادئ وال سس الفس يولوجية , وابلتايل حتسني الاداء , حتسني كفاءة أ هجزة اجلسم الفس يولوجية اخملتلفة 

تبا  ال ساليب احلديثة يف العالج وتوفر لتدريب حىت حتقق أ هدافهعلهيا معلية ا , وعىل الرمغ ةن التقدم العلمي يف خمتلف العلوم الطبية, وا 
الرمغ ةن التطور الرسيع لعمل  وعىل. ال هجزة واخملتصني يف اجملاالت الوقائية والعالجية ,لكن عدم الاهامتم الاكيف ابل ساليب التدريب اخملتلفة

ةن وصف وتفسري للتكيفات الفس يولوجية اليت ساعدت عىل تطوير  وجيا الرايضة واتسا  ةىظلته, وةن خالل ةا يقدةه ذكل العملفس يول
 وعىل اجلاونب الآخر فان البحوث وادلراسات يف جمال التدريب. وادلراسات يف هذا اجملال حتبو يف حذر التدريب الراييض ةا زالت البحوث

داء الراييض ةالةسة للجاونبالراييض والقدرات البدون  الفس يولويج دون تعمق يكشف عن  ية اخلاصة تنحو جتاه ةناقشة املىظاهر اخلارجية لس 
يف أ جواء ةرتفعة احلرارة ملا لها ال ثر الكبري عىل العمليات الفس يولوجية  العمليات الفس يولوجية ادلاخلية اليت تنشأ  ةن ممارسة التدريب الراييض

تنفيس واجلهاز ادلوري والذلان يعتربان ةن أ مه ال هجزة الوظيفية واليت تعكس ةدى التطور أ و التكيف احلاصل اذلي يعد وخاصة عىل اجلهاز ال 
ذلكل وةن خالل ةتابعة الباحث للعبة كرة القدم داخل الصاالت ودراس ته التخصصية فضال  .املصدر ال سايس اذلي يشلك جوهر هذا ال داء

مية احلديثة لكها عواةل أ عاونته للتو جه حنو هذا املهنج حلل املشلكة, و ةن خالل تدريبه لنادي الاحتاد اللييب لكرة عن الاس تعاونة ابملصادر العل 
ىل جاونب الاس تخالص الباحث  القدم داخل القاعات وخاصة تدريبه للمنتخب اللييب لكرة القدم داخل القاعات يف التدريبات و املبارايت ا 

ة اليت أ جراها ةع العديد ةن اخلرباء وامليداونية يف اختصاص كرة القدم داخل القاعات جتىل للطالب الباحث أ ن ةن ونتاجئ املقابالت الشخصي
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الالعب اللييب يف كرة القدم داخل القاعات دلهيم ونقص يف فاعلية ال داء خالل سري املباراة وخصوصا يف الشوط الثاين حيث يبدأ  الهبوط 
ات الالعبني البدونية مما ينعكس سلبًا عىل فاعلية ال داء واليت تؤثر عىل ونتاجئ املبارايت وهذا س ب التدرجيي وذكل الخنفاض ةس توى قدر 

ة املشلكة اليت تناولها الباحث و ي اخنفاض املس توى وعدم الارتقاء ا ىل التكيف الاكةل لس هجزة الوظيفية واليت تنسجم ةع خصوصية لعبة كر 
املؤرشات الفس يولوجية ةيل ةعدل ونبض القلب, و السعة احليوية , والقدرات الهوائية الالهوائية  القدم داخل القاعات واليت تعكسها بعض

 , واذلي يمت ةن خاللها تقومي املواقف واملهارات واحلراكت ةن حراكت الالعب أ ثناء املباراة
 , عىل(املتقطع املرحيل أ و)املعلوةات حول أ سلوب التدريب افة املزيد ةن فهيي حماوةل ال ض البحث, الهذ العلمية تربز ال مهية  :البحثامهية  

الصاالت, فضاًل  ودورها يف املهناج التدرييب وأ عداد لالعيب كرة القدم داخل املتغريات,وتسليط الضوء عىل ةدى أ مهية  الوظيفية,املتغريات 
 . املهناج املعد لالعيب كرة القدم داخل الصاالت عن التعرف عىل ةاهية ال هداف اليت يصمم عىل أ ساسها ذلمك

فادة العاةلني يف جمال التدريب , فنتاجئها وتوصياهتا قد تساعد يف اال جابة عىل بعض  بحثال  الهذ ال مهية التطبيقيةأ ةا  فتىظهر ةن خالل حماوةل ا 
, وحتديد ال هداف والوسائل املناس بة واليت تسامه يف عىل قدرات الالعبني الوظيفية ( املرحيل  أ و املتقطع)التساؤالت حول أ ثر التدريب 

ىل أ فضل وأ نسب ةعدالهتا ةن خالل أ ساليب التدريب الهادفة اليت تراعي المنو الشاةل واملزتن لتلمك القدرات , ومبا يس اعد تطويرها للوصول ا 
زاةل يف الارتقاء مبفه اخللط املوجود أ ةام البعض ةهنم فامي خيص ال هداف والوسائل وطرائق التدريب املناس بة  الكيري ةنوم وفكرة املدربني وا 

 .لالعيب كرة القدم داخل الصاالت  املوهجة 
ىل التعرف  :البحثف أ هد  :عىلهيدف البحث ا 

القدرات  –ئية القصرية القدرة الهوا -ةعدل رضابت القلب)يف تطوير بعض املؤرشات الفس يولوجية ( املتقطع)تأ ثري أ سلوب التدريب 
 .لالعيب كرة القدم داخل الصاالت( الالهوائية
 :ضوء أ هداف البحث يفرتض الباحث يف :البحثفروض 

داخل  لالعيب كرة القدمالبدونية اجيايب يف تطوير بعض املؤرشات  تأ ثريهل  -يف الوحدات التدري ية  أ و املتقطعرحيل امل أ سلوب التدريب - 1
 الصاالت 

اجيايب يف تطوير بعض املؤرشات الفس يولوجية لالعيب كرة القدم  تأ ثريهل  -أ سلوب التدريب املرحيل أ و املتقطع يف الوحدات التدري ية  -0
 داخل الصاالت  

بني   .لي يا –ةنتخب طرابلس املنمتني ا ىل  -الصاالت داخل هناك فروق ةعنوية يف بعض املؤرشات الفس يولوجية لالعيب كرة القدم  -6
    .البعديولصاحل القياس أ و املتقطع يف الوحدات التدري ية  التدريب املرحيلطبقًا ل سلوب القياس القبيل والبعدي 

 :ادلراسات املشاهبة أ و املرتبطة 
 :ادلراسات العربية

الهوايئ والالهوايئ ةرتفع الشـدة  تأ ثري تدريب الطاقة ابس تخدام العدو الفرتي]دراسة عن ( 7( )م0992) عامد حمي ادلين عبد السميع ىأ جر 0
 [.والعدو الارتدادي عىل تمنية الرسعة

وقد هدفت ادلراسة للتعرف عىل تأ ثري تدريب لياقة الطاقة ابس تخدام العدو الفرتي الهـوايئ والالهـوايئ ةرتفـع الشـدة والعـدو الارتـدادي  -
 .عىل تمنية الرسعة

 .العب 02س نة وعددمه  02اندي الرتساونة لكرة السةل حتت وقد ا اختيار العينة ابلطريقة العمدية ةن العيب  -

 وقد أ ظهرت النتاجئ وجود دالةل احصائية لصاحل القياسات البعدية ونتيجة اس تخدام تدريبات العدو الفرتي الهوايئ والالهوايئ ةرتفع الشـدة -
 .والعدو الارتدادي

بـرانةج ةقـرتح لتمنيـة حتمـل الرسـعة وتـأ ثريه عـىل العتبـة الفارقـة ] دراسـة بعنـوان( 07( )0997)أ جري وائل محمد رةضـان أ بـو القمصـان  -0
 .جري/م822الالهوائية وةس توي الاجناز الرمقي ملتسابقي 

ىل جاونب تأ ثريها عىل ةسـ توي اال جنـاز الرمقـي  - وقد هدفت الرساةل دلراسة تأ ثري تدريبات حتمل الرسعة عىل بعض املتغريات الفس يولوجية ا 
 .جري/ م822ملتسابقي 

س نة ةن أ ونديـة ال هـيل والزةـاكل والفيـوم والنرصـ وقـد ا  02جري حتت / م822العبني ةن العيب ( 8)قد اق متلت عينة البحث عىل و  -
 .اختيارمه ابلطريقة العمدية

وترتـب  وقد أ ظهرت النتاجئ ظهور حتسن واحض يف كفاءة عضةل القلب وزايدة مكية ادلم املدفوعة يف النبضـة الواحـدة وزايدة ادلفـع القلـيب -
ىل جاونـب 822عىل ذكل حتسن أ فـراد العينـة يف ةعـدل النـبض وذكل ا ىل حتسـن واحض يف السـعة احليويـة أ ثنـاء الراحـة وبعـد جـري  م ا 
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ىل جاونـب حتسـن العينـة يف احلـد  02, 00, 7التحسن يف نس بة الكتات ادلم أ ثناء الراحة وبعد  السـ هتالك  ال قىصـدقيقة عىل التـوايل ا 
 .جري/ م822ابال ضافة للتحسن الرمقي لالعبني يف س باق ( لنس يباملطلق وا)ال كسجني 

تـأ ثري بـرانةج تـدرييب ةقـرتح ابسـ تخدام ]دراسة عنواهنا ( 0( )0998)هاةل عطية محمد عطية  أ جرت الباحيتان حنان محمد ةاكل يوسف, -6
 [.ة للمدارس الصيفيةطريقة الفارتكل لرفع ةس توي الكفاءة الوظيفية للجهاز ادلوري التنفيس والقدرة احلركي

ىل التعرف عـىل الـربانةج التـدرييب املقـرتح قيـد البحـث عـىل الكفـاءة الوظيفيـة للجهـاز ادلوري التنفيسـ وعـىل القـدرة  - هدفت ادلراسة ا 
 .احلركية

طفةل ( 222)واهما ضابطة وقد اس تخدةتا عينة ق وال خرىطبقت الباحيتان املهنج التجرييب بتصممي التجربة عىل مجموعتني احداهام جتري ية  -
 .ضابطة وال خرى جتري يةس نة وا تقس ميهم ا ىل مجموعتني احداهام  00: 6أ عامرمه ةن 

 :وقد أ ظهرت النتاجئ -

أ ن الربانةج التدرييب املقرتح هل تأ ثري ا جيايب عىل رفع ةس توي الكفاءة الوظيفية للجهاز ادلوري التنفيس وكذكل اخنفاض ةعـدالت النـبض  -0
 .أ ثناء الراحة

جيابيًا عىل اختبارات القدرة احلركية الف راتكلؤثر الربانةج املقرتح بواسطة كام ي -0  .تأ ثرياً ا 

 .أ مهية الربانةج ال دخال عنرص التشويق واال اثرة واملرح داخل الوحدة التدري ية -6
البدونيـة الفسـ يولوجية واملسـ توي تأ ثري تمنية التحمل الالهوايئ عىل بعض املتغـريات ]دراسة بعنوان ( 6( )م0224) أ جري ضدي محمد عيل -4

 .م0222الرمقي ملتسابقي 
وقد هدفت ادلراسة عىل التعرف عىل تأ ثري تمنية التحمـل الالهـوايئ عـىل بعـض املتغـريات البدونيـة والفسـ يولوجية واملسـ توي الرمقـي دلي  -

 .م0222العيب 

العـب ا تقسـ ميهم ا ىل مجمـوعتني  06فـؤاد واندي الـرابط واكن  ـم العينـة  وا اختيار العينة ةن العيب املسافات املتوسطة بنادي بـور -
 .ضابطة وال خرىةتاكفئتني أ حدهام جتري ية 

وقد أ ظهرت النتاجئ أ ونه وبعد املعاجلات الاحصائية اتضـح ةـدي التقـدم احلـادث يف القيـاس عـىل املتغـريات البدونيـة والفسـ يولوجية والـيت  -
 .مقي ويعزي ذكل لفاعلية الربانةج التدرييب وهو ال ةر اذلي اتفق ةع العديد ةن ادلراسات العلميةاونعكست بدورها عىل املس توي الر 

أ ثر اس تخدام أ ساليب خمتلفة لتدريبات الفارتكل عىل بعض املتغريات البدونيـة ]دراسة عنواهنا ( 06( )0224) أ جري انرص عبد املنعم محمد -2
 [.م جري0222م,  822ابقي والفس يولوجية وةس توي اال جناز الرمقي ملتس

ىل تـــأ ثري لك ةـــن طـــريقيت  هـــدفت ادلراســـة - عـــىل ةســـ توي اال جنـــاز الرمقـــي وبعـــض  Astrand and Gerechler Fartlekا 
 .املتغريات البدونية الفس يولوجية لالعيب املسافات املتوسطة

ــوام  - ــدي بتصــممي مجمــوعتني ق ــبيل والبع ــاس الق ــة القي ــهنج التجــرييب بطريق ــ تخدم الباحــث امل ــهنام اس ــيب اندي  4لك ة ــن الع ــني ة العب
ــة  ــ تخدةت طريق ــة واس ــداهام جتري ي ح ــة  Astrand Fartleالشــمس ا  ــ تخدةت طريق ــة واس ــة اثوني  Gerechlerوال خــري جتري ي

Fartlek. 

 :وقد أ ظهرت النتاجئ -

رات البدونيـة لالعـيب يؤدي التدريب ابس تخدام طريقتني الفـارتكل ا ىل حتسـني اال جنـاز الرمقـي, وحتسـني ةعـدالت النـبض, وحتسـني القـد -0
 .املسافات املتوسطة

يف ونتيجـة املسـ توي الرمقـي واملتغـريات الفسـ يولوجية  Astrand Fartlekأ فضـل ةـن طريقـة  Gerechler Fartlekاس تخدام طريقـة  -0
 .لالعيب املسافات املتوسطة

 :ادلراسات الاجنبية
آخرون   -0 ةعدل رضابت القلب أ ثناء المترين واملنافسات ابلنس بة ]بعنوان دراسة ( 00( )م0998) Lambert. M et.alأ جري الةربت وأ

 [.جلري املسافات الطويةل
ىل ةتابعة رضابت القلب بواسطة قاقات الرقابـة ملعـدل القلـب وذكل عـن طريـق العلـامء واملشـاركني الرايضـيني أ ثنـاء  - هتدف ادلراسة ا 

 .النشاط البدين الراييض

رضابت القلـب حيـث أ هنـا تقـيس ةعـدل رضابت القلـب بدقـة أ ثنـاء سلسـةل ةـن ال نشـطة  اس تخدةت أ هجزة الشاقات ملراقبـة ةعـدل -
 .الرايضية
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 :البحثةصطلحات 
آخر يف الوحدة اليت ( عنرص)واحد فقط يف الوحدة التدري ية اليوةية , يليه ةكون( عنرص)ةكون  أ عطاأ سلوب يعمتد عىل  :املرحيلالتدريب  أ

آخر يف الوحدة التدري ية الثالثة , مث ةكون ( عنرص)تلهيا , مث ةكون  آخر يف الوحدة التدري ية الرابعة , وهكذا بقية ال سابيع , حبيث ( عنرص)أ أ
 (* . هدف واحد)يبدأ  لك أ س بو  بنفس الرتتيب 

هو تناوب بني العمل والراحة حيث جيب أ ن ختفض ةدة العمل لبلو  أ قىص ةس توى حلجم ال كسجني ال قىص , ": George Gacon ويعرفه
 )اثونية62انهيك عن القدرة عىل ونقل و التصاق ال كسجني ةع امليوغلوبني لتغطية ةتطلبات اجلهد ةع أ ن ال تتجاوز الراحة 

Assadi,2012,20)." 
 لكرة القدمةشاهبة  رايضيةو ي لعبة  بكرة القدم داخل الصاالتوتعرف أ يضا ( futsal اال جنلزييةابلربازيلية و ) :القدم داخل الصاالت كرة   

بطوةل العامل لكرة القدم داخل , ويقام الفيفاهذه اللعبة ةعرتف هبا ةن قبل . املعروفة, ولكهنا تقام داخل صاالت رايضية ةعدة لهذه الرايضة
ابال ضافة ا ىل ذكل, (. للك فريق) حارس ةرىمريقني, للك ةهنام مخسة العبني, ةن بيهنم تتأ لف اللعبة ةن ف. 0989بواسطهتا ةنذ عام  الصاالت

تكون الكرة املس تعمةل يف اللعبة أ ثقل وأ صغر ةن كرة القدم أ لعادية . ةيل لعبة كرة القدم يمت ختطيط الصاةل. للفرق العبني احتياطيني ا ضافيني
وكرة توجد أ لعاب رايضية أ خرى ق هية بكرة القدم داخل الصاالت ةيل كرة القدم امخلاس ية . ذلا يسمح ذكل بتحمك أ كرب ةيل الهتديف والمترير

 (اجرايئ ةن الباحث تعريف. )الصاالتاب قلكت القواعد ال ساس ية لكرة القدم داخل هذه ال لع. القدم ادلاخلية
 :ادلراسات النىظرية 

 :داخل الصاالت  املتطلبات الفس يولوجية لالعب كرة القدم
ونىظمة الطاق أ ن رفع كفاءة أ هجزة"     حتسني وتطوير القابليات املبارايت , يعمل عىل ملتطلبات ة ـ وتاكةل أ داؤها طبقًا اجلسم الوظيفية ـ لس 

وةدى كفاءهتا ويتوقف تأ سيسها وتطويرها ةن حيث المك والكيف عىل املكوانت حاةل أ هجزة اجلسم الوظيفي تعكس ةس توايهتا "واليت i"البدونية
طاقة , حيث يتحدد اجتاه وهمام اختلفت وتنوعت هذه الاجنازات فهيي تعمتد عىل أ ونىظمة ال... اخملتلفة ل ونوا  الاجنازات الفعلية خالل املباراة 

ةداد ابلطاقة , ويف ضوء ذكل يوجد ونوعني أ ساس يني للتدريب هام ( كامً وكيفاً )التدريب  التدريب الهوايئ : , وأ سلوبه وفقًا للنىظام ال ساس لال 
ىل زايدة القوة العضلية لالعب " . والتدريب الالهوايئ ا ميكنه ةن القيام ابل عامل واجناز مم. فالامترين الفائقة اليت تس متر لثوان ةعدودة تؤدي ا 

وةع اس مترار تمنية التحمل الهوايئ لالعب تتحسن , أ قل , وبدورها تقلل ةن احامتالت التعب  هوائية فوسفاجينية املتطلبات جبهد وقدرة ال
ىل طاقة يف ال. قدرته العضلية عىل التخلص ةن حاةض الالكتيك  كام يتحسن معل ... عضالت والارتقاء بعمليات ال يض وحتول الغذاء ا 
ىل حالته الطبيعية وكذا السعة احليوية ةؤرشات الرتفا  اللياقة .  iiالقلب والرئتني ةن خالل حتسني القدرة الهوائية فالعودة الرسيعة للنبض ا 

وقد لوحظ .  iiiكام أ ن ونىظام الطاقة املس تعمل أ ثناء اجلهد البدين يؤثر عىل الضغط ادلةوي الرشايين ةن حيث الارتفا   والاخنفاض. البدونية 
ولكام حتسنت حاةل الالعب الوظيفية ."عد العيب رفع ال ثقال ةن حيث الارتفا  يف ضغط ادلمأ ن العيب كرة القدم يأ تون ابملرتبة الثاونية ب

ويعد احلد ال قىص الس هتالك ال وكسجني أ فضل ةؤرش ". ", أ س تطا  أ داء قغل أ كرب ةع الاقتصاد ابلطاقة املبذوةل( الكفاءة البدونية)
كوونه انجتًا لعدة معليات فس يولوجية هاةة يف اجلسم , ... ىل ال داء ال وكسجني فس يولويج عىل كفاءة اجلهاز ادلوري التنفيس وقدرة الفرد ع

ىل العضالت ويشرتك يف هذه العملية لك ةن اجلهاز التنفيس واجلهاز ادلوري  – ال وىل: تنقسم ا ىل معليتني أ ساس يتني  توصيل ال وكسجني ا 
كام أ س تعمل الباحيون القدرة عىل اس هتالك .  iv"و ي العملية ال كرث أ مهية ي اس هتالك ال وكسجني ابلعضالت ,  – والعملية الثاونيةوادلم ,

ذا زاد هذا املعدل فهو دليل عىل أ ن  الهوايئ,ال وكسجني مكعيار لقياس التحمل   .بلياقة بدونية عالية والعكس حصيح الراييض يمتتع... فا 
 :البحث  اجراءات 
  ذو القياس القبيل والبعدي جملموعة الواحدةأ س تعمل الباحث املهنج التجرييب ـ   : ةهنج البحث 
 .بدلية طرابلس داخل الصاالت  متثل جممتع البحث بالعيب كرة القدم  :جممتع البحث  
 . العبني(  02) متثل عينة البحث بالعيب ةنتخب كرة القدم داخل الصاالت ببدلية طرابلس وعددمه  :عينة البحث  

 :جماالت البحث
 .لي يا -طرابلس بدلية املنمتني ملنتخب  -العبو كرة القدم داخل الصاالت  :اجملال ال رشي

عادة التأ هيل اتجوراء) ةلعب: اجملال املاكين  . ( صاةل الضامن لال 
 ( .  0209/  7/ 00)لغاية ( 0209/  02/2)الفرتة ةن  :اجملال أ لزةاين 

 :البياانتوسائل مجع 
 ـ املصادر واملراجع والبحوث وادلراسات ذات العالقة 0
 ـ الاختبارات والقياسات 0
 ـ املالحىظة6
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 :املساعدةال هجزة وال دوات  
 :يف احلصول عىل البياانت املطلوبة , وةهنا  ن ال هجزة وال دوات اليت ساعدتهأ س تعمل الباحث العديد ة    

 ـ اس امترة تسجيل ونتاجئ الاختباراتصاالتـ هجاز تسجيل ـ رشيط قياس ـ صفاره ـ كرة قدم  ـ حاس بة يدوية
ىل الغاية املنشودة , و ي ةعرفة أ ثر أ سلويب التدريب     :اجرات البحث امليداونية   يف تطوير بعض املؤرشات ( املرحيل او املتقطع)للوصول ا 

 :خطوات أ ساس ية حمددة , فضال عن بعض اخلطوات التفصيلية , و ي الآيت  الصاالت أ تبعتداخل الفس يولوجية لالعيب كرة القدم  البدونية
 : املؤرشات الفس يولوجية والاختبارات املعنية بقياسها  حتديد ةكوانت

 ( الهوائية القصرية , القدرات الالهوائية ةعدل رضابت القلب , القدرة: )ية لقد رمس الباحث حدود دراس ته ابملؤرشات الفس يولوجية الآت 
وةن أ جل حتديد الاختبارات اليت تُعىن بقياس تكل املؤرشات , أ جراي ةسحًا للمصادر واملراجع العلمية , ذات العالقة , متخضت عن ترق يح 

 : ثالث اختبارات فس يولوجية , حتت رشوط ةوضوعية , يأ يت يف ةقدةهتا 
 .فقطات ةعين بقياس ةكون فس يولويج واحد أ ن يكون لك ةن هذه الاختبار  .0
 .أ ن تتوفر فهيا عنارص الاختبار اجليد ةن حيث أ سسها الرتبوية والعلمية  .0
 ( اخل ... سهوةل تطبيقها , أ ن الس تغرق وقتا طويال يف تنفيذها وسهوةل حساب درجاهتا : )أ ن تتوفر فهيا ةتطلبات تطبيقها ةن حيث  .6

أ جريت  لدلراسة,ملعرفة ةدى توافر الرشوط اخلاصة ابالختبارات املرحشة لقياس املكوانت الفس يولوجية املقرتحة  :الاس تطالعيةالتجربة 
عادة التأ هيل يف ةلعب  البحث,جممتع  مجموعة ةن العيبعىل  ةرحلتني,دراسة اس تطالعية وعىل   . الضامن لال 

,  ( 2019/  2/ 00)يف يوم ال حد املوافق  الاس تطالعية,أ جريت املرحةل ال وىل ةن التجربة  :الاس تطالعيةاملرحةل ال وىل ةن التجربة 
 . جراء القياسات البدونيةال   ةن بدلية طرابلسالعبني  مخسة, و  ةن بدلية اتجوراءمخسة العبني العبني , ( 10)عشوائية قواهما  عىل عينة

 :التأ كدالغرض ةهنا 
 .تطبيق الاختبارات حصة ال ساليب املس تعمةل عند  .0
 .وضوح تعلاميت الاختبارات وفهم س ياقات تطبيقها ةن قبل الالعبني  .0
 .ةدى ةناس بة املدة الزةنية لالختبار الواحد والاختبارات كلك  .6
 .ختبار توافر اال ةاكانت املطلوبة ةن حيث ةناس بة املاكن احملدد ل جراء الاختبارات , فضال عن توافر ال هجزة وال دوات املناس بة لال .4
 .كفاية املساعدين وحسن تدريهبم  .2
 .ةدى دافعية وحسن اس تجابة الالعبني عند تطبيق الاختبارات  .6
تسجيل الاختبارات يف اس امترة أ عدت بشلك يضمن دقة البياانت وسهوةل حرصها وتبويهبا لقد أ فرزت النتاجئ اليت خرجت هبا هذه  .7

 .سالفاغراض املذكورة املرحةل ةن التجربة الاس تطالعية عن حتقق مجيع ال  
,  عىل ( 2019/  2/ 04)يف يوم الثالاثء املوافق  الاس تطالعية,أ جريت املرحةل الثاونية ةن التجربة  املرحةل الثاونية ةن التجربة الاس تطالعية

بدلية طرابلس ال جراء العبني , مخسة العبني ةن بدلية اتجوراء , ومخسة العبني ةن ( 10)العشوائية قواهما  الاس تطالعيةونفس العينة 
 .القياسات الفس يولوجية 

 :لالختباراتاملعاةالت العلمية 
جياد ةعاةل الثبات ةن خالل ا جياد :الثبات : أ وال    .ابلبحثالاختبارات املعنية عالقة الارتباط بني ونتاجئ  حاول الباحث ا 

 لقمي, املطبقتني  يف التجربة الاس تطالعية مبرحلهتا الثاونية , اس تخرجت أ   القياسني, بني درجات ( س بريةان)وبعد حساب ةعاةل الارتباط 
ذ ( 05.0), وةس توى دالةل (   -), فىظهر أ ن مجيع الارتباطات ةعنوية عند درجة حرية ( التايئ)ةعنوية الارتباط عن طريق القاونون  , ا 

, مما يدلل عىل متتع مجيع ( 2.10)يعها أ كرب ةن اجلدولية البالغة , ومج ( 6.029, 7.982,  996.4: ), احملسوبة عىل التوايل ( ر) قميجاءت 
 الاختبارات بدرجة عالية ةن الثبات 

 (0)اجلدول 
 يبني ةعاةل الثبات لالختبارات الفس يولوجية املطبقة عىل جممتع البحث يف التجربة الاس تطالعية مبرحلهتا الثاونية

 الاختبارات
 

 صالحية الاختبار ادلالةل اال حصائية احملسوبة( ر)قمية  ةعاةل الثبات
 ال ونعم

   ةعنوية 4.699 2.764 (فوسرت)اختبار 
   ةعنوية 27.98 2.880 الوثب العمودي

   ةعنوية 6.029 2.842 دقائق( 6)عدو يف املاكن 
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جياد عالقة الارتباط بني ونتاجئ حمكني: ا ـ املوضوعيةاثوني أ رشا ونتاجئ اجناز الالعبني يف التجربة **أ س تخلص ةعاةل املوضوعية ةن خالل ا 
, بني ونتاجئ احلمكني لتؤكد أ ن مجيع الاختبارات ذات ةوضوعية ( س بريةان)لقد جاءت ونتاجئ ةعاةل الارتباط . الاس تطالعية مبرحلهتا الثاونية

( 0.06), اكرب ةن اجلدولية البالغة ( 00.266,  07.609,  8.907: ), احملسوبة البالغة عىل التوايل ( التايئ) عالية , ونىظرا الن أ قيام الاختبار
 ( .6), ينىظر جدول ( 22,2), وةس توى دالةل  ( 07), عند درجة حرية 

 (0)اجلدول 
 يبني ةعاةل املوضوعية لالختبارات الفس يولوجية املطبقة عىل جممتع البحث يف التجربة الاس تطالعية مبرحلهتا الثاونية

, وكذا قدرهتا ( الصدق , الثبات , املوضوعية)التأ كد ةن صالحية الاختبارات للرتق يح ةن حيث أ سسها التكوينية  بعد :الرئيسةالتجربة 
 ( 0209/ 2/ 02)املوافقاالثنني ,يف يوم (تطبيق املهنج  )عىل المتيزي بني الالعبني ال قوايء والضعفاء , ابرش الباحث بأ جراء التجربة الرئيسة

جياد التاكفؤ بني مجموعيت البحث يف الاختبارات املطبقة عىل الالعبني يف املرحةل الثاونية ةن  معد: (التاكفؤ)الاختبارات القبلية  الباحث عىل ا 
 ., لعينتني ةس تقلتني( ةان ويتين), ابس تعامل اختبار ( الاختبارات القبلية)التجربة الاس تطالعية 

 (6)اجلدول 
 الاختبارات القبلية ملتغريات البحثيبني تاكفؤ أ فراد مجموعيت البحث يف 

 
 الاختبارات

  (ةان ويتين)قمية  اجملموعة الثاونية
 اجلدولية احملسوبة احنراف ربيعي وس يط ادلالةل اال حصائية

 غري ةعنوية 06 44.2 0.2 7.22 (فوسرت)اختبار
 غري ةعنوية 06 40 7.266 76.660 الوثب العمودي

 غري ةعنوية 06 47.02 8.22 042.2 دقائق( 6)عدو يف املاكن 
ن ( 6)يبدو ةن خالل اجلدول   اجلد ولية, ومجيعها أ كرب ةن ( 47.02,  40,  44.2), احملسوبة جاءت عىل التوايل ( ويتين –ةان )قمي , ا 

, وهذا يؤرش عشوائية الفروق بني اجملموعتني , ( 2.22), وةس توى دالةل ( 02=  0ن), ( 02=  0ن: ), عند عينة ةقدارها ( 06)البالغة 
هنام ةتاكفئان يف مجيع ةتغريات البحث   . وابلتايل فا 

, احملور الرئييس اذلي يمت عىل أ ساسه  (املتقطع–املرحيل )يٌعد تصممي املهنج التدرييب ابس تعامل أ سلويب التدريب  :املقرتحاملهنج التدرييب 
ةوضو  البحث , عليه ويف حدود اطال  الباحث عىل ادلراسات اليت تناولت أ ساليب تدري ية خمتلفة , قام بتصممي ةهنجني تدريبيني لتطوير 

 :  , حمتواهام الآيت داخل الصاالتكرة القدم العيب الفس يولوجية  البدونيةبعض املؤرشات 
 يف اليوم ال ول ,  تحمل ادلوري التنفيسال : )أ ي توز  املكوانت البدونية اكلآيت  التدري ية,يف الوحدات  املتقطع –املرحيل التدريب  -

 ( . يف اليوم الثالث الرسعةيف اليوم الثاين , التحمل العضيل 
 :وقد ا ةراعاة أ سس وضع املهناج التدرييب وةهنا 

ةاكونياهتم لالعبنيواقعية ال هداف املوضوعة للك مجموعة وةالمئهتا  -  وا 
ةاكونياهتم لقدرات البدونية أ ن تكون ال حامل املقرتحة ةناس بة  -  الالعبني وا 
 أ ن حتقق ال حامل املقرتحة أ هداف املهناج للك مجموعة  -

 ةروونة املهناج , وقابليته للتطبيق العميل  -

 :د تنفيذ املهناج التدرييب كام ا ةراعاة ال ةور الآتية عن
 (اكنامل – توقيتال  -ال ايم : )جميعاكن ةوحداً لل : ةوعد التدريب  -

 البحث  يعاكن ةوحداً جل : اال حامء  -
 تطبق لك مجموعة أ حدى أ سلويب التدريب : اجلزء الرئييس  -

 صالحية الاختبار ادلالةل اال حصائية احملسوبة( ت) قمية ةعاةل املوضوعية الاختبارات
 ال ونعم

   ةعنوية 8.907 2.926 (فوسرت)اختبار 
   ةعنوية 07.609 .2.988 الوثب العمودي

   ةعنوية 00.266 2.964 دقائق( 6)عدو يف املاكن 
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 البحث ميعاكن ةوحداً جمل : اجلزء اخلتام  -
 : التدرييباال طار العام لتنفيذ املهنج 

أ سابيع , بواقع ثالث وحدات تدري ية ( 8)وزعت عىل  مجموعة, تدري ية للكوحدة ( 04)اق متلت اخلطة الزةنية للمهنجني التدريبني عىل     
 .  ساعة  60دقيقة وعدد الساعات  0902بزةن قدره  دقيقة( 80)يف ال س بو  , زةن الوحدة الواحدة 

/  7/ 00)أ جريت الاختبارات البعدية , بعد أ كامل الوحدات التدري ية املقررة للك مجموعة , يف يوم ال حد املوافق  :الاختبارات البعدية 
حصائيًا ( 0209  ., حتت ونفس الىظروف اليت أُجريت فهيا الاختبارات القبلية , مث ثُبتت النتاجئ وعوجلت ا 

 :الوسائل اال حصائية 
 .املتوسط احلسايب -
 .عياري امل  الاحنراف -
 ( س يربةان)ةعاةل الارتباط  -
 .ت الفروق  -
 (.التايئ)الاختبار  -
 ال قارة رتب الفرق املزدوج( ولكوسكن) اختبار  -
 (.ةان ويتين)اختبار  -

 :عرض النتاجئ وحتليلها وةناقش هتا 
 :عرض النتاجئ وحتليلها 

الفس يولوجية  البدونيةيف ضوء ال هداف والفروض , اليت تسع  للتعرف عىل أ ثر أ سلويب التدريب قيد البحث ,  عىل ةتغريات احلاةل      
 .داخل الصاالت دلى العيب كرة القدم 

لهيا       :واليت أ سفرت ونتاجئها عىل ةا ييل  سالفا ,أ جريت املعاجلات اال حصائية املشار ا 
 :ونتاجئ الاختبارات القبلية والبعدية عرض وحتليل 

 :عرض وحتليل ونتاجئ الاختبارات القبلية والبعدية للمجموعة ال وىل 
 لالختبارات قيد البحث للمجموعة ال وىل( ولكوكسن)يبني قمية ( 4)اجلدول 

ادلالةل  (ولكوكسن)قمية  البعدية القبلية الاختبارات
 اجلدولية احملسوبة احنراف ربيعي وس يط احنراف ربيعي وس يط اال حصائية

 ةعنوي 6 4.2 0.42 8.02 0.72 7.2 (فوسرت)اختبار
 ةعنوي 8 8 7.224 82.946 6.989 77.602 الوثب العمودي
( 6)عدو يف املاكن 
 دقائق

 ةعنوي 8 7.2 6.82 076.22 7.02 022.22

للمجموعة   }دقائق( 6), الوثب العمودي , عدو يف املاكن ( فوسرت)اختبار{, واليت تتعلق ابختبارات ( 4)عند اس تعراض ونتاجئ اجلدول   
( 7.2,  8,  4.2), البالغة ( ولكوكسن)احملسوبة الختبار  قمي, يىظهر أ ن ال( يف الوحدات التدري ية املتقطع -املرحيل أ سلوب التدريب )ال وىل 

, عىل التوايل , ( 02,  02,  8)عينة قواهما ,عند ( 8,  8,  6) البالغة اوية للقمية اجلدولية , عىل التوايل ,  قد جاءت أ صغر أ و ةس
, وهذا يؤرش أ ن الفرق بني ونتاجئ الاختبارات القبلية والبعدية ,  ي فروق حقيقية , ذات دالةل ةعنوية , ولصاحل ( 2.22)وةس توى دالةل 

 الاختبارات البعدية 
 :للمجموعة الثاونية  عرض وحتليل ونتاجئ الاختبارات القبلية والبعدية

 لالختبارات قيد البحث للمجموعة الثاونية( ولكوكسن)يبني قمية ( 2)اجلدول 
ادلالةل  (ولكوكسن)قمية  البعدية القبلية الاختبارات

 اجلدولية احملسوبة احنراف ربيعي وس يط احنراف ربيعي وس يط *اال حصائية
 ةعنوي 8 4 0.2 00.22 0.2 7.22 (فوسرت)اختبار

 ةعنوي 8 7.2 7.604 94.970 7.266 76.660 الوثب العمودي
 ةعنوي 8 7.2 7.2 078.2 8.22 042.2 دقائق( 6)عدو يف املاكن 
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للمجموعة الثاونية  }دقائق( 6), الوثب العمودي , عدو يف املاكن ( فوسرت)اختبار{, واليت تتعلق ابختبارات ( 2)عند اس تعراض ونتاجئ اجلدول 
,  7.2,  4), البالغة ( ولكوكسن)احملسوبة الختبار قمي , يىظهر أ ن ال( أ سلوب التدريب املتداخل يف الوحدات التدري ية الواحدة ـ الشاةةل)

, وهذا يؤرش أ ن ( 2.22), وةس توى دالةل ( 02), عند  عينة قواهما ( 8), عىل التوايل ,  قد جاءت أ صغر ةن القمية اجلدولية البالغة ( 7,2
 . الفرق بني ونتاجئ الاختبارات القبلية والبعدية ,  ي فروق حقيقية , ذات دالةل ةعنوية , ولصاحل الاختبارات البعدية 

 : تبارات البعديةعرض وحتليل ونتاجئ الاخ 
 لالختبارات البعدية قيد البحث( ةان ـ ويتين)يبني قمية  ( 6)اجلدول 

ادلالةل  (ةان ويتين)قمية  اجملموعة الثاونية اجملموعة ال وىل الاختبارات
 اجلدولية احملسوبة احنراف ربيعي وس يط  احنراف ربيعي وس يط **اال حصائية

 ةعنوي 06 06.2 0.2 00.22 0.02 8.2 (فوسرت)اختبار
 ةعنوي 06 02 7.604 94.970 7.220 82.906 الوثب العمودي
 ةعنوي 06 02 7.2 078.2 6.72 066.22 دقائق( 6)عدو يف املاكن 

ن ةا جاء يف اجلدول  ن القمية احملسوبة الختبار( 6)ا   , الوثب العمودي , عدو يف( فوسرت)اختبار{, اخلاصة ابختبارات ( ةان ـ ويتين), يبني ا 
, ( ةان ـ ويتين)أ صغر ةن القمية اجلدولية الختبار  القمي, عىل التوايل , ومجيع هذه ( 02,  02,  06.2), قد بلغت } دقائق( 6)املاكن 
, وهذا يدل عىل حقيقة الفروق وداللهتا املعنوية بني اجملموعتني يف ( 2.22), وةس توى دالةل ( 02=0ن: ), عند عينة ةقدارها ( 06)والبالغة 

 (  . يف الوحدات التدري ية الواحدة رحيلالتدريب امل)يع الاختبارات , ولصاحل اجملموعة مج 
 :ةناقشة النتاجئ 

 :ةناقشة ونتاجئ الاختبارات القبلية والبعدية ملتغريات البحث 
, يف القياس (  ال وىل , الثاونية)جند أ ونه قد حدث حتسن يف ونتاجئ الاختبارات قيد البحث للمجموعتني  ,( 6, 2)ةن خالل دراسة اجلدولني 

, قد أ ثرا اجيابيا عىل ةتغريات البحث ( يف الوحدات التدري ية رحيلامل)البعدي عنه يف القياس القبيل , مما يدل عىل أ ن أ سلويب التدريب 
ىل  داخل الصاالت , لالعيب كرة القدم ( ئية القصرية , القدرات الهوائيةةعدل رضابت القلب , القدرات الالهوا) ةنتخب بدلية , املنمتني ا 

اء الراييض يف يؤثر بدوره عىل ال د رحيليف أ ن التدريب امل", ( BarberoAluare s et al)وهذا يتفق ةع ةا جاء به لك ةن . طرابلس
ىل أ عىل ةس توى ممكن يف ونو  النشاط , كام أ ونه فهو النشاط التخصيص ةن خالل التنو  يف التدريب  وس يةل فعاةل للمساعدة يف الوصول ا 
يس تعملها املدربون لتنىظمي براةج التدريب  اسرتاتيجيةكوونه  تدريب ةيل ظاهرة امحلل الزائديؤدي ا ىل جتنب الآاثر السلبية املرتتبة عىل ال 

بأ سلوب  نوعة حىت يس متر العبهيم يف اكتساب وحتقيق ةتطلبات اللياقة الشاةةلوأ نشطة اللياقة ةن خالل توفري أ كرب قدر ةن ال نشطة املت 
آةنةريض  كساب اللياقة البدونية وتطويرها عن طريق  فقد. وأ لعب هذا ال سلوب التدرييب دورا كبريا يف حتسني ةس توى الالعبني ةن خالل ا 

ة أ هجزة اجلسم الوظيفية وتاكةل أ داهئا , وةن مث حتقيق الهدف ةن معلية , لرفع كفاءس توى الالعبنيالتدريبات , ذات المك والكيف املناس بة مل 
ليه لك ةن  ,( اللياقة البدونية)ملتطلبات اال عداد أ ال وهو التكيف الوظيفي  , (  0989) واخرون عام   Boroseri)وهذا يتفق ةع ةا أ قار ا 

ىل أ ونه ميكن تمنية خصائص ةعينة ةن خالل خصائص أ خرى , مفثال عن طري ق مترينات الرسعة ميكن تمنية ةكوانت القدرة الالهوائية , وعن ا 
 . طريق مترينات املطاوةل ميكن تمنية القدرة الهوائية ومعل القلب والرئتني

عبة كرة حنو تقوية أ هجزة اجلسم وأ ونىظمته وزايدة اال ةاكونيات الوظيفية ملتطلبات ل , قد ا توجيه ( رحيل او املتقطع امل)التدريب  عليه فأ ن أ سلوب
ةداد ابلطاقة وهذا تطلب ضامن العمل ( كام وكيفا)وةنافساهتا , حُفدد اجتاه التدريب داخل الصاالت القدم  , وأ سلواب وفقا للنىظام ال سايس لال 

ادلورات كام اكن ملعدل رضابت القلب ال مهية الكبرية عند تصممي وحدة التدريب اليوةية أ و . بشلك جيد بوجود ال وكسجني أ و بدوونه 
واليت ميكن أ ن تعطي ةعلوةات , ولوجية املهمة وسهةل التطبيق , فهو أ حد املؤرشات الفس ي ةلمجموعدري ية يف توجيه ضل التدريب  لالت

 وهبذا قد حتقق الهدفان ال ول والثاين  للبحث كام حتققت حصة الفرضيتان ال وىل,اجيابية ورسيعة عن احلاةل الوظيفية ل فراد جممتع البحث 
داخل الصاالت الفس يولوجية لالعيب كرة القدم  , يف تطوير بعض املؤرشات( املتقطع –رحيلامل)التدريب  تأ ثري أ سلوب: والثاونية فامي خيص 

 .   ملنتخب بدلية طرابلس
 :ةناقشة ونتاجئ الاختبارات البعدية ملتغريات البحث 

ةعدل رضابت القلب , ), يف ةتغريات البحث  ةدالةل ةعنوية بني اجملموع, وجود فروق حقيقية ذات ( 6)يت ني ةن خالل عرض اجلدول  
, ( حدات التدري ية يف الو  املرحيل)اس تعملت أ سلوب التدريب  , اليت , ولصاحل اجملموعة ( ت الهوائيةالقدرات الالهوائية القصرية , القدرا

ىل  -الةتالكها رتب كبرية أ كرث  -وذكل   , ةن قأ ونه أ ن يزيد ةن دافعية الالعبني وأ بعاد أ ثري الاجيايب لهذا ال سلوب الت ويرجع الس ب يف ذكل ا 
قباهلم عىل تنفيذ الوحدات التدري ية ابوندفا  وروح ةعنوية عالية , لتنو  حمتوايته وتعدد أ هدافه , فضال عن ضامن ةبدأ  ا لسالةة امللل عهنم وا 

, لتناسب التدريب ةع قابليات الالعبني البدونية وقدراهتم الفس يولوجية , ةن وال ةان وأ بعاد اخلوف ةن حدوث تبعات سلبية أ و ضل زائد 
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ة حيث تنو  طبيعة العمل العضيل وةراعاة اجلهد املبذول ةن الالعبني يف الوحدة التدري ية الواحدة , ل ن اجلهد سيتوز  عىل مجموعات عضلي
 اجيابية أ سلوب التدريب , حيث توصل ا ىلعضلية خاصة يف لك وحدة تدري ية  , عىل مجموعة( ال وىل)خمتلفة , فامي أ ونصب اجلهد يف اجملموعة 

يف  رق بني أ سلويب التدريب املرحيلالففامي خيص الثاونية الاويل و تان الفرضي  كام حتققت حصة الهدف للبحثوهبذا قد حتقق . املرحيل  
 .داخل الصاالت ملنتخب بدلية طرابلس , يف تطوير بعض املؤرشات الفس يولوجية لالعيب كرة القدم الوحدات التدري ية  

 :الاس تنتاجات والتوصيات 
 :ال س تنتاجات 

آته أ س تنتج الباحث الآيت   :  يف ضوء ال هداف , وةا أ فرزته النتاجئ ةن خالل العرض والتحليل , ويف حدود جممتع البحث واجر أ
 .داخل الصاالت الفس يولوجية لالعيب كرة القدم  أ ساليب التدريب ممكن أ ن يؤثر اجيابيا عىل احلاةلأ ن أ ي أ سلوب ةن  -0

 .داخل الصاالت , لتمنية وتطوير القدرات الفس يولوجية لالعيب كرة القدم املقرتح التدرييب جالاعامتد عىل املهن ميكن -0

طوير القدرات الفس يولوجية قيد البحث اذ اظهرت حتس نًا ةلموسًا يف تأ ثرياً اجيابيًا يف ت( املرحيل أ و املتقطع)اسلوب التدريب  -6
 .الاختبارات البعدية 

 :التوصيات 
 : عىل ضوء ونتاجئ البحث , يويص الباحث ابلآيت  
 أ حامل التدريبالفس يولوجية قيد البحث واختباراهتا بعد وضع املعايري لها , كوس يةل تقومي لتقنني البدونية و ميكن الاعامتد عىل املؤرشات  -0

رضورة أ جراء املزيد ةن البحوث , ابس تعامل أ ساليب تدري ية ةتنوعة للتعرف عىل أ ثرها يف أ ي ةن البحوث وادلراسات املتعلقة هبذا  -0
 الشأ ن 

 .كرة القدم داخل الصاالت تعممي ونتاجئ هذه ادلراسة عىل ةدريب  -6

 .داخل الصاالت , لالعيب كرة القدم ( الفس يولويج)داء دراسات , ملا لها ةن أ مهية يف تطوير ال   هتشجيع أ جراء ةيل هذ -4

 أ جراء دراسات ةشاهبة تعمتد أ ساليب تدري ية أ خرى وعىل عينات مماثةل  -2

 .الاهامتم بتنويع الوسائل التدري ية لتمنية وتطوير القدرات الفس يولوجية لالعيب كرة القدم داخل الصاالت  -6

دخال ةتغريات جديدة والعمل عىل التنويع والتغيري املس متراقرتاح مترينات تالمئ طبيعة لعبة كرة  -7  .القدم للصاالت والعمل عىل تطويرها وا 
عداد اخلاص ملا هل ةن أ مهية كبرية وحتضرياً ( املرحيل أ و املتقطع)الاهامتم ابس تخدام اسلوب التدريب  -8  لالونتقالمبرحةل اال عداد والس امي اال 

 .اىل ةرحةل ةا قبل املنافسات
 , عىل عينات ممثةل بفئات معرية وأ وندية رايضية وفعاليات أ خرى التدرييبراسات ةشاهبة تعمتد ونفس ال سلوب أ جراء د -9

 :املصادر العربية وال جنبية 
 :املصادر العربية  –أ والً 

اجلديد للنرش ,  , دار اجلاةعة اال سكندرية( : )قياس –تدريب  –ختطيط )الوظيفي بكرة القدم  –أ ةر هللا ال ساطي ؛ال عداد البدين  -0
0220 ) 

تأ ثري برانةج تدرييب ةقرتح ابس تخدام طريقة الفارتكل لرفع ةس توي الكفاءة الوظيفية :حنان محمد ةاكل يوسف, هاةل عطية محمد عطية  -0
 (0998)ةرص .للجهاز ادلوري التنفيس والقدرة احلركية للمدارس الصيفية

. م0222عىل بعض املتغريات البدونية الفس يولوجية واملس توي الرمقي ملتسابقي  تأ ثري تمنية التحمل الالهوايئ:ضدي محمد عيل  -6
 (م0224)ةرص

 (0989بغداد , ةطابع التعلمي العايل , : ) 0ريسان خريبط جميد ؛ةوسوعة القياسات  والاختبارات يف الرتبية البدونية والرايضية , ج -4
داء املهاري بدالةل -2 :  القياسات اجلسمية والبدونية واحلركية والفس يولوجية الونتقاء انقئ كرة القدمسالم جبار صاحب ؛ القمية التنبؤية لس 

  (0226أ طروحة دكتوراه , لكية الرتبية الرايضية , جاةعة اببل , )
أ طروحة دكتوراه , : )للقلب وفق أ ونىظمة الطاقة  واملورفولوجياعقيل ةسمل عبد احلسني ؛ دراسة ةقاربة لبعض املؤرشات الفس يولوجية  -6

 ( 0226ية الرتبية الرايضية , جاةعة بغداد  , لك 

عامد حمي ادلين عبد السميع تأ ثري تدريب الطاقة ابس تخدام العدو الفرتي الهوايئ والالهوايئ ةرتفع الشدة والعدو الارتدادي عىل تمنية  -7
 (م0992)ةرص .الرسعة

عامن , ةؤسسة الوراق للنرش : ) 0وةروان عبد اجمليد ؛ال ساليب اال حصائية يف جماالت البحوث الرتبوية , ط محمد جامس اليارسي -8
 (0220والتوزيع , 
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القاهرة , ةؤسسة روز اليوسف , : )محمد حسن عالوي ومحمد ونرص ادلين رضوان ؛القياس يف الرتبية الرايضية وعمل النفس الراييض  -9
0979) 

 0228عامن , دار وائل للنرش , : ) 0عميي وحسن ايسني طعمه؛ اال حصاء التطبيقي, طمحمد عبد العال الن  -02

يف تطوير بعض املؤرشات الفس يولوجية لالعيب ( املتداخل ,املتبادل)أ ثر أ سلويب التدريب  : عبد ال ةري ةبارك عراكو ورافدمحمد ةطر  -00
  (0229اجملدل الثاين   الثالثجمةل علوم الرتبية الرايضية  العدد )س نه( 06-02)كرة القدم الناق ئني بأ عامر 

يف تطوير بعض املؤرشات الفس يولوجية لالعيب كرة ( املتداخل, املتبادل)رافد عبد ال ةري ةبارك أ ثر أ سلويب التدريب . محمد ةطر عراكو -00
 (0222ة الرتبية الراييض جاةعة اببل, أ طروحة دكتوراه, أ طروحة دكتوراه, لكي)س نه ( 06-02)القدم الناق ئني بأ عامر 

براهمي حامد؛ التدريب الراييض احلديث  -06  (0998القاهرة , دار الفكر العريب , ( : )ختطيط وتطبيق وقيادة)ةفيت ا 

اه, أ طروحة دكتور: )ةؤيد عبد عيل الطايئ؛ أ ثر ةهناج تدرييب يف تطوير املطاوةل اخلاصة وبعض املتغريات الوظيفية لالعيب كرة القدم -04
 (0222أ طروحة دكتوراه, لكية الرتبية الرايضية, جاةعة اببل, 

رساةل ةاجس تري , لكية : )تأ ثري اجلهد البدين بأ هجزة الطاقة اخملتلفة يف املتغريات الباي كمييائية وال ةالح يف ادلم  :هشام ضدان عباس -02
 (0220الرتبية الرايضية , جاةعة اببل , 

انرص عبد املنعم محمد  أ ثر اس تخدام أ ساليب خمتلفة لتدريبات الفارتكل عىل بعض املتغريات البدونية والفس يولوجية وةس توي اال جناز  -06
 (0224)ةرص. \م جري0222م,  822الرمقي ملتسابقي 

هوائية وةس توي الاجناز الرمقي ملتسابقي وائل محمد رةضان أ بو القمصان  برانةج ةقرتح لتمنية حتمل الرسعة وتأ ثريه عىل العتبة الفارقة الال -07
 (0997)ةرص .جري/م822

 :املصادر ال جنبية –اثونياً 

08-     11-" : (1992) , p 113Coaching Voung AthletesRainer Martens ;"    

بوضع برانةج ملدة عرش أ سابيع مبعدل ةن  (09( )م1993) Harry Golby and Simoon Moorهاري جوليب و س ميون ةور  -09
 .وحدات تدري ية أ س بوعيًا ابس تخدام طريقة الفارتكل لتحقيق أ عيل ةس توي للياقة البدونية 4: 6

آخرون  -02 ةعدل رضابت القلب أ ثناء المترين واملنافسات ابلنس بة جلري املسافات ( 60( )م1998) Lambert. M et.alالةربت وأ
 .الطويةل
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السودان يفالس باحة املعاقني ذهنيًا  لالعيبدوافع املامرسة الرايضية   

هويدا حيدر الش يخ محمود. د                                                  د أ محد أ دم أ محد محمد . أ    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 :ومشلكة ادلراسة  املقدمة

رادته نسان يف أ حسن تقومي، وقد اقتضت حمكة هللا تعاىل ووصلت اإ ىل أ ن يكون ال فراد سواس ية ل يتفاضلون   لقد خلق هللا س بحانه وتعاىل الإ اإ
ل  ن " ابلتقوى،أ مام هللا اإ رادته قد جتعل بعض ال   مفهنم من فضلهم هللا يف الرزق ورفع بعضهم درجات، "كرممك عند هللا أ تقامكأ  اإ فراد ، ولكن اإ

وقد تزايد أ عداد ،  (0، ص 0220فريد فريد زيك جاد هللا، . )عاجزين بسبب عاهة ما، تعوقهم عن أ ن يعيشوا حياة سوية كام يعيشها ال خرون
وتفيش  ةاملعاقني يف العامل بشلك ملحوظ وكبري خاصة يف ال ونة ال خرية من عرصان احلديث وبعد حدوث الكثري من التغريات ادلميوغرافية يف احليا

عاقة، العوامل الصحية ،  برز هنا الاهامتم الكبري بفئات املعاقني عىل اكفة املس توايت  اليت تصيب ال م احلامل قبل وأ ثناء الولدة واملسببة لالإ
ىل ما يعادل  وتعاظمت ىل من مجموع ساكن العامل مع بداية القرن احلادي والعرشين، %13.5 نس بة املعاقني يف العامل اليوم اإ  ومن املمكن أ ن تصل اإ

مهنم من بدلان العامل الثالث والبدلان النامية ،  %80 مليون خشص س يكون أ كرث من 900 وعىل هذا فعدد املعاقني يف العامل اليوم يصل اإىل .15%
نسان يأ خذ املعوق نصيبه من الرعاية  يف الربع ال خري من القرن املايض عىل أ ن  وقد حرص اجملمتع ادلويل واملنظامت العاملية ومنظامت حقوق الإ

عالن حقوق املعّوقني عام1971 عام  -اإعالن حقوق املعاقني عقلياً  – والاهامتم واحلقوق والواجبات ، فأ صدرت ال مم املتحدة ، كام أ هنا 1975 ، واإ
يف اجملمتع، ولهـم حـق البقـاء ضـمن أ عضاء   املعاقنيفال شخاص ،  (221م، ص0222عادل عبدهللا محمد، )  أ علنت العام ادلويل للمعاقني عام
لهيا وكام أ ن . وينبغي أ ن يتلقوا ادلمع اذلي يلزهمم داخل الهيالك العادية للتعلمي والصحة والعمل واخلدمات الاجامتعية. اجملمتعات احمللية اليت ينمتون اإ

عاقهتم،به  حدود ما تسمح الالزتامـات يف أ يضًا أ داءاحلقوق، فاإن علهيم  املعاقني نفسلل شخاص  عامل هذه احلقـوق، يفتـرض فـي اجملمتعات  اإ ومع اإ
  .املعاقنيأ ن تعقد املزيد من ال مال عىل ال شخاص 

طار معلية تـأ مني الفـرص   .مسؤولياهتم اكملـة بوصـفهم أ عـضاء فـي اجملمتع املعاقني حتملترتيبـات تيرس لل شخاص  املتاكفئـة،وينبغـي أ ن تتخذ يف اإ
 والاجامتعي النفيسواملشالكت يف منوه وتكيفه     فالطفل املعاق هو الطفل اذلى ل تس تطيع حالته النفس ية الفس يولوجية التغلب عىل الصعوابت 

ىل مرح هذهويتطلب ذكل مساعدته لتصحيح ، نتيجة اضطراابت وراثية أ و بيئية ةل الوظائف أ و تمنية البدائل التعويضية اليت تساعد يف الوصول اإ
براهمي، ليىل الس يد فرحات، . )والاجامتعي النفيسمن التكيف   (. 11، ص 2991حلمى محمد اإ

ىل أ ن املعاقني مه(92، ص2991محمد اكمل عفيفي معر، )ويشري  وهذا العجز خيرهجم عن املتوسط ، ال فراد اذلين دلهيم جعز يف البدن أ و العقل: "، اإ
، الفرد اذلي فقد جزءاً من كفاءته احلس ية أ و احلركية أ و العضلية أ و العقلية: "، كام يعرف املعاق بأ نه "وتكون قدراهتم بذكل حمدودة، العام للناس

ىل ، حبيث تصبح تكل الإعاقة مزمنة أ اي اكنت درجهتا مما جيعهل غري قادر عىل القيام ابلعمل، سواء اكن ذكل ابمليالد أ و ابلكتساب ويف حاجة خاصة اإ
براهمي وليىل فرحات، ". )حياته اخلاصة والعامةالاعامتد عىل الغري يف  ، املعاق (02، ص 0222أ سامة رايض، )ويعرف ( 11، ص 2991حلمى اإ

نسان يفقد جزًءا من كفاءته العضلية أ و احلركية أ و اإحدى حواسه : "بأ نه ما عند الولدة أ و نتيجة ملرض أ و  املعروفة،اإ ومت عالجه  حادث،وذكل اإ
الإعاقة احلركية الإعاقة احلس ية، الإعاقة  -: اىلوميكن تصنيف الإعاقة ". عاقة واس مترارها بابتة همام اختلفت نس بة الإعاقةواس تقرت حالته مع بقاء الإ 

   .املركبةاملزدوجة، الإعاقة  العقلية الإعاقةاذلهنية، الإعاقة 

 السلوك ويف ئيةاذلاك الوظيفية القدرات من لك يف ملحوظة مبحددات متتاز اعاقة يه العقلية الاعاقة :2002العقيل للتخلف الامريكية امجلعية وتعرف

 .س نة18 سن قبل الاعاقة هذه وتنشأ   املامرسة التكيفية واملهارات اذلاكئية املهارات يف عنه معرب هو كام التكيفي
تمنية التوافق العضيل العصيب ، تمنية اللياقة البدنية الشامةل  تمنية املهارات احلركية أ ل ساس ية ، يفللمعاقني  الراييضوتمكن أ مهية ممارسة النشاط  

وعالج بعض  ،القوامية واحلد مهنا الاحنرافاتواللياقة املهنية ، العمل عىل تقوية أ هجزة اجلسم احليوية والاتزان مجليع أ هجزة اجلسم اخملتلفة ، تصحيح 
ومعرفة احلجم واملساحة اليت يتحرك فهيا اجلسم ، والإحساس ابملاكن ،تمنية الإحساس بأ هجزة اجلسم اخملتلفة ، الإعاقةاليت توجد نتيجة  الاحنرافات

ماكنية حركته يف البيئة احمليطة به ، زايدة قدراته من املامرسة الرتوحيية ،  اكتساب همارات حركية تساعد عىل زايدة الانتباه وحسن الترصف  واإ
سامعيل محمد، )الاعامتد عىل النفس يف قضاء حاجاهتم اخملتلفة وهات السلمية والتفكري ، تمنية الاجتا   (.5 –55، ص0229أ محد اإ

 النشاط ممارسة الرايض، النشاط ممارسة طريق عن البدنية واللياقة الصحة اكتساب حماوةل :يىل ما الراييض للنشاط املبارشة غري ادلوافع أ مه ومن

نتاج العمل عىل الفرد قدرة مس توى رفع يف لإسهامه الراييض ،  0222. ليندا دافيدوف)  ،الراييض النشاط ممارسة برضورة الإحساس ، .والإ
 (  55ص
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 ىف الس باحة ، تفيد ال عامر اكفة بني ما تنافس ية لنشاطات تطورت ذلكل واملعنوية النفس ية فوائدها للس باحة أ ن:للمعاقني  الس باحة ومن فوائد
 وخاصة اجيابية وظيفية نتاجئ ، وللس باحة  للمعاقني ماىئ وعالج اتهيلية كرايضة الس باحة ، تس تخدم  جسمه بوضع أ حساسة لس تعادة املعاق تأ هيل

 بأ نفسهم،  كام البدنية وكفاءهتم لياقهتم لتحسني تشجعهم اىل كرايضة للمعاقني الس باحة ممارسة ، وهتدف  العضىل العصىب و احلىس اجلهاز عىل

 الإصابة بعد ما املاء ىف أ جساهمم ووضع توازهنم اس تعادة عىل تساعدمه املتنوعة احلركية ال شاكل من جديدة أ نواع تمنية عىل للمعاقني الس باحة تساعد

 (م 0222س يد ،  محمد اكبنت) اجملمتع ىف ال فراد من لالختالط جيدة فرصة املعاق للفرد تتيح اليت امجلاعية ال لعاب من الس باحة تعد ، 
ذلوى الاعاقة بصورة عامة والاعاقة اذلهنية بصورة املامرسة الرايضة الاهامتم بدوافع أ ن  يفمالحظة الباحثان  متثلت مشلكة البحث من خالل  وقد

وجتعلهم ضعيفة ول جتد الاولوية عند ادارات مراكز ذوى الاعاقة ابلرمغ من أ هنا الاساس ىف حتفزي ذوى اهلمم للمامرسة الرايضية خاصة تاكد تكون 
توصلت اىل أ ن ترتيب دوافع ممارسة كرة السةل دلى  واليت( ماجد سلمي   الصاحل  )وقد أ كدت ذكل دراسة  يسعون للمامرسة الرايضة برغبة شديدة 

الاجامتعية، ادلوافع الاقتصادية وأ خريًا لعيب كرة السةل املعاقني مسعيًا يف ال ردن، يه ادلوافع البدنية تلهتا ادلوافع الفنية، ادلوافع النفس ية، ادلوافع 
ال قسام الهنائية  تالميذوالرايضية دلى  البدنية الرتبيةأ ن ترتيب دوافع ممارسة لت اىل توص اليت( كنيوة مولود)، كام أ كدته أ يضا دراسة  ادلوافع املهنية

ادلوافع ،  دوافع التفوق الراييض،  ادلوافع امجلالية والفنية، وخفض التوترادلوافع النفس ية ، دوافع اللياقة البدنية: الثانوي، جاءت اكلتايل التعلميمن 
 . دوافع التوتر واخملاطرة،  الاجامتعية
 :املهنجية

من ( 9)بنات و (6)معاق  (25)ولية اخلرطوم وعددمه باذلهنية اذلين ميارسون الس باحة مبراكز املعاقني  الإعاقةتكون من ذوى  :جممتع البحث
 .البنني
ولية اخلرطوم باذلهنية ميارسون الس باحة مبراكز املعاقني  الإعاقة ذلويالسوداين  القويملعبني من لعيب الفريق ( 5)تكونت من  :ادلراسةعينة 

 .العمديةابلطريقة  اختيارمهمت ولقد . 0229اذلهنية بديب  الإعاقة ذلوي العاملية البطوةلومت اختيارمه للمشاركة يف 
 من حيث العمر يوحض تصنيف العينة ( 2) جدول مق 

 النس بة املئوية العدد العمر م
2- س نة 22 – 5   - 2%  

0-  22 - 25  1 62%  

1-  26 - 02  2 02%  

5- فاكرث 02   2 02%  

%222 5 اجملموع  

 يوحض تصنيف العينة من حيث املؤهل (0)جدول مق 
 النس بة املئوية العدد العمر م
2- %62 1 اساس   

0- %52 0 بانوي   

1- %2  جامعي   

5- اجلامعيفوق    - 2%  

%222 5 اجملموع  

 يوحض تصنيف العينة من حيث املركز(  1) جدول مق 
 النس بة املئوية العدد املركز م
2- %52 0 الصديق   

0- %2 - الاجيال   

1- %2 - النيل الازرق   

5- %02 2 الفاروق   

5- %52 0 امنية   

%222 5 اجملموع  
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:داة ادلراسة أ    

اىل  ابلإضافة( 01ص م،0225 الصاحل،سلمي  ماجد)وانحج ذايابت  والهنداوياس تخدهما ماجد سلمي الصاحل  اليتالاس تعانة ابلستبانة  تمت
جمال  عبارات،( 7)ادلوافع البدنية جمال  . عبارة(  19)و )جمالت (  6)  من الاستبانة هذه وتتكون السابقة، وادلراسات ال دبيات من الاس تفادة

جمال  عبارات،( 6) جمال ادلوافع الفنية عبارات،( 6) جمال ادلوافع الاقتصادية عبارات، (7) جمال ادلوافع النفس ية عبارات،( 7) ادلوافع الاجامتعية
 .عبارات( 6) ادلوافع املهنية

والرتبية الرايضية  الرتبية ىف ادلكتوراه محةل من حممكني 10 ) )عدد عىل عرضها طريق عن ادلراسة اداة صدق حتديد مت -:البحث أ داة صدق
بداء العلميالبحث  يفواملتخصصني  جراهئا قام الباحث املالحظات ، واذلين قاموا ابإ  جمالت ( 5 ) من مكونة الهنايئ بشلكها الاستبانة لتصبح ابإ

 ادلراسة جممتع من(   ( 10  من مكونة عينة عىل اس تطالعًيا بتطبيق الاستبانة الباحث قام كام ، حيث مت حذف جمال ادلوافع املهنية عبارة(  11)و

عادة تطبيق تطبيق طريقة واس تخدم ،  - : لالرتباط بريسون مبعادةل البياانت وعاجل الاختبار واإ

 .الاستبانة وثبات صدق يوحض( 5) رمق جدول

 الصدق الثبات عدد العبارات احملاور م
 2.92 2.11 7 ادلوافع البدنية- 2
 2.95 2.92 7 جمال ادلوافع الاجامتعية- 0
 2.97 2.95 7 جمال ادلوافع النفس ية- 1
 2.19 2.12 6 جمال ادلوافع الاقتصادية- 5
 2.90 2.15 6 جمال ادلوافع الفنية- 5

   11 اجملموع
 اس امترة ( 5)   عددها بلغ واليت الاس امترات جبمع قام مث م ،0229/ 22/2عينة ادلراسة بتارخي  عىل املقياس توزيعب  الباحثان قام : الاجراءات -

 . اإحصائيا ملعاجلهتا توطئة وتبويهبا بتفريغها الباحث قام مث ( ( 100% بنس بة وذكل

جابة -:  النتاجئ عرض-2 املعاقني  الس باحةلالعيب  الرايضةعىل ادلوافع البدنية ملامرسه عىل التعرف  ينص واذلى البحث الاول سؤال عىل لالإ
 .أ دانه يوحض ذكل ) ( ابس تخراج التكرارات والنس بة املئوية للك عبارة ، واجلدول رمق  الباحثان؟ قام ذهنيا يف السودان 

 ( 5)جدول رمق 
 جمال ادلوافع البدنيةيبني التكرارات والنسب املئوية لإجاابت العينة عن 

 م
 الفقرات

 لأ وافق مرتدد أ وافق
النس بة  التكرار

 املئوية
النس بة  التكرار

 املئوية
النس بة  التكرار

 املئوية
 %02 2 %2 2 %12 5 محافظة عىل لياقيت البدنيةلل  .2
 %02 2 %02 2 %62 1 لتحسني الكفاءة الوظيفية ل فراد جسمي  .0

 %2 2 %2 2 %222 5 ل هنا توفر يل احلركة والنشاط الالزمني جلسمي  .1
 %2 2 %7 0 %62 1 ل هنا تسامه يف وقاييت من ال مراض  .5
 %22 0 %02 2 %12 5 محافظة عىل اعتدال قوايملل  .5
 %02 2 %2 2 %12 5 لتطوير همارايت الفنية والبدنية  .6
 %02 2 %52 0 %52 0 ل هنا تتفق وقدرايت اجلسمية  .7

     %72.5  النس بة اللكية 
 اعمتدوقد %(  222 -%52)احنرصت بني  جمال ادلوافع البدنيةيالحظ من اجلدول أ عاله أ ن النس بة املئوية لإجاابت عينة البحث يف حمور 

ل هنا توفر يل : اشارت اىل  واليت% ( 222)املرتبة الاوىل وبنس بة موافقة (  1)العبارات  احتلتلقبول العبارة ، عليه %  52) نس بة  ونالباحث
للمحافظة عىل لياقيت البدنية ، : أ شارت اىل  واليت% ( 12)وبنس بة ابلرتتيب (  6،  5،  2) احلركة والنشاط الالزمني جلسمي ، تلهتا العبارات 

وقد أ شارات % ( 62) ابلرتتيب وبنس بة موافقة بلغت (  5،  0) مث تلهتا العبارات للمحافظة عىل اعتدال قوايم ، لتطوير همارايت الفنية والبدنية ، 
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) وقاييت من ال مراض ، وبلغت مجمل نس بة املوافقة عىل جمال ادلوافع البدنية  لتحسني الكفاءة الوظيفية ل فراد جسمي ، ل هنا تسامه يف: اىل 
 :يهاملعاقني ذهنيا يف السودان  الس باحةلالعيب  الرايضةادلوافع البدنية ملامرسه وهذه النتيجة جتيب عىل تساؤل البحث ال ول بأ ن ، % ( 72.5

 ،  لتطوير همارايت الفنية والبدنية قوايم،للمحافظة عىل اعتدال  البدنية،للمحافظة عىل لياقيت  جلسمي،ل هنا توفر يل احلركة والنشاط الالزمني 
(  م 0225،  ماجد سلمي   الصاحل)ويؤكد هذه النتيجة لك من ال مراض ، ل هنا تسامه يف وقاييت من  ، لتحسني الكفاءة الوظيفية ل فراد جسمي

شارته اىل أ ن  جيابية مجليع جمالت ادلراسة دوافع املامرسة دلى ا: ابإ  .لالعبني املعاقني مسعيًا يف ال ردن نتاجئ اإ
جابة 1-0  املعاقني ذهنيا يف  الس باحةلالعيب  الرايضةملامرسه   الاجامتعيةالتعرف عىل ادلوافع  -:عىل ينص واذلى الثاينالبحث  سؤال عىل لالإ

 .يوحض ذكل  دانهأ  ( 6) واجلدول رمق  عبارة،ابس تخراج التكرارات والنس بة املئوية للك  الباحثان؟ قام السودان 
 (6) جدول رمق 

 الاجامتعيةيبني التكرارات والنسب املئوية لإجاابت العينة عن جمال ادلوافع 

 الفقرات م
 أ وافق ل مرتدد أ وافق

النس بة  التكرار
 املئوية

النس بة  التكرار
 املئوية

النس بة  التكرار
 املئوية

 %2 2 %2 2 %222 5 ل هنا توفر يل الشهرة حمليا 2

 %2 2 %2 2 %222 5 ل ن أ صدقايئ ميارسوها أ يضا 0

 %2 2 %2 2 %222 5 لزيداد أ صدقايئ ومعاريف 1
 %2 2 %2 2 %222 5 ل نين وجدت تشجيعاً من أ هيل وأ قاريب 5
 %2 2 %02 2 %12 5 ل هنا تعترب اللعبة ال كرث شعبية يف بدلي 5
 %02 2 %2 2 %12 5 لتحسني وضعي الإجامتعي 6
 %02 2 %02 2 %62 1 ل هنا تمني عادات وقمي اجامتعية 7

 %5.72 0 %5.72 0 %11.57 12 النس بة اللكية
 اعمتدوقد %(  222 -%62)احنرصت بني الاجامتعية يالحظ من اجلدول أ عاله أ ن النس بة املئوية لإجاابت عينة البحث يف حمور جمال ادلوافع 

: اشارت اىل  واليت% ( 222)املرتبة الاوىل وبنس بة موافقة (  5،  1،  0،  2) العبارات  احتلتلقبول العبارة ، عليه  (% 52) نس بة  ونالباحث
،  5)تلهتا العبارات  وأ قاريب  ل ن أ صدقايئ ميارسوها أ يضا ، لزيداد أ صدقايئ ومعاريف ، ل نين وجدت تشجيعاً من أ هيل ،ل هنا توفر يل الشهرة حمليا 

(  7) ، مث تلهتا العبارات لتحسني وضعي الإجامتعي ، ل هنا تعترب اللعبة ال كرث شعبية يف بدلي : أ شارت اىل  واليت% ( 12)ابلرتتيب وبنس بة (  6
  ل هنا تمني عادات وقمي اجامتعية : وقد أ شارت اىل % ( 62) وبنس بة موافقة بلغت 

 :يهاملعاقني ذهنيا يف السودان  الس باحةلالعيب  الرايضةملامرسه  الاجامتعيةبأ ن ادلوافع  الثاينيب عىل تساؤل البحث وهذه النتيجة جت 
ل هنا تعترب اللعبة  وأ قاريب،ل نين وجدت تشجيعًا من أ هيل  ومعاريف،لزيداد أ صدقايئ  أ يضا،ل ن أ صدقايئ ميارسوها  حمليا،ل هنا توفر يل الشهرة  -

 ل هنا تمني عادات وقمي اجامتعية   الاجامتعي،وضعي  بدلي، لتحسنيال كرث شعبية يف 

شارته اىل أ ن (  م 0221 مولود،كنيوة )ويؤكد هذه النتيجة لك من  جود فروق ذات دلةل اإحصائية بني تالميذ العلمي وال دبـي فـي دوافـع : ابإ
 .ادلوافع الاجامتعية، ادلوافع النفس ية ودوافع اللياقة البدنية: رايضية وذكل يف ال بعاد التاليةممارسـة الرتبيـة البدنيـة وال

جابة 1-1  املعاقني ذهنيا يف  الس باحةلالعيب  الرايضةملامرسه  النفس يةالتعرف عىل ادلوافع  -: عىل ينص واذلي البحث الثالث سؤال عىل لالإ
 .ذكليوحض  دانهأ  ( 7)واجلدول رمق  عبارة،ابس تخراج التكرارات والنس بة املئوية للك  الباحثانقام  السودان؟
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 (7) جدول رمق 
 يبني التكرارات والنسب املئوية لإجاابت العينة عن جمال ادلوافع النفس ية

 الفقرات م
 لأ وافق مرتدد أ وافق

النس بة  التكرار
 املئوية

النس بة  التكرار
 املئوية

النس بة  التكرار
 املئوية

 %2 2 %2 2 %222 5 ل هنا تكسبين الاعامتد عىل نفيس 2
 %2 2 %2 2 %222 5 ليكون دلي خشصية مؤثرة 0
 %2 2 %2 2 %222 5 ل هنا تزيل مظاهر القلق والتوتر عندي 1
 %2 2 %2 2 %222 5 ل هنا تشعرين ابلرضا والرسور 5
حىت اكتسب سامت سلوكية جيدة اكجلرأ ة  5

 والشجاعة
5 222% 2 2% 2 2% 

 %02 2 %2 2 %12 5 للحصول عىل احرتام ال خرين 6
 %02 2 %2 2 %12 5 ل هنا تبعدين عن مشالك احلياة اليومية 7

 %5.70 0 %2 2 %95.01 11 النس بة اللكية
 اعمتدوقد %(  222 -%12)يالحظ من اجلدول أ عاله أ ن النس بة املئوية لإجاابت عينة البحث يف حمور جمال ادلوافع النفس ية احنرصت بني 

اشارت  واليت% ( 222)املرتبة الاوىل وبنس بة موافقة (  5،  5،  1،  0،  2) العبارات  احتلتلقبول العبارة ، عليه % ( 52) نس بة  ونالباحث
ل هنا تشعرين ابلرضا والرسور ، ، ل هنا تزيل مظاهر القلق والتوتر عندي ، ليكون دلي خشصية مؤثرة ، ل هنا تكسبين الاعامتد عىل نفيس  :اىل 

للحصول عىل : أ شارت اىل  واليت% ( 12)ابلرتتيب وبنس بة ( 7،  6)تلهتا العبارات   حىت اكتسب سامت سلوكية جيدة اكجلرأ ة والشجاعة ، 
بأ ن ادلوافع النفس ية ملامرسه الرايضه لث وهذه النتيجة جتيب عىل تساؤل البحث الثا، ل هنا تبعدين عن مشالك احلياة اليومية ، احرتام ال خرين 

ل مظاهر القلق والتوتر ل هنا تزي ،ليكون دلي خشصية مؤثرة  ،ل هنا تكسبين الاعامتد عىل نفيس  :لالعيب الس باحه املعاقني ذهنيا يف السودان ىه 
ل هنا تبعدين عن ، للحصول عىل احرتام ال خرين ، حىت اكتسب سامت سلوكية جيدة اكجلرأ ة والشجاعة ، ل هنا تشعرين ابلرضا والرسور ،عندي 

شارته اىل أ ن ( م 0221 مولود ،كنيوة )ويؤكد هذه النتيجة لك من  ،مشالك احلياة اليومية ائية بني تالميذ العلمي جود فروق ذات دلةل اإحص: ابإ
 .ادلوافع الاجامتعية، ادلوافع النفس ية ودوافع اللياقة البدنية: وال دبـي فـي دوافـع ممارسـة الرتبيـة البدنيـة والرايضية وذكل يف ال بعاد التالية

جابة 1-5 املعاقني ذهنيا يف  الس باحةلالعيب  الرايضةالتعرف عىل ادلوافع الاقتصادية ملامرسه  -:عىل  ينص واذلى البحث الرابع سؤال عىل لالإ
 .يوحض ذكل  دانهأ  ) ( ابس تخراج التكرارات والنس بة املئوية للك عبارة ، واجلدول رمق  الباحثانالسودان ؟ قام 

 ( 1)جدول رمق 
 يبني التكرارات والنسب املئوية لإجاابت العينة عن جمال ادلوافع الاقتصادية

 لأ وافق مرتدد أ وافق الفقرات م
النس بة  التكرار

 املئوية
النس بة  التكرار

 املئوية
النس بة  التكرار

 املئوية
 %2 2 %02 2 %12 5 ل هنا تعود عيل ابلكسب املادي 2
 %02 2 %2 2 %12 5 للحصول عىل احلوافز املادية واملعنوية 0
 %02 2 %02 2 %62 1 لتوفر ال دوات اخلاصة ابللعبة 1
 %2 2 %52 0 %62 1 املادية املمنوحة لالعباتلكرثة الامتيازات  5
 %2 2 %02 2 %12 5 يل جمال السفر للخارج جماان ل هنا تتيح 5
 %02 2 %02 2 %62 1 ل هنا غري ملكفة ماداي 6

 %22 1 %02 6 %72 02 النس بة اللكية
%(  62 -%12)احنرصت بني  الاقتصاديةيالحظ من اجلدول أ عاله أ ن النس بة املئوية لإجاابت عينة البحث يف حمور جمال ادلوافع 

اشارت  واليت% ( 12)املرتبة الاوىل وبنس بة موافقة (   5،  0،  2) العبارات  احتلتلقبول العبارة ، عليه % ( 52) الباحث نس بة  اعمتدوقد 
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 6،  5،  1)،   تلهتا العبارات يل جمال السفر للخارج جماان ل هنا تتيح، للحصول عىل احلوافز املادية واملعنوية ،  عود عيل ابلكسب املاديل هنا ت: اىل 
 ل هنا غري ملكفة ماداي  لكرثة الامتيازات املادية املمنوحة لالعبني ،، لتوفر ال دوات اخلاصة ابللعبة : أ شارت اىل  واليت% ( 62)ابلرتتيب وبنس بة ( 

 :يهاملعاقني ذهنيا يف السودان  الس باحةلالعيب  الرايضةملامرسه  الاقتصاديةبأ ن ادلوافع  رابعوهذه النتيجة جتيب عىل تساؤل البحث ال
 ابللعبة،لتوفر ال دوات اخلاصة  جماان،تتيح يل جمال السفر للخارج  واملعنوية، ل هناعىل احلوافز املادية  املادي، للحصولل هنا تعود عيل ابلكسب  -

 .غري ملكفة ماداي  لالعبني، ل هنالكرثة الامتيازات املادية املمنوحة 
جابة 1-5 املعاقني ذهنيا يف  الس باحةلالعيب  الرايضةملامرسه  الفنيةالتعرف عىل ادلوافع  -: عىل ينص واذلي البحث اخلامس سؤال عىل لالإ

 .أ دانه يوحض ذكل ( 9) واجلدول رمق  عبارة،ابس تخراج التكرارات والنس بة املئوية للك  الباحثانقام  السودان؟
 الفنيةيبني التكرارات والنسب املئوية لإجاابت العينة عن جمال ادلوافع  (9)جدول رمق 

 أ وافق ل مرتدد أ وافق الفقرات م
النس بة  التكرار

 املئوية
النس بة  التكرار

 املئوية
 النس بة التكرار

 املئوية
 %2 2 %02 2 %12 5 من أ جل الوصول اإىل درجة التفوق والمتزي الراييض 2
 %02 2 %02 2 %62 1 لرفع امس بالدي عالياً يف احملافل ادلولية 0
لتتاح يل فرصة الاحتاكك مع فرق خارجية لتحسني مس تواي  1

 الفين
1 62% 2 02% 2 02% 

 %2 2 %52 0 %62 1 ل نين أ تقن همارات هذه اللعبة 5
 %02 2 %02 2 %62 1 ملعرفيت بقوانيهنا 5
 %02 2 %52 0 %52 0 ل هنا هتدف اإىل اإش باع التذوق الفين وامجلايل دلي 6

 %21.1 5 %06.7 1 %62 21 النس بة اللكية
 ونالباحث اعمتدوقد %(  52 -%12)احنرصت بني  الفنيةيالحظ من اجلدول أ عاله أ ن النس بة املئوية لإجاابت عينة البحث يف حمور جمال ادلوافع 

ىل : اشارت اىل  واليت% ( 12)املرتبة الاوىل وبنس بة موافقة ( 2)    العبارات احتلتلقبول العبارة ، عليه % ( 52) نس بة  من أ جل الوصول اإ
لرفع امس بالدي عاليًا يف احملافل : اىل  أ شارت واليت% ( 62)ابلرتتيب وبنس بة (  5،  5،  1،  0)تلهتا العبارات   درجة التفوق والمتزي الراييض ،

 .ل نين أ تقن همارات هذه اللعبة ، ملعرفيت بقوانيهنا ، لتتاح يل فرصة الاحتاكك مع فرق خارجية لتحسني مس تواي الفين ،  ادلولية
 :يهاملعاقني ذهنيا يف السودان  الس باحةلالعيب  الرايضةملامرسه  الفنيةبأ ن ادلوافع  اخلامسوهذه النتيجة جتيب عىل تساؤل البحث 

ىل درجة التفوق والمتزي  - لتتاح يل فرصة الاحتاكك مع فرق خارجية لتحسني  ادلولية،لرفع امس بالدي عالياً يف احملافل  الراييض،من أ جل الوصول اإ
 .بقوانيهنا اللعبة ملعرفيتل نين أ تقن همارات هذه  الفين،مس تواي 
 :النتاجئمناقشة 

ويعده جاء جمال ادلوافع الاجامتعية بنس بة  % ( 95.01)ة باملرتبة الاوىل بنس   يفجند أ ن جمال ادلوافع النفس ية جاء (  9-5) ابلرجوع اىل اجلداول 
الفنية  واخريا جمال ادلوافع % ( 72)مث جمال ادلوافع  الاقتصادية بنس بة  % (72.5)بنس بة يليه بعد ذكل جمال ادلوافع البدنية  % ( 11.57)
الراييض  النشاط ممارسةاىل ان  ابلإضافة ممارسة الرايضة ل هنا تشعره ابلرضا والرسور يف، حيث أ ن ادلوافع النفس ية تساعد املعاق كثريا  %(62)

نه .الراييض النشاط ممارسة سبب عن الفرد سأ لت ذا(  52، ص 0222. ليندا دافيدوف) كام اورد  ."البدنية واللياقة الصحة اكتساب تعمل عىل  فاإ

 تس تخدم ، وان الس باحةمما يؤكد امهية الاهامتم ابدلوافع البدنية للمعاقني ."قوايً  وجتعلين الصحة تكسبين ل هنا الرايضة أ مارس" :ييل مبا جيب قد

 أ و املركز اإىل واحلاجة التفوق، اإىل احلاجة الثانوية مثل احلاجات أ و من ادلوافعتعترب وادلوافع الاجامتعية  للمعاقني، مايئ وعالج تأ هيلية كرايضة

ثبات اإىل واحلاجة الانامتء، اإىل واحلاجة التقدير، اإىل واحلاجة ال من، اإىل واحلاجة والقوة، الس يطرة اإىل واحلاجة املاكنة، توفر كام اهنا  وغريها، اذلات اإ
 .زمالئهيشعر بذاته وسط  وابلتايلالشهرة حمليا للمعاق 

Eric k. Han sen & Daphne A  ، عىلجدا وحتفز  رضوريةحلصول عىل احلوافز املادية واملعنوية تعد ا يفتمتثل  واليتاما ادلوافع الاقتصادية 
  .جماانحتقق للمعلق الكثري من الاحتياجات مثل ل هنا تتيح يل جمال السفر للخارج  ل هناممارسة الرايضة 
 يف لإسهامه الراييض النشاط ممارسةتعترب من ادلوافع الغري مبارشة ىف  الاقتصاديةادلوافع  أ ن(  55، ص 0222. ليندا دافيدوف  )وقد أ كد ذكل 

نتاج العمل عىل الفرد قدرة مس توى رفع  ورفع معهل أ داء عىل قدرته زايدة ىف يسهم ل نه الراييض النشاط ميارس أ ن الفرد عىل جيب فقد  والإ
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نتاجه مس توى رفع امس بالدي عاليًا يف احملافل ادلولية ومتكن املعاق من أ جل الوصول  للمعاقني مثل وطينالفنية متثل جانب  وادلوافع،  العمل ىف اإ
ىل درجة التفوق والمتزي الراييض  اجملمتع ىف ال فراد من لالختالط جيدة فرصة املعاق للفرد تتيح الىت امجلاعية ال لعاب من الس باحة تعدخاصة أ ن  اإ

 .(م 0222 س يد ، محمد اكبنت)
- :املراجع 

 .  العريبالفكر  دار، القاهرة، 2ط، رايضة املعاقني وال سس الطبيبة والرايضية (  0222)  أ سامة رايض -2
  .القاهرةدوافع التفوق الراييض، دار الفكر العريب،  (م2992) أ سامة اكمل راتب -0
براهمي، ليىل الس يد فرحات-1  . ، الطبعة ال وىل، القاهرةالعريبالرتبية الرايضية والرتوحي للمعاقني، دار الفكر   (م 2991) حلمى محمد اإ

 .الرتبية البدنية للمعوقني بني النظرية والتطبيق، دار حراء، القاهرة،( م 2991)معر محمد اكمل عفيفي  -5
ىل مدخل( م0222) عادل عبد هللا محمد -5  . ،القاهرةدار الرشاد،  ،والانفعالية التوحد والاضطراابت السلوكية الاضطراابت اإ
 .أ مهية ادلافعية يف اجملال الراييض، جامعة املنصورة، مرص  (م 0221) معرو بدران -6
  ، ليبياطرابلس1املنشأ ة الشعبية ملنرش والتوزيع، ط ، للجميع،الرايضة ( 2912)املنصوري عىل معر  -7
 . القاهرة .م.للنشـر و ماكر وهجلدار 2مدخل عمل النفس، ترمجة س يد الطواب وأ خرون، ط ، (1983). ليندا دافيدوف -1

 :اجملالت
 .يف ختفيف الانعزالية للصم والبمك، رساةل ماجس يرت، لكية الرتبية الرايضية، جامعة طنطا راييضفاعلية برانمج تروحيي  (م 0220) فريد فريد ذىك جاد هللا -9

- :املراجع الاجنبية 
22 - Byl، John )،  2002،  ( Intramural Recreation، United State Of America، Human Kinetics. 

22- Eric k. Han sen & Daphne A Haas Kogun )2005 (،  Evidencebased radiation oncology، ،,. 
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العيب منتخبات كرة السةل ع القليب وجحم الرضبة وضغط ادلم بني متغريات ادلفالفروق يف 
 والس باحة ابلسودان

براهمي زينب .د     عامثن عابدين محمدعبد النارص .د        سهري امحد محمد امحد .د  محمد الس يد ا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :املقدمة  
اعتيادية أ و مترينات بدنية ورايضات متنوعة ميكـن حهـها والتعبـري  تينيةروتقوم هبا يف حياتنا اليومية من نشاطات  اليتان احلراكت الرايضية 

مـن متغـريات بدنيـة وياريـة وفسـ يولوعية وعقليـة ومعرفيـة واملتغـريات  يس تلزماذلي خيتلف يف مقداره وفامي  البدينعهنا يف صورة مك من اجلهد 
 فس يولوعيا الرايضة واترمرين من  البداايت اأ و ى لهاهمامم بـف يف يايـة القـرن الفس يولوعية تقوم هبا أ عضاء وأ هجزة اجلسم اخملتلفة ولقد سامه عمل

 .التاسع عرش ومطلع القرن العرشين يف القاء الضوء عىل العديد من العمليات الفس يولوعية املرتبطة بنشاط اجلسم وحركتف
 العـايلبزايدة شعبية الرايضة التنافس ية وزايدة رفعها ا ى املس توى يرمزي  احلايلأ ن العه ( 66: م 6991) الفتاحه ا ويري أ بو العها أ محد عبد 

ع ويدل عىل ذكل اعداد الـبطهات العامليـة عـىل مـدار العـام وزايدة اعـداد ادلول املتنافسـة يف ولعـا  ووملبيـة دورة بعـد أ رـرى   كـ  ارتفـ
اسـ ية عامـاب بعـد عـام   ذكل نـاء نجمليوـة ىفموعـة ا املتغـريات يف املس توى الراييض ووجنازات الرايضـية   وزاد معـدل ميطـمي ور ـام القي

 .اجتاهات التدريب ومن أ مه ه ه املتغريات هو اس تخدام الوسائل غري التقليدية
أ ن عمل فس يولوعيا التدريب الراييض يف العصور احلالية أ صبح  اعـدة أ ساسـ ية عيـع اليـات التـدريب ( 6 :م6991)ويؤكد هباء ادلين سهامة 

البد من وعمامد عىل ه ا مهناناب وأ سلوابب يف دراسة   ما يتعلق ابلتغـريات الفسـ يولوعية ابجلسـم نجمليوـة أ نـوار اترمرينـات  وابلتايل –الراييض 
 .اخملتلفة

 :مشلكة ادلراسة
أ رـر متوسـط أ و  و الشـدة عـايلالتدريس والتدريب أ ن الهاعبـني والطـها  عنـدما يبـ لون هجـداب  يف جمايل ممن خهال الهالحظ الباحثون 
راعني عىل الركبتني لتنظمي مس توى التنفس وحمـاو  الرعـور حلةلـا  الطبيعيـة حـب لـو بنسـ بة يف وضع ثىن اجل ر أ ماماب وس ند اذلبس يط يقفون 

 .بس يطة
السةل  ث أ و يوان مقارنة بهاعيبليس هناكل لهيكونوا من انحية التنفس يف حاتهتم الطبيعية  مبارشةباحني عند ياية املنافسة أ ما ابلنس بة حلس  

أ ن ه ه ادلراسة لها أ مهية كبـرية يف جمـال اليبيـة الرايضـية والتـدريب ملعرفـة أ  ـر هـ ا الباحثون و ات املس تقطعة ومن ه ا املنطلق يرى يف و
وعيا جتـاه احلـديث يف فسـ يولومبـا أ ن و السـةل والسـ باحة اتمنتخبـ  ادلاخلية ومـدى تطورهـا لـن مـن العـيبالتدريب عىل أ هجزة الهاعبني 

عراء البحوث املقارنة من خمتلف ونشطة والرايضات لتةلديد رصائصها ومدى تأ ثريها عىل اـل اأ هجـزة احليويـة ابجلسـم  الرايضة أ صبح هو ا 
سـ تفادة مـن تأ ثريا ـا أ سهمت يف تطوير التدريب وتقنني وح ل لتهامئ مع  ـدرة اجلسـم وو واليتوخاصة عىل أ هجزة التنفس وادلورة ادلموية 

 .وجيابية ويتجنب التأ ثريات السلبية عىل احلا  الوظيفية والصحية
 :امهية ادلراسة

هي  أ فضل الوضع الرأ يس أ م اأ فقي يف ممارسة اأ نشطة اخملتلفة -  . د تسهم ادلراسة يف ميديد ا 

 .واملدربني يف جمال معرفة اأ هجزة ادلاخلية وطريقة تطورها يف الفرد الراييض لل سات ة د تشن ه ه ادلراسة أ مهية كربي  -

 .العلمية واملدروسة ابأ ساليب د تسهم نتاجئ ه ه ادلراسة وهمامم  -

 :اهداف ادلراسة
 :ا  ى التعرف عىل الفروق يف  ياسات املتغريات الفس يولوعية بني العبني السةل والس باحة يف اأ ىت  دف ادلراسة

 ادلفع القليب    جحم( 3ضغط ادلم                 (0         جحم الرضبة (6
 :فروض ادلراسة

 السةل والس باحة بني العيب جحم الرضبةتوند فروق ذات دا  ا حصائية يف  (6
 بني العيب السةل والس باحةضغط ادلم توند فروق ذات دال  ا حصائية يف  (0

 بني العيب السةل والس باحةجحم ادلفع القليب توند فروق ذات دال  ا حصائية يف  (3
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 :مصطلةلات ادلراسة
ه ا احلجم مساٍو حلاصل طرح جحم البطني اأ يرس . هو جحم ادلم املتدفق من القلب ا  ى الرشاين اأ هبر خهال رضبة واحدة :الرضبةجحم  -

 يف حا  انقباض القلب من جحم البطني اأ يرس يف حا  انبساط القلب

 .عدد رضابت القلب يف ادل يقة.=د يقة 6القلب خهال  يضخهاهو مكية ادلم اليت : القليبجحم ادلفع  -

هو الضغط داخل الرشايني  واذلي حيافظ عىل وعود  وة ضاغطة تـؤدي ا  ى دفـع ادلم عـرب هجـاز ادلورة ادلمويـة ا  ى اكفـة : ضغط ادلم -
 أ حناء اجلسم  حب ولو اكن ضد اجلاذبية اأ رضية

- :النظري اال طار
هل أ مهية  البديناجلسم اثناء النشاط  يفميدث  اليتا ى ان التعرف عىل املتغريات الفس يولوعية ( 3ص:6990) يشري انىج الس يد لطفى 

أ و تكراره  د يساعد  البدينعن تأ ثري مزاو  النشاط  الناجتةحيث ان احلصول عىل معلومات عن طريق وصف وتفسري التغريات الوظيفية 
 .تقوم علهيا ه ه املتغريات ومن مث ميكن التحمك فهيا وزايدة فاعليهتا  اليت والبيو كمييائيةعىل فهم القوانني التطبيقية 

  -:ادلورياجلهاز 
براهمييشري أ بو العها عبد الفتاح  يقوم بتحريك ادلم وتوزيعف عىل مجيع أ عزاء  ادلوريا  ى أ ن اجلهاز ( 619 -611ص : 6991) شعهان  وا 

ذ يقوم القلب بعمهل مكضخة . اجلسم متاماعزاء اجلسم ليقوم بدفعة يف ووعية ادلموية ا ى الرشايني الرئوية  مجيعاتهيا ادلم من  يأ يتا  ال تبادل  ال 
 ادلوريلعب القلب ادلور الكبري يف أ داء وظيفة اجلهاز هجزة اجلسم ويا ى مجيع ا ال يصاهلوالرشاين اأ هبر احململ ابدلم املؤكسد . الغازات

التدريب الراييض عن طريق  تأ ثريوخيتلف جحم القلب ومسك ندرانف تبعاب الرتهاف شدة العمل اذلي يقوم بف  ك  يمنو جحم القلب ميت 
 ملس توى املبارايت واخلصوم وكثري من تبعابشن متفاوت  هاعبنيالاتسار جتويفف  وتؤدي املبارايت ا ى رفع معدل رضابت القلب دلى 

 -612) املتغريات اليت ترافق املبارايت  وهناك دراسات كثرية تشري ا ى معدل رضابت القلب بعد املبارايت واليت ت كر أ حده  تقع بني 
 . الراحةه عن حا  مر ( 32 -02)من  العامةلوأ ن مبارايت كرة القدم تزيد يف رسعة رساين ادلم يف العضهات  ابدل يقةرضبف ( 611

  :ووظائففالـدم 
وهو لزج القوام  الهميونلوبنيادلم عبارة عن سائل أ محر احلون لوعود صبغة ا  ى أ ن ( 63:61ص: 6999)شري مسري عطية محمد زعقوق وي 

% 0وجحم ادلم حوا ى ك  يف ونسان ( 6.02 – 6.11)والكثافة النوعية حدلم تياوح بني ( 0.12 – 0.32ما بني )هل  الهيدروعيينووس 
 – 92وتتكون البهازما من    Plasmaالبهازما  ابمسالتفاعل يعرف   لوييتكون ادلم من سائل مييل ا ى وصفرار من وزن اجلسم   و 

يتكون ادلم أ يضاب من كرات غري عضوية والبايق مركبات عضوية   و  أ مهاح% 6بروتني % 1.1رة عن مواد صلبة عبا% 9ماء والبايق % 90
وحدلم وظائف عديدة العنارص الرئيس ية    واحتوائفلغ اء الب  د يتغري عددها تبعاب لتغري نور ا( Red Blood Corpuscles)ادلم امحلراء 

 :مهنا
اأ كسوني من الرئة ا ى اأ نسوة مث يقوم بنقل اثىن أ كس يد الكربون الناجت عن ا يان وكسوني  يقوم ادلم بنقل   Respiration :التنفس( أ  

 .يف اخلهااي ا ى الرئتني ومن مث يطرح خارج اجلسم
واملعادن  توالفيتامينايقوم ادلم بنقل العديد من العنارص الغ ائية وال س امي اجللوكوز ووح ض اأ مينية وادلهون   Nutrition: التغ ية(  

 .يف مس توى اأ معاء ا ى خمتلف أ نسوة اجلسم الهضميمن اجلهاز 
عن  Uric acidوحامض البوليك  Ureaيقوم ادلم بتخليص اجلسم من املواد السامة والضارة مثل البولينا  Execration:   اال رراج(  ج

 .طريق اللكية
برسعة من اأ نسوة احلرارة عىل مجيع أ عزاء اجلسم  فتنتقل  ابلجملساويأ ن ادلم يوزر احلرارة   Body Balance: عىل توازن اجلسم احملافظة( د

 .العميقة ا ى اأ نسوة السطحية والعكس
السموم  ك  أ ن كرايت ادلم  ومضادات Antibodiesيقوم ادلم ابدلفار عن اجلسم ويكون وعسام املضادة  Defense: واملقاومة ادلفار( هـ

 .البيضاء  تقوم اببتهار اجلراثمي
 .ليةلافظ عىل مكية ادلم الطبيعية يف اجلسم( التولط)يعمل ادلم عىل الو اية من الزنيف بواسطة Clotting: التولـط الية( و
 .تفرزها الغدد ا ى اأ نسوة اليتموانت حيث يقوم ادلم بنقل الهر  Transport and Regulation:  الهرموانت ا فرازاتنقل وتنظمي (  ز
ذ يقوم ادلم بنقل السائل الفائض من اأ نسوة ا ى اللكيتني والغدد العر ية لطرحف خارج  :Water balance عىل توازن املاء احلفاظ( ح ا 

 . اجلسم فيعمل ب كل عىل حفظ توازن املاء
أ ن تدريبات التحمل تزيد من جحم ادلم  وحيدث ذكل مع ( 96 ص: 0222)ويرى هباء ادلين سهامة   Blood Volume: جحـم الــدم

 :التدريب ذي الشدة العالية  وه ه الزايدة يف جحم ادلم ميدث نجمليوة زايدة جحم البهازما وذكل عن طريقني
بقاءوه ا يدفع اللكي ( Aldosterone)فراز هورمون ادلوس تريون اأ ن التدريب يزيد يف : اأ ول  .د يف بهازما ادلمعىل املاء مما يزي لها 
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البهازما ورصوصاب ولبومني  وك  هو معروف أ ن بروتينات البهازما يه اأ ساس يف ضغط ادلم  بروتيناتيزيد يف مكية  التدريب: الثاين
 .ادلموالنجمليوة يه زايدة جحم  اأ مسوزيومسوزي ك  أ ن تركزي بروتينات البهازما تزيد مث تزيد نس بة الضغط 

مبا أ ن القلب يعمل عىل خض ادلم ا ى مجيع خهااي وأ نسوة وأ عضاء اجلسم اخملتلفة   أ ذن البد من وعود  Blood Vessels: ويةادلماأ وعيـة  
 .ه ه الوظيفة  ه ه اأ وعية تسمى ابأ وعية ادلموية لتؤدي نوات أ و أ وعية دموية خاصة تصل ابلقلب 

حيمل ادلم خارج القلب بغض النظر عن نور ادلم اذلي حيمهل سواء اكن مؤكسداب أ و  دموييعرف ابلرشاين بأ نف وعاء   :Arteries الرشايني  -
 .لو ت ييكب نداره يف ثهاث طبقاتمسيك صلب ومرن يف نفس ا دمويغري مؤكسد والرشاين وعاء 

حيمل ادلم يف اجلسم ا ى القلب بغض النظر عن نور ادلم اذلى حيمهل سواء اكن مؤكسد أ و  دموييعرف الوريد بأ نف وعاء Veins: اأ وردة(  0
والوريد أ  ل مسك وصهابة ومرونة من الرشاين  وذكل أ ن ولياف املرنة يف ندر اأ وردة أ  ل من نظري ا يف الرشايني وييكب / غري مؤكسد

 .ن و ى طبقة خارعية وطبقة متوسطة وطبقة داخليةنداره من نفس الطبقات الثهاث الب ييكب مهنا الرشاي
ادل يقة واأ وردة ادل يقة ويتكون  الرشاينيو ى عبارة عن  نوات دموية ر يقة نداب تصل  Blood Capillaries:  الشعريات ادلموية (  3

اي الطهائية الر يقة و ى من صف واحد من اخلها مكونة Endotheliumندراها من نس يج طهايئ بس يط مكون من طبقة  لوية واحدة 
 (.311 – 311ص  :6999) زيتــــونعايش محمود . تقابل الطبقة ادلاخلية الثالثة

براهمي حيىي خليل  )يرى  :فس يولوعيـة تركيب الـدم أ ضعاف ( 1-3)ان ادلم سائل أ محر لزج تبلغ كثافة (  10ص :م 0221سعد ك ل طف   ا 
ع يلمن % 9كثافة املاء وجحمف يف عسم اأ نسان ميثل حوا ى  نسان البالغ اذلي يزن  1.1ما يقر  من مقدار  أ يالوزن   ا   0لي من عسم اأ 

اذلي تس بح فيف ( البهازما)عبارة عن سائـل  فهيي Connective Tissuesوة الضامة أ و الرابطة كيلو عرام  وادلم يعترب نور خاص من اأ نس
ال أ ن ادلم يعترب أ كرث أ نسوة اجلسم ديناميكية وحركة عرب أ عزاء  اليت( الكرايت والصفاحئ ادلموية)خهااي ادلم  متثل خهااي ه ا النس يج   ا 

نور من  أ يعددة وذلا يعرف ادلم ابلنس يج السائل أ و النس يج الوعايئ وال حيتوى ادلم عىل اجلسم اخملتلفة ومن خهال اأ وعية ادلموية املت
 .اأ لياف

 :أ ن ادلم ييكب من عزئني  أ ساسني ه ( 693ص :  0223)يرى أ محد نه ادلين س يد    Blood Componentتركيـب ادلم 
حوا ى ثهاثة ليات  أ يمن جحم ادلم % 11و ى سائل شفاف مييل ا  ى احلون اأ صفر الفاحت  ومتثل البهازما نس بة  Plasma:  البهازما(  أ  

 .تقريباب 
من تركيب % 11ويه عبارة عن خهااي دموية يف شن كرايت تس بح يف بهازما ادلم ومتثل نس بة  Blood Corpuscles:  كرات ادلم(   

 .  نصف احلي  وتش رمل عىل كرات ادلم امحلراء وكرات ادلم البيضاء والصفاحئ ادلمويةادلم  أ ى ما يقار  حوا ى ليين و 
جموف مكرثى الشن وحبجم  بضة اليد  يقع بني الرئتني  عضيلعضو ابنف (  312ص : 6999) عايش زيتوك صفف ي  The Heart: القلـب

العضلية املتخصصة  وأ لياف  اأ لياف  يتأ لف من عدد كبري من الصدريومييل  ليهاب ا  ى اجلهة اليرسى يف التجويف  الصدريداخل التجويف 
رادية لها القدرة عىل اجيعلها تعمل كوحدة واحدة  وعضلــة القلب ال  سيتوبهازمعضهاتف متفرغة  صرية خمططة طولياب وغري منفصةل بيهنا أ تصال 

زالتف  وورختاءونقباض  ذا ما وضع يف حمول غ ايئ مناسب  ك  أ ن القلب يبدأ  ابلنبض ذاتياب  وله ا جند القلب ينبض حب بعد ا  من اجلسم ا 
ذ أ ن ال العضةل مس تقةل عن اجلهاز العصيب وال  اجلنيينيف التطور   بل تكون ياايت وعصا   وذلكل ال حيتاج ا  ى تأ ثري ادلماغ ا 
رشاداتتس تجيب  ال لتنظمي وتعديل د ات القلب حسب احلانة   وتب لها  دأ  حركة القلب يف منطقة خاصة يف اأ ذين ومين عند العصبية ا 

لعضةل القلب وما يجملبعها من مرور ادلم يف اأ وعية  وورختاءتسمى ضابط ويقار وينتج عن توا ى اليات ونقباض  أ ذينيفعقدة عصبية 
طقة الرشايني املوعودة يف اأ طراف القريبة   ه ا وميكن مهاحظة نبضات القلب بسهو  يف اأ نسان يف من Pulseادلموية ما يعرف ابلنبض 

يزداد )  والنشاط (انث أ كرثيف اال  )واجلنس ( يف اأ طفال أ كرث من الش با  والش يوخ)من سطح اجلسم  وذلكل غالباب ما يقاس نبض العمر 
ال أ نف ميكن القول بأ ن املعدل الطبيعي لنبض( ابزدايد اىفهود ( الطبيعي) العاديات القلب يف الشخص وك كل عند ارتفار درنة حرارة اجلسم  ا 

 .لي يومياب ( 0122)يف ادل يقة  ويصل ما يضخف القلب من ادلم حوا ى ( د ة)نبضة ( 01 – 11)عند الراحة تياوح بني 
 ا ى ان جحم الرضبة يزداد  نجمليوة تدريبات التحمل ( 91ص :  0222)يشري هباء ادلين سهامة     Stroke Volume   جحـم الرضبة 

 :نهاحظ ه ه الزايدة من خهال اجلدول التايل

 يوحض جحم الرضبة يف الراحة واىفهود( 6) عـدول رمق 
 جحم الرضبة القصوى جحم الرضبة يف الراحة املتغري

 مل 662 – 92 مل 01 – 11 غري مدر 
 مل 612 – 632 مل 92 – 92 مـدر 

 مل 002 – 612 مل 602 – 612 أ عىل مس توى
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أ ن زايدة جحـم ادلم املـدفور مـع   رضبـة مـن رضابت القلـب مـن أ مه أ سـ با  رسعـة  Editerby .J . M (2002 : P. 355-368 )يعترب و
 وابلتـايل  ويزيد جحم ادلفع القليب عىل حسا  زايدة جحم الرضبة أ ساساب وعند ذكل ينخفض معـدل القلـب  البدينرساين ادلم أ ثناء أ داء امحلل 

 . و  عىل ال عضةل القلب  وال يرتبط جحم الرضبة حبجم البطني أ ثناء ونبساط فقط ولكن ايضاب بقوة انقباضهايقل مقدار الطا ة املب
براهمي حيىي خليل  -32يف الوضع الرأ يس أ ثناء اجللوس أ و الو وف يقـل جحـم الرضـبة حـوا ى انف (  01ص : 0221) ك  يرى سعد ك ل طف   ا 

 632ا  ى حـوا ى  البـدينبيـ   ـد يصـل أ ثنـاء امحلـل  مليليـي 02ى الرايضني غري املدربني ا ى حوا ى عن الوضع وفقي  حيث يصل دل% 10
حلجم الرضـبة دلى الرايضـني هل  اأ  ىصملليليا   وترتبط زايدة جحم الرضبة بزايدة جحم ادلم الساري يف ادلورة ادلموية  وبصفة عامة فا ن احلد 

ملليلـي وذكل يف الوضـع  611.9ملليلي ويف املتوسط  022 – 622م عىل أ نف يياوح ما بني 6990 (اكرمبان)مدى مجملسع  حيث دلت دراسة 
  وهكـ ا يهاحـظ أ يضـاب مليلييا 660.9مبتوسط  دره . ملليلي 612 – 92انث ما بني حلجم الرضبة دلى اال    اأ  ىصالرأ يس  بي  يياوح احلد 

ــل دلى اال   اأ  ىصــأ ن احلــد  ـبة يق ــم الرضـ ــور  انثحلج ــف دلى اذلك ــوايلعن ــرد% . 01 حب ــة حلف ــاءة البدني ــدى الكف ـبة مب ــم الرضـ ــرتبط جح . وي
http://www.karicom.com/vb/showthread.php?t=8135  

براهمي حيىي خليل   Cardice outputادلفع القليب   بأ نف مكية ادلم اليت خترج يف    القبيلادلفع (  09ص : 0221) يعرف سعد ك ل طف   ا 
ن . مس مكعب من ادلم وتسمي ه ه ادلفعة ابدلفع القليب حلرضبة القلبية 02دورة  لبية من اأ ورطي وا  ى الرشاين الرئوي وتبلغ حوا ى  حيث ا 

  ذلا يهاحظ أ ن العبء .ليات دم 1-1ة يف ادل يقة وهناك ما يسمي ابدلفع القليب حدل يقة وهو حوا ى مر ( 02-12)ه ه ادلفعة تتكرر حوا ى 
طن دم وحب يصبح اجلسم حمافظاب  12.222العضيل الوا ع عىل القلب طيةل حياة الفرد من دفع ادلم يصل حوا ى عدة مليوانت أ ي حوا ى 

نف يتجمع ادلم يف الرئتني أ و عىل توزان ادلورة ادلموية ينبغي أ ن يكون متوس ط ادلفع الاكمن من البطني مجملساوايب وعىل النقيض من ذكل فا 
 .أ عضاء اجلسم اأ ررى  ذلا فأ ن ادلفع القليب يف ادل يقة يتو ف عىل ادلفع يف النبضة الواحدة وعىل رسعة القلب

براهمي حيىي خليل  نجمليوـة الـزايدة يف جحـم  اأ  ىصـان ادلفع القليب يزداد عند معدل العمل ابحلد (  09ص :  0221) و يرى سعد ك ل طف   ا 
ق /لـي 01 – 02ق بيـ  يصـل ا  ى حـوا ى /لي 61ا  ى  61حدلفع القليب دلي غري املدربني من  اأ  ىصاحلد  ويياوحالرضبة ويف معدل القلب  

   .ق دلي املدربني تدريباب عالياب عىل التحمل /لي 12بني وا  ى حوا ى حلمدر 

أ ن تـدفق ادلم خـهال اأ وعيـة ادلمويـة يـؤدى ا ى حـدوث ( 601ص :   0221)ي كر محمد عىل القـط   Blood Pressure:  ضغـط الـدم 
 -:اباليت ى دفع اود من الزئبق وهناك  ياسني نعرفه  ضغط عىل ندار تكل اأ وعية وه ا الضغط يقاس بعدد امللمييات يف ادلم اذلى يؤدى ا

 الضغط عندما ينقبض القلب(  6
 (فية الراحة بني نبضات القلب)الضغط عندما ينبسط القلب (  0

 ونبسـاطيأ مـا الضـغط بـني النبضـات فيسـمى ابلضـغط  Systolicفالضغط داخل اأ وعية عندما ينقبض القلب يسمى ابلضـغط ونقبـايض 
Diastolic  602هـو  وونبسـاطيلضغط ادلم ونقبـايض  املثايليراتح فهيا القلب بني النبضات تسمى انبساط واملس توى  اليتأ ن الفية – 

ضغط ادلم ونقبايض يزداد بجملناسب مع شـدة العمـل املـؤدى أ ن مكيـة أ كـرب مـن ادلم تتـدفق يف اأ وعيـة  التوايل  أ نزئبق عىل / ملمييي  92
ذا اكنت اأ وعية ادلموية غري مرنة أ يعند  ادلموية  . حلظة تؤدى ا ى انفوارها ا 

نف حيدث ضغطاب معيناب عىل اأ وعيـة ادلمويـة تسـمى ضـغط  ادلم عندما يرفع القلب ادلم برضابت متتالية ا ى أ هجزة اجلسم عرب اأ وعية ادلموية فا 
 .  ييس بقوة دفع القلب حدلم  وك كل نتاج مقاومة اأ وعية ادلموية له ا ادلموه ا الضغط يف الوا ع نتاج  وة رضابت ادلم اذلي يتأ  ر بشن رئ

زايدة ضـغط ادلم   وابلتـايلأ ن زايدة جحم ادلم س تؤدى ا ى زايدة الضغط عـىل اأ وعيـة ادلمويـة ( 01 ص: 0221)وأ ررون  ي كر أ مني اخلويل
        . ومبعىن أ رر أ ن ضغط ادلم هو ضغط ادلم عىل ندران اأ وعية ادلموية

منطقـة  يفا ى ان ضغط ادلم هو القوة احملركـة حـدلم داخـل اجلهـاز ادلوري حيـث يسـري ادلم ( 019ص : 6993)تشري أ مال كحيل محمد فايد 
حيث ينقبض البطني ويرسـ لينتقـل ادلم ا  ى منطقـة  اأ ورطيذات ضغط دم عايل ا  ى أ رر ا ل ضغطا فادلم ينتقل من البطني ويرس ا  ى 

 وذيني اأ مين حلقلب  يفحيث يصب مرة أ ررى  لل وردةا  ى الرشايني مث ا  ى الشعريات ادلموية مث   اأ ورطيومن  اأ ورطي ى ا ل ضغط و

ان هنـاكل عـدة عوامـل فسـ يولوعية تـؤ ر تـأ ثرياب (  603ص :  0223)يرى أ محد نهـ ادليـن  العـوامل الفس يولوعية املؤ رة عىل ضغط ادلم 
 -:ميكن ا جيازها فامي ييلمبارشاب عىل ضغط ادلم 

 عند اأ طفال يكون ضغط ادلم منخفض:  السن  -
 هناكل زايدة طفيفة يف ضغط ادلم بعد تناول الوعبات:  هضم الطعام -

 تسبب ه ه احلاالت زايدة ملحوظة يف ضغط ادلم: احلاالت ونفعالية والعاطفية -

ذا اكنت تصاحب:  النوم - ال ا   ف أ حهام عادة ما يقل ضغط ادلم أ ثناء النوم ا 

 .يؤدى ا  ى زايدة مؤ تة يف الضغط ونقبايض ورسعان ما يعود ا  ى مس تواه الطبيعي بعد  ليل:  البديناىفهود  -

 .وضع أ رر يتخ ه اجلسم أ يخيتلف ضغط ادلم عند الو وف عنف عند اجللوس أ و :  وضع اجلسم  -

http://www.karicom.com/vb/showthread.php?t=8135
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 .ا  ى حوا ى الساعة يرتفع ضغط ادلم ونقبايض نجمليوة التدخني ويس رمر تأ ثريه : التدخني 
 طريقة  ياس ضغط ادلم

 وعنـد والقلـب ادلمويـة ادلورة حـا  عىل التعرف يف كربى امهية ادلم ضغط أ ن لقياس(  692 ص:  6999) سهامة ابراهمي ادلين ويشري هباء

ذ السـ امي  بدين  (Systolic)هجد  اداء  الضـغط ارتفـار أ ن ونقبـايض  يتبـني الضـغط ارتفـار عـادة نهاحـظ فأ نـف املتوسـط فـوق اجلهـد أ ن ا 

(Diastolic)  يف ادلم عراين يف الكبري لهارتفار نجمليوة يكون العنيف البدين اجلهد أ ثناء وونقبايض ونبساطي الضغط يف طفيف تغري مع 
 .ادلموية ووعية

نسان يقاس عىل الرشاين ( 09-00ص:  6999)ي كر محمد نه ادلين رضوان   ابس تخدام هجاز  العضديأ ن ضغط ادلم يف اال 
يعمل ابلضغط  Manometer مانوميسفيجمومانوميي وس عة طبية  وتس تخدم يف احلارض بعض اأ هجزة احلديثة اخلالية يف الهواء وتشمل 

     . Glass Tube الزنايجق من هجاز الزئب حلهواء بدال اليدوي
 ( 0) ندول رمق 

 د يقة/يوحض أ  ر وضع اجلسم عىل مكية ادلم ابملليليي يف   رضبة ابحلي
 ابمللمييمكية ادلم املدفور يف ادل يقة  ابمللمييمكية ادلم يف   رضبة  وضع اجلسم
 3.0 11 الو وف
 1.0 01 الر ود

 
 -:ادلراسات املشاهبة

داء اعل احلركية عىل أ هجزة اعباز)بعنوان ( 6991)يران دراسة أ محد  التعرف و دف ا  ى دراسة  (دراسة بعض املتغريات الفس يولوعية أ 
السـعة   بعض املتغريات الفس يولوعية أ داء اعل احلركية عىل أ هجزة اعباز  بل وبعد أ داء اعل احلركية   واملرمثةل يف معدل مرات التنفسعىل 
  و د مت ارتيـار عينـة اديـة  الوصفيواس تخدام الباحث املهنج   ونبساطيضغط ادلم  ونقبايضة معدل رضابت القلب ضغط ادلم احليوي

العبـني   وأ ظهـرت نتـاجئ هـ ه ادلراسـة وعـود زايدة ( 9)حلجمبـاز وبلـغ عـددمه  املهـيابالميـاد  واملقيـدين املهـي القـويمن العيب الفريق 
ملحـوظ يف السـعة احليويـة  اخنفـاضك  يونـد    ونقبايضضغط ادلم   معدل التنفس رضابت القلب ) ات الفس يولوعية املتغري  يفملحوظة 

 .ابلنس بة أ داء اعل احلركية عىل أ هجزة اعباز الس تة  ونبساطيوضغط ادلم 

 البيولويجو دف ا  ى التعرف عىل الربوفيل  (لهاعبات املسابقة الس باعية البيولويجالربوفيل )بعنوان ( 6991)دراسة حسر محمد أ محد 
و امت الباحثة  الس باعي العبف ملجملسابقات ( 61)عىل عينة  وايا  الوصفي و د اس تخدمت الباحثة املهنج  الس باعية لهاعبات املسابقة 

عراء بعض القياسات  وأ ظهرت  ادلم وبعض  ياسات ( لهوائية والهاهوائية والسعة احليويةالقدرة ا يفمرمثةل )والفس يولوعية  املورفولوعية اب 
 .والتنبؤ مبعاد  لتقيمي مس توى أ داء الهاعبات الس باعيالنتاجئ تقيمي حلا  العبات مسابقات 

عىل  املسحي واس تخدم الباحث املهنج املبارزة بهاعيباخلاص  الفس يولويجو دف ا  ى التعرف عىل الربوفيل ( 0223)دراسة أ سامة صهاح 
 وونبساطي ونقبايضس نة   وأ ظهرت أ مه النتاجئ زايدة معدل النبض  وضغط ادلم ( 02)املبارزة ميت  ال عىبالعب من ( 60)عينة  وايا 

حلجهاز  الوظيفيلهاعبني غري ادلوليني عن الهاعبني ادلوليني   وتقار  مؤرش اس هتهاك اأ كسوني لعضةل القلب   واخنفاض مس توى العمل 
 .لهاعبني ادلوليني عن غري ادلوليني  التنفيس

نامعة البهة   لكية  م بعنوان أ  ر اجلهد البدين عىل التغريات احلادثة جلهازي ادلوران والتنفس لهاعيب كرة القدم0221دراسة ع ر نامس  
 ادلوران والتنفس لهاعيب كرة القدم يف حا  الراحةا ى التعرف عىل التغريات الفس يولوعية جلهازي ادلراسة   هدفت  اليبية الرايضية

التعرف عىل الفروق يف التغريات الفس يولوعية جلهازي ادلوران والتنفس  و التغريات الفس يولوعية جلهازي ادلوران والتنفس بعد اجلهد البدينو 
 عع البياانت واكنتالعب  واس تخدمت ورتبارات ( 00)اس تخدم الباحث املهنج الوصفي  وبلغ جحم العينة   ورتبارات القبلية والبعدية

تغريات يف  ياسات عضةل القلب   :مس توى من وس تعداد الوظيفي والتغريات اليامكية عىل وهجزة الوظيفية ويه هناك امه النتاجئ أ ن 
مرات  جحم الهواء املتنفس وعدد)لرئة التغريات  يف وظائف اوونبساطي مضن احلدود الطبيعية   احملافظة عىل معدل الضغط ونقبايض 

زايدة يف مكية ووكسوني يف معدل رضابت القلب و  البس يطفار عدم القدرة الوظيفية يف احملافظة عىل ورت ( التنفس واتهتوية الرئوية 
التنفس عىل حسا  مكية جحم الهواء  الزايدة يف اتهتوية ابدل يقة يف عدد مراتء الكبري الوا ع عىل عضةل القلب و املس هتكل مما يدحل عىل العب

 .املتنفس 

الس هتهاك وكسوني ومس توى  اأ  ىصأ  ر برانمج تدرييب مقيح عىل معدل رضابت القلب واحلد )دراسة دولت سعيد محمد أ محد بعنوان 
يب العيب املسافات املتوسطة خهال ربانمج املقيح لتدر الادلراسة ملعرفة أ  ر  تهدف (يف بعض مسابقات أ لعا  القوى ابلسودان الرمقيالتقدم 

الباحثـة  واسـ تخدمت    السـ هتهاك وكسـوني اأ  ىصـفية اال عداد عىل بعض املتغريات الفس يولوعية املرمثةل يف معدل رضابت القلب واحلـد 
جبامعة السـودان   ومت مجـع البيـاانت عـن طريـق ورتبـارات  التكويين العلمي العباب ابملركز( 61)  واياعينة ادية املهنج التجرييب وارتارت 



 0202ديسمرب  -يوليو  / و العرشون التاسعالعدد  -جمةل العلوم الرايضية و املرتبطة 
ISSN 2518-5470 

511 
 

السـ هتهاك  اأ  ىصـ ل متوسط الرضابت عند الراحة  ميسن يف مس توى احلـد و لقلب ان يف مس توى معدل رضابت واكنت أ هـم نتاجئ التحس
 .اأ كسوني

عراءات   :ادلراسةا 
 .ملناسبتف لطبيعة وأ هداف ادلراسة الوصفي وذكلاملهنج  أ عرمد الباحثان :املهنج

 .الطويةل والس باحة حلمسافاتمنتخبات الفرق القومية لكرة السةل  ال عىبمن  يتكون جمرمع ادلراسة :جمرمع ادلراسة

 ارتريوا ابلطريقة القصدية   اس باح( 01)من العيب كرة السةل و العبا ( 01)عدد تكونت عينة ادلراسة من  :ادلراسةعينة 
ويمت فهيا اس تخدام وهجزة اخلاصة هب ه  مجع بياان ا الفس يولوعية يفورتبارات واملقاييس اعرمدت ه ه ادلراسة عىل  :البياانتأ دوات مجع 
 :القياسات ويه

 .متخصص ياس ضغط ادلم ابس تخدام هجاز سفيجومايرن عن طريق طبيب  -

 عن طريق اس تخدام املعاد  التالية  القليب ياس جحم ادلفع  -

 القلب       معدل× الرضبة جحم =  القليبجحم ادلفع 
  2.21+622( = 3مس)جحم الرضبة : طريق اس تخدام املعاد  التالية  ياس جحم الرضبة عن  -

 ( .العمر الس نوات ) { 0.6} -ونبساطيالضغط { 0.6} – (ونبساطيضغط ادلم  – ونقبايضادلم  ضغط)
أ سلو  تطبيق ورتبار مث اعادة تطبيقف بعد مىض أ س بور  معامل الصدق والثبات اس تخدم الباحثان ال جياد:الثبات والصدق اال حصايئ

العبني مخسة من منتخب الس باحة ومخسة من منتخب كرة السةل من نفس جمرمع عينة البحث ومن خارج ( 62)من التطبيق اأ ول عىل 
 . العينة وصلية حلبحث

 ( 3) ندول رمق 
دراسة  يوحض معامل الصدق والثبات ملتغريات اـل

 معامل التطبيق الثاين يق اأ ولالتطب  املتغريات الرمق
 الثبات

معامل 
 ر م ر م الصدق

 2.99 2.903 0.30 91.91 0.69 93.01 جحم الرضبة 6
 2.91 2.991 9.90 601.1 62.00 603.691 ضغط ادلم 0
 2.90 2.911 6.11 0.9 6.00 0.0 ادلفع القليب 3

وأ ن ( 2.99ا  ى  2.96)ما بني  احنهأ ن معامهات الصدق والثبات لهارتبارات يف املتغريات الفس يولوعية ( 3)يتضح من اجلدول رمق 
حصائياب عند مس توى  والثاين دالدرنات ورتباط بني التطبيق اأ ول   .ثبات تكل ورتباراتصدق و مما يدل عىل ( 0.05)ا 

يف   أ دوات ومساعدين بدأ  الباحثانبعد القيام ابدلراسة وس تطهاعية والتأ كد من توفر وماكانت اخملتلفة من ماكن وجتهزي:تطبيق املقياس 
 .تنفي  القياسات

س باح يف اندى الكشافة البحرية بواسطة الطبيب اخملتص لقيـاس ضـغط ( 01)أ خ  القياسات لس بايح املسافات الطويةل والبالغ عددمه :  أ والب 
الس هتهاك وكسوني والطـول والـوزن  اأ  ىصادلم  والنبض ورسعة التنفس وربري املعمل لقياس الهميونلوبني  ك   ام املساعدين بقياس احلد 

هاعـيب منتخـب اخلاصة ب  أ خ  القياساتومت.القياسات مدة ثهاثة أ ايم متتالية واس رمرتاخلاصة لهاعيب س باحة املسافات الطويةل و  البياانت 
 .أ ايم ( 3)العباب مبلعب مجمع طلعت فريد أ يضاب بواسطة الطبيب واملساعدين واس رمرت القياسات ملدة ثهاثة ( 01)كرة السةل والبالغ عددمه 

 :ائية املعاجلات وحص -
 مج ك/  ك س مج=  احلسايباملتوسط   .6

 0(َس  –س ) مج       =املعياري ر وحنراف .  0
 ن       
 (مج ص( )مج س) –( ص× س )ن مج = اجلدولية    ½.  3
 
 0(مج ص) – 0مج ص) 0(س)مج  – 0ن مج س)           

 0س  -  6س         T  . Test( ت)ارتبار   .1

 0غ  -  6ر       

 6 -ن         
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 النس بة املئوية  .3
 وولتواء مي معامهات التفلطح  .1

 عرض ومنا شة النتاجئ
 (1) ندول 

 منتخب كرة السةل  ال عىبيوحض نتاجئ متغريات 
وحنراف  احلسايباملتوسط  املتغريات

 املعياري

 ولتواء التفلطح

 2.290- 2.922 9.102 90.296 جحم الرضبة

 6.019- 1.192 0.009 01.690 ونبساطيضغط ادلم 

 2.306- 6.009- 9.109 603.222 ونقبايضضغط ادلم 

 2.166 2.111- 6.399 1.191 القليبادلفع 

 (  3±) يع  مي معامهات ولتواء ما بنييتضح أ ن مج  حيثالسةل  منتخب كرة  لهاعيبملتغريات البحث  اال حصايئ التوصيف( 1)يوحض ندول 
 ( 1) ندول 

 ةــــاملسافات الطويل منتخب س باحـي لهاعيبيوحض نتاجئ متغريات البحث 
 ولتواء التفلطح املعياريوحنراف  احلسايباملتوسط  املتغريات

 2.191 2.316- 1.260 92.121 جحم الرضبة

 2.961- 2.011- 1.111 00.902 ونبساطيضغط ادلم 

 2.900 6.601 66.290 601.222 ونقبايضضغط ادلم 

 2.132 2.191- 6.166 0.900 القليبادلفع 

) يتضح أ ن مجيع  مي معامهات ولتواء ما بـني  حيثالس باحة  املنتخب لكرة  لهاعيبملتغريات البحث  اال حصايئ التوصيف( 1)وحض ندول ي
±3 . ) 

 .متغري جحم الرضبة يفالس باحة   والعيبمنتخب كرة السةل  ال عىبدال  الفروق اال حصائية بني 
 (1)ندول 

 منتخب كـرة السةل والس باحة حلمسافة الطويةل ا جحم الرضبة  ال عىبدال  الفروق اال حصائية بني 
 (ت) مية 

 احملسوبة

 وحنراف حلفروق النس بة املئوية
 املعياري

 املنتخبات املتوسط احلسايب

0.960* 
 منتخب كرة السةل  العيب 90.296 9.102 3.099%

 منتخب الس باحة  العيب 92.121 1.260

 6.323=  2.21اجلدولية عند مس توى دال  ( ت) مية * 
( ت) يـد البحـث حيـث أ ن  ميـة  متغري جحم الرضبة يفوعود فروق دا  ا حصائيا بني منتخب كرة السةل ومنتخب الس باحة ( 1)يوحض ندول 

 (.مكس توى رأ يس)لصاحل العىب منتخب كرة السةل  2.21اجلدولية عند مس توى دال  ( ت)احملسوبة أ كرب من  مية 

ن الـزايدة يف أ   ـ جحـم لرضـبة القلـب انجتـة عـن التـدريب الـراييض يـرتبط بضـخامة عضـةل القلـب ( 91ص: 0221)أ شار محمد عىل القط  ا 
م مع   رضبة  وتربز أ مهية متزي الراييض يرتبط بزايدة  وة ونقباض مع اأ خ  يف وعتبار عن أ    دفع حدل البطننيوانقباضها  وأ ن كرب جحم 

لعدة س نوات عن الشخص اذلي يتدر  شهوراب  ليةل ا ى جحم الرضبة القلبية  ومبعىن أ رر فـأ ن جحـم الرضـبة هـو احملـدد الرئييسـ  يتدر اذلي 
 . Vo2 maxأ مهية ادلفع القليب وك كل 

ويرتفـع  مليلـي  12جحم ادلم املدفور يف القلب يف   رضبة من رضابتف  ويبلـغ يف الراحـة دلى الشـا  متوسـط احلجـم غـري املتـدر  حـوا ى 
مليلـي ويرتفـع يف  92أ ما دلى الشخص الراييض فيبلغ يف الراحـة حـوا ى  الشدة املرتفع  البدينمليلي يف اجلهد  662 – 622ليصل ا  ى حوا ى 

ويرتبط جحم ادلفعة ا  ى حد ما حبجم القلب اذلي يعرمد عىل مساحة سطح اجلسـم  ويتـأ  ر جحـم . 612 – 612ا  ى حوا ى  اأ  ىص لبدينااجلهد 
أ ثنـاء اجلهـد  ك  أ ن مشاركة عضـهات صغـــري ومو عها   ك  يتأ  ر مبقدار العضهات العامةل البدينادلفعة بوضع اجلسم أ ثناء الراحة وأ ثناء اجلهد 

ــدين ـبة الخنفــاض العائــد  اخنفــاضتقــود ا  ى زايدة رضابت القلــب ( اجلــزء العلــوى مــن اجلســم)وخاصــة اليــدين  الب  الوريــديجحــم الرضـ
(Chukwuemak 6991  :09ص ) 
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أ ن العـيب منتخــب كـرة السـةل يرمتعـون بسـطح اجلسـم اخلــاريج أ كـرب مـن سـطح عسـم العـيب منتخــب )نتـاجئ هـ ا الفـرض  يعـزى الباحثـان
 .اكن جحم الرضبة أ كرب ك  يرتبط جحم الرضبة حبجم القلب ومسطح اجلسمالس باحني  ذلكل 

من الناحيتني  عايله ه النتاجئ ا ى طبيعة   نشاط ممارس سواء اكن كرة السةل أ و الس باحة وما يتطلبف   مهنم من ب ل هجد  ويرعع الباحثان
ال أ ن   نشـاط خيتلـف البدنية والفس يولوعية   مما يؤدى ا ى زايدة جحم الرضبة ال مداد اعـ الوسـط اذلى ميـارس  يفزاء اجلسـم ابأ كسـوني   ا 

   يفك  ترعع الباحثة ه ه النتاجئ ا  ى تأ ثري اجلاذبية اأ رضـية ( الس باحة يف وأ فقيالسةل  يف اودي)امل رسة  يففهيا ابال ضافة ا ى وضع اجلسم 
عـىل الصـدر واجلـ ر  وضع مما يؤدى ا  ى ارتهاف جحم مكية ادلم حلرضبة الواحدة  ابرتهاف نور النشاط املـ رس   حيـث يسـبب ضـغط املـاء

٪ مـن 32كـرث مـن أ  ماكنة عالية يف ارتبار السعة احليوية واليت تـزداد عنـدمه  أ ثناء الس باحة زايدة اق اتهتوية الرئوية وحيتل الس باحون ب كل
ن الوضـع اأ فقـي حلجسـم أ ثنـاء السـ باحة خيلـص اجلسـم. املفيضة  ك  تزداد رسعة التنفس عةالس مـن تـأ ثري اجلاذبيـة اأ رضـية ويسـهل اـل  وا 

 واليت" وتتفق ه ه النتاجئ مع نتاجئ دراسة حمسن عىل أ بو النور. فيقوي القلب وينشط ادلوران  القلب  فزيداد جحم ادلم اذلي يدفعف يف ادل يقة
واملهامكــة ( املصــارعني مكســ توى أ فقــي ورأ يس معــاب ( )مكســ توى أ فقــي)ت وعــود فــروق دا  ا حصــائياب يف الكفــاءة احليويــة بــني الســ باحة أ ظهــر 

جيابيـاب عـىل مما رسـ هيا مكس توى رأ يس ولصاحل الس باحة مكس توى أ فقي حيث أ ن تأ ثري ممارسة الس باحة عىل الـرئتني والكفـاءة احليويـة تـؤ ر تـأ ثرياب ا 
نتاجئ دراسة أ محـد يـران  حني أ ظهرت يف  اوماب يف الوضع اأ فقي وهل تأ ثري ا جيايب البديناريس املصارعة واملهامكة وممارسة النشاط أ فضل من مم

ادلراسـة  فـرضوهـ ه النتـاجئ ميقـق   رضابت القلب ابلنس بة أ داء اعل احلركية عىل أ هجزة اعبـاز السـ تة  يفوعود زايدة ملحوظة ( 6991)
 .واذلى ينص عىل توند فروق دا  ا حصائية يف جحم الرضبة بني العيب   من السةل والس باحة  وول

 .منتخب الس باحة ا متغري ضغط ادلم والعيبمنتخب كرة السةل  العيبدال  الفروق اال حصائية بني 
 (0) ندول 

  ونبساطيضغط الـــدم  يفحلمسافات الطويةل  السةل والس باحةمنتخب كرة  العيبدال  الفروق اال حصائية بني 
 (ت) مية 

 احملسوبة

 النس بة املئوية
 املعياري وحنراف حلفروق

املتوسط 
 احلسايب

 املنتخبات

0.191* 
 منتخب كرة السةل  العيب 01.690 0.009 1.319%

 منتخب الس باحة  العيب 00.902 1.111

 6.323=  2.21اجلدولية عند مس توى دال  ( ت) مية * 
 يـد البحـث حيـث أ ن  ونبساطيمتغري ضغط ادلم  يفوعود فروق دا  ا حصائيا بني منتخب كرة السةل منتخب الس باحة ( 0)يوحض ندول 

 (.مكس توى أ فقي)منتخب الس باحة  العيبلصاحل  2.21اجلدولية عند مس توى دال  ( ت)احملسوبة أ كرب من  مية ( ت) مية 

 ( 9) ندول 
  ونقبايضضغط ادلم  يفحلمسافات الطويةل  السةل والس باحةمنتخب كرة  العيبدال  الفروق اال حصائية بني 

 (ت) مية 
 احملسوبة

 النس بة املئوية
 املتوسط احلسايب املعياري وحنراف حلفروق

 
 املنتخبات

 منتخب كرة السةل  العيب 603.22 9.109 1.990% *3.993

 منتخب الس باحة  العيب 601.22 66.290

 6.323=  2.21اجلدولية عند مس توى دال  ( ت) مية * 
( ت)حيـث أ ن  ميـة   ونقبـايضمتغري ضـغط ادلم  يفوعود فروق دا  ا حصائيا بني منتخب كرة السةل ومنتخب الس باحة ( 9)يوحض ندول 

 (.مكس توى أ فقي)منتخب الس باحة  العيبلصاحل  2.21اجلدولية عند مس توى دال  ( ت)احملسوبة أ كرب من  مية 

وا ه ا الوضع تقل فيف اجلاذبية اأ رضية  نظرا لوعـود وسـط  أ فقيه ه النتاجئ ا  ى أ ن رايضة الس باحة متارس من وضع اجلسم  ويرعع الباحثان
هـ ه النتـاجئ ا ى ارـتهاف  كـ  ترعـع الباحثـة(.  مكسـ توى أ فقـي)لصاحل السـ باحني  ونقبايضضغط ادلم  يفمما يؤدى ا ى وعود تغريات  مايئ

كـ   ـد ترعـع ا ى وعـود تغـريات فسـ يولوعية حادثـة يف  رشايني اجلسم تبعا الرتهاف أ وضار اجلسم الراس ية واأ فقية   يف ونقبايضالضغط 
خهال املعـاد  الـيت يـمت  كتةل البطني ويرس الناجتة عن مواهجف اأ ح ل اخلارعية يف مرحةل اال عداد واملنافسات وما تتخلهل من شدة عالية ومن

 حسا  كتةل البطني اأ يرس واليت تتكون اطرافها من جحم البطني ومسك اجلدار اخللفي حلبطني ويرس واحلاعز البطيـين والـيت اكنـت يف تغـري
توصـلت ا  ى زايدة معـدل النـبض   واليت( 0223)وتتفق ه ه النتاجئ مع نتاجئ دراسة أ سامة صهاح  مسببة كرب كتةل البطني اأ يرس فس يولويج

لهاعبني غري ادلوليني عن الهاعبني ادلوليني  وتقار  مؤرش اس هتهاك اأ كسوني لعضـةل القلـب واخنفـاض  وونبساطي ونقبايضوضغط ادلم 
ة   من متو ى خمتـار حسـن ك  تتفق ه ه النتاجئ مع نتاجئ دراس  لهاعبني ادلوليني عن غري ادلوليني  التنفيسحلجهاز  الوظيفيمس توى العمل 

ن متويل  اليت توصلت ا ى ان أ كرث اأ لعا  كفاءة يه س باحة املسافات الطويةل  يلهيا س باحة املسافات القصرية واكن تأ ثري السـ باحة أ فضـل مـ
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 عـن سـ باحة املسـافات العا  القوى بنوعهيا ك كل تأ ثري ممارسة تدريب الس باحة يف املسافات الطويةل أ فضـل يف تمنيـة اجلـدل ادلوري التنفيسـ
يف القصرية   ك  توصلت دراسة ع ل ادلين عبد العزيز وجمدى محمد أ بو زيد  ونـاءت نتاههـا عـن متـزي العـيب كـرة املـاء عـىل العـيب كـرة اليـد 

 متـزي العـيب السـ باحة عـن السعة احليوية وك كل الكفاءة احليوية  ونتاجئ دراسة     مسرية طف محمود ومسرية أ محد ادلرديري   واكنـت أ مه النتـاجئ
" ,Cordauin etal  وكوردين وأ ررون " ذكل دراسة عبد العزيز عبد امحليد عبد الهادي يفالعيب اجلري يف  ياس السعة احليوية   واتفقت 

 ياس السعة حيث أ ظهرت أ مه النتاجئ وعود فروق دا  ا حصائية بني العيب الس باحة وأ لعا  القوى يف "  ,Coast et. Al  كوست وأ ررون 
ه ه النتاجئ مع نتاجئ دراسة أ مينـة أ محـد محمـد عـامثن أ يضا وتتفق (. مكس توى أ فقي)احليوية حلرئتني  وأ يضاب الكفاءة احليوية لصاحل العيب الس باحة 

تهيا أ ن س بايح املسافات الطويةل يرمتعون بسعة حيوية مطلقة أ كرب من العـيب عـري املسـاف ات الطـويةل حيـث واكنت أ مه النتاجئ اليت توصلت ا 
 القاعـديأ ن  يـاس ضـغط ادلم أ ثنـاء الراحـة حيـدد اخلـط ( 00ص :    م 6999)يوند فروق دا  ا حصـائياب   حيـث يؤكـد محمـد نهـ ادليـن 

واترمرينات عىل ضغط ادلم  حيـث يسـ تخدم  ذكل مكةلـك يف  البديناذلي ميكن وس تفادة منف يف مقارنة تأ ثري املنشود   Baselineاأ سايس 
ضغط  يفوعود زايدة ملحوظة ( 6991)نتاجئ دراسة أ محد يران  حني أ ظهرت يف   عىل ضغط ادلم البدينمي تأ ثري اأ مناط اخملتلفة حلمجهود تقو

 .ابلنس بة أ داء اعل احلركية عىل أ هجزة اعباز الس تة ونبساطيك  يوند اخنفاض ملحوظ يف السعة احليوية وضغط ادلم   ادلم ونقبايض 
توصلت نتاهها ا  ى وعود فروق دا  ا حصائية يف السعة احليوية حلرئتني بني أ فراد  اليتك  تتفق ه ه النتاجئ مع دراسة حييي عبد السميع اكمل 

 .لصاحل الس باحني الهويكعينة الس باحة وأ فراد العينة حلس باحني والعيب 
حصائية يف احلد  لصاحل الس باحني ويبدو أ ن  الهويكأ فراد عينة الس باحة مع أ فراد عينة الس هتهاك وكسوني   اأ  ىصوتوند فروق دا  ا 

 . نشاط الس باحة حيقق اأ  ر وجيايب حلواذبية اأ رضية حدلورة ادلموية والتنفس  ويعمل عىل جتنب أ اثرها بعكس نشاط السةل

باحة واحد من ردود الفعل الفسـ يولوعية الـيت يقـوم هبـا ه ه النتاجئ ا  ى أ ن اخنفاض الضغط ادلموي ونبساطي لهاعىب الس   ك  يرعع الباحثان
م 6991)ي ونقبايض حيث ي كر ايسني طـف عسم الراييض لتقليل العبء الوا ع عىل عضةل القلب  وتقليل الزايدة احلاصةل يف الضغط ادلمو 

 . موي ونبساطي ان الهاعبني املتدربني اثناء اداء اجلهد البدين حيدث دلهيم ا خنفاض يف الضغط ادل(  609: 
بـني العـيب    وونبسـاطي ونقبـايضواذلى ينص عىل وعود فروق دا  ا حصائية يف ضـغط ادلم  وه ه النتاجئ ميقق الفرض الثاين حدلراسة

 .املسافات الطويةل س بايحمن السةل والس باحة لصاحل منتخب 
 .القليبمتغري ادلفع  يف والعيب الس باحةمنتخب كرة السةل  العيبدال  الفروق اال حصائية بني 

 ( 9)ندول 
   القليبادلفـــــع  يفمنتخب كرة السةل و الس باحة حلمسافات الطويةل  العيبدال  الفروق اال حصائية بني 

 (ت) مية 
 احملسوبة

 النس بة املئوية
 حلفروق

وحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

 املنتخبات

0.216* 
 منتخب كرة السةل  العيب 1.191 6.399 0.101%

 منتخب الس باحة  العيب 0.900 6.166

احملسوبة أ كـرب ( ت)حيث أ ن  مية  القليبمتغري ادلفع  يفوعود فروق دا  ا حصائيا بني منتخب كرة السةل ومنتخب الس باحة ( 9)يوحض ندول 
 (.مكس توى أ فقي)منتخب الس باحة  العيبلصاحل  2.21اجلدولية عند مس توى دال  ( ت)من  مية 

ه ه النتاجئ ا  ى أ ن رايضة الس باحة متارس من وضع اجلسم اأ فقـي وا هـ ا الوضـع تنعـدم فيـف اجلاذبيـة اأ رضـية نظـرا لوعـود  ويرعع الباحثان
 (.مكس توى أ فقي)لصاحل الس باحني  القليبادلفع  يفمما يؤدى ا ى وعود تغريات  مايئوسط 
أ ظهرت أ ن نشاط الس باحة حيقق اأ  ر وجيايب حلواذبيـة اأ رضـية عـىل  اليت( م0223 :اكملحييي عبد السميع )ع دراسة ه ه النتاجئ م واتفقت

( م 0221 عـ ر نـامس) تتفق ه ه النتاجئ مع نتـاجئ دراسـة  السةل  ك ادلورة ادلموية والتنفس ويعمل عىل جتنب أ اثرها السلبية بعكس نشاط 
 .س تعداد الوظيفي والتغريات اليامكية عىل وهجزة الوظيفية يه تغريات يف  ياسات عضةل القلبأ ن مس توى واظهرت  واليت

ال القلـب يف الراحـة تبعـاب الرـتهاف وضـع اجلسـم  حيـث يقـل مقـدار ادلفـع  ارتهافأ ن ( 121ص:   0223)ويشري أ بو العها عبد الفتاح 
ملليلـي مـن ادلم  922 – 322وضع اجلسم من اأ فقي عن الوضـع الـرأ يس فـا ن حـوا ى القليب يف الوضع الرأ يس عنف الوضع اأ فقي وعند ميويل 

أ ثناء الراحة يف الوضع الـرأ يس % 02يقل بنس بة   الصغرىجحم ادلم الساري يف ادلورة  املركزيتتوف ا  ى اأ طراف السفيل  وذلا فا ن جحم ادلم 
جحم الرضبة  وذلكل فا ن جحـم الرضـبة يف الوضـع الـرأ يس يقـل  اخنفاضيؤدى ا  ى  املركزيعن وضع الر ود  وك  هو معروف أ ن نقص جحم ادلم 

 . عن الوضع اأ فقي  وك كل فا ن معدل القلب أ ثناء الراحة يكون أ عىل يف الوضع الرأ يس عن الوضع اأ فقي% 12مبقدار 
م ادلفع القليب بني العيب الب من السةل والس باحة واذلى ينص عىل توند فروق دا  ا حصائية يف جح وه ه النتاجئ ميقق الفرض الثالث حدلراسة

 .لصاحل منتخب العيب س باحة املسافات الطويةل
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ويف ضوء املعاجلات اال حصائية ومنا شة النتاجئ وتفسريها توصـل الباحثـان ا ى وسـ تنتانات  واال عراءات من وا ع البياانت  :وس تنتانات
 :االتية

مسـ توى )لصاحل السـ باحني  وونقبايض ونبساطيتوند فروق دا  ا حصائية بني منتخب كرة السةل ومنتخب الس باحة يف ضغط ادلم  -6
 (.أ فقي

حصائية بني منتخب كرة السةل ومنتخب الس باحة يف جحم ادلفع القليب لصاحل الس باحني  -0  (.مس توى أ فقي)توند فروق دا  ا 

حصائية بني منتخب كرة السةل ومنتخب الس باحة يف جحم الرضبة لصاحل منتخب كرة السةل  -3  (.مس توى رأ يس) الوطينتوند فروق دا  ا 

أ ن الفرق يف بعض املتغريات الفس يولوعية يعطى دال  عالية نداب  عىل أ ن الوضـع اأ فقـي يف السـ باحة يعتـرب اأ فضـل يف ميسـني كفـاءة  -1
 .متغري ضغط ادلم خاصة يف ادلورياجلهاز 

 .أ ن نشاط الس باحة يعمل عىل رفع الكفاءة احليوية لل فراد وبدرنة أ عىل من تأ ثري نشاط السةل -1

 :التوصيات
عراء اال عداد  -6  ادلوري دف لتحسني مس توى كفاء ا البدنيـة ومسـ توى احليا ـة الفسـ يولوعية حلجهـازين  اليتحلفرق الوطنية  التدرييبا 

 .املاءابلتدريب عىل  التنفيس

كرة السةل أ ثناء فيات اال عداد سواء يف الوحدة التدريبية اليومية أ و عىل مدار املومس  لهاعيب اأ فقيالوضع  يفاس تخدام تدريبات بدنية  -0
 .سلميةملساعدة تدفق ادلم لن اجلسم بصورة  الراييض

عراء املزيد من ادلراسات والبحوث  -3 نشـ اليتا  طة خمتلفـة وا  امـة نـدوات وحمـارضات لتوضـيح أ  ـر تنطلق من املقارنـة الفسـ يولوعية لل 
 .الس باحة  لهاعيب الفس يولويجاملاء وورتقاء ابملس توى  يفالتدريب 

 :واأ عنبية ملراعع العربيةا

 :العربيةأ والب املراعع 

  دار الفكر العريب  (2003)  التدريب الراييض فس يولوعية :الفتاحعبد  العها امحدابو  -1

براهمي الفتاح أ بو العها عبد  - 0  الفكر    دار ( م1994) القدم كرة  التدريب فس يولوعيا: شعهان ا 
 .   دار الفكر العريب(م1993)   البدنية احليا ة فس يولوعيا:  س يد   أ بو العهاء أ محد عبد الفتاح  أ محد نه ادلين-3
            .العريب  مدينة نه  القاهرة      دار الفكر  1ط(  م2003) وتطبيق  نظرايت الرايضة فس يولوعيا :س يد ادلبنأ محد نه  -1
براهمي سهامةادلين هباء   -1  .  دار الفكر العريب  مدينة نه  القاهرة 1ط0220 ( الكتات ادلم )البدين فس يولوعيا الرايضة واأ داء  :ا 

   القاهرة   مدينة نه  (م1999) وتفسريا ا املعمليةالتةلاليل  :زعقوقعطية محمد  مسرية -1

براهمي حيي خليل   -0  .    مكتبة السعادة  القاهرة 2ج( م2004)أ ساس يات عمل وظائف اأ عضاء  : سعد ك ل طف   ا 

   .       ع ن  دار الرشوق2ط ( م1999)ونسان   بيولوعياعمل حياة ونسان :  عايش زيتون -9

 .حلنرش            املركز العريب ( م2002)الس باحة   وتدريبالرايضة  فس يولوعيا: محمد عىل القط  -9

          .حلنرش املركز العريب ( م2006)الس باحة   يف الراييضفس يولوعية اأ داء : محمد عىل القط  -62
 اأ عنبيةاملراعع  :اثنيا

11. Bye.P.G. farkas and Ch.. Rousson: Respiratory Factors limiting Exercise. Ann. Rev . physio 
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 وادلورايتاىفهات   :اثلثاب 
مه  مجهورية  (م1993)نات  احدلر      القوي املنتخب  لهاعيب الفس يولوعيةحلكفاءة  ميليليةدراسة  :أ نور  وأ ررونأ محد ماهر 14-

 .اأ ول  اىفدل العريبالوطن  يف البدنية حليبية مس تقبلية رؤبةمؤمتر  العربية 

 اال لكيونية ورعومييةالتهال ابس تخدام العوةل  تدريبات :س يد نهادلينأ محد -61

نامعة  حلبنني  الرايضية اليبيةلكية  والرايضة  البدنية حليبية العلمية  اىفةل راناتادل لهاعيب الفس يولوعيةوأ  ره عىل الكفاءة ( بديةل كطريقة)
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 الرايضية  اليبيةلكية   الرايضيةجمةل علوم   ونتقاء لعمليةاملبارزة ك ساس  بهاعيباخلاص  الفس يولويج الربوفيل: فؤادأ سامة صهاح -61
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لهاعيب  الرمقيواملس توى  اأ كسوني الس هتهاك اأ  ىصمقيح عىل معدل رضابت القلـب واحلـد  تدريب برانمج: أ محددولت سعيد محمد  -60
 (م2007) منشورة غري  دكتوراه ـطة فـي أ لعـا  القـوى ابلسودان رسا املسـافات املتوس

الرايضية حلبنات  اليبيةغري منشورة   لكية  دكتوراه رسالـة الس باعية لهاعبات املسابقة  البيولويج الربوفيل: حسر محمد أ محد أ محد-69
 .1996نامعة حلوان    ابلقاهرة 

الرايضية  حبث  اليبيةلكية  ة البه والتنفس لهاعيب كرة القدم نامعة  ادلوراناحلادثة جلهازي  التغرياتاجلهد البدين عىل  أ  ر: نامسع ر -02
 (.م2005)غيــر منشور   دكتوراه
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للقدرات التوافقية املؤثرة مبس توى العروض الرايضية لطالب لكية الرتبية  عامليهدراسة 
 البدنية جامعة بنغازي

 .وريثامحمد عيل طيوش . أ            .                           أ محد عبد هللا يونس ادلريس. د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :املقدمة
ال الراييض اهمتت بتحديد املواصفات اخلاصة اليت يتطلهبـا   نـوم مـ  أ نـوام أ ن البحوث وادلراسات العلمية يف اجمل( 0202)أ بو زيد  سايم ذكر فتحيي

ـ توايت وت  الـراييض مـع نـوم الاشـايت لتـتالممال نشـطة الرايضـية التلفـة والرشـويت الـيت نـت أ ن تتـوفر يف الرايضـي   سـاعد  للوصـول ل ف ـمل املس
 (0:00) .العلمي الهائملالرايضية وأ صبح حتديد هذه املواصفات يمت بلك دقة وذكل للتقدم 

هـذه  ، والعروض الرايضية كغريها م ف مل املس توايتل   ته والوصولمعينة يف الراييض تؤههل ملامرس   توافر قدرات نشايت راييض يتطلت فلك
يقاعيةمجموعة م  المترينات ال ساس ية  ارتبايتتتكون عنارصها م  ال نشطة  يف شلك فين بديع مـع املاـاة ة املوسـ يقية أ و بـدووا، وتـؤدى  والإ

 .م  انةية أ خرى واس مترارها وتطويرهام  انةية  القدراتمجموعة م   ارتقامأ ذ يعمتد عىل  تقاوا صعتاإ اب  اما نعمل بشلك متسلسمل ومرت 
ىل حتقيـ  مسـ   يفأ ن العاملون ( 0202)ويرى صاحل مسعود  ، وذكل مـ  الـالل مـ  جناـاز عـايأ دام  توىجمال العروض الرايضية يسعون اإ

 ( 0:2. )رفع مس توى العروض الرايضية تسا  يف واليتمجموعة م  املتغريات والقدرات التلفة وم  أ مهها القدرات التوافقية 
يعمتـد  الإااز فهيا أ ن حتقي  يث، ةالقدرات التوافقيةم   تطلت مس توايت عاليةت   تنوم وصعوبة يف ال دام، العروض الرايضية ملا تتسم به مف

مةنيـة  تعترب الركزية ال ساسـ ية أ ذ .فام املس توي الفيناً لرتتعترب مؤرش القدرات واليتعىل مدى ما ميتلكه الراييض م  هذه  الـيت تىنـع علهيـا اإ
  .جنس مترار يف بذل اجلهد وتطوير مس توى ال دام

دام الفين يف العروض الرايضية يتطلت مس توى عاي م  القدرات التوافقية، والاصـة أ دام ( 0992) عبد الغفورترنديمل  وتؤكد بأ ن ال 
احلراكت املركبة واملعقدة، ةيث أ ن الالعت اذلي ميتكل مس توى متقدم م  هذه القدرات يس تطيع القيام بلك املتطلبات الفنية املطلوبة 

ىل اكتسابه الثقة ابلنفس ضافة اإ  ( 022:4). ابلإ
مـ  التحليـمل هـذه القـدرات  الالزمة لالرتقام مبس توى ال دام، ةيـث تنىنقـ القدرات التوافقية تعترب أ حد أ سس  أ ن( 0222)زايد ة  الادل ويرى
نابيـااجتاه حتديدها وتطويرها يـؤثر  يف، وذلا فاإن العممل التخايصملتطلبات الاشايت  النوعي  احلـرييف حتقيـ  أ ف ـمل درجـات توافـ  ال دام  اإ
  (00:1). الزم لإااز الواج ات احلركيةال

مـ  الوـوري  املسـ توي، ذلاهـذا  لرتفـاموم  العرض الساب  يت ح أ ن القـدرات التوافقيـة تـرتب  م ـارشة مبسـ توى ال دام، وتعتـرب مـؤرشاً 
ىل أ ف ـمل  اختيـارالتعرف عىل تكل القـدرات التوافقيـة والـيت مـ  املمكـ  أ ن تسـاعد يف  مـ  يشـاركون يف العـروض الرايضـية والوصـول ىلـم اإ

 .لتقومي هذا املس توى وك داةاملس توايت، 
 :املشلكة
لبد مـ  حتديـد   العوامـمل الـيت تـؤثر  نشايت راييضيتحق  املس توى الراييض العاي يف أ ي  ليكأ نه Pekkeluhtanen (0222 )بيةلوهتان   يذكر

 (042:02. )عامملوحتديد درجة مسامهة    فيه،عىل ال دام الفعيل 
الـراييض يف أ دام تتلـ   التوافقيـة تسـاعدمف  الالل قيام الباةث ابدلراسة املسحية للمراجـع العلميـة وادلراسـات السـابقة وجـد أ ن القـدرات 

نشطة الرايضية  ىل املتعددة،املهارات احلركية لل   وميك  جنس تفادة مهنـا العالية،  املس توايتوتعترب تمنيهتا م  ال سس الهامة للوصول ابلراييض اإ
وبنام جنختبارات لتقومي وتاني  هذه القدرات وف  متطلبات   نشايت، وجنجتاه الثـا  يشـممل  اختيارال ول  يشممل رئيس ي ،يف اجتاه  

 .التدريت وف  ذكلتركزي برامج الإعداد عىل ترتيت أ مهية هذه القدرات م  ةيث املهم فال   فأ قمل أ مهية وبنام برامج 
وتتـأ   تـكل الوسـ يةل عـىل حتديـد بطاريـة  هـذه العـروض يفذكل يس تلزم وجود وس يةل علمية مقننة نس تطيع مـ  الاللهـا اختيـار املشـارك  ف

 هذا اجملال، ةيث تعد يف، نظراً ملا للقدرات التوافقية م  أ مهية ابلغة مس توى أ داهئم فهياوتقومي  لختياراهتملتحديد القدرات التوافقية  اختبارات
 .موضوعية باورة الرايضيةالعروض مدى التقدم اذلي حيرزه املشارك  يف  وس يةل هممة نس تع  ىلا ملعرفة

لهـذه القـدرات،  اختبـاراتلعـروض الرايضـية، مـ  الـالل بطاريـة فالبحث احلاي حماوةل لتاـني  القـدرات التوافقيـة املرتبطـة مبسـ توى أ دام ا
يف احلمك عىل مسـ توا ، والـيت مـ  الاللهـا ميكـ  وضـع الـربامج التعلتيـة والتدريىنيـة الـيت تتناسـت وقـدراهتم التوافقيـة، وةـ  ولتحديد أ مهيهتا 

ىل  الاشايت للوصولنس تطيع القيام مبتطلبات هذا   .املس توايت أ ف ملاإ
   : هدف البحثأ  
   .  الرايضية املؤثرة مبس توى أ دام العروض لقدرات التوافقيةـ التعرف عىل البنام العاميل ل 0
 .الرايضية املؤثرة مبس توى أ دام العروض بطارية اختبارات لتحديد القدرات التوافقية بنامـ  0
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  :فروض البحث
 . عواممل م  البنام العاميل ميك  متثيلها ببطارية لقيا  وتقيمي مس توى العروض الرايضية اس تخالصـ 0

    .  الرايضية مس توى يف العروضالقدرات التوافقية تسهم يف تقيمي املشارك   اختباراتبطارية ـ 2 
 :ادلراسات السابقة

 (02(. )0992)دراسة ايمس  البحار ونعمة الس يد محمد -0
يقاعي،  مت اسـ تخدام املـهنج  هتدف ادلراسة للتعرف عىل نس بة مسامهة مكوانت القدرة التوافقية قيد ادلراسة يف مس توى أ دام مجمل امجلباز الإ

طالبة م  طالبات الفرقـة الثالثـة بلكيـة الرتبيـة الرايضـية للبنـات يف الإسـكندرية، ومـ  أ   النتـا  أ ن  (002)الوصفي، طبقت ادلراسة عىل 
درا  احلمـ ابلـزم ، امل، والقدرة عىل تغيـري جنجتـاه، القدرة عىل التوازن رونـة، الرشـاقة مجيعهـا التوجيـه املـة ، القـوة الع ـلية للق  ـة، الإ

يقاعي ابل دوات  مكوانت مسامهة يف مس توى أ دام مجمل امجلباز الإ
  (0(. )0202)دراسة اإسالم محمد محمود ومسري عبد النيب شعبان  -0
هتدف ادلراسة للتعرف عـىل أ ثـر امارسـة العـروض الرايضـية ابل دوات يف حتسـ  احلـاةل بعـت القـدرات التوافقيـة دلى طـالب لكيـة الرتبيـة        

طالـت، مت اسـ تخدام املـهنج التيبـرييب بتاـممي اجملموعـة الواحـدة، ومـ  أ   النتـا  الـيت مت  (22)الرايضية، طبقت ادلراسة عىل عينة قواهما 
التوازن الثابت، الرشاقة، ادلقة، املرونـة، )ا تفو  القيا  البعدي عىل القيا  الق يل يف مجيع القدرات التوافقية قيد ادلراسة مقمل التوصمل أ لهي

 (.التوجيه املة ، التواف ، الرب ، التوازن احلري
 (2)(. 0202)دراسة صاحل فرج مسعود  -2
هدفت للتعرف عىل البنام العاميل لبعت القدرات التوافقية واحلس ةركية لنتقام املشارك  ىف العروض الرايضـية مـ  طـالب لكيـة الرتبيـة   

طالبًا م  لكية الرتبية الرايضية للبنـ  جامعـة جنسـكندرية،  (002)الرايضة، ومت اس تخدام املهنج الوصفي وطبقت ادلراسة عىل عينة قواهما 
ىل البنام العاميل للقدرات التوافقية للمشـارك  يف العـروض الرايضـية مـ  طـالب لكيـة الرتبيـة الرايضـية و  وم    (4)أ   النتا  التوصمل اإ
 .(ثع اجلذم أ ماما أ سفمل م  الوقوف العال ادلوائر املرمقة، التوازن احلري، جننبطاح املائمل م  الوقوف،)عواممل 

جرامات البحث  :اإ
 .نظراً ملالمئته لطبيعة البحث املسحيابل سلوب  الوصفياس تخدم املهنج  :البحثمهنج ـ  0
 :جمالت البحثـ  0
ىل   1/2021 /  2الفرتة م   يفمت تطبي  هذا البحث : ـ اجملال الزمع     .م  2021/ 1/  04م اإ
لكية الرتبيـة البدنيـة  يفاجريت جنختبارات اخلاصة ابلقدرات التوافقية عىل عينة البحث ال ساس ية بااةل المترينات وامجلباز : املة ـ اجملال    

 .للبن  جبامعة بنغازي
مت اختيار عينة البحث ابلطريقة العمدية م  طالب الفامل ادلرايس اخلامس بلكية الرتبية البدنية جامعة بنغـازي وقـد بلـ   :عينة البحثـ  2

 :لل س باب التالية اختريت عينة البحث م  طالب الفامل اخلامسو  طالت، (25)جحم العينة 

   لفامل ادلرايس اخلامس املقررات لطالبتعد مادة العروض الرايضية م  مض. 

 تقارب املس توى الس ين ل فراد العينة. 
جرام معلية التجانس ل  وقد قام الباةث  (0)جـدول ر   ويـوح( الطـول –الوزن  -العمر) د م  اعتدالية توزيع عينة البحث يف متغرياتلتأ كابإ

 .ذكل
 جتانس عينة البحث( 0)جدول                                            
            (02 = ن)                                                                             

 وحدة القيا  املتغريات
 املتوس  احلسايب

  
 جنحنراف املعياري

 معاممل جنلتوام م±

 0.22 4.02 04.22 الس نة العمر 

 -2.220 00.22 22.12 الكيلو جرام الوزن
 2.024 2.22 022.02 الس نتترت الطول
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اما يدل عـىل جتـانس أ فـراد  (2±) ما ب احنرصت  معامالت جنلتوام لعينة البحث ىف العمر والطول والوزن قمي أ ن (0)يت ح م  اجلدول ر  
 .اعتداليا، وأ ن العينة تتوزم توزيعًا تكل املتغريات يفالعينة 
   :البياانت مجع وسائمل

 :حتديد القدرات التوافقية
جـرام مسـح مرجعـي لسراسـاتمت حتديد مكوانت بطارية القدرات التوافقية وجنختبارات اليت تقيسها ع  طريـ   والبحـوث العلميـة  السـابقة اإ

يقاعية والعروض الرايضية تناولت القدرات التوافقية واملراجع املتخااة اليت ، ( 2)،  (0 (يف ال نشطة الرايضية وم  مضهنا المترينات الفنية الإ
 واملراجع تاادلراس تكل  باتا  وجنسرتشاد جنس تفادة م  الباةث مك  اما (00)، ( 02)،  (02)، ( 01)، ( 04)، ( 02)، ( 00)، ( 2)

يقاعيـة  يف ال دام ة مسـ توىبطبيعـة ارتباطهـا ومـدى  التوافقية للقدرات والاحيحة اجلديدة املفاهمي عىل التعرف يف العلمية المترينـات الفنيـة الإ
دلراسـات السـابقة والبحـوث وقد مت حتديد عدد أ حـدى عرشـ قـدرة توافقيـة وجنختبـارات الـيت تقيسـها ةيـث حـددهتا  ا والعروض الرايضية

واكنت عىل النحـو التـاي كـام هـو مـوح يف اجلـدول ر   جملمتع البحث، العلمية واملراجع املتخااة أ كدت عىل صالةيهتا للتطبي  عىل عينة اما
(0:) 

 (0)جدول 
 بعد املسح املرجعي لقدرات التوافقية وجنختبارات اليت تقيسها الاست املئوية ل 

      
وقد  % ( 022ــ %  02 )       ما ب قد تراوح  للقدرات التوافقية  املئوية ةلاس بأ ن ااملسح املرجعي  بعد اإجرام (0)م  اجلدول  يت ح    

   .لإجرام البحث علهيا % ( 022ــ %  22 )   ما ب القدرات اليت ةالت عىل نس بة مئوية  اختريت
 :التجانس ب  أ فراد العينة ومتغريات البحث

  .كام ييل (2)ويوح ذكل اجلدول ر  ( قيد البحث)التوافقية القدرات  يف متغرياتمت اإجرام معلية التجانس ب  أ فراد عينة البحث 
 
 
 
 
 

 الاس بة املئوية جنختبارات اليت تقيس القدرات التوافقية القدرات التوافقية م

 % 022  اختبار الوقوف عىل مش  القدم  التوازن الثابت 0

 % 22  م  الوقوف أ مامُا أ سفمل اختبار ثين اجلذم  مرونة العمود الفقري م  الثين 0
 % 22  اختبار تقو  اجلذم  مرونة العمود الفقري م  التقو  2
 % 02  م( 02)اختبار العدو   جننتقاليةالرسعة  4
 % 22 جنجتاهم  والوثت وتغيري ( 10)اختبار اجلري   جنجتاهالقدرة عىل التوجيه املة  والتحمك يف تغيري  2
 % 22  م( 10)اختبار الإةسا  مبسافة امليش   املقارن ابملسافة الإةسا  البرصي 1
 % 022  م( 2)اختبار امليش عىل عارضة توازن طولها  التوازن احلري 2
 الفراغ م  عىل دائرة مدرجـة اختبار الوثت ودوران اجلسم يف  ةسا  ابجلسم يف الفراغ القدرة عىل الإ  2

 (مس 22)قطرها 
42 % 

 % 22  اختبار قيا  رسعة رد الفعمل رسعة رد الفعمل  9
 % 22 اجلانيب  جنرتدادياختبار اجلري  الرشاقة  02
 % 22 ث( 02)اختبار الوثت ابحلبمل يف  القدرة عىل الرب  احلري  00
 % 92  اختبار ادلوائر املرمقة  التواف  00
 % 22 مس(12)الطويمل اختبار الإةسا  مبسافة الوثت   الإةسا  ابلوثت 00
 % 22 تدوير العاام اختبار مرونة مفايل الكتف  04
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 (2)جدول 
 القدرات التوافقيةالتجانس ب  أ فراد عينة البحث يف متغريات  
 (02 =ن )                                                                                                  

 
ىل  -2.212)ب  ما  التوافقية تراوةتالقدرات أ ن قمي معامالت جنلتوام ملتغريات  (2) يت ح م  جدول  (2±)احنرصت ما ب  أ ي  (2.20 اإ

جنختبـارات للتطبيـ   أ سلوب اختيار العينة ومناسـ بة وهذا يعطي دلةل عىل أ ن ال دام ابلاس بة لهذه املتغريات يتوزم اعتداليًا ويعكس سالمة
 .عىل عينة البحث احلاي

 :احلاول عىل تقيمي مس توى ال دام احلري 0ــ  4ــ  2

ك سا  لتقيمي  م 0200/  م 2020مت جنعامتد عىل درجات جنمتحان التطبيقي الهنايئ بفامل اخلري  يف مادة العروض الرايضية للعام اجلامعي 
 .لعينة البحث ال ساس ية ال دام احلري يف مجمل العروض الرايضيةى مس تو 
 
 :ادلراسة ال ساس ية 2ـ  2
 2020/ 12 / 29   يف الفرتة م الرايضية  للطالب ادلارس  يف مقرر العروض عىل عينة البحثالتوافقية القدرات  اختباراتبطارية طبقت  

ىل  م    .    م  2021/ 0/  5اإ
 
  :الإةاائيةاملعاجلات   1ـ  2

جرام املعاجلات الإةاائية ابس تخدام برانمج  املتوس  احلسايب ،  :ةيث اس تخدمت املعامالت الإةاائية الآتية ،Spss Version( 20)مت اإ
 التحليمل العاميل،  الاست املئوية،  جنلتواممعاممل جنحنراف املعياري ، 

 
 
 
 
 
 
 

 م
 ادلللت جنةاائية

 اختبارات القدرات التوافقية

املتوس  
 احلسايب

جنحنراف 
 املعياري

معاممل 
 جنلتوام

 2.20 2.91 9.22 اختبار الوقوف عىل مش  القدم  0

 -2.40 1.22 2.24 م  الوقوف اختبار ثين اجلذم أ ماماً أ سفمل 0
 2.204 2.92 29.21 اختبار تقو  اجلذم 2

 0.29 2.222 0.12 جنجتاهم  والوثت وتغيري ( 10)اختبار اجلري  4

 0.42 20.02 -00.42 م( 10)اختبار الإةسا  مبسافة امليش  2

 0.21 2.12 00.42 م( 2)توازن طولها اختبار امليش عىل عارضة  1
 2.92 4.00 00.14 اختبار قيا  رسعة رد الفعمل 2

 2.022 2.292 4.21 اجلانيب جنرتدادياختبار اجلري  2

- 2.41 2.22 02.12 ث( 02)اختبار الوثت ابحلبمل يف  9
 -2.212 2.241 1.02 اختبار ادلوائر املرمقة 02
 -2.21 2.222 -2.00 مس( 12)الطويمل  اختبار الإةسا  مبسافة الوثت 00
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 :النتا عرض 
 (4)جدول 

 مافوفة العواممل املس تخلاة بعد التدوير  يوح 
 (02= ن ) 

 
 دلللت الإةاائيةا              م

 القدرات التوافقية اختبارات

 
العاممل 
 ال ول

 
العاممل 
 الثا 

 
العاممل 
 الثالث

 
العاممل 
 الرابع

 
العاممل 
 اخلامس

 
 قمي التش بع

 2.220 2.900- 2.222- 2.222 2.201- 2.022 اختبار الوقوف عىل مش  القدم  0

 2.224- 2.204 2.204 2.402 2.242 2.202  وقوف اختبار ثين اجلذم اللفاً م  0
 2.242 2.221 2.049 2.201 2.202 2.229 اختبار تقو  اجلذم 2
م  والوثت وتغيري ( 10)اختبار اجلري  4

 جنجتاه
2.229 2.190 -2.221 -2.020 -2.000 2.202 

 2.212- 2.222 2.220- 2.222 2.222 2.240 م( 10)اإةسا  مبسافة امليش اختبار  2
 2.224- 2.229- 2.024 2.212 2.092- 2.044 م( 2)اختبار امليش عىل عارضة توازن طولها  1
 2.190- 2.229 2.220- 2.042- 2.002- 2.222 اختبار قيا  رسعة رد الفعمل 2
 2.144- 2.022 2.212- 2.222 2.242 2.222 اجلانيب جنرتدادياختبار اجلري  2
 2.242 2.040- 2.092- 2.022 2.222 2.024 ث( 02) اختبار الوثت ابحلبمل  9
 2.224- 2.229 2.222- 2.029- 2.294- 2.422 اختبار ادلوائر املرمقة 02
اختبار الإةسا  مبسافة الوثت الطويمل  00

 مس( 12)
2.422 2.092 -2.241 2.442 2.220 2.299 

 2.922 0.002 0.222 0.102 0.222 0.292 الةمـــــــ اجلــــذر  
 20.210 00.242 00.242 04.111 01.222 02.044 نس ـــــة الت ــــــــاي  

 
مخسـة عوامـمل، وبلغـت الاسـ بة  اسـ تخالصأ سـفر عـ   قدرات التوافقيـةأ ن التحليمل العاميل بعد التدوير ملافوفة ال (4)يت ح م  اجلدول   
 (% 00.242) والعامـمل الرابـع (% 04.111) والعامـمل الثالـث (% 01.222) و العامـمل الثـا  (% 02.044) العاممل ال ولية لتباي  ئو امل 

اما يدل عىل مدى دقة ماـفوفة العوامـمل ، نفس مجموم قمي التش بع هو، و (2.922)، وبل  مجموم اجلذر الةم   (% 00.242)والعاممل اخلامس 
 .للقدرات التوافقية قيد البحث
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 (2)جدول 
وحذف العواممل اليت مل يتش بع عليه ثالثة  (2.222± )لتش بعات اليت تقمل ع  النتا  الهنائية للتدوير العاميل للقدرات التوافقية بعد حذف ا

 أ كرثمفا  اختبارات
 
 م

 ادلللت الإةاائية                 

 

 القدرات التوافقية اختبارات

 
 العاممل ال ول

 
 الثا العاممل 

 
العاممل 
 الثالث

 
 العاممل الرابع

     اختبار الوقوف عىل مش  القدم  0
  2.402 2.242  اختبار ثين اجلذم أ مامًا أ سفمل م  الوقوف 0
  2.201  2.229  اختبار تقو  اجلذم  2
  - 2.190  جنجتاهم  والوثت وتغيري ( 10)اختبار اجلري  4
 2.220    م ( 10)اختبار الإةسا  مبسافة امليش  2
  2.212   م (2)اختبار امليش عىل عارضة توازن طولها  1

   - 2.222 اختبار قيا  رسعة رد الفعمل  2

    2.222 اجلانيب  جنرتدادياختبار اجلري   2
   2.222- 2.422 ث( 02)اختبار الوثت ابحلبمل يف   9
 2.222   2.422 اختبار ادلوائر املرمقة  02
 2.442 2.241   مس     ( 12)اختبار الإةسا  مبسافة الوثت الطويمل 00
 (1)العامـمل ال ول تشـ بع عليـه ف داةل عـىل ال قـمل، ثالثـة اختبـاراتتشـ بع علهيـا  ل نهعواممل ال وىل ه مت ق ول ال ربعة ان (2)ت ح م  اجلدول   

 .اختبارات (2)مل الرابع تش بع عليه اختبارات، والعام (4)اختبارات، والعاممل الثالث تش بع عليه ( 2)اختبارات، والعاممل الثا  تش بع عليه 
 (1)جدول 

 احلاصةل عىل أ عىل قمي تش بعات يف العواممل الهنائية املس تخلاة بطريقة التحليمل العاميل جنختباراتيوح 
 التش بعقمي  اختبارات القدرات التوافقية ترتيت العاممل 
 2.220 م ( 10)اختبار الإةسا  مبسافة امليش  الرابع

 2.201  اختبار تقو  اجلذم الثالث

- 2.222 اختبار قيا  رسعة رد الفعمل  ال ول

 2.222 ث( 02)اختبار الوثت ابحلبمل يف  الثا 

احلاصـةل عـىل أ عـىل تشـ بعات يف هـذه العوامـمل والـيت  وجنختبـارات العـاميلالعواممل ال ربعة اليت أ سفر علهيا التحليـمل  (1)يت ح م  اجلدول 
 سوف تتشلك مهنا البطارية

 :النتا مناقشة 
أ نه يكننا أ ن نتعرف عىل املافوفة العاملية بعد تدويرها عىل خاائص العاممل وحتديد هويته، وعـىل  Gilford  ع  جيلفورد يذكر صفوت فرج
 (212:9) .(2.2±) داةل عىل ال قمل برشيت أ ل تقمل تش بعات هذه جنختبارات عىل راتاممل اذلي يتش بع عليه ثالثة اختباهذا يمت ق ول الع

 :مت ق ول العاممل يف ضوم الرشويت واحملةت التاليةي  بأ نه( 0222)صالح ادلي  عالم  وي ي  
تبام حمك جامتن  0  .الاحيحاكن هل جذر اكم  أ كرب م  الواحد  اذلي يرى ان العاممل اجلوهري هو ما  Jatmanـ اإ
 .أ كرثا مف Gilford (±2.2)  جيلفورد وفقًا حملك للتش بع عىل العاممل ختبار اذلي يكون دللته ـ ق ول جن 0
مت تفسري العواممل يف ضوم نتا  تدوير جنختبارات ةيث يمت توزيـع التبـاي  اللكـي للماـفوفة العامليـة يف ضـوم خاـائص البنـام الىنسـ ي  يـ  2

 (22:02) .املتغري الواحد بتش بع مرتفع عىل عاممل واحد فق ةيث يؤدي اىل متيزي 
تيـت يـوح تـكل العوامـمل طبقـًا لرت  (2)واجلـدول ر   ووفقًا لرشويت ق ول العاممل، واسرتشاداً مبعايري البنام الىنس ي  فقد مت ق ول أ ربعـة عوامـمل

يه اليت ةققـت أ عـىل تشـ بعات عـىل  أ ربعة اختبارات توافقية اس تخالصأ نه مت  (1)ورودها يف املافوفة العاملية، ويت ح كذكل م  اجلدول 
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ختبارات يه اليت سوف تكون بطارية جنختبارات للعينة ، وهذه جن(2.220ــ  2.222)ب   ةيث تراوةت قمي تش بعاهتا ما  العواممل ال ربعة
وهذا  (2) يف اجلدول ر  أ عىل تش بع كام هو موححد وهو صاةت أ ي   عاممل ميثهل اختبار وا متثمل عدد العواممل املس تخلاةو قيد البحث، 
ىل أ ن ( 0220)شار أ ليه محمد صبحي ةسان  ا أ  يتف  مع م  :اإ

ذ نـت أ ن متثـمل وحـدات البطاريـة معظـم العوامـمل  0 ـ البطاريـة املناسـ بة يه الـيت ل متثـمل وحـداهتا عـاماًل واحـداً مـ  العوامـمل املس تخلاـة اإ
 .حتق  ا يف ضوم الإطار املرجعي، وهذا مااملس تخلاة املق وةل اليت مت تفسريه

عـىل  تشـ بعاهتاـ وحدات البطارية اجليدة يه اليت متثمل اعىل تش بعات مشاهدة عىل عواملها ومـ    تتحـدد درجـة نقـام الوحـدات يف ضـوم  0
 (012:02) .العواممل ال خرى اليت نت ان تكون منخف ة او قريبة م  الافر
اختبـار قيـا  رسعـة رد  أ ن العاممل ال ول مقهل (1)م  اجلدول  ادلاةل يت حويف ضوم التفسري الساب  والبنام العاميل للعواممل وقمي التش بعات 

 .احلركية جنس تجابة، وتفسري هذا العاممل أ ن زم  رد الفعمل يه الفرتة الزمنية ب  حدوث املثري وبداية الفعمل
بأ ن رسعة رد الفعمل تظهر هل أ مهيتـه يف المترينـات الفنيـة والعـروض  (0994)، نعمة الس يد (0992)نعمة الس يد    م  ايمس  البحاروأ كدت 

وأ سـ تالم ال دوات  عنـد ريمواليت تتطلت رسعة اس تجابة م  الالعت، وةسـ  ترصـفه الرايضية والاصة يف مجمل العروض الرايضية بأ دوات 
 (012:02) ،( 9:02) .الاعوابت برباعة وحتمك احلراكت تتلفةوأ دام 

ـ تطاعةفالرب  احلري هو  اذلي يقيس قدرة الرب  احلري، ث( 02)اختبار الوثت ابحلبمل يف  والعاممل الثا  مقهل الـراييض عـىل تركيـت أ جـزام  اس
عـ  مجموعـة فـالعروض الرايضـية تتكـون هماراتـه احلركة الواحدة لتكوي  احلركة اللكية، وكذكل  تركيت  أ كرث م  ةركـة  لتكـوي  أ دام ةـري مركـت، 

ىل أ دام هـذه ال ، هـا بـبعتاملعقدة حتتاج لقـدرة كبـرية عـىل ربط الاعبة متسلسةل  احلراكتمترينات و   مترينـات واحلـراكتلياـمل بـذكل الالعـت اإ
 .خراج العرض يف أ ف مل صورةاباورة متقنة  تساعد عىل 

ةراكتـه اجلزئيـة مـع بع ـها الـبعت مـةان وزمـاان وةركـة وأ دام هـذا  وربـ  يض عىل تاس ي يه قدرة الراي( 0202)أ كد ب  ال ي  عامر قد و 
دام وتظهر القدرة عىل الرب  احلـري أ ي ـا يف قـدرة الـراييض عـىل ربـ  املهـارات الفنيـة  اس تخدامهالتناس  عند جما بته لاعوابت أ و عند  لل 

 (02:2) .الراييضمترينات مجموعات العرض التلفة مع بع ها البعت بشلك م ارش أ و متتاي مقمل رب  
والتقوسـات فهـذه احلـراكت ابلإضـافة  جنحننـاماتفـالعروض الرايضـية نشـايت قـا  عـىل العديـد  والعاممل الثالـث مـقهل اختبـار تقـو  اجلـذم،

ىل للمتوجات والثين للجذم وكذكل بعت احلراكت ال كروابتية املش متةل عىل ادل  .مرونة لع الت اجلذموراانت الهوائية حتتاج اإ
آس يا وجيه حميبوبويؤكد  اإىل أ ن مجةل المترينات ابلكـرة تتطلـت مـ  الالعبـة مرونـة عاليـة يف العمـود الفقـري ل نـه يغلـت عـىل طبيعـة ( 0922) اكظم وأ

 .والتقوسات وهذا حيتاج اإىل قدر كبري م  اإطاةل ع الت اجلـذم وكفـامة عاليـة يف ميـمل اجلـذم لل مـام واخللـ  ادلوراانتال دام فهيا ةراكت المتوجات 
(09:09) 

ىل أ ن مرونة العمود الفقري تظهر يف( 0999)وت ي  ماجدة رجت  أ دام صعوابت امجلمل احلركيـة ابل دوات مـ  المتوجـات والتقوسـات الـيت  0اإ
ىل املد والإ   (202:02). ت اجلذم بافة عامةطاةل يف ع الحتتاج اإ
، ةيـث يقـ  وتكوينـات متعـددة فـالعروض الرايضـية حتتـوي عـىل تشـكيالت ،م( 10)اختبار الإةسا  مبسـافة امليشـ  والعاممل الرابع مقهل

الهـوام وعـىل اجتاهـاهتم يف خـر ومـ  تشـكيمل لتشـكيمل وتغيـري مـ  مـةن ل   بع هم وياتقلوناملشارك  فهيا عىل مسافات حمددة ومتساوية ب  
ال رض رشيت أ ن يمت ذكل مع احملافظة عىل املسافات اليت حتفظ للك تشكيمل تكوينه الاحيح وظهور العرض الراييض يف أ ف مل صورة جامليـة 

ل ابمتال  درجة سلتة ودقيقة م  الإةسا  البرصي املقارن ابملسافة  .ويكون ال دام أ كرث دقة، ول  يتأ ىت ذكل اإ
ةيــث ذكــر أ ن الإةسـا  البرصــي املقــارن ابملسـافة يلعــت دوراً هامــًا عنــد أ دام Laufer Hocherman (0992 )وهوكرمــان هـذا مــا أ كــده لـوفري 

  (0222:00). احلراكت وال دامات املرتبطة ابدلقة
اســ تخدام  أ ن العـروض الرايضـية ابل دوات تتطلـت اإةساسـًا برصـاًي مقـاراًن ابملسـافة وهـذا مـا يالةـظ أ ثنـا( 0222)وي ـي  مسـري شـعبان 

ىل ال داة  ثـري  ىل هـدف تبـت يف   مسـ توى والنظـر اإ ال دوات وال دام ىلا يف مجيع املس توايت العاي واملتوس  واملنخفت بتث يت النظـر اإ
 (49:2). برصي

 ــ: والتوصيات جنس تاتاجات
  :جنس تاتاجات أ ولً ـ

جـرامات لتحقيـ  أ هـداف  يف حدود عينة البحث والإمةانت املتاحة ويف ضوم ال هداف والفروض وال دوات املس تخدمة ومـا مت تنفيـذه مـ  اإ
 :ادلراسة، وم  الالل التحليمل الإةاايئ للبياانت أ مك  التوصمل لالس تاتاجات الآتية

 القدرات التوافقية املؤثرة مبس توى أ دام العروض     لقيا  اختباراتأ ف مل  اس تخالصأ سفر التحليمل العاميل ع  ـــ  0
 اختبار قيا  رسعة رد     ،اجلذماختبار تقو   ،م( 10)الإةسا  مبسافة امليش  اختبار)الرايضية ويه     
      .( ث( 02)اختبار الوثت ابحلبمل يف  ، الفعمل    
 .لقيا  القدرات التوافقية ملامرس  للعروض الرايضية م  طالب لكية الرتبية البدنيةبطارية  اس تخالصـــ  0
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 :التوصياتتنيًا ـــ 
ليه م  نتا  ويف ضوم أ هداف البحث يويص الباةث مبا ييل  :استناداً عىل ما مت التوصمل اإ

 لقيا  املامرس  للعروض الرايضية لطالب لكية الرتبية البدنية اس تخالصهاــ اس تخدام البطارية اليت مت ـ 0
   مس توى أ دام الطالب يف العروض الرايضية  اس تخالصها لتقومياليت مت  الطارئةــ جنس تفادة م  املعادلت م   0
 .بشلك دوري، وكداةل لمتيزي الطلبة املتفوق  يف العروض الرايضية    

 :املراجع
يقام املوس يقي عىل مس توى ال دام يف العروض الرايضيةتأ ثري التدريت ابلتنوم "  :شعبانومسري عبد سالم محمد اإ ـ  0 املؤمتر ، " يف رسعة الإ

،  ضية للبنجنقلتي الرابع للمجلس ادلوي للاحة والرتبية البدنية والرتوحي والرايضة والتعبري احلري ملنطقة الرش  ال وس ، لكية الرتبية الراي
 .0202جامعة الإسكندرية، 

راكت ال رضـية يف امجلبـاز لتالميـذ املـرحةل تـأ ثري القـدرات التوافقيـة بـدر  الرتبيـة الرايضـية عـىل تعـا همـارات احلـ"  :غريـتأ مـرية قطـت ـ  0
 . 0202ل حباث العلمية، ، جمةل حبوث الرتبية الشامةل، لكية الرتبية الرايضية للبنات، جامعة الزقازي ، اجملس ال ول، للنا  الثا  ل" جنبتدائية

، رساةل ماجس تري غري ماشـورة، معهـد علـوم " الطائرةدور القدرات التوافقية يف حتس  دقة الوب الساة  يف الكرة ": ب  ال ي  عامرـ  2
 .0202ة محمد بوضياف، املس يةل، جامعالبدنية،  وتقنيات الاشاطات

دام احلـري يف همـار" ترنديمل عبدالغفور مـدةت ـ  4  املراحـات والوثبـات يف يتأ ثـر تمنيـة   مـ  املرونـة والرشـاقة عـىل مسـ توى ال 
لكيـة الرتبيـة الرايضـية للبنـات ( الرايضـة واملـرأ ة )  سات وحبوث الرتبيـة الرايضـية ااملؤمتر العلمي ال ول دلر " المترينات الفنية احلديثة 

سكندرية  .0920، جامعة حلوان، ابلإ
بيـة تأ ثري عروض المترينات امجلاعية عيل بعـت عوامـمل جنبـتةر احلـري والقـدرات التوافقيـة دلي طـالب لكيـة الرت " : ـ  حازم أ محد الس يد  2

 .0202، رساةل ماجس تري غري ماشورة، لكية الرتبية الرايضية، جامعة املناورة، " امعة املناورةالرايضية جب
 رايضـة لناشـ  الفـين ال دام ومسـ توى جننت ـاه مظاهر بعت عىل التوافقية القدرات لتمنية نوعية مترينات برانمج تأ ثري: "  ايدةز فريد الادلـ  1

 . 0222 املناورة، جامعة الرايضية، الرتبية لكية ماشورة، غري دكتوراه رساةل ،"وداجلو 
درا   ديناميكيـةتأ ثري العروض الرايضية عـىل  " :مسري عبدالنيب شعبان ـ  2 ومسـ توى التحاـيمل ( ةـري -احلـس)تطـوير بعـت متغـريات الإ

ــة الرايضــية  ــه الرتبي ــات ابل دوات لطــالب لكي ــي يف المترين ــة "العلم ــ ، جامع ــة الرايضــية للبن ــة الرتبي ــري ماشــورة، لكي ــوراه غ ، رســاةل دكت
  . 0222الإسكندرية،

واحلس  ةركيـة لنتقـام املشـارك  يف العـروض الرايضـية مـ  طـالب لكيـة الرتبيـة البنام العاميل للقدرات التوافقية " : صاحل فرج مسعود  ـ 2
 0202. جامعة الإسكندرية ،لكية الرتبية الرايضية للبن ، رساةل دكتورة غري ماشورة، " الرايضية

  .0990التحليمل العاميل يف العلوم السلوكية، دار الفكر العريب، القاهرة، : صفوت فرجـ  9
 . 0222، القاهرة، دار الفكر العريب ،2يت  وجنجامتعية،حتليمل بياانت البحوث النفس ية والرتبوية  :عالمصالح ادلي  ـ  02
، رسـاةل ماجسـ تري غـري ماشـورة، "احملددات املورفووظيفية والبدنية املمزية ك سا  لختيار ةرا  مرىم كرة اليد  " :أ بوزيدــ فتحي سايم  00

 .0202للبن ، جامعة الإسكندرية،  لكية الرتبية الرايضية
لعلميـة للرتبيـة يف المترينـات الفنيـة احلديثـة، اجملـةل اوبومرتيـة بـبعت احلـراكت عالقة القدرات احلركية واخلاـائص ال نرت : ـ ماجدة عيل رجت 00

 . 0929، 0 الإسكندرية، العددللبنات ، لكية الرتبية الرايضية الرايضية
يقـاعي بـدلةل بعـت املتغـريات البدنيـة  " :رجتماجدة عيل  ـ02 ، نرشـة املعهـد " ال نرتوبومرتيـةدليمل املعا لتقومي مس توى ال دام يف امجلباز الإ

 . 0999معة الإسكندرية، جا، 09العدد  العامة،العاي للاحة 
رسـ ية، والوسـائمل ركـزي للكتـت اجلامعيـة واملدطر  بنام وتقن  جنختبارات واملقاييس يف الرتبية البدنية، اجلهـاز امل :ةسان ـ محمد صبحي  04

 .0920التعلتية، 
 .0220، دار الفكر العريب، القاهرة، الطبعة الثالثة والتقومي يف الرتبية البدنية والرايضة، اجلزم الثا ، القيا : ةسان محمد صبحي ـ 02
يقاعي لطالبـات لكيـة الرتبيـة : ـ نربا  عبد الس تار ةسوب 01 نس بة مسامهة بعت القدرات التوافقية والبدنية يف أ دام بعت همارات امجلباز الإ

 .0202غري ماشورة،  دكتوراهنات الرايضية للب 
يقاعية، جمةل العلوم البدنيـة والرايضـة، لكيـة  :همديـ االم فتحي  02 تمنية بعت القدرات التوافقية وتأ ثريها عىل مس توى ال دام يف المترينات الإ

 .0221، (9)فية، العدد الرتبية الرايضية، جامعة املنو 
يقـاعيدراسـة عامليـة لـبعت العوامـمل املـؤثرة يف مسـ توى أ دام امجلبـاز : يد محمـد نعمة الس  ـ  02 رسـاةل دكتـوراه غـري "  تيـار الناشـ ئاتلخ  الإ

  .0994ات، جامعة الإسكندرية، ماشورة، لكية الرتبية الرايضية للبن
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آس ياـ وجيه حميبوب  09 يقـاعي الـراييض،  امجلناس تكث، احلدي امجلناس تك: اكظم وأ المترينـات الفنيـة احلديثـة، كتـاب مهنيبـي، لكيـة الرتبيـة الإ
 . 0922لرايضية، جامعة بغداد، ا
يقـاعي ": لبحار ونعمة الس يد محمد ايمس  ةس  ا ـ 02 ال مهية الاسىنية ملكوانت القـدرات التوافقيـة املسـامهة يف مسـ توى أ دام مجـمل امجلبـاز الإ

  .0992رايضية للبنات، جامعة الإسكندرية، ، املؤمتر ادلوي للرايضة واملرأ ة، لكية الرتبية ال"ابل دوات التلفة 
- 00  Bott. J. :" Rhythmic Gymnastics the skills of Games" Printice in British . 1991.  

22  - Laufe Y. And Hocherman S. :Visual and Kinesthtic control of goal directed movements to visually 
and kinesthetically presented targets in percept mot skills 1998 Jun.86 (3 PT2) : 1375 91. 

23 - Pekka luhtanen   : For Better Biomechanical under Standing the  

                                           future  Research Institute for Sports, 2000. 
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1-Introduction  

The policy makers of health sector in Libya cannot neglect the importance of physician’s mental health and 
job satisfaction during their endeavor to reform the health system and improve the health care quality.  

Jha et al., have argued that  “Physician burnout — a condition in which physicians lose satisfaction and a 

sense of efficacy in their work “  (2019,P.1) 
This public health crisis is included in the  tenth revision of the international classification of diseases and 

the term burnout was described under code Z.73.0 as follows: “burnout - state of total exhaustion” (Weber 

and Jaekel-Reinhard,2000).  

This public health problem has serious consequences on physicians themselves, patients they serve and 

health sector as whole and these negative implications have been well documented. Burnout can lead to 

deterioration in physician’s performance and high rates of medical errors. The presence of burnout doubles 
reported rates of medical errors (Shanafelt et al.,2010).  

Burnout appears to be a factor in absenteeism, job change, early retirement and low productivity (Shanafelt 

et al.,2016; Dewa et al.,2014). Burnout has been linked to the miss behavior of physicians at work, as burnt 

out physicians have impaired relationships with their colleagues (Embriaco et al.,2007). Furthermore, 

burnout seems to be correlated with physical disorders, insomnia, and alcohol and drug abuse (Mikalauskas 

et al., 2018; Oreskovich et al.,2012).  

The crisis of physician’s burnout driven by prolonged exposure to various stressors in work environment, 

such as work overload, staff shortage, settings of resource deficits, lack of motivation, inequitable 

remuneration, unqualified executive health administrations, and other working conditions (Saleh et al.,2007; 

Shanafelt et al.,2009: Campbell et al.,2001; Sargent et al.,2004). Individual personality and interpersonal skills 

may have coping mechanism among physicians (Bess et al.,2019) rather than they lie at the root of the 

prevalent crisis of physician burnout. Although, some may point to the local health care acts and the current 

era of medicine which is dominated by increased utilization of the electronic health record, accountability 

and pay for performance or rewording (Berwick,2016).  

While many exploratory researches have been conducted in different countries and were a valuable source of 

facts about the prevalence of this public health issue among societies, this crisis has gone unrecognized 

among Libyan physicians to date. Accordingly, we decided to conduct this study to assess the magnitude of 

burnout syndrome among Libyan physicians and to understand variation by gender, age, specialty, stage of 

career, work experience, number of night duties and work load.  

2-Material and methods 

This cross sectional study was conducted during the period from January to mars 2020. All physicians in 

different departments who are working in the public health care providing institutions of all sizes (i.e., 

hospitals, polyclinics, dispensaries) in Tripoli, Libya were eligible for participation in this study. Physicians 

with less than one-year duration of work, those who returned questionnaires with missing data and or those 
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who were working in the private sector only at the time of the study, were excluded from the current study. 

A total of 300 questionnaires were distributed manually to physicians that fall within limits as specified by 

inclusion and exclusion criteria in two public hospitals, one polyclinic and three dispensaries in Tripoli city, 

Libya. Verbal consents were taken from all participants.  

2.1- Instrument  

The participants asked directly to complete a set of two questionnaires. The first one collected data on 

personal and professional characteristics such as gender, age, place of work, stage of career, years of working, 

case load per day, night duties per month. The second section of questionnaire contained the validated 

Maslach Burnout Inventory-Human Services Survey (MBI-HSS) which was used to measure physician 

burnout in this study. The MBI-HSS is a gold standard measure for burnout worldwide and it is most 

commonly used psychometric instrument for measuring burnout since 1980. According to Maslach and 

Jackson (1996) the 22 items of the MBI-HSS is divided into three factors (sub scales) to evaluate each 

domain of burnout: emotional exhaustion (EE., feelings of emotional over extension by one’s work, nine 
items), depersonalization (DP., negative and cynical attitudes towards recipients of one’s care, five items), 
and lack of personal accomplishment (PA., loss of competence and achievements in one’s work, eight items). 
The participant is asked to answer each item on a Likert scale from zero (never) to six (every day). The 

Maslach Burnout Inventory (MBI) has been validated in Libya, its Libyan psychometric properties have 

determined and coefficient of reliability (Cronbach’s alpha) for its three subscales consistent with the levels 
found by test authors (Hamed,2016). The internal consistency of each MBI-HSS subscale are shown in table 

1. As did must researches we considered physician with high scores on the emotional exhaustion or 

depersonalization subscales as having a burnout (Shanafelt et al.,2002; Dyrbye et al.,2008). 

Table1: MBI-HSS subscales: internal consistency and normative scores. 

MBI-HSS subscale Cronbach’s 
alpha 

Normative score  

Low Moderate High  

Emotional Exhaustion 

(EE) 

0.809 0-16 17-26 ≥27  

Depersonalization 

(DP) 

0.76 0-6 7-12 ≥13  

Personal 

Accomplishment (PA) 

0.774 ≥39 32-38 0-31  

2.2- Statistical analysis 

Statistical package of social sciences(SPSS) statistics version 22.0 was used to analyze the collected data. The 

descriptive analysis included calculations of means, standard deviation and frequencies (absolute numbers, 

proportion and percentages) to characterize responding physicians and to describe burnout levels in 

physicians.Inferential analysis was conducted to estimate association between physician burnout and 

assumed risk factors using odds ratios(OR) .Multiple linear regression was performed to identify the most 

important predictors of physician burnout. A p value <0.05 was set as the significance level.  
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3-Results 

Ninety-eight doctors responded and filled in the questionnaire completely with a response rate of 32%. The 

prevailing part of the sample members was general Practionier 90 (91.8%), 54 (55%) were males. The mean 

age (± SD) of all doctors who took part in the study was 35.5(±5.5) and their ages ranged from 28 to 51years.  

Almost two thirds of the respondents practiced medicine for more than 5 years and 69.4% of them reported 

dealing with more than 20 patients daily. Of doctors surveyed 63.3% had 3 or more night duties per week 

and 69%did not have any administrative tasks. Table 2 summarizes the personal and work profile of 

responders.  

Table 2. Personal and practice characteristics of participants (N= 98). 

% N Variable 

   Gender 

..55 

44.9 

.5 

55 

   Female 

   Male   
  Age group (years) 

34.7 

55.1 

10.2 

34 

54 

10 

  <35 

  35-45 

    > 45  

  Career stage 

8559 

8.2 

82 

8 

   G.P 

   Specialist 

  Duration of work in years 

7553 

..55 

5250 

75 

.5 

52 

   <5   

   5-10 

   >10  

  Cases load per day 

7253 

..55 

5557 

30 

54 

55 

  <20    
  20-40 

  >40    
  Night duties per month 

7353 

3757 

73 

62 

  <3 

 ≥3 

  Administrative role 

7253 

3855 

72 

39 

  Yes   
  No  
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Table 3. Mean scores of MBI-HSS subscales. 

 

 

 

 

According to this study, the average score for the emotional exhaustion among sample members were 29.6 

while that for depersonalization was 11.7. Table 3 represents mean scores for each dimension of burnout. A 

majority,53% of participating doctors had high grade of emotional exhaustion, 36.7% showed high level of 

depersonalization, and a low level of personal accomplishment scored by only 20.4% of the surveyed doctors 

(Table 4). Overall, 61.2 % of physicians had at least high emotional exhaustion or high depersonalization 

and accordingly, met the criteria for burnout. 

Table 4.  Prevalence of burnout among surveyed physicians based on each subscale. 

 

Burnout was statistically significantly prevalent among general Practionier compared with specialists 

(64.4%vs25%, 

p= 0.047) and among those who had 3 or more night duties per month (67.7%, p= 0.012). However, doctors 

who spent less than 5 years in medical field and those who cared for less than 20 patients per day had 

statistically insignificant higher rates of burnout (p> 0.05). Table 5 reveals prevalence of burnout among 

physicians based on their personal and work characteristics. The profession related variables which were 

significantly associated with physician burnout were analyzed by multiple linear regression.  For all 

physicians, only increased number of night duties per month was associated with higher burnout risk 

(p=0.01). The model was free of the multi-collinearity problem (VIF=1.00, Condition index =6.92) and 

explained 5.5% of the variances in the dependent variable. The former percentage improved to 72% when 

the emotional exhaustion scores regressed on number of night duties this change reflects the strong 

association between emotional exhaustion and night duties frequency (OR=6.67,95%CI= 2.59-17.18, p 

value=0.000). 

 

 

 

 

Burnout subscale Mean (±SD) 95% CI 

Emotional exhaustion 29.6(±11.0) 27.3-31.7 

Depersonalization 11.7(±5.7) 10.5-12.8 

Personal accomplishment 30.8(±8.5) 29.1-32.5 

Burnout subscale score % Burnout subscale 

Low Moderate High 

8.1% 38.9 53% Emotional exhaustion 

18.4 44.9 36.7 Depersonalization 

20.4 28.6 51% Personal accomplishment 
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Table 5. Percentage of physicians who had met burnout criteria by personal and work factors. 

 

P value 95% C I Odds Ratio    

(OR) 

Doctors Meeting Burnout 

Criteria(%) 

Factor 

    Gender 

0.33 

0.33 

0.53-2.73 

0.37-1.89 

 

1.20 

0.83 

63.6 

59.3 

   Female 

   Male   

    Age group (years) 

0.30 

 

0.35 

0.53-2.97 

 

0.52-2.66 

1.25 

1.18 

64.7 

63 

40 

  <35 

  35-45 

   > 45  

    Career stage 

0.02 

 

1.04-28.53 5.44 64.4 

25 

   G.P 

   Specialist 

    Duration of work in years* 

0.29 

0.35 

0.31-1.93 

0.52-2.66 

0.77 

1.18 

64.7 

63 

25 

  <5   

  5-10 

  >10  

    Cases load per day* 

0.05 

 

0.20 

0.85-5.56 

 

0.49-5.87 

2.17 

 

1.70 

73.3 

51.9 

71.4 

   <20    
   20-40 

  >40    

    Night duties per month*  

0.00 

 

2.50-15.86 6.30 

 

25 

67.7 

   <3 

   ≥3 

    Administrative role 

0.14 

 

0.67-3.84 

 

1.60 53.3 

64.7 

  Yes   
  No  

*p˂0.05. 

4-Discussion  

To our knowledge this is the first study estimating burnout prevalence among Libyan physicians. At the time of our 

survey approximately 61% of physicians were burnt out. This interesting discovery comparable to those of previous 

studies conducted in some Arabic neighbor countries like Egypt 63.1% (Shams and El-Masry,2013) and Tunisia 56% 

(Maaroufi et al.,2015). Although these studies used different diagnostic approaches and were applied to different 

specialties. 

Table 5        continued 
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 Maslach et al. reported that emotional exhaustion is the most meaningful criterion within burnou t criteria as it denotes 

underlying stress, work overload and poor workplace. Its rate among physicians (53%”) is in accord with rates recorded 
in many Arabic countries (Al-Dubai &Rampal,2010; Bawakid et al., 2017; Shams & El-Masry,2013; Maaroufi et al.,2015) 

and higher than percentages among physicians in developed countries (Asai et al.,2007; Soler et al., 2008).  

We found significant correlation between burnout and early career stage. Nevertheless, the early career stage is not 

predictor for burnout. One can speculate that there is no causal relationship between the two variables.  

 Our finding of higher prevalence of burnout among non-specialists supports earlier research which concluded that 

burnout is more common among first year residents (Martini et a l.,2004).  

The only significant independent predictor of burnout was the frequency of night duties and this was consistent with a 

previous study that found health care workers who were in duties more than 2 nights per month are actually vulnerable 

to burnout (Shanafelt et al., 2009). And could be explained in the light of a recent study which revealed that sleep 

restriction has reciprocal relationship with stress (Nollet et al.,2020). According to the verbal feedback from physicians to  

the first author, doctors work in unusual circumstances and in unsecured under resourced facilities. They also complain 

of disqualified health administrators, salary related problems, uncontrolled work environment and a non -comfortable 

shared rooms for doctors on night duties.  

Our study is not free of limitations. The response rate is lower than mean response rate for published surveys of 

physicians which is 53% (Cho et al.,2013). This lower response rate may be due to the adopted survey mode which was a 

paper version of survey without monetary incentives or survey reminders.  

Relatively high Personal accomplishment rate makes the social desirability bias possible  

Career stage was insignificant predictor to physician burnout though, there was significant association between the  two 

variables, this matter reflects the cross sectional nature of the study where we were unable to determine potential 

direction of effect for this association. 

5- Conclusion 

 Burnout and emotional exhaustion are prevalent among physicians. Their rates were 61.2% and 53% respectively. In 

our opinion, the real status quo of burnout is worse if we postulated that those with higher levels of burnout either 

moved to work in private sector exclusively or left the medical field completely, or they left the country as whole, and 

therefore it was not possible to represent them in the study. These high fingers are new indicators of the collapsed health 

system and call for urgent actions to overcome this issue. Health system planners should improve the work place 

environment, promote the training and development programs for general Practioniers and reform the health system and 

its financial management. Further studies are needed to monitor the burnout periodically, explore more risk factors and 

compare burnout across specialties
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ليبيا–الاحرتاق النفيس دلي الأطباء يف مدينة طرابلس   

مما يؤدي ايل ضعف  الإهجاد الانفعايل وتبدل املشاعر ونقص الاجناز الشخيص; د الاحرتاق النفيس هو متالزمة ذات ثالثة ابعا: املقدمة
نتاجية يف العمل 5ل توجد معلومات عن جحم هذه املشلكة كام مل حتدد العوامل املرتبطة هبا يف أأوساط الأطباء الليبيني5 الإ  

مدينة طرابلس وتقيمي مدى ارتباطها ببعض العوامل  معرفة مدي انتشار متالزمة الاحرتاق النفيس بني الأطباء يف: اهداف البحث
5 الشخصية واملهنية  

مثانية وتسعون من الأطباء العاملني بقطاع الصحة مبدينة طرابلس اس تجابوا لالس تبيان اذلي حيتوي عىل أأس ئةل تتعلق : طريقة البحث
5اذلي اس تخدم لقياس الاحرتاق النفيس دلي الاطباء ببعض العوامل الشخصية واملهنية وكذكل مقياس ماسالش  

واحد وس تون يف املئة من الأطباء اذلين اس تجابوا لالس تبيان اكن دلهيم احرتاق نفيس %5 70معدل الاس تجابة لالس تبيان اكن : النتيجة
ادلراسة بينت وجود عالقة بني الاحرتاق النفيس والك من املس توي 5 مهنم يعانون من الاس تزناف الانفعايل وثالثة ومخسون يف املئة  

5العامل احملدد الوحيد لالحرتاق النفيس اكن عدد املناوابت الليلية5 املهين وعدد املناوابت الليلية اليت يقضهيا الطبيب يف ماكن معهل    

هذه ادلراسة فتحت الأبواب ملزيد من الأحباث املتعلقة هبذه الظاهرة بغية تتبع التغريات 5 ترش بني الأطباءالاحرتاق النفيس من : الاس تنتاج
5يف مس توايهتا وكذكل اس تكشاف املزيد من عوامل اخلطر املرتبطة هبا  


