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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 ةـــ 2021ـ  ــدد لسن30لعــا كلمة عميد الكلية ورئيس حترير اجمللة العلمية 

من أقدم المجالت ان مجلة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة تعتبر    ...مما ال شك فيه       
 بليبيا.   الرياضية والمرتبطة  الرائدة في حقل العلوم والعلمية  

والكتب    ...علىو        المجالت  اصدار  في  المعلومات  لتكنولوجيا  الهائل  التطور  من  الرغم 
الورقية الزالت تشكل "حجر   المطبوعات  الذي يعتمد عليه في االنتاج  العلمية إال ان  األساس" 
 العلمي من بحوث ومؤلفات فهي تشكل المرجع االساسي. 

الجودة وتقييم   كبيرة على مستوى معايير  وتطورات  شهدت تحوالت فقد  على ذلكعالوة ...       
 المعرفة. و  خدمة للعلم  يةجراءات التحكيم ال  االداء وأدخلت العديد من 

ا  ...ناهيك         التي  عن  بها  يلثقة  ل  م،كونه باحثونا  حظى  المهم  المعلوماتي  نشر  لالمصدر 

العلمي  و والمتعددة    ألبحاثهم النتاج  قدرته  ،فضالا التخصصية  المعلومات    م عن  استيعاب  على 
 .بالمجال الرياضي  المختلفة المرتبطة والمجاالت البحثية بكل للتطور   م الحديثة ومواكبته 

تحرير   حددت   هنا ... من        "  أهدافهافى  مجلة  ال  هيئة  المستقبلية  وورؤيتها  الحداثة  االصالة 
لجامعة في المجال البحثي  ا  فلسفة الكلية وإستراتيجية المنبثقة من    " المستدامة    ة والتطوير والتنمي

 .  والمعرفي
اجل    ذلك ...         الى  امن  المحكمةلوصول  العلمية  المجالت  مستوى  على  محليا    الريادة 

 . والدولي  والتطلع الى االفضل على الصعيد االقليمي والعربي
الكلية  ...االمر        دفع عمادة  اعداد   الذي  توقيت صدور  العلمية  الحفاظ على  وجودة    المجلة 

ا  (الورقية وااللكترونيةبنوعيها )بحوثها وإصدارتها    . معا
بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بان االنتاج  تؤكد هيئة تحرير المجلة العلمية    ... كما         

الذي بدون شك سيُثري كل ويحمل في طياته اسهامات وتألق علمي    العلمي ينبغي ان يستمر 
العلمية   البدنية وعلوم  ولعامة  والمواقع االلكترونية  المكتبات  التربية  اقسام وكليات  جميع 

( ثالثون) للعددوهذا اصدار جديد .... الوطن العربي ب  وابليبيا    خاصة ان كانت  الرياضة 
    2021 يونيو - يناير

 ولي التوفيق اهلل 

 مأ.د. حممد علي عبد الرحي                                                                
 عميد الكلية ورئيس تحرير المجلة العلمية                                                                         

                                                                                          30/06 /2021    
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 الرتبية البدنية وعلوم الرايضة رشوط النرش ابجملةل العلمية للكية  
 أ ول: متطلبات البحث املقدم للنرش: 

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

 ان ل يكون البحث قد نرش مس بقا -

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

 ( لكمة 250وث ابللغة العربية أ و الاجنلزيية ويرفق معها ملخص مبا ل يتجاوز )تكتب البح •

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

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

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

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

لكرتونية عىل قرص مضغوط )ابلإضافة اىل ن   A4تسمل البحوث اىل مكتب اجملةل العلمية من نسختني ورقية عىل  •  CD) سخة اإ

 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 اإ  اخر  CDالباحث ملزم ابإ

 ةل يف حال عدم اقتناعه ببعض التعديالت الواردة يف التقوميالباحث هل احلق يف مراجعة هيئة حترير اجمل •

من   • يستبعد  عدم قبوهل  ويف حاةل  ابجملةل  الاستشارية  عىل اللجنة  عرضه  يمت  الامر  تتطلب  عدد اجملةل ،واذا  من  يستبعد  املعدل  غري  البحث 
 ضافته ابلعدد العايلالنرش أ ما يف حاةل عدم قبوهل عىل الباحث الالزتام ابلتعديالت املطلوبة ويمت ا

 ( أ ايم 10عند قبول البحث للنرش ابلتعديالت جيب أ ل تتجاوز مدة اس تكامل التعديالت من طرف الباحث ) •

 اثنيا : جلنة التحكي: 
جراء تقيي مبديئ للبحوث املقدمة قبل احالهتا اىل احملمكني من ذوي اخلربة البحثية واملاكنة   ▪ العلمية املمزية ،ويف اجملال املقدم تقوم هيئة التحرير ابإ

 فيه البحث ،وتمت الاس تعانة ابلقامئة املعمتدة من اجلامعات الليبية. 

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

 - اثلثا : حقوق اجملةل :       
 التحرير احلق الفحص الاويل للبحث وتقرير أ هليه للتحكي. لهيئة  •

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

جراء التعديالت املطلوبة عىل البحث ملدة تزيد عن اس بوعني  • ذا تأ خر الباحث عن اإ  من اترخي تسهل الرد من يعد البحث يف حمك املسحوب اإ
 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 قيام الباحث بنرش حبثه مرة أ خرى ، حيق لهيئة التحرير حرمانه من النرش مس تقبال ، كام ختطر اجلهة اليت يعم •  ل هبا. اإ

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

جراء التعديالت املطلوبة من قبل احملمكني ،أ و قام بسحب البحث قبل نرشه ،يتحمل تلكفة التحكي والربيد وغريها  • ذا مل يلزتم البحث ابإ من اإ
 ئة التحرير ابجملةل. النفقات اليت حتملهتا هي 

 املس تلامت : 

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

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

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

 البل  الصفحة  الفهرس  ت 

تأ ثري برانمج تدرييب وقايئ ابس تخدام ال حبال املطاطية للوقاية من اصاابت العضالت املدورة للكتف   1
 دلي انشئ س باحة املياه املفتوحة 

        سامل الفائديمحمد رجب  د.
8 -18 

 ليبيا 

فاعلية اس تخدام وسائل التواصل الاجامتعي يف تعزيز التوافق الاجامتعي لطالب لكية الرتبية البدنية   2
                                                                                    همرصات 

 فوزي مفتاح محمد الكريك د.                                                                           
 

 ليبيا  29-   19

 أ عضاء هيئة التدريس الكفاايت املهنية ملرشيف التدريب امليدان من وهجة نظر   3
 أ . زينب عيل بوصالح                   أ . نوال أ محد التلوع                      د. عيادة أ بو بكر الطاهر

 ليبيا  40  -   30

 تقيي واقع برامج الرايضة املدرس ية ملرحةل التعلي ال سايس ببلية أ بوسلي  4
براهي ال خرض               أ  /    محمد عبدللا احلاج             أ  / حسان العامري سعيد أ  / رضوان اإ

 

 ليبيا  48  -   41

 ( مبدينة بسبـها cvدراسة حتليلية لبعض املعوقات املزنلية اليت تواجه املصابني ابجللطة ادلماغية )  5
براهي سايس الزايه  عبدالعزيز د. فتحي يوسف              شقرونم. حسني عيل            م. زيدان اإ

 ليبيا  59  -   49

6 
اجتاهات أ عضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة حنو التعلي الالكرتون يف ظل  

 (   19جاحئة كوروان ) كوفيد  
 د. أ سامء محمد العامري               منترص ابوبكر املغرىبد.                العطويش الس نويس عفاف د. 

 ليبيا  70  -   60

 الاجراء الرضوري للربانمج التدرييب خالل مراحل العمل دلي مدرب كرة القدم بأ ندية ادلوري املمتاز   7
سامعيل   سامعيل عيل اإ  ا. ضياء ادلين املرتيض                                               د. اإ

 السودان  77  -   71

 لرايضة اجلودو الوعي الغذايئ وعالقته مبس توى الإجناز دلي لعيب   8
 د. كرمية امحمد الكوربو                      د. اندية مفتاح احلوات          د. زينب أ بو صالح   

 ليبيا  92  -   78

9 
 مترينات الايروبيك املصاحبة لربانمج غذايئ واثرها يف خفض حدة الام الظهر دلى فئة الس يدات 

 ( س نة 35- 25)  
 د. سعدية صاحل عبد للا                عيل الطيب                                         عفاف د. 

 السودان  102  -   93

 الإصاابت ال كرث انتشارا دلي لعيب رايضة امجلباز ملدينة طرابلس  10
 الصيد                  د. اندية عبد للا املبسوط         د. فوزي املربوك الهواري  اكمل د. فدوي 

 ليبيا  115- 103

11 
( دلى لعيب اجلودو    (sjftتأ ثري تدريبات حتمل مقننة عىل حتسني مس توى الاداء ابس تخدام اختبار  

 س نة 20حتت  
 العزاب                د. وليد محمد شيبوبد. ابراهي عيل ابومعود                د. انتصار عامر 

 ليبيا  127- 116

12 
 بناء مقياس الرتدد النفيس لالعيب الرايضات الفردية وامجلاعية 

براهي معران                    عيادة  ابوبكرالطاهر   د.      هناء ميالد مالطم                د. د/صربي اإ
 ليبا  137- 128

 
 
 



 2021  يونيو   -   ناير ي   / الثالثون    –   واملرتبطة جمةل العلوم الرايضية  
ISSN 2518-5470 

  

 7 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة طرابلس 

 

 
 احملتوايت فهرس  

 

 البل  الصفحة  الفهرس  ت 

 دور النشاط املدريس يف تمنية روح التعاون دلي الطالب يف مرحةل التعلي الاسايس  13
 د. أ حالم أ بو بكر دندي                                   د. الهبلول عبد اجمليد القمي

 ليبيا  148- 138

14 
THE EFFECT OF  STABILIZATION EXERCISES IN  TREATMENT 

OF SPINAL INSTABILITY  for middle ages 

 د.أ سامة انيج اجلهمي     د. مفتاح عيل عبد الرمحن    د.أ حالم عيل زيدان     د.حسام ميالد بلحاج 
 ليبيا  158- 149

دارة الوقت دلى رؤساء أ قسام النشاط بلكيات جامعة صرباتة  15  اإ
 مسعود عبد السالم الس باعي       د.فتحي املهشهش يوسف  - د    خادل املهدي ادلحري        -د

 ليبيا  172- 159

16 
م جبنوب دارفور  2018دورة    ادلورات الرايضية املدرس ية ودورها يف السمل اجملمتعي ابلسودان 

 أ منوذجا 

 الطيب  نيازي محزهد.             د.  هويدا حيدر الش يخ محمود          أ . د عوض يس امحد محمود 
 السودان  179- 173

 أ ساليب الرتوية املس تخدمة قبل التدريب واملباراة بأ ندية ادلوري املمتاز لكرة القدم السودان  17
 فرج امحمد العتود د.                   عبد العظي جابر طمبه  د.         مرجان   كىن صربه  محمد د. 

 السودان  191- 180
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تأأثري برانمج تدرييب وقايئ ابس تخدام الأحبال املطاطية للوقاية من اصاابت العضالت املدورة للكتف  
 املفتوحة دلي انشئ س باحة املياه  
 الفائدي سامل  محمد رجب    د.                                                                                                                                            

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 مقدمة ومشلكة البحث   .1

الس نوات        اخلاصة    الأخريةمتزيت  والأحباث  ادلراسات  تكتسب  أأن  اإىل  أأدى  الأمر اذلي  الرايضية,  الإجنازات  بزايدة جحم  العرشين  القرن  من    ابلوقايةمن 
 الإصاابت أأمهيه خاصه, حيث هتدف هذه ادلراسات اإىل تقليل نس بة حدوث الإصاابت للس باحني.

ذا اكنت وظيفته العضوية املركبة تعمل ابن حي       ل اإ ذا  ث أأن مفصل الكتف من أأكرث مفاصل اجلسم حركة ويتسم مبرونة فائقة ول حيافظ عىل مرونته اإ تظام ، فاإ
مزتامنة غري أأن تعقيد  أأصيب أأي جزء تناقصت احلركة وبدأأ الإحساس ابلأمل ، كام أأن الكتف هو عبارة عن مجموعة من املفاصل مضغوطة بدقة تؤدى معًا وظيفة  

 هذا الرتكيب ابلإضافة اإىل مدى احلراكت جيعل مفصل الكتف أأكرث عرضة لالإصابة. 

اح ميثل جزًءا  وأأوحضت النتاجئ عىل أأنه ل يوجد اإجامع واحض عىل سبب )أأس باب( أ لم الكتف عند الس باحني. حيث قُدمت اقرتاحات مفادها أأن أ لم كتف الس ب 
 ( 21-19:  27الأواتر يف العضالت املدورة والهتاب الأواتر ذات الرأأسني وعدم اس تقرار الكتف.  )من أأعراض الهتاب 

 طبيعية يعد الوضع الطبيعي الصحيح لعظم لوح الكتف همًما يف وظيفة الأطراف العلوية, حيث أأن خلل احلركة يف الكتف هو عباره عن وضع أأو حركة غري     
وقةل مرونهتا,    العضةلممتثال يف قرص    الصدرية  للعضةل للوح الكتف فانه قد حيدث ترضر    املثبتة(. وبسبب ضعف العضالت  33تفية )حلاةل الكتف خالل احلراكت الك 

املفصل احلقاين العضدي, واذلي ثبت أأنه يسبب زايدة يف نشاط الكفة املدورة    اس تقرار بسبب عدم    العضديةذات الرأأسني    العضةلوتر    اضطرابوميكن أأن يتطور  
 ( 27( )26والعضةل ذات الرأأسني من أأجل توفري اس تقرار أأمايم للمفصل احلقاين العضدي. )

اإصاابت مفصل الركبة يف مجيع املراحل  ( أأن اإصاابت مفصل الكتف حتتل املرتبة الثانية من حيث التكرار بعد  2012)  Brukner,Peterويشري براكرن بيرت        
يف الرايضات اليت   السنية للرايضيني ، والناش ئني مه الأكرث عرضة لتكرار اإصاابت الكتف من البالغني، وتظهر ثالث أأنواع لإهجاد الكتف تشاهد بصورة متكررة 

ىل اإصاابت الكتف اليت حتدث أأثناء النشاط الراييض قد تنتج من  ( اإ 2013يتطلب الأداء فهيا حركة متكررة لذلراع فوق الرأأس. ويضيف عبد الباسط صديق )
الرخوة والنامعة اليت    الاس تعامل املفرط واملتكرر لفرتة طويةل يف أأي نشاط حيتاج اإىل احلركة املس مترة لذلراع، ومن املمكن أأن تضغط هذه احلراكت عيل الأنسجة

 ( 219: 6( )343:    19حتيط ابملفصل. )

 Page,Todd Ellenbecker(، فيليب ابج وتود ايلني بيكر  2014)  Werner Hoeger, Sharon Hoegerن هوجر وويرنر هوجر  ويضيف الك من شارو

Phillip  (2003 عادة التأأهيل من الإصابة، حيث أأصب حت  (، أأن احلبال املطاطية وس يةل فعاةل لزايدة القوة العضلية وحتسني القدرات الوظيفية واملساعدة يف اإ
 ( 253:  28( )15: 31( ) 25( )23رشطة املطاطية من الأدوات السهةل اليت تس تخدم لأداء مجموعة متنوعة من التدريبات وجملموعات عضلية خمتلفة.) الأحبال والأ 

 G. Melchiorri & A.Rainoldiشويوري و راينودلي    ( مع ميلت2010()23) Lars L. Andersen et alوتتفق نتاجئ دراسة لرس اندرسون وأ خرين 

تمنية القوة العضلية وحتسني الاس تجابة العصبية العضلية,    يف( رضورة دمج مترينات الأحبال املطاطية مع مترينات الأثقال يف التأأهيل ملا لها من فاعلية  25()2011)
 حماور احلركة اخملتلفة ملفصل الكتف اذلى يتسم ابملدى الواسع للحركة.  يف وسهوةل أأداء مترينات 

ب انتيا بني   Lee Brown    (2007راوين  ويتفق الك من يل   ،)Antia Bean (2008  بيشل وواين ويس تكوت  Thomas Baechle, Wayen( توماس 

Westcott   (2010  براد شونفيدل ،)Brad Schoenfeld    (2010  نشاء (، أأن الأحبال املطاطية تعد مثيل لزايدة القوة واملرونة، حيث اإن اس تخداهما يسمح ابإ
رشاك املزيد من اجملموعات العضلية. )املقاومة يف مجيع الا :  17()3:  24جتاهات خالل املدى الاكمل للحركة، ووجود الشد طوال التدريب  يساعد عيل التوازن واإ

56( )30 :34 ()18 :217 ) 

يتطلب الأداء فهيا   اليتالرايضات  يفوالناش ئني مه الأكرث عرضة لتكرار اإصاابت الكتف من البالغني ، وتظهر ثالث أأنواع لإهجاد الكتف تشاهد بصورة متكررة  
ارختاء العضالت مع عدم ثبات املفصل ( لأن    – الهتاب أأواتر العضالت مع عدم ثبات املفصل    –) المتزقات العضلية ادلقيقة    ه حركة متكررة لذلراع فوق الرأأس  

كته عىل حساب ثباته وقوته ذلا فهو أأكرث املفاصل سهوةل ىف  مفصل الكتف من أأكرث املفاصل حركة عن غريه من مفاصل اجلسم مجيعًا لكنه يس متد حرية حر 
 ( 217: 6الإصابة. )

هذه ادلراسة و تصممي  وذلا تعد اصابة الهتاب العضالت املدورة ملفصل الكتف واحدة من الاصاابت الأكرث تكرارا بني الناش ئني. ذلا قام الباحث مبحاوةل اجراء  
كتف اذلي قد يؤدي تكرار حدوثه اإىل قطع احملفظة الليفية للمفصل و زايدة قوة أأواتر العضالت حول املفصل و  برانمج وقايئ لتجنب حدوث اإصاابت مفصل ال

 يب.  متزق الطبقة الغرضوفية للحفرة العنابية للوح الكتف، ومجيع هذه التغريات الترشحيية والفس يولوجية حتتاج غالبا اإىل الانقطاع عن التدر 
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ليه :  .2  أأمهية البحث واحلاجة اإ

ببناء برانمج تدرييب و       بناء برانمج تدرييب وقايئ للعضالت ملفصل الكتف من اصابة الهتاب العضالت املدورة. وذكل  قايئ بطريقة  ترجع امهية البحث اىل 
راسات الأجنبية وجد أأنه جيب اس تخدام الأحبال املطاطية  ختتلف عن ادلراسات السابقة اليت مت اإجراهئا. ومن خالل ما س بق ويف ضوء اإطالع الباحث عىل ادل

عيل مفصل الكتف واملدي  مع مترينات الأثقال ملا هلام من ممزيات و اجيابيات يف معلية التأأهيل و الوقاية من الاصاابت وحتسني القوة العضلية للعضالت العامةل  
 احلريك ملفصل الكتف والعضالت املدورة. 

 هدف البحث :  .3

 لقوة للعضالت العامةل عىل مفصل الكتف. حتسن ا-1

 حتسن املدى احلريك ملفصل الكتف. -2

 فروض البحث :  .4

 لتحقيق أأهداف البحث صاغ الباحث فروضه عىل النحو التاىل: 

جيابيا عيل لك من: -1  يؤثر برانمج المترينات الوقائية اإ

 القوة العضلية للعضالت العامةل عىل مفصل الكتف. -2

 احلريك ملفصل الكتف.املدى -3

 مصطلحات البحث :  .5

 Rotator Cuff Musclesالعضالت املدورة للكتف:  -1

 العضد وتقوم ابحلفاظ عىل ثبات مفصل الكتف وتدويره ىف املس توايت احلركية اخملتلفة )تعريف  ىف  وتنامغه مجموعة العضالت الىت تنشأأ ىف عظم لوح الكتف        
 اإجرايئ(. 

 Rehabilitation exercisesالمترينات التأأهيلية الوقائية:  - 2

لية         وختتلف طبقا  ه وس يةل لتنش يط اجلهاز احلريك للمصاب واحملافظة عيل كفاءة الأعضاء والوظائف الفس يولوجية وعدم الرتاجع يف املس توي اليت وصلت اإ
 ( 339: 10حلركية وانهتاء الفرتة احلادة لالإصابة. )حلاةل ودرجة الإصابة ويمت تطبيقها مع بداية اس تعادة القدرة ا

   Elastic bandالأحبال املطاطية : ُ - 3

ينهتيي   ه أأانبيب مطاطية مصنوعة من مادة الاكوتش املضغوط، ذات درجات مقاومة خمتلفة، تس تخدم يف تدريبات القوة العضلية والتأأهيل الراييض، و      
 اإجرايئ(طرفهيا مبقبضني للتحمك هبا . )تعريف 

 ادلراسات املرتبطة:  .6

 ادلراسات املرتبطة العربية: 

تأأهييل عيل بعض الإصاابت الشائعة ملفصل الكتف ملامريس رايضة التنس، وقد هدفت    ( 2() 2006دراسة أأمحد محمد عبد اجلواد) - 1 تأأثري برانمج  وعنواهنا " 
ة ملفصل الكتف ملامريس التنس الأريض من خالل تقليل حدة الأمل، تقوية اجملموعات  ادلراسة اإيل التعرف عيل تأأثري برانمج تأأهييل عيل بعض الإصاابت الشائع

لعب تنس مصااب بأ لم متالزمة ابنضغاط    14اس تخدم الباحث املهنج التجرييب .    الكتف. وقد العضلية حول مفصل الكتف، اس تعادة املدى احلريك الاكمل ملفصل  
لهيا يف: اس تعادة املدى الاكمل ملفصل الكتف مزتامنا مع اس تعادة القوة  50-40مه)أأواتر العضالت ادلوارة ملفصل الكتف أأعامر (. ومتثلت أأمه النتاجئ اليت مت التوصل اإ

 العضلية.  ختفيف حدة الأمل لالإصابة وذكل بتقوية العضالت الصدرية الكتفية فضال عن العضالت ادلوارة. 

وعنواهنا فاعلية برانمج تأأهييل لإصاابت عضالت الكتف ادلوارة مبفصل الكتف للرايضيني. وهدفت    (6()    2007دراسـة : عبد الباسط صديق عبد اجلواد )  
ءة الوظيفية احلركية  ادلراسة اىل التعرف عىل فاعلية برانمج تأأهيل عىل اصاابت العضالت املدورة ) ادلرجة الأوىل والثانية ( للرايضيني من خالل عودة الكفا

لعبني. وتوصلت نتاجئ ادلراسة اىل    6ت الشوكة ، حتت اللوح . واس تخدم الباحث املهنج التجرييب . واش متلت عينة البحث عيل  للعضالت فوق الشوكة ، حت 
هنائيا أأثناء  يك .اختفاء الأمل حتسن الكفاءة الوظيفية لعضالت الكفة ادلوارة لعينة ادلراسة اليت مت تطبيق الربانمج علهيا .حتسنت القوة والتحمل العضيل واملدى احلر

 وبعد املامرسة الرايضية للرايضيني .
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وعنواهنا تأأثري التأأهيل البدين املبكر يف حتسني الكفاءة الوظيفية ملفصل الكتف بعد التدخل اجلرايح ابملنظار   ( 3() 2012دراسة اإسالم أأمحد مصطفي عطية)  - 2
البدين املبكر عيل: املدى احلريك ملفصل الكتف، القوة العضلية ملفصل الكتف، درجة   التأأهييلللرايضيني، وقد هدفت ادلراسة اإيل التعرف عيل تأأثري الربانمج  

صابة اخللع املتكرر ملفصل    الالعبني لعبني ابلطريقة العمدية من بني    10عينة البحث عيل    اش متلت اس تخدم الباحث املهنج التجرييب. وقد    قد الأمل. و  املصابني ابإ
لهيا اإيل أأن التأأهيل البدين املبكر ذا فاعلية يف حتسني: الكفاءة الوظيفية ملفصل الكتف   بعد التدخل اجلرايح ابملنظار.  الكتف. ومتثلت أأمه النتاجئ اليت مت التوصل اإ

 صل الكتف.املدى احلريك للمفصل. اس تعادة القوة العضلية للعضالت العامةل عيل مف

وعنواهنا تأأثري برانمج تأأهييل مقرتح خللع مفصل الكتف دلي لعيب الاكراتيه، وقد هدفت ادلراسة اإيل تصممي برانمج    ( 14() 2013دراسة محمد فوزي قشقوش ) - 3
صل الكتف املصاب خبلع أأمايم للمرة الأويل،  احلريك ملف  ىمن: املدتأأهييل مقرتح خللع مفصل الكتف دلى لعيب الاكراتيه ومدي تأأثري الربانمج املقرتح عىل الك  

  4عينة البحث عيل    اش متلتاس تخدم الباحث املهنج التجرييب. وقد    الأوىل. وقدالقوة العضلية للعضالت العامةل عىل مفصل الكتف املصاب خبلع أأمايم للمرة  
لهيا يف: أأدي الربانمج املقرتح تأأثريا  لعبني مت اختيارمه ابلطريقة العمدية من لعيب الاكراتيه املصابني ابخللع الأو  ل ملفصل الكتف. ومتثلت أأمه النتاجئ اليت مت التوصل اإ

جيابيا عىل متغري املدى احلريك ملفصل الكتف املصاب خبلع أأمايم للمرة الأوىل لصاحل البعدي  اإ

جيابيا عىل متغري القوة العضلية للعضالت العامةل عيل م-  فصل الكتف املصاب خبلع أأمايم للمرة الأوىل لصاحل القياس البعدي. أأثر الربانمج املقرتح تأأثريا اإ

 ادلراسات املرتبطة الأجنبية: 

( وعنواهنا دراسة مقارنة بني مترينات املقاومة املطاطية ومترينات الأثقال احلرة أأثناء  2010()23) Lars L. Andersen et alدراسة لرس اندرسون وأ خرين  -1
مترينات   مقارنة بني  اإيل  ادلراسة  وقد هدفت  والتحمل،  العضالت  قوة  الكهريب    تأأهيليةالتأأهيل عيل  النشاط  املطاطية عيل  والأحبال  احلرة  الأثقال  ابس تخدام 

من الإانث ال يت يعانون من أألم الكتف والرقبة   16عينة البحث    اش متلت ف. وقد اس تخدم الباحث املهنج التجرييب. وقد  للعضالت العامةل عىل  مفصل الكت
  64( س نة. وأأظهرت نتاجئ ادلراسة عدم وجود فروق كبرية بني الأسلوبني حيث وصلت القوة العضلية لمترينات املقاومة املطاطية اإيل )55  - 26ويرتاوح أأعامرمه ) 

 %( وأأوصت ادلراسة ابدلمج بني النوعني من المترينات يف التأأهيل. 87 –  59( بيامن وصلت مترينات الأثقال )86% –

( وعنواهنا تأأثري مترينات القوة العضلية والتحمك احلريك عيل الأمل واس تعادة الوظائف والقوة  2011()32) .Youn Hee Bae et alدراسة يون ه بو وأ خرون-2
صابةالعضلية واملدى احل الكتف   ريك للمصابني بأأعراض الكتف اخملتنق، وقد هدفت ادلراسة اإيل تقيمي تأأثري مترينات القوة العضلية والتحمك احلريك عيل املصابني ابإ

(،  17والقوة العضلية وعددمه)مصاب مت تقس ميهم اإىل: مجموعة تتعرض مترينات التحمك احلريك    35اخملتنق. وقد اس تخدم الباحثون املهنج التجرييب. واش متلت العينة عيل  
(. وأأظهرت نتاجئ ادلراسة وجود فروق بني اجملموعتني يف التخلص من الأمل واس تعادة الوظائف والقوة العضلية  18مجموعة تتعرض لأهجزة العالج الطبيعي وعددمه)

التحمك احلريك والقوة العضلية مناس بة متاما لتأأهيل املصابني بأأعراض    واملدى احلريك للمصابني لصاحل مجموعة مترينات القوة العضلية والتحمك احلريك. وأأن مترينات 
 الكتف اخملتنق.

( وعنواهنا التعب العضيل الناجت عن نوعني من املقاومة: الأحبال املطاطية 2011()25) G. Melchiorri & A.Rainoldiدراسة ميلتشويوري و راينودلي  -3
ادلراسة اإيل التعرف عيل الفروق بني النشاط الكهريب للعضالت والتعب العضيل الناجت عن اس تخدام نوعني خمتلفني  وهجاز الأثقال )دراسة مقارنة(، وقد هدفت  

راييض. وأأظهرت نتاجئ    14عينة ادلراسة عيل    واش متلت والأثقال( بنفس امحلل والوزن. وقد اس تخدم الباحثان املهنج التجرييب.    -من املقاومات)احلبال املطاطية  
 صبية العضلية.أأنه ل توجد فروق يف متغري التعب العضيل ومتغري النشاط الكهريب للعضالت، واس تخدام المترينات احلبال املطاطية لتنش يط الاس تجابة الع ادلراسة  

 مهنج البحث: . 7

البعدية( للمجموعتني نظراً ملالمئة هذا املهنج    -لية   وابس تخدام طريقة القياسات )القب   الضابطة اس تخدم الباحث املهنج التجرييب بتصممي اجملموعتني التجريبية و       
 لطبيعة البحث.

 عينة البحث: . 8

س نة  مت تقس ميها اىل مجموعتني احداهام    16-14( انشئ من س باىح املياه املفتوحه ترتاوح اعامرمه من  12مت اختيار عينة البحث ابلطريقة العمدية عينة قواهما )     
 . ضابطةجتريبية و الثانية 

 الاختبارات البدنية املقرتحة: . 9

وحميط العضالت  قام الباحث ابلطالع عىل ادلراسات والبحوث واملراجع العلمية لتحديد أأمه الاختبارات اليت تقيس القوة العضلية واملرونة ملفصل الكتف       
 حول العضد والكتف واكنت ما ييل: 
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 اختبار القوة العضلية للعضالت اليت تعمل عىل مفصل الكتف  )ابس تخدام ادليناموميرت(.  -

 املدى احلريك ملفصل الكتف )ابس تخدام هجاز اجلينوميرت(.  اختبار-

 خطوات تنفيذ الربانمج: . 10

 ادلراسة الاس تطالعية للبحث:  -

جراء دراسة اس تطالعية يوم          (  2عيل عينة قواهما )  13/8/2019 وحيت 10/8/2019قام الباحثون ابإ

 أأهداف ادلراسة: 

 التأأكد من صالحية املاكن اذلي سيمت فيه تطبيق الربانمج. -

 التأأكد من سالمة الأدوات والأهجزة املس تخدمة يف القياس. -

الوقوع فهيا أأثناء القياسات لضامن حصة تسجيل  تدريب املساعدين عىل اإجراء الاختبارات وكيفية القياس والتسجيل وذكل للتعرف عىل الأخطاء اليت ميكن -
 البياانت 

 التصممي التجرييب للربانمج : . 11

 بيي الأريض التقليدي. يطبق الربانمج التدرييب الوقايئ املقرتح عىل مجموعة واحدة )اجملموعة التجريبية(. بيامن تتدرب اجملموعة الظابطة عىل الربانمج التدر      

 : تقنني الربانمج التأأهييل 

 مت تنفيذ الربانمج التأأهييل املقرتح وذكل تبعا للأسس التالية:

 ( أأسابيع.8مدة تنفيذ الربانمج ) -

 ( وحدات. 3عدد الوحدات يف الأس بوع )-

 أأهداف املراحل: 

 ق(  30- 25مترين وزمن الوحدة  من  20أأهداف املرحةل الأويل:  )حتتوي عيل *

 العضلية حول مفصل الكتف. الكفاءةحتسني * 

 حتسني القوة العضلية لعضالت املفصل. * 

 حتسني ادلورة ادلموية يف املنطقة املصابة.* 

 ق(  45-40مترين وزمن الوحدة  من  25أأهداف املرحةل الثانية:  )حتتوي عيل * 

 حتسني املدى احلريك للمفصل. * 

 زايدة القوة العضلية للعضالت احمليطة ابملفصل. *

 ق(  55-50مترين وزمن الوحدة  من   25ف املرحةل الثالثة: )حتتوي عيل أأهدا*

 اس تعادة املدي احلريك الاكمل ملفصل الكتف *

 اس تعادة القوة العضلية للعضالت احمليطة ابملفصل. *

 التأأكد من وصول الفرد حلالته الطبيعية.*

 ادلراسة الأساس ية: .  12

( وحدات أأس بوعية لزمن حمدد  3( أأس بوع بواقع )8م لعدد ) 2019/ 10/  20اإىل  8/  22مت تنفيذ الربانمج التأأهييل املقرتح دلى عينة البحث يف الفرتة من        
 اخملتلفة. التأأهييلللك وحدة ىف مراحل الربانمج 

 املعاجلات الإحصائية:  .  13

 ات الإحصائية التالية: لإجياد املعاجل   SPSS  24مت اس تخدام برانمج

 املتوسط احلسايب        – نس بة التحسن.                           -

 اختبار ت دللةل الفروق للعينات املس تقةل.        - الاحنراف املعياري                     -
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 عرض النتاجئ ومناقش هتا . 14

(   1جدول )     

 الفروق بني القياس يني القبليني  للمجموعة التجريبية و الضابطة 
 (     12)ن=                                                                                                                                                                                     

 
 1.812=   0.05قمية ت  اجلدولية عند مس توى معنوية *

وجود فروق ذات دلةل اإحصائية بني القياس القبيل للمجموعة التجريبية واجملموعة    (  عدم 1يتضح ابس تخدام ت لقياس الفروق جملموعتني مس تقلتني من جدول )
 يف متغريات القوة العضلية ومتغريات املدى احلريك.  الضابطة

(   2جدول )     

الفروق بني القياس يني القبيل و البعدي للمتغريات البدنية دلي اجملموعة التجريبية     

 ( 6) ن+                                                                                                                                                                                     

 القدرات البدنية 
القبيل القياس   
 

 القياس البعدي 
الفرق بني   

 مس توى ادللةل قمية ت املتوسطني 
 ع س ع س

 القوة العضلية 
 0.05 3.197 4.68 1.32 26.8 1.455 12.22 قبض اماما 

 0.05 3.964 5.67 2.01 23.77 0.276 10.18 تبعيد جانبا 

 املرونة 

 0.05 2.846 3.55 0.66 88.65 0.784 1.85 التدوير لدلاخل 

للخارج التدوير    1.63 2.021 70.8 1.45 7.7 6.324 0.05 

 0.05 1.472 0.7 2.965 181.9 3.615 2.181 قبض اماما 

 0.05 2.321 1.9 1.345 180.2 3.806 3.178 تبعيد جانبا 

 0.05 3.021 4.6 0.645 71.8 0.455 2.67 تقريب خلفا 

 2.015=   0.05*قمية ت  اجلدولية عند مس توى معنوية 

                

              

(         )(6) 

              

(       )(6)           
          

       
      
       

        

      
        

          12.22 1.455 21.8 1.660 1.20 1.690 0.05 

            10.18 0.276 17.77 0.64 1.64 1.19 0.05 

        

               1.85 0.784 84.6 0.75 2.25 1.91 0.05 

               1.63 2.021 62.8 2.63 0.31 0.35 0.05 

          2.181 3.615 180.4 3.021 2.1 0.47 0.05 

            3.178 3.806 179.2 3.264 0.9 0.7 0.05 

           2.67 0.455 68.8 0.873 1.78 1.021 0.05 
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التجريبية متغريات   للمجموعةفروق ذات دلةل اإحصائية بني القياس القبيل  والقياس البعدي    (  وجود2يتضح ابس تخدام ت لقياس دلةل الفروق من جدول ) 
التجريبية يف مجيع متغريات املدى احلريك ماعدا متغري القبض    للمجموعةالقوة العضلية بيامن يوجد فروق ذات دلةل اإحصائية بني القياس القبيل  والقياس البعدي  

 دي.  أأماما لصاحل القياس البع
 

 (   3جدول )   
                                                                                                              التجريبية و الضابطة                                                                                                             الفروق بني القياس يني القبليني  للمجموعة 

 القدرات البدنية 

البعدي القياس    

( 6)التجريبية()   

 القياس البعدي 
( 6() الضابطة )  الفرق بني   

 مس توى ادللةل  قمية ت  املتوسطني 
 ع  س  ع  س 

 القوة العضلية 
 0.05 3.126 3.17 1.455 23.63 1.32 26.8 قبض اماما 

 0.05 3.615 4.45 0.276 19.32 2.01 23.77 تبعيد جانبا 

 املرونة 

 0.05 2.291 3.75 0.784 84.9 0.66 88.65 التدوير لدلاخل 

للخارج التدوير    70.8 1.45 63.2 2.021 7.61 6.305 0.05 

0.7-  3.615 182.6 2.965 181.9 قبض اماما   1.23 0.05 

0.3-  3.806 180.5 1.345 180.2 تبعيد جانبا   0.723 0.05 

 0.05 2.021 3.4 0.455 68.4 0.645 71.8 تقريب خلفا 

 1.812=   0.05اجلدولية عند مس توى معنوية *قمية ت  

( وجود فروق غري داةل اإحصائية بني القياس البعدي للمجموعة التجريبية  والقياس البعدي 3جملموعتني مس تقلتني من جدول )  ويتينيتضح ابس تخدام معادةل مان  
تبعيد جانبا( بيامن توجد فروق ذات دلةل اإحصائية بني القياس البعدي للمجموعة التجريبية واجملموعة  –يف متغريات املدى احلريك )قبض أأماما  الضابطةللمجموعة 

 يف متغريات القوة العضلية وابيق متغريات املدى احلريك قيد ادلراسة.   الضابطة

 

 ي للمجموعة التجريبية يف املتغريات البدنية ( الفروق بني متوسطات القياسني القبيل والبعد1شلك) 
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 يف املتغريات البدنية الضابطة( الفروق بني متوسطات القياسني البعديني للمجموعة التجريبية واجملموعة  2شلك) 

 مناقشة النتاجئ:  

 من خالل اجلداول الإحصائية السابقة سوف يقوم الباحث ابلتعليق ومناقشة النتاجئ اكلتايل :       

 ول : الفرض الأول : أأ 

جيابيا عيل لك من:   يؤثر برانمج المترينات التأأهيلية اإ

 القوة العضلية للعضالت العامةل عىل مفصل الكتف-1

التجريبية متغريات القوة العضلية ويرجع الباحث ذكل    للمجموعة( وجود فروق ذات دلةل اإحصائية بني القياس القبيل  والقياس البعدي  2يتضح من جدول)     
 اإىل اس تخدام الربانمج التدرييب الوقايئ. 

من الربانمج التدرييب حيث توجد فروق ذات    الانهتاء( حتسن متوسطات قياسات اجملموعة التجريبية لتصل بعد  2،1( ومن شلك ) 3بيامن يتضح من جدول )
 يف متغريات القوة العضلية الضابطةدلةل اإحصائية بني القياس البعدي للمجموعة التجريبية واجملموعة 

مس توى الأداء يف  ( أأن القوة العضلية من أأمه القدرات البدنية واحلركية اليت تؤثر عىل  2004( ، محمد صبحي حسانني )2005ويتفق عصام عبد اخلالق )      
مراتب البطوةل وأأن ممارسة  الأنشطة الرايضية ، وتعترب القوة العضلية من أأمه العنارص الأساس ية املمزية يف الرايضات وىه اليت يتأأسس علهيا وصول الفرد اإىل أأعىل  

  8و القوة  ويساعد عىل الوقاية من حدوث الإصاابت .) تدريبات القوة العضلية بصورة منتظمة ومتنوعة ومتدرجة من حيث احلجم والشدة يساعد عىل اكتساب ومن
 :85   ( ،)13    :217  ) 

أأو ابس تخدام الأحبال الأثقال  العضلية ابس تخدام  للقوة  التأأهييل املقرتح وما تضمنه من مترينات  اإىل الربانمج  التطور  الباحث هذا  املطاطية واليت تمتزي    ويرجع 
(، مع فيل ابج   2010. ) Lars Andersen et alمن حيث الشدة واحلجم  وهو ما يتفق لرس اندرسون وأ خرين ابلتخصصية والتدرج يف اس تخدام املقاومات 

( أأن اس تخدام مترينات املقاومة املطاطية من املمكن ان يقلل من الأمل، وأأن تدريبات القوة العضلية ابس تخدام الأثقال  2011)    phil page et alوأ خرون  .
 (. 27(، ) 23ىل تمنية وتطوير القوة العضلية بطريقة فعاةل. )والأس تك املطاط تعمل ع

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

قوة قبض اماما قوة تبعيد جانبا مرونة التدوير 
للداخل

مرونة التدوير 
للخارح

مرونة قبض اماما بامرونة تبعيد جان امرونة تقريب خلف

     ق ب ن    ج     ن فى     غ            

المجموعة الظابطة المجموعة التجريبية



 2021يناير/ يونيو    – الثالثون    – جمةل العلوم الرايضية واملرتبطة  
ISSN 2518-5470 

  

 15 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة طرابلس 

 

مدادها    فاحلبال املطاطية ه أأدوات فعاةل لأداء تدريبات القوة، ومثل أأي تدريبات للقوة، فاإن هذه الاحبال تعمل عيل تقوية العضالت والعظام عن        طريق اإ
( وهذا ينتج الفائدة الإضافية لتدريب العضالت العامةل عيل والعضالت املساعدة يف احلركة اإيل  ابملقاومة، ولكن هناك خصائص للحبال املطاطية مثل )الارتداد 

 ( 129: 24جانب العضالت املضادة فهيي ل تؤدي فقط اإيل حتسينات القوة العضلية بصفة عامة ولكن أأيضا تؤدي اإىل حتسينات يف ثبات املفصل. )

يف متغريات القوة العضلية ويفرس الباحث    الضابطةاإحصائية بني القياس البعدي للمجموعة التجريبية واجملموعة    ( توجد فروق ذات دلةل3ويتضح من جدول )      
 ذكل لوجود دمج بني مترينات املقاومة املطاطية والأثقال داخل الربانمج التدرييب الوقايئ. 

et al. Anderson, Corey (2008()16  ،)نديرسون كوريي وأ خرون  (, ا2014()29)  .Sundstrup et alوتشري نتاجئ دراسة س ندسرتاب وأ خرون      
 اإيل أأن ادلمج بني مترينات الأثقال واحلبال املطاطية، أأفضل من اس تخدام مترينات الأثقال عىل حده.  

ملطاطية لزايدة وتنش يط  (أأنه ميكن اس تخدام مترينات احلبال ا2011()25) G. Melchiorri and A. Rainoldiويضيف ميلتشويوري و راينودلي         
اجلراحة    العصبية العضلية. كام ينصح ابس تخدام احلبال املطاطية للتأأهيل البدين اذلي يتطلب حراكت بطيئة للحد من أ لم الإصابة مثل التأأهيل بعد   الاس تجابة

 وتأأهيل كبار السن والأطفال. 

.  Lars L. Andersen et al(، لرس اندرسون وأ خرين  2012اإسالم أأمحد مصطفي عطية)(،  2009وتتفق نتاجئ ادلراسة مع نتاجئ دراسة فهد محزة العيل )      
(، يف ان برامج التأأهيل قد سامهت يف حتسن القوة العضلية للعضالت العامةل عيل  2010. )Giovanni Merolla et al(، جيوفاىن مريول واخرون  2010)

 ( 21(،)23(،) 3(،) 12مفصل الكتف. )

( وجود فروق داةل اإحصائيا بني القياس القبيل والقياس البعدي للطرف املصاب يف متغريات القوة العضلية لصاحل القياس البعدي  2ويتضح من جدول )      
 للمجموعة التجريبية.  

 اثنيا: الفرض الثاين: 

جيابيا عيل لك من:   يؤثر برانمج المترينات التأأهيلية اإ

 الكتف.املدى احلريك ملفصل -1

( وجود فروق ذات دلةل اإحصائية بني القياس القبيل  والقياس البعدي للمحموعة التجريبية مجيع متغريات املدى احلريك ماعدا متغري  2يتضح من جدول)      
 القبض أأماما لصاحل القياس البعدي. 

يف    الضابطةلبعدي للمجموعة التجريبية  والقياس البعدي للمجموعة  ( وجود فروق غري داةل اإحصائية بني القياس ا2،1( ومن شلك ) 3بيامن يتضح من جدول ) 
تبعيد جانبا( بيامن توجد فروق ذات دلةل احصائية بني القياس البعدي للمجموعة التجريبية  والقياس البعدي للمجموعة    – متغريات املدى احلريك )قبض أأماما  

 يف ابيق متغريات املدى احلريك قيد البحث.  الضابطة

( اإىل انه ينبغي مقارنة مدي حركة الكتف من خالل التبعيد وادلوران. وينبغي أأن يمت يف حاليت الثبات واحلركة  2013ويشري عبد الباسط صديق عبد اجلواد )       
أأو النقر يشري اإيل وجود مشلكة  وجيب أأن يمت حفص الكتف وحفص أأي تغريات يف التطابق. وفقدان املرونة عادة حيدث يف الأنسجة احلافظة للمفصل والأمل املفاجئ  

 ( 227:  6داخل املفصل.)

( أأن ضعف أأو عدم اكامتل القوة  2003( وعصام عبد اخلالق ) 2000)  اجلبايل (, عويس   1997ويتفق ذكل مع ما ذكره لك من طلحة حسام ادلين وأ خرون)      
أأيضا توثر  كام  املرونة,  مبارشة عىل  تؤثر بصورة  احمليطة ابملفصل  العضالت  للمفصل.)  يف  املدى احلريك  والعضالت يف  والأواتر  الأربطة  :  11()67:  5مطاطية 

112()8 :125 ) 

 ابس تخدام احلبال املطاطية.   ويرجع الباحث التحسن الناجت يف متغري املدى احلريك اإىل احتواء الربانمج التدرييب الوقايئ املقرتح عيل مترينات لتمنية عنرص املرونة      

( أأن احلبال املطاطية تس تخدم يف برامج الإطاةل، فأأداء الإطاةل من خالل  2011)   Phil Page, Todd Ellenbeckerج وتود ايلينبيكرويضيف فيل اب      
لعضةل واملدى  زايدة اإطاةل اتكنيك الانقباض القبيل لالإطاةل جيعل الإطاةل أأكرث تأأثريا ، فعندما تنقبض العضةل ضد مقاومة احلبل يتبعها اإطاةل بطيئة ذكل يؤدى اإيل  

 ( 17: 27الاكمل للمفصل.)

 Youn(، دراسة يون ه بو واخرون 15( )2009(، مروان سعد املرىس )2() 2006وتتفق نتاجئ ادلراسة مع نتاجئ دراسة مع دراسة أأمحد محمد عبد اجلواد)       

Hee Bae et.al (2011()23( سامية عبد الرمحن عامثن ،)يف اس تعادة املدى احلريك 4() 2002 ) .للمفصل مزتامنا مع اس تعادة القوة العضلية 
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( الاحبال تعمل عيل تقوية العضالت، ولكن هناك خصائص للأحبال املطاطية مثل )الارتداد( وهذا ينتج الفائدة  2014) Jay, Hoffmanويري جاي هومفان 
املضادة فهيي ل تؤدي فقط اإيل حتسينات القوة العضلية بصفة عامة  الإضافية لتدريب العضالت العامةل عيل والعضالت املساعدة يف احلركة اإيل جانب العضالت  

 ( 129: 22ولكن أأيضا تؤدي اإىل حتسينات يف ثبات املفصل. )

دة  ( أأن املرونة تعد قدرة بنائية وقائية عالجية حيث تظهر أأمهية املرونة يف التدريبات الوقائية وذكل لإعداد اجلسم قبل زاي 2005يشري عصام عبداخلالق )     
 ( 125:  9التحميل واس تقبال املثريات العالية وجتنب الإصاابت . )

( أأن تدريبات القوة العضلية ليس لها أأي تأأثري عىل مرونة املفاصل ومطاطية العضالت ، بل عىل العكس فأأهنا  1997ويذكر طلحة حسام ادلين وأ خرون )      
ذا اس تخدمت التدريبات املناس بة . )عندما تؤدى يف املدى احلريك الاكمل للحركة تساعد عىل زايد :  5هتا وهذا يعىن أأنه ميكن تمنية لك من القوة العضلية واملرونة اإ

262 ) 

( وجود فروق ذات دلةل اإحصائية بني القياس القبيل والقياس البعدي للمجموعة التجريبية يف متغريات املدى احلريك لصاحل القياس  2ويتضح من جدول )      
 البعدي.  

 اجات: الاس تنت 

ا الباحثون  أأمكن  املس تخدمة  الإحصائية  والعمليات  املتاحة من الادوات  والإماكانت  ادلراسة  عينة  ونتاجئه، ويف حدود  البحث  أأهداف  اإيل  يف ضوء  لتوصل 
 الاس تنتاجات التالية:

 املياه املفتوحة الناش ئني. لس بايحالرببنامج التدرييب الوقايئ قيد ادلراسة صاحل لتطوير القدرات البدنية -1

لبدين لناش يئ  اس تخدام تدريبات الأحبال املطاطية داخل الربامج التدريبة يساعد بشلك كبري عىل احلفاظ عىل سالمة مفصل الكتف وزايدة فاعلية الأداء ا-2
 .املفتوحةس باحة املياه 

 ة القوة العضلية للعضالت العامةل عىل مفصل الكتف. أأثر الربانمج التدرييب الوقايئ ابس تخدام الاحبال املطاطية عيل تمني -3

 أأثر برانمج المترينات التأأهييل ابس تخدام الاحبال املطاطية والثقال عيل تمنية املدي احلريك ملفصل الكتف دون الإحساس ابلأمل. -4

 التوصيات : 

 .املفتوحةاملياه  س بايح يب للوقاية من اصاابت مفصل الكتف املتكررة دلي الاسرتشاد ابلربانمج التدرييب الوقايئ املقرتح قيد ادلراسة يف املومس التدري-1

ثناء تطبيق الربانمج  الالزتام برشوط ومعايري التدرج ىف اس تخدام الاحبال املطاطية ملا تضمنه من مراعاة للفروق الفردية وملا توفره من عوامل أأمن وسالمة أأ -2
 . وجتنب تعرض املصاب محلل بدين أأكرب من قدرته

 .املفتوحةس باحة املياه  لناش يئأأداء مترينات القوة العضلية الأحبال املطاطية مفيد بشلك كبري ىف تطوير القوة العضلية -3

 اس تخدام مترينات الأحبال املطاطية  ملا هلام من أأمهية ابلغة يف تمنية الاس تجابة العصبية العضلية وحتسني املدى احلريك.  -4

 وقائية تعويضية للرايضيني لتقوية العضالت العامةل عىل مفصل الكتف.اإجراء برامج  -5

 قامئة املراجع: 

 أأول: املراجع العربية: 

براهمي سعد زغلول : تأأثري برانمج مترينات عالجية خاصة لإصابة خلع مفصل الكتف، مسابقة البحث العلمي للهيئة العامة للش باب والرايض1 ة، الكويت، .اإ
 م 2000

رتبية  عبد اجلواد : تأأثري برانمج تأأهييل عيل بعض الإصاابت الشائعة ملفصل الكتف ملامريس رايضة التنس، رساةل ماجس تري، غري منشورة، لكية ال  .أأمحد محمد2
 م. 2006الرايضية للبنني جامعة حلوان،

تف بعد التدخل اجلرايح ابملنظار للرايضيني، رساةل  .اإسالم أأمحد مصطفي عطية : تأأثري التأأهيل البدين املبكر يف حتسني الكفاءة الوظيفية ملفصل الك3
 م. 2012ماجس تري، غري منشورة، لكية الرتبية الرايضية للبنني، جامعة الإسكندرية، 

جامعة حلوان،  لبنني .سامية عبد الرمحن عامثن : تأأثري برانمج تأأهييل بدين مقرتح لعالج تيبس الكتف، رساةل دكتوراه، غري منشورة، لكية الرتبية الرايضية ل 4
 م. 2002

 م . 1997تدريب الأثقال، القاهرة، مركز الكتاب للنرش،  –.طلحة حسام ادلين ، وأ خرون: التدريب الراييض  5
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فاعلية اس تخدام وسائل التواصل الاجامتعي يف تعزيز التوافق الاجامتعي لطالب لكية الرتبية البدنية  
 مرصاته 
 فوزي مفتاح محمد الكريك                                                                                                                                      

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : املقدمة  .1
اخلصوص يف جمال اخلدمات, ويعد االإنرتنت اإحدى التقنيات احلديثة يعد العرص احلايل عرص تكنولوجيا االتصاالت وتطبيقاهتا يف مجيع اجملاالت وعىل وجه        

ة الانرتنت يف العامل  اليت أ سفرت عهنا تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات، حيث تشري االإحصائيات اإىل الزايدات الهائةل و املس مترة يف أ عداد وجحم مس تخديم ش بك
 (34-25 :2) .مس متر   ويف الوطن العريب حيث أ ن جحم الاس تخدام يتضاعف وبشلك

جم       احملدودة يف  واس تخداماهتا  املتقدمة,  ادلول  الواسعة يف  واس تخداماهتا  احلديثة  االتصاالت  تقنية  احلاصةل يف  الرسيعة  التطورات  وانتشار  يف ضوء  متعاتنا 
لقاء الضوء عىل بعض اجلوانب الاجيابية لهذه التقن  يات ومهنا دورها يف تطوير العالقات الاجامتعية أ و ما يسمى  الاس تخدام الس ئي لها فان هذه ادلراسة أ رادت اإ

ضا عن نفسه أ م اكن ذكل  ابلعالقات )اجملمتعية( واليت متثل ال ساس اذلي يرتكز علهيا الامتسك الاجامتعي وصوال اإىل حاةل التوافق سواء اكن ذك بتحقق الفرد الر 
 .مع الآخرين 

وسائل التواصل الاجامتعي يف تعزيز التوافق الاجامتعي دلى طالب لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة    اس تخدامهتدف البحث اإىل التعرف عىل دور        
  , طرابلس , كذكل التعرف عىل الفروق يف أ بعاد التوافق الاجامتعي بني مس تخديم التقنيات احلديثة لالتصاالت والغري مس تخديم تكل التقنيات

لوب  الش باب يرى علامء الاجامتع أ ن تكنولوجيا االتصاالت قد أ ثرت تأ ثرياً ابلغًا عىل مس تقبل الش باب، حيث أ هنا تساعد الش باب عىل تنظمي أ س وحول مس تقبل 
باب ، وابلتايل تطوير  لش  حياهتم وطريقة تفكريمه، كام تعزز الامتسك الاجامتعي وتطور أ مناط التفاعل الاجامتعي من خالل تدعمي التفاعل مع اكفة املس توايت دلى ا
وعات ذات اهامتم مشرتك  ودمع الرتاث الثقايف واالإنساين العاملي، ال مر اذلي يؤدي اإىل زايدة احلوار الاجامتعي بني الشعوب، ومن مث تكوين صداقات جديدة مع مجم

 .(572-565 : 6) تسهل معليات االتصال والتعامل عرب املسافات بني ال جيال 
الباحث ابن اجل العلمي حفسب , بل علهيا مسؤولية الاهامتم ابجلوانب اخللقية والاجامتعيةويرى  التعلمي والبحث    امعات العرصية مل تعد واجباهتا مقترصة عىل 

عداد االإنسان املتاكمل, حىت ميكنه من مواهجة التحدايت العرصية اليت تصاحب التغريات الرس  هنا مطالبة ابإ فعل التقدم العلمي  يعة بوالنفس ية و البدنية للطالب واإ
 .والتكنولويج, واذلي يتطلب أ يضا أ انسا متطورين ليك تمت معلية املواكبة وفق الس ياقات العلمية السلمية

ي الفيس بوك,  أ ن الوصول اإىل حاةل التوافق متثل هدفًا اساس يًا الس تخدام تكل التقنيات احلديثة وعرب العديد من التطبيقات اخلاصة ابلتواصل الاجامتع  
 ب الواتساتويرت , الفايرب و ال 

والامتثال    املعايري الاجامتعية  ومسايرة  اجملمتع  بأ خالقيات  ميثل الالزتام  كام  الآخرين  مع  السعادة  متثل  التوافق الاجامتعي  معلية  الضبط أ ن  لقواعد 
 .(282:8) الاجامتعي, وتقبل التغري الاجامتعي والتفاعل الاجامتعي السلمي 

 :أ هداف البحث . 2
ة جبامعة طرابلس  هتدف البحث احلالية اإىل التعرف عىل دور تقنية االتصاالت احلديثة يف التوافق الاجامتعي دلى طالب لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايض       

 :وذكل من خالل 
 .ضة / جامعة طرابلسالتعرف عىل دور تقنية االتصاالت احلديثة يف التوافق الاجامتعي لطالب لكية الرتبية البدنية وعلوم الراي-1
 .معة طرابلس التعرف عىل مس توى أ بعاد التوافق الاجامتعي بني مس تخديم التقنيات احلديثة لالتصاالت لطالب لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة / جا-2
 .البدنية وعلوم الرايضةالتعرف عىل عالقة التوافق الاجامتعي ابس تخدام تقنية االتصاالت احلديثة دلى طالب لكية الرتبية -3
 .البدنية وعلوم الرايضةالتعرف عىل عالقة التوافق الاجامتعي بدافعية الاهامتم ابل نشطة الرايضية ابس تخدام تقنية االتصاالت احلديثة دلى طالب لكية الرتبية -4
 -:تساؤالت البحث .  3
 بية البدنية وعلوم الرايضة / جامعة طرابلس؟ ما هو مس توى اس تخدام تقنية االتصاالت احلديثة دلى لطالب لكية الرت .1



 2021يناير / يونيو   –الثالثون  –مجلة العلوم الرياضية والمرتبطة 
 

  

 20 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة طرابلس

 

ISSN 2518-5470
 .ما هو مس توى التوافق الاجامتعي دلى طالب لكية الرتبية البدنية / جامعة طرابلس؟.2

 .ما يه عالقة التوافق الاجامتعي ابس تخدام تقنية االتصاالت احلديثة دلى طالب لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة ؟.3
 .الاجامتعي بدافعية الاهامتم ابل نشطة الرايضية ابس تخدام تقنية االتصاالت احلديثة دلى طالب لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة ؟ما يه عالقة التوافق .4
  :املصطلحات العلمية قيد ادلراسة . 4

 : تناولت ادلراسة احلالية املصطلحات التالية 
رسل الرساةل )اكئنات حية أ و برش أ و أ الت( يف مضامني اجامتعية معينة، ويف هذا التفاعل يمت نقل أ فاكر  "بأ نه العملية اليت يتفاعل مبقتضاها مس تقبل وم   االتصال: •

  .(95 :5 )"ومعلومات ومنهبا بني ال فراد عن قضية أ و معىن جمرد أ و واقع معني
آاثرها عىل  "الوسائل احلديثة لالتصاالت اليت ميكن من خاللها نقل وبث واس تخدام اإ  تكنولوجيا االتصاالت: • جنازات الثورة املعلوماتية من ماكن ل خر وتنعكس أ

 .(105 :8 )" جماالت احلياة اخملتلفة الاجامتعية والاقتصادية والهندس ية والطبية والعسكرية واملدنية والفضائية وغريها من جماالت احلياة
بأ هنا "مجموعة التفاعالت والعالقات والروابط االإنسانية املوجودة يف اجملمتع وتمتثل يف الصداقة والتعارف والزواج واملراسالت    العالقات الاجامتعية االإلكرتونية:" •

لكرتونية  .(23 :11)" واملشاراكت بني أ بناء اجملمتع الواحد أ و اجملمتعات االإنسانية كلك وتمت من خالل وسائل اتصال اإ
 .(21 : 1) "فعل طبيعي للك تغري ينشأ  يف اجملمتع"هو رد  التوافق الاجامتعي: •

 :التوافق الاجامتعي  مفهومه وتعريفه 
ومس تحداثته يعترب التوافق الاجامتعي مطلبًا أ ساس يًا لتحقيق المنو الاجامتعي لشخصية مع ال وضاع املس تخدمة يف ظروف التغري الاجامتعي والثقايف،   

ىل الطالب اإن يتكيف مع الانامتءات اجلديدة خارج حميط ال رسة واملدرسة وهو حميط اجملمتع، وجماالت العمل وادلراسة، كام  يف نطاق الثقافة التقليدية املتغرية، فع
 .عليه أ ن جياري متطلبات هذا الانامتء، ووضعه الاجامتعي املتغري

والالزتام بأ خالقيات اجملمتع ومسايرة املعايري الاجامتعية، والامتثال   ( اإىل "أ ن التوافق الاجامتعي هو السعادة مع الآخرين، 2000يشري حامد عبد السالم زهران ) 
 "اإىل حتقيق الصحة الاجامتعيةلقواعد الضبط الاجامتعي، وتقبل التغريات الاجامتعية، والتفاعل الاجامتعي السلمي، والعمل خلري امجلاعة، والسعادة الزوجية مما يؤدي  

(  4  : 282) 
نه "مجموعة الاس تجاابت اخملتلفة اليت تدل عىل متتع الفرد وشعوره ابل مان الاجامتعي 1972ا )كام يذكر عطية محمود هن      ) "(  يف تعريفه للتوافق الاجامتعي عىل اإ

10   : 504)  
عالقاته بزمالئه ويف مدرس ته وأ فراد    ( اإىل التوافق الاجامتعي بأ نه " العملية اليت حيقق هبا املتعمل حاةل من الانسجام والاتزان يف1999وأ شار بلعيد املشريي )

ليه وبأ دائه لعمهل الرتبوي، ومن خاللها ميكن أ ن يش بع حاجاته، مع قبول ما تفرضه بيئة معهل وجممتعه عليه من مطالب والزتامات وما    أ رسته واجملمتع اذلي ينمتي اإ
 (23 :  3  ) "يرتضهيا لنفسه من معايري وقمي

 :الاجامتعي مظاهر التوافق  
  الاجامتعيميتاز مبجموعة من املظاهر السلوكية واليت تدل عىل النضج    الاجامتعي( نقاًل عن مصطفي فهمي " بأ ن التوافق  2008أ شار عبد النارص منصور محمد قادة )

 :للفرد مهنا 
 .وضوح فكرة الفرد عن نفسه -
 .الاجامتعيةارب فينشأ  الرصاع بني الفرد وامجلاعة فترضب معلية التوافق أ هداف الفرد ممتش ية مع أ هداف امجلاعة، فال حيدث تناقض أ و تض -
 .متاسك قوي مجلاعة حول أ هداف واحضة )متاسك امجلاعة(  -
آراهئم( الاجامتعيةشعور الفرد ابملس ئولية  -  .جتاه أ فراد امجلاعة )التعاون معهم واحرتام أ
 .واملودة وامليل الثقايف والتضحية مبصاحله يف سبيل املصلحة العامةالانامتء للجامعة، مسايرة امجلاعة واالإحساس ابل لفة -

مع جامعته، لكام شعر ابلسعادة والتوافق الشخيص    ومتأ زرمع الشخيص(، فلكام شعر الفرد بأ نه متوافقًا    الاجامتعيشعوره ابلتوافق الشخيص )ارتباط التوافق   -
 . (   35-27 :9  ) الاجامتعيوالشخيص من أ مه املتطلبات للمنو  الاجامتعي التوافق فهام متالزمان وممكالن لبعضهام، ذلا يعترب 
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 :الاجامتعي أ بعاد التوافق  
( "أ ن التوافق يتضمن اجتاهني ال ول يرتبط بتنظمينا ادلاخيل، والثاين يرتبط بعالقتنا الشخصية أ و سلوكنا الاجامتعي،  1979لقد أ شار مصطفي فهمي ) 

 :( ومن ذكل نس تخلص بأ ن التوافق عبارة عن اجتاهني مه66: 12نا مع الآخرين" )يأ يت كنتاجئ ملعيشت
 .الاجتاه ال ول: التوافق الشخيص  -
 .الاجتاه الثاين: التوافق الاجامتعي -

 :( بأ ن التوافق الاجامتعي هل أ ربعة أ بعاد ويه اكلتايل1979كام ذكر مصطفي فهمي )      
سلويك للفرد الواحد، وهو عبارة عن مجموعة من ادلوافع واحلاجات والانفعاالت والعواطف والعقد النفس ية، اليت تدفع الفرد  البعد الشخيص: ويقصد به البعد ال  -

 .اإيل القيام بنشاط اجامتعي
 "البعد البييئ: ويتضمن الظروف اليت يعيش فهيا الفرد "ظروف ال رسة، وظروف املدرسة، وظروف العمل -
هو    ويتضمن مجموعة الاجتاهات والقمي والعادات الاجامتعية، واملثل املس يطرة، واملواهجة للجامعة، واملوحدة ل هدافها، والشك أ ن هذا البعدالبعد املعريف العقيل:   -

 .خالصة معليات التعمل والاكتساب والتقليد اليت ميارسها الفرد، ومن خالل تفاعهل مع امجلاعة اليت يعيش بني أ فرادها 
 -23 : 13  ) ويمتثل يف طريقة االتصال بني أ فراد امجلاعة اخملتلفني، كام يمتثل يف طريقة القيادة وال سلوب اذلي يس تعمهل القائد مع أ فراد امجلاعةالبعد االإنساين:   -

24).  
 : تقنيات التواصل الاجامتعي الاس تخدامات واملمزيات 

لكرتوين افرتايض، قرب املسافات بني الشعوب وأ لغى احلدود وزاوج  شهد العامل يف الس نوات ال خرية نوعًا من التواصل    الاجامتعي بني البرش يف فضاء اإ
قني، ولعبت  بني الثقافات، ومسي هذا النوع من التواصل بني الناس )ش باكت التواصل الاجامتعي ( وتعددت هذه الش باكت واس تأ ثرت جبمهور واسع من املتل

يصال ال خبار الرسيعة والرسائل  ال حداث الس ياس ية والطبيعية يف ا لعامل دوًرا ابرًزا يف التعريف هبذه الش باكت، وابملقابل اكن الفضل أ يًضا لهذه الش باكت يف اإ
 .النصية ومقاطع الفيديو عن تكل ال حداث، ال مر اذلي ساعد يف شهرة وانتشار هذه الش باكت وأ مهها: )الفيس بوك، تويرت، و اليوتيوب

 :صل الاجامتعي تعريف تقنيات التوا 
هم حسب مجموعات،  الش باكت الاجامتعية يه مصطلح يطلق عىل مجموعة من املواقع عىل ش بكة االإنرتنت، تتيح التواصل بني ال فراد يف بيئة جممتع افرتايض جيمع 

رسال الرسائل، أ و االإطالع عىل امللفات    اهامتم أ و ش باكت انامتء، بدل، جامعة، مدرسة، رشكة... اإخل، لك هذا يمت عن طريق خدمات التواصل املبارش، مثل  اإ
  .الشخصية للآخرين، ومعرفة أ خبارمه ومعلوماهتم اليت يبيحوهنا للعرض

ل تكوين ش باكت  وتتنوَّع أ شاكل وأ هداف الش باكت الاجامتعية، فبعضها عام هيدف اإىل التواصل العام وتكوين الصداقات حول العامل وبعضها الآخر يمتحور حو 
  .طاق حمدد ومنحرص يف جمال معني مثل ش باكت احملرتفني وش باكت املصورين ومصممي اجلرافكساجامتعية يف ن

 :أ مهية ش باكت التواصل الاجامتعي 
ومشاركة مشاعره  من خالل التعريف السابق ميكن بسهوةل اس تنتاج أ مهية ش باكت التواصل الاجامتعي يف اإاتحة اجملال واسًعا أ مام االإنسان للتعبري عن نفسه  

 عن أ خيه  فاكره مع الآخرين، خاصة وأ ن هناك حقيقة علمية ويه أ ن االإنسان اجامتعي بطبعه وبفطرته يتواصل مع الآخرين وال ميكن هل أ ن يعيش يف عزةل وأ  
ش باع مجيع حاجاته البيولوجية والنفس ية دون التواص ل مع الآخرين حفاجاته  االإنسان. وقد أ ثبتت كثري من ادلراسات والبحوث العلمية أ ن االإنسان ال يس تطيع اإ
نساين مع احمل  يط الاجامتعي وذلكل  هذه تفرض عليه العيش مع الآخرين الإش باع هذه احلاجات. أ ما الاحتياجات الاجامتعية فال ميكن أ ن تقوم أ ساًسا دون تواصل اإ

 .فاالإنسان اكئن اجامتعي بطبيعته ال ميكن أ ن يعيش مبفرده
 :الاجامتعي ممزيات ش باكت التواصل  

 :وابلرمغ من ذكل فاإن الش باكت الاجامتعية تمتزي عن غريها من املواقع يف الش بكة العنكبوتية بعدة مزيات، من أ برزها 
اهتم  ختتلف وهج   اإن هدف املواقع الاجامتعية خلق جو من التواصل يف جممتع افرتايض تقين جيمع مجموعة من ال شخاص من مناطق ودول خمتلفة عىل موقع واحدة،  -

 .ومس توايهتم وأ لوانه، وتتفق لغهتم التقنية
 .والاكتشاف اإن الاجامتع يكون عىل وحدة الهدف سواء التعارف أ و التعاون أ و التشاور أ و جملرد الرتفيه فقط وتكوين عالقات جديدة، أ و حب لالس تطالع   -



 2021يناير / يونيو   –الثالثون  –مجلة العلوم الرياضية والمرتبطة 
 

  

 22 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة طرابلس

 

ISSN 2518-5470
أ نه يرسل ويس تقبل ويقرأ  ويكتب ويشا - أ ي  رك، ويسمع ويتحدث، فدوره هنا جتاوز ادلور السليب من الاس امتع  اإن الشخص يف هذا اجملمتع عضو فاعل، 

  .وحماوةل توجيه املوقع للتواصل االإجيايب الاطالعفقط، ودور صاحب املوقع يف هذه الش باكت دور الرقيب فقط، أ ي  والاطالع
 :كام تمتزي الش باكت الاجامتعية عن غريها بعدة مزيات

  .رافية واملاكنية، وتتحطم فهيا احلدود ادلولية، حيث يس تطيع الفرد يف الرشق التواصل مع الفرد يف الغرب، يف بساطة وسهوةل العاملية: حيث تلغى احلواجز اجلغ  - 

زًيا للمشاركة  التلفاز والصحف الورقية وتعطي ح  - التفاعلية: فالفرد فهيا كام أ نه مس تقبل وقارئ، فهو مرسل ومشارك، فهيي تلغي السلبية املقيتة يف االإعالم القدمي   - 
 .الفاعةل من املشاهد والقارئ

 .... وهكذاالقراءالتنوع وتعدد الاس تعامالت، فيس تخدهما الطالب للتعمل، والعامل لبث علمه وتعلمي الناس، والاكتب للتواصل مع  - 
 .الرموز والصور اليت تسهل للمس تخدم التفاعلسهوةل الاس تخدام: فالش باكت الاجامتعية تس تخدم ابالإضافة للحروف وبساطة اللغة، تس تخدم  - 
بكة للتواصل  التوفري والاقتصادية: اقتصادية يف اجلهد والوقت واملال، يف ظل جمانية الاشرتاك والتسجيل، فالفرد البس يط يس تطيع امتالك حزي عىل الش   - 

 .الاجامتعي
 :اإجيابيات وسلبيات ش باكت التواصل الاجامتعي 

جياب  اإ أ ن للك يشء  جيابياهتا وسلبياهتا، حيث تضاربت الآراء مع قبول ورفض النتشار املواقع  ومبا  اإ لها  التواصل الاجامتعي كذكل  فاإن ش باكت  يات وسلبيات 
أ قاهما العديد من الباحثني الاجامتعيني وال ط  مل النفس  باء يف جمال عالاجامتعية عىل الش بكة العاملية العنكبوتية )الانرتنت، معمتًدا ذكل عىل دراسات وحبوث 

ويه الانعزال يف غرفة  والطب أ يضا، حيث اس تنتجوا من خاللها أ ن هناك العديد من التأ ثريات السلبية اليت تنتج من االإدمان علهيا الس امي تكل العوارض النفس ية  
يشاء، لكن البعض الآخر من ال طباء يرون أ ن    واحدة أ مام شاشة، وان اكنت صغرية ولكهنا تضع العامل بأ مكهل بني يدي املس تخدمني وبسهوةل كبرية يصل اإىل حيث 

تسبهبا هذه    هناك حاةل اإجيابية ذلكل فهو يسمح للمشرتك ابلبوح بلك ما يف نفسه من دون جخل أ و خوف، ومن جانب أآخر فاإن هناك العديد من املشألك اليت
آراهئم وأ فاكرمهالش باكت الاجامتعية مهنا انهتاك اخلصوصية وهدر الوقت ومشألك زوجية، بل وصل هبا ا  .حلال لتصبح منرًبا للس ياس يني واملعارضني تعرب عن أ

  ادلراسات املرتبطة العربية 
براهمي ) .1 براهمي عيل اإ   ( 1() 2009دراسة اإ

 .عنوان الرساةل: اثر املامرسة الرايضية عىل مس توى التوافق الاجامتعي دلى طالب جامعة قاريونس, لكية الآداب والعلوم /املرج
 :سةهدف ادلرا

 .التعرف عىل مس توى التوافق الاجامتعي دلى الطالب املامرسني للنشاط الراييض يف لكية الآداب والعلوم /املرج -
 .التعرف عىل مس توى التوافق الاجامتعي دلى الطالب الغري ممارسني الراييض يف لكية الآداب والعلوم /املرج -
 .املامرسني والغري ممارسني للنشاط الراييضالفروق يف مس توى التوافق الاجامتعي بني الطالب  -

 .مهنج ادلراسة : اس تخدام ادلارس املهنج أ لوصفي
% من جممتع  40( طالب ميثلون نس بة 400عينة ادلراسة : مت اختيار عينة البحث ابلطريقة العشوائية من املامرسني والغري ممارسني للنشاط الراييض وحبدود ) 

 .ادلراسة
 .ادلراسة: مقياس التوافق الاجامتعي من أ عداد ادلارسأ داة 

 :أ مه النتاجئ
 .أ ن الطلبة املامرسني للنشاط الراييض دلهيم مس توى أ عىل من التواق من الطلبة الغري ممارسني للنشاط الراييض -
 .لل رسة دورا همام يف توجيه أ بناهئا حنو ممارسة النشاط الراييض -
 الثقايف دلى الطالب املامرسني والغري ممارسني للنشاط الراييضتدين املس توى  -
 ( 7() 2005)  دراسة عبد احلكمي سامل بركه تنتوش  .2

 ." عىل التوافق الاجامتعي دلى مدريس ومدرسات الرتبية البدنية بشعبيه اجلفارة الاجامتعيةعنوان ادلراسة : " اثر بعض املشالكت  
  : أ هداف ادلراسة

 . دلي مدريس ومدرسات الرتبية البدنية بشعبية اجلفارة الاجامتعية بعض املشالكت -
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 . مس توى التوافق الاجامتعي دلى مدريس ومدرسات الرتبية البدنية بشعبية اجلفارة -
 . العالقة بني املشالكت الاجامتعية والتوافق الاجامتعي دلى مدريس ومدرسات الرتبية البدنية بشعبية اجلفارة -

 . ( مدرسه من التعلمي ال سايس واملتوسط بشعبية اجلفارة140( مدرسًا و) 80( مدرسًا ومدرسه مهنم )220: اش متلت عينة ادلراسة عىل )  عينة ادلراسة
ومدرسات الرتبية  ملدريس ومدرسات الرتبية البدنية ، ومقياس التوافق الاجامتعي ملدريس   الاجامتعيةأ دوات ادلراسة : اس تخدم الباحث قامئه من املشالكت 

عداد الباحث  . البدنية ، والكهام من اإ
 : اليت تواجه مدريس ومدرسات الرتبية البدنية كتايل الاجامتعية تالنتاجئ: املشالكأ مه 

 . مشالكت مرتبطة ابملهنة واالإدارة-
 . وثقافة اجملمتع الاجامتعيةمشالكت مرتبطة ابلتقدير واملاكنة  -
 . تصاديمشالكت مرتبطة ابجلانب الاق-

 . مشالكت مرتبطة ابلنوايح ال رسية للمدرس -
 -: اإجراءات ادلراسة 

 -: مهنج ادلراسة  
 .، وذكل ملالءمته لطبيعة ادلراسةاملسحياس تخدم ادلارس املهنج أ لوصفي ابل سلوب      

 -: جممتع ادلراسة   
 .طالبا   132, و البالغ عددمه 2015الرتبية البدنية وعلوم الرايضة الفصل ادلرايس الربيع يتكون جممتع ادلراسة من طالب ادلراسات ال ولية والعليا يف لكية      

 -: عينة ادلراسة  
البدنية )قسم الرتبية  قام ادلارس ابختيار عينة ادلراسة ابلطريقة العشوائية من طالب لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة، ومن ال قسام الثالثة يف اللكية        

عادة التأ هيل ( من الفصل ادلرايس الربيع   , 2015"التدريس"، قسم التدريب، قسم اإ
  :أ دوات ادلراسة 

عداد عطية محمد )  ( نقال عن الكرك وتيجر وتورب  وكيفه عىل البيئة العربية 1986تكونت أ داة ادلراسة من أ داة لقياس مس توى التوافق الاجامتعي اإ
عداد ادلارساملرصية و مقياس دور تقني   ة االتصاالت احلديثة يف التوافق الاجامتعي دلى طالب لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة/ جامعة طرابلس من اإ
  : عرض نتاجئ التساؤل ال ول 

 ما هو مس توى اس تخدام تقنية االتصاالت احلديثة دلى لطالب لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة / جامعة طرابلس؟   
آراء عينة ادلراسة حول اس تخدام تقنية االتصا قام ادل الت احلديثة  ارس ابس تخدام املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري والنسب املئوية لالإجاابت للتعرف عىل أ

 .: من خالل 
  خالصة حتليل أ بعاد مس توى اس تخدام تقنية االتصاالت احلديثة دلى لطالب لكية الرتبية البدنية

علقة  ن تقيمي مفردات العينة حول مس توى ادلافعية للمامرسة الرايضية دلى طالب املرحةل  املتوسطة لعينة ادلراسة يف لك بعد من ال بعاد املت اجلدول التايل يتضم  
 : مبحاور ادلراسة، ويه حتتوي عىل املتوسط املرحج والوزن النس يب كام ييل 
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 (1) جدول 

 تقيمي مفردات العينة حول عنارص مس توى اس تخدام تقنية االتصاالت احلديثة يف لك بعد من ال بعاد  

  
س تجابة عينة ادلراسة اكن  يتبني من خالل البياانت الواردة يف اجلدول أ عاله أ ن املتوسط العام للعنارص املتعلقة مبس توى اس تخدام تقنية االتصاالت احلديثة وفق اإ  

%(، كام يالحظ أ ن مجمل حمور طبيعة 94.81حيث جاء مجمل حمور الآاثر الاجيابية الس تخدام مواقع التواصل الاجامتعي ابلرتتيب ال ول بنس بة )بدرجة عالية,  
جامتعي بوزن  %(، يليه مجمل حمور أ س باب اس تخدام مواقع التواصل الا 90.62العالقات الاجامتعية عرب مواقع التواصل الاجامتعي جاء ابلرتتيب الثاين بنس بة )

 . (%71.61) نس يب بلغ
س تجابة مفردات عينة ادلراسة حول مس توى اس تخدام تقنية االتصاالت احلديثة لعينة ادلراسة     يف لك بعد من   من خالل النتاجئ الواردة يف جدول  واخلاصة ابإ

 . Z-test ال بعاد املتعلقة مبحاور ادلراسة  ، وللتعرف عىل مس توى تكل العنارص ، مت اإس تخدام
 : عرض نتاجئ التساؤل الثاين 

 .ما هو مس توى التوافق الاجامتعي دلى طالب لكية الرتبية البدنية / جامعة طرابلس؟
  ال بعاد املتعلقة  اجلدول التايل يتضمن تقيمي مفردات العينة حول مس توى التوافق الاجامتعي دلى طالب مرحةل التعلمي املتوسط لعينة ادلراسة يف لك بعد من  

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

 (2) جدول 
 تقيمي مفردات العينة حول عنارص مس توى التوافق الاجامتعي يف لك بعد من ال بعاد 

 

                                                                 

1                                      2.15 %71.61      

2                                   
                 

2.72 %90.62          

3                                      
         

2.84 %94.81          

4                                     
         

1.35 %44.95       

              2.26 %75.50      

 

                                                                 

1                                    2.25 %74.97       

2                             2.22 %74.16       

3                              2.67 %88.93           

4                                     2.30 %76.62       
              2.36 %78.67       
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س تجابة عينة ادلراسة اكن بدرجة عايل نوعًا  يتبني من خالل البياانت الواردة يف اجلدول أ عاله أ ن املتوسط العام للعنارص املتعلقة مبس توى   التوافق الاجامتعي وفق اإ

%(، كام يالحظ أ ن مجمل حمور ادلور الــعـــالقـــات الثقافية جاءت ابلرتتيب الثاين  88.93ما, حيث جاء مجمل حمور العالقات الاجامتعية ابلرتتيب ال ول بنس بة )
 . (%74.97) امتعية بوزن نس يب بلغ%(، يليه مجمل حمور التنش ئة الاج76.62بنس بة ) 

س تجابة مفردات عينة ادلراسة حول مس توى التوافق الاجامتعي دلى طالب مرحةل التعلمي املت      وسط لعينة من خالل النتاجئ الواردة يف جدول  واخلاصة ابإ
  ادلراسة يف لك بعد من ال بعاد املتعلقة مبحاور ادلراسة  ، وللتعرف عىل مس توى تكل العنارص

 
  : عرض نتاجئ التساؤل الثالث .

 .ما يه عالقة التوافق الاجامتعي ابس تخدام تقنية االتصاالت احلديثة دلى طالب لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة ؟
اس تخدام معامل الارتباط )بريسون( عىل متوسطات  لتحديد دور تقنية االتصاالت احلديثة يف زايدة درجة التوافق الاجامتعي دلى طالب لكية الرتبية البدنية,  مت  

 : اإجاابت مفردات العينة للعبارات املتعلقة بتكل املتغريات  فاكنت النتاجئ كام يف اجلدول
 
 

 ( 3  ) جدول 
 لبدنية نتاجئ اختبار العالقة بني  اس تخدام تقنية االتصاالت احلديثة يف زايدة التوافق الاجامتعي دلى طالب لكية الرتبية ا

 متغريات ادلراسة

معامل ارتباط  
 بريسن 

 مس توى ادلالةل 

أ س باب  
اس تخدام مواقع  

التواصل  
 الاجامتعي 

العالقات  
الاجامتعية عرب  
مواقع التواصل  

 الاجامتعي 

الآاثر الاجيابية  
الس تخدام  

مواقع التواصل  
 الاجامتعي 

الآاثر السلبية  
الس تخدام  

مواقع التواصل  
 الاجامتعي 

الـتـنـشـئة  
 الجامتعية 

ابلــــدور  
 الاجامتعي 

ابلعالقات  
 الاجامتعية 

 العـالقات 
 الثقافية 

مقياس  
اس تخدام  
 التقنيات 

أ س باب اس تخدام مواقع التواصل  
 الاجامتعي 

Pearson 1         

Sig          

 العالقات الاجامتعية  
 واقع  امل عرب  

Pearson 0.305     1        

Sig 0.001 **         

 لآاثر الاجيابية  ا 
 واقع  امل الس تخدام  

Pearson 0.200 *   0.406 ** 1       

Sig 0.027    0.000        

 الآاثر السلبية  
 واقع  امل الس تخدام  

Pearson 0.073    -0.45 ** -0.37 ** 1      

Sig 0.423    0.000 0.000       

 لـــتـنـشـئة الاجامتعية ا 
Pearson 0.369 ** 0.264 ** 0.107 -0.193 * 1     

Sig 0.000    0.003 0.239 0.033      

 لــــدور الاجامتعي ا 
Pearson 0.342 ** 0.279 ** 0.088 -0.032 0.352 ** 1    

Sig 0.000    0.002 0.333 0.724 0.000     

 لعالقات الاجامتعية ا 
Pearson 0.006    0.421 ** 0.091 -0.205 * 0.145 0.412 ** 1   

Sig 0.945   0.000 0.317 0.023 0.112 0.000    

 لـعـالقـات الثقافية ا 
Pearson -0.053   0.148 0.180 * -0.169 -0.029 0.165 0.205 * 1  

Sig 0.562    0.104 0.048 0.062 0.748 0.070 0.024   

 مقياس اس تخدام 
 تقنيات االتصاالت   

Pearson 0.782 ** 0.579 ** 0.539 ** 0.168 0.262 ** 0.331 ** 0.141 0.035 1 

Sig 0.000    0.000 0.000 0.064 0.004 0.000 0.122 0.699  

 مقياس التوافق الاجامتعي 
Pearson 0.296 ** 0.426 ** 0.182 * -0.232 * 0.650 ** 0.765 ** 0.628 ** 0.490 ** 0.316 ** 

Sig 0.001    0.000 0.044 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 
 .(0.01) معامل االإرتباط دال اإحصائيًا عند مس توى دالةل  (**) 
 .(0.05) معامل االإرتباط دال اإحصائيًا عند مس توى دالةل (* )

للتعرف عىل مس توى العالقة بني املتغريات من حيث درجة  (Correlation Coefficients)  "اس تخدام معامل الارتباط اخلطى البس يط "برسونمت         
 عد التوافق الاجامتعيوجود عالقة طردية وعالية جدا مبعنوية بني بعد تقنيات االتصاالت  وب ايل  التأ ثري عند مس توى دالةل معنوية وقد أ شارت نتاجئ ادلراسة امليدانية  
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( , وكذكل عالقته   0.000" بدالةل )0.369حيث بلغت قمية معامل الارتباط بني أ س باب اس تخدام مواقع التواصل الاجامتعي وبني بعد التنش ئة الاجامتعية " 

عية عرب مواقع التواصل الاجامتعي فقد اكن ذو  ", أ ما بعد العالقات الاجامت 0.000" بدالةل " 0.342ببعد ادلور الاجامتعي حيث بلغت قمية معامل الارتباط "  
( , وكذكل عالقته  ببعد ادلور الاجامتعي حيث بلغت قمية معامل  0.003" بدالةل )0.264دالةل اإحصائية مع بعد التنش ئة الاجامتعية  وبلغ قمية معامل الارتباط "

 . "0.000: بدالةل "   0.421واكنت قمية معامل الارتباط عالية نسبيا حيث بلغت "  ", وأ يضا يف بعد العالقات الاجامتعية 0.002" بدالةل " 279الارتباط " 
امتعي عالية حيث بلغ  أ ما عالقة مقياس التوافق الاجامتعي مع أ بعاد اس تخدام تقنيات االتصاالت , فقد اكنت عالقته يف بعد أ س باب اس تخدام مواقع التواصل الاج

" ويه عالقة طردية وعالية , كذكل عالقته يف بعد العالقات الاجامتعية عرب مواقع التواصل الاجامتعي وبلغت  0.000" " بدالةل   0.296قمية معامل الارتباط "  
" ويه عالقة طردية عالية , أ ما عالقة املقياس ببعد الآاثر الاجيابية الس تخدام مواقع التواصل الاجامتعي فقد  0.000" بدالةل " 0.426قمية معامل الارتباط "  

", أ ما العالقة العكس ية فقد اكنت بني مقياس  0.044"  بدالةل "  0.182" حيث بلغ قمية معامل الارتباط " 0.05العالقة أ يضا داةل اإحصائية مبس توى "  اكنت 
  ,"0.010: بدالةل "    0.232-التوافق الاجامتعي وبني الآاثر السلبية الس تخدام مواقع التواصل الاجامتعي حيث بلغت قمية معامل الارتباط " 

 عرض نتاجئ التساؤل الرابع 

 .ية وعلوم الرايضة ؟ما يه عالقة التوافق الاجامتعي بدافعية الاهامتم ابل نشطة الرايضية ابس تخدام تقنية االتصاالت احلديثة دلى طالب لكية الرتبية البدن   
الرايضية,  مت اس تخدام معامل الارتباط )بريسون( عىل متوسطات اإجاابت مفردات العينة لتحديد نوع ودرجة التوافق الاجامتعي بدافعية الاهامتم ابل نشطة  

  : للعبارات املتعلقة ابل نشطة الرايضية ابس تخدام تقنية االتصاالت احلديثة دلى طالب لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة
 (4) جدول 

 هامتم ابل نشطة الرايضية نتاجئ اختبار العالقة بني التوافق الاجامتعي بدافعية الا 

 
( نالحظ أ ن قمية معامل الارتباط )بريسون( لعالقة مقياس التوافق الاجامتعي بدافعية الاهامتم ابل نشطة الرايضية دلى طالب لكية 35من اجلدول رمق )       

ديثة بدافعية الاهامتم ابل نشطة الرايضية دلى طالب لكية الرتبية (, و عالقة مقياس اس تخدام تقنية االتصاالت احل0.010بدالةل معنوية    232الرتبية البدنية )
(,   ويه أ كرب من أ ي مس توى معنوية معروف وهذا يدل عىل أ ن هناك عالقة قوية و طردية و ذات دالةل معنوية بني  0.000بدالةل معنوية    0.412البدنية )

 .ى طالب لكية الرتبية البدنيةالتوافق الاجامتعي وبني دافعية الاهامتم ابل نشطة الرايضية دل

 .مناقشة النتاجئ 
 : مناقشة نتاجئ التساؤل ال ول.1

فصاح " أ س باب اس تخدام مواقع التواصل الاجامتعي " بلغت "1يتبني من اجلدول)         " , مما يشري اإىل موافقة  2.15( أ ن املتوسط احلسايب لدلرجة اللكية لالإ
نه يساعدمه  عينة ادلراسة عىل العبارات املذكورة   , أ ي أ ن تأ ثري اس تخدام مواقع التواصل الاجامتعي عىل طالب لكية الرتبية جبامعة طرابلس اكن عاليًا نسبيًا حيث اإ

ية احملببة ضا الفرق الرايض عىل مواكبة لك جديد وخاصة التقدم التقين والتكنولويج والانفتاح عىل الثقافات العاملية , كذكل متابعة ال نشطة الرايضة اخملتلفة وأ ي
وى اإجنازمه, كام أ كدت  أ لهيم سواء اكنت احمللية و العاملية       ومشاهري الفرق الرايضية واذلي يؤدي اإىل تعميق وعهيم الراييض وينعكس أ يضا عىل  حتسني مس ت 

                    
        

       
         

1                                      0.193 0.033* 

2                                                    0.379 0.000** 

3                                               0.350 0.000** 

4                                              -0.044 0.631 

                                   0.412 0.000** 

                             0.232 0.010** 
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هتم الرايضية و اليت ميكن توظيفه بشلك حصيح عىل  عينة ادلراسة عىل رضورة اس تخدام هذه التقنيات واليت أ عطهتم الفرصة  املناس بة للتعبري عن أ راءمه واجتاها 

فصاح لطبيعة العالقات الاجامتعية عرب مواقع التواصل الاجامتعي اكنت ب درجة عالية جدا  مما يزيد  زايدة معدالت توافقهم الاجامتعي. ويالحظ أ ن ادلرجة اللكية لالإ
القدمية و جتدد العالقات بأ صدقاء املايض, أ ن الاس تخدام االإجيايب ملواقع التواصل الاجامتعي  ابلتواصل مع ال قارب البعيدين  ماكنيا  وتعزيز عالقات الصداقة  

 و لغاايت اجامتعية  يسامه يف رفع مس توى املعرفة واالإدراك دلى الطالب ويساعد عىل تمنية القدرة يف التواصل وتبادل املعلومات مبا يتالءم مع متطلبات العرص
خصية  ا لغاايت علمية فطبيعهتا ختدم التواصل الاجامتعي والتبادل الثقايف وان التفاعل الاجامتعي هبذه الطرق يؤدي اإىل تمنية املهارات الش وترفهيية أ كرث من اس تخداهم

  واخلربات احلياتية والتعامل مع الآخرين 
لبية الطالب اإدمان عىل اس تخدام هذه املواقع  وأ يضا اخلوف من  وأ خريا   أ ن ما تقدمه تكنولوجيا االتصاالت من مزااي يفوق بكثري سلبياهتا, حيث أ صبح عند غا 

قامة العالقات بني اذلكور واالإانث خارج مراقبة ال هل  . انه يسهل اإ
 : مناقشة نتاجئ التساؤل الثاين.2

فصاح " لعنارص مس توى التوافق  2يتبني من اجلدول )      " , مما يشري  2.36الاجامتعي يف لك بعد من ال بعاد " بلغت "( أ ن املتوسط احلسايب لدلرجة اللكية لالإ
ىل نس بة اكنت حملور "  اإىل موافقة عينة ادلراسة و بقوة عىل العبارات املذكورة , أ ي أ ن مس توى التوافق الاجامتعي اكن بدرجة عالية , ويالحظ من اجلدول أ ن أ ع 

ة جدا, ويرى الباحث أ ن ذكل يعزى لعدة أ س باب ومن مضهنا االإقبال املكثف لعينة ادلراسة يف العالقات الاجامتعية " حيث اكن مس توى االإجابة علهيا عالي 
متثل ال ساس اذلي يرتكز  اس تخدام وسائل االتصال احلديثة واليت اكن لها دورها الفعال يف تطوير العالقات الاجامتعية أ و ما يسمى ابلعالقات )اجملمتعية( واليت  

 ري وصوال اإىل حاةل التوافق سواء اكن ذك بتحقق الفرد الرضا عن نفسه أ م اكن ذكل مع الآخعلهيا الامتسك الاجامتعي 
لكرتوين افرتايض ، قرب       املسافات بيهنم وأ لغى  قد شهد العامل و احمليط العريب حتديدا  يف الس نوات ال خرية نوعًا من التواصل الاجامتعي بني البرش يف فضاء اإ

الثقافات، ومسي هذا النوع من التواصل بني الناس )ش باكت التواصل الاجامتعي ( وتعددت هذه الش باكت واس تأ ثرت جبمهور واسع  احلدود وساعد عىل تبادل  
الش باكت، وابملقا التعريف هبذه  العريب حتديدا  دوًرا ابرًزا يف  العامل  العامل و  الس ياس ية والطبيعية يف  املتلقني، ولعبت ال حداث  أ يًضامن  الفضل  لهذه    بل اكن 
يصال ال خبار الرسيعة ، ال مر اذلي ساعد يف شهرة وانتشار هذه الش باكت وأ مهها: )الفيس بوك، تويرت، و اليوتيوب (  . الش باكت يف اإ

ت الاجامتعية  اإن ادلور اذلي تلعبه الش باكت الاجامتعية يف تطوير التعلمي االإلكرتوين حيث تعمل عىل اإضافة اجلانب الاجامتعي هل، ، فاس تخدام الش باك      
اعي مع ال س تاذ  يزيد فرص التواصل واالتصال يف خارج نطاق املدارس، ويكرس حاجز الوقت فميكن التواصل خارج وقت ادلراسة، وميكن التواصل الفردي أ و امجل

بداء الرأ ي، ويري الباحث أ ن لتقنية ، مما يوفر جو من مراعاة الفروق الفردية، كام أ ن التواصل يكسب الطالب همارات أ خرى اكلتواصل واالتصال واملن  اقشة واإ
 .االتصاالت احلديثة دور فعال يف التوافق الاجامتعي

 : مناقشة نتاجئ التساؤل الثالث.3
طالب لكية  ( هناك عالقة طردية وعالية جدا  بني مقياس التوافق الاجامتعي و بني مقياس اس تخدام تقنية االتصاالت احلديثة دلى  3يتبني من اجلدول )     

** " ويه درجة ذات دالةل  0.765الرتبية البدنية وعلوم الرايضة , حيث اكن لدلور الاجامتعي ادلور ال كرب يف هذه العالقة حيث بلغ قمية معامل الارتباط "  
, وابدلرجة الثالثة اكنت  للعالقات الاجامتعية حيث  ** " 0.650اإحصائية عالية , واكن ابدلرجة الثانية  الـتـنـشـئة الجامتعية   حيث بلغ قمية معامل الارتباط "  

 . "  **0.490**  "  , و ادلرجة ال قل اكنت حملور العالقات الثقافية حيث اكن معامل ارتباطها " 0.628بلغ قمية معامل الارتباط " 
وابلتايل نس تنتج أ مهية ش باكت التواصل الاجامتعي يف اإاتحة اجملال   ويرى ادلارس وجود عالقة  لتقنية االتصاالت ابدلور الاجامتعي اذلي يلعبه الغرد يف حميطة ,

وبفطرته يتواصل مع   واسًعا أ مام االإنسان للتعبري عن نفسه ومشاركة مشاعره وأ فاكره مع الآخرين، خاصة وأ ن هناك حقيقة علمية ويه أ ن االإنسان اجامتعي بطبعه
 .ان الآخرين وال ميكن هل أ ن يعيش يف عزةل عن أ خيه االإنس

كام تعزز الامتسك    أ ن تكنولوجيا االتصاالت قد أ ثرت تأ ثرياً ابلغًا عىل مس تقبل الش باب، حيث أ هنا تساعد الش باب عىل تنظمي أ سلوب حياهتم وطريقة تفكريمه،  
العلمي و الراييض من خالل زايدة احلوار  الاجامتعي وتطور أ مناط التفاعل الاجامتعي من خالل تدعمي التفاعل مع حميطة اجلامعي ، وابلتايل تطوير ودمع مس تواه  

مشرتك تسهل معليات  الاجامتعي بينه وبني  االإساتذة واملدربني و لالعبني واملهمتني ابلشأ ن الراييض ، ومن مث تكوين صداقات جديدة مع مجموعات ذات اهامتم  
 . االتصال

 . الاجامتعي و أ بعاد اس تخدام تقنيات االتصاالت احلديثة دلى طالب لكية الرتبية البدنية عليـــه : توجد عالقة ارتباطيه ذات دالةل اإحصائية بني مس توي التوافق
 :مناقشة نتاجئ التساؤل الرابع.4
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ب  ( هناك عالقة طردية وعالية جدا  بني أ بعاد مقياس اس تخدام تقنيات االتصاالت و بني دافعية الاهامتم ابل نشطة الرايضية دلى طال4يتبني من اجلدول )     

 .** " ويه درجة ذات دالةل اإحصائية عالية0.412لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة , حيث بلغ قمية معامل الارتباط "  
م الرايضة البدنية وعلو كذكل هناك عالقة طردية وعالية جدا  بني مقياس التوافق الاجامتعي و بني بدافعية الاهامتم ابل نشطة الرايضية دلى طالب لكية الرتبية       

** " ويه درجة  0.379, حيث اكن لطبيعة العالقات الاجامتعية عرب مواقع التواصل الاجامتعي ادلور ال كرب يف هذه العالقة حيث بلغ قمية معامل الارتباط "  
** " , وابدلرجة 0.350غ قمية معامل الارتباط "  ذات دالةل اإحصائية عالية , واكن ابدلرجة الثانية  الآاثر الاجيابية الس تخدام مواقع التواصل الاجامتعي حيث بل

 .  " *0.193الثالثة اكنت  ل س باب اس تخدام مواقع التواصل الاجامتعي حيث بلغ قمية معامل الارتباط " 
وان اس تخدام الش باكت وأ مهها    ويرى ادلارس أ ن احد ال س باب الهامة اليت دفعت الطالب الس تخدام تقنية االتصاالت هو الاهامتم ابل نشطة الرايضية, هذا أ وال

ش باع بعض حاجاته البيولوجية والنفس ية من خالل التواصل مع الآخرين حفاجاته هذه تفرض عليه   العيش مع الآخرين  )الفيس بوك، تويرت، و اليوتيوب ( أ س تطاع اإ
 .الإش باع هذه احلاجات

 .الاجامتعي ودافعية الاهامتم ابل نشطة الرايضية دلى طالب لكية الرتبية البدنية عليـــه : توجد عالقة ارتباطيه ذات دالةل اإحصائية بني مس توي التوافق 
 : الاس تنتاجات 

  : يف ضوء ما أ سفرت عنه نتاجئ ادلراسة ميكن لدلارس اس تنتاج النقاط التالية   
  .وعلوم الرايضةاالإقبال العايل الس تخدام مواقع التواصل الاجامتعي من قبل طالب لكية الرتبية البدنية -1
عىل جعل املتعمل نشطا   تساعد مواقع التواصل الاجامتعي عىل مواكبة لك جديد وخاصة التقدم التقين والتكنولويج والانفتاح عىل الثقافات العاملية, توفر القدرة-2

حملتوى التعلميي و تثري دافعيهتم للمتابعة، مما زاد يف فهمهم وتأ ثري  و فاعال أ ثناء اكتسابه احلقائق واملهارات و العمليات و يشجع الطلبة عىل املشاركة والتفاعل مع ا
 . ذكل عىل حتصيلهم ادلرايس

ىل جذب الانتباه  هناك رغبة شديدة دلى املبحوثني الس تخدام اس تخدام الش باكت التواصل الاجامتعي  وأ مهها )الفيس بوك، تويرت، و اليوتيوب ( واليت تؤدي اإ -3
الفرق    جيابية ومساعدهتم يف متابعة ال نشطة الرايضة اخملتلفة وأ يضا الفرق الرايضية احملببة أ لهيم سواء اكنت احمللية و العاملية و مشاهريوالتشويق واملشاركة االإ 

 .الرايضية واذلي يؤدي اإىل تعميق وعهيم الراييض وينعكس أ يضا عىل  حتسني مس توى وعهيم الراييض
قبل طالب لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يكسب الطالب همارة أ كرث من الطريقة التقليدية ابلتعبري عن أ راهئم ،    اس تخدام مواقع التواصل الاجامتعي من-4

 .عي حيث وفرت الفرصة  املناس بة للتعبري عن أ راءمه واجتاهاهتم الرايضية و اليت ميكن توظيفه بشلك حصيح عىل زايدة معدالت توافقهم الاجامت
فصاح لطبيعة العالقات الاجامتعية عرب مواقع التواصل الاجامتعي اكنت بدرجة عالية جدا  مما يزيد ابلتواصل مع ال قارب البعيدين  أ ن ادلرجة اللكي-5 ماكنيا     ة لالإ

 . وتعزيز عالقات الصداقة القدمية و جتدد العالقات بأ صدقاء املايض
 : التوصيات 

ليه ادلراس يويص ادلارس ابلنق        : اط التاليةيف ضوء ما توصل اإ
دخال التقنيات احلديثة مضن مقررات املواد ادلراس ية لطالب اجلامعات , مع توفري البيئة املناس بة ذلاكل-1  .رضورة الاهامتم ابإ
 .دمع وتشجيع املؤسسات احلكومية وال هلية اليت تشارك وتتفاعل مع ش باكت التواصل الاجامتعي و تعزيز اس تخداهما لغاايت علمية ورايضية-2
عات املهنكة للطاقة  نرش ثقافة الريق يف احلوار والنقاش، والتوعية, للحد من التأ جيج والتصنيف والاس تعداء ل هنا تتسبب يف موجات كبرية من املعارك والرصا-3

 .الوطنية
 .فرد واجملمتعتثقيف ال جيال القادمة مبسؤولية السلوك عىل االإنرتنت و  بناء فضاءات ش بكية حوارية يف مواضيع مفيدة لل-4
 .لتعلميية والبحثيةرضورة استامثر تأ ثري الش باكت الاجامتعية يف التحصيل ال اكدميي وذكل بتضمني تطبيقات ش باكت التواصل عىل املناجه وال نشطة الرايضية ا-5

  : املراجع العربية 
براهمي1 براهمي عيل اإ الاجامتعي دلى طالب جامعة قاريونس، لكية الآداب والعلوم _ املرج، رساةل  أ ثر املامرسة الرايضية عىل مس توى التوافق   2009 اإ

 ماجس تري غري منشورة، ليبيا 
 1155فرباير م، العدد 8املقهيى: عام من معر االإنرتنت يف اململكة" :جريدة الرايض، اململكة العربية السعودية، الثالاثء ، املوافق  1420بدر بن محود البدر2
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رياضة / جامعة طرابلسكلية التربية البدنية وعلوم ال  30 

 

 الكفاايت املهنية ملرشيف التدريب امليداين من وهجة نظر أ عضاء هيئة التدريس 
 أ . زينب عيل بوصالح                                                  أ . نوال أ محد التلوع                                     د. عيادة أ بو بكر الطاهر

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : مقدمة البحث 
تصاص حماوةل مهنم  حظيت مسأ ةل الكفاايت املهنية الالزم توفرها دلى أ عضاء هيئة التدريس يف اجلامعة ابالهامتم البالغ، وبدراسة كبرية من طرف أ حصاب الاخ     

جات العملية التعلميية داخل هذه املؤسسات التعلميية واليت ابت العمل عىل تطويرها وحتديث أ نظمهتا وحتسني نوعية التعلمي والتعمل فك وفهم عالقهتا وارتباطها مبخر 
ذا ما حتقق أ صبح هذا املطلب مؤرشا جلودة التعلمي العايل ومن مثة جودة مجيع الفاعلني داخل املنظومة اجلامعية  .مطلبا رضوراي، ا 

جلامعي  جناح أ ي تعلمي أ و تدريس جامعي عىل مدى ما يتوفر عليه من عنارص جيدة من أ عضاء هيئة التدريس، فالهيئة التدريس ية ممتثةل يف ال س تاذ اويعمتد تطوير و 
رجات التعلميية املمتثةل يف يه الركن ال سايس يف النظام التعلميي اجلامعي ويه حلقة الوصل بني املدخالت التعلميية مبا متثهل من فلسفة وأ هداف وبرامج، وبني اخمل

وهمارات أ عضاء هيئة   برضورة تطوير كفاايت  التدريس اجلامعيني  الطالب، حيث أ قرت الكثري من اجتاهات التنظري املهمتة مبوضوع التعلمي يف املؤسسة اجلامعية 
ىل ال دوار   واملسؤوليات امللقاة عىل عاتقهم اجتاه التطورات اليت حتدث يف جمال العمل  ل هنم املسؤولون املبارشون عن حتقيق جودة النوعية يف التعلمي العايل ابلنظر ا 

ىل أ ن مس توى التعلمي العايل ونوعيته وجناح املؤسسة اجلامعية يف حتقيق أ هدافها مرهون بنوعية أ عضاء هيئة التدريس اب ضافة ا  عتبارمه قادة التعلمي، وهلم  واملعرفة، ا 
ىل بدلاهنم وشعوهبم ليلتحقوا ابلتقدم املعريف والعلمي الرسيع، كام أ ن زايدة فعالية العملية التدريس ية مرتبط  وظائف متعددة اجلوانب يف نقل املعا رف والتكنولوجيا ا 

النظري املس توى  بني  الربط  عىل  تساعد  حديثة  تكنولوجية  وسائل  تباع  وا  التدريس  ميدان  يف  جديدة  مفاهمي  توظيف  عىل  اجلامعي  ال س تاذ  واملس توى   بقدرة 
 ( 2014اال جرايئ التنفيذي للمامرسات التعلميية.  )بواب، 

بأ ن الارشاف املهين هل دور هام يف حتسني وجتويد العملية التعلميية، فاملعمل هو العنرص ال ول اذلي يقع عليه عبء تقومي العملية    (Byra, 1995, p. 784) ويذكر
اليت تتوافق مع العرص احلايل ، واملرشف الفين هو الفرد اذلي حيمل عىل عاتقه مس ئولية التوجيه واال رشاد التعلميية والعمل عىل تطويرها وفقًا للمس تجدات الرتبوية  

    . ومساعدة الطالب املعمل ملا هل من أ ثر كبري يف حتسني التعلمي وأ ساليبه
ىل أ ن حركة التعلمي املبىن عىل الكفاايت قد اكتسبت ق    (Anderson, D, 1996, p. 3)  ويشري وة دافعة خالل الس نوات العرش املاضية يف دول العامل املتقدم  ا 

ىل أ ن أ صبح لها قوة فعاةل يف تس يري ودفع جعةل التعلمي كلك حىت متكنت من توجيه معلية تدريب املعلمني يف الآونة ال خرية     . ا 
قوم مبهمته عىل أ فضل صورة، كام أ ن التقيمي املس متر لتكل الكفاايت قبل وأ ثناء  أ ن امتالك املعمل للكفاايت املهنية أ مراً رضوراًي لي  (ALsharif, E, 2010) كام يؤكد 

 .اخلدمة يعد أ مر رضوراًي لضامن جودة التعمل وخمرجاته املمتثةل ابلطلبة
هبا ا ال من خالل برانمج خاص يوفر هل  وليك يقوم ال س تاذ اجلامعي ابل دوار اليت تتطلهبا همنته حيتاج أ ن تتوافر دليه مجموعة من الكفاايت اليت ال ميكن أ ن يكتس 

دارة املوقف التعلميي بكفاءة.  مجموعة من اخلربات ويتيح هل التفاعل معها مما يكس به املهارات والقمي والاجتاهات اليت متكنه من أ داء دوره بفاعلية ويصبح قادرا عىل  ا 
 ( 2016)محمد و الرقيبة، 

 :مشلكة البحث 
ن العمليات الرتبوية  ل ساس ية  الهامة واملتعددة ال طراف اليت يتدخل ويتفاعل ويؤثر فهيا لك من املعمل واملتعمل واملهنج املدريس واملرشف اذلي يعترب أ حد ال راكن اا 

ية ويوجه القامئني علهيا، ويمتثل  يف الهيلك التعلميي واال رشاف املهين, وعليه فا ن حتقيق أ هداف العملية التعلميية يتطلب رضورة وجود هجاز تربوي يقود العملية الرتبو 
ا يعترب الارشاف مفتاح العملية  هذا يف املرشفني القامئني عىل توجيه املعلمني ال جناز أ عامهلم عىل مس توى عايل من الكفاءة يف التخطيط والتنفيذ للعملية التعلميية, ذل

      .قتصار عىل ا مداده ابملعلومات فقطالتعلميية اذلي يسهم يف المنو املتاكمل للفرد من مجيع جوانبه، وليس الا 
ام ابملواد ال خرى املرتبطة مبا  وتتبلور أ مهية الكفاايت املهنية للمرشفني بشلك كبري  يف معرفة الكفاايت املتعلقة ابملادة العلمية يف جمال التخصص، واال ملام بشلك ع

جراء البحوث، والقدرة عىل التعامل مع الاخرين حيقق التاكمل والانسجام فامي بيهنا، والمتتع بقدر عايل من الثقاف   .ة العامة ، والقدرة عىل كتابة التقارير وا 
ىل أ ن املرشف يعد عنرصاً هامًا من عنارص العملية الرتبوية، فهو يسامه بصورة فعاةل يف تزويد الطالب املعمل  3، صفحة  2007حيث تشري هدى )مصطفى،   ( ا 

عية  والعمل عىل تذليل الصعوابت اليت تعوقهم عن أ داء واجهبم بشلك سلمي ، كام تؤكد عىل أ مهية حتديد كفاايت املرشف  بأ حدث الاجتاهات الرتبوية والاجامت
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وأ كرث  ؤولياته بصورة واقعية  املهنية ليك يقوم بواجبه بنجاح وفاعلية وعىل رضورة التعرف عىل مواطن القوه والضعف الالزمة مبا حيقق هل القدرة الاكفية عىل أ داء مس
 .فاعلية

هيئة التدريس ابجلامعات    ونتيجة لدلور الهام اذلي يلعبه أ عضاء هيئة التدريس اجلامعي يف جودة العملية التعلميية يف اجلامعة، ذلا وجب علينا لفت انتباه أ عضاء
 .ل جنع الوصفات املتعلقة ابلكفاايت واليت البد من ممارس هتا يف همنة التدريس اجلامعي

املتقدمة   الباحثات ك عضاء هيئة تدريس يف لكيات الرتبية والرتبية البدنية وعلوم الرايضة وتلكيفهن ابملتابعة والارشاف عىل الطالب خالل الفصول  ومن خالل معل 
ت  الارشاف  معلية  أ ن  الحظن  املناظرة  اللكيات  يف  اجملال  ذات  يف  زمالهئن  مع  املس مترة  الشخصية  ومقابالهتم  امليداين  التدريب  الزايرات مبقرر  عىل  أ ساسًا  عمتد 

يح، مع عدم الرتكزي  امليدانية، وهدفها ال سايس الرتكزي عىل معليات الانضباط واحلضور والغياب، ومراجعة كراسات التحضري ومتابعة الطالب يف الطابور الصبا
ساليب لتنفيذ ادلرس، وابلتايل الهنوض ابلعملية التعلميية كلك،  عىل ما يقوم به الطالب املعمل أ ثناء تدريسه للحصة، أ و مساعدته للتعرف عىل أ فضل الطرق أ و ال  

ىل التأ ثري بشلك سليب عىل الاس مترار يف المنو املهين للطالب املعمل مس تقبال، وعدم متابعة التطورات الرسيعة يف جمال ا  .لتخصص مما قد يؤدى ا 
 أ نه مل يتطرق أ حد لتحديد الكفاايت املهنية ملرشيف التدريب امليداين وما جيب أ ن يتحلوا  ومن خالل اال طالع عىل ادلراسات السابقة وىف حدود عمل الباحثات تبني

بغرض حتديد أ مه الكفاايت امل  والهنوض ابلعملية التعلميية, من هذا املنطلق قامت الباحثات هبذا البحث  كفاايت تسهم يف الارتقاء  هنية ملرشيف التدريب به من 
 .بلكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة لتطوير مس توامه خاصة ومس توى العملية التعلميية بصفة عامةامليداين ادلاخيل واخلاريج  

 : هدف البحث 
ىل حتديد أ مه الكفاايت املهنية الالزمة ملرشيف التدريب امليداين بلكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة طرابلس   .هيدف البحث ا 

 : تساؤل البحث 
 كفاايت املهنية الالزمة ملرشيف التدريب امليداين بلكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة طرابلس؟ ما يه أ مه ال

 : مصطلحات البحث 
 : الكفاايت املهنية

 ( 664، صفحة 1990 يه "مجموعة املهارات والاجتاهات اليت جيب أ ن يكتس هبا الفرد ليك يصبح مؤهاًل ل داء معل معني بفاعلية".  )املفيت ،
     :املرشف 

مراحل التعلمي ، وخاصة فامي  هو "من يقوم ابال رشاف الفين عىل تنفيذ املناجه واخلطط اخلاصة ابملادة ادلراس ية ومتابعة حتقيقها لل هداف الهنائية ملرحةل معينة من  
  ( 2005)قنصوة،   ص". يتعلق مهنا بتكوين انجت من القوة البرشية عىل درجة من املهارة واملعرفة والتخص

 :التدريب امليداين 
ي الربانمج  هذا  ويف  التدريس،  همنة  ملامرس هتم  متهيدا  هبا  يدرسون  اذلين  للطلبة  املعلمني  عداد  ا  ومعاهد  الرتبية  لكيات  تعده  "برانمج  املعمل  هو  الطالب  تزويد  مت 

 ( 2008".  )الرشايدة، ابملعلومات واملهارات، والقمي، والاجتاهات الالزمة يف أ دائه مكعمل مس تقبيل
التع ملهنة  املعمل  الطالب  هتيئة  ىل  ا  تريم  واليت  املعمل،  عداد  ا  برامج  طار  ا  يف  وتَنظم  لها  يعد  اليت  واخلربات  ال نشطة  من  "مجموعة  اكتساب  وهو  عىل  وتساعده  لمي 

 ( 2007فعاليات التعلميية داخل الصف وخارجه". )عطية و الهامشي،  ال ساليب التعلميية، والكفاايت املهنية والسلوكية اليت حيتاهجا يف أ ثناء أ دائه املهامت وال
     : الارشاف املهين يف الرتبية البدنية 

وأ ساليب التعل "اجلهود املبذوةل من قبل القامئني عىل تعلمي الرتبية البدنية لتوجيه املعلمني ملراجعة ال هداف الرتبوية املبذوةل  واختيارها  هو  )خلف،  مي  وتقوميها".  
1997)      

 :الفلسفة احلديثة ملفهوم اال رشاف 

ال فاكر الرتبوية اليت يعارصها  تس متد الرتبية فلسفهتا من الفلسفة الاجامتعية املعارصة ذلكل فليس غريبًا أ ن يس متد التوجيه فلسفته من فلسفة اجملمتع اذلي خيدمه من  
ىل التعلمي  ,هذه الفلسفة السائدة حاليًا متزج بني امل  ىل الاهامتم حباجات الفرد وميوهل واجتاهاته وبني املنحىن الاجامتعي النفعي اذلي يدعو ا  نحىن النفيس اذلي يدعو ا 

 :من أ جل اال عداد للحياة ومواهجة القضااي واملعوقات الاجامتعية، حيث أ صبحت فلسفة التوجيه واال رشاف تقوم عىل ما ييل
 . يؤدي خدمة فنية يف جمال ختصصه لتحسني معلية التدريساعتبار املرشف قائداً تربوايً -1
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تباع أ سلوب دميقراطي تعاوين بني املرشف والطالب املعمل لتحقيق ال هداف الرتبوية احملددة-2  .ا 
 .اليب الرتبوية احلديثةمساعدة الطالب املعمل عىل المنو املهين وحتسني مس توى أ دائه عن طريق اال رشاد والتوجيه وتزويده ابل فاكر اجلديدة وال س -3
 . اعتبار معلية الارشاف برانجمًا متاكماًل لتحسني املهنج املدريس-4
طالق قدراته ومساعدته عىل التكيف بنجاح مع ظروف احلياة اليت يعيشها -5  .الاهامتم ابلمنو املتاكمل للطالب املعمل واملساعدة عىل ا 
هنا وس يةل -6 تباعه للمعايري املوضوعية.  )طلعت،  أ خذ معلية تقومي الطالب املعمل عىل ا    ( 25،26، صفحة 1990لتحسني مس توى أ دائه وا 

 :وظائف املرشف 
ىل أ ن للمرشف وظائف مهنا براهمي ا   :يشري امحد ا 

 .مساعدة الطالب املعمل عىل المنو اذلات -1
 .تزويد الطالب املعمل ابملعلومات املتعلقة بعملية التدريس-2
مداد الطالب -3 جابة عىل ال س ئةل املتعلقة ابلعملية ا  عداد مناذج أ و حبوث لال  التعلميية.   املعمل ابلبياانت واال حصائيات هبدف حتسني صنع القرار اخلاص ابلتدريس وا 

براهمي،     (1991)ا 
تقان دوره عىل أ مكل  144- 142، الصفحات 1992ويضيف )امحلد،   ىل ا  ىل أ ن امتالك املرشف كفاايت همنية تقوده ا  وجه، والكفاايت املطلوب امتالكها تشمل  ( ا 

 :جوانب العمل اال رشايف الفنية واال دارية والاجامتعية اليت ميكن تصنيفها حتت اجملاالت التالية
 .ال هجزة وال دوات -2  املهنج ادلرايس والتدرييس. -1
 .العالقات اال نسانية -4  العالقة بني املدرسة واجملمتع.  -3
 .المنو املهين للمرشف  -6  مرشف. اخلصائص الشخصية لل  -5

 :الكفاايت املهنية 
تقان يف معلية التدريس . )الك  ( 2011ب، يقصد ابلكفاايت مجموعة من املهارات والاجتاهات اليت ترتبط ابلتعلمي، واليت جيب عىل املعمل أ ن يؤدهيا اب 

 :أ نواع الكفاايت 
ىل أ ن هناك ثالثة أ نواع من الكفاايت ويه2005ويشري )مدكور،   : (  ا 

  : خملتلفة بفاعلية وكفاية جيب أ ن تتوافر دليه مجموعة من الكفاايت اخلاصة واليت تمتثل يف وحىت يس تطيع املرشف أ ن يؤدي معهل وأ دواره ا

 أ وال : كفاايت جتويد الربامج التعلميية 

وصياغته، وحتديد أ هداف امل وضعه  عن حتديد أ هداف املهنج املطلوب  وتطوير الربامج التعلميية هو يف الواقع عبارة  ن حتديد أ هداف حتسني  عادة عىل    هنج يمت ا 
العمل ويرمس  ضوء فلسفته املس متدة من فلسفة الرتبية بشلك عام ومن طبيعة املادة ادلراس ية بشلك خاص، وعىل املرشف الفين قبل لك يشء أ ن خيتار فريق  

  ( 172، صفحة 1991معه خطة حيدد مبوجهبا مصادر اش تقاق ال هداف وكيفية تصنيف تكل ال هداف.  )الكيالين و ملحم، 
 : كفاايت تطوير ال داء اثنيا 

آخر التطورا ليه الطالب املعمل طلبًا ملزيد من املعرفة حول أ حدث املس تجدات الرتبوية وأ ت العلمية ذات العالقة  يلعب املرشف دور املرشد واملستشار اذلي يرجع ا 
يتعرف عىل تكل التطورات واملس تجدات ويتابعها، واملرشف    مبهنة التدريس ، وحبمك هذا ادلور اذلي هو من مصمي معل املرشف الفين وواجباته يتحمت عليه أ ن

ني وحتسني أ داهئم وهو مس ئول  الفين اليوم يقوم بتقومي معلية التعلمي والتعمل وتطويرها فاملرشف مس ئول يف أ ايمنا هذه عن تقومي منو التالميذ وعن تقومي منو املعلم
واملشا املعلمني  تدريب  وعن  للعمل  والتخطيط  اال عداد  للعمل  عن  ومنسق  ابحث  وهو  الرتبوية،  والتقنيات  التدريس  طرق  وعن  عدادها  وا  املناجه  تطوير  يف  ركة 

معل  وتطوير  خاص  بشلك  املعمل  أ داء  حتسني  عىل  والسعي  املدارس  عىل  وتوزيعهم  املعلمني  عن  التقارير  كتابة  يتحمل مس ئولية  داري  وا  والتعمل  امجلاعي  التعلمي  ية 
  ( 174، صفحة 1991حم، بشلك عام.  )الكيالين و مل
 اثلثا : الكفاايت التكنولوجية 

ويه الرتبية   تكنولوجيا  منظومة  فروع  أ حد  التعلميية  التكنولوجيا  املشالكت   تعترب  حتديد  تتناول  فهيي  ادلراس ية،  املقررات  تقدمي  بواسطهتا  ميكن  متاكمةل  معلية 
 ( 3، صفحة 1996التعلميية وأ بعادها يف مواقف حمددة وتتداخل فهيا املس تحداثت التكنولوجية هبدف العمل عىل معاجلهتا علميًا.  )أ محد،  
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س تخدم ل غراض تعلميية كام أ هنا طريقة نظامية لتخطيط وتنفيذ وتقومي العمليات اللكية للتعلمي والتدريس  ويعرف جمدي عزيز التكنولوجيا بأ هنا "يه الوسائط اليت ت 
    ( 47، صفحة 2003هبدف احلصول عىل تعمل أ كرث فاعلية". )عزيز، 

س تخدمة يف ادلروس النظرية والعملية يف اجملال الراييض كام عرف مصطفى الساحي تكنولوجيا التعلمي يف اجملال الراييض بأ هنا "املواد والآالت والوسائل وال هجزة امل 
ىل مردود تعلميي أ فضل يف اجملاالت املعرفية والنفس حركية والانفعالية".  )الساحي،     ( 210، صفحة 2004للوصول ابملتعمل ا 

اخلاصة مبجال تكنولوجيا التعلمي، الالزمة للعنرص البرشي، ليصل   أ ما عن كفاايت تكنولوجيا التعلمي فقد عرفها أ محد سامل بأ هنا "املعلومات واملهارات والاجتاهات
  (260، صفحة 2004دلرجة اال تقان يف أ دائه ملهام وظيفته".  )سامل، 

 رابعا: كفاايت التأ هيل العلمي 
ت  التدريس  وطرق  وأ خرى،  بني فرتة  تتغري  ادلراس ية  فاملناجه  ابس مترار،  متغرية  ديناميكية  معلية  والتعمل  الوسائل  التعلمي  وكذكل  تتجدد،  الرتبوية  والتقنيات  تطور، 

شلك خاص وكذكل الفروق  املعينة والتسهيالت التعلميية وال هجزة وال دوات واملواد لكها تس تحدث يف لك يوم جديد، أ ما املشالكت الرتبوية بشلك عام واملعلمني ب 
ىل ادلراسات والبحوث، واملرشف هو املؤهل ال ول ال جراء مثل تكل  الفردية وس بل تقومي املناجه والطلبة واملعلمني وسائر جماالت العملي  ة الرتبوية فلكها حتتاج ا 

  (174، صفحة 1991البحوث وادلراسات وجتريهبا يف اجملال العميل سواء قام بذكل مبفرده أ و ابلتعاون مع زمالئه املرشفني الفنيني.  )الكيالين و ملحم، 
 :ادلراسات السابقة 

 ( 2014اب )بواب، دراسة رضوان بو 
 .العنوان : الكفاايت املهنية الالزمة ل عضاء هيئة التدريس اجلامعي من وهجة نظر الطلبة

 .الهدف : التعرف عىل مدى ممارسة أ عضاء هيئة التدريس اجلامعي جبامعة جيجل للكفاايت املهنية املرتبطة مبهنة التدريس
 .املهنج املس تخدم : املهنج الوصفي

 .( طالب وطالبة218ينة عشوائية طبقية ومتعددة املراحل بعدد )عينة البحث : ع 
 . أ داة مجع البياانت : الاس تبيان

التدريس اجلامعي جبامعة    أ مه النتاجئ : ميارس أ عضاء هيئة التدريس اجلامعي جبامعة جيجل للكفاايت املهنية من وهجة نظر الطلبة بدرجة عالية، وميارس أ عضاء هيئة
 .كنولوجية من وهجة نظر الطلبة بدرجة متوسطةجيجل للكفاايت الت 

 ( 2005دراسة انهد اسامعيل محمد  )محمد ن.، 
 .العنوان : تقومي الكفاءة ال دائية ملوهجات الرتبية الرايضية للمرحةل اال عدادية

  – التأ هيل العلمي واملهين ، ال دوار الوظيفية واملرتبطة بـ ) التخطيط   – العالقات اال نسانية  – أ ساليب التوجيه  – التعرف عىل : أ هداف التوجيه الفين  الهدف : 
 التقومي (  –التوجيه  –املتابعة 

 املهنج املس تخدم : املهنج املسحي 
(  29( موهجة ومدرسة يف الرتبية الرايضية للمرحةل   اال عدادية جبميع اال دارات التعلميية مبحافظة القاهرة وعددها )250اش متل جممتع البحث عىل )  عينة البحث : 

دارة تعلميية  .ا 
  أ داة مجع البياانت

 .الاس تبيان (2) املقابةل الشخصية. (1) 
قامة العالقات اال نسانية وأ شارت بأ مهية التأ هيل العلمي واملهين وحددت    أ مه النتاجئ : حتديد ال هداف اخلاصة ابلتوجية الفين واساليبة املس تخدمة وكذكل أ ساليب ا 

   .ال دوار الوظيفية للمرشف الفين
 ( 2007دراسة هدى شفيق مصطفى )مصطفى،  

 .ال سايس مبحافظة الغربية         العنوان : تقومي بعض أ ساليب التوجيه الفين يف الرتبية الرايضية للحلقة الثانية من التعلمي 
 . الهدف : التعرف عىل أ ساليب التوجيه الفين )الزايرات اال رشافية ، الاجامتعات الفردية  وامجلاعية، اجلانب الثقايف ، ال سلوب الفين(

 .املهنج املس تخدم : املهنج املسحي 
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 .( موهجًا وموهجة مبحافظة الغربية20( معمل ومعلمة وعدد )22عينة البحث : عينة عشوائية نسبية من املعلمني واملوهجني بواقع )
 . الاس تبيان –أ داة مجع البياانت : املقابةل  

ىل أ ساليب التوجيه الفعاةل ومتثلت يف )الزايرات اال رشافية ، الاجامتعات الفردية وامجلاعية ، اجلانب الثق ايف ، ال سلوب الفين( ملا لها من  أ مه النتاجئ : مت التوصل ا 
جيابية عىل مس توى املعمل والرتبوي  آاثر ا   . أ

 (Gerald, 1989) دراسة  جورج جريادل
 . العنوان : الكفاايت الالزمة للموهجني وأ مهيهتا 

 . الهدف : حتديد أ مه الكفاايت الالزمة للموجه الفين واعمتد يف حتديد هذه الكفاايت عىل تصورات املوهجني الفنيني
  . ملسحي املهنج املس تخدم : املهنج ا

 .( موجه وموهجه315عينة البحث : )
 .أ داة مجع البياانت : املقابةل الشخصية والاس تبيان

  : أ مه النتاجئ
 .أ مه الكفاايت :) كفاايت تقنيات العمل اال رشايف ، كفاايت العالقات اال نسانية السلمية، كفاايت النوايح اال دارية( 

 :الاجراءات 
  . مت اس تخدام املهنج الوصفي ابل سلوب املسحي ملالمئته طبيعة هذا البحث  :  مهنج البحث 

ب أ عضاء هيئة التدريس بقسمي التدريب والتدريس بلكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة طرابلس امللكفون ابالرشاف عىل طلبة التدري  جممتع وعينة البحث : 
 .مرشف   37ر عينة البحث ابلطريقة العشوائية وبلغ عددمه  امليداين ادلاخيل واخلاريج، حيث مت اختيا

 .مت اس تخدام اس امترة الاس تبيان ك داة مجلع البياانت أ داة مجع البياانت : 
 م 2020/2021مت اجراء ادلراسة ال ساس ية خالل فصل خريف   ادلراسة ال ساس ية:

 :عرض ومناقشة النتاجئ 

 وادلالالت اال حصائية اخلاصة ابس تجاابت أ عضاء هيئة التدريس حول حمور كفاايت جتويد الربامج التعلميية ( التكرار والنس بة املئوية  1جدول )  
 37ن=                                                                                             

 العبارات 
املتوسط  غري موافق  موافق اىل حد ما  موافق 

 مس توى الاس تجابة  الرتتيب  ال مهية النسبية  احلسايب
 % ت % ت % ت

 املرشف جيب ان تكون دليه القدرة عىل :         

ىل اهداف سلوكيه.  موافق  3 97.3% 2.92 2.7% 1 2.7% 1 % 94.6 35 صياغة الاهداف التعلمييه ا 
 موافق  2 98.2% 2.95 2.7% 1 0.0% 0 97.3% 36 مساعده الطالب ىف حتقيق الاهداف التعلمييه.

 موافق  1 100% 3.00 0.0% 0 0.0% 0 100% 37 تقدمي توجهيات خاصة مبحتوى املاده التعلميية . 
تشجيع الطالب عىل تنوع طرق وأ ساليب التدريس حسب  

 املهارات املتعلمة. 
 موافق  5 %96.4 2.89 %2.7 1 %5.4 2 %91.9 34

رشاد الطالب حلل   موافق  5 96.4% 2.89 2.7% 1 5.4% 2 91.9% 34 املشالكت ادلراس ية.توجيه وا 
الرتبية   دروس  تنفيذ  خلدمه  للطالب  جديدة  مقرتحات  تقدمي 

 الرايضية  
 موافق  3 %97.3 2.92 %0.0 0 %8.1 3 %91.9 34

ال نشطة    اال طالع برامج  جمال  يف  جديد  هو  ما  لك  عىل 
 الرايضية  

 موافق  7 %93.7 2.81 %5.4 2 %8.1 3 %86.5 32

 موافق  6 94.6% 2.84 5.4% 2 5.4% 2 89.2% 33 جتريب أ ساليب تربوية مس تحدثة ومتابعة نتاجئها  

 موافق   96.7% 2.90       املتوسط العام وال مهية النسبية للمحور ال ول 

ن املتوسط العام الس تجاابت أ عضاء هيئة التدريس حنو حمور كفاايت جتويد الربامج التعلميية يساوي  1يتضح من جدول )  % واكن  96.7، وبأ مهية نسبية    2.90( ا 
 . اجتاه الاس تجابة للمحور )موافق( 

ن مس توى اس تجاابت أ عضاء هيئة التدريس حنو حمور كفاايت جتويد الربامج التعلميية اكنت )موافق( عىل مجيع العبارات حيث تراوح    كام يتضح من نفس اجلدول ا 
  %(100% ــ  93.7(، وبأ مهية نسبية تراوحت مابني )3ــ    2.81املتوسط احلسايب ما بني )
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ن اختلف ترتيب العبارات حيث ترى الباحثات من خالل اس تجاابت أ عضاء هيئة التدريس وفقًا للرتتيب املوحض ابجلدول بأ ن هناك اتفاق ع ىل أ مهية هذا احملور وا 
 .وفقًا لل مهية النسبية

ىل أ مهيهتا الكربى للمرشف الفين يف الرتبية البدنية حىت ي  س تطيع أ ن يؤدى معةل وأ دواره  وترجع الباحثات اتفاق أ فراد العينة عىل كفاايت جتويد الربامج التعلميية ا 
 .يد الربامج التعلميية هو يف الواقع عبارة عن حتديد ال هداف وصياغهتا ومساعدة الطالب املعلمني يف حتقيقها التعلميية بفاعلية وكفاية, كام أ ن جتو 

)القامس،   دراسة  نتاجئ  مع  النتاجئ  هذه  مع  1991وتتفق  ابلتعاون  وحتديدها  التعلميية  ال هداف  توضيح  يف  الفين  املرشف  مشاركة  كفاية  أ مهية  عىل  أ كدت  حيث   )
ىل انه من عنارص خطة املرشف القدرة عىل حتسني العملية التعلميية، كام أ شارت نتاجئ  2004ضًا تتفق نتاجئ هذه الكفاية مع نتاجئ دراسة )عطوى،  املعلمني، وأ ي ( ا 

 .مج اجليد ( عىل انه من كفاايت املرشف حتسني برامج الرتبية البدنية من خالل قدرة املرشف عىل حتديد املعيار املناسب للربان2000)محمد أ .، 
ن أ كرث الكفاايت التدريس ية احتياجًا من قبل املعلمني يه كفاية املعرفة مبحتوى املادة اليت سوف   (Bhargara, A & pathy, m, 2011) ومن هجة أ خرى يرى ا 

 يعلموهنا لطلبة املدرسة يف املس تقبل، فاملعمل الكفء هو اذلي ميتكل همارات ل داء همنة التعلمي
 التكرار والنس بة املئوية وادلالالت اال حصائية اخلاصة ابس تجاابت أ عضاء هيئة التدريس حول حمور كفاايت تطوير ال داء (  2جدول )  

 37ن=                                                                                                            

 العبارات 
 غري موافق  موافق اىل حد ما  موافق 

 اجتاه الاس تجابة  الرتتيب  ال مهية النسبية املتوسط احلسايب 
 % ت % ت % ت

 املرشف جيب ان تكون دليه القدرة عىل :         

ابملامرسات  اخلاصة  املعلومات  الطالب  اكساب 
والاساليب والطرق واملهارات الفنيه ىف اجملال املهىن  

 للرتبيه البدنية.

 موافق  4 %91 2.73 %5.4 2 %16.2 6 %78.4 29

جمال  ىف  التدريس ية  اال جراءات  عىل  ادلامئ  اال طالع 
 املهنة .

 موافق  3 %94.6 2.84 %2.7 1 %10.8 4 %86.5 32

مس توى   لرفع  اذلاىت  التقومي  عىل  الطالب  تدريب 
 ال داء . 

 موافق  2 %95.5 2.86 %2.7 1 %8.1 3 %89.2 33

الطالب   أ خطاء  تصحيح  ىف  العلميه  ال ساليب  اتباع 
 دون اال ساءة هل.

 موافق  1 %97.3 2.92 %0.0 0 %8.1 3 %91.9 34

وامللفات   السجالت  اس تخدام  لكيفيه  الطالب  ارشاد 
 اخلاصة ابلنشاط الراييض ابملدرسه. 

 موافق  6 %88.3 2.65 %13.5 5 %8.1 3 %78.4 29

والتدريب   الصقل  دورات  من  العديد  ىف  اال شرتاك 
 أ ثناء اخلدمه. 

 موافق  5 %89.2 2.68 %10.8 4 %10.8 4 %78.4 29

واملناقشه   وادلراسه  والتجريب  والتقيص  البحث 
 وتبادل الافاكر. 

 موافق  7 %86.5 2.59 %16.2 6 %8.1 3 %75.7 28

 موافق   91.8% 2.75       املتوسط العام وال مهية النسبية للمحور الثاين

ن املتوسط العام الس تجاابت أ عضاء هيئة التدريس حنو حمور كفاايت تطوير ال داء يساوي  2يتضح من جدول ) % واكن اجتاه  91.8، وبأ مهية نسبية    2.75( ا 
 . الاس تجابة للمحور )موافق( 

ن اجتاه اس تجاابت أ عضاء هيئة التدريس حنو حمور ك  فاايت تطوير ال داء اكنت )موافق( عىل مجيع العبارات حيث تراوح املتوسط  كام يتضح من نفس اجلدول ا 
 . %(97.3% ــ  86.5(، وبأ مهية نسبية تراوحت مابني ) 2.92ــ  2.59احلسايب ما بني ) 

ن اختلف ترتيب العبارات حيث ترى الباحثات من خالل اس تجاابت أ عضاء هيئة التدريس وفقًا للرتتيب املوحض ابجلدول بأ ن هناك اتفاق عىل أ مهية هذا   احملور وا 
 .وفقًا لل مهية النسبية

ىل أ مهيهتا الكربى للمرشف الفين يف الرتبية البدنية حىت يس   تطيع أ ن يؤدى معهل وأ دواره  وترجع الباحثات اتفاق أ فراد العينة عىل كفاايت تطوير ال داء وعباراهتا ا 
 . لل داء ويكون مسايراً لتطوير املناجه الناجتة عن تطور اجملمتعالتعلميية بفاعلية وكفاية, كام أ ن التطوير هو حتسيناً 

ىل تطوير ال داء وبذكل يعترب التطوير وأ فاكر بناءه تؤدي ا  ومس تحدث من نظرايت  عاماًل أ ساس يًا    وتربز أ مهية املرشف يف أ ن يكون متابعًا للك ما هو جديد 
ىل أ ن الكفاايت مع الآخرين تتطلب تطوير وتدريب  2001ذا البحث مع نتاجئ دراسة )عبدامحليد،  لنجاح العملية التعلميية والارتقاء هبا، وتتفق نتاجئ ه ( واليت تشري ا 
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)العاديل،   نتاجئ  الكفاية مع  هذه  نتاجئ  تتفق  وأ يضًا  املس متر،  التطوير  ىل  ا  والسعي  دورات  2006املس تفيدين  طريق  عن  ال داء  تطوير  عىل  القدرة  للمرشف  بأ ن   )
 .أ ثناء اخلدمة وعرض البحوث العلمية يف جمال حل املشالكت التدريس ية الصقل والتدريب

 ( التكرار والنس بة املئوية وادلالالت اال حصائية اخلاصة ابس تجاابت أ عضاء هيئة التدريس حول حمور الكفاايت التكنولوجية 3جدول )  
 37ن=                                                                                             

 العبارات 
 غري موافق  موافق اىل حد ما  موافق 

 اجتاه الاس تجابة  الرتتيب  ال مهية النسبية املتوسط احلسايب
 % ت % ت % ت

 املرشف جيب ان تكون دليه القدرة عىل :         

 موافق  4 89.2% 2.68 10.8% 4 10.8% 4 78.4% 29 البحث والتقيص عىل ش بكة املعلومات ادلولية. 
العلمى   التطور  جماالت  ىف  وحديث  جديد  لك  مواكبه 
والتكنولوىج مبا يسهم ىف تطوير العملية التعلميية ىف ال نشطة 

 الرايضية . 

 موافق  4 %89.2 2.68 %5.4 2 %21.6 8 %73.0 27

التدريب عىل اس تخدام وسائل تكنولوجيا التعلمي املس تخدمة  
 ىف التدريس. 

 موافق  1 %100 3.00 %0.0 0 %0.0 0 %100 37

 موافق  2 95.5% 2.86 2.7% 1 8.1% 3 89.2% 33 تمنية قدراته وهماراته الس تخدام الوسائط املتعددة 

ىف   املعلومات  بتكنولوجيا  املتعلقة  املصطلحات  اس تخدام 
 لقاءاته ومناقشاته مع الطالب. 

 موافق  6 %88.3 2.65 %10.8 4 %13.5 5 %75.7 28

العمليه   تطوير  ىف  للمعلومات  العامليه  الش بكه  بدور  اقتناعه 
 التعلمييه. 

 موافق  7 %87.4 2.62 %10.8 4 %16.2 6 %73.0 27

التعلميية   للوسائل  وفقاً  التدريس   وأ ساليب  طرق  تطويع 
 التكنولوجية املس تحدثة . 

 موافق  3 %92.8 2.78 %8.1 3 %5.4 2 %86.5 32

مهية والنسبية للمحور الثالث  موافق   91.8% 2.75       املتوسط العام وال 

 

ن املتوسط العام الس تجاابت أ عضاء هيئة التدريس حنو حمور الكفاايت التكنولوجية يساوي  3يتضح من جدول ) % واكن اجتاه  91.8، وبأ مهية نسبية  2.75( ا 
 . الاس تجابة للمحور )موافق( 

تراوح املتوسط    كام يتضح من نفس اجلدول بأ ن اجتاه اس تجاابت أ عضاء هيئة التدريس حنو حمور الكفاايت التكنولوجية اكنت )موافق( عىل مجيع العبارات حيث
 . %(100% ــ  87.4(، وبأ مهية نسبية تراوحت مابني ) 3.00ــ  2.62احلسايب ما بني ) 

ن اختلف ترتيب العبارات حيث ترى الباحثات من خالل اس تجاابت أ عضاء   هيئة التدريس وفقًا للرتتيب املوحض ابجلدول بأ ن هناك اتفاق عىل أ مهية هذا احملور وا 
 .وفقًا لل مهية النسبية

ىل أ مهيهتا الكربى للمرشف الفين يف الرتبية البدنية حىت ي  أ ن يؤدى معهل وأ دواره    س تطيعوترجع الباحثات اتفاق أ فراد العينة عىل الكفاايت التكنولوجية وعباراهتا ا 
نتاج املنتجات التقن  بداع وا  ية، والسعي يف توظيف تكنولوجيا التعلميية بفاعلية وكفاية, كام أ ن الكفاايت التكنولوجية يه يف الواقع عبارة عن القدرة عىل تصور ورمس وا 

ليه  املعلومات يف همام اال رشاف الرتبوي، وتتفق نتاجئ هذا البحث مع نتاجئ دراسة ما أ شار  ىل   (sharp, 1997) ا  ىل أ ن اس تخدام الوسائل التكنولوجية يؤدى ا  ا 
ساليب اليت تناسب   دقة معليات التقومي ملعمل الرتبية البدنية ورسعة حتديد نوايح القصور والضعف وأ فضل البدائل للتغلب عىل نوايح القصور وحتديد أ فضل ال  

ىل أ نه جيب الاهامتم ابلتكنولوجيا لتحسني وتطوير املناجه ادلراس ية يف الرتبية البدنية، كام أ شار )ادلرجي،  ( ا  2004توجيه لك معمل عىل حده، كام أ شار )الساحي،  
ىل أ ن الكفاايت التكنولوجية واملعرفية من الكفاايت الهامة اليت جيب توافرها للمرشف املهين2008  .( ا 
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 اال حصائية اخلاصة ابس تجاابت أ عضاء هيئة التدريس حول حمور كفاايت التأ هيل العلمي ( التكرار والنس بة املئوية وادلالالت  4جدول )  

 37ن=                                                                                            

 العبارات 
 غري موافق  موافق اىل حد ما  موافق 

 اجتاه الاس تجابة  الرتتيب  ال مهية النسبية املتوسط احلسايب 
 % ت % ت % ت

          املرشف جيب ان تكون دليه القدرة عىل :

واملعارف   اكملعلومات  خاصة  همنيه  كفايه  متالك  ا 
 واملهارات املرتبطه مبجال ختصصه املهىن. 

 موافق  1 %100 3.00 %0 0 %0 0 %100 37

متالك قدرات البحث العلمى ىف جمال املهنة .   موافق  2 95.5% 2.86 0% 0 13.5% 5 86.5% 32 ا 
ال دائية  الكفاايت  من  مناس بًا  قدراً  اكتساب 

 واملعرفيه ىف اجملال املهىن .
 موافق  4 %93.7 2.81 %8.1 3 %2.7 1 %89.2 33

 موافق  2 95.5% 2.86 2.7% 1 8.1% 3 89.2% 33 اجراء ادلراسات والبحوث العلميه  

اللكيات  ىف  الرايضية  املكتبات  عىل  الرتدد 
 املتخصصة . 

 موافق  5 %84.7 2.54 %5.4 2 %35.1 13 %59.5 22

والندوات  املناقشه  حلقات  حضور  عىل  احلرص 
 واملؤمترات ابللكيات املتخصصة. 

 موافق  5 %84.7 2.54 %13.5 5 %18.9 7 %67.6 25

 % 79.2 2.37       الرابعاملتوسط العام وال مهية النسبية للمحور 
 موافق  

 

ن املتوسط العام الس تجاابت أ عضاء هيئة التدريس حنو حمور كفاايت التأ هيل العلمي يساوي  4يتضح من جدول )  % واكن اجتاه  79.2، وبأ مهية نسبية  2.37( ا 
 . الاس تجابة للمحور )موافق( 

ث تراوح املتوسط كام يتضح من نفس اجلدول بأ ن اجتاه اس تجاابت أ عضاء هيئة التدريس حنو حمور كفاايت التأ هيل العلمي اكنت )موافق( عىل مجيع العبارات حي
 . %(100% ـــ  84.7(، وبأ مهية نسبية تراوحت مابني ) 3.00ـــ  2.54احلسايب ما بني ) 

ن اختلف ترتيب العبارات حيث ترى الباحثات من خالل اس تجاابت أ عض اء هيئة التدريس وفقًا للرتتيب املوحض ابجلدول بأ ن هناك اتفاق عىل أ مهية هذا احملور وا 
 .وفقًا لل مهية النسبية

ىل أ مهيهتا الكربى للمرشف الفين يف الرتبية البدنية حىت  تطيع أ ن يؤدى معهل وأ دواره  يس  وترجع الباحثات اتفاق أ فراد العينة عىل كفاايت التأ هيل العلمي وعباراهتا ا 
تقان املادة التعلميية وكيفية أ داهئا والاهامتم جبميع النوايح العلمية والرتبوية والنفس ية   التعلميية بفاعلية وكفاية كام أ ن املرشف الفين جيب أ ن يكون دليه القدرة عىل ا 

ومشواًل, كام أ   ومتابعة لك  والاجامتعية حىت تكون هممة املرشف متاكمةل وأ كرث اتساعًا  عن اال ملام مبس تجدات علوم الرتبية  عبارة  ن التأ هيل العلمي هو يف الواقع 
 .جديد يف جمال الرتبية البدنية بشلك خاص ويف اجملال الرتبوي بشلك عام، ومعرفته بكتابة التقارير والبحوث وادلراسات

لعلمية وكفاايت التعمل من الكفاايت املهنية الالزم توافرها دلى مرشيف التعلمي، وأ يضا  ( بأ ن الكفاايت ا1995وتتفق نتاجئ هذا البحث مع نتاجئ دراسة )احلبيب،  
( أ ن املهام املهنية  ملرشيف الرتبية البدنية من بيهنا همام املادة العلمية اليت يمل هبا املرشف وتعريف معلمي الرتبية  2005تتفق نتاجئ هذه الكفاية مع نتاجئ )قنصوة،  

( أ ن التعرف عىل التأ هيل العلمي واملهين للمرشف  2005ات العلمية احلديثة لتحقيق المنو اذلات، وأ يضا تتفق نتاجئ هذه الكفاية مع نتاجئ  )محمد ن.،  البدنية ابملطبوع
جراء دورات تدريبيه للمعلمني واملرشفني،  جراء البحوث الرتبوية اليت ختدم العملية التعلميية، واملشاركة يف ا  (  2004كام يتفق لك من )عطوى، يكون من خالل ا 

 .( عىل أ ن الكفاايت العلمية والفكرية من املهارات الرضورية اليت يتصف هبا املرشف2008، )ادلرجي، 
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ة،  ( اليت أ ظهرات أ ن درجة ممارسة الكفاايت املهنية جاءت بدرجة مرتفع2011( ، )سلمي و حسن،  2015وتتفق نتاجئ هذه ادلراسة مع دراسة لك من )أ محيدة،  
     .( اليت أ ظهرت نتاجئها أ ن درجة ممارسة معلمي الرتبية الرايضية للكفاايت املهنية جاءت بدرجة متوسطة2013( ودراسة )راحب،  2014واختلفت مع دراسة )قدور،  

 :الاس تنتاجات 

لهيا ومناقش هتا توصلت الباحثات   لرضورة متتع مرشيف التدريب امليداين ابلكفاايت املهنية  يف حدود عينة البحث وال دوات املس تخدمة والنتاجئ الىت مت التوصل ا 
  : قيد ادلراسة وفق النتاجئ التالية

 .%( 100% ـ 93.7كفاية جتويد الربامج التعلميية وعباراهتا حددت بأ مهية نسبية تراوحت ما بني ).1

 .( %97.3% ــ  86.5كفاية تطوير ال داء وعباراهتا حددت بأ مهية نسبية تراوحت ما بني ).2

 .%(100% ــ  87.4الكفاية التكنولوجية وعباراهتا حددت بأ مهية نسبية تراوحت ما بني ).3

 .%(100% ــ  84.7كفاية التأ هيل العلمي وعباراهتا حددت بأ مهية نسبية تراوحت ما بني ) .4

 :التوصيات 

 :يف ضوء الاس تنتاجات اليت أ سفر عهنا البحث توىص الباحثات ابل ت

ىل -  . الكفاايت املهنية احملددة عند تقيمي أ داء املرشفني من قبل اجلهات املس ئوةلرضورة الاستناد ا 

 .عقد اجلهات املس ئوةل دورات صقل وتأ هيل للمرشفني ىف جمال الرتبية البدنية وفق ما هو جديد لالرتقاء ابلكفاايت املهنية احملددة -

جراء املزيد من البحوث وادلراسات العلمية والىت تتناول الكفاايت املهنية ملرشيف التدريب امليداين واملقررات العلمية ال خرى- يف لكيات الرتبية البدنية    رضورة ا 
 .وعلوم الرايضة

 : املراجع 
 :املراجع العربية

براهمي. )  .الفين. القاهرة: دار املطبوعات اجلديدة  (. حتديث اال دارة التعلميية والنظارة واال رشاف 1991أ محد ا 
 .، مكتبة الرشد1(. تكنولوجيا التعلمي والتعمل اال لكرتوين. الرايض: ط  2004أ محد محمد سامل. )

لرتبية الرايضية، جامعة (. تقومي الكفاايت الفنية واال رشافية الالزمة ملوهجيي الرتبية الرايضية. مرص: رساةل ماجس تري غري منشورة، لكية ا2000أ محد محمود محمد. ) 
 .أ س يوط

  (. تقيمي بعض أ ساليب اال رشاف الفين يف الرتبية البدنية ابلشق الثاين من مرحةل التعلمي ال سايس بطرابلس. رساةل ماجس تري غري منشورة، 1997بشري خلف. )
 .لكية الرتبية البدنية، جامعة الفاحت، ليبيا

تذة الرتبية البدنية الرايضية يف ضوء متغري اخلربة واملؤهل العلمي بوالية ورقةل. جمةل العلوم اال نسانية والاجامتعية،  (. كفاايت التقدمي دلى أ سا2015برص أ محيدة. ) 
19(3 ،)83-95. 

ايد   .(. التوجيه الفين يف أ صول الرتبية والتدريس. بريوت: مكتبة لبنان1991ملحم. )  تيسري الكيالين، و ا 
 .، دار الثقافة للنرش والتوزيع1(. اال دارة التعلميية واال رشاف الرتبوي "أ صولها وتطبيقاهتا". ال ردن: ط 2004جودت عزت عطوى. ) 

اء التدرييس دلى طالبات التدريب امليداين بربانمج ادلبلوم العام يف الرتبية يف ضوء املعايري  (. تقيمي ال د2016حنان فوزي محمد، و وفاء بنت عبدهللا الرقيبة. )
 .66-12، 2, ج170لكية الرتبية ع - املهنية. جمةل الرتبية: جامعة ال زهر 

عبدالوهاب العاديل. ) ر 2006دينا  ابملرحةل اال عدادية. مرص:  الفين يف الرتبية الرايضية  ساةل ماجس تري غري منشورة، لكية الرتبية الرايضية  (. مشالكت التوجيه 
 .للبنات ، جامعة حلوان
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( محمد الكب.  بغزة وعالقهتا ابجتاهاهتم حنوه.  2011رايم  واكةل غوث  (. درجة توافر كفاايت التعلمي الالكرتوىن دلى معلمى التعلمي التفاعىل احملسوب يف مدارس 
 .رتبية، جامعة ال زهرفلسطني: رساةل ماجس تري غري منشورة، لكية ال

 .(. برانمج ال عداد املوهجني الفنيني وحتسني أ داهئم،. الكويت: جمةل الرتبية، الس نة ال وىل، العدد الثالث، مركز البحوث الرتبوية1992رش يد امحلد. )
زائر: رساةل دكتوراه ، لكية العلوم الانسانية والاجامتعية  (. الكفاايت املهنية الالزمة ل عضاء هيئة التدريس اجلامعي من وهجة نظر الطلبة. اجل2014رضوان بواب. )

 .02، جامعة سطيف 
 .، لكية الرتبية الرايضية للبنني، جامعة اال سكندرية 41(. الكفاايت اال دارية ملديري الهيئات الرايضية. نظرايت وتطبيقات، العدد 2001مسري عبدامحليد. )

تدريب املرشفني الرتبويني يف ال ردن يف ضوء الفكر اال داري املعارص. القاهرة: رساةل دكتوراه غري منشورة، جامعة عني  (. اختيار و 1991عبدالكرمي محمود القامس. ) 
 .مشس

متالك أ ساتذة الرتبية الرايضية يف العامصة اجلزائرية للكفاايت التدريس ية ابملرحةل املتوسطة. ال ردن: رساةل ماجس تري، لك 2014عزادلين قدور. ) ية الرتبية (. درجة ا 
ربد  .الرايضية، جامعة الريموك، ا 

 .، دار الفكر العريب 1(. معمل املس تقبل حنو أ داء أ فضل. القاهرة: ط 2005عيل أ محد مدكور. )
دهوك.    –السلامنية   –(. الكفاايت التدريس ية ملعلمي ومدرسات الرتبية الرايضية للمرحةل ال ساس ية يف مراكز حمافظات أ ربيل  2011حسن. )  فداء سلمي، و زمان 

 .796- 781(،  4) 19جمةل جامعة اببل، 
ديرين واملوهجني أ نفسهم. جمةل ش ئون اجامتعية، دوةل اال مارات  (. الكفاايت املهنية الالزم توافرها دلى املوهجني من وهجة نظر املعلمني وامل1995فهد ابراهمي احلبيب. )

 .العربية املتحدة ، العدد احلادي وامخلسون 
(. تقومي املهام املهنية ملوهجيي الرتبية الرايضية من وهجة نظر معلمي الرتبية الرايضية. جمةل أ س يوط لفنون الرتبية الرايضية، العدد  2005اكمل عبدامحليد قنصوة. )

 . ون، اجلزء الثاين، لكية الرتبية الرايضية، جامعة أ س يوطالعرش 
بداع الراييض، 2013جمادي راحب. )   .146- 137(،  3) 10(. واقع ممارسة الكفاايت التعلميية دلى أ ساتذة الرتبية البدنية والرايضية مبرحةل التعلمي الثانوي. جمةل اال 

 .وسائل االتصال وتكنولوجيا التعلمي". القاهرة: مكتبة ال جنلو املرصية(. التقنيات الرتبوية، "رؤية لتوظيف 2003جمدي عزيز. ) 
عداد معمل املس تقبل. عامن: دار املناجه للنرش والتوزيع2007حمسن عيل عطية ، و عبد الرمحن الهامشي. )  .(. الرتبية العملية وتطبيقاهتا يف ا 

  –   11،، ،. "مؤمتر حنو مرشوع حضاري تربوي". القاهرة: رابطة الرتبية احلديثة، يف الفرتة من  (. منوذج مقرتح ال عداد املعمل يف مرص1990محمد أ مني املفيت . )
 .أ بريل  13

 .(. الرتبية العملية بني النظرية والتطبيق. عامن: دار ايفا العلمية2008محمد صبيح الرشايدة. )
 .س(. كفاايت املرشف الرتبوي. املغرب: جامعة محمد اخلام2008محمد ادلرجي. ) 

 .(، العدد الثاين، ، جامعة عني مشس 42(. التوجيه واال رشاف. حصيفة الرتبية، الس نة )1990محمود حيىي طلعت. )أ كتوبر,  
 .، دار الوفاء دلنيا الطباعة والنرش 1(. املهنج التكنولويج وتكنولوجيا التعلمي واملعلومات يف الرتبية الرايضية. اال سكندرية: ط2004مصطفى الساحي. ) 

 .(. تكنولوجيا التعلمي كفلسفة ونظام. القاهرة: اجلزء ال ول، املكتبة ال اكدميية1996أ محد. ) انهد
 ( محمد.  اسامعيل  الرايضية 2005انهد  الرتبية  لكية  منشورة،  غري  ماجس تري  رساةل  مرص:  اال عدادية.  للمرحةل  الرايضية  الرتبية  ملوهجات  ال دائية  الكفاءة  تقومي   .)
 .للبنات، جامعة حلوان

(. تقومي بعض أ ساليب التوجيه الفين يف الرتبية الرايضية للحلقة ال وىل من التعلمي ال سايس مبحافظة الغربية. رساةل ماجس تري غري  2007هدى شفيق مصطفى. )
 .منشورة، لكية الرتبية الرايضية للبنني، جامعة اال سكندرية
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   ملرحةل التعلمي الأسايس ببدلية أأبوسلمي  املدرس ية الرايضة  برامج  تقيمي واقع  

براهمي الأخرض          أأ /    حسان العامري سعيد أأ /                                                    أأ / محمد عبدهللا احلاج                           رضوان ا 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ

 :   لبحث مقدمة ا   - 1- 1
اخملتلفة ، وبدونه ل    أأصبح التقيمي وبراجمه يف العرص احلديث قرين لك العمليات الرتبوية والتعلميية وال دارية اليت تقوم هبا املؤسسات التعلميية والاهلية      

نا ، مفن خالل تقيمي العمليات واخملرجات للربامج ميكننا معرفة  تس تطيع معرفة ماحتققه من جناح أأو ما تقابهل من معوقات ، وابلتايل ل نس تطيع تطوير براجم 
 مدى ما حتقق من الأهداف احملددة للربامج . 

ال جيابية   مما س بق يرى خرباء القياس والتقومي أأن معليات التقيمي جيب أأن تسري جنبًا ا ىل جنب مع معلية ختطيط وتنفيذ العمليات للكشف عن النوايح     
 ( .   75:  6دفة  ) لك جوانب الربامج املس هتوالسلبية ، ويف ضوء ذكل يؤكد اخلرباء يف جمال القياس رضورة أأن يكون التقيمي معلية تقدير مس متر ل 

جامتعيًا         عداد النشء بدنيًا ، وعقليًا ، وا  ،    ، وحصيًا ، وهمارايً والرتبية البدنية يف اجملال املدريس متثل احدى املواد ادلراس ية ابملدرسة اليت تسهم يف ا 
ربامج اخملتلفة  وخباصة مرحةل التعلمي الأسايس ، ذلكل فقد أأخذت املؤسسات التعلميية عىل عاتقها مسؤولية حتقيق التمنية الشامةل للنشء من خالل وضع ال

 ( .   45:   2وتنفيذها )  

لــى  أأ كام         دارتــها ختـتلف من نظـام تعـليـمـي ا  أ خر ، ومن مــؤسـسة تعلميية ا ىل أأخـرى ، حيث ختضع هذه الربامـج  ن تنظمي الربامج الرايضيــة املدرسيــة وا 
 ة حتقيق الأهداف التعلمييةا ىل سـياســـات املؤسـسات التـعلــمييــة وأأهداف اجملمتع اذلي أأوجد هذه املؤسسات لتنفيذ الربامج ابلصورة الهادفة ا حساسًا منه بقمي

تنوعة للنشــاط الراييض املدريس كأي معل أ خر حتتاج ا ىل ختطيط وتنظمي ومتابعة وتقيمي لــيك حتقق أأهدافها  ن الربامج الرايضية امل والرتبوية املنشودة، وا  
ليه املؤسسات التعلميـــية املدرســية يف مســاعدة تالميذها علــى حت  ( .  43:  9قيق المنو املتاكمل ) وتظهر ابملظهر الرتبــوي املرشف اذلي تسعى ا 

 :   البحث مشلكة    - 2- 1

ية ، الأمر اذلي جيعل  برامج الرتبية البدنية املدرس ية يه أأحد الوسائل الهامة اليت تعمل عىل حتقيق  أأهداف العملية التعلميية والرتبوية ابملؤسسات التعلمي        
درس ية اخملتلفة ، والربامج الرايضية يه جزء من هذه  من ال دارة العامة للنشاط املدريس يف بداية لك س نة دراس ية تعمل عىل وضع ختطيط مجليع الأنشطة امل

فة ا ىل برامج الأمن  الأنشطة اليت تسعى من خاللها املؤسسات التعلميية ا ىل الاهامتم واملشاركة بأأكرب عدد ممكن من التالميذ يف الأنشطة الرايضية ، ابل ضا
 والسالمة والصحة للتالميذ داخل املدرسة . 

دارهتا ببعض ادلول العربية والأجنبية ، وجد أأهنا حتىض ابهامتم كبري جداً    باحثونومن خالل اطالع ال        عىل بعض س ياسات ختطيط الربامج الرايضية وا 
منا تتضمن العديد من الرب  ل  امج الأخرى مث من حيث ختطيطها وتنفيذها وتنوعها ، ول تقترص عىل برامج الأنشطة ادلاخلية واخلارجية احملدودة ابملدارس ، ا 
يت تس هتدف التالميذ  برامج الأمن والسالمة الصحية ابملدرسة ، وبرامج الكشف الطيب للتالميذ املشاركني ابلأنشطة الرايضية ، مث الربامج اخلاصة املعدةل ال

من الربامج ال دارية والرايضية املتطورة    ذوي ال عاقات ، مث الربامج اخلاصة بتطوير املالعب وتوفري الادوات املناس بة ملامرسة الأنشطة املتنوعة ، وما ا ىل ذكل
 اليت تسهم بفاعلية يف التمنية الشامةل للنشء ابجملال املدريس . 

دارات املدا       دارة النشاط املدريس وترشف عىل تنفيذها ا  رس وللتعرف  وملا اكن من الرضوري توضيح ومعرفة حمتوى خارطة الربامج الرايضية اليت تقدهما ا 
عشوايئ لها ، ذلا اختار الباحثون أأن يقوموا  للرتبية البدنية املدرس ية بأأسلوب التقيمي العلمي بدًل من التقيمي ال الرايضية  شاكل الأنشطة  وأأ عىل مسار وجحم  
جراء حبث ي  عد  ال جيابية والقصور يف هذه الربامج مبا قد يساتناول تقيمي برامج الرتبية البدنية املدرس ية ملرحةل التعلمي الأسايس يف حماوةل للتعرف عىل النوايح  اب 

 ، ومبا يسهم يف حتقيق أأهداف اجملمتع من الرتبية البدنية املدرس ية. يف حتقيق أأهدافها بطريقة أأفضل
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 :   البحث أأمهية    - 3- 1

 ا ىل الأيت :  وهجة نظر الباحثون بحث من ترجع أأمهية ال      

دارة النشاط املدريس  -1  .  خريطة برامج الرتبية البدنية املدرس ية املس هتدفة يف خطة ا 

 مدى كفاية ال ماكانت املادية والبرشية والربامج ومدى الاس تفادة مهنا .  -2

 :   البحث هدف    - 4- 1
 املدرس ية.ايضية للرتبية البدنية الرالراهن خلارطة الربامج  التعرف عىل الوضع  ا ىل  بحث دف ال هي    

 :   بحث تساؤلت ال   - 5- 1

 هل حتقق برامج الأنشطة الرايضية املدرس ية الأهداف املوضوعية ؟  -1

 هل تتالءم برامج الأنشطة الرايضية اخملتلفة مع احتياجات وميول التالميذ ؟  -2

 :   بحث مصطلحات ال   - 6- 1

 ( 23: 1)             الأهداف السابقة وضبطهاميكن من خالهل حتديد مدى التقدم اذلي حدث جتاه حتقيق  التقيمي :   - 1

ماكنية  يه مجموعة خربات انبعة من املهناج  الربامج الرايضية :   - 2 تنفيذها حبيث تناسب املراحل ادلراس ية اخملتلفة وتتناسب مع قدرات    ومعدة وفق تنظمي يزيد من ا 
 ( 17:  7ورغبات وميول التالميذ وتسد حاجاهتم ) 

ــاط الراييض ادلاخ   ود الفقري يف الرتبية البدنية  ، ويه العم  من الوحدات التعلميية ولها مهنج مهنا مادة الرتبية البدنيةوحدة  يه   املدرســ ية :ة  الرايضــ   -3 والنشـ
 (23: 8)واخلاريج 

 : ادلراسات السابقة 2-2

 (5( : )1999دراسة جامل رابيعة ) 2-2-1 

 دراسة الواقع احلايل للربامج والأنشطة الرايضية التنافس ية لالحتاد الراييض للجامعات الأردنية . عنوان ادلراسة :

 ادلارس املهنج الوصفي . اس تخدم مهنج ادلراسة :
 التعرف عىل الواقع احلايل للربامج والأنشطة الرايضية والتنافس ية لالحتاد الراييض للجامعات الأردنية . أأهداف ادلراسة :

 مرشف نشاط ولعب ولعبة مت اختيارمه ابلطريقة العشوائية الطبقية . 300تكونت من  ادلراسة : عينة
ــة  أأمه نتاجئ عدم وجود   ا ىل  درجة تقومي الربامج والأنشــطة الرايضــية لالحتاد الراييض قد تراوحت بني درجة متوســطة وقليةل ، كام أأشــارت النتاجئ  :  ادلراس

 مية الربامج والأنشطة الرايضية .تقدير ق  فروق بني تقيمي فئات العينة يف
 

 (4( : )2002دراسة أأماين العايص ) 2-2-2

 تقومي الربامج الرايضية املدرس ية التنافس ية . عنوان ادلراسة :

 املهنج الوصفي يف ادلراسة .مث اس تخدام  مهنج ادلراسة :

 التعرف عىل الفروق يف تقيمي فئات العينة للربامج الرايضية . : هدف ادلراسة
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 ( مرشفًا ومرشفة من النشاط .14( معلامً ومعلمة ، و)136مرشفًا ومعلامً ، بواقع ) (150تكونت عينة ادلراسة من ) عينة ادلراسة :

 ( فقرة .62اس تخدم ادلارس اس تبيااًن تكون من ) مجع البياانت : ائلو س

 
 ( 3( : ) 2013دراسة ا سامعيل عاشور معر )   3- 2- 2

 تقيمي الربامج التنفيذية ملهنج أألعاب القوى مبرحةل التعلمي الأسايس .   عنوان ادلراسة : 

 ية ، والبدنية ، والوجدانية ( . ) املعرفالقوى يف حتقيق الأهداف  فاعلية الربامج التنفيذية ملهنج أألعاب  أأهداف ادلراسة : 

( معلامً موزعني عىل مدارس  156( موهجًا مبكتب التوجيه الرتبوي للرتبية البدنية ، و )25( مفردًة ، مهنم  )493تكونت عينة ادلراسة من )   عينة ادلراسة : 
 ماكتب التعلمي مبدينة غراين . 

 ملادة الرتبية البدنية مبكتب التعلمي مدينة غراين . تضمن جممتع ادلراسة املوهجني واملعلمني  جممتع ادلراسة : 

ن جوانب الضعف فهيا ترجع  نتاجئ ادلراسة :  ا ىل  ا ن الربامج التنفيذية من وهجة نظر العينة تتصف ابملوضوعية والتاكمل والقوة يف مكوانهتا والاس مترارية ، وا 
 غراين وضواحهيا . عدم توفري ال ماكنيات والبيئة التعلميية املناس بة مبدارس مدينة 

 : سابقةمن ادلراسات ال  الاس تفادة ىمد 2-3

أأهنا أألقت الضوء عىل الكثري من املعلومات اليت اس تفادوا مهنا من خالل    وجدوا اليت أأمكن الاس تفادة مهنا  لسابقةبعد اطالع الباحثون عىل ادلراسات ا      
:-   

 حتديد اخلطوات املتبعة ل جراء البحث .  -

 اختيار مشلكة البحث من خالل توصيات تكل ادلراسات .  -

 حتديد املهنج املناسب لهدف البحث .  -

 حتديد أأسلوب اختيار العينة وحتديد عددها ,  -

 حتديد ال جراءات ال حصائية املناس بة لهذا البحث  .  -

ليه .  -  التوصل ا يل مجموعة نقاط ساعـــــدت الباحثون يف مناقشة النتاجئ وتدعمي النتاجئ املتوصل ا 

 :   ا جراءات البحث   - 3

 .  الوصفي ملالءمته ملتطلبات البحث ن املهنج اس تخدم الباحثو  :   مهنج البحث   1- 3

( مفردًة توزعت عىل ثالث فئات ذات عالقة مبارشة بربامج الأنشطة الرايضية ، والفئات يه :) مدراء  448من )  تكون جممتع البحث   :  جممتع البحث   2- 3
( معلامً ، مبكتب  320لبدنية العاملني  ابملدارس وعددمه )( منسقًا ، ومعلمي الرتبية ا64( مديراً ، ومنسقي النشاط الراييض املدريس وعددمه )64املدارس )

 ( .   2020 -2019ابوسلمي للعام ادلرايس  التعلمي منطقة

)العينة املسحية( لكنه ونظراً للظروف الراهنة لأغلب فئات عينة ادلراسة ، فقد    مجيع أأفراد اجملمتع كعينة للبحث من    تكونت عينة البحث  عينة البحث :   3- 3
%( من  64( مرشفًا للنشاط بنس بة )41%( ، و ) 56( مديراً بنس بة )36%( ، و ) 55( معلامً وبنس بة )179عينة يف شلك طبقي تكونت من ) مت حتديد  

 العدد اللكي للك فئة . 
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ءة ومن أأعضاء  احممكني ذوي خربة وكفوقد مت ا جراء املعامالت العلمية علهيا من قبل  الباحثون  ا س امترة ا س تبيان من تصممي  :    أأداة مجع بياانت البحث   4- 3
 . جامعة طرابلس  الرتبية البدنية وعلوم الرايضة هيئة التدريس بلكية

 ال جراءات ال حصائية :   5- 3
 ال حصاء الوصفي .   -1

 الوزن املرحجي .   -2

 معامل الارتباط .   -3

 اختبار ) ت ( عينة واحدة .  -4

 حتليل التباين يف اجتاه واحد .   -5

 اختيار أأقل فرق معنوي .   -6

 
 ادلراسة الاس تطالعية :    6- 3
( مرشيف  10( معلمني ومعلامت و) 10( مفردة مهنم ) 30الأساس ية واليت بلغ عددها )  متع البحث ومن خارج عينة البحثمت تطبيق الاس تبيان عىل عينة من جم     

 ( مدراء مدارس  وذكل لغرض حساب املعامالت العلمية . 10نشاط و)
 ادلراسة الأساس ية :    7- 3
 ف.   4/7/2019ا ىل  6/2019/ 23فرتة من وذكل يف ال امترة الاس تبيان عىل عينة البحثن ا س طبق الباحثو  

 النتاجئ : ومناقشة  عرض    - 4
 الرايضية للرتبية البدنية املدرس ية واجلداول التالية تبني ذكل : ى حماور تقيمي الربامج بعد التحليل ال حصايئ لنواجت تقيمي عينة ادلراسة حملتو     

 ( 1اجلدول رمق ) 

 ور أأهداف برامج الرايضة املدرس ية التقيميي مبح الوسط احلسايب والاحنراف املعياري ومجموع ادلرجة والنس بة املئوية للموقف  

 

ــ ية أأن قمي النســب املئوية دلرجة التقيمي للمواقف املســ هتدفة 1يتضــح من اجلدول ) جاابت العينة عىل عبارات حمور أأهداف الربامج الرايضــة املدرس ( واخلاص اب 
 %( .92% ا ىل 63بني )ابلتقيمي قد تراوحت ما 

 

 

 

 ال حصاءات                                                     م 
 الــعــبــارات         

الوسط  
 احلسايب  

الاحنراف  
 املعياري  

النس بة   درجة التقيمي  
 املئوية 

 % 73 565 . 88 2.18 هل توجد خطة للربامج الرايضية لتحقيق أأهداف الرايضة املدرس ية ؟  1
 % 68 527 . 89 2.04 هل أأهداف الربامج الرايضية املدرس ية واقعية ميكن  حتقيقها ابل ماكنيات املتاحة ؟  2
 % 63 496 . 91 1.92 هل يوجد تقيمي لأهداف الربامج الرايضية املدرس ية لك س نة ؟  3
 % 71 551 . 85 2.13 هل الربامج الرايضية املدرس ية حتقق أأهدافها املتنوعة بصورة جيدة؟  4
 % 74 576 . 89 2.23 خطة الربامج الرايضية أأهداف اكتشاف املوهوبني والاهامتم هبم ؟   تش متل هل   5
املدرس ية يف الوقت احلايل ذات تأأثري ا جيايب عىل حتقيق أأهداف    هل حصائل الربامج  الرايضية  6

 احلركة الرايضية لليبيا ؟ 
1.91 85 . 493 63 % 

 % 87 674 . 67 2.63 هل الربامج الرايضية املدرس ية تعمل روح التنافس الرشيف والاحرتام والقمي احلس نة ؟  7
 % 92 717 . 58 2.71 هل نقص ال ماكانت أأثر سلبَا عىل حتقيق أأهداف أأساس ية للرايضة املدرس ية ؟  8
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 ( 2جدول رمق ) 
 املدرس ية يمي العينة لأهداف برامج الرايضة  املعياري دلرجة تق دلةل الفروق بني الوسط احلسايب والوسط  

 

ــدول )  ــح من اجل ــ ــط املعياري ولصا  ال2يتض ــ ــط احلسايب والوس ــ ــ ــن الوس ــ ــود فروق دالـــة ا حصائيًا بي ــ برامج  وسط احلسايب دلرجة تقيمي أأهداف  ( وج
  ( .0.05( ويه اصغر من مس توى املعنوية )0.00( ومس توى دلةل الاختبار )13.84)الرايضة املدرس ية وهذا ما أأكدته قمية )ت( احملسوبة 

 ( 3اجلدول رمق ) 
 حمور برامج الأنشطة الرايضية من  لربامج الرايضية ادلاخلية  لتقيميي مبحور ا أأ الوسط احلسايب والاحنراف املعياري ومجموع ادلرجة والنس بة املئوية للموقف  

 ال حصاءات                                      م 
 العبارات            

 النس بة املئوية   درجة التقيمي   الاحنراف املعياري  الوسط احلسايب  

 % 72 559 . 88 2.16 هل يمت النشاط الراييض ادلاخ  وفقًا للسن واحلاجات وامليول ؟  9
 % 71 557 . 85 2.15 هل يوجد اهامتم ابل رشاف عىل فرتات النشاط اليت تقدم للتالميذ أأثناء اليوم ادلرايس ؟  10
 % 72 565 . 85 2.18 هل يوجد اهامتم ومتابعة من املعلمني ابلأنشطة الرايضية التنافس ية ؟  11
 % 75 582 . 85 2.25 هل تطبق يف الأنشطة ادلاخلية النظم والقواعد القانونية للنشاط املامرس ؟  12
 % 75 581 . 84 2.25 هل يسمح مجليع التالميذ ممارسة الأنشطة وفقًا مليوهلم ورغباهتم ؟  13
 % 56 439 . 82 1.70 هل ختصص املدرسة مزيد من الوقت يف حاةل وجود عدد كبري من املشاركني يف الأنشطة ؟  14
 % 74 577 . 85 2.23 هل يقوم مبهام ال رشاف والتدريب والتحكمي معلمو ومعلامت الرتبية البدنية ابملدرسة عىل حد سواء ؟  15
 % 65 509 . 87 1.97 هل تنظم الأايم الرايضية بطريقة جيدة وعىل فرتات دورية منتظمة ؟  16
رشاف من املدرسة لتوفري متطلبات تنفيذ الأنشطة ادلاخلية ؟  17  % 64 500 . 84 1.93 هل يوجد دمع وا 

 
جاابت العينة عىل عبارات ابحملور الفرعي  3يتضح من اجلدول )    أأن قمي النسب املئوية دلرجة التقيمي   حمور برامج الأنشطة الرايضيةمن    الربامج الرايضية ادلاخلية( واخلاص اب 

 %(. 75%ا ىل  56راوحت ما بني ) للمواقف املس هتدفة ابلتقيمي قد ت
 
 
 

 

( 4اجلدول رمق )   

 حمور برامج الأنشطة الرايضية من  الربامج الرايضية ادلاخلية  دلةل الفروق بني الوسط احلسايب والوسط املعياري دلرجات تقيمي العينة مبحور  

للربامج الوسـط احلسـايب والوسـط املعياري ولصـا  الوسـط احلسـايب دلرجة تقيمي ابحملور الفرعي  ( وجود فروق داهل ا حصـائيا بني  4يتضـح من اجلدول )      

( ويه أأصـــغر من  0.00( ومســـ توى دلةل الاختبار )12.67وهذا ما أأكدته قمية )ت( احملســـوبة )  حمور برامج الأنشـــطة الرايضـــيةمن    الرايضـــية ادلاخلية
 ( .0.05مس توى املعنوية )

 

 املعيار ال حصايئ                          
 احملور     

 مس توى ادللةل   قمية )ت(  فرق الوسطني  الوسط املعياري   ع  س 

 0.00 13.84 3.81 16 4.42 19.81 برامج الرايضة املدرس ية أأهداف  

 ال حصايئ   املعيار                   
 العبارات     

الوسط   ع  س 
 املعياري 

مس توى   قمية )ت(  فرق الوسطني 
 ادللةل 

 0.00 12.67 4.11 18 5.21 22.11 الربامج الرايضية ادلاخلية 
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 ( 5اجلدول رمق )
 حمور برامج الأنشطة الرايضية من    اخلارجية  لربامج الرايضية  الوسط احلسايب والاحنراف املعياري ومجموع ادلرجة والنس بة املئوية للموقف أألتقيميي مبحور ا 

 ال حصاءات                                             م 
 العبارات                 

درجة   املعياري الاحنراف   الوسط احلسايب  
 التقيمي  

النس بة  
 املئوية  

دارة املدرسة؟  18  % 71 555 . 89 2.15 هل يمت وضع خطة املسابقات الرايضية اخلارجية ابملدرسة بتوافق معلمو الرتبية البدنية وا 
 % 69 541 . 92 2.09 هل توجد خطة تلزم لك املدارس من الاشرتاك يف الأنشطة الرايضية احملددة ابخلطة ؟  19
دارة النشاط الراييض لك املتطلبات من الأدوات واملالعب   20  % 57 446 . 81 1.72 الأهجزة والتحكمي واجلوائز ؟ و هل توفر خطة ا 
 % 73 571 . 90 2.21 هل حتدد ضوابط ابلنس بة للتالميذ املشاركني يف الأنشطة اخلارجية ؟  21
 % 50 390 . 71 1.51 هل تتوفر لك املتطلبات املادية واملعنوية واملعلوماتية لتنفيذ الربامج الرايضية املدرس ية ؟  22
قامة أأنشطهتا بلك يرس ؟  23  % 60 471 . 82 1.82 هل اخلطة الزمنية للربامج الرايضية اخلارجية متكن املدارس من ا 
 % 74 575 . 81 2.22 هل املدارس حريصة عىل املشاراكت يف الأنشطة الرايضية اخلارجية ؟  24
 % 79 612 . 83 2.37 هل تلكف املدرسة معمل الرتبية البدنية برضورة املشاركة يف الأنشطة اخلارجية ؟  25
دارة النشاط الراييض املدريس بأأجراء حفوص طبية للتالميذ املشاركني يف الأنشطة الرايضية اخلارجية ؟  26  % 47 364 . 71 1.41 هل تلزتم ا 
 % 67 525 1.09 2.03 هل النشاط الراييض اخلاريج اكيف لكتشاف املواهب الرايضية من وهجة نظرك ؟  27
دارات ا  28 دارة النشاط الراييض املدريس وا   % 52 405 . 77 1.56 لنوادي لرعاية وتدريب املوهوبني؟ هل يوجد تنس يق بني ا 
 % 69 539 . 85 2.08 ابدلرجة الأوىل عىل موهويب الأندية الرايضية يف الوقت احلايل؟ هل فاعلية الربامج الرايضية التنافس ية تعمتد   29
جاابت العينة عىل عبارات ابحملور الفرعي  5يتضح من اجلدول )    أأن قمي النسب    حمور برامج الأنشطة الرايضيةمن    للربامج الرايضية اخلارجية ( واخلاص اب 

 ل  %( .79%ا ىل 47املئوية دلرجة التقيمي للمواقف املس هتدفة ابلتقيمي قد تراوحت ما بني )
 ( 6اجلدول رمق ) 

حمور برامج الأنشطة الرايضية من  لربامج الرايضية اخلارجية  دلةل الفروق بني الوسط احلسايب والوسط املعياري دلرجات تقيمي العينة مبحور ا   

للربامج ( وجود فروق داهل ا حصــائيا بني الوســط احلســايب والوســط املعياري ولصــا  الوســط احلســايب دلرجة تقيمي ابحملور الفرعي  6يتضــح من اجلدول )    
( ويه أأـصغر من مـس توى 0.00( ومـس توى دلةل الاختبار )13.65وهذا ما أأكدته قمية )ت( احملـسوبة )  حمور برامج الأنـشطة الرايـضيةمن    الرايـضية اخلارجية

 ( . 0.05املعنوية )
 هل حتقق برامج الأنشطة الرايضية املدرس ية الأهداف املوضوعية ؟: اذلي يس هتدف " مناقشـة نتائـج التسـاؤل الأول    - أأوًل   -1
ة املدرـس ية أأههرت وجود اتفاق بني أأفراد العينة عىل أأن الربامج الرايـضية الرايضـ برامج  بتقيمي عينة ادلراـسة لأهداف    اص( اخل1نتاجئ ادلراـسة ابجلدول )     

كـساب التالميذ بعض القمي ال جيابية مثل الروح الرايـضية ، والتنافس الرـشيف ، والاحرتام بنـس بة ) %( ، كام أأكدت العينة بنـس بة  87املدرـس ية تـسامه يف ا 

ــاف املوهوبني74) ــية يف اكتشـ ــامهة الربامج الرايضـ ــ بة من )  %( مسـ ــية 73% ا ىل 71، أأههرت النتاجئ أأن النسـ %( من العينة أأفادت أأن الربامج الرايضـ

                                املدرس ية حتقق يف أأهدافها املوضوعة وبصورة  جيدة                                    

أأن نقص ال ماكانت أأثر سلبًا عىل حتقيق أأهداف أأساس ية للرايضة املدرس ية وبنس بة  ( وجود اتفاق يف تقيمي العينة عىل  1كام تبني من نفس اجلدول )     

ق أأهداف  %( ، كام أأههرت نتاجئ ادلراسة بعض اجلوانب السلبية الأخرى واليت متثلت يف أأن حصائل الربامج الرايضية املدرس ية غري ا جيابية يف حتقي92)

 تاجئ أأهداف الربامج الرايضية املدرس ية لك س نة .                                          يوجد تقيمي لن  احلركة الرايضية بليبيا ، وأأنه ل

( وجود فروق معنوية عند مس توى  2درس ية فقد أأشارت نتاجئ اجلدول )وللتعرف عىل رأأي العينة بشلك عام حنو تقيمي أأهداف الربامج الرايضية امل      

تقيمي العينة لأهداف برامج الرتبية البدنية املوضوعية ومدى حتققها ، وهذه النتيجة تؤكد وجود اتفاق بني أأفراد العينة ( ولصا  املتوسط احلسايب دلرجة  0.05)

ذا توف  ن الربامج الرايضية املدرس ية احلالية ميكن أأن حتقق أأهدافها املتنوعة وبصورة جيدة ا  رت لها ال ماكانت  عىل وجود أأهداف موضوعية ميكن حتقيقها ، وا 

 (.             45:  3ادية والبرشية وال دارية )امل

 املعيار ال حصايئ                       
 العبارات       

 مس توى ادللةل  قمية )ت(  فرق الوسطني  الوسط املعياري  ع  س 

 0.00 13.65 5.82 24 6.89 29.82 الربامج الرايضية اخلارجية 
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 هل تتالءم برامج الأنشطة الرايضية اخملتلفة مع احتياجات وميول التالميذ ؟ : اذلي اس هتدف "   مناقشة التساؤل الثاين  - اثنيًا    - 2
( اخلاص بتقيمي العينة حملتوايت حمور الربامج الرايضية ادلاخلية لوحظ وجود تباين يف تقيمي حمتوايت الربامج  3من خالل الاطالع عىل نتاجئ اجلدول )     

نظم والقواعد القانونية للأنشطة  %( أأن الأنشطة الرايضية ادلاخلية تمتزي ابلتنظمي اجليد وتتبع فهيا ال 75% ا ىل  74ادلاخلية املس هتدفة ،حيث أأفادت نس بة من ) 

ن معليات ال رشاف وال دارة والتحمك تدار من طرف معل مي ومعلامت الرتبية  املامرسة ، كام تتاح فهيا فرص ممارسة الأنشطة وفقًا مليول ورغبات التالميذ ، وا 

عداده وف قًا للسن واحلاجات وامليول للتالميذ ، ويمت ال رشاف عليه واملتابعة من  البدنية عىل حداً سواء ، كام أأههرت النتاجئ أأن النشاط الراييض ادلاخ  يمت ا 

دارة املدرسة وبنس بة بلغت)  %( من العينة . 72% ا ىل 70قبل املعلمني ، ا ىل جانب أأن هذا النشاط حيىض ابهامتم ملحوض من طرف املعلمني وا 

رشاف  65كام أأههرت النتاجئ أأن نس بة )     %( من أأفراد العينة يؤكدون عىل وجود بعض الفرص لتنظمي أأايم رايضية بطريقة جيدة ، يف هل وجود دمع وا 

دارة املدرسة بتوفري بعض املتطلبات لتنفيذ الأنشطة الرايضية ادلاخلية . وللتأأكد من تقيمي العينة ، فقد أأههرت نتاجئ اجلدول )  ( اخلاص مبقارنة الوسط  4من ا 

( ولصا  الوسط احلسايب  0.05احلسايب والوسط املعياري دلرجة تقيمي تنفيذ حمتوايت الربامج الرايضية ادلاخلية وجود فروق معنوية عند مس توى معنوية )

دارة املدرسة  دلرجات تقيمي حمتوى الربامج ادلاخلية ، حيث يُس تدل من هذه النتيجة وجود برامج رايضية داخلية ابملدار  س حتىض ابهامتم من طرف املعلمني وا 

 عىل حٍد سواء . 

( وجود بعض الاجيابيات يف خطة الربامج اخلارجية واليت متثلت يف حرص  5كام يتضح من تقيمي العينة حملتوى حمور الربامج الرايضية اخلارجية ابجلدول )    

رضورة املشاركة ، كام أأههرت النتاجئ حتديد بعض الضوابط للمشاركة يف الأنشطة خارج املدرسة مع  واهامتم املدارس بتلكيف معمل الرتبية البدنية ابلتنس يق و

دارة املدرسة ، ل جناح املشاراكت اخلارجية للمدرسة ، وقد أأههر التقيمي وجود خطة   للنشاط الراييض  وضع خطة ابملدرسة بتوافق معلمي الرتبية البدنية وا 

 لمدرس الاشرتاك فهيا . اخلاريج للمدارس ويه ملزمة ل

عنوية واملعلوماتية  أأههر تقيمي العينة بعض اجلوانب السلبية يف خطة الربامج الرايضية اخلارجية متثلت يف عدم توفر لك ال ماكانت واملتطلبات املادية وامل    

دارة الأنشطة الرايضية اخلارجية وا   دارات النوادي الرايضية لختبار املوهوبني ورعايهتم ، كام تشري  لتنفيذ الربامج الرايضية اخلارجية وانعدام التنس يق بني ا 

 نتاجئ التقيمي أأن فاعلية الربامج الرايضية اخلارجية املدرس ية تعمتد بدرجة كبرية عىل موهويب الأندية الرايضية يف الوقت احلايل . 

دارات املدارس وكذكل أأدارة      النشاط الراييض املدريس ابلفحوص الطبية عىل التالميذ املشاركني يف ا ىل جانب ذكل فقد أأههرت النتاجئ عدم اهامتم ا 

 الأنشطة الرايضية اخلارجية.

دارة الربامج الرايضية اخلارجية وهو ما تؤكده نتاجئ اجلدول )     ( اخلاص مبقارنة الوسط احلسايب  6كام أأههرت نتاجئ التقيمي  وجود جانب ا جيايب يف تنفيذ ا 

( ولصا  الوسط احلسايب ، وحيث يُس تدل  0.05تقيمي برامج الأنشطة الرايضية اخلارجية وجود فروق معنوية وعن مس توى معنوية )   والوسط املعياري دلرجة

 من هذه النتيجة أأن تقيمي العينة ههر يف الاجتاه اذلي يُؤكد فاعلية تنفيذ حمتوى الربامج الرايضية اخلارجية . 

 :   الاس تنتاجات   1- 5
 واملهنج العلمي املس تخدم مت التوصل ا ىل الاس تنتاجات التالية : ؤلت البحثيف ضوء هدف وتسا    

كساب التالميذ بعض القمي اخللقية مثل الاحرتام  .1  والروح الرايضية والتنافس الرشيف.ا 

 .اكتشاف بعض املوهوبني الرايضيني .2

دارة املدرسةالنشاط الراييض ادلاخ  حيىض ابهامتم  .3  . كبري من املعلمني وا 

دارات املدارس ابملشاركة الفاعةل يف الأنشطة اخلارجية من خالل تلكيف املعلمني هبذه الأنشطة ووضع خطط   .4 لتدريب الفرق  وجود اهامتم ا جيايب من ا 
 . للمشاركة ال جيابية
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 قامة الأنشطة الرايضية املتنوعة. عدم توفر املالعب والصالت الرايضية املناس بة ل   .5

 

 التوصيات :   2- 5
 ابل يت :  يويص الباحثون اس تنتاجات البحث وءيف ض     

 .امج ال دارية والرايضية املدرس يةالاهامتم الفاعل ابل ماكانت )املادية والبرشية وال دارية( ملا لها من دور فعال يف جناح خطة تنفيذ الرب  -1
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 مبدينة بسبـها  (cv) دراسة حتليلية لبعض املعوقات املزنلية اليت تواجه املصابني ابجللطة ادلماغية 
براهمي سايس الزايه  د. فتحي يوسف عبدالعزيز                                          م. حسني عيل شقرون                                        م. زيدان ا 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ

 :املـقدمـة  1/ 1

ن اجللطة يه من أأكرث الأمراض انتشارا حيث حتدت غالبا نتيجة عدم كفاية وصول ادلم للقلب مما ينتج توقف  ومن أأكرث أأعراض اجللطة ادلماغية  (   35 :3  ) .ا 
حيدث ذكل يف جانب واحد من اجلسم مصحواب ابلتمنيل  خطورة وش يوعا واليت تسبب الوفاة أأو العجز يه حدوث ضعف مفاجئ يف اجلسم أأو الساق وغالبا ما  

 (  25-22 :9  ) .يف الوجه أأو اذلراع أأو الساق ذكل يف جانب مع صعوبة الالكم أأو فهمه, وفقدان التوازن وال غامء
غ بأأتباع ال جراءات الوقائية الشامةل واملامتثةل  % من الوفيات املبكرة الناحجة عن أأمراض القلب وادلما80وترى منظمه الصحة العاملية انه ميكن جتنب مال يقل عن  

م  اخلالية  واحلوم  والفواكه  اخلرضاوات  تناول  من  ال كثار  ويشمل  الوعايئ  واجلهاز  القلب  لصحة  رضوري  هو  واذلي  املتوازن  الغذايئ  والأسامك  ابلنظام  ادلهون  ن 
ىل ال قالل من تناول امللح والسكر ضافة ا   (  6:  16- 22) .والبقوليات ا 

ىل الوزن الصحي وكام ا ن  وتساعد ممارسة النشاط الراييض والبدين املس متر ابلنظام وملدة ل تقل عن الثالثني دقيقه عىل حسب اجلهاز القليب الوعايئ واحملافظة ع
قالع الشخص عن تعاطي منتجات التبغ  (  36 :2  )  .خطر ال صابة السكتة القلبية واجللطة ادلماغية يتقلص عند ا 

 :مشلكـة البـحث  2/ 1
عاقة حركية قل لت من قدراهتم عىل  يعترب املرىض املصابني ابلشلل النصفي الناجت عن اجللطة ادلماغية من فئات ذوي الاحتياجات اخلاصة اليت أأصيب أأفرادها اب 

 .القيام بأأدوارمه الاجامتعية عىل الوجه الأمكل نتيجة قةل أأو صعوبة حركهتم مقارنة ابلأشخاص العاديني
أأمراوم أأحد  النصفي  الشلل  أأصبح  فقد  خاصة,  بصفة  النصفي  والشلل  عامة  بصفة  الشلل  املسن,  لها  يتعرض  اليت  والعصبية  املعوقة  الأمراض  أأكرث  العرص  ن  ض 

ىل الأفضل مع لك ما   ىل س ياق محموم للوصول ا  يصاحب ذكل من قلق  احلديث مرأ ة عاكسة للك معاانة هذا اجليل من رصاعات وضغوط احلياة اليومية اليت تدفعه ا 
 .وعدم اس تقرار واكتئاب وهذا مالحظة الباحثان معلهم ببعض املراكز العالج الطبيعي والتأأهيل بس هبا 

ء ات الوظيفية ختتلف أأعضاومن املعروف أأن الربامج العالجية احلركية داخل املركز لها أأاثر فعاةل عىل الأشخاص املصابني ابجللطة ادلماغية تعمل عىل حتسني القدر 
وع وفقدان التوازن  واجلهاز العصيب يف تيبس العضالت وبطئ حلركة  والاجامتعية  جيابية عىل النوايح النفس ية  دم التوافق ملرىض  اجلسم جبانب ما من تأأثريات ا 

 (56-55 :7) .الشلل النصفي ملا لها من أأمهية عىل حصة املصاب
حظنا الكثري من املصابني ابجللطة ادلماغية يشكون من قلل يف بعض الأش ياء اليت تعيق حياهتم ومن  ومن خالل معل الباحثان مبراكز العالج الطبيعي والتأأهيل ل

للمصابني مبركز روعة احلياة مبدينة  (cv) ابلتعرف عىل بعض املعوقات املزنلية اليت تواجه املصابني ابجللطة ادلماغية هنا أأردان أأن تمتسك هبذا املوضوع واذلي هو
 . س هبا

 :ة البـحث أأمهـي  3/ 1
ن أأمه املتغريات اليت يتناولها البحث يه اللياقة البدنية املرتبطة ابلصحة،ويه كأحد املوضوعات احلديثة اليت تاليق براجمها انتشارا   مجيع أأحناء العامل ملا  ا  واسعا  يف   

عطاء بدن الفرد املعاق الكفاءة ملواهجة متطلبات احلياة مبا حيقق هل السعادة والص حة وتناولت ادلراسة كذكل صورة اجلسم اليت تعد مبثابة الأساس خللق  يعليه يف ا 
ة املرىض املصابني ابلشلل  الهوية السلمية وعالقهتا ابلواقع املوضوعي فهيي جوهر الظاهرة النفس ية, كام تناولت تقدير اذلات اذلي يعترب من الأبعاد الهامة يف حيا

سهام  النصفي الناجت عن اجللطة ادلماغية حث انه يعرب  عن اعزتازمه بأأنفسهم وثقهتم هبا, وهو ما قد حيدد أأفعاهلم وسلوكهم لكثري من املواقف اليت يتعرضون لها. وا 
     .يف اتصال اجملمتع ابلأفراد من خالل برانمج تأأهيليه تناسب قدرهتم وتفعيل دور الأجزاء السلمية يف أأجساهمم 

 :أأهـداف البحـث  4/ 1
 .واملرتددين عىل مركز روعة احلياة للعالج الطبيعي مبدينة بس هبا (cv) املزنلية اليت تواجه املصابني ابجللطة ادلماغية التعرف عىل بعض املعوقات-1
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 :تساؤلت البحث  5/ 1
 .مبدينة بس هباواملرتددين عىل مركز روعة احلياة للعالج الطبيعي  (cv) ما يه املعوقات املزنلية اليت تواجه املصابني ابجللطة ادلماغية-1

  :مفهوم اجللطة ادلماغية 
ىل جزء من ادلماغ يسامه بدور يف أأجدات خلل ف همام اجلسد اليت يقوم هب  ا ذكل اجلزء من  يعرض الأطباء اجللطة ادلماغية بأأهنا خلل مفاجئ يف تدفق ادلم ا 

ادلموية تس تغرق س نوات قبل أأن حتصل وميكن أأن تكون نتيجة انسداد أأوعيه  ادلماغ ويس يطر علهيا, لكن ذكل اخللل املفاجئ وحتديدا تكل ال عاقة ف ادلورة  
كل ال عاقة ادلموية  دموية يف ادلماغ أأو عىل الأقل حصول خترث لدلم فهيا أأو حتصل نتيجة ترامك ترس بات من ادلهن والكولسرتول, ميكن أأن حيصل ذكل اخللل أأو ت

ىل ادلماغ من جزء أأخر من ا جلسد ,وميكن يف حالت اندرة أأن تنتج السكتة ادلماغية من ضعف يف جدران الأوعية ادلموية اذلي هو  بفعل جلطة دموية تصل ا 
عيف ذلكل الوعاء  بدوره نتيجة تسارع أأو ارتفاع يف ضغط ادلم خيرج عن الس يطرة أأو يكون موجودا ابلولدة .وميكن ان يسبب ذكل الضعف انفجار يف اجلدار الض 

ىل خارج الأوعية ادلموية يف ادلماغ ادلموي وعندها حيصل نزيف    (30-19 :12) .ويترسب ادلم ا 
 :أأنواع اجللطات 

ن اجللطات ادلموية من شاهنا التشلك يف الأوردة أأو الرشايني, وبناء عىل ذكل فان اجللطات   ىل ا  قد تكون رشاينية أأو  قبل بيان أأنواع اجللطات جتدر ال شارة ا 
ن اجللطات الرشاينية تسبب ذا ا  وشلال يف احد    وريدية: ا  ظهور أأعراض بشلك فوري مما يتطلب تلقي العالج الطيب الطارئ ,وتتضمن أأعراضه  أ ملا شديدا, 

ىل املعاانة من النوبة القلبية أأو السكتة ادلماغية, أأما اجللطة الوريدية فهيي تتشلك بشلك   بطئ مع مرور الوقت, ومع  أأجزاء من اجلسم أأو لكهيام, وقد يؤدى ذكل ا 
 (54-52 :1) .ما تزال تشلك خطرا عىل حياة ال نسان, ويطلق مصطلح اخلتار الوريدي العميق عىل النوع الأكرث خطورة من أأنواع اجللطات الوريديةذكل فأأهنا  

 :اجللطة ادلماغية  -1
حدى أأنواع اجللطات اليت تمتثل ابنقطاع الرتوية ادلموية عن خالاي ادلماغ ,وهذا حبد ذاته   يتسبب حبرمان هذه اخلالاي من الأكسجني اذلي  تعد اجللطة ادلماغية ا 

وت اخلالاي ,مما  حتتاجه, وقد يتسبب حبرمان هذه اخلالاي من الأكسجني اذلي حتتاجه ,وقد يتسبب ذكل مبوت اخلالاي, مما قد يؤدي حتتاجه, وقد يتسبب ذكل مب
ىل فقدان اذلاكرة, أأو الارتباك ,أأو جدران يف جانب واحد من اجلسم,    -:وميكن بيان أأبرز أأنواع اجللطة ادلماغية عىل النحو ال يتقد يؤدي ا 

ىل جتمع املواد اذلهنية عىل شلك-1 طبقة بالك يف الرشايني   السكتة ادلماغية القفارية: وىف احلقيقة يشلك ذكل النوع الأكرث ش يوعا جللطات ادلماغ, ويعزى حدوهثا ا 
بطاء تدفق ادلم و غري   .هامسببة تضيقها, ويرتتب عىل ذكل ا 

 (27-25 :11) .السكتة دماغية الزنفية: تمتثل هذه احلاةل بوجود نزيف يف دماغ يتسبب ابلأرضار ابخلالاي القريبة منه-2
 :اجللطة القلبية  -2

ىل ترامك ادلهون و  ىل القلب, ويعزى ذكل ا  حدى أأنواع اجللطات اليت تتطور نتيجة خلل يف تدفق ادلم ا  الكولسرتول و املواد الأخرى مشلكة  متثل اجللطة القلبية ا 
تالف  ىل ا  أأو ال رضار جبزء من    طبقة يف الرشايني التاجية  اليت تغدي القلب ,حبيث تهنار هذه الطبقة يف الهناية مسببة جلطة ,وقد يؤدى اخللل يف تدفق ادلم ا 

واذلراعني قد ينترش مؤثرا بأأمل ضاغط يف الصد  و تمتثل الأعراض ابلشعور  و ال عياء و التعب    عضةل القلب,  وضيق التنفس,  يف الرقبة, أأو الفك, أأو الظهر, و 
ة القلبية فهيي تأأيت عىل النحو  ,وكرثه التعرف, وغريها من الأعراض, ومتثل اجللطة القلبية أأحد أأشاكل متالزمة الرشاين النايج احلادة, وفامي يتعلق بأأبرز أأنواع اجللط

 :ال يت
 .ST فاع مقطعاجللطة القلبية الناجتة عن ارت .
 .ST اجللطة القلبية غري الناجتة عن ارتفاع مقطع .
 .تش نج الرشاين التايج, ويغرف أأيضا ابلنوبة القلبية دون وجود انسداد .
 :جلطة القدم  -3

,وتمتثل هذه احلاةل بتشلك جلطة  عند احلديث عن أأنواع اجللطات يشار ا ىل أأن جلطه ادلم تعرف طبيا مبصطلح اخلثار الوريدي العميق أأو خترث الأوردة العميقة  
ذا ميثل الوريد العميق يف الساق الوريد الأكرب اذلي مير ع رب عضالت الساق والفخذ دموية داخل الأوردة العميقة يف اجلسم؛ وخباصة تكل املوجودة يف الساقني .ا 

نتفاخ يف الساقني ,وتعد جلطة الرئة من املضاعفات اليت تنطوي عىل  وقد تتطور هذه احلاةل أأيضا يف احلوض أأو البطن, ومن شأأهنا التسبب حبدوث الأمل أأو الا
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اليت املضاعفات  تطور  من  احلد  و  املناسب  العالج  تلقي  سبيل  يف  فورا  للطوارئ  التوجه  تس تدعيان  الرئة  جلطة  أأو  القدم  جبلطة  ال صابة  بقاء  حبياة  ا  تؤدى  قد   
 (   5:  70-  72)  .املصاب

 :الأس باب املهيئة للفاجل اجللطة 
ومهنا ما   ميكن جتنبه جتنبا اكمال,  وقايئ.. من هذه املسببات ما  ميكن تالفيه أأو تأأخريه أأو  ابعتبار أأن الوقاية دامئا خري من العالج, فان جتنب املسببات يه أأمر 

 :ختفيف وقعه... وهذه املسببات يه 
  .ارتفاع ضغط ادلم  -1
 .التقدم يف السن-2
  .البدانة وزايدة الوزن -3
 .السكري-4
 .مس توى الكولسرتول يف ادلم-5
  .التدخني-6
 ( 226- 225: 6).أأقراص منع امحلل  -7

 :نس بة انتشار السكتات 
حصائيات منظمة الصحة العاملية ,يصاب لك س نه حوايل   .أألف خشص100حاةل للك250مليون خشص ابلسكتة ,وابلتايل تصل نس بة ال صابة حواىل 15حسب ا 

مليون  3مليون خشص )5.5السبب الثالث للوفاة بعد أأمراض القلب و الرسطاانت, والسبب الثاين للوفاة بعد سن الس تني, حيت يتوىف حواىلوتعترب السكتات  
 .مليون رجل( يسبب السكتات2.5امرأأة, و

 .درجه خمتلفة من العجز مليون خشص لك س نة ب5تعترب السكتات السبب الأول احلاةل العجز اجلسدي وفقدان الاعامتد عىل اذلات حيت يصاب
 (60-58 :4).تعترب السكتات السبب الثاين للعنه بعد داء الزهامير, ويدعي هنا ابلعنة الوعايئ

 :الوقاية من اجللطات
عالم الطبيب يف  بعد بيان أأنواع اجللطات جتدر توعية القارئ بأأن جلطات ادلم متثل أأكرت أأنواع أأمراض ادلم اليت ميكن الوقاية مهنا ,ولكن يتوجب عىل   الشخص ا 

جراء حفوصات منتظمة للمساعدة يف اكتشاف اضطراابت التخرث يف مرحةل مبكرة من احلاةل, ويشلك عام ميكن تقليل خطر ال   صابة ابجللطات  وقد يويص الطبيب اب 
 :من خالل أأتباع أأمناط احلياة التالية

 .يل من اجلسمارتداء مالبس فضفاضة ,وخباصة املالبس اليت تغطي اجلزء السف-1
 .ارتداء جوارب ضاغطة -2
 .ال قالع عن التدخني-3
 .تناول مكيات كبرية من السوائل-4
 .التقليل من تناول الأمالح-5
 .ممارسة الامترين الرايضية ابنتظام-6
 .احلفاظ عىل وزن الصحي -7
 .جتنب اجللوس أأو الوقوف ملدة تتجاوز الساعة يف لك مرة-8
 .عىل ساق جتنب اجللوس بوضعية ساق -9

 (55-52 :6) .العمل عىل رفع الساقني مبس توى فوق مس توى القلب عند الاس تلقاء-10
 :دور املعاجل الفزياييئ يف تأأهيل املريض ابجللطة 

وابلامترين   ملفاصل  حتريك  بامترين  ابلقيام  ,وذكل  وتنفس ية  مفصلية  اختالطات  حدوث  منع  يه  الفزياييئ  للمعاجل  الأوىل  للسكتة املهمة  الأوىل  الأايم  يف  التنفس ية 
 .واملريض مس تلق يف رسيره

 (22 :8) .يعد ذكل يقوم املعاجل الفزياييئ بامترين اس تعادة امليش ,عندما تسمح احلاةل العامة و العصبية للمريض مبغادرة الرسير
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فه ال رادية, فاملشلكة ليس يف العضالت بل يف املراكز العصبية اليت الهدف من العالج الفزياييئ ليس تقوية العضالت بل حث مراكز ادلماغ عىل اس تعادة وظائ
عادة تشكيل  تأأثرت ابلسكتة ,ذلكل ترتكز العالجات الفزيايئية هنا ابس تخدام البساط املتحرك و القضيبان املتوازاين والأدراج و العاككزي ,وهذا يسا عد ادلماغ عىل ا 

 .غري املتأأذيةبرانمج احلركة معمتدا عىل املراكز العصبية 
مم  لدلماغ  خاطئة  معلومات  يعطي  مما  مجعي  بشلك  العضالت  تقوية  عىل  تركزيها  بسبب  العضيل  املفصيل  للتأأهيل  اخملصصة  العالجات  تستبعد  عادة  بيامن  ا  يعيق  ا 

  (66-65 :10) .تشكيل برانمج احلركة ادلماغي 
 :ادلراسات السابقة واملشاهبة

 (4) م( 2009دراسة الس يد عبده محمد نرص)-1
دام الباحث املهنج  عنوان ادلراسة: "برانمج تأأهيل حريك مقرتح داخل وخارج املاء لتحسني بعض الوظائف احلركية حلالت الشلل النصفي الطويل اجلانيب", اس تخ

ريض الشلل النصفي اجلانيب الطويل وقد بلغ عدد  التجرييب مطبقا تصممي القياس القبيل البعدي عيل مجموعة جتريبية ومت اختيار عينة ادلراسة ابلطريقة العمدية من م
 .حاةل 14العينة 

كام حقق حتسن جوهري  نتاجئ ادلراسة: حقق الربانمج حتسن جوهري يف القوة العضلية للطرفني العلوي والسفيل للجانب املصاب, ومتغريات املرونة واملدى احلريك  
 .أأيضا يف التوافق العضيل العصيب والتوازن

  ات الأجنبيةاثنيا ادلراس
 (13) مProchazka ‘Gritsenko v(2006 )دراسة جربستنكو وبروتشوزاك-2

( أأفراد ممن يعانون من مرض  6عنوان ادلراسة:" تأأثري برانمج تأأهييل من المترينات العالجية والتحفزي الكهريب حلالت الشلل النصفي", وبلغت عني ة ادلراسة)
الرجال   والأحصاء من  النصفي  ) الشلل  بني  أأعامرمه  وترتاوح  بتصممي    60-50والس يدات  التجرييب  املهنج  الباحث  فهيا  اس تخدم  العمدية  بطريقة  اختيارمه  مت  عاما( 

 .اجملموعتني
روق ال حصائية  اكنت الفنتاجئ ادلراسة :وأأسفرت النتاجئ عن تأأثري اجيايب للمترينات العالجية والتحفزي الكهريب للعضالت عيل نس بة حتسن يف اجلهاز احلريك حيث 

 .طفيفة بني املريض والأحصاء يف نفس القياسات املورفوظيفية
جراءات البحث   :ا 

  :مهنج البحث 
 .اس تخدما الباحثان املهنج الوصفي ابلأسلوب املسحي نظرا  ملالمئة  لطبيعة املشلكة

 :عينة البحث 
 .( من جنس ذكور 10واملرتددين عيل مركز روعة احلياة للعالج الطبيعي والتأأهيل بس هبا, والبالغ عددمه )اش متلت أأفراد عينة البحث عيل املصابني ابجللطة ادلماغية  

 (  يوحض توصيف عينة البحث 1اجلدول رمق ) 
 10ن=                                                                            

 املتغري  املتوسط احلسايب الاحنراف املعياري  معامل الالتواء 

 العمر  54.70 2.91 0.69

 الطول  1.68 0.04 0.68

 الوزن  70.00 4.64 0.43

( ومعامل  2.91( واحنراف معياري)54.70( مواصفات عينة البحث للمتغري العمر والوزن والطول، حيث بلغ املتوسط احلسايب ملتغري العمر)1يوحض اجلدول رمق)
بلغ   الطول)0.69)الالتواء  ملتغري  احلسايب  املتوسط  وبلغ  معياري)1.68(،  واحنراف   )0.04( بلغ  التواء  ومعامل  ملتغري  0.68(  احلسايب  املتوسط  بلغ  حيث   ،)

 .(0.43) ( ومعامل التواء بلغ4.64( واحنراف معياري )70.00الوزن)
 :جمالت البحث 

 :اجملال البرشي -1
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جراء البحث عىل عينة من    ( مصابني من جنس اذلكور وأأعامرمه ترتاوح من 10املصابني ابجللطة ادلماغية واملرتددين عىل مركز روعة احلياة والبالغ عددمه )مت ا 

(40-50). 
 :اجملال املاكين -2

جراء البحث داخل مركز روعة احلياة للعالج الطبيعي والتأأهيل مبدينة بس هبا  .مت ا 
 :اجملال الزمن  -3

جراء  ىل غاية2020-2- 1البحث يف الفرتة الزمنية من )مت ا   .(2020-2-25) ( ا 
 :أأدوات البحث 

 .مت تصممي اس امترة اس تبيان من قبل الباحثان ومت قياس صدق وتبات الاس امترة عىل 

 :املعاجلات ال حصائية 

 :ام املعاجلات ال حصائية التاليةوذكل ابس تخد  (SPSS)مت معاجلة البياانت ابس تخدام برانمج الرزم ال حصائية للعلوم الاجامتعية
 .%النس بة املئوية.1
 .2اختبار الاكف للرتبيع اك2
 املتوسط احلسايب.3
 الاحنراف املعياري.4
 .معامل الالتواء.5

 :أأول عرض النتاجئ 

   احلياة للعالج الطبيعي مبدينة س هبا؟واملرتددين عىل مركز روعة  (cv) السؤال: ما يه املعوقات املزنلية اليت تواجه املصابني ابجللطة ادلماغية

 ( هل أأنت ساكن لوحدك؟ 1. العبارة )   2جدول رمق  

 الأجوبة  التكرارات  %النس بة املئوية 

 نعم  5 50.0

 ل 5 50.0

 اجملموع 10 100.0

 .% قالت "ل" يسكنون لوحدمه50.0املقابل أأيضا % من ال جاابت تقول "نعم" يسكنون لوحدمه، و يف 50.0( نالحظ أأن نس بة 2من خالل اجلدول رمق )

ىل املرحاض؟ 2. العبارة )   3جدول رمق   ىل مساعدة عندما تذهب ا   ( هل أأنت حباجة ا 

مس توى   درجة احلرية  ادللةل ال حصائية 
 ادللةل

النس بة  احملسوبة 2 اك اجلدولية 2 اك
 %املئوية 

 الأجوبة  التكرارات 

 

 غري دال 

 

2 

 

0.05 

 

5.991 

 

0.800 

 

 نعم  2 20.0

 ل 4 40.0

 اىل حد ما  4 40.0

 اجملموع 10 100.0
  

 ( رمق  اجلدول  خالل  أأن  3من  نالحظ  و  40.0(  املرحاض،  ىل  ا  تذهب  عندما  مساعدة  ىل  ا  حباجة  ليست   %40.0  ، مساعدة  ىل  ا  حباجة  ما  حد  ىل  ا  قالت   %
ىل  20.0 ىل مساعدة عندما تذهبون ا  ( اصغر من قمية  0.800احملسوبة املقدرة )  2( نالحظ أأيضا أأن قمية اك3املرحاض. و من خالل اجلدول رمق )% مه حباجة ا 

حصائية بني اس تجاابت املفحوصني 2ودرجة حرية   0.05( عند مس توى دلةل 5.991اجلدولية املقدرة ) 2اك  .وابلتايل ليس هناك فروق ذات دلةل ا 
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ىل مساعدة عند لبس الثياب ونزعها؟ ( هل  3. العبارة ) 4جدول رمق    أأنت حباجة ا 

مس توى   درجة احلرية  ادللةل ال حصائية 
 ادللةل

النس بة  احملسوبة 2 اك اجلدولية 2 اك
 %املئوية 

 الأجوبة  التكرارات 

 

 غري دال 

 

2 

 

0.05 

 

5.991 

 

1.400 

 

 نعم  3 30.0

 ل 5 50.0

 اىل حد ما  2 20.0

 اجملموع 10 100.0

ىل مساعدة عند لبس الثياب ونزعها ، و  50.0( نالحظ أأن 4من خالل اجلدول رمق ) ىل  30.0% من ال جاابت قالوا "ل" ليسوا حباجة ا  % قالوا نعم أأهنم حباجة ا 
ىل مساعدة عند لبس الثياب ونزعها. و من  20.0مساعدة عند لبس الثياب ونزعها ،   ىل حد ما" حباجة ا  ( نالحظ أأيضا أأن قمية  4خالل اجلدول رمق )% قالوا "ا 

)   2اك املقدرة  اك 1.400احملسوبة  قمية  من  اصغر   )2( املقدرة  دلةل  5.991اجلدولية  مس توى  عند  حرية    0.05(  دلةل    2ودرجة  ذات  فروق  هناك  ليس  وابلتايل 
جاابت العبارة رمق  حصائية يف ا   (3) ا 

ىل مساعد 4.العبارة )   5جدول رمق    ة من خشص أأخر فامي خيص الشؤون املزنلية؟ ( هل أأنت حباجة ا 

 الأجوبة  التكرارات %النس بة املئوية احملسوبة2 اك اجلدولية 2 اك مس توى ادللةل  درجة احلرية  ادللةل ال حصائية 

 

 دال

 

2 

 

0.05 

 

5.991 

 

6.200 

 

 نعم  7 70.0

 ل 2 20.0

ىل حد ما  1 10.0  ا 

 اجملموع 10 100.0

% تقول "ل"  20.0% من ال جاابت تقول "نعم" حباجة ا ىل مساعدة من خشص أأخر فامي خيص الشؤون املزنلية ، و 70.0( نالحظ أأن 5خالل اجلدول رمق )من 
ىل مساعدة من خشص أأخر فامي خيص الشؤون املزنلية ، يف حني   ىل مساعدة من خشص أأخر فامي10.0ليسوا حباجة ا  ىل حد ما" حباجة ا   خيص الشؤون  %  أأجابوا "ا 

  0.05( عند مس توى دلةل  5.991اجلدولية املقدرة )  2( اكرب من قمية اك 6.200احملسوبة املقدرة )  2( نالحظ أأيضا أأن قمية اك5املزنلية. و من خالل اجلدول رمق )
جاابت املفحوصني يف هذه العبارة ولصاحل اخليا  2ودرجة حرية  حصائية يف ا   ."ر "نعموابلتايل هناك فروق ذات دلةل ا 

 ( هل أأنت حباجة ا ىل مساعدة من أأهجزة مساعدة تساعدك؟ 5. العبارة ) 6جدول رمق 

 الأجوبة  التكرارات %النس بة املئوية احملسوبة2 اك اجلدولية 2 اك مس توى ادللةل  درجة احلرية  ادللةل ال حصائية 

 

 دال

 

2 

 

0.05 

 

5.991 

 

6.200 

 

 نعم  2 20.0

 ل 1 10.0

ىل حد ما  7 70.0  ا 

 اجملموع 10 100.0

ىل مساعدة من أأهجزة مساعدة تساعدك، و  70.0( نالحظ أأن  6من خالل اجلدول رمق ) % قالوا "نعم" ، و  20.0% من ال جاابت تقول "اىل حد ما" حباجة ا 
ىل مساعدة من أأهجزة مساعدة تساعدك. و من خالل اجلدول رمق  10.0 ( اكرب  6.200احملسوبة املقدرة ) 2( نالحظ أأيضا أأن قمية اك6)% قالوا "ل" ليسوا حباجة ا 

جاابت املرىض املفحوصني يف هذه    2ودرجة حرية   0.05( عند مس توى دلةل 5.991اجلدولية املقدرة )2من قمية اك حصائية يف ا  وابلتايل هناك فروق ذات دلةل ا 
 .العبارة ولصاحل اخليار الثالث

 هل أأنت تعمتد اليوم عىل دمع او مساعدة من طرف قريب كل؟ (  6. العبارة )   7جدول رمق  
 الأجوبة  التكرارات %النس بة املئوية احملسوبة2 اك اجلدولية 2 اك مس توى ادللةل  درجة احلرية  ادللةل ال حصائية 

 

 غري دال

 

2 

 

0.05 

 

5.991 

 

1.400 

 

 نعم  5 50.0

 ل 3 30.0

 اىل حد ما  2 20.0
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 اجملموع 10 100.0

% قالت "ل" تعمتد  30.0% من ال جاابت تقول "نعم" تعمتد اليوم عىل دمع أأو مساعدة من طرف قريب كل ، و  50.0( نالحظ أأن  7من خالل اجلدول رمق )
ىل حد ما" تعمتد اليوم عىل دمع أأو مساعدة من طرف قريب كل. و م20.0اليوم عىل دمع أأو مساعدة من طرف قريب كل ، و يف حني   ن خالل  % قالوا " ا 

وابلتايل    2ودرجة حرية    0.05( عند مس توى دلةل  5.991اجلدولية املقدرة )  2( اصغر من قمية اك 1.40احملسوبة املقدرة )  2( نالحظ أأيضا أأن قمية اك7اجلدول رمق )
جاابت املفحوصني عىل هذه العبارة  حصائية يف ا   .ليس هناك فروق ذات دلةل ا 

نشطة اليت اكنت قبل ال صابة ابجللطة؟ ( هل  7. العبارة )   8جدول رمق    اس تطعت العودة للأ
 الأجوبة  التكرارات %النس بة املئوية احملسوبة2 اك اجلدولية 2 اك مس توى ادللةل  درجة احلرية  ادللةل ال حصائية 

 

 غري دال

 

2 

 

0.05 

 

5.991 

 

0.200 

 

 نعم  4 40.0

 ل 3 30.0

 اىل حد ما  3 30.0

 اجملموع 10 100.0

% قالت  30.0% من ال جاابت تقول "نعم" اس تطعت العودة للأنشطة اليت اكنت قبل ال صابة ابجللطة، و يف حني 40.0( نالحظ أأن  8من خالل اجلدول رمق ) 
ىل حد ما"  اس تطعت العودة للأنشطة اليت اكنت قبل ال صابة ابجللطة. و من خالل اجلدول رمق   احملسوبة املقدرة    2( نالحظ أأيضا أأن قمية اك8) "ل" و كذكل "ا 

اك0.200) قمية  من  اصغر   )2  ( املقدرة  دلةل  15.99اجلدولية  مس توى  عند  حرية    0.05(  جاابت    2ودرجة  ا  يف  حصائية  ا  دلةل  ذات  فروق  هناك  ليس  وابلتايل 
 .املفحوصني عىل هذه العبارة 

 م؟ ( هل تأأخذ أأدوية بسبب ضغط ادل 8. العبارة ) 9جدول رمق  

 الأجوبة  التكرارات %النس بة املئوية احملسوبة2 اك اجلدولية 2 اك مس توى ادللةل  درجة احلرية  ادللةل ال حصائية 

 

 دال

 

2 

 

0.05 

 

5.991 

 

6.200 

 

 نعم  2 20.0

 ل 7 70.0

ىل حد ما  1 10.0  ا 

 اجملموع 10 100.0

% قالت "نعم" تأأخذ أأدوية بسبب  20ال جاابت تقول "ل" تأأخذ أأدوية بسبب ضغط ادلم ، و يف املقابل  % من  70.0( نالحظ أأنه  9من خالل اجلدول رمق ) 
حني   ، ويف  ادلم  )10.0ضغط  رمق  اجلدول  خالل  من  و  ادلم.  ضغط  بسبب  أأدوية  تأأخذ  حد ما"  ىل  "ا  قالت  اك%9  قمية  أأن  أأيضا  املقدرة    2( نالحظ  احملسوبة 

جاابت املفحوصني    2ودرجة حرية  0.05( عند مس توى دلةل 15.99املقدرة )  اجلدولية 2( اكرب من قمية اك6.200) حصائية يف ا  وابلتايل هناك فروق ذات دلةل ا 
 و لصاحل اخليار "ل" يف هذه العبارة 

 ( هل عندك امل أأخر تش تيك منه؟ 9. العبارة ) 10جدول رمق  

 الأجوبة  التكرارات %النس بة املئوية احملسوبة2 اك اجلدولية 2 اك مس توى ادللةل  درجة احلرية  ادللةل ال حصائية 

 

 غري دال

 

2 

 

0.05 

 

5.991 

 

0.200 

 

 نعم  4 40.0

 ل 3 30.0

 اىل حد ما  3 30.0

 اجملموع 10 100.0

ىل حد ما" عندان  30.0يف املقابل % من ال جاابت تقول "نعم" عندي امل أأخر اش تيك منه ، و 40.0( يالحظ أأن  10من خالل اجلدول رمق )  % قالت "ل" و "ا 
( عند مس توى  5.991اجلدولية املقدرة )2( اصغر من قمية اك0.200احملسوبة املقدرة )  2( نالحظ أأيضا أأن قمية اك10امل أأخر اش تيك منه. و من خالل اجلدول رمق )

حصائية  2ودرجة حرية  0.05دلةل   جاابت يف هذه العبارةوابلتايل ليس هناك فروق ذات دلةل ا   .يف ا 

 ( هل تشعر ابلتعب؟ 10. العبارة ) 11جدول رمق  

 الأجوبة  التكرارات %النس بة املئوية احملسوبة2 اك اجلدولية 2 اك مس توى ادللةل  درجة احلرية  ادللةل ال حصائية 

 

 دال

 

2 

 

0.05 

 

5.991 

 

6.200 

 

 نعم  7 70.0

 ل 2 20.0

 اىل حد ما  1 10.0
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 اجملموع 10 100.0

%  10.0% قالت "ل" تشعر ابلتعب ، و نس بة  20.0% من ال جاابت تقول "نعم" تشعر ابلتعب ، و يف حني  70.0( يالحظ أأن  11من خالل اجلدول رمق )
ىل حد ما" تشعر ابلتعب. و من خالل اجلدول رمق ) (  15.99اجلدولية املقدرة )  2( اكرب من قمية اك 6.200)احملسوبة املقدرة    2( نالحظ أأيضا أأن قمية اك 11قالت "ا 

حصائية بني ال جاابت و لصاحل ال جابة نعم   2ودرجة حرية  0.05عند مس توى دلةل   .وابلتايل هناك فروق ذات دلةل ا 

 ( هل خضعت لربانمج تأأهييل عاليج؟ 11. العبارة ) 12جدول رمق  

 الأجوبة  التكرارات %النس بة املئوية احملسوبة2 اك اجلدولية 2 اك ادللةل مس توى  درجة احلرية  ادللةل ال حصائية 

 

 دال

 

2 

 

0.05 

 

5.991 

 

6.200 

 

 نعم  7 70.0

 ل 3 30.0

 اىل حد ما  0 0

 اجملموع 10 100.0

% قالت مل ختضع لربانمج تأأهييل  30.0عاليج ، و يف املقابل % من ال جاابت تقول "نعم" خضعت لربانمج تأأهييل 70( نالحظ أأن  12من خالل اجلدول رمق ) 
( عند مس توى  5.991اجلدولية املقدرة )  2( اكرب من قمية اك6.200احملسوبة املقدرة )  2( نالحظ أأيضا أأن قمية اك 12%. و من خالل اجلدول رمق )25.0عاليج ،  

حصائية 2ودرجة حرية  0.05دلةل    ."يف ال جاابت و لصاحل اخليار "نعم وابلتايل هناك فروق ذات دلةل ا 
ىل ختفيف الآلم؟ 12. العبارة )   13جدول رمق   ( هل الربانمج أألتأأهييل العاليج املزنيل أأدى ا 

 الأجوبة  التكرارات %النس بة املئوية احملسوبة2 اك اجلدولية 2 اك مس توى ادللةل  درجة احلرية  ادللةل ال حصائية 

 

 غري دال

 

2 

 

0.05 

 

5.991 

 

1.400 

 

 نعم  5 50.0

 ل 2 20.0

ىل حد ما  3 30.0  ا 

 اجملموع 10 100.0

ىل ختفيف الآلم ، و يف حني 50.0( نالحظ أأن ما نسبته 13من خالل اجلدول رمق )  %  30.0% من ال جاابت تقول "نعم" أأن الربانمج أألتأأهييل العاليج أأدى ا 
ىل حد ما" الربانمج   "ا  نس بة  قالت  ىل ختفيف الآلم ، و  و من خالل  20.0أألتأأهييل العاليج أأدى ا  "ل" الربانمج أألتأأهييل العاليج مل خيفف الآلم.  % قالت 

لتايل  واب  2ودرجة حرية    0.05( عند مس توى دلةل  5.991اجلدولية املقدرة )2( اكرب من قمية اك 1.400احملسوبة املقدرة )  2( نالحظ أأيضا أأن قمية اك13اجلدول رمق )
حصائية بني ال جاابت يف هذه العبارة   .ليس هناك فروق ذات دلةل ا 

 ( هل مازلت تقوم ابلربانمج العاليج أألتأأهييل؟ 13. العبارة )   14جدول رمق 
 الأجوبة  التكرارات %النس بة املئوية احملسوبة2 اك اجلدولية 2 اك مس توى ادللةل  درجة احلرية  ادللةل ال حصائية 

 

 غري دال

 

2 

 

0.05 

 

5.991 

 

0.200 

 

 نعم  3 30.0

 ل 4 40.0

ىل حد ما  3 30.0  ا 

 اجملموع 10 100.0

% قالت "نعم"  30.0% من ال جاابت تقول "ل"  توقفت عن الربانمج العاليج أألتأأهييل ، و يف املقابل 40.0( نالحظ أأن ما نسبته 14من خالل اجلدول رمق )
ىل حد ما" مازلت     2( اصغر من قمية اك 0.200احملسوبة املقدرة )  2( نالحظ أأيضا أأن قمية اك14تقوم ابلربانمج العاليج أألتأأهييل. و من خالل اجلدول رمق )و "ا 

جاابت املفحوصني يف هذه العبا  2ودرجة حرية   0.05( عند مس توى دلةل 15.99اجلدولية املقدرة ) حصائية يف ا   .رة وابلتايل ليس هناك فروق ذات دلةل ا 
 ( هل تس تخدم الربانمج العاليج أألتأأهييل ابملزنل؟ 14. العبارة )   15جدول رمق  

 الأجوبة  التكرارات %النس بة املئوية احملسوبة2 اك اجلدولية 2 اك مس توى ادللةل  درجة احلرية  ادللةل ال حصائية 

 

 غري دال

 

2 

 

0.05 

 

5.991 

 

1.400 

 

 نعم  2 20.0

 ل 5 50.0

 اىل حد ما  3 30.0

 اجملموع 10 100.0

ىل حد ما"  30.0% من ال جاابت تقول "ل" تس تخدم الربانمج العاليج أألتأأهييل ابملزنل ، و يف حني 50.0( نالحظ أأن 15من خالل اجلدول رمق ) % قالت "ا 
( نالحظ  15الربانمج العاليج التأأهييل ابملزنل. و من خالل اجلدول رمق )% قالت "نعم" تس تخدم  20.0تس تخدم الربانمج العاليج أألتأأهييل ابملزنل ، و نس بة  
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وابلتايل ليس هناك فروق    2ودرجة حرية    0.05( عند مس توى دلةل  15.99اجلدولية املقدرة )   2( اصغر من قمية اك 1.400احملسوبة املقدرة )   2أأيضا أأن قمية اك
جاابت املفحوصني حصائية يف ا   .ذات دلةل ا 

 ( هل مازلت تعاين من امل بعد العالج؟ 15العبارة ) 16.    جدول رمق  

 الأجوبة  التكرارات %النس بة املئوية احملسوبة2 اك اجلدولية 2 اك مس توى ادللةل  درجة احلرية  ادللةل ال حصائية 

 

 دال

 

2 

 

0.05 

 

5.991 

 

6.200 

 

 نعم  2 20.0

 ل 7 70.0

ىل حد ما  1 10.0  ا 

 اجملموع 10 100.0

% قالت "نعم" مازلت تعاين من  20.0% من ال جاابت تقول "ل"  تعاين من امل بعد العالج ، و يف حني  70.0( نالحظ أأن ما نسبته  16من خالل اجلدول رمق ) 
ىل حد ما" مازلت تعاين من امل بعد العالج. و من خالل  10.0امل بعد العالج ، و يف حني ما نسبته     2( نالحظ أأيضا أأن قمية اك16اجلدول رمق )% قالت " ا 

( املقدرة  قمية اك6.200احملسوبة  من  اكرب   )2  ( املقدرة  دلةل  5.99اجلدولية  عند مس توى  حرية    0.05(  بني    2ودرجة  حصائية  ا  دلةل  ذات  فروق  وابلتايل هناك 
جاابت املفحوصني ولصاحل اخليار "ل   ."ا 

  : اثنيا مناقشة النتاجئ 

جاابت ل  5% من ال جاابت تقول "نعم  بعدد تكرر) 50( نالحظ أأن ما نسبته  2اجلدول رمق )من خالل   * وأأما عدد ال جاابت اليت حتصلت عيل ا  ( تكرارات 
يل امل10% أأيضا من عدد مجموع التكرارات البالغ)  50( تكرارات بنس بة    5فاكنت)   يل زايدة فرتة الاستشفاء ابلنس بة ا  صابني اذلين  ( تكرارات وهذا الوضع يؤدي ا 

أأن اجملموعة اليت    ل يتلقون أأي مساعدات داخل املزنل للمصابني القاطنني مبفردمه وهذا يؤكد فرضية العبارة الأول هل أأنت ساكن لوحدك يف املزنل  حيث جند
ن ما نسبته  ىل حد ما" يتلقون 50قالت نعم تعاين من امل بعد العالج ، و يف حني ا    . مساعدات داخل املزنل % من أأفراد العينة قالت " ا 

ىل املرحاض، بيامن اكنت عدد تكرارات  40.0( نالحظ أأن  3ومن خالل اجلدول رمق ) * ىل مساعدات عندما تذهب ا  % من أأجاميل عينة البحث ليست حباجة ا 
يل مساعدات اكن عددمه40.0( تكرارات وبنس بة   4) ىل مساعدة بيامن اذلين ل حيتاجون ا  % مه ليسو  20.0( وبنس بة مئوية،  2 ) % قالت ا ىل حد ما حباجة ا 

ىل املرحاض. وكام نالحظ من خالل اجلدول رمق ) ىل مساعدة عندما تذهبون ا    2( اصغر من قمية اك0.800احملسوبة املقدرة )  2( نالحظ أأيضا أأن قمية اك3حباجة ا 
ن  وابلتايل ليس هناك فر    2ودرجة حرية    0.05( عند مس توى دلةل  5.991اجلدولية املقدرة )  حصائية بني اس تجاابت املفحوصني ، و يف حني ا  وق ذات دلةل ا 

جاابت املفحوصني ولصاحل ال جاابت ال  حصائية بني ا    . ثانية والثالثةبعض أأفراد العينة" مازلت تعاين من امل بعد العالج. وابلتايل هناك فروق ذات دلةل ا 
يل حامية   Prochazka Gritsenko  (2006)(13)وبروتشوزاكوتتفق هذه النتاجئ مع نتاجئ جربستنكو   ن المترينات التأأهيلية بعد حدوث ال صابة تؤدي ا  عيل ا 

زنلية وذكل نتيجة لزايدة  املفصل والأربطة احمليطة به من التيبس وعودة املدى احلريك الاكمل للمفصل وابلتايل تقلل من فرص مساعدة املصابني يف أأداء هماهمم امل
  . العضلية واملرونة دلي املصابنيالقوة 

ىل مساعدات عند لبس الثياب  3أأفراد بواقع  10% من أأجاميل عينة البحث البالغ عددها 30.0( نالحظ أأن  4من خالل اجلدول رمق )  * تكرارات ليسو حباجة ا 
ىل مساعدة  20.0( وبنس بة     2أأو نزعها ، بيامن اكنت عدد تكرارات )   ىل حد ما حباجة ا  ( أأفراد   5بيامن اذلين ل حيتاجون ا يل مساعدات اكن عددمه ) % قالت ا 

ىل مساعدة عند لبس الثياب او نزعها . و كام نالحظ من خالل اجلدول رمق )50.0وبنس بة مئوية ،   ( اصغر  1.400احملسوبة املقدرة )  2( أأن قمية اك4% مه حباجة ا 
اك  قمية  )   2من  املقدرة  دلةل  5.991اجلدولية  مس توى  عند  حرية    0.05(  املفحوصني،    2ودرجة  اس تجاابت  بني  حصائية  ا  دلةل  فروق ذات  هناك  ليس  وابلتايل 

   .ولصاحل ال جاابت الأويل والثانية
ىل مساعدة من خشص    2أأفراد بواقع    10% من أأجاميل عينة البحث البالغ عددها  20.0( نالحظ أأن5،6،11ومن خالل اجلدول رمق )  * تكرارات ليسو حباجة ا 

)أأخر يف ا بيامن اكنت عدد تكرارات  وبنس بة1لأعامل املزنلية ،  يل مساعدات اكن  10.0( تكرارات  ىل مساعدة بيامن اذلين حيتاجون ا  ىل حد ما حباجة ا  % قالت ا 
ىل مساعده يف الأعامل املزنلية. و كام نالحظ من خالل اجلدول رمق )70.0, فراد  وبنس بة مئوية ،  7عددمه    احملسوبة    2ن قمية اك( أأ 11،    6،    5% مه حباجة ا 
( اك6.200املقدرة  قمية  من  اكرب   )2  ( املقدرة  دلةل  5.991اجلدولية  عند مس توى  حرية    0.05(  بني    2ودرجة  حصائية  ا  دلةل  ذات  فروق  هناك  يكون  وابلتايل 
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ن بعض أأفراد العينة" مازلت تعاين من امل أأثناء القيام ابلأعامل املزنل  جاابت  اس تجاابت املفحوصني.، و يف حني ا  حصائية بني ا  ية. وابلتايل  هناك فروق ذات دلةل ا 
 .املفحوصني ولصاحل ال جاابت الأويل والثانية

ليه الس يد عبد نرص) جيابيا عيل تقوية العضالت، وارختاء العضالت املتوترة  4()2006ويتفق ذكل مع ما أأشارت ا  ( أأن العالج التأأهييل البدين املتاكمل يؤثر تأأثريا ا 
  . رة ادلموية وحتسني النغمة العضلية وختفيف الآلم وحتسن احلاةل النفس ية  للشخص املصابوتنش يط ادلو 

يل دمع أأو    3أأفراد بواقع    10% من أأجاميل عينة البحث البالغ عددها  30.0( نالحظ أأن    15،    13،    7ومن خالل اجلداول رمق )  * تكرارات مه ليسو حباجة ا 
يل مساعدات  20.0( وبنس بة  2دد تكرارات )مساعدة طرف قريب مهنم، بيامن اكنت ع ىل مساعدة قريب دلهيم بيامن اذلين حيتاجون ا  %  أأجابوا ا ىل حد ما مه حباجة ا 

  2( أأن قمية اك  15،  13،   7% مه حباجة اىل مساعده من أأشخاص قريبني مهنم  ، و كام نالحظ من خالل اجلدول رمق ) 50.0, وبنس بة مئوية ، 5اكن عددمه  
حصائية بني    2ودرجة حرية    0.05.( عند مس توى دلةل  5.991اجلدولية املقدرة )  2( اصغر من قمية اك1.400املقدرة )احملسوبة   وبتايل توجد فروق ذات دلةل ا 

جاابت املفحوصني ولصاحل ال جاابت الأويل و الثانية وتتفق هذه ا حصائية بني ا  لنتاجئ مع نتاجئ جربستنكو  اس تجاابت املفحوصني.، وابلتايل  هناك فروق ذات دلةل ا 
يل حامية املفصل والأربطة احمليطة به من التيبس 13م()Prochazka Gritsenko   (2006وبروتشوزاك (  عيل أأن المترينات التأأهيلية بعد حدوث ال صابة تؤدي ا 

  . ية وذكل نتيجة لزايدة القوة العضلية واملرونة دلي املصابني وعودة املدى احلريك الاكمل للمفصل وابلتايل تقلل من فرص مساعدة املصابني يف أأداء هماهمم املزنل 
تكرارات ل يس تطيعوا العودة للأنشطة اليت    3أأفراد بواقع    10% من أأجاميل عينة البحث البالغ عددها  30.0( نالحظ أأن  14,  8,10من خالل اجلدول رمق)   *

ىل حد ما العودة للأنشطة اليت اكنت قبل ال صابة ابجللطة بيامن اذلين أأجابوا  30.0ة  ( وبنس ب 3اكنت قبل ال صابة ابجللطة، بيامن اكنت عدد تكرارات ) %  اس تعطوا ا 
،   10،  8% اس تطاعوا العودة للأنشطة اليت اكنت قبل ال صابة ابجللطة ، و كام نالحظ من خالل اجلدول رمق ) 40.0, أأفراد وبنس بة مئوية ،  4بنعم اكن عددمه 

وابلتايل يكون هناك فروق   2ودرجة حرية  0.05.( عند مس توى دلةل  5.991اجلدولية املقدرة ) 2( اصغر من قمية اك 0.200بة املقدرة )احملسو  2( أأن قمية اك  14
و مت ل يس تخدم المترينات احلرة  وهذا ل يمت ا  والثالثة  والثانية  ولصاحل ال جاابت الأويل  حصائية بني اس تجاابت املفحوصني.  دلةل ا  قاومة ملا لها  رينات ضد مذات 

يل أأحسن مس توي ممكن بدون حدوث أأي مضاعفات  . أأمهية كبرية يف حتسني وتمنية العمل العضيل ، والارتفاع هبذه املقاومة تدرجييا  للوصول ا 
بسبب ضغط ادلم، بيامن    تكرارات ل يأأخذ أأدوية  7أأفراد بواقع    10% من أأجاميل عينة البحث البالغ عددها  70.0( نالحظ أأن  16,  9من خالل اجلدول رمق)   *

ىل حد ما يأأخذون أأدوية بسبب ضغط ادلم بيامن اذلين أأجابوا بنعم اكن عددمه   20.0( وبنس بة  2اكنت عدد تكرارات ) % يأأخذون  20.0, وبنس بة مئوية ،2% ا 
.(  5.991اجلدولية املقدرة )  2( اكرب من قمية اك6.200احملسوبة املقدرة )  2( أأن قمية اك 16،    9أأدوية بسبب ضغط ادلم ، و كام نالحظ من خالل اجلدول رمق ) 

ليه الس يد نرص  )    2ودرجة حرية    0.05عند مس توى دلةل   جيابيا عيل  4()2009وهذا يتفق مع ما أأشارت ا  ( أأن العالج التأأهييل البدين املتاكمل يؤثر تأأثريا ا 
 . النغمة العضلية وختفيف الآلم وحتسن احلاةل النفس ية  للشخص املصاب تقوية العضالت ، وارختاء العضالت املتوترة وتنش يط ادلورة ادلموية وحتسني

ن بعض أأفراد العينة" مازلت تعاين من امل بعد العالج.    حصائية بني اس تجاابت املفحوصني.، يف حني ا  وابلتايل  ليس    وابلتايل يكون هناك فروق ذات دلةل ا 
جاابت املفحوصني حصائية بني ا   . وبذكل  يتحقق التساؤل الثالثهناك فروق ذات دلةل ا 

ىل برانمج تأأهييل عاليج بيامن    3أأفراد بواقع    10% من أأجاميل عينة البحث البالغ عددها  30.0( نالحظ أأن  12من خالل اجلدول رمق )   * تكرارات ل خيضع ا 
يل برانمج  70.0, أأفراد وبنس بة مئوية ،7عددمه   %  ا ىل حد ما خيضعون لربانمج تأأهييل اذلين أأجابوا بنعم اكن  0( وبنس بة  0اكنت عدد تكرارات ) % خضعوا ا 

.( عند مس توى دلةل  5.991اجلدولية املقدرة ) 2( اكرب من قمية اك6.200احملسوبة املقدرة ) 2( أأن قمية اك12تأأهييل عاليج و كام نالحظ من خالل اجلدول رمق )
يل  وهذه المترينات احلرة والمترينات ضد املقا  2ودرجة حرية    0.05 ومة لها أأمهية كبرية يف حتسني وتمنية العمل العضيل ، والارتفاع هبذه املقاومة تدرجييا  للوصول ا 

 .أأحسن مس توي ممكن بدون حدوث أأي مضاعفات 
ليه الس يد نرص) جيابيا عيل تقوية العضالت ، و 4()   2009ويتفق ذكل مع ما أأشارت ا  ارختاء العضالت املتوترة  ( أأن العالج التأأهييل البدين املتاكمل يؤثر تأأثريا ا 

حصائية بني  وتنش يط ادلورة ادلموية وحتسني النغمة العضلية وختفيف الآلم وحتسن احلاةل النفس ية  للشخص املصاب .وابلتايل ل يكون هناك فروق ذات   دلةل ا 
ن بعض أأفراد العينة" مازلت تعاين من امل بعد العالج   .اس تجاابت املفحوصني.، و يف حني ا 

 :الاس تنتاجات 

ىل الاس تنتاجات ما ييل  :يف ضوء أأهداف البحث ونتاجئه وىف حدود عينة البحث وخصائصها أأمكن للباحثان التواصل ا 
 .صعوبة التعايش مرىض اجللطة ادلماغية لوحدمه داخل املزنل -1
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 .رضورة مساعدة مرىض اجللطة ادلماغية لقيام مبتطلباهتم اخلاصة -2
 .لطة ادلماغية عىل تناول أأدويهتم اخلاصةرضورة مساعدة مرىض اجل-3
 .وجود أأهجزة مساعدة داخل املزنل تساعدمه عىل سعة الاستشفاء-4
ىل الأنشطة اليومية قبل ال صابة نتيجة لتوفر أأهجزة مساعدة داخل املزنل-5  .رسعة العودة ا 
ىل ختفيف أأمل دلى املصاب-6  .ممارسة الأنشطة اليومية داخل املزنل يودى ا 
 :يات التوص  

 .نوىص الاهامتم هبذه الفئة من خالل مؤسسات ادلوةل املعنية هبده الشؤون-1
 .نوىص بتوفري مساحات مناس بة داخل املزنل لقيام لبعض أأنشطة الرايضية املناس بة هلم-2
 .املناسب نوىص أأهل مرىض اجللطة ادلماغية من حيث توفري املناخ املناسب هلم وتقدمي الأدوية يف الوقت -3
 .نوىص بتوفري أأهجزة مناس بة تساعدمه يف القيام لبعض املتطلبات اليومية داخل املزنل-4
قرارها من قبل الطبيب املعاجل داخل املزنل-5  .نوىص عىل مزاوةل الأنشطة الرايضة اليت مت ا 
 .تعممي هده ادلراسة عىل مراكز التأأهيل داخل البدلايت-6
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اجتاهات أ عضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة حنو التعلمي الالكرتوين يف ظل   "
("   19جاحئة كوروان ) كوفيد    

 د. أ سامء محمد العامري                                          منترص أ بو بكر املغريبد.                                         عفاف الس نويس العطوش د. 
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ

 مقدمة  ادلراسة  

س ياس ية ورصاعات    يواجه العامل يف الآونة ال خرية بشلك عام وليبيا بشلك خاص أ زمات عدة مشلت خمتلف نوايح احلياة بداية ابل زمات الاقتصادية ايل أ زمات      
فقد بدأ ت هذه الازمة مع هناية شهر    19فايروس كوفيد  عيل السلطة بني خمتلف املدن املتناحرة كذكل تبذل الس ياسات واحلكومات ، واخر هذه  الازمات  

حيامن أ علنت الصني ظهور نوع جديد من الفريوسات يف مدينة ووهان من سالةل فريوسات كوروان او مبا يعرف مبتالزمة الرشق ال وسط    2019ديسمرب للعام  
بؤرة    – ني حىت ارضت ايل اعالن حاةل الطواري يف البدل وعزا مدينة ووهان  ورسعان ما انترش الفريوس يف خمتلف احناء الص  19التنفس ية اطلق علهيا كوفيد  

( عن ظهور    2020-3-25عن بقية املدن الصينية . ومبرور الوقت انترش املرض يف معظم احناء العامل حىت أ علنت وزارة الصحة الليبية يف )    –ظهور الفريوس  
ابملدارس واجلامعات والاغالق    2020ر تكرار احلاالت قررت ليبيا تعليق ادلراسة يف منتصف شهر ابريل  اول حاةل مصابة بفريوس كوروان يف ليبيا ومع اس مترا

 التام عيل البالد وفرض حظر التجول واجراء حزمة من القرارات الاحرتازية للحد من انتشار الفايروس يف البالد.  

املؤسسات اجلامعية حنو الرتكزي بشلك كبري عيل التعلمي الالكرتوين وتقنيات االتصال واملعلومات يف العملية  ففي الوقت اذلي بداء فيه الاجتاه دلى الكثري من  
ية تقنية حديثة يف العملية التعلمي التعلميية مما تساعد يف تفعيل معلية التعمل والتعلمي وابلتايل حتسني خمرجات التعلمي مما وجب القاء الضوء عيل التعلمي االإلكرتوين ك 

 (   14-12:    2)   . وتطبيق هذه التقنية بصورة اإجيابية ومنظمة

 مشلكة ادلراسة  

ما حدث من  امجع العامل يف هذا الوقت وجود طارئة مل حتدث عرب قرون مضت والتأ ثري الكبري اذلي أ حدثته هذه الطارئة الاويه جاحئة كوروان ،ومن لك      
واجلامعات لشهور طويةل قبل    سلبيات وعواق وارضار يظل الطالب مبختلف رشاحئ اجملمتع اليت تأ ثرات تأ ثري قوي هبذه اجلاحئة فعيل اثر اجلاحئة تعطلت املدارس

برتحيل التالميذ من س نة دراس ية ايل اخري دون الرجوع    2019ماتتخد احلكومة أ ي قرارات احرتازية ملصةل الطالب وضامن مس تقبلهم فقد اختمتت العام ادلرايس  
بشلكها املتعارف علية ايل أ حباث وورقات معل يقوم التالميذ   ملدي اكتساب التالميذ من معلومات ومعارف يف حني التعلمي اجلامعي اكتفى ابستبدال الامتحاانت 

 (   32: 12بأ عدادها للتقيمي الطالب ) 

التدابري غري املس بوقة  كامعطلت جاحئة كوروان املس تجد حياة املاليني من ال شخاص حول العامل ويف حماوةل الحتواء اجلاحئة جلات احلكومات ايل تطبيق سلسةل من  
ل املؤقت للمؤسسات التعلميية بدون سابق انذار فانتقل ماليني الطالب مبن يف ذكل اكرث من ثالث عرش مليون شاب جامعي عريب من التعمل  مبا يف ذكل الاقفا

ماكنيات املتوفرة   من االإ يف الصفوف ادلراس ية ايل التعمل عرب الانرتنيت ولعل العبارة ال فضل لوصف هذه التجربة يه  التعمل عن بعد " يف حاالت الطوارئ .وابلرمغ
ة للوصول ايل اكرب عدد  يف عاملنا اليوم واليت تنعم هبا معظم ادلول افضل بكثري مما اكنت قبل عدة عقود مضت ، حيث النقةل النوعية متثلت بتعدد احللول املمكن

 (  213:  20كرتوين . ) من الطلبة املتأ ثرين من هذه الازمة والانقطاع عن ادلراسة داخل غرفهم ادلراس ية ايل التعلمي الال

عرف ابلتعلمي عن بعد من  ان التعلمي اكن اقل اجملاالت احليوية توقفا حيث هرعت مجيع املؤسسات التعلميية ايل التعلمي الالكرتوين ومنصاته الالكرتونية او ما ي     
واحض دلا العديد من املعلمني والطالب واالإدارات متناس يني انه وقبل   اجل ان تبقي جعةل التعلمي مس مترة يف دوراهنا ايل ان اجلدل حول هذا املوضوع ازداد بشلك 

التعلميية للطالب . ومن هنا  ظهور جاحئة كوروان اكن التعلمي الالكرتوين متوفرا يف بعض املؤسسات التعلميية وال اكدميية ول كنة ليس أ ساس يا يف معلية نقل اخلربات  
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( عيل التعلمي العايل    19جلسات وحلقات نقاش حول ااثر جاحئة كوقيد )    2020علمي العايل بدول جملس التعاون  فقد نظمت الش بكة اخلليجية لضامن جودة الت 
 (  7وذكل لشعورمه مبرحةل اخلطر اليت وصل الهيا التعلمي يف ظل هذا الوابء العاملي . )  

التطورات العلمية والتقنية، وتزايد الطلب عىل دمج التقنية يف التعلمي، هبدف بناء    التعلمي الالكرتوين من أ كرث اجملاالت اليت تشهد منواً رسيعًا نتيجة. حيث يعد  
قرار اجملمتع . مك ان الارتقاء  جيل قادر عىل التعامل مع مفردات العرص اجلديدة ،وتأ ثري التعلمي عيل اجملمتع هل اثر كبري ومبارش يف حتسني الصحة وحتقيق السالم واس ت 

 (   247-246:   11. )  بتاكر ويعزز الامتسك الاجامتعيمبس توى التعلمي حيفز الا
أ مهها انه ينقل العملية التعلميية من  كام يعترب من امه التطبيقات لتكنولوجيا االتصال يف اجملال التعلميي حيث يري املربيني ان التعلمي الالكرتوين حيقق عددا من املزااي  

 (   43:    3. )   ية مبا جيعل املتعمل فعاال واجيابيا طول الوقتاملعمل ايل املتعمل وجيعهل حمور العملية التعلمي 

الوضع اجلديد    ومن هذا فقد كشفت هذه الازمة نقاط القوة والضعف يف التعلمي من خالل التعامل مع هذه الازمة ومدى تأ قمل أ عضاء هيئات التدريس عيل هذا 
التحتية البنية  السابقة وكذكل ضعف  الرمغ من ضعف اخلربات  التعلميية يف حتسني     عيل  تقدمة املؤسسات  انتشار الانرتنيت زاد الاهامتم ابدلور اذلي  ،مفنذ 

 خمرجات التعلمي والازدهار احلضاري يف خمتلف جماالت احلياة الاجامتعية والاقتصادية والثقافية وخدمة العملية التعلميية .

ن سبب عزوف بعض أ عضاء هيئة التدريس عن اس تخدام  ان البحث يف اجتاهات أ عضاء هيئة التدريس يف التعلمي وأ مهيهت ا، أ مه من معرفة التعلمي الالكرتوين، واإ
اسوب اثلثًا، واحلل هو رضورة  التعلمي الالكرتوين يف التعلمي راجع اإىل عدم الوعي بأ مهية هذه التقنية أ واًل، وعدم القدرة عىل الاس تخدام اثنيًا، وعدم اس تخدام احل

نسانية هممة، . وتمكن أ مهية معرفة اجتاهات ال فرامعرفة اجتاهات أ عضاء   د حنو  هيئة التدريس حنو التعلمي الالكرتوين  بل ال بد أ ن يرافق ذكل الرتكزي عىل جوانب اإ
ها يؤثر يف مدى تقبل  موضوع معني يف التنبؤ ابلسلوك اذلي س يقوم به الفرد حنو هذا املوضوع، فاجتاه عضو هيئة التدريس حنو املادة ادلراس ية اليت يقوم بتعلمي

ض القائل بأ ن الاجتاه فعل  الطالب ملفاهمي وخربات تكل املادة وتوظيفه لها، ومن مث يتأ ثر حتصيهل ادلرايس يف هذه املادة، . وتستند دراسة الاجتاهات عىل الافرتا
أ مه احملددات اليت ميكن من خال بطريقة وان دراسة الاجتاهات من  التنبؤ ابلسلوك، مفعرفة اجتاهات ال فراد حنو اس تخدام  دافعي يس تثري السلوك ويوهجه  لها 

ة دراسة الاجتاهات  احلاسوب ذات عالقة كبرية ابالس تخدام الفعيل هل، وتكوين أ فاكر خاطئة أ و سلبية عنه يسامه يف عزوف ال فراد عن اس تخدامه. ونظراً ل مهي 
تعلمي الالكرتوين وحتديد نقاط القوة والضعف يف تطبيق التعلمي الالكرتوين بلكية الرتبية البدنية  جاءت هذه ادلراسة ال معرفة اجتاه أ عضاء هيئة التدريس حنو ال 

ت فكرة ادلراسة ويه معرفة  وعلوم الرايضة تعد من امه التحدايت اما التعلمي بصفة عامة والتعلمي بلكيات الرتبية البدنية وعلوم الرايضة بصفة خاصة ، ومن هنا جاء
 (   19هيئة التدريس بلكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة حنو التعلمي الالكرتوين يف ظل جاحئة كوروان ) كوفيد اجتاهات أ عضاء 

 اهداف ادلراسة  

(    19فيد  كوروان ) كو   تسعي ادلراسة ايل التعرف عيل اجتاهات أ عضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة حنو التعلمي الالكرتوين يف ضل جاحئة
 من خالل : 

 اجتاهات أ عضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة من انحية الوسائل والتقنيات .  -1

 .  اجتاهات أ عضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة من انحية احملتوى الالكرتوين -2

 . لوم الرايضة من انحية فاعليات التدريساجتاهات أ عضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية البدنية وع  -3

 .  اجتاهات أ عضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة من انحية التفاعل -4

  اجتاهات أ عضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة من انحية التقيمي. -5

 تساؤالت ادلراسة  

 الرتبية البدنية وعلوم الرايضة للوسائل والتقنيات الالكرتونية؟ ما اجتاهات أ عضاء هيئة التدريس بلكية  -1

 ؟  ما اجتاهات أ عضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة للمحتوي الالكرتوين -2

 ما اجتاهات أ عضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة من لفاعليات التدريس الالكرتونية ؟    -3
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 ما اجتاهات أ عضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة للتفاعل مع التعلمي الالكرتوين ؟   -4

  ما اجتاهات أ عضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة للتقمي الالكرتوين ؟   -5

 امه املصطلحات املس تخدمة  

 التعلمي الالكرتوين  

لكرتونية رمقية متاكمةل تس هتدف بناء املقررات وتوصيلها بواسطة الش باكت الالكرتونية "   " هو نظام تفاعيل للتعلمي عن بعد يقدم للمتعمل ويعمتد عيل بيئة اإ
 (16   :356   ) 

 ادلراسات السابقة    

القصبة املفرق من وجمه نظرمديري    : بعنوان " واقع توظيف التعمل عن بعد بسبب مرض الكوروان يف مدارس   2020منرية عبد الكرمي الشديقات  دراسة .  - 1
   املدارس فهيا " 

ق هدف  هدفت ادلارسة التعرف اإىل واقع توظيف التعلمي عن بعد بسب مرض الكوروان يف مدارس قصبة املفرق من وهجة نظر مديري املدارس فهيا ولتحقي
مدير ومديرة يف    145املعريف، و املهاري، والتقوميي عىل عينة مكونة من  ادلارسة، مت اس تخدام املهنج الوصفي حيث مت تطوير استبانه مكونة من ثالثة جماالت  

بدرجة   .مدارس قصبة املفرق الكوروان من وهجة نظر مديري مدارس قصبة املفرق جاء  التعلمي عن بعد بسب مرض  أ ن واقع توظيف  النتاجئ  وأ ظهرت امه  
ت دالةل اإحصائية يف تقدي ا رت أ ف ا رد عينة ادلارسة لواقع توظيف التعلمي عن بعد  كام أ ظهرت النتاجئ وجود فروق ذا   2.49متوسطة، ومبتوسط حسايب  

 تقدي ا  بسب مرض الكوروان من وهجة نظر مديري مدارس قصبة املفرق تبعًا ملتغري اجلنس وذكل لصاحل الاانث، وعدم وجود فروق ذات دالةل اإحصائية يف
يف    .ن بعد بسب مرض الكوروان من وهجة نظر مديري مدارس قصبة املفرق تبعًا ملتغري املرحةل ادل ا رس يةرت أ ف ا رد عينة ادلارسة لواقع توظيف التعلمي ع

علمي عن بعد يف العملية  ضوء نتاجئ ادل ا رسة أ وصت الباحثة برضورة عقد و ا زرة الرتبية والتعلمي ملزيد من ادلو ا رت والورش التدريبية املتخصصة يف جمال الت 
 (   21) .علمني والاداريني، وتطوير وتدريب الطلبة عىل هما ا رت التكنولوجيا احلديثةالتعلميية للم

: بعنوان " جاهزية معلمي املرحةل ال ساس ية الاويل يف املدارس احلكومية يف مديرية تربية انبلس    2019دراسة . جمدي محمد حناوي ، رؤوان نضال جنم  - 2
 املعيقات (   – الاجتاهات    – الكفاايت  لتوظيف التعلمي الالكرتوين " )  

لتعمل االإلكرتوين من  هدفت هذه ادلارسة اإىل التعرف اإىل درجة جاهزية معلمي املرحةل ال ساس ية ال وىل يف املدارس احلكومية يف مديرية تربية انبلس، لتوظيف ا
مه، وكذكل درجة معيقات تطبيقه من وهجة نظرمه، اوعمتدت ادلارسة املهنج  خالل البحث يف درجة اجتاهاهتم حنو التعمل االإلكرتوين، ومس توى كفاايهتم يف اس تخدا

فلسطني، والبالغ عددمه    الوصفي التحلييل والارتباطي، وتكون جممتع ادلارسة من معلمي املرحةل ال ساس ية ال وىل يف املدارس احلكومية يف مديرية تربية انبلس يف
 :معلامً ومعلمًة، وقد توصلت ادلارسة اإىل النتاجئ الآتية 120ابلطريقة العنقودية العشوائية والبالغ عددمه  معلامُ ومعلمًة، وتأ لفت عينة ادلارسة  617

 ادلرجة اللكية للمجاالت الثالثة (الكفاايت، والاجتاهات، واملعيقات) اكنت مرتفعة( -
نرتنت، وعدد ادل و ا رت يف جمال  رياتملتغعدم وجود فروق ذات دالةل اإحصائية يف جمايل (الاجتاهات واملعيقات) تعزى   - : العمر، ومعدل الاس تخدام اليويم لالإ

 املتغرياتتكنولوجيا املعلومات. يف حني وجود فروق ذات دالةل اإحصائية يف جمال (الكفاايتتعزى لهذه 
رحةل ال ساس ية ال وىل ودرجة اجتاهاهتم حنو توظيفه يف  وجود عالقة موجبة (طردية) ذات دالةل اإحصائية بني مس توى كفاايت التعمل االإلكرتوين دلى معلمي امل -

ن وهجة نظر معلمهيا  هذه املرحةل. ووجود عالقة سالبة (عكس ية) ذات دالةل اإحصائية بني درجة معيقات توظيف التعمل االإلكرتوين يف املرحةل ال ساس ية ال وىل م
 (  18ودرجة اجتاهاهتم حنو هذا التوظيف . ) 

:بعنوان "  اإجتاهات املعلمني حنو اس تخدام التعلمي االإلكرتوين يف تدريس الرتبية الرايضية    2016نوار العنتبيل ، نواف بندر سلامين اخلطاف    دراسة . حامدة عيد   - 3
   ذلوي االإحتياجات " 

ية ذلوي االإحتياجات اخلاصة بدوةل الكويت  اإس هتدفت هذه ادلراسة اإىل التعرف عىل اإجتاهات املعلمني حنو اس تخدام التعلمي االإلكرتوين يف تدريس الرتبية الرايض 
االإحتياجات اخلاصة    وذكل من خالل التعرف عىل اإجتاهات لك من املعلمني حنو ختطيط املهنج عند اس تخدام التعلمي االإلكرتوين يف تدريس الرتبية الرايضية ذلوي

س تخدام التعلمي االإلكرتوين يف تدريس  ، دور املعمل عند اس تخدام التعلمي االإلكرتوين يف تدريس الرتبية الرايضية ذلو  ي االإحتياجات اخلاصة ، دور املتعمل عند اإ
االإحتياجات اخلاصة ،  الرتبية الرايضية ذلوي االإحتياجات اخلاصة ، طرق التدريس املناس بة عند اس تخدام التعلمي االإلكرتوين يف تدريس الرتبية الرايضية ذلوي  
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لمي االإلكرتوين يف تدريس الرتبية الرايضية ذلوي االإحتياجات اخلاصة ، أ ساليب التقومي املناس بة اإجتاهات عند اس تخدام  مكوانت البيئة الصفية عند اس تخدام التع
س تخدم الباحث املهنج الوصفى ابل سلوب املسحي ملالءمته لطب  يعة ادلراسة ، ومت  التعلمي االإلكرتوين يف تدريس الرتبية الرايضية ذلوي االإحتياجات اخلاصة واإ

 300روانية واكن عددمه )  يار عينة البحث العينة ابلطريقة العشوائية من بني مدريس الرتبية البدنية مبدارس الرتبية اخلاصة مبحافظات ال محدي ، اجلهراء ، والفاإخت 

اصة ، حتديث املواقع والربامج التعلميية  ( مفحوصا ، واكنت أ مه النتاجئ: اس تخدام تقنيات التعلمي االإلكرتوين احلديثة يف مواقف التدريس ذلوي االإحتياجات اخل
لعميل والنظري ذلوي  هبدف تعديل وحتديث املعلومات واملوضوعات املقدمة للمتعلمني من ذوي االإحتياجات اخلاصة ، تقومي الربط بني جانيب العملية التعلميية ا

 (  8االإحتياجات اخلاصة . ) 
اجتاهات اجملمتع التعلميي مبنطقة تبوك حنو تطبيق التعمل االإلكرتوين، جمةل العلوم الرتبوية والنفس ية    : بعنوان "   2014دراسة .عبد القادر بن عبيد هللا امحلريي  - 4

 البحرين " 
الباحث مقياس    وهدفت اإىل التعرف اإىل اجتاهات اجملمتع التعلميي مبنطقة تبوك حنو تطبيق التعمل االإلكرتوين يف ضوء بعض املتغي ا رت، ولتحقيق ذكل طبق    

عام ومعلامته، وأ عضاء هيئة التدريس اجتاه اجملمتع التعلميي حنو تطبيق التعمل االإلكرتوين عىل عينة عشوائية مشلت طلبة التعلمي العايل والتعلمي العام ومعلمي التعلمي ال
وانت اجملمتع التعلميي مبنطقة تبوك حنوتطبيق التعمل االإلكرتوين اإجيابية  ) فرداً. وكشفت النتاجئ أ ن اجتاهات لك مك  13025يف جامعة تبوك، وبلغ جحم العينة اللكي (  

 (   14).وعالية، وأ نه ال توجد فروق داةل اإحصائيًا يف اجتاهات املعلمني واملعلامت تعزى للنوع واملرحةل التعلميية اليت يعملون هبا 
لكرتوين بنظام مودل يف طرق تدريس ادلارسات الاجامتعية عىل  : بعنو   2014دراسة . هبة هللا حلمي عبد الفتاح ؛ مروة حسني اسامعيل - 5 ان " فاعلية مقرر اإ

 حتقيق نواجت التعمل دلى الطالب املعمل  "  
لكرتوين بنظام املوديل، يف طرق تدريس ادلارسات الاجامتعية، عىل حتقيق نواجت التعمل دلى الطالب ا و  رتبية، ملعمل بلكية الهدفت اإىل التعرف عىل فاعلية مقرر اإ

بار املهاري، ومقياس  واس تخدم الباحثان املهنج الوصفي التحلييل واملهنج ش به التجرييب؛ لتحقيق أ هداف ادلارسة، واس تخدم الباحثان الاختبار التحصييل والاخت 
الفرقة ال ا ربعة شعبة د ا رسات اجامتعية بلكية ( طالب اً وطالبة من طلبة    35الاجتاه حنو املقرارت االإلكرتونية ك دوات لدلارسة، وتكونت عينة ادل ا رسة من )  

مها ا رت التدريس ية دلى ال فراد  الرتبية جبامعة عني مشس. وتوصلت نتاجئ ادل ا رسة اإىل فاعلية املقرر االإلكرتوين بنظام املودل يف تمنية اجلانب التحصييل واملهاري لل
 (  24)  .مجموعة البحث

مدى وعي املعلمني مبفهوم التعمل االإلكرتوين وواقع اس تخداهمم اإايه يف التد ريس يف مديرية تربية عامن    : بعنوان "   2012الصاريرة  دراسة . جامل العساف ، خادل  - 6
 الثانية "  

(    350ادلارسة من )  وهدفت اإىل تقيص مدى وعي املعلمني مبفهوم التعمل االإلكرتوين، وواقع اس تخداهمم هل يف التدريس يف مديرية عامن الثانية، وتكونت عينة  
صلت نتاجئ ادلارسة اإىل  معلامً ومعلمًة ، مت اختيارمه ابلطريقة العشوائية البس يطة، واعمتدت ادلارسة املهنج الوصفي، واس تخدمت الاستبانة مجلع البياانت، وتو 

درجة متوسطة يف اس تخداهمم هل، مع وجود فروق ذات دالةل  وجود درجة فوق املتوسطة من الوعي دلى املعلمني مبفهوم التعمل االإلكرتوين، كام أ شارت اإىل وجود  
للتعمل االإلكرتوين  اإحصائية يف متوسط وعي املعلمني مبوضوع التعمل االإلكرتوين وملصلحة اذلكور، وكذكل وجود فروق ذات دالةل اإحصائية يف اس تخدام املعلمني  

 (   6وملصلحة االإانث) 
 : بعنوان " صور التعمل االإلكرتوين اليت ميارسها املعلمون يف املدارس اخلاصة يف عامن "    2004دراسة . تيسري محمد اخلوادلة  - 7

يت يعمل   ادلراس ية الوهدفت ادلراسة التعرف عىل صور التعمل االإلكرتوين الظاهرة يف ممارسات املعلمني يف املدارس اخلاصة ، وأ ثر لك من ختصص املعمل واملرحةل
( معلام ومعلمة للمرحةل ال ساس ية ، ومتثلت    120( معلام ومعلمة للمرحةل الثانوية و)    120( معلام ومعلمة بواقع )     240فهيا املعمل ، وتكونت عينة ادلراسة من ) 

لكرتونية ، البحث االإلكرتوين عرب حمراكت  أ مه اس تنتاجات ادلراسة يف : أ برز صور التعمل االإلكرتوين اليت وقعت مضن االإس تخدام العايل اكنت  االإتصا ل مبدارس اإ
عداد املرشوعات الطالبية احملوس بة.  )   (   5البحث ، الربيد االإلكرتوين ، اإ

 بعنوان " مدى اسهام تكنولوجيا التعلمي يف ابرمج التعمل عن بعد ابجلامعات السودانية "   2014دراسة عصام احلسن  - 8
لوجيا التعلمي مبفهوهما الشامل املعارص يف ب ا رمج التعمل عن بعد املنفذه يف اجلامعات السودانية بمنطهيا ال حادي اخملتلط،  هدفت التعرف اإىل مدى اسهام تكنو  

ن  جامعة السودا  تكونت جممتع ادلارسة من ثالث جامعات مشلت جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا وجامعة الزعمي ال زهري وجامعة خبت الرضا ابالضافة اىل 
مفحوصًا مت اختيارها ابلطريقة العشوائية، وابس تخدام    152املفتوحة ذات المنط ال حادي، حيث قام الباحث بتصممي استبانة مت توزيعها عىل عينة مكونه من   

ا رمج التعمل عن بعد ظهر بدرجة ضعيفة  املهنج الوصفي التحلييل، وقد أ ظهرت نتاجئ ادل ا رسة أ  ن درجة اسهام تكنولوجيا التعلمي مبفهوهما الشامل املعارص يف ب  
السودان املفتوحة، كام  كام أ ظهرت نتاجئ ادل ا رسة وجود فروق ذات دالةل احصائية ملدى اسهام تكنولوجيا التعلمي وذكل لصاحل المنط ال حادي املمتثل يف جامعة  

نوات اخلربة وتبنت عدد من التوصيات مهنا تبين أ سلوب التعلمي عن  وأ ظهرت عدم وجود فروق ذات دالةل احصائية بني اس تجاابت العينة تعزى للتخصص وس  
 (  15) .بعد اجلامعات السودانية
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 اإجراءات ادلراسة  
 مهنج ادلراسة  

 اس تخدمت الباحثات املهنج الوصفي النه اكرث مالمئة الإجراءات ادلراسة . 

 جممتع ادلراسة  

عادة  قامت الباحثات بأ جراء مسح شامل ل عضاء هيئة   التدريس بلكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة ابقساهما الثالث ) الرتبية البدنية " التدريس " ، التدريب ، اإ
  (  يوحض التوصيف   2()    1( عضو هيئة التدريس ببلكية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة  واجلدول )  167التاهيل والعالج الطبيعي ( حيث بلغ جممتع ادلراسة)

 الاحصايئ جملمتع ادلراسة . 

التوصيف الاحصايئ جملمتع ادلراسة (  1جدول رمق )   

   أ عضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة طرابلس 

 النس بة  اجملموع  متعاون  قار  اجلنس  البيان  ت 

 ادلكتوراه  1
 79 ذكور 

 

107  %64.071  
 28 اانث 

 املاجس تري 2
 24 ذكور 

26 15.568 %  
 2 اانث 

 املعيدين  3
 4 ذكور 

5   %2.994  
 1 اانث 

 املوفدين  4
 7 ذكور 

10   %5.988  
 3 اانث 

% 100 167 9 158 اجملموع   

 عينة ادلراسة  
(    50راسة )  قامت الباحثات ابختيار عينة ادلراسة بطريقة عشوائية من أ عضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة حيث بلغت عينة ادل      

 % (    29.940عضو هيئة تدريس  بنس بة ) 
 ادوات مجع البياانت   

 كل عيل النحو التايل : اعمتدت الباحثات عيل اساليب يف اعداد ادوات مجع البياانت وذ
 اسلوب ادلراسة املكتبية   -1

عىل املراجع واليت متثلت يف الكتب والبحوث والرسائل    الاطالع اس تخدم هذا ال سلوب هبدف التعرف عىل مجموعة املفاهمي النظرية للبحث من خالل  
رارات والنرشات ذات  العلمية وكذكل التقارير والندوات واملؤمترات ذات العالقة مبوضوع ادلراسة  ، ابالإضافة اإىل منشورات الوسائط املتعددة والقوانني والق

 العالقة . 

 املقابةل الشخصية  -1

بالت خشصية مع بعض أ عضاء هيئة التدريس بغرض احلصول عيل بعض البياانت الىت تتعلق ابملادة التعلميية الالكرتونية  قامت الباحثات ابجراء عدة مقا       
 ومدي اس تخداهمم لتقنية التعلمي الالكرتوين   

ساس ية ويه من أ كرث أ دوات مجع  واس هتدف هذا ال سلوب االإجابة عىل التساؤالت بشأ ن مشلكة ادلراسة  ، وحتقق ذكل من خالل الاس تعانة بأ داة مهنجية أ  
ياانت عن الظروف  البياانت ش يوعًا يف البحوث الرتبوية أ ال ويه اس امترة الاس تبيان ، وذكل من أ جل مجع أ كرب قدر ممكن من املعلومات واحلقائق وجتميع الب 

 (    66:    23وال ساليب القامئة ابلفعل . )  
 اس امثرة الاس تبيان .  2



  

  

 65 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة طرابلس 

 

                                                 /       2021 
ISSN 2518-5470 

 الا ويه :  ل س تبيان لالإجابة عن تساءالت البحث حيث مرت تصممي الاس امثرة بعدة مراحاس تخدمت الباحثات اس امثرة ا

عادة الصياغة  .1 عديد  : وفهيا ُعرضت القامئة عىل مجموعة من اخلرباء املتخصصني يف التعلمي والتعلمي الالكرتوين  )ال اكدمييني واملامرسني( ، وقد أ بدوا ال  مرحةل اإ

( عبارة  يف    29باحثات يف اعتبارهن عند صياغهتن اس امترة الاس تبيان يف صورهتا ال ولية حيث تكونت الاس تبيان من )  ال   ا اختذهت من املالحظات اليت  

بعض العبارات   حبذف بعض التعديالت   ابالإضافةم مالحظاهت  واأ بد   ن ، واذليمجموعة من أ ساتذة اخملتصني  صورهتا الاولية من مخس حماور ، مت عرضها عيل  

ضافة بعض الفقراتالباحثات قامت بناء عليه و   ( يوحض ذكل    2( ) 1ال خرى مرفق رمق )  حبذف بعض الفقرات وتعديل واإ

، حبيث تكونت من مجموعة ال جزاء ، لك واحد    والباحثات: متت الصياغة الهنائية الس امترة الاس تبيان عىل ضوء مالحظات اخلرباء    مرحةل الصياغة الهنائية .2

 دة أ جزاء رئيس ية يه كام ييل وفقا لرتتيهبا : حيتوي عيل ع

 ( عبارات .   6اجلزء ال ول : تضمن عىل املعلومات ال ولية للمبحوثني تضمنت عيل  )  
عيل النحو    الاس امترةاجتاهات أ عضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة حنو التعلمي الالكرتوين  واكنت  مت تصمميه هبدف التعرف عىل  اجلزء الثاين :  

 التايل  : 
( عبارات    4)   ( معايري ومتكون من 5ة التدريس ابللكية حنو التعلمي الالكرتوين من انحية الوسائل والتقنيات  ابس تخدام )  ئاحملور ال ول : ابجتاهات أ عضاء هي 

 ، وتمت االإجابة عيل هذه العبارات عيل مقياس تدرجيي. 

(    4( معايري ومتكون من )    5ابس تخدام )     االإلكرتوين   احملتوية التدريس ابللكية حنو التعلمي الالكرتوين من انحية  ئاحملور الثاين : يتعلق ابجتاهات أ عضاء هي 
 . عبارات ، وتمت االإجابة عيل هذه العبارات عيل مقياس تدرجيي 

(  5( معايري ومتكون من )    5التدريس ابس تخدام )    فعالياتة التدريس ابللكية حنو التعلمي الالكرتوين من انحية  ئاحملور الثالث: يتعلق ابجتاهات أ عضاء هي 
 جابة عيل هذه العبارات عيل مقياس تدرجيي. عبارات ، وتمت االإ 

( عبارات ، وتمت    4( معايري ومتكون من )  5ة التدريس ابللكية حنو التعلمي الالكرتوين من انحية التفاعل ابس تخدام )  ئاحملور الرابع: يتعلق ابجتاهات أ عضاء هي 

 االإجابة عيل هذه العبارات عيل مقياس تدرجيي. 

( عبارات ، وتمت    3( معايري ومتكون من )    5ابس تخدام )    التقيمية التدريس ابللكية حنو التعلمي الالكرتوين من انحية  ئاهات أ عضاء هي احملور اخلامس: يتعلق ابجت

 االإجابة عيل هذه العبارات عيل مقياس تدرجيي. 

 وللخروج بنتاجئ علمية دقيقة لهذه ادلراسة  قامت الباحثات ابس تخدام االإجابة عن الفقرات ويه: 

()    5غري موافق ، غري موافق بشدة (، وترتمج هذه التقديرات الوصفية اإيل تقديرات رمقية عىل أ ساس ختصيص ال رقام )    يال ادر ) موافق بشدة , موافق ، ،   
ضوعة أ مام لك بند  املو   التقدير  فئات  من   واحدة  أ مام(  √( لالًك مهنا, واكن يطلب من املبحوث قراءة لك بند من بنود املقياس بدقة مت يضع )1(،) 2(،)3()  4

 ( يوحض الصورة الاولية والهنائية الس امترة الاس تبيان موضوع ادلراسة   2( )      1حبيث تعكس العالمات املوضوعة أ مام البنود اإجاابت املبحوثني . واملرفق رمق )    
 ادلراسة الاس تطالعية 

 م واليت سعت من خاللها ايل التحقق من الاهداف التالية : 2021_  1_  14ايل  2021_ 1_  2دراسة اس تطالعية يف الفرتة  بأ جراءقامت الباحثات 

 ، والتحقق من وضوح فقرات وتعلاميهتا. الس امترة الاس تبيان التعرف عىل مدى تقبل املبحوثني  .1

 املدى الزمين الالزم لتطبيقها. مجلع البياانت ، وضبط اس امترة الاس تبيان  التدريب عىل تطبيق  .2

 املس تخدمة.  اس امترة الاس تبياناس تكشاف صدق وثبات  .3
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 اس تخراج معايري الصدق والثبات لالس تبيان : 
 صدق أ داة ادلراسة ) اس امثرة الاس تبيان ( : - أ  

 رهتا عىل قياس املتغريات، قامت الباحثات اباليت: لتحقيق صدق أ دوات ادلراسة  والتأ كد من دقة فقراهتا وتناسقها وتوافقها ومالءمهتا للبيئة ادلراسة، وقد 
س تجابة الباحثات لآراء اس امترة الاس تبيان  عرضت الباحثات  تقدير صدق احملتوى:  - 1 عىل مجموعة من احملمكني املتخصصني يف اجملاالت املتصةل مبوضوع ادلراسة ، ، وقد اإ

جراء ما يلزم من حذف وتعديل يف     (.1- ضوء مقرتحاهتم حىت خرجت اإس امترة االإس تبيان يف صورهتا الهنائية، )ملحق رمقالسادة احملمكني ومقنا ابإ
 

عىل مفردات العينة، وذكل حبساب معامالت االإرتباط بني لك فقرة وادلرجة اللكية    الاس تبيان  الس امترة قامت الباحثات حبساب االإتساق ادلاخيل    :صدق االإتساق ادلاخيل - 2
ليه واكنت   ليه اكنت داةل عند مس توى معنويةللمحور اذلي تنمتي اإ ابلغالب،   (0.01) أ ن معامالت االإرتباط بني لك فقرة من فقرات احملور وادلرجة اللكية لفقراته اذلي تنمتي اإ

 تبيان صادقة ملا وضعت لقياسه، وهذا يؤكد أ ن اإس امترة االإس تبيان تمتتع بدرجة عالية من االإتساق ادلاخيل.وبذكل تعترب فقرات االإس  
 

لفا للثبات( ابس تخدام الاس تبيانثبات أ داة ادلراسة  )  . ب   :اختبار أ 
حدة ، فقد مت حســاب معامل ثبات من خالل  من اجل اختبار ثبات الاســ تبيان وللتأ كد من مصــداقية املســ تجوبني يف االإجابة عن أ ســ ئةل ، وللك متغري عيل 

(  ، حيث تعمتد الطريقة عىل Chronback Alphaحلساب معامل أ لفا كرونباخ  )  ( spss )اس تخدام طريقة أ لــفا من احلقيبة االإحصــائية للعــلوم الاجمتــاعية  
  % أ و أ كرث . حيث قامت الباحثات بتوزيع اسـ امثرة الاسـ تبيان عيل  60ملعامل أ لفا يه الاتسـاق يف أ داء الفرد من فقرة اإىل أ خرى ، وان القمية املقبوةل اإحصـائيا  

 ( أ ايم . واجلدول رمق    5( أ عضـاء هيئة تدريس من جممتع ادلراسـة والكن من خارج العينة ال سـاسـ ية ومت توزيع الاسـ امثرة مرة أ خرى عيل نفس العينة بعد )    10)  
 ( يوحض ذكل .  3) 

 الاس تبيان    الس امترة   أ لفا كرونباخ( معامل الثبات) (  قميت  3جدول ) 
 

 اجملـــــــــــــال  م 
متوسط درجات  

 املقياس 
 تباين املقياس 

مؤرش  
 الثبات 

 معامالت أ لفا 

 0.923 0.681 24.276 41.120 اجتاهات أ عضاء هيئة التدريس حنو التعلمي االإلكرتوين من انحية الوسائل والتقنيات   1

 0.924 0.636 24.877 41.091 اجتاهات أ عضاء هيئة التدريس حنو التعلمي االإلكرتوين من انحية احملتوى الالكرتوين  2

 0.924 0.635 25.050 41.133 اجتاهات أ عضاء هيئة التدريس حنو التعلمي االإلكرتوين من انحية فعاليات التدريس   3

 0.920 0.783 24.045 41.118 اجتاهات أ عضاء هيئة التدريس حنو التعلمي الاكرتوين من انحية التفاعل  4

 0.920 0.791 24.074 41.082 الاكرتوين من انحية التقيمي اجتاهات أ عضاء هيئة التدريس حنو التعلمي   5

 ( مما يدل عيل ثبات اس امترة الاس تبيان  0.924 – 0.920بلغت معامل الفا مابني ) 

 ادلراسة الاساس ية 

   2021. 3. 12ايل  2021.  3.  1قام ادلارسني بعد أ ن وضعوا اس امترة الاس تبيان يف صورته الهنائية بتوزيع الاس تبيان عيل عينة ادلراسة يف الفرتة من     

 الاساليب الاحصائية املس تخدمة  
دخالها اإىل احلاسب الآيل وذكل من خالل أ وراق العمل امللحقة ابلربانمج االإحصايئ مت ترمزي اإجاابت أ ف )حزمة   SPSSراد العينة عىل أ س ئةل اس امثرة الاس تبيان واإ

سني املعاجلات  وقد اس تخدم ادلار الربامج االإحصائية للعلوم الاجامتعية( واملعدة خصيصًا لهذا الغرض، ابس امثرة الاس تبيان من خالل متوسط اإجاابت الفقرات  
 الاحصائية التالية : 

 مقايس الزنعة املركزية -

 معامل الاختالف -

 معامل أ لفا كرو نباخ -
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 النس بة املئوية  -
 عرض النتاجئ ومناقش هتا  

اجئ وبناءا  لتحقيق اهداف ادلراسة مت وضع اس امثرة اس تبيان مشلت مخس جماالت ، حيث مت بناهئا ابس تخدام مقياس ليكر خاميس الابعاد هبدف تفسري النت      
 عيل توزيع املتوسطات والنسب املئوية ايل فيئات وتقريب قمي املتوسطات ايل الوزن الرمقي للرتب عيل النحو التايل :  

 
 

 ( يوحض النسب املئوية للرتب   2جدول رمق )  

 الفقرات  ت 
موافق  
 بشدة 

 الادري  موافق 
غري  
 موافق 

غري  
موافق  
 بشدة 

 -  -  % 12 % 48 % 40 أ س تطيع تصممي مادة دراس ية بسهوةل ويس  .1
 % 8 % 40 % 14 % 26 % 12 رسعة الانرتنيت مناس بة وأ س تطيع عرض احملارضة دون أ ي انقطاع  .2
 % 4 % 20 % 8 % 52 % 16 معلومات اكفية املواقع اخلاص ابملادة التعلميية توفري   .3
 % 2 % 36 % 14 % 28 % 20 توجد مساعدة فنية مالمئة من اجلامعة تسهل اس تخدام الوسائل التكنولوجية ابملادة التعلميية  .4
لكرتونية املعروضة للامدة التعلميية شامل ووايف  5  -  % 26 % 8 % 50 % 16 املواقع االإ
لكرتونية معروضه بشلك ش يق وغري ممل وسهةل الوصول  6  % 2 % 34 % 20 % 28 % 16 املواقع االإ
لكرتونيا تساوي تكل اليت نقوم برشهحا ابلطريقة التقليدية  7  % 2 % 24 % 18 % 46 % 14 املعلومات اليت مت تصمميها اإ
 -  % 22 % 12 % 54 % 12 التعلمي يش متل احملتوى الالكرتوين عىل متارين وواجبات تساعد الطالب يف   8
ماكنية اس تخدام أ كرث يف فهم املادة العلمية بشلك وواحض  9  -  % 16 % 10 % 44 % 30 اإ

لكرتونيا زودين مبهارات وخربات اخري اضافية  10  -  % 14 % 4 % 54 % 28 عرض املادة العلمية اإ
 -  % 4 % 2 % 62 % 32 والربجمة الالكرتونية اس تخدام أ سلوب التعلمي عن بعد طور همارات التفكري اذلايت   11
 % 2 % 10 % 8 % 54 % 26 اشعر ابرتياح عام نتيجة تصممي وتنفيذ احملتوي التعلميي الالكرتوين   12
لكرتونية  13  % 2 % 22 % 12 % 46 % 18 هناك مشألك ومعوقات تصممي وتنفيذ املادة االإ
 -  % 12 % 14 % 56 % 18 بعد واقوم ابالإجابة علهيا أ س تطيع طرح أ ي تساؤالت واس تفسارات اثناء التعلمي عن   14
 % 4 % 16 % 12 % 50 % 18 ارسال واس تالم املواد التعلميية اكن دون عوائق تذكر  15
لكرتونيا  16  % 2 % 24 % 22 % 38 % 14 هناك تنس يق مس متر بيين وبني أ عضاء هيئة التدريس حول حمتوى املادة اليت أ قوم بتدريسها اإ
 -  % 8 % 18 % 58 % 16 أ سلوب احملأاكة عند احلاجة يمت اس تخدام   17
 -  % 4 % 8 % 66 % 22 يمت التقيمي بشلك مس متر اثناء وبعد معلية التعلمي عن بعد  18
 % 6 % 10 % 22 % 46 % 18 أ ساليب التقيمي املتبعة مناس بة وتمت بطرق متنوعة  19
 % 6 % 22 % 10 % 40 % 22 اعتقد ان الاختبارات عن بعد وس يةل مناس بة لتقيمي تعلميي  20

% ( لرتبة املوافق ، يف حني اقل نس بة ) صفرا ( لرتبة لك من غري  66( واخلاص ابلنسب املئوية للرتب ان اعيل نس بة تراوحت )  2يتضح من اجلدول رمق )  
 موافق ، غري مولفق بشدة ، ابختالف يف الفقرات .  

 واجتاهات العينة الس امثرة الاس تبيان ( يوحض املتوسطات احلسابية والنسب املئوية    3جدول رمق )  
الوسط   الفقرات  ت 

 احلسايب 
 اجتاه العينة  الرتبة  النس بة املئوية 

 موافق بشدة  1 % 85.6 4.28 أ س تطيع تصممي مادة دراس ية بسهوةل ويس  .1
 ال ادري  20 % 58.8 2.94 رسعة الانرتنيت مناس بة وأ س تطيع عرض احملارضة دون أ ي انقطاع  .2
 موافق  14 % 71.2 3.56 معلومات اكفية املواقع اخلاص ابملادة التعلميية توفري   .3
 ال ادري  18 % 65.6 3.28 توجد مساعدة فنية مالمئة من اجلامعة تسهل اس تخدام الوسائل التكنولوجية   .4
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لكرتونية املعروضة للامدة التعلميية شامل ووايف  5  موافق  11 % 71.2 3.56 املواقع االإ
لكرتونية معروضه بشلك ش يق وغري ممل وسهةل الوصول  6  ال ادري  19 % 64.4 3.22 املواقع االإ
لكرتونيا تساوي تكل اليت نقوم برشهحا ابلطريقة التقليدية  7  موافق  10 % 71.6 3.58 املعلومات اليت مت تصمميها اإ
 موافق  12 % 65.6 3.65 التعلمي يش متل احملتوى الالكرتوين عىل متارين وواجبات تساعد الطالب يف   8
ماكنية اس تخدام أ كرث يف فهم املادة العلمية بشلك وواحض  9  موافق  6 % 77.6 3.88 اإ

لكرتونيا زودين مبهارات وخربات اخري اضافية  10  موافق  4 % 79.2 3.96 عرض املادة العلمية اإ
 موافق بشدة  2 % 84.4 4.22 والربجمة الالكرتونية اس تخدام أ سلوب التعلمي عن بعد طور همارات التفكري اذلايت   11
 موافق  5 % 78.8 3.94 اشعر ابرتياح عام نتيجة تصممي وتنفيذ احملتوي التعلميي الالكرتوين   12
لكرتونية  13  موافق  13 % 65.6 3.56 هناك مشألك ومعوقات تصممي وتنفيذ املادة االإ
 موافق  8 % 76.0 3.80 التعلمي عن بعد واقوم ابالإجابة علهيا أ س تطيع طرح أ ي تساؤالت واس تفسارات اثناء   14
 موافق  15 % 70.4 3.52 ارسال واس تالم املواد التعلميية اكن دون عوائق تذكر  15
 ال ادري  17 % 67.6 3.38 هناك تنس يق مس متر بيين وبني أ عضاء هيئة التدريس حول حمتوى املادة   16
 موافق  7 % 76.4 3.82 يمت اس تخدام أ سلوب احملأاكة عند احلاجة  17
 موافق  3 % 81.2 4.06 يمت التقيمي بشلك مس متر اثناء وبعد معلية التعلمي عن بعد  18
 موافق  9 % 72.0 3.60 املتبعة مناس بة وتمت بطرق متنوعة أ ساليب التقيمي   19
 موافق  16 %   70.0 3.50 اعتقد ان الاختبارات عن بعد وس يةل مناس بة لتقيمي تعلميي  20

( واجتاهات العينة   58.8ايل    85.6( وان النسب املئوية تراوحت مابني )    2.94  –  4.28( ان املتوسط احلسايب تراوح مابني )    3يتضح من اجلدول رمق )  
 الادري (   – موافق  – تراوحت مابني موافق بشدة 

 مناقشة النتاجئ  
ية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة عيل اس امثرة الاس تبيان أ داة ادلراسة املس تخدمة  واليت اعدت  أ ظهرت نتاجئ ادلراسة ترتيب اإجاابت أ عضاء هيئة التدريس بلك      

وههذا ماتبني خالل عرض  من قبل ادلارسني ، وقد تبني وجود تفاوات واحضا يف اجتاهات أ عضاء هيئة التدريس ابللكية حنو التعلمي الالكرتوين ) التعلمي عن بعد (  
يث أ ظهرت النتاجئ خوف دلي أ عضاء هيئة التدريس من اس تخدام التعلمي الالكرتوين ) التعلمي عن بعد وهذا ماجاء يف اإجابة عينة ادلراسة  ( ح 2اجلدول رمق ) 

للكية خاصة اب عن ) رسعة الانرتنيت مناس بة واس تطيع عرض احملارضة دون أ ي انقطاع ( وخاصة اهنا تعد من التجارب الاويل اليت يمت تدريس مقررات دراس ية
 يبدة يف ظل جاحئة كوروان  اكرتونيا يف ظل انقطاع التيار الكهرابيئ واخنفاض رسعة الانرتنيت ، كذكل اكنت جتربة التعلمي الالكرتوين ) التعليمب عن بعد جتربة جد

ودراسة جمدي حناوي وروان جنم   2020ة الشديقات حيث يعترب الانرتنيت العمود الفقري للتعلمي الالكرتوين وهذا ما اكدة ادلراسات السابقة كدراسة منري      
 (   8()   18() 21.  )   2016ودراسة حامدة العنتبيل ونواف اخلطاف  2019

نيات ين واس تخدام خمتلف التق ومن هنا اكن لالبد عيل اجلامعات الليبية بصفة عامة ولكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة بصفة خاصة ايل تبين فكرة التعلمي الالكرتو
 واخلدمات اليت يتيحها الانرتنيت يف العملية التعلميية والاس تفادة من ممزياته  

ة ، مك اكنت اجتاهات  ومن خالل اجتاه افراد العينة وجد ان اغلب افراد العينة اكن مابني موافق وموافق بشدة جملال الوسائل والتقنيات الالكرتونية املس تخدم      
اغلب اجتهاات افراد العينة ترتاوح مابني )    أ عضاء هيئة التدريس للمحتوي الالكرتوين ، موافق ومن انحية فاعلية أ عضاء هيئة التدريس للتعلمي الالكرتوين فاكنت

لتدريس حنو  ومواف بشدة ( ومن انحية تفاعل أ عضاء هيئة التدريس حنو برانمج التعلمي الاكرتوين فاكنت اجتاهاهتم موافق اسوة ابجتاهات أ عضاء هيئة ا  – موافقا  
نة ادلراسة وهو اهنم اليواهجون أ ي صعوابت يف اس تخدام التعلمي الالكرتوين  او  التقيمي ومن هنا حتققت تساوالت ادلراسة احلالية يف اغلب اإجاابت افراد عي 

ت مس مترة وعديدة دلمج  خمتلف أ نواع التكنولوجيا يف تدريس املقررات ادلراس ية وهذا يدل ان عضو هيئة التدريس بلكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف حماوال
ية احلديثة يف العملية التعلميية الس امي يف ظل جاحئة كوروان وهذا ما تؤكدة النتاجئ اليت توصل الهيا صالح ضو، ساملة املرصايت  تكنولوجيا املعلومات والوسائل التعلمي 

 (   12حيث يعد التعلمي الالكرتوين مفهوم حديث ومتطور النظمة التعلمي املرؤنه مثل التعلمي عن بعد او التعلمي املفتوح .)  2020
هنيار يف  جئ اليت توصل الهيا ادلارسني يعترب ال س تاذ هو الركزية ال ساس ية يف العملية التعلمية ) التعلمي الالكرتوين ( وغياب ال س تاذ يعين اومن خالل نتا      

لتقيمي ومن هذا البد أ ي يمل ال س تاذ  العملية التعلمية الالكرتونية وذكل من خالل حتديد للتقنيات والوسائل املعدة واخلتيار وتنظمي احملتوي الالكرتوين وحتديد كيفية ا
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يس من اس تخدام  مبختلف عنارص انشاء درس الكرتوين او كتاب اكرتونيس وااتحته عيل املنصة وهذا ما أ كدته نتاجئ هذه ادلرايسة من قدرة أ عضاء هيئة التدر 
 الربجميات اخلاصة ابنشاء درس الكرتوين . 

 الاس تنتاجات  
 يت توصل الهيا ادلارسني تبينا ماييل :  من خالل عرض ومناقشة النتاجئ ال

وقد يعود السبب يف ذكل اإىل طبيعة التعمل االإلكرتوين. حيث يساعد املعمل يف مراعاة   .أ ن اجتاهات املعلمني حنو التعمل االإلكرتوين اإجيابية بدرجة متوسطة     
اثرة ادلافعية دلهيم يصال املعلومات للطلبة واإ مبا حيتوي عليه من أ شاكل ورسومات وصور وأ لوان وحركة ولقطات فيديو وحمأاكة وبرامج    الفروق الفردية بني الطلبة واإ

لكرتوين. ابالإضافة اإىل رغبة املعلمني يف مسايرة التطور العلمي والتكنولويج. وقد يعود ايل ال    س باب التالية : حمادثة ومؤمترات مرئية ومسموعة وبريد اإ
 الالكرتوين بشلك اكيف مهنا البنية التحثية الالزمة ، ابالإضافة ايل عدم توفر ادلمع لتنفيذ هذه الاسرتاتيجيات . عدم توافر متطلبات التعلمي  -1

 عدم املام بعض ال ساتذة ابملهارات الرضورية للتعامل مع التقنيات احلديثة  -2

 بيا  يعمتد نظام التعلمي الالكرتوين عيل اس تخدام تقنية املعلومات واالتصال بشلك مطلق نس  -3

 حيتاج التعلمي الالكرتوين ايل بنية أ ساس ية لضامت تطبيقه مثل أ هجزة احلاسوب ذات النظام احلديث وش باكت وخطوط الانرتنيت   -4
 التوصيات  

 العمل عيل دمع مؤسسات التعلمي العايل لتطبيق برامج التعلمي الالكرتوين وتوظيف الكفاءات العلمية   -1

 لكرتوين رضورة وضع ضوابط ولواحئ للتعلمي الا -2

 توفري بنية تعلميية مالمئة لتطبيق التعلمي الالكرتوين   -3

 تطبيق هذه التجربة يف اجلامعات الليبية بصورة تدرجيية وفق اسرتاتيجيات حمددة بأ هداف املؤسسات التعلميية  -4

 اجراء بعض ادلراسات والبحوث العلمية لتبين تقنيات التعلمي الالكرتوين عيل أ ساس سلمي .   -5
  املراجع 

 19جتربة سلطنة عامن للتعلمي يف ظل اجلاحئة ، الش بكة اخلليجية لضامن جودة التعلمي العايل دول جملس التعاون . كوفيد   2020امحد بن مجعة الرابيم -1
لبحث العلمي ، لبنان . ص  : التحول لعرص التعمل الرمقي تقدم معريف ام تقهقر مهنجي ، املؤمتر ادلويل احلادي عرش ، مركز جيل ا  2016اممية مسيح الزين -2

12- 24  
 . 3: التعلمي االكرتوين بني الواقع واملامول ، دار الكتاب العريب ، ط  2019الس يد املعداوي -3
ادلراتسات  : واقع التعلمي الالكرتوين يف جامعة النجاح الوطنية ودوره يف حتقيق التفاعل بني املتعلمني من وهجه نظر طلبة لكية   2016تغريد محمد حنتويل  -4

  العليا برامج لكية الرتبية وأ عضاء هيئة التدريس رساةل ماجس تري غري منشورة ، جامعة النجاح ، فلسطني 
  ) صور التعمل االإلكرتوين اليت ميارسها املعلمون يف املدارس اخلاصة يف عامن ،جمةل القراءة واملعرفة ، لكية الرتبية ، جامعة عني 2004تيسري محمد اخلوادلة (   -5

 34مشس ، القاهرة ، العدد 
: مدى وعي املعلمني مبفهوم التعمل االإلكرتوين وواقع اس تخداهمم اإايه يف التد ريس يف مديرية تربية عامن الثانية، جمةل   2012جامل العساف ، خادل الصاريرة  -6

 70- 43)، ص 1)   13 –العلوم الرتبوية والنفس ية البحرين، 
 ( عيل التعلمي العايل  19ر جاحئة كوقيد ) جلسات وحلقات نقاش حول ااث -7
: اإجتاهات املعلمني حنو اس تخدام التعلمي االإلكرتوين يف تدريس الرتبية الرايضية ذلوي   2016حامدة عيد نوار العنتبيل ، نواف بندر سلامين اخلطاف -8

  االإحتياجات ، جمةل حبوث وتطوير أ نشطة علوم الرايضة
: اإجتاهات املعلمني حنو اس تخدام التعلمي االإلكرتوين يف تدريس الرتبية الرايضية ذلوي   2016العنتبيل ، نواف بندر سلامين اخلطاف حامدة عيد نوار -9

  االإحتياجات ، جمةل حبوث وتطوير أ نشطة علوم الرايضة
  19اخلليجية لضامن جودة التعلمي العايل دول جملس التعاون . كوفيد : جتربة دوةل الامارات للتعلمي يف ظل اجلاحئة ، الش بكة  2020مسرية عبد الرمحن املال   -10
اجملدل  –: واقع التعلمي الالكرتوين يف جامعة ترشين من وهجة  نظر لك من أ عضاء الهيئة التدريس ية والطلبة ، جمةل جامعة دمشق   2011سهيي عيل حسامو -11
 2011 –ملحق   -  27
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اجملدل  –الالكرتوين يف جامعة ترشين من وهجة  نظر لك من أ عضاء الهيئة التدريس ية والطلبة ، جمةل جامعة دمشق  : واقع التعلمي  2011سهيي عيل حسامو -11
 2011 –ملحق   -  27
( ،  : حتدايت تطبيق التعلمي الالكرتوين يف مؤسسات التعلمي العايل يف ظل ازمة ) جاحئة كوروان   2020صالح عبد السالم ضوء ، ساملة مفتاح املرصايت -12

  ( 2 ) ، جتارب الطالب يف ظل جاحئة كوروان ، موجز س ياسات تعلميية 2020مؤسسة عبد هللا العزيز للتعلمي ديسمرب 
 19: جتربة ممكل البحرين للتعلمي يف ظل اجلاحئة ، الش بكة اخلليجية لضامن جودة التعلمي العايل دول جملس التعاون . كوفيد  2020عائشة عبد هللا الطهامزي   -13
)    15  –:اجتاهات اجملمتع التعلميي مبنطقة تبوك حنو تطبيق التعمل االإلكرتوين، جمةل العلوم الرتبوية والنفس ية البحرين،  2014عبد القادر بن عبيد هللا امحلريي -14
 1 –  165)، ص ص 2

 ( 158-118،( 3دانية ضارف، د ارسات تربوية، ( مدى اسهام تكنولوجيا التعلمي يف ب ا رمج التعمل عن بعد ابجلامعات السو   2014عصام احلسن -15
 

 

 . متاح عيل املوقع  2011فايز صاحل امحلادي ، جامل عبد النارص اجلندي : التعلمي الالكرتوين يف عرص مابعد العوملة -16

www.alnoor.se/article.asp?id=120926 

لكرتوين يف   2012فرج، سهري محدي، -17 دارته عرب لتمنية مفاهمي التعلمي االإلكرتوين دلى الطالب: فاعلية تطوير مقرر اإ االإنرتنت   Moodle تكنولوجيا التعلمي واإ
 2 280=  13البحرين، مج -من خالل نظام املقر ا رت ادل ا رس ية املعلمني بلكية الرتبية وقياس اجتاهاهتم حنو املقرر، جمةل العلوم الرتبوية والنفس ية

: جاهزية معلمي املرحةل ال ساس ية الاويل يف املدارس احلكومية يف مديرية تربية انبلس لتوظيف التعلمي   2019نضال جنم  جمدي محمد حناوي ، رؤوان-18
 . ( العدد الثاين  5املعيقات ( ، جمةل اجلامعة العربية الاملريكية للبحوث ، جمدل )   –الاجتاهات   – الالكرتوين ) الكفاايت 

  . يل الهتديدات الالكرتونية ، مكتب ال مم املتحدة املعين املعين ابخملدرات واجلرمية ، الرشق ال وسط وشامل افريقيا: حتل  2020محمد عامري زايد  -19
   www.aljazeera.net/opinions : حتدايت التعمل الالكرتوين يف ظل ازمة كوروان ومابعجه ، ش بكة اجلزيرة االإعالمية 2020معني اخلطيب   -20
 : واقع توظيف التعمل عن بعد بسبب مرض الكوروان يف مدارس القصبة املفرق من وجمه نظر مديري املدارس فهيا   2020مي الشديقات منرية عبد الكر-21

ajsp اجملةل العربية للنرش العلمي ، العدد التاسع عرش ، ال ردن .  
عض املتغي ا رت دلى طلبة ادل ا رسات العليا يف اجلامعات  : الاجتاه حنو تكنولوجيا التعمل عن بعد وعالقته بب   2015منري عوض ، مويس حلس -22

 . 256  - 219،(   1)    19الفلسطينية، جمةل جامعة ال قىص ،  
  ، ص 1981انهدة عبد الكرمي حافظ ، تصممي البحوث الاجامتعية ، بغداد : مطبعة املعارف ،   -23
لكرتوين بنظام مودل يف طرق تدريس ادل ا رسات الاجامتعية عىل حتقيق نواجت  : فاع   2014هبة هللا حلمي عبد الفتاح ؛ مروة حسني اسامعيل، -24 لية مقرر اإ

 .بلكية الرتبية، جمةل امجلعية الرتبوية لدل ا رسات الاجامتعية 1.13(Moodle) التعمل دلى الطالب املعمل
 19ليجية لضامن جودة التعلمي العايل دول جملس التعاون . كوفيد : جتربة دوةل الكويت للتعلمي يف ظل اجلاحئة ، الش بكة اخل   2020هيا صاحل املغريب  -25
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ورى    ادل ندية  بأ  الإجراءات الرضورية للربانمج التدرييب خالل مراحل العمل دلي مدريب كرة القدم 
 املمتاز 

سامعيل   أ  .د .                                                                                                         أ  . ضياء ادلين املرتىض امحد  سامعيل عىل اإ  اإ

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ

 املقدمة   

تدريبية     معلية  للك  املهين  التباين  واسس  تامتيش  وتطبيقية  علمية  معرفة  يس تدعي  معيةل معقدة  اصبح  القدم  التدريب بكرة  اخملتص  ان  املؤهل  املدرب  هبا     ، يقوم 

عن خصائص وصفات تقدير الفاعلية    بلك مصادر ومعلومات الإجراءات الرضورية للربانمج التدرييب اليت تعرب  ه والاجتاهات اليت تزود  من املعارف واملهارات  تتشلك 

لل  ال دوار  تدريباملهنية  تنايم  ايل  تشري  الفريق  والوظائف  .اليت  مراحل العمل مع  خالل  من  هبا املدرب  يقوم  الالزمة    اليت  املعرفية  العلوم  ل واتساع البنية  تطبيقات 

تقومي عنارص اس تكشاف  ، الالعبني التدريبيةسجالت ال تدوين  ،وبرامج التدريب الاختبارات املعملية والقياسات الفس يولوجية ية اليت تتاكمل أ دوارها داخل الإنسان 

التدرييب للتدريبو   .لفريق   امع  عمل  ال  مراحل جراءات  لإ   .الربانمج  العلمي  الهنج  دواعي  يكون  من  اكرث  من    ان  مداخل  همنياخالل  أ داء  ما  و   للمدرب  معقا  ضعف 

يف   يةالتدريب  العملية  اهدافتسعي لتحقيق  اليت  بني العنارص املؤلك الهيا همام التدريب    د العالقات البينةيتحدل املردود املهين    افتقار  دليل  الالعبني ونتاجئ املبارايت

مصادر ومعلومات    بلك   التامة  ادلرايةكن املدرب من الوصول ايل حاةل التدريب العايل و مت  اليت   مراحل العمل للك  خبطوات تصممي برامج التدريب  اطار زمين يفئ  

مراحل  تفيد املدرب يف اختيار متطلبات    و    نتاجئ املبارايت نيحتستؤدي ايل    اليت   عايرياملاحلاةل التدريبية لالعبني و   من خالل  الإجراءات الرضورية للربانمج التدرييب

مدربني مؤهلني ايل  احلاجة  ابرز  مما  التدرييب.  للربانمج  ال ساس ية  الاحتياجات  تالمئ  اليت  التدريب  امل  خمتصني  معل  خالل    تدريبيةال   هام ملقابةل  هبا املدرب  يقوم  اليت 

 سودان. ندية ادلوري املمتاز ابل أ  مراحل العمل مع الفريق عيل املس توي املهين ب 

 مشلكة البحث: 

الباحثان   يف    مكختصني لحظ  املمتاز  ادلوري  اندية  عيل مس توي  الفريق  العمل مع  مراحل  خالل  التدرييب  للربانمج  الرضورية  الإجراءات  ابن  القدم  كرة  تدريب  يف 

تدرييب وشريا   لك الإجراءات الرضورية  للربانمج ال ب خصائص التدريب اليت جيب توافرها يف املدرب املعد اعدادا سلامي وعيل دراية  حيدد    ايل هنج علمي  حاجة ماسة

ولياته التدريبية من خالل أ سس علمية لتحقيق افضل أ داء ومس توي  ؤ ( ابن املدرب )يعمل من الرضوري التعامل مع مس  61ص   2009حسني،    ماهر   امري حسني ،)

ابلتقصري يف أ ولوية حتديد عنارص  مما يويح    الواجب اتباعها يف لك مرحةل من مراحل العمل  املصادر   مبا ان الإجراءات الرضورية تفتقر للك املعلومات و  لالعبني(

الرضورية للربانمج التدرييب بذكل تتضح   الإجراءات ال داء املهين  دوافع   وقرص عيل أ داء الالعبني ونتاجئ املبارايت أ ثرهابذكل يظهر  . اس تكشاف الربانمج التد ربيب   

ونتاجئ املبارايت ....  اليت حتسن من أ داء الالعبني اخلطوات للمدرب واتباع لتاليف املشالكت اليت تعرتض مراحل معل التدريب  املطلوب الوصول هبا الرؤية املهنية

جراءات مراحل معل التدريب ....  ضعفالبذكل يظهر   شلكة بعنوان )الإجراءات الرضورية للربانمج التدرييب خالل مك هذا املوضوع    س تدعي ااثرةامما    واحضا يف اإ
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وحماوةل الوصول ايل التوظيف العلمي ...لبد من تاكتف هجود  لإجراءات مراحل العمل مع الفريق  مراحل العمل مع الفريق(  بعينه  ...وهذه املشلكة ل تعي املدرب 

 بة. جياد احللول املناس   اخملتصني ل

 أ مهية البحث: 

جراءات مراحل العمل بأ ندية ادلوري املمتاز. ـ   قد يفيد هذا البحث يف تقنيني اإ

 . حتديد معايري اختيار املدربني املؤهلني للتدريب بأ ندية ادلوري املمتازيف قد يفيد هذا البحث ـ 

 املبارايت.لالعبني ونتاجئ التدريب  سجالتل   قد يفيد هذا البحث يف التقيمي ادلوري ـ  

 : الإجراءات الرضورية للربانمج التدرييب   مفهوم 

النقاط الهامة. اليت توحض اكفة ال مور بعملية    يه الإجراءات اليت يقوم هبا املدرب بعد موافقته تدريب الفريق وقيادته. فان عليه العمل وبرسعة للتعرف عيل    
نتاجية ممكنة.  اعداد الفريق وقيادته يف املبارايت بنس بة كبرية وكام تساعده عيل حتقيق اهداف ختطيط التدريب بأ فضل اإ

 الاجراءات املس مترة طوال فرتة الربانمج التدرييب:   

امان يس تخدمان يف لك  هناكل عددا من الاجراءات الرضورية اليت جيب ان يتبعها املدرب او اخملطط او املربمج  خالل تنفيذ الربانمج التدرييب وهناك اجراءان ه 
 مراحل العمل مع الفريق .هام التسجيل والتقومي

الفريق من اداء ومالحظات بصورة شامةل ومتاكمةل( وهو اجراء يكون مس مترا  يتعلق ابلالعبني و  ( التسجيل ابنه) تدوين لك ما 329،ص1997ويعرف) حامد،
هنا تساعد عيل التخطيط العلمي . وكام تسهم يف اسرتجاع املعلومات لس تخداهما و تعمل  منذ اول حلظة يتسمل فهيا املدرب الفريق وحيت انهتاء هممة معهل معه .ل  

ميان املدربني ابن  (التقومي ابنه )معلية نتيجة ل  17،ص2002 ، ي املدرب. وكام يعرف) كامل درويش ـــــــ قدري مريسعيل تطوير الربامج وتقدهما والارتقاء مبس تو 
جناح العملية الرتبوية حيت ميكن الكشف عيل النقاط الاجيابية   ميكن احرازه يف اجملال الرتبوي دون الاستناد ايل برانمج تقوميي للجهود اليت بذلت ل  اي تقدم ل  

فع التدريب والتنافس  السلبية ومعرفة اس باهبا واساليب وطرق عالهجا( وكام يس تخدم املدرب نتاجئ التقومي يف وضع حوافز مربرة لالعبني مما يسهم يف زايدة دواو 
 دلهيم. 

 الاجراءات الرضورية للربانمج التدرييب خالل مرحةل العمل الاويل مع الفريق :   

ملعظم قدرات الالعبني والفريق من اكفة   عابهستيالعمل املدرب مع الفريق ابلفرتة الزمنية منذ) بدء ختطيطه للربانمج التدرييب و ميكن حتديد مرحةل العمل الاويل 
 أ سابيع( نظرا  9اجلوانب وحيت هناية فرتة الاعداد بذكل تبلغ 

ر قدراهتم . هناكل العديد   ا لن بعض الالعبني قد تظل بعضا من اماكانهتم خمتفية  حيت يكتس بوا اجلرعة املناس بة من الاعداد البدين و املهاري اليت  متكهنم من أ ظه
 ملرحةل كام ييل:  اه العامة اليت جيب مراعاهتا يف الربانمج التدرييب خالل هذ  من السامت

 قرص الطرق لتحسني أ هداف الربانمج التدرييب من خالل الاسلوب العلمي. أ  ـ العمل ب

 دق التفاصيل. أ  مكتواب  جزاءه   أ   ـ التحضري املس بق للربانمج و

 ـ تدوين املالحظات عيل لك جزئية من وحدة التدريب. 

 أ عداد امللعب والادوات املس تخدمة يف وحدة التدريب. ـ 
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 ــ بث روح احرتام النظام وقانون اللعبة والروح الرايضية.

 ــ بث العادات الصحية السلمية دلي الالعبني.   

 ـــالعناية ببث روح املرح يف هناية الوحدة التدريبية.

 داء. مهية العناية ابل  أ  ـــالجهتاد يف اقناع الالعبني ب 

 العناية ابملقابالت الفردية وامجلاعية مع بعض الالعبني قبل وبعد التدريب. ـ

 و املقاييس او التقدير اذلايت لالعب .  الاختبارات داءــالتقومي ادلوري للربانمج التدرييب سواء اكن ذكل من خالل التحليل العلمي لل  

 ابدلرجة املناس بة مع الالعبني و اجلهاز الفين و الاداري.  اجامتعياــ التفاعل 

 الاجراءات الرضورية للربانمج التدرييب خالل مرحةل العمل املتقدم مع الفريق.  

 اسابيع حيت هناية املومس ( و هناكل سامت عامة جيب مراعاهتا كام ييل:  4اليت تبدا بعد مرور ميكن حتديد مرحةل العمل املتقدم مع الفريق ) ابملرحةل 

اجئ حمددة لالس تعانة هبا يف  ــ الاس مترار يف العناية ابلتسجيل للك ما يتعلق ابلفريق يف اكفة اجلوانب و العمل عيل أ جراء التحليل املناسب للك مهنا و اخلروج بنت 
 زمة للربانمج و أ س مترار التخطيط هل من منطلقات حصيحةأ حداث املرونة الال

 ــالعناية ابجلوانب الاجامتعية . 
 ـ  بث روح الثبات عند الاحتاكك مع املنافس. 

 التقومي ادلوري للربانمج التدرييب. -
 أ قناع الالعبني بروح احرتام النظام و قانون اللعبة و الروح الرايضية.  -
 طول فرتة ممكنة وتنفيذ همامت مراكز . ل قة اللعب الالزتام خبطط اللعب وطري -
 الوصول ايل املقدرة اليت متكن  لالعبني من الرتكزي اذلهين لفرتات طويةل يف التدريب و املباراة.  -
 كرث من مركز. أ س تغالل قدرات الالعبني و أ حالهلم ل  -
 تاكمل الاداء ادلفاعي و الهجويم.  بث روح سعي الالعب ذاتيا حنو تعويض النقص البدين و املهاري و اخلططي و  -
 بث روح الس يطرة عيل توتر الاعصاب و عدم الهتور.  -
 تعويد الالعبني عيل أ سلوب حتليل الاداء و التقومي اذلايت.  -

   لعمل الابتاكري اخلالق مع الفريق. الاجراءات الرضورية للربانمج التدرييب خالل مرحةل ا 

ا ملام املدرب بلك صغرية و كبرية عن الالعبني و الفريق وحيت تركه العمل مع الفريق( و من الصعوبة حتديد هناية لهذا املرحةل . و يف   يه ) املرحةل اليت تبدا منذ 
ه . و هذا الفرتة تبدا غالبا بعد مرور مومس اكمل من معل املدرب مع الفريق و أ ن  هذة املرحةل يكون املدرب قد امل املاما اتما بظروف التنافس من اكفة جوانب 

رتقاء مبس تواه . وهناكل  معايشة املدرب للفريق خالل مراحل معهل السابقة تسهم يف اماكنية اخللق و الابتاكر ابس تغالل أ ماكنيات الالعبني هبدف تطوير أ دائه والا
 املرحةل .  هب مراعاهتا يف الربانمج التدرييب خالل هذ العديد من السامت العامة اليت جي 
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 الاجهتاد يف حتقيق اهداف الربانمج التدرييب من خالل الاسلوب العلمي.  -

 من عالقات يف مس توايت اداء الالعبني و الفريق هبدف التوصل ايل افضل الاساليب لتطوير الاداء.  الرجوع ايل لك ما مت تسجيهل و اس تنتاجه-

 تعديل اخلطة طويةل املدي للفريق طبقا مل مت اس تنتاجه من عالقات.   -

 تطوير اللواحئ الادارية مبا يكفل سري الربانمج التدرييب ابفضل فاعلية. -

 توفر اعدادا افضل لالعبني و الفريق.  أ س تخدام طرق تدريب اكرث تقدما و  -

 ضافة واجبات اخري تتناسب مع اماكنيات الالعبني. أ  تطوير واجبات املراكز ب -

 ر لعينب جدد.  خري أ و أ ختيا ـمض عنارص جديدة ذات كفاءة للفريق الاول سواء اكن ذكل من املراحل السنية الاقل او من الفرق ال   العمل عيل -

 الاهامتم ابلصف الثاين للفريق. -

 البحث يف اماكنيات الالعبني الفنية لس تخدام طرق لعب متطورة .  -

 عيل مس توي. زايدة الاحتاكك ابلفرق ال   -

 أ عداد البديل املناسب للك مركز من املراكز.  -

 أ جراءات تقومي الربانمج التدرييب. 

اييس العلمية  قدر  عيل املدرب حتديد مواعيد تقومي اكفة جوانب الربانمج التدرييب بدنية و همارية و خططية و نفس ية و املعرفية من خالل الاختبارات واملق
ل الفريق و طريقة اللعب من خالل افضل البدائل املتاحة . كام ان عليه ان يس تنتج من هذا التقومي عددا من  الاماكن . و كذكل العمل عيل تقومي تشكي

عداد . و يفرد لالختبارات و املقاييس فصال اكمال منفرد  الاس تنتاجات احملددة حيث يس تخدهما يف تعديل جزء او اكرث يف الربانمج التدرييب لتحقيق افضل نتاجئ ال  
 ملدرب ايضا اس تخدام نتاجئ التقومي  يف  حتفزي  لالعبني ، ان ذكل  يسهم يف زايدة  دوافع التدريب و التنافس دلهيم. ان عيل ا

 ادلراسات السابقة واملتشاهبة : 

ــ   -1  والنفس ية لالعيب اندية ادلوري املمتاز ابلسودان.  بعنوان دراسة املتغريات البدنية و املهارية 2001دكتوراة .  دراسة حسن محمد امحد عامثن ـ
   .لعبا من لعيب الاندية املشاركة يف مسابقة ادلوري املمتاز ابلسودان90عينة ادلراسة: اش متلت عينة ادلراسة عيل 

 . اهداف البحث: هدفت ادلراسة ايل حتديد امه املعطيات البدنية واملهارية والنفس ية لالعيب كرة القدم 
 . املهنج الوصفي ،دراسة احلاةل وذكل ملناسبته لطبيعة واهداف البحث الباحثانالبحث: اس تخدم مهنج 

جراءات امه النتاجئ: مت التوصل ايل امه وامه الفروق بني لعيب فرق   يف املبارايت املتغريات البدنية واملهارية والنفس ية واليت متزي لك من لعيب ادلفاع والوسط    اإ
 يف متغريات قيد البحث. املقدمة واملؤخرة 

 . . بعنوان التعرف عيل مس توايت املتطلبات البدنية لالعيب املنتخب الوطين الاول لكرة القدم2009.دكتوراة.دراسة: عوض يسن أ محد   - 2
 هدفت ادلراسة للتعرف عيل امه املتطلبات البدنية لالعيب املنتخب الوطين الاول لكرة القدم . 

 املهنج الوصفي  الباحثاناس تخدم 
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 . واكنت وس يةل مجع البياانت. الاستبانة
 . واكنت العينة معدية مجليع لعيب املنتخب وعددمه عرشون لعبا 

 يف املعاجلات الاحصائية لدلراسة املتوسط احلسايب، الوس يط، الاحنراف املعياري  واختبار ت وف دللةل الفروق، ومعامل الاخزتان.  الباحثاناس تخدم 
 امه النتاجئ: 

 املرونة . التوصل ايل امه املتطلبات البدنية املسامهة يف مس توي الاداء عيل الرتتيب : القدرة، الرشاقة ، الرسعة ،التحمل ، حتمل الرسعة ، -
 توجد فروق ذات دلةل احصائية لصاحل خط ادلفاع ملتطلب التحمل.  -
 توجد فروق  بني خطوط اللعب يف الهجوم والوسط وادلفاع لبقية املتطلبات.-
يف الرشاقة ، الرسعة  توجد فروق ذات دلةل احصائية بني املتطلبات البدنية للمنتخب مقارنة ابملس توايت املعيارية لصاحل املس توايت املعيارية العاملية وذكل-

 التحمل ، املرونة. 
 امه التوصيات:

 الاهامتم ابلتدريب لتمنية وتطوير املتطلبات البدنية لرفع مس توي ال داء لالعبني. 
 عداد والتدريب. هامتم بتطبيق الاختبارات واملقاييس كجزء أ سايس للربامج احلديثة لل  الا

 ماجس تري .بعنوان دراسة حتليلية لنظام مسابقة ادلوري املمتاز لكرة القدم ابلسودان.   2007محمد. ماجس تري :    دراسة: يسن عبدالقادر  3-
 هدفت ادلراسة ايل: 

 التعرف عيل اهداف و فلسفة ادلوري املمتاز لكرة القدم ابلسودان 
 التعرف عيل الاماكنيات املادية و البرشية ملسابقة ادلوري املمتاز 

 ز عيل املشاراكت اخلارجيةالتعرف عيل اثر مسابقة ادلوري املمتا
 مهنج البحث: اس تخدم الباحث املهنج الوصفي

 عينة البحث: اختريت العينة بطريقة عشوائية 
نعكس عيل نتاجئ املنافسات  و جاءت امه النتاجئ: مل يمت وضع اخلطط و الربامج اخلاصة ملسابقة ادلوري املمتاز قبل فرتة اكفية . قوة املنافسة ادلاخلية و ضعفها ت 

 اخلارجية لالندية و الفرق القومية تفتقر ايل معظم الاماكنيات البرشية و املادية يف املشاراكت اخلارجية. 
جراءات البحث :   اإ

جراءات اليت مت  عليه يف مجع البياانت وحتديد صدق   الاعامتد وعينة واداة البحث اليت مت  – وجممتع   –يف البحث من مهنج  اس تخداهماقدم الباحثان وصفًا لالإ
س تخدامه يف معاجلة بياانت البحث . أ  سلوب الإحصايئ اذلي مت وثبات اداة البحث وال    

   ــ مهنج البحث:   1

س تخدم الباحثان املهنج الوصفي ملالمئته طبيعة اهداف البحث     اإ
متع البحث : ــ جم   2  

ادلوري  املمتاز ,  أ ن جممتع البحث املس هتدف هو ذكل اجملمتع اذلي من خالهل مت احلصول عيل نتاجئ البحث . وتكون جممتع البحث من مدريب كرة القدم ابندية  
( مدرب موزعني عيل اندية ادلوري املمتاز . 17حيث بلغ عددمه )  

ــ ادوات مجع البياانت :   3  

س تخدم الباحثان الإستبانة اكداة مجلع البياانت.   اإ  

ــ املعاجلات الإحصائية :   4  

س تخدم الباحثان بعض الاساليب الإحصائية مثل برانمج     معامل الإرتباط )الرتب املئوية ( .  –الإحنراف املعيايل   –الوس يط   – املتوسط احلسايب  -(SPSS)اإ
ــ خطوات بناء الإستبانة :   5  

 قام البحااثن بعدة خطوات ومراحل لتصممي الإستبانة وذكل عيل النحو التايل : 
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ش مت  - ش متلت الإستبانة يف مرحلهتا الاويل عيل معلومات عن املفحوصني )املؤهل العميل ، اخلربة ( ,  والفقرة الثانية اإ لت عيل طريقة  املرحةل الاويل : اإ
ش متلت عيل تكوين حمو   ر البحث. الإجابة . الفقرة الثالثة اإ

م قام الباحثان بصياغة الإستبانة يف مرحلهتا الاويل وعرضها لعدد من اخملتصني واخلرباء يف الرتبية الرايضية بعد  2018\ 5\13املرحةل الثانية :  بتارخي  -
ضافة بعض املعلومات.     الإطالع مت حذف و اإ

جراء التعديالت واملالحظات مث طبع - ش متلت معلومات عن عينة البحث   – ة الإستبانة يف شلكها الهنايئ املرحةل الثالثة : قام الباحثان ابإ اإ
 وحمورالبحث.  

ــ تطبيق البحث :   6 -  

حصائيا.  2017\ 9\11قام الباحثان بتارخي   م بتطبيق الإستبانة عيل عينة البحث ومجع ادلرجات بغية حتليلها اإ
ومناقشة النتاجئ   تفسري    عرض وحتليل   

ومت ذكل عن طريق اس تخدام   تساؤل البحث عن طريق عرض ومناقشة النتاجئ ملعرفة واقع الإجراءات الرضورية للربانمج التدرييب. جابة عيلابل   قام الباحثان
قاما  مدريب اندية ادلوري املمتاز ابلسودان .  ال دوات الإحصائية املناس بة .لالجابة عيل أ مهية الإجراءات الرضورية للربانمج التدرييب خالل مراحل العمل دلي

%( لقبول العبارة .يالحظ من تقديرات العينة اخملتارة ان يدون املدرب   50الباحثان اس تخراج املتوسط احلسايب والنس بة املئوية والرتتيب والتكرارات واعمتدا ) 
جراءات الكشف الطيب والاختبارات املعملية ، العبني والفريق ،ل بمن خالل اس امترة التسجيل لك ما يتعلق  ،  امتقدم  يب اكرثواس تخدام طرق تدر  وبيدا اإ

(   7200 ) يسن عبد القادر محمد وهذه النتيجة تؤكد دراسة ....  والاحتاكك ابلفرق ال عىل مس توي.  

  التدريب وخطط وبرامج  عيل أ هداف فلسفة ادلوري املمتاز.التعرف    حيث هدفت لسودان اب  حتليلية لنظام مسابقة أ ندية ادلوري املمتاز دراسة : بعنوان 
اليت   وضعف املنافسات املمتاز ضعف خطط برامج مسابقة ادلورياليت توصل الهيا..  واثر مسابقة ادلوري املمتازعيل املشاراكت اخلارجية .. وامه النتاجئ 

  للمسامهة يف ...يعزا الباحثان هذا النتيجة ايل أ مهية الإجراءات الرضورية للربانمج التدرييب  .. واملشاراكت اخلارجية ونتاجئ املبارايت. تنعكس عيل أ داء الالعبني
.  يف مراحل العمل للربانمج التدرييب الكفاية التدريبية للمدرب حتسني أ داء الالعبني ونتاجئ املبارايت اليت تؤدي ايل برامج التدريب خطوات  

: الاس تنتاجات   

: ييل  العينة اخملتارة املمثةل يف مدريب اندية ادلوري املمتاز ايل ما  أ جاابت الاس تنتاجات التالية من خالل حتليل وتفسريتوصل الباحثان ايل   

 . يدون املدرب من خالل اس امترة التسجيل لك ما يتعلق ابلالعبني والفريق من أ داء ومالحظات-1
                                     . من عالقات بني املدرب والالعبني اجهتس تنأ  اسرتجاع لك ما مت -2
 اجراء الكشف الطيب والاختبارات والقياسات املعملية.                                            -3
       عيل مس توي.                      اس تخدام طرق تدريب اكرث تقدما والاحتاكك ابلفرق ال  -4

 التوصيات : 

 تدوين اإجراءات التسجيل والتقومي طوال فرتة اس مترار الربانمج التدرييب.  تقنني رضورة  -1
 حتديد املعايري املهنية الواجب توافر يف مدريب اندية ادلوري املمتاز.  -2

 والاختبارات املعملية لالعبني.  جراءات الكشف الطيبأ  خبطوات الالزتام  -3

 طرق تدريب حديثة والاحتاكك ابلفرق ال عيل مس توي.واس تكشاف وضع خطط تدريب  -4
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      :املراجع 
براهمي شعالن )          1              القاهرة.   – دار الفكر العرىب    – ( فس يولوجيا التدريب ىف كرة القدم      1997د. ابو العال عبد الفتاح   ـــــــ  د.   اإ

 القاهرة.   – دار الكتاب    – أ صول الرتبية الرايضية    (   1996د. انور اخلوىل )  2
 القاهرة.   - دار الفكر العرىب   - – (ال سس العلمية ىف تدريب كرة القدم    1994د .مفىت ابراهمي حامد )  3
 الاسكندرية.   – دار منشأ ة املعارف    –   - أ سس العمل ىف همنة التدريب   – ( املدرب الرايىض    1997د. زىك محمد حسن )    4
 (التنظمي والاداره وواقعية التخطيط والتدريب ىف كرة القدم  موسسة ش باب اجلامعه ـ  الاسكندريه.  1987بوالعالء )  د.عبده الس يد أ     5
(برامج الصقل والتدريب اثناء اخلدمه للعاملني ىف  جمال الرتبيه البدنيه والرايضه ـ الرتوحي وأ داره    2001د.محمد حسانني د. أ نور اخلويل     )         6

 والطب الرايىض والاعالم الرايىض والعالقات العامه والرايضة للجميع ــــــــــ  دار الفكر العريب ـ القاهرة .   الرايضة 
ــ    200  0د.كامل درويش ـــــــــ د. قدري س يد مريس ــــــــ عامد ادلين عباس الرزق)   6      -   تطبيقامت    ( القياس والتقومي يف كرة اليد ـ نظرايت 

 القاهرة .  
   (  املدرب الراييض بني ال سلوب التقليدي والتقنية احلديثة يف جمال التدريب ـــــــــ املركز العريب للكتاب والنرش     2002الس يد احلادي  )    حيي  7

 القاهرة . 
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 الوعي الغذايئ وعالقته مبس توى الإجناز دلى لعيب رايضة اجلودو 
 أ . زينب أ بو صالح                                                احلوات مفتاح  د. اندية                                        د. كرمية امحمد الكوربو    

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   مقدمة ادلراسة: 

وانت الثقافة الواجب توافرها دلى املدربني الرايضيني فالتدريب  بية ومكون رئييس من مكة التدري ح العملي عد التغذية للرايضيني من أ مه عنارص جنات
عل  واحلفاظ  اجلسم  بناء  عوامل  من  رئييس  عامل  التغذية  بل  فقط  والشدة  الكثافة  متنوعة  الامترين  من  جملموعة  ممارسة  جمرد  ليس  الصحة الراييض   

يض، حيث تمتتع بأ مهية كبرية يف عدة رايضات )مثل اجلودو ورفع ال ثقال وكامل  من أ نظمة التدريب الرايالعديد    همامً منللراييض ،و تعد التغذية جزءاً  
للتغذية دور رئييس يف حتسني    ال جسام( و تركز التغذية الرايضية عل دراساهتا عل النوع و كذكل مكية السوائل والاطعمة اليت يتناولها الراييض، و 

 ت يف رايضة اجلودو. ات الرايضية اكملباراياملنافس راييض يفال داء ال
( أ ن الثقافة الرايضية للك من املدرب و الراييض مبثابة الركزية ال ساس ية للعملية التدريبية، فالتدريب ليس جحم وشدة  2019و تذكر أ رجي الساحئ ) 

منا هناك بع  رايضة قد تؤدي اىل نتاجئ عكس ية و قد  فة الغذائية اخلاصة بلك دم املعر مهنا، وع ض ال ساس يات و اليت يعد الغذاء واحداً  وكثافة تدريبية واإ
 ( (2019:2 عن حتقيق الإجناز  تؤدي اىل بعض الامراض حيث خنرس الراييض و حصته كام خرسان و جعزان

ظام   تس هتدف ضامن توازن ناط البدينسون النشبنية عل أ سس علمية لل فراد اذلين ميار ( أ ن التغذية السلمية امل 2012)  ويشري عبداحلق وأ خرون      
أ فضل والتقليل من حدوث تلف العضالت والإحساس ابلآلم أ و الإهجاد املزمن الناجت من المترين  الامترين بشلك  أ داء  من القدرة عل  الطاقة هلم وزايدة  

 ( 2012:6ال شخاص.)  لهؤلءالصحة اجليدة امن ذائية لضالعنارص الغ واملطلوب واحلصول عل اكفةأ و اللعب وأ داء الرايضة عل الوجه ال مثل 
ويضيف نشوان عبدهللا نقال عن علكة سلامين، بأ ن تناول الغذاء بشلك غري مناسب يؤدي اإىل مشالكت حصية وبدنية وأ مراض خمتلفة، ذلكل من      

اذل واملتاكمل  املتوازن  الغذاء  تناول  احتياجاالرضوري  وفق  الغذاء  عنارص  مجيع  يشمل  اجلسم،ي  تن   ت  لوزن كذكل  وفقا  ال غذية  ونوع    اول  اجلسم 
وتقدير   الغذاء  نوع  واختيار  ومتطلباته،  املامرس  والراييض  اليويم  املكتس بةالنشاط  وبعد  السعرات  وأ ثناء  قبل  الصحيحة  الغذائية  القواعد  واتباع   ،

 ( 2009:24 ويساعد يف ال داء اجليد.)التدريب، لك ذكل حيافظ عل حصة الراييض
من أ هداف التغذية الرايضية يه احملافظة عل مس توى السوائل ابجلسم وتعويض ما يس هتلكه الراييض من  أ نه   قال عن أ رجي الساحئ نو          

 (Gamage,J.P& De Silva,A.,2014,p.2) .( مكوانت عند انتاج الطاقة اليت حيتاهجا لل داء البدين واملهارى واخلططي 
الوصول  من  كن للرايضيني  متعند احلرص عل التغذية املناس بة و رسة الرايضة وخاصة ابلنس بة للرايضيني أ نفسهم  مع مما  ملتوازنةأ مهية التغذية ااإن          

ل مراض والإصاابت الناجتة عن ممارسة  ومتنح اجلسم القدرة عل مقاومة ا  املناعياإىل أ قىص قدرة عل ممارسة الرايضة. كام أ هنا تعمل عل تقوية اجلهاز  
.  ن خماطر فشل المنو دلى الرايضينيعل حتمل اجلهد وتعب ممارسة الرايضة. كام أ ن التغذية السلمية تقلل م  الراييض  تزيد من قدرة الإنسانو رايضة.  ال

 يف الوصول و حتقيق الإجناز الراييض.  وهذا ما يسامه 
 مشلكة ادلراسة: 

اييض عل الصعيد العاملي والقويم نظرا لزدايد الاهامتم  يف اجملال الر  ملتخصصنياهامتم اضيني يف الس نوات ال خرية مثار  ايتغذية الرلقد اصبحت       
ة  لإجنازات الرايضي تشهد الساحة الرايضية تطورات كبرية لعلوم الرايضة الهدف مهنا حتقيق اابلرايضيني والارتقاء مبختلف ال نشطة الرايضية، حيث  

وضع   لضامن  من خالل  علمية  أ سس  عل  يف برامج  حتقيق  جناهحا  امل  وعاملياً ال هداف  حمليًا  القوي  التنافس  اإطار  ويف  مهنا  الإجناز  .  رجوة  يعد  حيث 
وصول اىل  مدى اس تعداداته اخملتلفة البدنية واملهارية واخلططية واجلسمية والنفس ية والعقلية للالراييض افضل مس توى حيققه الالعب واذلي يعكس  

اليت حتد  العنارص  من  ال قىص  امل احلد  رفع  الراييض  فعالية    س توى يفد  املطلوب  التخصص  للمس توى  عال  اس تعداد  أ ساس ية    ، وهناكلمع  حمددات 
التدريبية لربامج  بوضع ا  مال ونة ال خرية زاد الاهامت  ويف .والتغذية  والتكنيك واللياقة البدنية والصحة والراحة والناحية النفس ية    كلالإجناز الراييض اكلتكتي 

عدم وجود اخصايئ تغذية داخل النوادي جيعل ممارسة بعض  اإىل    ةابلإضافالغذايئ الراييض ياكد يكون معدوم  اإن الوعي  ملقابل ف ثة ويف اوالتقنيات احلدي 
براز مس توايهتم ة تؤثر سلبا عل عطاء الرايضيني العادات و املعتقدات الغذائية اخلاطئ  . واإ

براهمي )ونقال         اإ مي (، تشري ضياء جمي 2015 عن حترير  بأ نه  تقس مي د  املؤثرة عل مس  كن  العوامل  اإىل    الراييض  الإجناز  واليت  جسمية    عواملتوى 
قتصادية  واليت تشمل البيئة الاجامتعية للراييض والبيئة الثقافية والاوعوامل نفس ية  ،  تشمل المنط اجلسامين والصحة و اللياقة البدنية واملهارية العالية

 (  258: 2015 التغذية.) امهنلراييض و وى املعييش لاليت تؤثر عل املس ت 
ر اذلي  بوجود هذه املفاهمي اخلاطئة حول التغذية الرايضية نالحظ الارتباك عند الرايضيني و املدربني و املس ئولني عن الربامج التدريبية ال مو        

ماكنية تصحيح هذه املفاهمي حة اجلسمية و أ مهية خاصة يف لك من الص  التغذية  اذ تلعب   دلى الرايضيني و املدربني عل حد سواء ،دعا ادلارسة اىل اإ
يت  ،حبيث  املنافسة  و  التدريب  لل داء خالل  مس توى  أ فضل  حتقيق  السلمي يف  الغذايئ  ابلسلوك  الوعي  أ مهية  منطلق  من  و   ، النفس ية  و    العقلية 
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يف حتقيق الإجناز  سامه بشلك كبري و اإجيايب  ذلي قد ي الامر ا  لرايضيني لإحداث تغيري يف سلوكهم الغذايئ،الاس تفادة من نرش الوعي الغذايئ بني ا
 الراييض ،الامر اذلي دفع ادلارسة حملاوةل التعرف عل مس توى الوعي الغذايئ و عالقته ابلإجناز الراييض دلى لعيب رايضة اجلودو. 

 أ هداف ادلراسة: 
 التعرف عل: 

 وعي الغذايئ دلى لعيب رايضة اجلودو مس توى ال -1

 ى الوعي الغذايئ ومس توى الإجناز دلى لعيب رايضة اجلودو بني مس تو العالقة  -2

 مصادر احلصول عل املعلومات الغذائية دلى لعيب رايضة اجلودو  -3

 تساؤلت ادلراسة: 

 ما مس توى الوعي الغذايئ دلى لعيب رايضة اجلودو  -1

 الغذايئ ومس توى الإجناز دلى لعيب رايضة اجلودو  ما العالقة بني مس توى الوعي -2

 ل عل املعلومات الغذائية دلى لعيب رايضة اجلودو ر احلصو ما مصاد -3

 
 أ مه املصطلحات املس تخدمة يف ادلراسة: 

 الغذاء: 
 هو "أ ي مادة تدخل اجلسم سواء عل صورة أ لك أ و رشب أ و حقن حتت اجلدل مبواد غذائية  

 ( 177، 2006يتامينات")محدان وسلمي،املاء والف عدنية و عنارص امللح( ويشمل الغذاء العنارص الغذائية العضوية وال )مثل حملول اجللوكوز وامل
 الوعي الغذايئ الراييض: 

ذية السلمية من  الإملام  ابلقدر املناسب من املعرفة العلمية ال ساس ية للغذاء والتغذية ومكوانته ومدى حاجة اجلسم الإنساين لها، والاجتاه حنو التغ"  هو
 : أ بوحلمية(  2008ته اليومية املتعلقة ابلغذاء".)والتغذية ملساعدته يف حل مشالك ابلغذاء املتعلقةحيث اتباع أ مناط السلوك الصحية و 

 الإجناز الراييض: 
ت الامتياز وكذكل الرغبة يف  اس تعداد الفرد للتنافس يف موقف ما من مواقف الإجناز يف ضوء معيار أ و مس توى معني من معايري أ و مس تواي  "هو

 ( 251، صفحة1998 من النشاط والفعالية واملثابرة". )عالوي،از واليت نتج عهنا نوعًا معيناً اقف الإجن وق يف مو الكفاح والنضال للتف
 ادلراسات السابقة: 

 ( 2018دراسة: أ محد بن محمد وأ خرون ) 
 الرايضية مفاهمي التغذية الصحية دلى الرايضيني يف النوادي العنوان:  
 راتدي النوادي الرايضية عادات التغذية ملالصحية و التغذية التعرف عل العالقة بني مفهويم  الهدف: 
 مت اس تخدام املهنج الوصفي املهنج:  
كامل  )كرة القدم، العاب القوى، الس باحة، راييض من مماريس ال نشطة الرايضية  53مت اختيار العينة ابلطريقة العشوائية، حيث مضت    العينة:

 ال جسام( ابل ندية داخل مدينة سوق أ هراس. 
 اجئ: أ مه النت
 يتناول معظم الاعبني ثالث وجبات غذائية فأ كرث يوميًا.  •

 يتناول أ غلب الاعبني املرشوابت الغازية بدرجة كبرية. •

 ( 2011دراسة: العيل وخويةل) 
 يف جامعة الريموك  دراسة مدى الوعي الصحي والغذايئ دلى لعيب املنتخبات الرايضيةالعنوان:  
 لالعيب املنتخبات الرايضية يف جامعة الريموك ذائية حية والغادات الص التعرف عل الوعي ابلع الهدف: 
 مت اس تخدام املهنج الوصفي املهنج:  
العاب املرضب( يف جامعة    لعب من منتخبات )العاب القوى، كرة القدم، الكرة الطائرة،  120مت اختيار العينة ابلطريقة العشوائية، حيث مضن العينة: 
 الريموك. 
 أ مه النتاجئ: 
 بني أ فراد عينة ادلراسة يف املعرفة الغذائية الرايضية ين كبري هناك تبا •
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 اكنت هناك العديد من املفاهمي اخلاطئة ل س امي فامي يتعلق ابملغذايت واملمكالت الغذائية. •

 الاس تفادة من ادلراسات السابقة: 

دليال لعملهم من    الكثري من املعلومات اليت تعتربضوء عل  سلطت ال   راسات السابقة اليت أ مكن احلصول علهيا، وجد أ هنا بعد اإطالع الباحثة عل ادل 
 خالل التعرف عل اإجراءات البحث وكيفية اختيار العينة ووسائل مجع البياانت، كذكل اختيار الإجراءات الإحصائية املناس بة.  

 اإجراءات البحث 
 ادلراسة:  مهنج  .1

لهيا، تسعى اليت ؤلتوالتسا وأ هدافها ادلراسة طبيعة من انطالقًا          نظراً ملالمئة ل هداف ادلراســة  أ ملسحي أ لوصفي جاملهن الباحثااس تخدم  اإ
 احلالية.

 ادلراسة:  جممتع  .2
 . الاحتاد اللييب للجــودو لعيب رايضة اجلودو املسجلني يف عل  ادلراسة جممتع أ ش متل       
 عينة ادلراسة: .3

 ن اذلين اس تجابوا ل داة ادلراسة .م, ( 15والبالغ عددمه ) ة طرابلسمدين  داخل ودولعيب رايضة اجل تكونت عينة ادلراسة من        
 اجملال املاكين:   .4

  ليبيا  - طرابلسمت اإجراء هذه ادلراسة يف مدينة       
 اجملال الزمين:  .5

 . 2021 - 2020العام  طبقت اإجراءات هذه ادلراسة خالل         

 :أ داة البحث .6
  فسميني حبيث تتكون هذه من    , الوعي الغذايئ وعالقته مبس توى الإجناز دلى لعيب رايضة اجلودو    التعرف عل  لغرض   بأ ستبانةالاس تعانة  ومت           

 عل النحو ال يت :  

 فقرات . مثانيةتضمن عل املعلومات ادلميوغرافية واليت تتكون من  -ال ول : القسم
عدادها وصياغهتا عل صورة مقياس ليكرت ، لالعيب رايضة اجلودو الغذايئالوعي  علعلومات املتعلقة امليش متل عل    -الثاين :  لقسما وقــد  الــثاليمت اإ

 احملاور التالية:تضمنت 
 . ات( عبار 9عل )  تتضمن  واليت  العادات الغذائية للرايضيني:    احملور ال ول 

 .اتار ( عب 5 )واذلي تضمن علالغذايئ قبل وأ ثناء وبعد التدريب  الربانمج :   احملور الثاين

 ( عبارات. 8املمكالت الغذائية واذلي تضمن عل )  :   احملور الثالث 
 ( عبارات.10أ مهية السوائل للرايضيني واذلي تضمن عل ) :  احملور الرابع

 ال بعاد لالإجابة عن الفقرات ويه: ثاليابس تخدام مقياس ليكرت  تادلارساوللخروج بنتاجئ علمية دقيقة قام 

( لــالًك مهنــا, واكن يطلــب مــن 1(،)2(،)3) (، وترتمج هذه التقديرات الوصــفية اإت تقــديرات رعيــة عــل أ ســاس اصــيص ال رقــام  ل,    انأ حيا,    نعم) 
م لك بند حبيث تعكس العالمات املوضوعة أ مام ( أ مام واحدة من فئات التقدير املوضوعة أ ما√املبحوث قراءة لك بند من بنود املقياس بدقة مت يضع )

 .ثنيت املبحو ود اإجاابالبن 

 
 (:الاس تبيانثبات أ داة البحث )  .1
رت  هو عبارة عن الإتساق بني وحدات املقياس املطورة يف الاس امترة، كام يعىن الإس تقرار، مبعىن لو كررت معليات القياس للفرد الواحد ل ظه   الثبات : 

ذا أ عيد اس تخدم وحدة القياس ملرات مت النتاجئ شيئًا من الاس   نتاجئ ، أ و عل نتاجئ عل  معينة ، سيت التوصل اإىل نفس ال ياس صفة  تالية لقتقرار، أ ي اإ
 درجة كبرية من التقارب .
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حصــئائية للعــئلوم ، مــن احلقيبــة الإ (Alpha–Cornpach)أ لفــا كرونبــا  مت حساب معامل ثبات الاستبانة مــن خــــــــــالل اســ تخدام طريقــــــــة       
 الاتســاق يف أ داء الفــرد مــن فقــرة اإىل أ خــرى ، وتســتند اإىل الاحنــراف املعيــاري لالختبــار والاحنرافــات عل  الطريقة  ، حيث تعمتد((SPSSالاجمتئاعية  

آلفا حملاور دلراسةاجلدول التات يبني, و عات( وهو معامل ثبات 0.816املعيارية للفقرات ,  واكنت قمية معامل أ لفا كرونبا  قد بلغت )  . قمية معامل أ
 

 (   1اجلدول ) 
 لفا للصدق والثبات لعبارات حماور الاس تبيان ختبار أ  نتاجئ ا 

 معامل أ لفا %  حماور البحث  ت 

 0.791 العادات الغذائية  1
 0.804 الربانمج الغذايئ قبل وأ ثناء وبعد التدريب  2
 0.629 املمكالت الغذائية  3
 0.724 يني أ مهية السوائل للرايض  4
 .6180 ادلرجة اللكية  

 ت:حتليل البياان

دخالهــا اإىل احلاســب ال ت وذكل مــن خــالل أ وراق العمــل امللحقــة ابلــربانمج الإحصــايئ مزي اإ مت تر   SPSSجاابت أ فراد العينة عل أ س ئةل الاس تبيان واإ
 ل يت:ويه اك اهتبانة من خالل متوسط اإجاابت الفقرات وقوة تأ ثري )حزمة الربامج الإحصائية للعلوم الاجامتعية( واملعدة خصيصًا لهذا الغرض، ابلس 

وقبل عرض نتاجئ حتليل اإجاابت املبحوثني فقد مت احتساب املدى لإجاابت , و الوصول اإىل طول الفئة للك درجة من درجات الرتجيح  
 : (1), واكنت نتيجة ذكل عل النحو التات الثالثية

 اصغر قمية(. -كرب قمية )اكرب قميةاملدى هو الفرق بني اصغر قمية وا 
 2=  1  – 3املدى = 

 

 فئة       = ال   طول 
 املدى 
 الفئات   عدد 

 
 0.66طول الفئة = 

ول العبارة  وهيدف حتديد املدى للمتوسط احلسايب لإجياابت املبحوثني اإىل التخلص من الاعامتد عل القمي املطلقة , و حتديد مس توى يت من خالهل قب
 س( لإجياابت املبحوثني )وحدة القيااحلسايب  املتوسط حملدد لها,و اجلدول التات يعرض نتاجئ قياس مدى مضن املقياس ا

 (  2جدول رمق )
 الوعي الغذايئ لالعيب رايضة اجلودو بأ بُعاد    متوسط اإجابة املبحوثني 

 

 الرأ ي السائد  النس بة املئوية  املتوسط املرج 

 ل تًُسهم     55.33 %-   %33.00 1.66اإىل        1.00من    

 تًُسهم بدرجة حمدودة   77.33%  -    %55.33 2.32اإىل        1.66من   

 تًُسهم بدرجة كبرية     100%-   77.33 % 3.00اإىل        2.32من   

 
 17- 18ص ،  2000منشورات ألجا,  ، و التطبيق , مالطا  النظرية  االحتماالتو  اإلحصاء ي، لالعجي نحسي يلع م  ألعماري  مالسال عبد يلع (1)
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 العرض والتحليل الإحصايئ للبياانت  

 .  ادلراسة أ وًل  : التوزيع التكراري خلصائص أ فراد عينة  
   : اجلنس  .1

,  بيامن  اذلكور  % من اإجامت العينة املبحوثة مه من93.33سبته  أ ن ما ن   حيث جند   ( النتاجئ اخلاصة بتوزيع العينة من حيث اجلنس3)  يبني اجلدول رمق 
 % , ويه ال قل بني الفئات.  6.67 الإانث بلغت نس بة

 يوحض توزيع العينة من حيث اجلنس     (  3جدول رمق ) 

 النس بة %  التكرار  اجلنس 

 93.33 14 ذكر 

 6.67 1 أ نث 

 010 15 اجملموع 

 

        

        

 
 

 ( يبني توزيع عينة البحث من حيث اجلنس   1شلك )  

 
   : الفئات العمرية   .2

 
العينة املبحوثة من الفئات العمرية    % من اإجامت46.67( النتاجئ اخلاصة بتوزيع العينة من حيث العمر حيث جند أ ن ما نسبته  4يبني اجلدول رمق )    
بلغت نسبهتا   س نة33 - 32و للفئة أ  من ,  س نة  22 -  20من  الفئات العمرية % من أ فراد العينة مه 40 يالحظ أ ن نس بة كام، س نة   26   -   23  من 

13.33 % 
        

 (  4جدول رمق ) 
 يوحض توزيع العينة من حيث الفئات العمرية   

 

 النس بة %  رار التك  الفئات العمرية 

 40.00 6 س نة    22   -   20من   

 46.67 7 س نة     26   -   23من   

 13.33 2 س نة    33   -   32من   
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 100 15 اجملموع 

 

           
       

   
           
       

   

           
       

   

 
 ( يبني توزيع عينة البحث من حيث الفئات العمرية 2شلك ) 

 :      الوزن .3
 
من  أ وزاهنم  % من اإجامت العينة املبحوثة من اذلين 40نسبته  د أ ن ما, حيث جن  الوزن( النتاجئ اخلاصة بتوزيع العينة من حيث 5 )يبني اجلدول رمق   
  كغم   85   -   73من  أ وزاهنم  , ومن اكنت  كغم  147   -   100من   أ وزاهنم  % من أ فراد العينة اكنت  33.33، كام يالحظ أ ن نس بة    كغم 65   -   60

 .   %26.67هتم بلغت نسب
 

 ( 5جدول رمق ) 
    زن الو حيث    يوحض توزيع العينة من   

 

 النس بة %  التكرار  ال وزان 

 40.00 6 كغم   65   -   60من  

 26.67 4 كغم    85   -   73من  

 33.33 5 كغم    147   -   100من   

 100 15 اجملموع 

 

             
   
                 

   
   

            
        

   

 
 

     الوزن( يبني توزيع عينة البحث من حيث 3) شلك     
 
 
 :  الطول .4
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العينة من حيث  6يبني اجلدول رمق )     النتاجئ اخلاصة بتوزيع  ما نسبته  الطول(  أ ن  العينة املبحوثة  %  46.67, حيث جند  اإجامت  من     أ طوهلم  من 
 %. 20 مس 182   -  180, وبلغت نس بة اذلين من % 33.33 نسبهتم   اكنت مس    170  -  150من    من اكن أ طواهلم          و مس ,    179   -   172
 

 ( 6مق ) جدول ر 
 الطول يوحض توزيع العينة من حيث    

 

 النس بة %  التكرار  الطول 

 33.33 5 170   -   150من  

 46.67 7 179   -   172من   

 20.00 3 182   -   180من   

 100 15 اجملموع 

 

           
   
   

             
   
   

             
   
   

 
 ول الطحيث    ( يبني توزيع عينة البحث من 4شلك ) 

 

 :  العمر التدرييب .5
 
% من اإجامت العينة املبحوثة أ طوهلم  46.67حيث جند أ ن ما نسبته  العمر التدرييب  ( النتاجئ اخلاصة بتوزيع العينة من حيث  7يبني اجلدول رمق )    
مس    182   -   180ين من  نس بة اذل   % , وبلغت 33.33مس  اكنت نسبهتم    170  -  150من             مس , ومن اكن أ طواهلم    179   -   172من   
20 .% 
 

 ( 7جدول رمق ) 
 العمر التدرييب   يوحض توزيع العينة من حيث   

 

 النس بة %  التكرار  العمر التدرييب 

 26.67 4 س نوات   10   -   1من  

 40.00 6 س نة    15   -   12من  

 33.33 5 س نة    20   -   16من  

 100 15 اجملموع 
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 العمر التدرييب يع عينة البحث من حيث  وز ت   ( يبني 5شلك ) 

 
   : متوسط املدة يوميا  .6
% من اإجامت  66.667حيث جند أ ن ما نسبته    ةابدلقيق  يوميااملامرسة  متوسط املدة  ( النتاجئ اخلاصة بتوزيع العينة من حيث  8يبني اجلدول رمق )    

,  دقيقة يوميا   160  –  150يقضون ابلتدريب من  % من أ فراد العينة  26.67  بةحظ أ ن نس  ، كام يال  دقيقة يوميا  120-90يتدربون من  العينة املبحوثة  
 %. 6.67 دقيقة يوميا بنس بة   130-120البقية من و 
 

 (  8جدول رمق ) 
 متوسط املدة يوميا من حيث  يوحض توزيع العينة    

 النس بة %  التكرار  متوسط املدة يوميا 

 66.667 10 120   -   900من  

 6.667 1 130   -   120من  

 26.667 4 160   -   150من  

 100 15 اجملموع 

 

          
   
   

           
   
  

           
   
   

 
 ط املدة يوميا متوس ( يبني توزيع عينة البحث من حيث  6شلك ) 
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 :  مصادر احلصول عل املعلومات الغذائية .7
 
% من اإجامت العينة املبحوثة 100, حيث جند أ ن ما نسبته  مصادر احلصول عل املعلومات الغذائيةن حيث  العينة م( النتاجئ اخلاصة بتوزيع  9يبني اجلدول رمق )    

و  ,و تأ يت ابدلرجة الثانية  يأ خذون املعلومات من املدرب% من أ فراد العينة  93.33، كام يالحظ أ ن نس بة  حيصلون عل املعلومات من ش بكة الانرتنت ابدلرجة ال وىل
الثالثة   التغذية( ابدلرجة  اإخصايئ  التدريبية,  املعسكرات   , التعلميية  )املؤسسة  التالية  املصادر  من  ,  % 60بلغت  ونس بة    من  أ و  ال صدقاء  اكنت من  ال قل  النس بة  و 

 %. 6.67اجملالت املتخصصة بنس بة 
 ( 9جدول رمق ) 

 مصادر املعلومات الغذائية   يوحض توزيع العينة من حيث   

 النس بة %  التكرار  ات الغذائية مصادر املعلوم 

 100.00 15 ش بكة الانرتنت 

 93.33 14 املدرب 

 60.00 9 املؤسسة التعلميية )املعمل( 

 60.00 9 عسكرات التدريبية امل 

 60.00 9 اإخصايئ التغذية 

 26.67 4 وسائل الإعالم اخملتلفة )مريئ ومسموع( 

 13.33 2 العائةل 

 6.67 1 ال صدقاء 

 6.67 1 ة اجملالت املتخصص 

 6.67 1 أ ي يشء أ خر 

 

بي   ل ع    ت  لتد ي
   

 ل ؤ     لتعلي ي  
) ل عل (
   

 لعائل 
  

 ل د ب
   

 خصائي  لت  ي 
   

شب    ال ت  ت
   

و ائل  العال   ل ختلف  
)  ئي و   وع(

  

 ألصدقاء
  

أي شيء آخ 
  

 ل جالت  ل تخصص 
  

 ( يبني توزيع عينة البحث من حيث ماكن العمل 7شلك )
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   : البحث تساؤلت  عرض ومناقشة نتاجئ  :  ا  لث ث 
 ؟   ما مس توى الوعي الغذايئ دلى لعيب رايضة اجلودو -1

 ( 10جدول ) 
 نس بة املئوية لإجاابت عينة ادلراسة يبني املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري وال 

 العادات الغذائية   حمور يف    

املتوسط   العبارات  ت 
 املرج 

الاحنراف  
 املعياري 

معامل  
 ف الاختال

النس بة  
 املئوية 

 الرأ ي السائد 

 برية يًسهم بدرجة ك  %86.67 %19.50 0.51 2.60 الفيتامينات مجموعة )ب( تلعب دورا هاما يف المتثيل الغذايئ يف العضالت.  1

 برية يًسهم بدرجة ك  %80.00 %34.50 0.83 2.40 تناول الربوتينات الغذائية بشلك مفرط ميكن أ ن يؤدي اإىل تلف الكبد واللكى.  2

 %75.56 %35.24 0.80 2.27 % من ادلهون. 15جيب أ ل حيتوي النظام الغذايئ للراييض عل أ كرث من   3
يًسهم بدرجة  
 حمدودة 

 %71.11 %39.08 0.83 2.13 التدريب مساءًا يساعد عل رسعة الاستشفاء.   تناول الكربوهيدرات بعد 4
يًسهم بدرجة  
 حمدودة 

نقاص الوزن. تقليل تناول املكرونة والبطاط  5  %71.11 %46.43 0.99 2.13 س بعد التدريب مساءا يساعد يف اإ
يًسهم بدرجة  
 حمدودة 

 %71.11 %34.84 0.74 2.13 يض. ميكن تناول املأ كولت اخلفيفة حسب الرغبة من قبل الراي  6
يًسهم بدرجة  
 حمدودة 

 يًسهم ل   %51.11 %48.47 0.74 1.53 يسمح للراييض بتناول ما يريد ل ن معلية المتثيل الغذايئ دليه رسيعة.  7

 ل يًسهم  %46.67 %52.63 0.74 1.40 تناول الكربوهيدرات غري جيد للراييض.  8

ة اليت حتتوي عل الربوتينات أ ما ال طعمة  اللحوم وبياض البيض يه فقط ال طعم  9
 ال خرى فال. 

 ل يًسهم  44.44% 46.29% 0.62 1.33

 %66.42 %8.81 0.18 1.99 ادلرجة اللكية 
يًسهم بدرجة  
 حمدودة 

, ويالحظ من خالل النسب ( يبني املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري والنس بة املئوية لإجاابت عينة ادلراسة حول احملور مرتبة تنازلياً 10اجلدول )
(  حيتــل را هاما يف المتثيــل الغــذايئ يف العضــالتالفيتامينات مجموعة )ب( تلعب دو املئوية و املتوسط احلسايب أ ن اإجاابت املبحوثني اكنت تشري اإىل )

( يف املرتبــة الثانيــة تلــف الكبــد واللكــى تناول الربوتينات الغذائيــة بشــلك مفــرط ميكــن أ ن يــؤدي اإىل% , تأ يت بعد ذكل )86.67املرتبة ال وىل بنس بة  
     وقــد جــاءت العبــارة , %84.00( بنســ بة % من ادلهون15أ كرث من جيب أ ل حيتوي النظام الغذايئ للراييض عل %, يلهيا ابملرتبة الثالثة )80وبنس بة  

% 44.44(  يف املرتبة ال خرية  وبنس بة مئوية بلغــت   الاللحوم وبياض البيض يه فقط ال طعمة اليت حتتوي عل الربوتينات أ ما ال طعمة ال خرى ف (
 ( وحبسب اإجاابت عينة ادلراسة ابلاكمل.حمدودةيًسهم بدرجة  اإىل )اكن يشري  العادات الغذائية, وان الرأ ي السائد لدلرجة اللكية لبعد 

 ( 11جدول ) 
 ادلراسة يبني املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري والنس بة املئوية لإجاابت عينة  

 الربانمج الغذايئ قبل وأ ثناء وبعد التدريب   حمور يف    

املتوسط   العبارات  ت 
 املرج 

الاحنراف  
 املعياري 

معامل  
 ف الاختال

 الرأ ي السائد  النس بة املئوية 

 درجة كبرية  %91.11 %16.75 0.46 2.73 المترين أ لبدين هو العامل الرئييس يف حتسني قوة العضالت.  1

 كبرية درجة  %80.00 %37.93 0.91 2.40 ة من نفس العمر أ ن ميارسا أ ي نوع من الرايضة لها نفس متطلبات الطاقة. ميكن لرجل وامرأ   2

 بدرجة كبرية  %77.78 %38.56 0.90 2.33 . الراييض اذلي ميارس التدريب بشلك مكثف حيتاج الربوتني بشلك مضاعف عن غري الراييض  3

 درجة حمدودة  %73.33 %35.21 0.77 2.20 س يجعل. تناول ال عضالتك أ كرب بروتني بكرثة   4

 درجة حمدودة  %62.22 %39.82 0.74 1.87 ساعات بعد التدريب.   2_ 1لكربوهيدرات خالل  من املس تحسن للراييض أ ن يتناول وجبة غنية ا  5

 رجة كبرية د  %76.89 %16.67 0.38 2.33 ادلرجة اللكية 
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, ويالحظ من خالل النسب اف املعياري والنس بة املئوية لإجاابت عينة ادلراسة حول احملور مرتبة تنازلياً ( يبني املتوسط احلسايب والاحنر 11اجلدول )
(  حيتــل املرتبــة ال وىل المترين أ لبدين هو العامــل الرئييســ يف حتســني قــوة العضــالتاملئوية و املتوسط احلسايب أ ن اإجاابت املبحوثني اكنت تشري اإىل )

( يف املرتبــة الثانيــة  متطلبــات الطاقــةميكن لرجل وامرأ ة من نفس العمر أ ن ميارســا أ ي نــوع مــن الرايضــة لهــا نفــس د ذكل )% , تأ يت بع91.11بنس بة  
 77.78( بنســ بة الراييض اذلي ميارس التدريب بشلك مكثف حيتاج الربوتني بشلك مضــاعف عــن غــري الــراييض%, يلهيا ابملرتبة الثالثة )80وبنس بة  

(  يف املرتبة ال خرية  وبنس بة التدريبساعات بعد  2_1من املس تحسن للراييض أ ن يتناول وجبة غنية الكربوهيدرات خالل  (, وقد جاءت العبارة%
( وحبسب كبريةيًسهم بدرجة اكن يشري اإىل ) ,الربانمج الغذايئ قبل وأ ثناء وبعد التدريب% , وان الرأ ي السائد لدلرجة اللكية لبعد  62.22مئوية بلغت  
 نة ادلراسة ابلاكمل.اإجاابت عي 

 
 والنس بة املئوية لإجاابت عينة ادلراسة يبني املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري    ( 12جدول ) 

 املمكالت الغذائية حمور  يف    

املتوسط   العبارات  ت 
 املرج 

الاحنراف  
 املعياري 

معامل  
 الاختالف 

النس بة  
 املئوية 

 الرأ ي السائد 

ذا مل يمتكن  من الرضوري اس تخدام ممكالت ال حام  1 ض الامينية اإ
 ذية فقط الراييض من تغطية احتياجاته من الربوتني من التغ 

2.67 0.62 23.15% 88.89% 
يًسهم بدرجة  

 كبرية 

جيب اس تخدام املمكالت الغذائية اخلاصة ابحلديد عندما ل يس تطيع   2
 الراييض تلبية احتياجاته من احلديد من خالل التغذية 

2.53 0.64 25.26% 84.44% 
يًسهم بدرجة  

 كبرية 

خللق الانسجام بني    طهيي الطعام وال لك مع اجملموعة هو الطريقة املثيل  3
 الرايضيني وهذا ما ل توفره املمكالت الغذائية 

2.53 0.64 25.26% 84.44% 
يًسهم بدرجة  

 كبرية 

املمكالت الغذائية ميكن أ ن تكون بدائل جيدة عن الوجبات الغذائية   4
 للراييض. 

2.33 0.90 38.56% 77.78% 
يًسهم بدرجة  

 كبرية 

امحلراء( يه مادة منشطة تس تخدم  الإرثروبويتني )مكون كرايت ادلم   5
 لتحسني القدرة عل التحمل 

2.13 0.52 24.21% 71.11% 
يًسهم بدرجة  
 حمدودة 

غري    أ و املمكالت الغذائية رضورية دامئًا سواء يف ال لعاب التنافس ية   6
 التنافس ية 

2.13 0.99 46.43% 71.11% 
يًسهم بدرجة  
 حمدودة 

)ج( عند ممارسة التدريبات ذات    رضورة تناول املمكل الغذايئ فيتامني  7
 الشدة املرتفعة 

1.93 0.80 41.32% 64.44% 
يًسهم بدرجة  
 حمدودة 

املمكالت الغذائية غري ضارة وذلكل املشورة املتخصصة خبصوصها   8
 ليست رضورية 

 ل يًسهم  53.33% 46.05% 0.74 1.60

 %74.44 %13.69 0.31 2.23 ادلرجة اللكية 
يًسهم بدرجة  
 حمدودة 

 
ب ( يبني املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري والنس بة املئوية لإجاابت عينة ادلراسة حول احملور مرتبة تنازليًا, ويالحظ من خالل النس12دول )اجل

ذا مل يمتكن الرايتشري اإىل ) املئوية و املتوسط احلسايب أ ن اإجاابت املبحوثني اكنت يض من تغطيــة من الرضوري اس تخدام ممكالت ال حامض الامينية اإ
جيــب اســ تخدام املمكــالت الغذائيــة اخلاصــة ابحلديــد % , تأ يت بعد ذكل )88.89(  حيتل املرتبة ال وىل بنس بة احتياجاته من الربوتني من التغذية فقط

طهيي الطعام وال لك رتبة الثالثة )%, يلهيا ابمل84.44( يف املرتبة الثانية وبنس بة من احلديد من خالل التغذية  عندما ل يس تطيع الراييض تلبية احتياجاته
املمكــالت  (, وقــد جــاءت العبــارة% 84.44( بنســ بة مع اجملموعة هو الطريقة املثيل خللق الانسجام بني الرايضيني وهذا ما ل توفره املمكالت الغذائيــة
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% , وان الــرأ ي الســائد 53.33بة مئويــة بلغــت (  يف املرتبــة ال خــرية  وبنســ  ة وذلكل املشورة املتخصصة خبصوصــها ليســت رضوريــةالغذائية غري ضار 
 ( وحبسب اإجاابت عينة ادلراسة ابلاكمل.كبريةيًسهم بدرجة اكن يشري اإىل ), املمكالت الغذائيةلدلرجة اللكية لبعد 

 ف املعياري والنس بة املئوية لإجاابت عينة ادلراسة يبني املتوسط احلسايب والاحنرا   ( 13جدول ) 
 للرايضيني أ مهية السوائل  حمور  يف    

املتوسط   العبارات  ت 
 املرج 

الاحنراف  
 املعياري 

معامل  
 الاختالف 

النس بة  
 املئوية 

الرأ ي  
 السائد 

 %95.56 %12.27 0.35 2.87 جيب عل الراييض رشب السوائل قبل وأ ثناء وبعد املنافسة.  1
يًسهم  

 درجة كبرية ب 

 %86.67 %28.34 0.74 2.60 املرشوابت الرايضية حتتوي عل مادة الاكفيني  2
يًسهم  
 بدرجة كبرية 

 %82.22 %25.94 0.64 2.47 املرشوابت الرايضية حتتوي عل معادن.  3
يًسهم  
 بدرجة كبرية 

يفضل رشب املاء عن رشب السوائل ال خرى يف المترينات القصرية   4
 الشدة. والتدريب منخفض  

2.40 0.83 34.50% 80.00% 
يًسهم  
 بدرجة كبرية 

 %66.67 %46.29 0.93 2.00 يه أ ن يرشب عندما يشعر ابلعطش فقط. أ فضل نصيحة للراييض   5

يًسهم  
بدرجة  
 حمدودة 

 %66.67 %42.26 0.85 2.00 املاء البارد أ فضل للراييض من املاء ادلائف.  6

يًسهم  
بدرجة  
 حمدودة 

 ل  يًسهم  %48.89 %50.67 0.74 1.47 للراييض برشب السوائل خالل التدريب. أ ل يسمح املدرب   7

أ ثناء التدريب يس تطيع الراييض الاحتفاظ مبكعب الثلج يف مفه لإرواء   8
 عطشه. 

 ل  يًسهم  46.67% 45.18% 0.63 1.40

 هم ل  يسً  %46.67 %45.18 0.63 1.40 ل فرق بني املرشوابت الرايضية ومرشوابت الطاقة.  9

 ل  يًسهم  %42.22 %36.14 0.46 1.27 مرشوب الطاقة هو املرشوب ال نسب بعد ساعتني من التدريب.  10

 %66.22 %13.43 0.27 1.99 ادلرجة اللكية 

يًسهم  
بدرجة  
 حمدودة 

 
مرتبة تنازليًا, ويالحظ من خالل النسب ( يبني املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري والنس بة املئوية لإجاابت عينة ادلراسة حول احملور 13اجلدول )

(  حيتــل املرتبــة ال وىل جيب عل الراييض رشب السوائل قبل وأ ثنــاء وبعــد املنافســةت املبحوثني اكنت تشري اإىل )املئوية و املتوسط احلسايب أ ن اإجااب
املرشوابت %, يلهيا ابملرتبة الثالثة )86.67الثانية وبنس بة  ( يف املرتبةاملرشوابت الرايضية حتتوي عل مادة الاكفيني% , تأ يت بعد ذكل )95.56بنس بة  

(  يف املرتبــة مرشوب الطاقة هو املرشــوب ال نســب بعــد ســاعتني مــن التــدريب (, وقد جاءت العبارة%82.22( بنس بة ي عل معادنالرايضية حتتو 
( وحبسب كبريةيًسهم بدرجة اكن يشري اإىل ), ية السوائل للرايضيني% , وان الرأ ي السائد لدلرجة اللكية لبعد أ مه 42.22ال خرية  وبنس بة مئوية بلغت  

 نة ادلراسة ابلاكمل.اإجاابت عي 
 

 ؟. للوعي الغذايئ دلى لعيب رايضة اجلودو   انتشارا   أ كرث القمي ما يه   .2



 2021يناير / يونيو  –الثالثون  –مجلة العلوم الرياضية والمرتبطة 

ISSN 2518-5470 
 

 

  

 90 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة طرابلس 

 

 الوزن النس يب كام ييل : ، ويه حتتوي عل املتوسط املرج و وعي الغذايئ دلى لعيب رايضة اجلودوال دور  تقيمي  اجلدول التات يتضمن   
 

 ( 14جدول ) 
 دلى لعيب رايضة اجلودو   وعي الغذايئ ال   تقيمي مفردات العينة حول   

 

 مس توى التطبيق  الوزن النس يب  املتوسط املرج  اجملــــــــــــــال  ت 

 عات جدا   %76.89 2.33 الربانمج الغذايئ قبل وأ ثناء وبعد التدريب  2

 عات  %74.44 2.23 املمكالت الغذائية  3

 حمدود  %66.42 1.99 العادات الغذائية  1

 حمدود  %66.22 1.99 ني أ مهية السوائل للرايضي  4

 عات  %66.22 2.13 للوعي الغذايئ دلى لعيب رايضة اجلودو 

نتشاراً  يتبني من خالل البياانت الواردة يف اجلدول أ عاله أ ن    الربانمج الغذايئ قبل    "  وه  للوعي الغذايئ دلى لعيب رايضة اجلودوأ كرث القمي اإ
التدريب   وبعد  جاءوأ ثناء  بن     "   ال ول  ) ابلرتتيب  "  76.89س بة  أ ن  يالحظ  كام  الغذائية%(،  بنس بة    املمكالت  الثاين  ابلرتتيب  جاءت   "

رايضة اجلودو    للوعي الغذايئ دلى لعيب%( , ويالحظ أ ن  املتوسط العام  66.42" بوزن نس يب بلغ )العادات الغذائية  %(، "تليه  74.44)
س تجابة عينة ادلراسة اكن بدرجة "   ". عات  وفق اإ

 الوعي الغذايئ ومس توى الإجناز دلى لعيب رايضة اجلودو؟ قة داةل اإحصائيا بني  هل  توجد عال -3
 

 ( 15جدول ) 
 الوعي الغذايئ ومس توى الإجناز دلى لعيب رايضة اجلودو   أ بعاد   يبني طبيعة عالقة الارتباط بني 

 العادات الغذائية  جامتعية  املتغريات الا 

الربانمج الغذايئ  
قبل وأ ثناء وبعد  
 التدريب 

 مكالت الغذائية امل
أ مهية السوائل  
 للرايضيني 

 ال وزان 

 العادات الغذائية
 معامل الارتباط 

1 
0.130 -0.039 -0.443 -0.273 

 0.325 0.098 0.889 0.644 مس توى ادللةل 

 التدريبالربانمج الغذايئ قبل وأ ثناء وبعد 
 0.126- 0.124- 0.426 1 0.130 معامل الارتباط 

 0.654 0.659 0.113 0.644 مس توى ادللةل 

 املمكالت الغذائية 
 0.222- 0.293 1 0.426 0.039- معامل الارتباط 

 0.426 0.290 0.113 0.889 مس توى ادللةل 

 أ مهية السوائل للرايضيني

 العادات الغذائية

 0.212- 1 0.293 0.124- 0.443- معامل الارتباط 

 0.447 0.290 0.659 0.098 مس توى ادللةل 

 ز الإجنا مس توى
 1 0.212- 0.222- 0.126- 0.273- معامل الارتباط 
 0.447 0.426 0.654 0.325 مس توى ادللةل 

 (. 0.01)  دلةل  مس توى  اإحصائيًا عند  دال   (**)
 (. 0.05)  دلةل  مس توى  اإحصائيًا عند  دال   (* )
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( للتعرف عل مس توى العالقة بني املتغريات Correlation  ntsCoefficie)    "رسونب "البس يط اخلطى معامل الارتباطمت اس تخدام   وقد

 وقد أ شارت نتاجئ ادلراسة امليدانية اإىل : (.=01.0)أ و  (=05.0عند مس توى دلةل معنوية )من حيث درجة التأ ثري 
 

اكرب  بدلةل  مبس توى  اكن  دلى لعيب رايضة اجلودو   مس توى الإجناز و أ بعاد الوعي الغذايئ تبني أ ن معامل الارتباط بريسن بني  ث  حي
ويه عالقة  م من وجود عالقة بيهنام  اد ومس توى الإجناز الرعي , ابلر واليت تدل اإىل عدم وجود دلةل اإحصائية بني ال بع " ,  0.05"   من

 .  دلةل  عكس ية ليست ذات 

 . از دلى لعيب رايضة اجلودو توجد عالقة داةل اإحصائيا بني الوعي الغذايئ ومس توى الإجن ل    عليه :
 الاس تنتاجات: و  

النتاجئ وتفسريها وعرض و أ هداف ادلراسة ويف حدود عينة ادلراسة وال دوات املس تخدمة وبعد حتليل     ات مناقشة النتاجئ خلصت ادلراس  يف ضوء 
 تالية:الاس تنتاجات ال 

اخلاصة بتوزيع العينة من حيث حماور ادلراسة مكحور مصادر احلصول عل  اإن مس توى الوعي الغذايئ دلى لعيب رايضة اجلودو ومن خالل النتاجئ -1
ور أ مهية السوائل  املعلومات الغذائية  و حمور العادات الغذائية حمور الربانمج الغذايئ قبل وأ ثناء وبعد التدريب و حمور املمكالت الغذائية و حم

بكة الانرتنت ابدلرجة ال وىل واليت قد تفتقر للناحية العلمية وللمصداقية ، يف حني أ نه  للرايضيني جند أ ن أ فراد العينة حيصلون عل املعلومات من ش  
خصايئ التغذية وهذا ما قد يؤثر سلبا عل مس توى الإجناز الراييض دل  هيم. يفرتض أ ن يأ خذون املعلومات من املدرب واإ

 انمج الغذايئ قبل وأ ثناء وبعد التدريب "  . للوعي الغذايئ دلى لعيب رايضة اجلودو هو " الرب  أ كرث القمي انتشارا-2

دلةل اإحصائية بني مس توى الإجناز و أ بعاد الوعي الغذايئ  دلى لعيب رايضة اجلودو ابلرمغ من وجود عالقة بيهنام ويه  فروق ذات عدم وجود  -3
 . وهو ما يؤثر  اإجيااب عل مس توى الإجناز الراييض دلهيم عالقة عكس ية

 التوصيات: 

 ابلتات: ات س تنتاجات اليت توصلت الهيا ادلراسة تويص ادلارسيف ضوء الا

 الاسرتشاد بنتاجئ هذه ادلراسة عند وضع برامج توعوية لنرش الوعي الغذايئ الراييض.  -1

 ذية الرايضية من خالل اعداد برامج ودورات  نرش الوعي الغذايئ من قبل املتخصصني يف جمال التغ -2

 ذايئ عند الرايضيني.تسامه يف رفع الوعي الغ  ونرشات 

 ملنتخبات الوطنية للعمل عل رفع مس توى الوعي الغذايئ للرايضيني. اوجود اخصايئ تغذية يف ال ندية و  رضورة  -3
 املراجــــــــــــع 

ــة هجــــاد: ــو حلميــ ــرانمج ابلوســــائط امل 2008) أ بــ ــر بــ ــذايئ دلى طــــالب ( أ ثــ ــة الــــوعي الغــ ــة يف تمنيــ ــف ال حــــداث املتناقضــ ــددة يوظــ تعــ
 امس ال سايس يف مادة العلوم, رساةل غري منشورة، لكية الرتبية، اجلامعة الإسالمية، غزة.الصف اخل

ــرزوي  ــري مـــ ــادي،  ـــ ــ الهـــ ــد، عيزـــ ــن محمـــ ــد بـــ ــية2018):أ محـــ ــوادي الرايضـــ ــيني يف النـــ ــحية دلى الرايضـــ ــة الصـــ ــاهمي التغذيـــ ، ( مفـــ
 احلديث بني الاحرتاف واحلداثة، اجلزائر. امللتقى ادلوت العلمي ال ول: قضااي معارصة يف منظومة التدريب الراييض

( الــــوعي الغــــذايئ وعالقتــــه ابلإجنــــاز الــــراييض دلى لعــــيب بعــــض ال لعــــاب الفرديــــة، رســــاةل ماجســــ تري 2019) أ رجي ســــامل الســــاحئ:
 غري منشورة، جامعة طرابلس، ليبيا.

الرتبيـــــة  الفـــــين. جمـــــةلات امجلناســـــ تك قيـــــق التفـــــوق الـــــراييض لالعبـــــ ( العوامـــــل املـــــؤثرة يف حت2015:)ابـــــراهمي اســـــامعيل حتريـــــر
 (2) (، العدد27. اجملدل ) ، العراقالرايضية



 2021يناير / يونيو  –الثالثون  –مجلة العلوم الرياضية والمرتبطة 

ISSN 2518-5470 
 

 

  

 92 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة طرابلس 

 

 ( اللياقة البدنية والصحية، دار وائل للنرش، الطبعة ال وىل، ال ردن.2006):ساري محدان، ونورما سلمي

ــداحلق، ومؤ  ــامد عبـــ ــد: عـــ ــلامين العمـــ ــريات، وســـ ــيس نعـــ ــ ناعة، وقـــ ــد شـــ ــحي دلى طل 2012)يـــ ــوعي الصـــ ــ توى الـــ ــة ( مســـ ــة جامعـــ بـــ
 ( انبلس، فلسطني.4(, العدد )26النجاح الوطنية وجامعة القدس. جمةل جامعة النجاح لل حباث للعلوم الإنسانية, جمدل )

 قاهرة.( مدخل يف عمل النفس الراييض، دار الفكر العريب، ال1998):محمد حسن عالوي

ي والغــــذايئ دلى لعــــيب املنتخبــــات الرايضــــية يف ( دراســــة مــــدى الــــوعي الصــــح2011):محمــــد محمــــود العــــيل، وقــــامس محمــــد خــــويةل
 .3، العدد 8جامعة الريموك، اربد، ال ردن، جمةل جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجامتعية، اجملدل

 ل وىل ، دار احلامد للنرش والتوزيع، عامن ، ال ردن.( فن الرايضة والصحة، الطبعة ا2009نشوان عبدهللا:)

Gamage,          J.p,&Da silva,A.(2014).Nutrient intake and dietary practices of elite  

   volleyball athletes during the competition day.Annals of Applied sport Science,2(4),1-10. 

Potgieter,S  .(2013).Sport nutrition:A review of the latest guideliles for exercise and  

  sport nutrition from the American college of sport Nutrition,the lnternational Olympic committee 

and the lnternational society for sports Nutrition.south Africal journal of clinical nutrition,26(1),6-

16. 

Sygit,K     .(2016) principles of Nutrition in sport Trainig and Health Trainig,prace   naukowe 

Akademii im.jana Dtugosza W Czestochowie kultura Fizyczna,13(4),157-   167. 

Trakman,G.L,Forsyth,A,Hoye,R,&Belski,R,(2018,April19).Devehopment and validation of a brief 

general and sports nutrition knowledge questionnaire and assessment of athletes,nutrition 

knowledge.journal of the international society of sport Nutrition 15(1),1-8. 
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 مترينات الايروبك املصاحبة لربانمج غذايئ  وأ ثرها يف خفض حدة  أ الم  
 ( س نة 35-25الظهر  دلى فئة الس يدات  ) 

 
 د/ سعدية صاحل عبدهللا                                                                                              د/ عفاف عيل الطيب علقم

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ

 املقدمة : 

صول ايل أ عىل مس توايت الصحة والكفاءة الوظيفية , عن  اصبح عمل المترينات عمل هل أ صوهل وقواعده  وطرقه  خمتلفة اليت تساعد الفرد يف الو       
عمرية  طريق تمنية النوايح البدنية والنفس ية والفس يولوجية والارتقاء   هبا بدرجة تتناسب مع قدرات ال فراد وخصائصهم يف خمتلف املس توايت ال

ال  الربامج  من   ) ال يروبك   ( الهوائية  المترينات  برامج  تعد  الصحية حيث  ليست  وحاالهتم  فرتة  منذ  اس تخدمت  اصبحت منط  يت  ابلبعيدة حىت 
مكصدر    جديدَا مضن برامج النشاط البدين واسعة الانتشار النعاكساهتا الاجيابية عىل النوايح الصحية والبدنية والنفس ية ويه تعمتد عىل ادلهون 

اسات  اىل فاعلية المترينات الهوائية يف التأ ثري الاجيايب عىل مجيع أ سايس الإنتاج الطاقة الهوائية الالزمة لل داء , حيث أ شارت نتاجئ العديد من ادلر 
اجلسمية   املتغريات  بعض  وكذكل  كمييائية  البيو  املتغريات  وعيل  احليوية  اجلسم  الامترين  ,    أ هجزة  اس تخدام  اىل رضورة  املصادر  من  تشريالكثري 

فقد اظهر اس تخدام الامترين البدنية تقدمَا ممزيأ  ىف الوقاية   نتظمة ومقننة وعليهالرايضية ىف الوقاية من الاصابة ابلسمنة اذا ما اس تخدمت بصورة م 
 (. 9(،،ص 2002)    )  لني غودل برغ ، دااين ل ايليوتمن الاصابة ابلسمنة والزايدة ىف الوزن.

طولية لها تأ ثري   لقد اهمتت العديد من اجملمتعات يف احناء العامل ممارسة رايضة ال يروبك يف القاعات او يف احلدائق العامة ،وأ ن ممارسة ال يروبك ملدة
ات احلرارية الالزمة  مكية الغذاء والسعر كام ترتبط ب   اجيايب يف اخنفاض نس بة ادلهون ابجلسم ،واحمليطات وال وزان الزائدة وحتسني الصحة العامة.

الفرد من    ما يتناوهل فاملبدأ  هو ان لك    , للك فرد ونوع العمل اذلي ميارسه ىف حياته اليومية، ذلا فأ ن الفرد ىف امس احلاجة اىل تنظمي غذائه وتوازنه  
يف اجلسم جيعل اهجزة اجلسم    اليويم فأ ن القسم الاكرب منه خيزن عىل شلك دهون وزايدة نس به ادلهون  البدينطعام ومل يرصف خالل اجلهد  

     الوظيفية غري قادرة عىل القيام ابلوظائف احليوية بصورة اعتيادية مؤدية اىل الاخالل ابلبيئة ادلاخلية للجسم.

ل يروبك     الهوائية)  المترينات  اليت    وان  الهوائية  املطاوةل  واكتساب  معينة ملدة طويةل  معتدةل انجتة عن معل مجموعات عضلية  تقلصات  تعين   )
زاةل   تؤدي اىل رفع قابلية القلب واجلهاز ادلوري والتنفيس عىل تزويد ال وكسجني واملواد الغذائية اىل اخلالاي وال نسجة العامةل ويف الوقت نفسه اإ

الع عن  الناجتة  ال يض الفضالت  ،نتيجة  .مل  فاعلية  وأ كرث  اقوى  القلب  يكون  أ ن  عىل  الشدة  (املتوسطة  )ل يروبك  الهوائية  النشاطات  وتساعد 
 (.  76. ص1987عدانن صاحل ابوالوي؛الس هتالك العديد من السعرات احلرارية اكرث من النشاطات الاخرى )

مع     اةل  يش به  وجسم الانسان  احلركة  عيل  قامئة  لكها  احلياة  الرايضة  ان  .مفامرسة  بكفاءة  الوظائف  تودي  وتدريبات حيت  تتطلب حركة  قدة 
ادات  تساعدان عيل مقاومة تراجع الصحة والامراض الناجتة عهنا ولك املعلومات اليت نسعي لتقدميها هندف من خاللها ايل تغيري السلوكيات والع

 املرتبطة ابلصحة .

 والتغذية الصحية حيت يقي نفسه رش الكثري من الامراض الناجتة عن قةل احلركة والتغذية السيئة  وحصة الانسان مربوطة ابالهامتم ابلنشاط البدين
تعترب أ الم الظهر احد امه املشالكت الصحية يف اجملمتع يف الوقت احلارض وهذه الالآم ميكن ان تتفاوت  من الآم حادة او معتدةل    مثل السمنة .

بفقرات  ايل الآم منخفضة وميكن ان يس متر لفرت  للعديد من الاس باب مفهنا ارضار  نتيجة  الس يدات  املصاابت هبذا الامل. وحتدث الاصابة  ة مع 
بأ واتر العضالت والاربطة وحتدث الالآم  نتيجة اهجاد    العمود الفقري ,او مشلكة يف العضالت او الهتاابت مفاصل العمود الفقري او مشألك 

 حلركة وزايدة الوزن . مفرط يف منطقة الظهر وايضا نتيجة قةل ا 
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وابلتايل خفض  مما س بق يتضح ان ممارسة المترينات الهوائية  ) ال يروبك   (  لها تأ ثري اجيايب يف خفض  نس بة ادلهون ابجلسم وختفيف الوزن      
 حدة أ الم الظهر . 

 -مشلكة البحث : 

الربامج الرايضية    يفاليومية فضال عن عدم الاخنراط    ةاحليا  يفواملعدات املس تخدمة    لل هجزة  التكنولويجاإن قةل احلركة الناجتة من التطور         
من سعرات حرارية زائدة تس ببت الاصابة    مكية الغذاء املتناول وماينتج   يفمع عدم التوازن    جامعيةاو  والمترينات البدنية بصورة منتظمة فردية  

 حاةل الفرد بدنيًا ونفس يَا وتقيد نشاطه ومن مث حتد من اداء اعامهل.  يف الوزن اذ اهنا ومع تقدم العمر سوف تؤثر سلبيا  يفابلزايدة 

الس يدات يعانني من أ الم الظهر او   يف  جمال الراييض ويف احدي الصاالت الرايضية  الحظَن ان هناكل كثري من نات ومن خالل معل الباحث       
ينات  تعرض بعضهن لالإصابة  بأ مل الظهر نتيجة ممارسات كثرية خاطئة كقةل احلركة وعدم الاهامتم ابلنظام الغذايئ وكذكل  عدم وجود برانمج متر 

صحية اليت يعاين مهنا مجيع الافراد ومن  مقننة يف الصاالت وعدم وجود نظام غذايئ اثبت ..ذلكل رأ يَن ان الآم الظهر  تعد من امه املشالكت ال 
 .اجلنسني وخاصة الس يدات واليت توثر علهين وعيل قدرهتن عيل القيام بوظائفهن وما يرتبط بذكل من املشاعر السلبية و التأ ثريات النفس ية 

مع برانمج غذايئ مقنن وتأ ثريه يف بعض حميطات اجلسم    بمترينات الايروبك   برانمج  دراسة هذه املشلكة من خالل وضع    تانالباحث   رأ ت  ذلا        
رفع احلاةل الصحية، والوعي الاجامتعي ىف امهية ممارسة المترينات    يف مسامهة     الصاةل الرايضية ) املرشف    (  [ س نة ىف 35ـ25لنساء بأ عامر ] 

 الرايضية املنتظمة دلى افراد اجملمتع والنساء خاصة ىف هذه املرحةل العمرية . 

 مهية البحث :  أ  

 الكشف عن العالقة بني برانمج المترينات الهوائية ) ال يروبك  (  والربانمج الغذايئ يف انقاص الوزن للس يدات .  -1

 قد  يسهم برانمج المترينات الهوائية ) ال يروبك  (   والربانمج الغذايئ  يف ختفيف أ الم الظهر دلى الس يدات .  -2

 تعمميها عيل صاالت اخرى مشاهبة بوالية اخلرطوم .  قد تفيد نتاجئ ادلراسة يف  -3

ب   -4 يشعرن  العايل والايت  الوزن  ذات  الس يدات  تشجع  جانب  قد  يف  متخصصات  هبا  اليت  الرايضية  الصاالت  يف  يف الاشرتاك  الظهر  أ لآم 
 المترينات . 

 أ هداف البحث : 

والقياس البعدي للك من ) حميط    –عرف عىل تأ ثري برانمج المترينات الهوائية ) ال يروبك  (  مبصاحبة الربانمج الغذايئ عيل القياس القبيل  ت ال   -1
 ( . الوزن  -الفخذين   –البطن  -حميط اخلرص  –حميط الصدر   –اذلراعني 

 صاحبة الربانمج الغذايئ عىل ختفيف الآم الظهر . التعرف عىل تأ ثري برانمج المترينات  الهوائية ) ال يروبك  (  مب -2

 تساؤال البحث : 

-والفخذين    –البطن    -حميط اخلرص     –حميط الصدر    –صائية بني القياس القبيل للك من )حميط اذلراعني  حتوجد فروق ذات دالةل اإ هل    -1 
 ؟  لصاحل القياس البعدي(  والربانمج الغذايئ   برانمج المترينات  الهوائية ) ال يروبك (والقياس البعدي بعد اس تخدام الوزن 

 ؟ مبصاحبة الربانمج الغذايئ عىل ختفيف أ الم الظهر ما مدى تأ ثري برانمج المترينات الهوائية ) ال يروبك  (  -2
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 جماالت البحث :   

 ) املرشف ( . الرايضية  صاةل  الاجملال املاكين : حملية اخلرطوم ,  -1

 (س نة الايت يعانني من أ الم الظهر .   45 – 25اش متل عىل مجموعة من النساء )  اجملال البرشي :  -2

 م    2020 -2019: يف الفرتة من   اين اجملال الزم -3

 ادلراسات النظرية والسابقة

 ادلراسات السابقة : 2-2

وبعض  بعنوان ) تأ ثري المترينات الهوائية وال اكريتني عىل حتسني الاداء الراييض ودهنيات ادلم    ( 1992دراسة منال طلعت محمد ايوب )  2-2-1
للس يدات من سن )  الهوائية ال كرايتني ) ك حد املساعدات   50  -45القياسات احلسمية  المترينات  تأ ثري  التعرف عيل  . هدفت ادلراسة ايل   )
  -ادلهون الربتونية منخفضة الكثافة    -الكولسرتول    -دهنيات ادلم )  ثاليث اجللرسيدات  -البحث    لعينةالطبيعية ( عيل حتسني الاداء الراييض  

حميط الفخذ ( عن طريق احلاسب الآيل    -حميط البطن    -بعض القياسات اجلسمية ) حميط العضد    -ادلهون الربوتينية عالية الكثافة ( دلى العينة  
 . واكنت النتاجئ :  ملعرفة نس بة ادلهون اجلسم دلى العينة  

املنخفضة الكثافة    اخنفاض الوزن ونس بة ادلهون وابلتايل وزن ادلهون ابجلسم , واخنفاض نس بة الكولسرتول يف ادلم , ونس بة ادلهون الربوتنية
الضغ  ونس بة   , ونس بة ثاليث اجللرسيدات   , ادلم   السكر يف  نس بة  واخنفاض   , الكثافة   العالية  الربوتينية  نس بة ادلهون  , وزايدة  ادلم   ط  يف 

 الانقبايض والضغط الانبساطي,  وحتسن معدل النبض , وحتسن مس توى الاداء البدين .  

, بعنون ) تأ ثري مترينات ال يروبك املصاحبة للربانمج الغذايئ يف بعض القياسات الانرثوبومرتية دلى  تارش يالن صديق عبد هللا امل دراسة    2-2-2
عداد برانمج مترينات ال يروبك دلى انساء )    45-35النساء من )   عداد برانمج غذايئ  لنفس الفئة من 45-35( . هدفت ادلراسة اىل اإ ( و اإ

 ( . 45-35يرويك عىل املصاحبة للربانمج الغذايئ يف بعض القياسات الانرثوبومرتية لفئة النساء )ملعرفة تأ ثري مترينات ال   -النساء 

فاكنت من  اس تخدم املهنج التجرييب يف واحد من تصمميها الرئيس ية اإال ويه الاختبارات القبلية والبعدية للمجموعة الواحدة , اما عينة البحث      
جراء القياسات اجلسمية والقبلية وقامت الباحثة ابومت أ ختيارها ابلطريقة العمدية     املركز ) الرشاقة نتوا (( من الاانث اللوايت جسلن دلى  16)

واليت اس تخدمت قياس احمليطات لبعض مناطق اجلسم , ومؤرش الوزن , مث أ وحضت كيفية اإجراء االإجراءات امليدانية لعينة البحث مث أ وحضت  
ساعد عىل التخلص من  (  45-35 اليت توصلت لها الباحثة , اس تخدام متارين ال ريروبك والربانمج الغذايئ للنساء ) القياسات البعدية  , وأ مه النتاجئ

ان الربانمج التدرييب والغذايئ للنساء اكن هل ال ثر الاجيايب يف التخلص من الشحوم يف مناطق البطن والكتف والعضد والورك    -الوزن الزائد  
الربانمج الغذايئ    -ال يروبك مبصاحبة املوس يقى بروح املرح اذلي تش متل عىل نشوة خاصة وأ هنا تس به الرقص عىل الاغاين  تتجيل متارين    -الفخذ  

تباعها .   ماكن لك فرد اإ  املعد بدقة واملتوفرة لك عنارصه جعلت تطبيقها سهال دلى عينة البحث .وابإ

 اإجراءات البحث      -3

 مهنج البحث:   3-1

الباحثت       .اس تخدمت  ادلراسة  متغريات  ولتفسري  للهدف  ومناسب  البحث  لطبيعة  مالمئة  أ كرث  ابعتباره  التجرييب  املهنج  التجرييب    ان  واملهنج 
ن اإجراءات  املس تخدم هو مهنج اجملموعة الواحدة مت تطبيق الربانمج احلايل علهيا مث اإجراء مقارنة بني القياس القبيل والقياس البعدي كام سيتضح م

 ادلراسة . 
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 جممتع البحث: 3-2

 مبحلية اخلرطوم   الرايضية  املرشف صاةل  بتكون جممتع البحث من الس يدات والآنسات  

 عينة البحث: 3-3

ة وقد بلغ  مت اختيار العينة ابلطريقة العمدي، و مبحلية اخلرطوم    بصاةل املرشف  الظهر  اش متلت عينة البحث  الس يدات الراغبات يف عالج أ الم     
غري ممارسات لنشاط الراييض    -  العمرية .مضن الفئة    -الاصابة بأ الام الظهر  اإختيارمه وفق الرشوط االتية :  ومت  ( س يدة  20اإجاميل أ فراد العينة )

املوافقة عيل الالزتام ابلربانمج الغذايئ املصاحب للربانمج    -املوافقة عيل الالزتام التام مبدة الربانمج والوحدات التدريبية التابعة هل  -بشلك منتظم  
 التدرييب .

 -جتانس العينة :   3-3-1

ابس تخراج املتوسط احلساىب والاحنراف املعيارى لقياسات عينة ادلراسة والىت متثلت ىف : العمر البيولوىج    تانملعرفة جتانس العينة قامت الباحث 
 ( ادانه يوحض ذكل .   1، الوزن ، الطول ، واجلدول رمق )  

 

 ( يوحض املتوسط احلساىب والاحنراف املعيارى لبعض متغريات العينة 1جدول مق ) 

 الاحنراف املعيارى  احلساىب املتوسط  املتغري  م 

 5.985 س 163.65 الطول -1

 16.704 97.75 الوزن -2

 4.370 31.11  العمر -3

بلغ ابلرتتيب ) 3يالحظ من اجلدول رمق )   ،    كيلو  97.75س ،  163.65( أ عاله ان املتوسط احلساىب للمتغريات ) الطول ، الوزن ، العمر ( 
( ومبا أ ن الاحنراف املعيارى للك متغريات عينة البحث جاء    4.370،    16.704،    5.985( والاحنراف املعيارى بلغ ابلرتتيب )س نة     31.11

 أ قل من املتوسط احلساىب فهذا يدل عىل جتانس العينة .  

 أ داوات ادلراسة:   3-4

 الاختبارات واملقاييس والاستبانة مجلع البياانت ،  قامت ادلارسة يف هذه ادلراسة ايس تخدام 

 -خطوات تصممي الربانمج املقرتح :   3-4-2

 املرحةل الاوىل :ـ 

س تعانت الباحثة ابملراجع العربية والاجنبية يف حتديد الربامج التدريبية ىف اجملال الرايىض  والتعرف والاختبارات والقياسات املناس       بة للك  اإ
 ذكل كيفية القياس وتسجيل ادلرجات   صفة بدنية ، وك

عداد اس امترة الس تطالع رأ ي املتخصصني يف جمال اعداد الربامج التدريبية ىف اجملال الرايىض من اخلرباء وأ ساتذة الرتبية  الرايضية .  مث معدت عىل اإ

اتبعت الاختبارات والقياسات ىف اجملال الرايىض  ، ومن خالل الاطالع عىل بعض املراجع والبحوث العلمية    كام معل حتليل بعض الربامج الىت
 مت حتديد بعض املتطلبات اخلاصة بربامج التدريب . 
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لوضعه يف شلك       الرايضية   الرتبية  واملتصني يف جمال  الربانمج وعرضه عىل اخلرباء  تصممي  ادلراسات مت  الهنايئ من حيث  وبناء عىل هذه  ه 
 احملتوى والتشكيل وطرق القياس والفرتة الزمنية .

 صدق الربانمج ( )ادلراسة الاس تطالعية ال وىل :  3-4-2-1

ذ مت تعديل   مت التحقق من صدق الربانمج من عرض الوحدات الربانمج عيل مجموعة من ذوي الاختصاص يف جمال الرتبية البدنية والرايضة  اإ
 مبا يتناسب مع هدف البحث .  بعض المترينات  

 التجربة الاس تطالعية  الثانية )  للربانمج  (   3-4-2-2

ومت خالل التجربة تطبيق وحدة  ( س يدات  ومه من جممتع البحث وخارج عينة البحث ال ساس ية  6مت تنفيذ التجربة الاس تطالعية عىل )     
 ( دقيقة وذكل الجل حتقيق مايأ يت : 60تدريبية واحدة زمهنا )

 معرفة زمن الوحدة التدريبية .  .1

 كيفية الربط بني املوس يقى والامترين .  .2

 : ( نبضة / دقيقة . 117حتديد شدة المترينات مقاسة مبعدل النبض مضن العمل يف النظام الهوايئ وحسب اعامرمه مبعدل نبض اليزيد عن ) .3

 ( Fox, E. L. and Mathews , D.K. : (1974,13 ) :)وقد مت حتديد الشدة الامترين حسب املعادةل الآتية

 العمر = ؟  –  220

 النبض   %    =  معدل60؟ ×

 ض/دق 117=  100÷ 60×195-رضبة195= 25  -220-مثال/

      ض/دق111=   100÷ 60×185 -رضبة 185=    35 -220

 وهذا املعدل للنبض يعمل الشخص به مضن النظام الهوايئ .

 معرفة مدى صالحية المترينات ومدى تطبيقها من قبل عينة البحث-4

   معرفة مدى صالحية القاعة املغلقة للامترين الرايضية . -5     

 الربانمج الغذايئ : -  3-4-3  

نقاص الوزن         والتحمك فيه، وال خيلو أ ي نظام محية غذائية من برانمج راييض منتظم،  تعد ممارسة المترينات الرايضية من ال موراملهمة يف اإ
ا تؤثرالمترينات الرايضية البدنية املنتظ علام أ ن حراق ادلهون حرصا، لكهنه  .اإجيااب يف أ لية معل مركز تنظمي الشهية يف املخ مة ال تقوم ابإ

عىل املعطيات    احتوى الربانمج عىل العنارص الغذائية الرئيسة مث حتديد عددالسعرات احلرارية اليت حيتاهجا لك فرد من افراد عينة البحث بناءا    
 ( سعرات حرارية يف اليوم الواحد القل وزن واعىل وزن من افراد العينة .  2215-1915السابقة واليت بلغت مابني )

 بناء االإستبانة : 

، واس تعانت يف تصمميها مبدرج ثاليث ) موافق ، حمايد ، غري موافق (    لتعرف عيل تقدير أ الم الظهر  االإستبانة ك داة     تان  مصمت الباحث       
   واس تفادت من ادلراسات السابقة واملشاهبه والش بكة العنكبوتية ومسح املراجع والكتب . 
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 ادلراسة الاس تطالعية  ال وىل )صدق الظاهري  (: 3-4-7-1

تبار مقياسا صادقا ملا يدعى أ نه يقيسه ويشري اإىل مدى مناس بة الاختبار  مت حساب الصدق الظاهري للمقياس ويقصد به أ ن يبدو الاخ        
 للغرض اذلي وضع من أ جهل حيث أ عترب صدق احملمكني مقياسا لصدق الاختبار. 

مجموعة من املتخصصني يف جمال الرتبية البدنية والرايضة  ومت تعديهل يف ضوء ما    املقياس يف صورته املبدئية  عىل  تانالباحث   تحيث عرض    
وضع  أ بدوه من مالحظات واقرتحات . مث عرض الاختبار مرة أ خرى يف صورته الهنائية واملعدةل عىل بعض احملمكني للتأ كد من حصته ومناسبته ملا  

 .   لقياسه .ولقد أ مجع احملمكون عىل حصة الاختبار وسالمته

 صدق وثبات الاستبانة :    3-4-7-2
( من جممتع ادلراسة وذكل بتوزيع الاستبانة علهيم ، مث اجراء املعامالت الاحصائية عىل اجاابهتم هبدف   6قامت الباحثتان بدراسة اس تطالعية لعدد )  

 ، واجلدول أ دانه يوحض ذكل.  ابس تخدام معادةل الفا كرونباخ  اس تخراج معامل الصدق والثبات 
 (   2جدول رمق ) 

 يوحض املتوسط احلساىب ،الاحنراف املعياري ومعامل الارتباط ) الثبات ( 
معامل االإرتباط)   االإحنراف املعيارى  املتوسط احلساىب  اإس احملور 

 الثبات (

 الصدق

 0.96 0.92 0,454 2,8 تقدير مدى أ مل الظهر 

 ( وىه درجات تقدير عالية متكن الباحثة من تطبيق االإستبانة.    0,96( ومعامل الصدق )  0,92الثبات ) يالحظ من اجلدول أ عاله أ ن  قمية 
 تطبيق الربانمج :  3-4-8

جراء القياسات القبلية عىل عينة ادلراسة ىف الاختبارات قيد البحث  بتارخي    م  ايل ،مث قام بتطبيق الربانمج  8/2018/ 15قامت الباحثتان ابإ
م ( ، مث بعد ذكل مت اجراء القياسات البعدية ىف  10/2018/  15م   ايل    2018/     8/    16( اسابيع  من )   8سة ، وذكل ملدة )قيد ادلرا

 عاجلهتا احصائيًا . مل  الاختبارات قيد البحث  ، تىل ذكل مجع البياانت
بتارخي    -اثنيًا : البحث بعد تطبيق الربانمج املقرتح وذكل  الباحثتان  بتوزيع الاستبانة عىل عينة  البياانت    م  10/2018/ 16قامت  مث مجعت 

 ملعاجلهتا اإحصائيًا للتعرف عىل مدى تأ ثري الربانمج
 الوسائل الاحصائية: 3-4-9

 .عىل نتاجئ العمليات االإحصائية(  للحصول SPSSاس تخدمت الباحثتان احلقيبة الاحصائية اجلاهزة )    
 عرض النتاجئ ومناقش هتا وتفسريها :   -4
ال ول )  4-1 التشاؤل  نتاجئ  وتفسريوحتليل  اذلراعني  عرضومناقشة  القبيل للك من )حميط  القياس  اإحصائية بني  فروق ذات دالةل  توجد    –هل 

والفخذين (والقياس البعدي بعد اس تخدام برانمج المترينات  الهوائية ) ال يروبك  (  والربانمج الغذايئ    –البطن   -حميط اخلرص     –حميط الصدر 
الباحثة ابس تخراج املتوسط احلساىب واالإحنراف املعيارى وقمية ) ت ( للقياسني القبىل  ( لصاحل القياس البعدي ؟ قامت  عيل ختفيف أ الم الظهر   

 والبعدى ىف قياسات حميط اخلرص ، واجلدول رمق ) ( أ دانه يوحض ذكل .  
 ( يوحض 3  جدول رمق ) 

 البعدي (   -اجلسمية) القبيل  قياسات    ات قياس ال املتوسط احلساىب واالإحنراف املعيارى وقمية ) ت ( ىف  

 م القياسات  القياس القبىل  القياس البعدى  قمية ) ت ( 

االإحنراف 
 املعيارى 

املتوسط 
 احلساىب

االإحنراف 
 املعيارى 

املتوسط 
 احلساىب

 1  (قياسات حميط اذلراعني ) العضد 40.22 3.206 37.80 3.139 2.32

 2 قياسات حميط الصدر  114.90 10.51 111 10.53 3.71
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 3  (اخلرس) الوسط  اتقياس 3.78 13.004 91.60 14.784 97.15
 4 قياسات البطن  113.30 14.893 105.05 12.618 8.3

 5 قياسات الفخذ  76.65 6.277 72.45 5.404 1.73
 6 الوزن قياسات   97.75 16.704 89.68 16.908 1.77

( ىف القياس القبىل لقياسات حميط اذلراعني ) العضد (،  3.206( والاحنراف املعيارى بلغ ) 40.22( أ عاله أ ن املتوسط احلساىب بلغ )  3يتضح من اجلدول )
 ( . 2.32( للقياس البعدى لنفس القياس ، وبلغت قمية ) ت ( احملسوبة )3.139( والاحنراف املعيارى بلغ )37.80واملتوسط احلساىب بلغ )

( وهذا   1.71( ، وىه اكرب من ) ت ( اجلدولية والىت بلغت قميهتا )   2.32 ) العضد ( جاءت ) ويالحظ ان قمية ) ت ( احملسوبة لقياسات حميط اذلراعني
 . يؤكد أ ن هناك فروق ذات دالةل احصائية بني القياسات القبلىة والبعدىة لقياسات حميط اذلراعني ) العضد ( لصاحل القياس البعدى . وهذه  

( ىف القياس القبىل حمليط الصدر، واملتوسط  10.51( والاحنراف املعيارى بلغ ) 114.90أ عاله أ ن املتوسط احلساىب بلغ )  (   3كام يتضح من اجلدول )    
 (  3.71( للقياس البعدى لقياس حميط الصدر ، وبلغت قمية ) ت ( احملسوبة ) 10.53( والاحنراف املعيارى بلغ )111احلساىب بلغ )

( وهذا يؤكد أ ن هناك فروق    1.72(  وىه اكرب من ) ت ( اجلدولية والىت بلغت قميهتا )   3.71يط الصدرجاءت )ويالحظ ان قمية ) ت ( احملسوبة حم 
 ذات دالةل احصائية بني القياسات القبلية والبعدية لقياسات حميط الصدرولصاحل القياس البعدى . 

بلغ )  3كام يتضح من اجلدول )       بلغ )( و97.15( أ عاله أ ن املتوسط احلساىب  واملتوسط  ،  ( ىف قياس الوسط ) اخلرص(14.784الاحنراف املعيارى 
بلغ ) بلغ )91.60احلساىب  املعيارى  وبلغت قمية ) ت ( احملسوبة ) 13.004( والاحنراف  ) اخلرص(،  الوسط  قياس  قمية ) ت (  3.78( ىف  وبلغت   ، )

 ( .   0.05( عند مس توى دالةل ) 1.72اجلدولية )
( وهذا يؤكد أ ن هناك فروق ذات دالةل احصائية بني قياس الوسط  1.72( اكرب من ) ت ( اجلدولية والىت بلغت قميهتا )    3.78ة )ومبا أ ن ) ت ( احملسوب

 ) اخلرص(ولصاحل القياس البعدى  . 
قياسات البطن، واملتوسط احلساىب بلغ    ( ىف14.893( والاحنراف املعيارى بلغ )113.30( أ عاله أ ن املتوسط احلساىب بلغ )  3كام يتضح من اجلدول )    

( عند    1.72( ، وبلغت قمية ) ت ( اجلدولية ) 8.3( ىف قياسات البطن ، وبلغت قمية ) ت ( احملسوبة )12.618( والاحنراف املعيارى بلغ )105.05)
 ( .   0.05مس توى دالةل ) 

أ ن ) ت ( احملسوبة ) قياسات    1.72هتا )   ( اكرب من ) ت ( اجلدولية والىت بلغت قمي8.3ومبا  أ ن هناك فروق ذات دالةل احصائية بني  ( وهذا يؤكد 
 البطنولصاحل القياس البعدى  . 

، واملتوسط احلساىب    الفخذ( ىف قياسات حميط  6.277( والاحنراف املعيارى بلغ ) 76.65( أ عاله أ ن املتوسط احلساىب بلغ )   3كام يتضح من اجلدول )     
(    1.72( ، وبلغت قمية ) ت ( اجلدولية )1,73، وبلغت قمية ) ت ( احملسوبة )الفخذ( ىف قياسات حميط  5.404عيارى بلغ )( والاحنراف امل 72,45بلغ )

 ( .   0.05عند مس توى دالةل ) 
( وهذا يؤكد أ ن هناك فروق ذات دالةل احصائية بني قياسات حميط  1.72بلغت قميهتا )     ( اكرب من ) ت ( اجلدولية والىت8.3ومبا أ ن ) ت ( احملسوبة )

 لصاحل القياس البعدى  .  الفخذ 

، واملتوسط احلساىب بلغ    الوزن ( ىف قياسات  16.704( والاحنراف املعيارى بلغ )97.75( أ عاله أ ن املتوسط احلساىب بلغ )   3كام يتضح من اجلدول )     
( عند    1.72( ، وبلغت قمية ) ت ( اجلدولية )  1,77، وبلغت قمية ) ت ( احملسوبة )  الوزن ( ىف قياسات  16.908حنراف املعيارى بلغ )( والا89.68)

 ( .   0.05مس توى دالةل ) 
احصائية بني قياسات    ( وهذا يؤكد أ ن هناك فروق ذات دالةل  1.72( اكرب من ) ت ( اجلدولية والىت بلغت قميهتا )   1,77ومبا أ ن ) ت ( احملسوبة )

 . لصاحل القياس البعدى   الوزن 



 
 
 

 2021يناير / يونيو  –الثالثون  –مجلة العلوم الرياضية والمرتبطة 

 

 
 

  

 100 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة طرابلس

 

ISSN 2518-5470 

( مبصاحبة الربانمج الغذايئ عىل ختفيف    الثاين  )ما مدى تأ ثري برانمج المترينات الهوائية ) ال يروبك  اؤلالتس  ومناقشة وتفسريوحتليل نتاجئ  عرض   4-2 
 أ الم الظهر ؟   (  

 

 

 

 

 ( يوحض   4جدول رمق )  

 ) تقدير أ الم الظهر ( املتوسط احلساىب واالإحنراف املعيارى والنس بة املئوية والرتتيب الجاابت العينة ىف مدي الاس تفادة من الربانمج 

  م 
 العبارة

 املتوسط التكرارات 

 احلسايب

الاحنراف  
 املعيارى

  النس بة املئوية 
 الرتتيب 

  

غري  حمايد  موافق 
 موافق 

 6 % 80.0 821. 2.60 4 - 16 نتيجة ممارسة المترينات الرايضية اصبح الامل أ خف 1
بعد ممارسة المترينات الرايضية أ صبحت قادرة عىل القيام   2

 مبهاىم املزنلية دون الشعور ابمل 

20 - - 
3.00 

.000 100%   1 

أ صبحت ال اعمتد عىل الآخرين أ و الامساك ىف ادلرابزين   3
 لصعود السمل 

19 1 - 
2.95 

.224 95.0 % 2 

 9 % 70.0 470. 2.70 - 6 14 أ صبحت اس تطيع الاحنناء والركوع 4

  8 % 75.0 444. 2.75 - 5 15 أ جد سهوةل ىف الانتقال من جانب اىل أآخر ىف الفراش   5

 5 % 80.0 657. 2.70 2 2 16 أ صبحت امتكن من اجللوس ىف كرىس منخفض  6

 13 % 65.0 979. 2.30 7 - 13 زال احساىس ابلشعور ابلوخذات اسفل الظهر 7

 3 % 85.0 366. 2.85 - 3 17 لفرتات طويةل  اصبحت امش  8
اصبح املدى احلرىك واسع حلرىك اجلسم ابالضافة اىل   9

 الشعور ابحليوية
16 4 - 

2.80 
.410 80.0 % 4  

 7 % 80.0 821. 2.60 4 - 16 اجد سهوةل رفع الساق العىل عند أ داء المترينات 10
 12 % 65.0 826. 2.45 4 3 13 قللت من اس تخدام مسكنات ال مل  11
 10 % 70.0 759. 2.55 3 3 14 قل املى عند محل شئ ثقيل  12
كنت استيقظ ىف الصباح واشعر ابلتصلب ىف الظهر فزال   13

 هذا مبامرسة الامترين
10 6 4 

2.30 
.801 50.0 % 14 

 11 % 70.0 470. 2.70 -  14 نقص وزىن وخف الامل عند الزتاىم ابلامترين والنظام الغذايئ  14
س تخدام  المترينات والتغذية لعالج أ الم الظهر للس يدات    ويالحظ من نتاجئ اجلدول أ عاله أ ن تقديرات العينة عن مدي الاس تفادة من الربانمج املقرتح ابإ

 -جاءت عىل النحو التاىل :

العينة ابملوافقة عىل )   العبارة )  100( عبارة بنس بة )    14اجابت  المترينات  2% ( حيث حتصلت  : بعد ممارسة  ( املرتبة الاوىل واشارت اىل 
الشعور   املزنلية دون  مبهاىم  القيام  قادرة عىل  أ صبحت  ) الرايضية  بلغ املتوسط  )   3.00ابمل، حيث  بلغ  معيارى  حنراف  واإ ونس بة مئوية 000.(   )
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( أ صبحت ال اعمتد عىل الآخرين أ و الامساك ىف ادلرابزين لصعود السمل، حيث    3% ( ، وىف املرتبة الثانية جاءت العبارة رمق ) )100بلغت )   
حنراف معيارى بلغ ) 2.95بلغ املتوسط ) (اصبحت امش    8% ( ، وىف املرتبة الثالثة جاءت العبارة رمق )  95غت )   ( ونس بة مئوية بل224.( واإ

حنراف معيارى بلغ ) 2.85لفرتات طويةل، حيث بلغ املتوسط ) % ( ، وىف املرتبة الرابعة جاءت العبارة رمق  85( ونس بة مئوية بلغت )  .  366( واإ
حنراف معيارى بلغ )2.80ابحليوية، حيث بلغ املتوسط )  ( اصبح املدى احلرىك واسع حلرىك اجلسم ابالضافة اىل الشعور 9)   ( ونس بة    410.( واإ

بلغت )    العبارة رمق )  80مئوية  بلغ املتوسط    6% ( ، وىف املرتبة اخلامسة جاءت  (أ صبحت امتكن من اجللوس ىف كرىس منخفض، حيث 
حنراف معيارى بلغ )2.70) أ فراد العينة لآم العبارات اخل وهذه  % ( ،80( ونس بة مئوية بلغت )   657.( واإ   سة متثل أ عىل نسب مئوية لتقدير 

 بعد الربانمج التدرييب املصحوب ابلربانمج الغذايئ .كام موجود ابجلدول .  الظهر 

 

 

 جئ : حتليل وتفسري النتا  4-2

(  وجود فروق ذات دالةل احصائية بني القياسات القبلية والبعدية ولصاحل القياسات البعدية يف قياسات حميطات اجلسم    3تشري نتاجئ اجلدول)  
 والوزن. 

تأ ثري حميطات اجلسم مبفردات الربانمج. الفروق يف معوم حميطات اجلسم يرجع اىل  اإن ظهور هذه  الباحثتان  ان متارين الايرويبك اليت    و وترى 
نتاجئ بعض ادلراسات ان  نتظم وملدة طويةل تزيد من الاس هتالك الطاقة مما يؤدي اىل تناقص نس بة الشحوم ابجلسم.متارس بشلك م  و اظهرت 

  أ ن (  1992دراسة منال طلعت محمد ايوب )و أ كدت  برانمج الايروبيك يعمل عىل حتسني القياسات اجلسمية وتقليل نس بة ادلهون ابجلسم,  
ا الهوائية  المترينات  البحثتأ ثري  لعينة  الراييض  يعمل  عيل حتسني الاداء   ) الطبيعية  املساعدات  ) ك حد  كرايتني  ونس بة    و  ل  الوزن  اخنفاض 

,  . كام أ كدت النتيجة  حميط الفخذ (     -حميط البطن    -وخفض بعض القياسات اجلسمية ) حميط العضد    -ادلهون وابلتايل وزن ادلهون ابجلسم  
 (   2008)املتارش يالن صديق عبد هللا دراسة 

اكن هل ال ثر الاجيايب يف التخلص   و  -( ساعد عىل التخلص من الوزن الزائد  45-35اس تخدام متارين ال ريروبك والربانمج الغذايئ للنساء )أ ن   
ح اذلي تش متل عىل  بروح املر تمتزي    متارين ال يروبك مبصاحبة املوس يقى    وذكل الن-من الشحوم يف مناطق البطن والكتف والعضد والورك الفخذ  

ماكن لك فرد    و أ ننشوة خاصة وأ هنا تش به الرقص   الربانمج الغذايئ املعد بدقة واملتوفرة لك عنارصه جعلت تطبيقها سهال دلى عينة البحث .وابإ
تباعها .    اإ

    ( الواطئ ملدة  أ ن ممارسة متارين الايروبيكس ذات الاثر  تأ ثري اجيايب يف الافراد  ( وحدات يف  4( دقيقة عىل) 30-20وقد وجد  لها  الاس بوع 
 .  Moore, N,etal, ; (1988 :89)اذلين مل ميارسوا نشاطات بدنية منتظمة ) 

( س نة اكن هل الاثر الاجيايب يف التخلص من الشحوم  35-25( ان الربانمج التدرييب والغذايئ للنساء ابعامر )   3)    أ شارت  نتاجئ اجلدول   .1
كام تتحىل متارين الايروبك مبصاحبة املوس يقى بروح    .  ، العضد ، الورك ، الفخذ(الن القمي اكنت معنوية    ) البطن،   الكتف  يف مناطق  

 خاصة حيث اهنا تش به الرقص عىل الاغاين . الس يدات لها  اليت متيل  املرح 

س تخدام المترينات والتغذية لعالج أ الم الظهر    4)    كام أ شارت نتاجئ اجلدول     (  أ ن تقديرات العينة عن مدي الاس تفادة من الربانمج  املقرتح ابإ
%( وهذه النتيجة تؤكد اإن الربانمج املقرتح والربانمج الغذايئ أ دي ايل حتسني وختفيف أ الم الظهر وهذا يؤكد    100كبرية وبنس بة )  للس يدات  

العينة من خ أ فراد  أ صبحت اس تطيع االإحنناء والركوع  تقدير  العبارات )  المترينات  أ جد سهوةل رفع الساق ل عيل عند    -الل  اصبح املدى    -أ داء 
   . (  أ صبحت امتكن من اجللوس ىف كرىس منخفض- احلريك واسع حلركة اجلسم ايالضافة للشعور ابحليوية
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ها دور يف  وبصورة عامة فان متارين الايروبيك املصاحبة لربانمج غذايئ اكن ذو فاعلية وكذكل الس يطرة عىل السعرات احلرارية املتناوةل اليت اكن ل
معلية النقص احلاصةل اي ان عدد السعرات ادلاخةل اىل اجلسم عن طريق حتديد السعرات من انحية واسلوب حرق السعرات عن طريق تطبيق  

من ا اخذ طاقهتا  اىل  العضالت  جلوء  اىل  ابلتايل  وادى  البدين  لالداء  الالزمة  احلرارية  السعرات  نقص  اىل حدوث  ادى  املعدة لك ذكل    لامترين 
 (   18 –  16(.ص 1990وجيه حمجوب))الشحوم املزونة  

ادلهون من اجلسم يه الطريقة املشرتكة بني الربانمج    خلفض    حيث ترى ان افضل الطرائق (     نواى مرض امحد)    , ويتفق ذكل مع دراسة  
وذهب )عبد الفتاح( اىل أ ن التغذية يه أ حد العوامل املهمة لرفع مس توى الكفاءة البدنية    .(  57:ص   نواى مرض امحد, )الراييض والتنظمي الغذايئ

 (   117(. ص1999ابو العال عبد الفتاح) )وزايدة رسعة الاستشفاء ومقاومة التعب .

الغذايئ الذلان ساهامن يف نقص حميط اذلراعني واخلرص والبطن    الهوائية والربانمج  المترينات  برانمج  النتيجة ايل  الباحثتان هذه  والفخذ  وتعزي 
 والصدر , مما ادى ايل نقص الوزن بصفة عامة اذلي سهام بدوره يف ختفيف الآم  الظهر . 

 

 :   الاس تنتاجات 

القبيل للك من )حميط اذلراعني    -1 القياس  اإحصائية بني    -والفخذين    –البطن    -حميط اخلرص     –حميط الصدر    –توجد فروق ذات دالةل 
(والقياس البعدي بعد اس تخدام برانمج المترينات  الهوائية ) ال يروبك  (  والربانمج الغذايئ عيل ختفيف أ الم الظهر  ( لصاحل القياس  والوزن  
 .البعدي

أ الم    يف خفض   تأ ثريالربانمج املقرتح ابس تخدام المترينات ) ال يروبك ( والتغذية    نتيجة التساؤل ال ول وتقدير الس يدات للربانمج توحض مدى    -2
 . (  35-25الظهر للس يدات )

 :   التوصيات

 التوعية بأ مهية ممارسة المترينات وجعلها كعادة يومية وذكل للوقاية من الاصاابت .  -1

 نت نوعها. التوعية الصحية من خالل الاعالم املريئ واملسموع  بتعلمي وارشاد املواطنني للعادات الغذائية السلمية وأ مهية ممارسة الرايضة همام اك -2

 داخل اخلرطوم وخارهجا .   و يف املدن الاخرى ال حياء  فتح مراكز للياقة الصحية يف لكرضورة   -3 

 :   املراجع 

 .    ، دار الفكر العريب، القاهرةالاستشفاء يف اجملال الراييض: (  1999)ابو العال عبد الفتاح، ابو العال  -1

-35املصاحب برانمج غذايئ يف بعض القياسات الانرثوبوميرتية دلى فئة النساء )    تأ ثري مترينات ال يروبك( :  2008ش يالن صديق عبدهللا )   -2
 جماة علوم الرتبية الرايضية , العدد الثالث .  (  45

،رساةل دكتوراه غري منشور ة،لكية نظام الطاقة املس يطر يف النشاط الراييض واثره يف ادلهون والربوتينات يف ادلم  عدانن صاحل ابوالوي؛    -3
 .  1987الرتبية الرايضية ،جامعة بغداد ،

   .   العبياكن .1،ط،مكتبة  اثر الامترين الرايضية ىف الشفاء ( ،]تعريب[ محمد مسري العطاىئ  ،   2002لني غودل برغ ، دااين ل ايليوت )   -4
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5-    ( ايوب  طلعت محمد  :  1992منال  ادلم  (  ودهنيات  الراييض  ال داء  عيل حتسني  اكرايتني   وال  الهوائية  المترينات  القياسات  تأ ثري  وبعض 
 . القاهرة . رساةل ماجس تري غري منشورة    ( س نة50-45اجلسمية للس يدات من سن ) 

املكون الشحمي عىل عنارص اللياقة البدنية حبث جتري عىل س يدات تفوق دلهيم نس بة الشحوم عن مدها    خفص   تأ ثري نواى مرض امحد :    -6
 . رساةل ماجس تري غري منشورة , جامعة بغداد  املثايل

 ،: ، دار احلمكة للطباعة،  البرصة  .  الغذاء والتدريب وقياسها-التغذية واحلركة(  ؛   1990وجيه حمجوب)   -7
 املراجع ابللغة الاجنلزيية : 

8- Fox, E. L. and Mathews, D.K. :(1974), Interval training; Conditioning  

 

effects of 12 Weeks Low Impact Aerobic Dance Training in Sedentary and  TheMoore, N,etal, ; (1988) e -9

fer in Sport Exec Trained Individuals Medcin 
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 الاصاابت الاكرث انتشارا دلي العيب رايضة امجلباز مبدينة طرابلس :  حبث بعنوان
 

 فوزي املربوك الهوري . د                                      اندية عبدهللا املبسوط  . د                                     اكمل الصيد   دوي  . ف د  
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املقدمة :   1-
لطب  مع دخول الألفية الثالثة وظهور ثورة علمية متقدمة يف مجيع اجملاالت العلمية ، والتقدم العلمي احلاصل وامللموس يف العلوم الطبية وا      

 مس توي  الراييض والعالج الطبيعي وعلوم التدريب اخملتلفة ، وازدايد املنافسات الرايضية ليس فقط عيل املس توي احمليل أأو الاقلميي بل وعيل
املتنوعة والارتقاء امللحوظ يف  التدريب ، واس تخدام اخلطط  التدريب والتنويع يف طرق  بأأرسه ، والزايدة والتكيف يف اجلرعات  العامل    دول 

ضية  التكنيك املهاري والأدايئ املس تخدم من قبل الالعبني او الفرق يف خمتلف البطوالت الرايضة ، ومع لك هذه التقدم يف املس توايت الراي
  الا أأن ظاهرة الاصاابت ابتت هتدد الهدف الاسايس للرتبية الرايضية اليت تريم اليي الاهامتم ابلفرد معوما والراييض بشلك خاص من مجيع 

عد من  النوايح البدنية واملهارية والصحية والنفس ية الاجامتعية ، حيث ان الاصاابت الرايضية اخلاصة بلعبة او مجموعة من الالعاب املتنوعة ت
ي  الاس باب الرئيس ية واملهمة اليت تكون الفيصل بني قدرة الالعب عيل الاس مترارية يف اللعب والعطاء والاجناز عيل الصعيد الفردي وامجلاع 

املبكر والابتعاد عن املنافسات الرايضية وأأضواء  املالعب ، ويف بعض احلاالت تكون السبب يف الهبوط املفاجئ يف مس توي    الاعزتالأأو
 ( 179: 11س تويي زمالئه اخلالني من الاصابة)أأدائه البدين او املهاري أأو حىت النفيس ابلنس بة مل 

                                                                              

عمل الاصاابت الرايضية هيمت بدراسة احلراكت الرايضية يف خمتلف الظروف والأوضاع الثابتة واملتحركة الفردية وامجلاعية للوصول ايل  كام ان   
 (   2: 14هنا ) رس اجل العمل عيل الوقاية مالقدرة عيل توقع الاصاابت قبل حدوهثا وحتديد انواع الاصاابت حسب نوع النشاط املام

                                                                                  
أأن رايضة امجلباز تعترب من الانشطة الرايضة اليت حتتاج ايل تدريب يف سن مبكر جدا واليت تساعد عيل الارتقاء ابملس توي الصحي       

تفق معظم العاملني يف جمال الرتبية البدنية عيل أأن رايضة تتصف مبهارات فنية عالية جتمع بني الصعوبة  والبدين للفرد وتكس به والقوام اجليد ، وي 
                                  وامجلال يف أ ن واحد ويعمتد الوصول ملس توي الأداء الفين املمتزي عيل توافر قدرات نفس ية وفس يولوجية دلي املامرسني لها .            

البطوةل مما يعين       الفنية ، وقد حتث الاصابة لالعب قبل  التقدم املس متر لالعب امجلباز لتحقيق اعيل املس توايت  واالإصابة تعوق حتقيق 
 (  1:   15)  ابت بعني الاعتبار . فقدان الفريق جلهود الالعب وضياع اجلهد واملال والوقت ، الأمر اذلي جيعلنا ننظر ايل الاصا

اجلدل والعضالت والأواتر    ظائف لك منمتطلبات املنافسة يف رايضة امجلباز عيل الناحية الترشحيية والناحية الفس يولوجية لو   وكام ترتكز     
  والأربطة والعظام واجلهاز العصيب ، ويضطر العب امجلباز لزايدة اللفات وادلوراانت ليك يزيد من درجة صعوبة هماراته وهو جمرب عيل ذل 

فسة وامحلاس ، وهذا من أأس باب حتقيق ارتفاع مس توي امجلباز احلايل ما يساعد عيل زايدة عنرصي اجلرأأة و الشجاعة  بسبب ضغوط املنا
 (  1:  16ابملنافسات ادلولية . )  

  
أأن اي اخطاء  وتعترب لعبة امجلباز من احلراكت املغلقة ذات املسار الثابت واملدي وذات متطلب مياكنييك عايل وكيامنتييك عايل ايضا حيث      

 يف الاداء او اي احنراف يف الاجتاه العضيل املفصيل س يؤدي ايل الاصابة  
      

 وامهية البحث : مشلكة    1-2
ال       الرايضيني   بحث تمكن مشلكة  انتشار اصاابت املالعب دلي املامرسني لرايضة امجلباز ذل ما يؤدي ايل اخنفاض مس توي  يف زايدة 

أأن حدوث االإصاابت الرايضية وزايدة  و واجنازاهتم .من احملمتل ان يتعرض الفرد ايل اصابة معينة قد حترمه من مواصةل او ممارسة نشاطه املعتاد 
يا لتقدم مس توى الرايضيني وحتسني اإجنازاهتم، حيث أأن حدوث االإصاابت جترب الرايضيني عىل الابتعاد عن  انتشارها يشالكن عائق اساس  

التعرض   الناس خش ية  لعامة  النشاط اذلي يعد وس يةل حصية  التدريب، ،  كذل فقد تكون االإصابة سبب رئيسا يف الابتعاد عن ممارسة 
للوقاية من االإصاابت والابتعاد عهنا يه التعريف هبا، وبأأنواعها، وأأس باهبا، وطرق الوقاية  لالإصاابت، ويرى الباحثون أأن الوس يةل الأساس ية  

ذا مورست بشلك خاطئ  ويرى الباحثون أأن رايضة امجلباز .مهنا ، من املمكن أأن تعرض الالعب اإىل اإصاابت مؤقتة أأو دامئة، ذلل اً حتديد اإ
الالعبني لتعرف عيل الاس باب احلقيقية والواقعية حلدوث االإصاابت  و  كون عوان للمدربني يقد    اذلي  بحثيرى الباحثون رضورة معل هذه ال 

ى الباحثون أأن هناك أأمهية كربى يف  أأ وقد ر  .اليت قد يتعرض لها الالعبني ال س امي يف املراكز اخلاصة املعمتدة واليت تقوم بتعلمي وتدريب امجلباز 
اإصاابت رايضة امجلب  الضوء عىل موضوع  لقاء  ،  اإ ممارسة هذه  عراض عن  اإ فهناك  الالعبني،  تكرارها خاصة دلى  واحلد من  وكيفية جتنهبا  از، 
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الرايضة بسبب كرثة االإصاابت اليت تنشأأ عهنا، و يشهد ذلل قةل عدد املامرسات لهذه الرايضة، مما أأدى اإىل تدين مس توى هذا النوع من 
انتشارها أأمهية هذ  الرايضة، وبطء  أأنه  بحث ال   اوتمكن  لتعلمي وتدريب رايضة امجلباز يف مدينة  ابتناول عينة من الالعبني    يف  ملراكز اخلاصة 
 اللعبة وزايدة عدد مزاولهيا، وذل ملا هل من أأمهية من الناحية البدنية والنفس ية والاجامتعية، حيث يعد  رش  بن رش طرابلس، وهذا يشء مب 

بلقاء الضوء عىل أأمه أأس باب االإ  بأأبرز أأنواعها ومواقعها الأكرث ش يوعا دلى العبني امجلباز جاء يف  أأساسا مجليع الرايضات قام  صاابت، وعرف 
درابت جيب أأن يكونوا متأأهلني من الناحية املعرفية وامليدانية، املو   املدربني ن  لأ ، وبحوثوقت تفتقر فيه البيئة الرايضية ملثل هذا النوع من ال 

 . واليت تعترب مشلكة رايضة امجلباز حتديدا حبد ذاهتا 
ا للوصول ايل اعيل مس توي وتوجيه    لبحثوتمكن امهية  الرايضية ونسب حدوهتا والتغلب علهيا واحلد مهنا  للتنبؤ ابالإصاابت  يف كونه حماوةل 

  2010كام اكد هشام هنداوي ،والاخرون  رايضة امجلباز ايل كيفية التعامل مع الاصاابت الرايضية عيل الاهجزة بأأسلوب علمي    املدربني  يف
عب ووقايته من الاصاابت يه واجبات الطب الراييض واملدربني وذل بتحليل كيفية حدوث الاصابة وتعمل افضل الوسائل  جيب حامية الال

املس توايت . )  داهما حىت يقلل او يتجنب حدوث الاصابة اليت تعترب احد املعوقات الاساس ية دون حتقيق اعيل  التكنيكية اليت جيب اس تخ
14  : 3   ) 

 مدينة طرابلس .  بأأندية  ذلل تناول الباحثون املوضوع وهو اصاابت املالعب الاكرث انتشار دلي العيب امجلباز
 دف ايل . هي :    بحث ف ال هد    1-3

 التعرف عيل الاصاابت الرايضية والأكرث انتشارا دلي العيب امجلباز بأأندية مدينة طرابلس .  -

 :  لبحث ا   ت تساؤال    1-4

 مايه الاصاابت الاكرث انتشارا يف رايضة امجلباز ؟   -

 مايه اس باب حدوث الاصاابت الرايضية يف رايضة امجلباز ؟   -

 ايضة امجلباز ؟  مايه طرق الوقاية والعالج الاصاابت الرايضية يف ر -

 مصطلحات :   1-5
 الاصاابت الرايضية : 

أأهنا تعرض أأنسجة اجلسم اخملتلفة ملؤثرات وعوامل خارجية أأو داخلية تؤدي ايل احداث تغيريات ترشحيية وفس يولوجية يف ماكن الاصابة مما  
 (   5:   3و وظيفة ذلكل النس يج )  يعطل معل ا 

 ادلراسات السابقة 
 ( .    3  ( )   1994رجب اكمل محمد محمود  )   -1

هذه دراسة بعض الاصاابت الشائعة لالعيب رايضة امجلباز    "هتدف   عيب رايضة امجلباز الشائعة لال الاصاابت  "دراسة حتليلية لبعض  :  بعنوان 
عن طريق حرص الاصاابت الرايضية ومعرفة اكرث انواعها انتشارا بني العيب رايضة امجلباز وحتديد اكرث اماكن اجلسم تعرضا لالإصاابت عيل  

اس تخدم الباحث    ت الرايضية يف رايضة امجلباز الاهجزة لرايضة امجلباز وكذل التعرف عيل العوامل اليت تؤدي ايل جتنب حدوث الاصااب
مت اختيار عينة بطريقة معدية من الاندية املشرتكة يف نشاط الاحتاد املرصي للجمباز  عينة ادلراسة      املهنج الوصفي )ادلراسات املسحية( 

( العب دويل  13 اش متلت العينة عيل )س نة كام  15:  13( العب انشئ تراوحت اعامرمه من 20( أأندية وقد اش متلت العينة عيل ) 6وعددمه )
( من املدربني واعضاء هيئة التدريس بلكيات الرتبية الرايضية القامئني بتدريب رايضة امجلباز يف اندية  12كام اش متلت عينة ادلراسة عيل عدد ) 

الالعبني لالإصابة خالل املومس الراييض وان نس بة  تعترب فرتة الاعداد يه اكرث الفرتات اليت يتعرض فهيا  امه النتاجئ :  . الاحتاد املرصي للجمباز 
عالية جدا من الاصاابت حدثت يف وجود املدرب وان اكرث اجزاء اجلسم اصابة يف امجلباز هو الطرف العلوي وخباصة الكفان ورسغ اليد  

ويف الاربطة المتزقات وان اكرث اهجزة  والكتفان وان اكرث انواع الاصاابت حدواث يف العظام والعضالت يه الكدمات ويف املفاصل الالتواء  
 رايضة امجلباز اليت يتعرض علهيا الالعبون لالإصابة يه الارض مث العقةل مث املتوازيني مث حصان احللق مث احللق مث حصان القفز.

 (   4  ( )   2002مسيعة خليل محمد )     -2

لتعرف عيل انواع وأأس باب ومواقع حدوث  ل دف ادلراسة  هت   ضية " عنوان :" دراسة حتليلية لالإصاابت الرايضية عند طلبة لكية الرتبية الراي ب 
الاصاابت ، ووضع اسس وقائية ميكن ان حتتوهيا املناجه ادلراس ية من خالل كشف نقاط اخللل من اجل تنفيذ املفردات املقررة دون اعاقة  

ادلراسة قدر الاماكن   املسحية(   مهنج  )ادلراسات  الوصفي  املهنج  الباحث  ادلراسة     اس تخدم  الرتبية  عينة  لكية  طلبة  ادلراسة  عينة  مشلت 
  ( عددمه  بلغ  ادلراس ية الاربعة  وللمراحل  املصابني  )    204الرايضية  اصل  من  النتاجئ  ( طالب    1245( مصاب  تركزت الاصاابت يف  امه 

ركبة ، عدم كفاية الاحامء بنوعية واملفردات اخلاصة للك لعبة من النوايح التكنيكية واملهارية الاطراف السفيل وخاصة يف مفصيل الاكحل وال
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التكنيك واملهارات اليت   النشاطات متعددة  الرايضية ، زايدة عدد الاصاابت يف  الرتبية  الرئيس ية لالإصاابت يف لكية  واليت اكنت الاس باب 
 ناس تك ( . تتطلب رسعة الاداء ) الساحة و امليدان ، امجل 

 (   1  )    ( 2004)   دراسة اواز محة نوري    -3  
.الاصاابت الاكرث ش يوعا    1:  اإىل التعرف عىل هيدف البحث  "   االإصاابت الرايضية اليت تتعرض الهيا طالبات لكية الرتبية الرايضية "   عنوان: ب 

  3.سبب الاصابة دلى طالبات لكية الرتبية الرايضية / جامعة صالح ادلين .  2.  دلى طالبات لكية الرتبية الرايضية / جامعة صالح ادلين
.ادلرس العميل اذلي حتدث فيه الاصابة ووقت حدوث الاصابة من ادلرس  مت اس تخدام املهنج    4.اجلزء الاكرث تعرضا لالإصابة يف اجلسم . 

% ( من اصل اجملموع اللكي للعينة وبعد  ٤٠لبة شلكوا نس بة مقدارها )( طا٤٨)   عينة البحث الوصفي ملالمئته طبيعة املشلكة ، وقد بلغ جحم  
لـى   اإ الوصـول  فـي  املئوية  النسـبة  قـانون  :  البحـث   نتـاجئ اسـتخدام  التالية  اإىل الاس تنتاجات  الباحثـة  .التأأكيد عىل اجراء الاحامء    1توصـلت 

.اتباع وسائل السالمة الوقائية يف    3ء الامترين الشديدة الرايضية للطالبات ..التدرج ابلشدة قبل اعطا  2اجليد قبل البدء ابلتدريب أأو ادلرس . 
.حماوةل ترتيب اجلدول ادلاريس مبا يضمن سالمة الطالبات يف ادلروس العملية . مـن الضـروري أأن يتطلع   4لك درس من ادلروس العملية . 

 من حدوث الاصابة .  ـا مدرسـي الـدروس العملية علـى نتـاجئ هـذه ادلارسـة حفاظـا ومنع
  (   5(  )  2009دراسة سهاد حسيب عبد امحليد )   -    4

التعرف عيل الاصاابت    -1ها  اهداف( س نة  16  -  15) الاصاابت الرايضية دلي انشئ السةل وطرق الوقاية مهنا عيل الالعبني بأأعامر بعنوان: " 
السةل   بكرة  الناش ئني  الالعبني  دلي  الشائعة  السةل  -2الرايضية  بكرة  الناش ئني  عند   لالإصابة  تعرضا  اجلسم  مناطق  اكرث  عيل     -3التعرف 

اختيار و اس تخدمت الباحثة املهنج املسحيو   التعرف عيل عوامل الوقاية من الاصاابت الرايضية الشائعة دلي عينة البحث العينة    مت 
 ( س نة    16 – 15بأأعامر )   42ابلطريقة العمرية البالغ عددمه 

من    -1النتاجئوامه   الشفاء  بعد  والطبية  البدنية  والقياسات  ابجرا الاختبارات  تكرار الاصابة  عدم الاهامتم  يف  يسامه  اكرث    -2الاصابة  من 
امه أأكرث أأجزاء اجلسم تعرضًا لالإ صاابت )    -3لكس ، الكرس ، اخللع (  لشد ، الت الاصاابت انتشارا للناش ئني ) المتزق ،الكدم ،الالتواء ، ا

رأأس  الركبة  ، مفصل القدم ، اليد ، القدم ، الكتف ، رسغ اليد ، الساق ، الفخذ ، الساعد ، العضد ، اجلذع ، املرفق ، العمود الفقري ، ال
 ، الصدر ( 

 (    9  (  )   2010    هشام هنداوي هويدي و اخرون  )   -5
التعرف عيل انواع الاصاابت الرايضية  هدف ادلراسة :  "    " دراسة حتليلية لالإصاابت الرايضية لالعيب امجلناس تك يف القطر العراق   عنوان : ب 

ونسب تكرارها ، التعرف عيل اي فئة معرية حتد فهيا اكرب نس بة من الاصاابت الرايضية يف امجلناس تك ، مهنج ادلراسة :    يف امجلناس تك
ناس تك  اس تخدم الباحث املهنج الوصفي )ادلراسات املسحية(.عينة ادلراسة : مت اختيار العينة ابلطريقة العمدية ومه الالعبني املصابني يف امجل 

: ان اكرث الاصاابت حتدث عيل هجازي احلراكت الارضية واحللق ، وان مفصل الاكحل ومفصل    15  والبالغ عددمه ) النتاجئ  ( العبا .امه 
 الكتف ومفصل الرسغ يه من اكرث املفاصل عرضة لالإصابة ، فئة املتقدمني والربامع يه اكرث الفئات عرضة لالإصابة . 

                              (   7)   (      2018)  وأأخرون  مروان سلامين الغزاوي    -5
هذه ادلراسة اإىل    ( هدفت 2018"االإصاابت الرايضية الأكرث ش يوعا دلى العبات امجلباز يف بعض املراكز اخلاصة يف مدينة عامن")   بعنوان :   

أأنواع ومواقع االإصاابت الأكرث ش يوعا  ت عرف أأس باب االإصاابت دلى الالعبات امجلباز يف بعض املراكز اخلاصة يف مدينة عامن، والتعرف اإىل 
وقد   .، حيث مت اس تخدام الاس امترة كأداة مجلع البياانت واملعلومات اخلاصة ابدلراسةاملهنج املس تخدم الوصفيدلى الالعبات امجلباز تبعا ملتغري  

(   156من جممتع ادلراسة البالغ )  (73%)ت  ( العبة بنس بة بلغ   114من الالعبات امجلباز والبالغ عددهن ) عينة ادلراسة أأجريت ادلراسة عىل  
كوسائ املئوية  والنس بة  والتكرارات،  كأي،  مربع  واختبار  املعيارية،  والاحنرافات  احلسابية،  املتوسطات  الباحثون  واس تخدم  تقريبا،  ل  العبة 

هارى، و أأكرث أأنواع االإصاابت ش يوع يه  اإىل أأن أأكرث أأس باب االإصاابت ا ش يوع يه سوء االإعداد امل  نتاجئ ادلراسة وخلصت   .لتحليل البياانت
بتكرار)   اإصابة وبنس بة )  102اإصابة الالتواءات  (  73( و ابلنس بة لأكرث املواقع عرضة لالإصابة فهو مفصل الاكحل بتكرار )  20.69 %( 

ليت تتعرض لالإصابة، وحتديدا  ويف ضوء نتاجئ ادلراسة يويص الباحثون برضورة الاهامتم بتقوية املناطق واملفاصل ا ( 9.83% ) اإصابة وبنس بة
 .يف مفصل الاكحل ومفصل الرسغ ومفصل الكتف قبل البدء بتدريب املهارات الأساس ية اخلاصة برايضة امجلباز

   بحث اجراءات ال 
 :    بحث مهنج ال   -3-1

 املهنج الوصفي وذل ملالمئته لطبيعة وأأهداف ادلراسة .  الباحثوناس تخدام 
 :   بحث عينة ال   -3-2

( العبا مت اختيارمه ابلطريقة العشوائية حيث ترتاوح اعامرمه  20اش متلت عينة ادلراسة عيل مجموعة من العيب رايضة امجلباز والبالغ عددمه )     
 (  1الس نة وكام يوحض اجلدول رمق )  13ايل  9 مابني 



 2021يناير / يونيو  –الثالثون  –مجلة العلوم الرياضية والمرتبطة 

 

 

  

 106 امعة طرابلسكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / ج

  

ISSN 2518-5470 

 (   1جدول )  
 املتغريات الاساس ية 

N =20  

 أأعىل قمية أأقل قمية العدد  املتغريات الاساس ية  م
الوسط  
 احلسايب

الاحنراف  
 الوس يط املعياري 

معامل  
 الالتواء 

 0.871 10 1.137 10.15 13 9 20 العمر  1

 العمر التدرييب  2
 1.558 3 0.945 3.05 6 2 20 )اخلربة( 

  0.871  –  1.558( عدم وجود تشتت يف البياانت حيث يرتاوح الالتواء مابني)   2)   -(    1(  والشلك البياين ) 1يتضح من جدول )       
 ( مما يؤكد جتانس افراد العينة .   3( وهذه القمي احنرصت  بني )± 

 

 
 (  1شلك رمق ) 
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 (    2شلك )  
 
 أأدوات ووسائل مجع البياانت :   3-3
اس امترة اس تبيان خاصة ابالإصاابت املالعب الاكرث انتشارا يف رايضة امجلباز مجلع البياانت   الباحثوناس تخدم    بحثمن اجل حتقيق اهداف ال  

اس تخداهما يف العديد من    وقد س بقوذل من خالل ما امكن احلصول عليه من املراجع العلمية وادلراسات السابقة وأأعدادها بشلك مقبول  
مت    ادلراسات حيث قام الباحثون بتعديلها مبا يتناسب مع اللعبة ومت عرضها عىل اخلرباء وأأشاروا اإىل صالحيهتا للتطبيق مما يشري اإىل الصدق 

( مقداره  ارتباط  وحقق  الثبات  معامل  ) % 95حساب  من  مكونة  عينة  عىل  التطبيق  عادة  واإ التطبيق  بطريقة  جممتع    خارج  من   العبني  ( 3( 
  .خشصيًا   بحثالبحث ومت استبعادمه من التطبيق الأسايس للبحث، قام الباحثون مبقابةل مجيع أأفراد عينة ال 

 ادلراسة الاساس ية :   3-4
تعبئة الاس امترة لالعبني يف يوم      الباحثونقام   كيفية  العينة ومت توزيع الاس امترة علهيم ومت رشح وتوضيح  افراد  /     11/     19مبقابةل مجيع 

 م .  2018
 املعاجلات الاحصائية :     3-5

 الوسط احلسايب .  -1

 الاحنراف املعياري .  -2

 الوس يط .  -3

 معامل الالتواء.  -4

 النس بة املئوية . -5
 : النتاجئ  مناقشة  عرض و   -4
 

 احملور الاول : انواع وأأماكن الاصاابت الاكرث ش يوعا يف رايضة امجلباز  
 السؤال الاول : 

 (   2جدول ) 
 ال  نعم  السؤال الاول 

 هل تعرضت من قبل لأي اصابة رايضية ؟ 
N % N % 
13 65% 7 35% 

قل اكنت )  النس بة الاو % (   65كرب اكنت )  نس بة الاال كرب و الا( نس بة التعرض لالإصابة الرايضة للعدد    2يتضح من اجلدول رمق )      
30 . ) % 

 السؤال الثاين : 
 (   3جدول ) 

 السؤال الثاين 
 أأثناء املبارايت الرمسية  أأثناء املبارايت التجريبية  أأثناء التدريب 

N % N % N % 
 %35 7 0 0 %65 13 ؟  لالإصابةيف أأي مرحةل تعرضت 

التدريب واكن مقدارها )  ( ان    3يتضح  من اجلدول رمق )     اثناء  نس بة يف مرحةل  هناك ثالثة مراحل لتعرض لالإصابة حيث اكنت اكرب 
 اصابة . % ( وأأثناء املبارايت التجريبية ال توجد اي 35%( ومرحةل اثناء املبارايت الرمسية )  65

 :   السؤال الثالث 
 (   4جدول ) 

 السؤال الثالث 
 غري ذل  متزق أأربطة  تواء ل الا  متزق عضيل  رضوض  خلع  كسور 

N % N % N % N % N % N % N % 
مايه أأنواع الاصاابت  

 %35 7 %30 6 % 60 12 0 0 %65 13 %65 13 %30 6 اليت تعرضت لها؟ 

رضوض اكرب نس بة واكنت )  الوقد بلغ مقدار نس بة    االإصابة( ان لالإصاابت اكرث من نوع حيث تتفاوت نسب نوع   4يتضح من اجلدول رمق )  
 % ( . 30% ( حيث بلغ لك من الكسور ومتزق اربطة نفس النس بة واكنت )  60تواء وابلغ نسبته )  ل % ( وتليه الا 65
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 السؤال الرابع : 
 (   5جدول ) 

 السؤال الرابع 
صابة   صابة متوسطة  بس يطة اإ صابة شديدة  اإ  اإ

N % N % N % 
مايه درجة الاصابة الرايضية اليت 

 تعرضت لها؟ 
18 90% 2 10% 0 0 

% ( وال  10% ( واكنت نس بة اصابة متوسطة )  90( ان اكنت النس بة الاكرب لالإصابة البس يطة وبلغت نسبهتا )  5يتضح من اجلدول رمق ) 
 توجد اصاابت شديدة .  

 السؤال اخلامس : 
 (   6جدول ) 

وجه  السؤال اخلامس 
ال

ف  
لكت

ا
اق  

لس ا
اعد  

لس ا
 

ليد 
ا

رفق  
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ض  
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ا
خذ  

الف
ضد  

الع
كبة   ر
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حل  

الاك
رص  

اخل
دم  

الق
ل  

ري ذ
غ

 

مايه الاماكن الاكرث  
يف هذه   لالإصابةعرضة 

 الرايضة؟ 

N 0 13 0 6 0 9 0 7 0 10 8 0 6 7 
 % 0 65% 0 30% 0 45% 0 35% 0 50% 40% 0 30% 35% 

واكنت النس بة الاكرب يف ماكن الكتف وابلغت نسبته   من يح مواقعها يف اجلسم    لالإصابة  عرضة  رث( الاماكن الاك 6يتضح من اجلدول رمق )  
% (  35)    والفخذ% (    40% ( والاكحل )  45% ( وقد جاء نس بة املرفق )    50% (  وماكن اذلي يليه هو الركبة واكنت نسبهتا )  65)  

 % ( 30ساعد والقدم واكن نسبهتم )  حيث محل نفس النس بة لك من ال 
 السؤال السادس : 

 (   7جدول ) 

 الثالث  السؤال
 اصابة جدلية  اصابة أأربطة وأأواتر  اصابة العظام  اصابة مفصلية  اصابة عضلية 

N % N % N % N % N % 
مايه أأكرث الاصاابت اليت تعرضت يف رايضة  

 امجلباز؟ 
17 85% 3 15% 4 20% 6 30% 0 0 

%(  85( ان اكرث الاصاابت يف رايضة امجلباز واكنت نسبهتا يه اكرب يه الاصابة العضلية حيث بلغت نسبهتا )  7يتضح من اجلدول رمق ) 
 % (    15اصابة مفصلية )   نس بةغت  % (   وبل 20% ( واصابه العظام نسبهتا ) 30حيث بلغت نس بة اصابة اربطة وأأواتر )  

 السؤال السابع : 
 (   8جدول ) 

 السؤال السابع
 جرح  التواء  كدم  خلع  كرس  متزق 

N % N % N % N % N % N % 
مايه أأنواع الاصاابت الاكرث  

 0 0 %60 12 %65 13 %55 11 %30 6 %35 7 حدواث يف رايضة امجلباز؟ 

% (  65ان الاصاابت الاكرث حدوث يف رايضة امجلباز واكنت اعيل نس به يف اصابة ابلكدم حيث بلغت نسبهتا ) (   8من اجلدول )يتضح 
% (  35% ( حيث تراوحت  النسب يف لك من المتزق )   55% ( وبلغت نس بة اخللع ) 60والنس بة اليت يلهيا بلغت يف اصابة اباللتواء )  

 % ( . 30ونس بة الكرس اكنت ) 
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 احملور الثاين: أأس باب حدوث الاصاابت الرايضية يف رايضة امجلباز 

 السؤال الاول :  
 

 (   9جدول ) 

 الاول السؤال 

قة  
لليا

ى ا
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م ض 
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مايه أأس باب حدوث 
الاصاابت الرايضية يف رايضة  

 امجلباز ؟ 

N 6 4 13 14 13 5 10 5 12 0 

% 30% 20% 65% 70% 65% 25% 50% 25% 60% 0 

( ان هناك نسب خمتلقة يف اس باب حدوث الاصاابت يف رايضة امجلباز حيث اكنت اكرب نسب يف هذا الاصاابت    9يتضح من اجلدول )  
% ( واكنت  65% ( والنسب اليت تلهيا اكنت للك من العودة لتدريب قبل الشفاء والتعب )    70عدم الاهامتم ابالإحامء وبلغت )  ويه يف  

% ( وويف قةل ونظام املنافسات بلغ    30بلغ نس بة اثناء اخنفاض مس توي اللياقة البدنية )    % ( وكام60نس بة يف التدريب وبراجمه بلغت )
 % ( . 20عدم مالمئة الارضية ونسبهتا اكنت ) هو  الاس باب املؤدية لالإصابة اقلبيامن اكن % ( 25نفس النس بة ويه )  

 السؤال الثاين : 
 (  10جدول ) 

 السؤال الثاين 
 غري ذل السقوط من أأعىل حركة مفاجئة  اخلاطيءالهبوط  حركة خاطئة 

N % N % N % N % N % 
مايه مياكنيكية )الية( 

 0 0 %60 12 %35 7 %50 10 %95 19 حدوث الاصابة؟ 

اكنت  % ( والنس بة اليت يلهيا    95ان الية حدوث الاصابة تمكن يف اكرب نس بة يف حركة اخلاطئة واكنت نسبهتا )   (    10يتضح من جدول )  
 % ( 35%( يف الهبوط اخلاطئ وكام اكنت نس بة احلركة مفاجئة )   50% ( واكنت نس بة )  60يف السقوط من أأعيل ونسبهتا ) 

 السؤال الثالث : 

 (  11جدول ) 

 السؤال الثالث 
 غري ذل ابلأهجزةالاصطدام  السقوط من الاهجزة  ابلأرضالارتطام 

N % N % N % N % 
 %30 6 %40 8 %65 13 %35 7 الكرس؟ عن ماذا انجت 

% (  65( السبب الناجت عن اس باب الكرس لقد اكنت اعيل نس بة تمكن يف السقوط من الاهجزة حيث ابلغت )    11يتضح من جدول )  
 % ( . 35%( والارتطام ابلأرض نسبهتا )  40والنس بة اليت تلهيا اكنت الاصطدام ابلأهجزة )  

 السؤال الرابع : 
 (   12جدول ) 

% ( حيث عند  95السبب الناجت عن اس باب اخللع واكنت النس بة الأعىل عند اصطدام قوي وبلغت النس بة ) (   12يتضح من جدول ) 
 % ( . 20% ( وتلهيام نس بة احلركة اخلاطئة ) 30الاهجزة اكنت نسبهتا )السقوط من 

 السؤال الرابع 
 غري ذل حركة خاطئة  اصطدام قوي السقوط من الاهجزة 

N % N % N % N % 
 0 0 %20 4 %95 19 %30 6 عن ماذا انجت اخللع؟
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 السؤال اخلامس : 

 (  13جدول ) 

 السؤال اخلامس 
 غري ذل ابلأهجزةالاصطدام  السقوط من الاهجزة  ابلأرضالارتطام 

N % N % N % N % 
 0 0 %35 7 %65 13 %65 13 الرضوض؟  ةعن ماذا انجت
% ( حيث  65( ان الرضوض انجتة عن الارتطام ابلأرض والسقوط من الاهجزة محلت نفس النس بة ويه )    13يتضح من اجلدول رمق ) 

 %(  35يلهيا نس بة الاصطدام ابلأهجزة ) 

 السؤال السادس : 

 (  14جدول ) 

 ( ان اس باب الالتواء انجتة عن الارضية واكنت اعيل نس بة ويه    14من اجلدول رمق ) يتضح     
% ( واكنت نس بة التكنيك   30بنس به )    ةنس بة الاصابة القدمي   تأأيت%( مت  35خاطئة واكنت نسبهتا ) % ( ونس بة اليت يلهيا حركة  85)  

 %(  15اخلاطئ يه )  
 احملور الثالث :  

 الوقاية والعالج والعناية الاكفية بعد الاصابة يف رايضة امجلباز 
 السؤال الاول : 

 (  15جدول ) 
 ال نعم  السؤال الاول 

جراءهل مقت   حفص طيب شامل ؟  ابإ
N % N % 
5 25% 15 75% 

 %( . 25%( ونس بة اجراء الفحص الطيب يه ) 75( ان اجابة بعدم اجراء حفص طيب اعيل نس بة وبلغت )  15يتضح من اجلدول رمق )

 السؤال الثاين : 
 (   16جدول ) 

 %( . 35%( والنس بة اليت تلهيا يف مرة واحدة ) 65( ان تكرر وقيام بفحص الطيب اليوجد حيث اكنت نسبهتا )  16يتضح من اجلدول رمق ) 

 السؤال الثالث : 
 (  17جدول ) 

 ال نعم  السؤال الثالث 

 هل تلقيت الاسعافات الاولية أأثناء الاصابة ؟ 
N % N % 
13 65% 7 35% 

% ( وتلهيا نس بة اقل عند عدم  65ان تلقي لالعب الاسعافات الاولية اثناء حدوث الاصابة وبلغت نسبهتا )  (    17يتضح من اجلدول رمق ) 
 %( 35تلقي الالعب الاسعافات الاولية واكنت النس بة )

 السؤال السادس 
 غري ذل اصابة قدمية  حركة خاطئة  اخلاطئيك ن التك  الارضية

N % N % N % N % N % 
 0 0 %30 6 %35 7 %15 3 %85 17 عن ماذا انجت الالتواء؟ 

 السؤال الثاين 
 ال يوجد  أأكرث من ثالثة ثالث مرات  مرتني مرة واحدة 

N % N % N % N % N % 
 %65 13 0 0 0 0 0 0 %35 7 مك مرة اكنت الفحوصات الطبية ؟
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 السؤال الرابع : 
 (   18جدول ) 

 السؤال الرابع 
 غري ذل املرافق الطيب  الزميل  املدرب 

N % N % N % N % 
 %25 5 %35 7 0 0 %30 6 الاولية؟  ابالإسعافاتمن اذلي قام 

%( والنس بة اليت تلهيا اكنت للمدرب  35ان اذلي قام ابالإسعافات الاولية واكنت نسبته اعيل هو املرافق الطيب )  (    18يتضح من اجلدول )  
 (30  ) % 

  :   السؤال اخلامس 

 (  19جدول ) 

 ال نعم  السؤال اخلامس 

 ؟لالإصابة هل تلقيت العناية الاكفية أأثناء تعرضك 
N % N % 
7 35% 13 65% 

والنس بة اليت تلهيا  %(  65( ان عدم تلقي الالعب للعناية الاكفية  اثناء تعرضه لالإصابة اكنت نس هبا يه اعيل )    19يتضح من اجلدول رمق )  
 %(. 35تلقي العناية الاكفية عند الاصابة  وبلغت النس بة )  ثاكنت اقل من حي

 السؤال السادس : 

 (  20جدول ) 
 ال نعم  السؤال السادس 

 خضعت للعالج بعد الاصابة؟ هل 
N % N % 
9 45% 11 55% 

%( واكنت نس بة اقل خلضوع اللعب  55( ان عدم خضوع الالعب للعالج بعد الاصابة  اعيل نس بة واكنت  )  20يتضح من اجلدول رمق )  
 % ( .  45للعالج ويه ) 

 السؤال السابع : 
 (  21جدول ) 

 ال نعم  السؤال السابع

 بعد الاصابة اليت تطلبت معلية جراحية . هل تلقيت اعادة التأأهيل؟
N % N % 
8 40% 12 60% 

% ( حيث اكنت نس بة  60تأأهيل ما بعد معلية جراحية بلغت نسبهتا )  ال   ( ان عدم تلقي الالعب الإعادة   21رمق )  يتضح من اجلدول          
 % ( تلقي الالعب الإعادة التأأهيل .    40) 

 السؤال الثامن : 

 (  22جدول ) 

 السؤال الثامن 
 غري ذل مستشفى عام  مركز خاص 

N % N % N % 
 %5 1 %15 3 %25 5 أأين مقت بعملية اعادة التأأهيل احلريك ؟

اعادة التأأهيل احلريك    بأأجراء  هاكن اذلي قام الالعب فيامليف    الأعىل( ان مركز خاص اخذت النس بة  22يتضح من اجلدول رمق )           
 العام   مستشفى % ( اكنت يف 15%( والنس بة اليت تلهيا )  25ويه ) 
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 : النتاجئ  مناقشة  
 التساؤل الاول 

 مايه الاصاابت الاكرث انتشارا يف رايضة امجلباز ؟ 

% (  والنس بة  65( نس بة التعرض لالإصابة الرايضة والنس بة الاكرب اكنت )    3،  2يتضح من اجلداول رمق )  من خالل عرض احملور الاول  
%( ومرحةل اثناء  65% ( وهناك مراحل لتعرض لالإصابة حيث اكنت اكرب نس بة يف مرحةل اثناء التدريب واكن مقدارها )  30الاقل اكنت )  

 صابة % ( وأأثناء املبارايت التجريبية ال توجد اي ا35املبارايت الرمسية ) 
( ان لالإصاابت اكرث من نوع حيث تتفاوت نسب نوع االإصابة وقد بلغ مقدار نس بة الرضوض اكرب نس بة واكنت )   4يتضح من اجلدول رمق )  

% ( . وهذه النتيجة تتفق 30% ( حيث بلغ لك من الكسور ومتزق اربطة نفس النس بة واكنت )   60% ( وتليه الالتواء وابلغ نسبته )    65
( حيث أأكدوا أأن من أأكرت    2009)  ( وسهاد حسيب عبدامحليد2018)( ومروان الغزاوي واخرون   1994) من رجب اكمل  مع دراسة لك

أأن أأغلب حراكت امجلباز يكون فهيا ضغط شديد عىل مفاصل اجلسم، ايل    و   االإصاابت اليت يتعرض لها العيب امجلباز يه الأربطة والعظام
جانب أأن معظم همارات امجلباز تتطلب قوة ورسعة حركية عاليتني يف هذه املفاصل فقد يتعرض العيب امجلباز الحامتل وقوع االإصابة خصوصا  

ذا اكن هناك ضعف يف مكوانت املفصل اكلأربطة والأواتر ولأن همارات امجلب  از أأيضا تعمتد كثريا  عىل الضغط والتدوير و الثين واملد وتغيري اإ
  الاجتاهات، فقد يكن هذا مؤرشا حلدوث الالتواءات املتكررة دلى العيب امجلباز ، كذل اخنفاض مس توي اللياقة البدنية والأخطاء يف أأداء

 هارة العايل . احلراكت والركض الرسيع والهبوط اخلاطئ وفرتات التدريب الطويةل ومس توى امل
النس بة الاكرب لالإ   5يتضح من اجلدول رمق )   البس يطة وبلغت نسبهتا  ( اكنت  نس بة اصابة متوسطة )  % 90)صابة  % ( وال  10( واكنت 
 توجد اصاابت شديدة .  

يف ماكن الكتف   ( ان الاماكن الاكرث عرضة لالإصابة من يح مواقعها يف اجلسم  واكنت النس بة الاكرب  7،8،  6يتضح من اجلداول رمق )  
نسبته )   نسبهتا )65وبلغت  الركبة واكنت  يليه هو  %( والفخذ  40%( والاكحل )  45%( وقد جاء نس بة املرفق )50% (  واملاكن اذلي 

( اكنت النس بة الاكرب يف رايضة  7% ( ومن خالل اجلدول )30%( حيث محل نفس النس بة لك من الساعد والقدم واكن نسبهتم )  35)
%(   20% ( واصابه العظام نسبهتا) 30%( حيث بلغت نس بة اصابة اربطة وأأواتر )  85صابة العضلية حيث بلغت نسبهتا )  امجلباز يه الا 

(  يوحض الاصاابت الاكرث حدوث يف رايضة امجلباز واكنت اعيل نس به يه الاصابة    8% ( واجلدول )  15وبلغت نس بة اصابة مفصلية )  
  ( نسبهتا  بلغت  حيث  وا65ابلكدم   )  %  ( اباللتواء  بلغت يف الاصابة  يلهيا  اليت  )  60لنس بة  اخللع  نس بة  وبلغت   ) حيث    %55   )  %

(    1994% ( وهذا ما أأكدته دراسة لك من رجب اكمل محمد )30% ( ونس بة الكرس اكنت )  35تراوحت  النسب يف لك من المتزق )  
 . (  2010اخرون ) ( وهشام هويدي و 2009( وسهاد حسيب عبدامحليد )2002مسيعة خليل محمد )

وحراكت تؤدى عىل البساط الأريض   هماراتويعزوا الباحثون سبب كرتة االإصابة برضوض العظام اإىل متطلبات لعبة امجلباز، اليت حتتوي عىل 
 . وهمارات تؤدى ابس تخدام الأهجزة وهمارات تؤدى يف الفرا غ، وقد حتدث الرضوض كنتيجة لسوء التطبيق املهارى أأيضا 

 اين التساؤل الث 
 مايه اس باب حدوث الاصاابت الرايضية يف رايضة امجلباز ؟ 

( ان هناك نسب خمتلقة يف اس باب حدوث الاصاابت يف رايضة امجلباز حيث اكنت اكرب نسب يف هذا الاصاابت    9يتضح من اجلدول )  
% ( واكنت  65والنسب اليت تلهيا اكنت للك من العودة لتدريب قبل الشفاء والتعب )    % (   70ويه يف عدم الاهامتم ابالإحامء وبلغت )  

% ( ويف قةل ونظام املنافسات بلغ نفس    30بلغ نس بة اثناء اخنفاض مس توي اللياقة البدنية )    % ( وكام60نس بة يف التدريب وبراجمه بلغت )
ويعزو الباحثون هذا      % ( . 20% ( بيامن اكن اقل الاس باب املؤدية لالإصابة هو عدم مالمئة الارضية ونسبهتا اكنت )  25النس بة ويه )  

حامء الاعبني وهتيئهتم بدنيا ونفس يا قبل البدء بتدريب همارات امجلباز اليت تتطلب الهتيئة السبب اإىل اإهامل املدربني واملدرابت يف الاندية الإ 
اإصاابت   الرئيسة ملعظم  السبب من الاس باب  مفاصل اجلسم، ويعترب هذا  مرونة اكفة  و  العضالت  ليونة  اجليد من حيث  اجليدة والاحامء 

صاابت العيب امجلباز بصورة خاصة ،   أأس باب االإصاابت يمتثل يف  ( وان    2002وهذا ما أأكدته دراسة  مسيعة خليل محمد )الألعاب الرايضية واإ
يف   سوء االإعداد املهارى وعدم االإحامء اجليد، أأو رمبا يكون ضعف يف مكوانت املفصل والعضالت العامةل عليه، وهذا يؤدي اإىل اإحداث اإصابة

(  1995كام أأشار جامل أأمحد زريبة )  (% 60التدريب وبراجمه بلغت )  % ( و نس بة65واكنت نس بة العودة لتدريب قبل الشفاء والتعب )  
عيل  فاالإصابة تأأخذ أأشاكال عديدة، وفقا لنوع النشاط املامرس وأأسلوب التدريب املتبع، فالتدريب الراييض اجليد املبين عيل أأسس علمية يعمل  

ار أأن الفرد وحدة متاكمةل وأأي خطأأ أأو قصور يف أأحد تكل اجلوانب  الارتقاء ابلالعب من مجيع النوايح البدنية والنفس ية والعقلية عيل اعتب 
 يؤثر عيل كفاءة الالعب ويعرضه اإيل حدوثه اإصابة . 

للأرضار    يعرضه  قد  واذلي  الأداء  مواصةل  عىل  قادر  غري  الالعب  جيعل  اجلسم  أأهجزة  عىل  التدرييب  امحلل  يف  الزايدة  أأن  الباحثون  يرى 
ابلتدريب اخلاطئ غري املدروس  كذل فان الافراط يف التدريب يعرض اجملموعات العضلية اإىل وأأما ابلنس بة  واالإصاابت، وهذا السبب يرتبط 
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ليه دراسة اواز محة نوري ) ( وال يقترص التعب  2004االإهجاد وعدم القدرة عىل التحمل خصوصا يف هناية ساعات التدريب وهذا ما أأشارت اإ
اإىل بدنيا ونفس يا    واالإهجاد عىل العضالت حفسب بل ميتد  اإىل اهناك الالعب وأأضعافه  العظام والاعصاب والأربطة والأواتر ايضا مما يؤدي 

كام راي محمد فتحي  هذا   % ( 30وكام بلغت النس بة اثناء اخنفاض مس توي اللياقة البدنية )   الاصابة،  وابلتايل يكون معرضا ايل احامتلية وقوع
الاهامتم ابكامتل عنارص اللياقة البدنية ملا لها من امهية وجيب عيل القامئني ابلعملية التدريبية الاهامتم هبا وكام من  ( انه جيب  1982عبدالرمحن )  

اماكنياته   مع  تتناسب  ال  واليت  التدريب  احامل  زايدة  او  ابلتدريبات  الانتظام  وعدم  جيد  تدريب  جدول  وجود  عدم  الاصابة  اس باب  امه 
  ويف قةل ونظام املنافسات بلغت  ث االإصابة ،و اهجاد الالعبني يف التدريب دون توزيع محل التدريب يودي ايل حد اجلسمية والبدنية حيث ان

عدادويرى الباحثون أأن عىل املدربني واملدرابت الاهامتم    (% 25نس بة  ) قبل البدء بتعمل املهارات؛ لأن  الاعبني من حيث القدرات البدنية    ابإ
قدرا تتطلب  امجلباز  االإعداد  همارات  دون  للجمباز  الأساس ية  املهارات  بتعلمي  البدء  ولأن  اجلسم،  ومفاصل  عضالت  ملعظم  خاصة  بدنية  ت 

 اخلاص س يعرضهم لالإصابة، وذل الن حراكت امجلباز تمتزي ابلصعوبة واخلطورة والرتكزي العايل أأثناء أأداهئا.  
( والنس بة اليت يلهيا  %    95ركة اخلاطئة واكنت نسبهتا )  احل  نس بة يف يتضح ان الية حدوث الاصابة تمكن اكرب    (   10من خالل جدول )  و 

% ( فان  35%( يف الهبوط اخلاطئ وكام اكنت نس بة احلركة مفاجئة )    50% ( واكنت نس بة )    60اكنت يف السقوط من أأعيل ونسبهتا )  
 الأس باب اجلديرة ابالهامتم، ذلا البد للمدرب من  السبب هو سوء الأعداد املهارى )التكنيك ( حيث يرى الباحثون أأن هذا السبب من أأمه

تقان احلراكت واملهارات بش لكها  رشح املهارة بشلك مفصل والتدرج هبا ومن مث الربط بني أأجزاهئا، حيث اإن االإعداد املهارى السلمي يؤدي اإىل اإ
ماكنية التسبب يف حدوث  الصحيح وابلتايل اإىل قةل احامتلية التعرض لالإصاابت فعىل الالعب أأن يكون عىل اس تعد اد هماري اكيف للحد من اإ

   االإصابة. 
( السبب الناجت عن اس باب الكرس لقد اكنت اعيل نس بة تمكن يف السقوط من الاهجزة حيث ابلغت )    12،13،  11يتضح من اجلداول )  

( والسبب الناجت عن اس باب اخللع اكنت  % 35%( والارتطام ابلأرض نسبهتا )   40% ( والنس بة اليت تلهيا اكنت الاصطدام ابلأهجزة )  65
% ( وتلهيام نس بة احلركة اخلاطئة )  30% ( وعند السقوط من الاهجزة اكنت نسبهتا )95النس بة الأعىل عند اصطدام قوي وبلغت النس بة )  

صطدام ابلأهجزة   % ( حيث يلهيا نس بة الا65% ( وان الرضوض انجتة عن الارتطام ابلأرض والسقوط من الاهجزة محلت النس بة )  20
فايز جميل)  %(  35) ماجد  ذكر  مرتبط  2007كام  الالعبني وهذا  بني  املنافسة  بسبب ارتفاع شدة  والسقوط  أأمه  بأأ ( حيدث الاصطدام  حد 

وهو   لالإصابة  املؤدية  ان  الاس باب  وكام  للرايضيني  اجليد  السلوك  مبارشة جل عدم  اصابة  نتيجة  سم صلب اي الاصطدام  الرضوض حتدث 
( ان اس باب الالتواء انجتة عن الارضية    14حض اجلدول رمق )  و ي  .عيل الارضاو السقوط من عيل الاهجزة او السقوط املبارش    ابلأهجزة

% (    30%( مت تأأيت نس بة الاصابة القدمية بنس به )  35% ( ونس بة اليت يلهيا حركة خاطئة واكنت نسبهتا )85واكنت اعيل نس بة ويه )  
أأن للك هجاز خصوصية ومتطلبات ختتلف عن الأخر من حيث أأداء املها    حيث يرى الباحثون,%(  15ئ يه )  واكنت نس بة التكنيك اخلاط

ويف  متعددة  اجتاهات  يف  الأهجزة  عىل  املهارات  تنفيذ  عند  والرسيعة  الكثرية  فالتغريات  بلك هجاز،  اخلاص  املهارى  واالإعداد  وصعوبهتا    ارت 
سك ، وكذل الهناايت اليت يؤدى الهبوط مهنا من ارتفاعات عالية فأأهنا قد تعرض الالعبة للأذى  الفراغ، ابالإضافة اإىل همارات التحرر وامل 

 ، وهذا قد يرتبط كذل ابلس ببني الرئيس يني حلدوث االإصاابت وهام: سوء االإعداد املهارى، و الترسع وعدم الانتباه أأثناء الأداء. والرضر
 التساؤل الثالث :  

 مايه طرق الوقاية والعالج لالإصاابت الرايضية يف رايضة امجلباز ؟  
%( ان تكرر  25%( ونس بة اجراء الفحص الطيب يه )  75) ( عدم اجراء حفص طيب اكن اعيل نس بة وبلغت    15،16يتضح من اجلدول ) 

%( وهذا ما أأكدته دراسة سهاد حسيب  35%( والنس بة اليت تلهيا يف مرة واحدة )  65وقيام بفحص الطيب ال يوجد حيث اكنت نسبهتا )
الفحص الطيب الشامل جيب ان يس بق اي بطوةل والغرض من ذل كام هو معلوم هو استبعاد الالعبني املعرضني  (  2009)عبدامحليد   ان 

وذلل بأأن يتناول  للخطر الاصابة وقد ال ينجح الفحص الطيب يف اكتشاف الالعبني املعرضني الإصاابت اجلهاز العضيل والعظمي واملفصيل  
 الفحص الطيب للناش ئني اكتشاف اي اصاابت سابقة يف املفاصل والعضالت والعظام وتدوين ذل يف جسالت الالعبني . 

% ( وتلهيا نس بة اقل عند عدم  65لالعب الاسعافات الاولية اثناء حدوث الاصابة بلغت نسبته )  ا( تلقي    17يتضح من اجلدول رمق )  و 
املرافق الطيب  فات الاولية هو  ذلي قام ابالإسعااعيل نس بة ل(    18%( ويوحض جدول )  35تلقي الالعب الاسعافات الاولية واكنت النس بة )

( يتضح ان عدم تلقي الالعب للعناية الاكفية  اثناء    19% (  من اجلدول رمق )  30%( والنس بة اليت تلهيا اكنت للمدرب )  35)  واكنت  
( والنس بة اليت تلهيا اكنت اقل من حيث تلقي العناية الاكفية عند الاصابة وبلغت النس بة )    %65تعرضه لالإصابة اكنت نس هبا يه اعيل )  

35 )% . 

%( واكنت النس بة الاقل يه خضوع  55الاصابة اكنت نسبته عالية ويه)  ( يوحض ان عدم خضوع الالعب للعالج بعد   20واجلدول رمق )  
( ان عدم تلقي الالعب الإعادة التأأهيل ما بعد معلية جراحية بلغت نسبهتا    21 )  % ( كام يوحض اجلدول رمق 45الالعب للعالج حيث اكنت )  

ن وسائل العالج الطبيعي تس تخدم يف معليات االإسعاف  يرى الباحثون أأ   %(40%( اما تلقي الالعب الإعادة التأأهيل اكنت النس بة )  60)
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ذا ما اس تخدمت مضن احلدود الطبيعية املسموح هبا، حيث ان تعدد وسائهل يسمح ابس تخدامه  والعالج والتأأهيل؛ حيث اهنا الأقل رضراً اإ
ممتمة   أأو  أأساس ية  والتأأهيل،كوسائل  العالج  )   يف  رمق  ال 22ويتضح من اجلدول  مركز خاص اخذت  ان  قام  (  املاكن اذلي  الأعىل يف  نس بة 

 % ( اكنت يف مستشفى عام 15لهيا ) %( والنس بة اليت ت25)  بأأجراء اعادة التأأهيل احلريك ويهالالعب فيه 
 
 الاس تنتاجات :    –  1-
 %( . 60تواء )  ل %( والأ 65كدم )  المن اكرث الاصاابت انتشار عند هذه الفئة العمرية اكنت -1

 % ( . 45%( واملرفق ) 50% ( نس بة اليت تلهيا الركبة ) 65أأمه اجزاء اجلسم تعرض لالإصاابت الكتف )  -2

 % ( . 85من اكرث الاصاابت اليت تعرض لها الالعب يف رايضة امجلباز واكنت اعيل نس بة اصابة العضلية )  -3

 اجليد قبل التدريب وقبل اي منافسة .  ابلأحامءأأس باب حدوث الاصاابت يف رايضة امجلباز تمكن يف عدم الاهامتم -4

 ( % 95سوء الأعداد املهارى )التكنيك ( أأن هذا السبب من أأمه الأس باب اجلديرة ابالهامتم وميثل احلركة اخلاطئة ) -5
 %(    75اجراء الفحص الطيب الشامل )   عدم-6 
 التوصيات :   –  5-2

 .   اعطاء الاحامء الوقت الاكيف والاهامتم ابالإعداد البدين اخلاص والعام لهذه اللعبة •

عطاء الفرتة الاكفية للراحة .  •  عدم اهامل الاصابة همام اكنت بس يطة واإ

 رضورة معل الفحوصات الطبية ادلورية الشامةل .  •

جزاهئا، حيث اإن االإعداد املهارى السلمي يؤدي جيب عيل املدرب رشح املهارة بشلك مفصل والتدرج هبا ومن مث الربط بني أأ  •
تقان احلراكت واملهارات بشلكها الصحيح .   اإىل اإ

يعمتد عليه هو   عدم وجود املرافق الطيب والحاةل دليه املعلومات الاكفية ابالإسعافات الاولية يف ان تكون جيب عيل مدرب  •
 فقط . 

 وحماوةل تفادهيا .  االإصابة ادلراسة عيل مجيع الفئات العمرية يف هذه اللعبة  والوقوف عند اس باب  ااجراء هذ •

 قامئة املراجع 
الرايضية   :   2004اواز محة نوري  -1 الرتبية  لكية  طالبات  الهيا  تتعرض  اليت  الرايضية  الرتبية  االإصاابت  لكية  أأحباث  جمةل 

 ٤، العدد  ٢الأساس ية، اجملدل 

أأكرث االإصاابت حدواث بني العيب كرة القدم وعالقهتا ببعض الاحنرافات القومية ، رساةل ماجس تري   :  1995جامل أأمحد زريبة  -2
 غري منشورة، جامعة طرابلس 

رساةل ماجس تري غري منشورة   "دراسة حتليلية لبعض الاصاابت الشائعة لالعيب رايضة امجلباز" ،  :  1994رجب اكمل محمد  -3
 . لكية الرتبية الرايضية ، جامعة اس يوط . 

"دراسة حتليلية لالإصاابت الرايضية عند طلبة لكية الرتبية الرايضية "، جمةل الرتبية الرايضية ،   :  2002مسيعة خليل محمد  -4
 1جمدل احلادي عرش العدد 

"الاصاابت الرايضية دلي انشئ كرة السةل وطرق الوقاية مهنا عيل الالعبني الناش ئني بأأعامر )   :   2009عبدالرمحن   سهاد حسيب ،ابن -5
 ، الااكدميية العلمية العراقية  1، العدد  20( س نه "، جمةل علوم املستنرصية ، جمدل   16 -15



 2021يناير / يونيو  –الثالثون  –مجلة العلوم الرياضية والمرتبطة 

 

 

  

 115 امعة طرابلسكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / ج

  

ISSN 2518-5470 

              2007ماجد سلمي الصاحل  ماجد فايز جميل ، -6
  : 

تبعا لفرتات املومس  الوطنية  املنتخبات  الرايضية عند العيب  " دراسة حتليةل لأس باب الاصاابت 
   2، العدد  34الراييض يف الاردن "جمةل دراسات العلوم الرتبوية ، جامعة الأردنية ، اجملدل 

ء مروان سلامين الغزاوي. ماجد فايز جميل. أ ال -7
 :               2018خريي أأبو العيون    

مدينة  يف  اخلاصة  املراكز  بعض  يف  امجلباز  العبات  دلى  ش يوعا  الأكرث  الرايضية  االإصاابت 
امجلعية الأردنية للعلوم الرتبوية، اجملةل الرتبوية الأردنية، اجملدل الرابع، العدد الأول،    (.2018عامن") 
2019 . 

 1982عبدالرمحن:محمد فتحي   -8
                             

مرص   مجلهورية  القدم  كرة  لالعيب  السفيل  الطرف  واصاابت  البدنية  اللياقة  عنارص  بني  العالقة 
 .   1982العربية ،رساةل دكتوراه لكية الرتبية الرايضية للبنني ابلقاهرة ،

                        2010وأ خرون   هشام هنداوي هويدي ، -9
  : 

" دراسة حتليلية لالإصاابت الرايضية العيب امجلناس تك يف القطر العراق ، جمةل القادس ية ، لعلوم  
 جامعة القادس ية العراقية .  10الرتبية الرايضية العدد 

 
 مواقع ش بكة املعلومات  

https://www.facebook.com/AhmdHmdyAlsawy/posts1 
 2015امحد محدي الصاوي 

10- 

11933.html-http://www.badnia.net/badnia/archive/index.php/t 
براهمي "كتاب تدريب امجلباز املعارص"دار الفكر العريب،  . 2003حشاتة محمد اإ

11-    

 

 

 

https://www.facebook.com/AhmdHmdyAlsawy/posts1
http://www.badnia.net/badnia/archive/index.php/t-11933.html
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( دلى  (sjftابس تخدام اختبار  الاداءحتسني مس توى عىل تدريبات حتمل مقننة تأ ثري 
 . س نة  20العيب اجلودو حتت 

 
 د. وليد محمد شيبوب                                       العزايب عامر د. انتصار                                 د. ابراهمي عيل ابومعود  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: البحث ومشلكة املقدمة

حأ صبحت ال      دى اجملاالت اليت تعمتد عىل العمل يف تطويرها , ولعل نتاجئ املسابقات العاملية وال ولميبية خري دليل عىل مس توى رايضة ا 

ليه ادلول املت قدمة خالل النصف الثاين من القرن العرشين وبداية القرن احلادي والعرشين فقد اكن لتطبيق اال جعاز البرشى اذلي وصلت ا 

 . اس تخدام التكنولوجيا احلديثة أ ثر كبري عىل هذا التطور الهائل اذلي نشهدهاملبادئ العلمية و 

تشـمل يف مضموهنا ال سـس العلمية اخملتلفة حيـث رايضة اجلودو من أ مه الرايضات اليت تعمتد عىل كثري من طرق اال عداد واليت  ومبا ان     
د ال نشطة التخصصية اليت يمت فهيا التنافس وفقأ  ملراحل سنية و أ وزان حمددة يقوم عىل ارتباط طرق التدريب ابلعلوم ال خرى , و تعد من أ ح

 فعل يف احلراكت الهجومية و ادلفاعية معا . يع يف أ داء املهارات احلركية و يمتزي أ داؤها برسعة رد الوىه من الرايضات ذات الفن الرف 
علهيا الطـابع احلـرف فالعـب اجلـودو وجـم ويـدافع    املواقف ولكن يغلبويتسم ال داء يف رايضة اجلودو ابحلركة و الثبات حىت بعض      

يف حركـة داةـة ذلف ف ـر حركـة معينـة يغري من وضع ادلفاع السليب ا ىل الهجوم املضاد أ و يتحول من الرصاع عاليا ا ىل الرصاع أ سـفل فهـو 
 مجموعة من أ ساليب و تدريبات القوة اخلاصة هبا. 

بأ نه طريقة الاس تخدام ال مثل لقوة الفرد العقليـة و البدنيـة ابلتـدريب  Kano( عىل تعريف اكنو 2004 مع مراد طرفه)ويتفق امحد بيويم     
لقمي الروحية و البدنية و ابلتايل الارتقاء ابحلواس املسـ تخدمة هبـذه الطريقـة , و هبـذا عىل فنون ادلفاع و الهجوم وذف يس تطيع الفرد غرس ا

 ( 45:3اجلودو هو بناء الفرد ذاتيا من اجل الكامل النفيس والنفع للمجمتع. ) املفهوم يتضح أ ن هدف

عب فالتدريب البدين لالعب اجلودو يتجـه وـو زايدة القـوة وتعد القوة العضلية مضن عنارص اللياقة البدنية الرضورية لتطور لياقة الال        
 العضلية والتحمل واملرونة والرسعة وحتسني التكنيك .

مدى ال مهية البالغة يف تطوير أ نواع القوة اخلاصة و تأ ثريها عىل فعالية ال داء املهارى جملموعـات الـرا اخملتلفـة وذف  ونحيث يرى الباحث     
لتدريبات التطبيقية لهـذه املهـارات وذف مـن أ جـل الوصـول ا ىل املسـ توايت العاليـة يف ال داء و حتسـن مسـ توى نتا ـه من خالل الاهامتم اب

  التنافس ية .
(  أ ن تدريب القوة اخلاصة )يف شر ال داء احلرف( هل أ شاكهل وأ نواعه املتباينة و مازال هنـا  العديـد 1994ويشري طلحة حسام ادلين )     

س تخدم هبا ت اليت جترى عىل  أ ساليب تقنني اس تخدامات هذه ال شاكل و ال نواع و همام اكن ال سلوب املس تخدم والطريقة اليت ي من ادلراسا
رين املعني و اختيار أ فضل ال ساليب يف و طريقة التقنني فا ن من أ مه ال سس احلركية اليت حتمك هذه العملية يه حتديد العضالت العامةل يف المت

يقاع ال داء املطلوب لتمنية القوة العضلية من أ جهل .التمنية يف  ( 53:10) ضوء معايري أ مهها طبيعة و رسعة ا 
ذا انت       ذا اكن املطلـوب مـن الالعـب حتقيـق مسـ توى عـاىل مـن ال داء و البطـوش فـا ن مشـلكة ا  ـاد  وحراكت اجلود قلنا ا ىلوا  و خاصة ا 

ة حتتاج منا ا ىل التفكري العلمي السلمي حملاوش الربط بني مفهوم القوة يف ذاهتا )كقـوة منفصـةل( والقـوة الوسائل الالزمة لتمنية القوة العضلية اخلاص
حلـراكت عـن طريـق يف توافقها بني ال جزاء اخملتلفة من اجلسم ذف يف توافق اتم وذلا  ب تمنية أ نـواع القـوة العضـلية اخلاصـة لهـذه االعضلية 

 ا توافق معل عضالت هذه ال جزاء يف معلية متاكمةل و متوازنة .وسائل تدريبية جتمع عند ا خسداهم

تلفة لرايضة اجلودو اليت أ اتحت هل التعرف عىل بعض املالحظات عديد من املنافسات اخمل من مالحظة و متابعة ال ونواس تطاع الباحث        
أ ن يتحقـق مـن وهجـة نظـره يف القصـور و  وند أ س تطاع البـاحثالهامة يف أ داء بعض الاعبني من أ وجه القصور اليت  ب حماوش عالهجا , ولق

للمـو  متقـدمني ل ل  البطـوش احملليـةحتليـل  خالل من اقام هب اليتم يف املنافسات الضعف اذلي يطرأ  عىل كثري من الالعبني خالل أ داء هماراهت
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الـيت تعـع عـن مشـلكة  البطـوش هـدهملشـككني يف ( واذلي أ وحض بعض املالحظات عىل أ داء كثري مـن الالعبـني ا2019 - 2018التدرييب )
 ادلراسة احلالية.

وذف نتيجة لضعف مس توى القوة العضلية اخلاصة جملموعات العضالت العامةل يف رات املهاحيث تبني أ ن هنا  ضعف يف أ داء بعض         
لوصـول ا ىل تطـوير انـواع القـوة اخلاصـة ابسـ تخدام بعـض ال داء احلرف لهذه احلراكت مما دفع الباحـث ال جـراء هـذه ادلراسـة ةلحـاوش جـادة ل

 . هاراتامل لبعض  العضيلالعمل  اجتاه يفتعمل  اليتالتدريبات 
 :التعرف عىل ودف البحث اىل 

 تأ ثري تدريبات التحمل املقننة عىل حتسني مس توى حتمل الرسعة لالعيب اجلودو –
 .لالعيب اجلودو لقوةحتمل احتسني مس توى  عىلملقننة ا تدريبات التحملتأ ثري  –

 مس توى حتمل الاداء لالعيب اجلودو حتسني ملقننة عىل تدريبات التحمل اتأ ثري  –

 فروض البحث :

 يف حدود الاطار النظري والتصممي التجرييب لهذه ادلراسة امكن صياغة الفروض عىل النحو التايل :     

 .يف مس توى حتمل الرسعة دلى العيب اجلودوبني القياس القبيل والقياس البعدي  احصائيا داهل فروق توجد –

 . مل القوة  دلى العيب اجلودوبني القياس القبيل والقياس البعدي يف مس توى حت احصائيا داهل فروق توجد –

 .بني القياس القبيل والقياس البعدي يف مس توى حتمل الاداء دلى العيب اجلودو احصائيا داهل فروق توجد –
 -: حثالب يف املس تخدمة املصطلحات

 Judo :-ودواجل
 وادلفاع الهجوم فنون عىل للتدريب والبدنية العقلية الفرد لقوة الامثل الاس تخدام طريقة هو (2013) عبداحللمي محمد عبداحللمي يعرف     

 .  (217:12) الطريقة هذه يف املس تخدمة ابحلواس الارتقاء وابلتايل الروحية القمي غرس الفرد يس تطيع وبذف
     :- خلاصا التحمل

 اخلاصة البدنية ال حامل عن ناجتل ا التعب مقاومة عىل الراييض مقدرة هو اخلاص التحمل أ ن( 2012) الفتاح عبد امحد العال ابو يعرف     
 (196:2) . املنافسة او التدريب حاش يف سواء التخصيص الراييض بنشاطه

 
   :- الرسعة حتمل
 وتكرارها مامتثةل غري او مامتثهل حراكت اداء اس مترار عىل قدرةال ، الرسعة حتمل( 2008) محمود سنح  ماهر ، محمود حسن امرية تعرف     

  ( 181:4. ) ابلرسعة الاداء مس توى  هبوط دون عالية وبرسعة طويةل لفكات وفاعلية بكفاءة
 

   :- القوة حتمل
 املقدرة ولهذه فعال تأ ثري دات مقاومات ظروف حتت طويةل لفكة العمل عىل الفرد كفاءة بأ هنا القوة حتمل( 2011)خرض امحد فايزة تعرف     

 .واملالةلة واجلودو املصارعة مثل طويل وقت مقاومة عىل الفرد فهيا يتغلب واليت والقوة التحمل نيب الربط اىل حتتاج اليت الانشطة يف امهيهتا
(76:5) 

 
  :-  الاداء حتمل
 اداء تكرار حتمل عىل القدرة بـأ نه الاداء حتمل( 2007)لمي محمد عبد احل احللمي عبد يعرف     

 (135:  6)  . دةيج  نوافقية بصورة نسبيا طويةل لفكة احلركية املهارات
                                                           

   :- املهاري الاداء فعالية
 منطقية للتكنيك الفردية الامنذج اكرث مع املهارى الاداء متاتل او قرب درجة هو الاداء فعالية( 2007) واخرون ادلين عالء جامل يعرف     

 (55: 7) . مثاليه او
 

 : املهارى ال داء فعالية تقيمي وكيفية قةطري
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 الفنية النقاط من دعد أ كع تسجيل عىل املصارع قدرة يف تمتثل املصارعة رايضة يف املهارى ال داء فعالية أ ن( 1986) الروىب محمد يذكر     
 عىل عالوة واملهارية والوظيفية البدنية راتهدق مس توى هبوط دون الناحجة الفنية املهارات من للعديد ال مثل ال داء طريق عن املباراة خالل

  ( 25:13) .  الرصاع واس مترار شدة مالحقة
 

 -ادلراسات السابقة :
 -ادلراسة الاوىل:

 (11(  )2010) دكتوراه بيويم الس يد محمود

 اداء فعالية عىل واثره النوعية للمقاومة مقكح هجاز ابس تخدام اخلاصة البدنية لقدرات بعض لتحسني تدرييب برانمج تأ ثري عنوان ادلراسة :      

 واملصارعة اجلودو لالعيب احلركية الاملهارات بعض

 اخلاصة البدنية القدرات بعض لتحسني النوعية للمقاومة مقكح هجاز ابس تخدام لتدرييب العانمج تأ ثري عىل التعرف الهدف من ادلراسة :     

 .اجلودو لالعيب يةاحلرك  املهارات بعض اداء فعالية عةل واثرها

 س نة 15 – 17   السنية املرحةل من العبا   56 من عينةمت اس تخدام املهنج التجرييب عىل      

 اليت املصارعة العيب من الثانية للعينة التجريبية واجملموعة اجلودو العيب من الاوىل نةللعي  التجريبية اجملموعة اظهرت امه النتاجئ :     

 املهاري الاداء وفعالية البحث قيد اخلاصة البدنية القدرات يف معنواي   حتس نا   املقكح العانمج داخل النوعية ومةقاابمل التدريب  اس تخدمت

 . البحث قيد  احلركية للمهارات

 -انية:ادلراسة الث

 (8( )2002)  دكتوراه,  غامن محمد قطب عيل صعي

 حتمل) ومركباته اخلاص التحمل لتطوير املصاحبة الانزميية الاس تجاابت عنوان ادلراسة :

 "الرجلني عىل السقوط حراكت لبعض(  الرسعة حتمل ، القوة

 اخلاص ملالتح لتطوير املصاحبة الانزميية الاس تجابة عىل التعرفالهدف من ادلراسة : 

 الرجلني عىل السقوط حراكت لبعض(  الرسعة حتمل ، القوة حتمل) ومركباته

 مصارع 40 منتتكون  عينةىل مت اس تخدام املهنج التجرييب ع

 . البحث دقي الفس يولوجية املتغريات واختبار اخلاص لقوة لتحمل البعدية الاختبارات نتاجئ حتسني اىل التدرييب العانمج ادى امه النتاجئ :      

 -:ادلراسة الثالثة

  (2012:14) ماجس تري هميري أ ن كيليس

 للجودو البدنية اللياقة اختبارات قبل ما املمتدة الامترين فعالية تأ ثري عنوان ادلراسة :     

( SJFT) البدنية اللياقة ختبارا يف أ سابيع( 7)  مدى  عىل املكتبة ال اثر يف للتحقيق ادلراسة هذه من الغرض واكن الهدف من ادلراسة :      

 .اجلودو ملنافسني اخلاصة

 ضينيراي 10 من  عينةمت اس تخدام املهنج التجرييب عىل       
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 ؤرشمل الكبري الاخنفاض وو احلايل لالجتاه املؤرش نتاجئ أ ظهرت. داءلل   النامجة احلادة التأ ثريات لتقيمي SJFT اختبار من التحقق مت امه النتاجئ :

 (.ال داء حتسني)

 
 " البحث ضوعمبو  واملرتبطة السابقة الراييض اجملال يف اجريت اليت والبحوث لدلراسات شامل مبسح ونالباحث قام     

 -:ادلراسة الرابعة

 (9( )2012) ماجس تري,  عاطف محمد طارقدراسة 
 

 " .ادلويل القانون تعديالت وفق( كومتية) تيةالاكرا العيب اداء مس توى عىل اخلاص التحمل تدريبات اس تخدام اتثري عنوان ادلراسة :

 للكامت( كومتية) الاكراتية العيب اداء حتسني عىل للتعرف صااخل التحمل ابس تخدام تدرييب برانمج تصممي الهدف من ادلراسة :     

 . والضابطة التجريبية للمجموعة والرالكت

 التدرييب العانمجامه النتاجئ  اكراتيةلالعيب ال س نة 16 – 14  السنية رحةلامل العب 22 من عينةعىل املهنج التجرييب  مت اس تخدام    
 . البحث قيد متغريات يف الضابطة اجملموعة من افضل التجريبية اجملموعة سنحت  اىل يؤدي اخلاص التحمل ابس تخدام

  امه النتاجئ :
 . البحث قيد متغريات يف الضابطة اجملموعة من افضل جريبيةالت اجملموعة حتسن اىل يؤدي اخلاص التحمل ابس تخدام التدرييب العانمج

 -ا جراءات البحث:
 مهنج البحث:

جراءاته  للمجموعة الواحدة هنج التجرييبملا نوالباحثاس تخدم        .ملالةته مع أ هداف البحث وا 
 عينة البحث:

ابختبـار العينـة ابلطريقـة العمديـة بـني  نوالبـاحثقد قام ، و  ( س نة20) حتتالعب من العيب اجلودو  (20)اش متلت عينة البحث عىل       
 .  واندي امجلر بنادي الرشطة الراييض  ( س نة20حتت )الالعبني 

خضاع بعض التغريات املس تقةل واليت تؤثر بطريقة مبارشة عىل املتغري التابع ويه: عوامل ضبط العينة اخملتارة وتمتثـل  نوالباحثوقد قام        اب 
 . مس توي ال داء( -املامرسة -عدد الس نوات -وزنال -يف )السن

 (1) جدول
  ادلراسة لعينة اللكى اجملمتع تصنيف

 بنيعدد الالع  البيان م

 6 العيب ادلراسات الاس تطالعية  1

 20 العيب العينة التجريبية 2

 26 اجاميل جممتع عينة البحث 

 وبذف ، العبا   (20) اجلودو العيب من الاساس ية العينة واجاميل ، العبا (6) الاس تطالعية ادلراسة عدد اجاميل (1) جدول من يتضح    
 . اجلودو رايضة العيب من العبا   (26) البحث جممتع اجاميل اصبح

 :  العينة اختيار رشوط

 .  س نوات (5) عن اليقل للعينة التدرييب العمر -
 .  البين احلزام عن لل حزمة الالعب حصول درجة تقل ال -
 (.2019 – 2018) للمو  للجودو اللييب ابالحتاد مسجل الالعب يكون أ ن -

 نيابلنـادي املسـ وولون تعاون مع الراييض الرشطة احتاد واندي اندي امجلر  من اسةر ادل هذه ال جراء الالعبني من املناس بة اال عداد توافر   -
  . الباحث مع
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 :  البحث جماالت
 :  اجلغرايف اجملال

  طرابلس الاومليب الفضاء ، للجودو الرشطة اندي قاعة ، بطرابلس للجودو امجلار  اندي    
 
 

 : الزماين اجملال
 ( .2019 – 2018) التدرييب املو  خالل املقكح يبالتدري العانمج تطبيق مت   

 
 :   البرشي اجملال
 الراييض الرشطة اندي من نيالعب( 10)  امجلر  اندي من نيالعب( 10) اجلودو العيب    

 . ابلسبطر 
 
 :البياانت مجع أ دوات 

 : البحث يف املس تخدمة وال هجزة ال دوات 

 وال دوات ال هجزة بعض الباحث اس تخدم احلايل البحث ملتطلبات وطبقا   املرتبطة وادلراسات ريةالنظ القراءات عنه أ سفرت ما ضوء عىل    
 : التالية

 اس امترات اس تطالع راى اخلعاء. -

 . الوزن لقياس طيب مزيان -
 . الطول لقياس رس تاميك هجاز -

يقاف ساعة -  .  ا 

 .  جودو بساط -

 .  قياس رشيط -
 

 :البحث واختبارات قياسات
 :يةساس  ال   القياسات

 .    1 ل قرب الرس تاميك هجاز ابس تخدام للجسم اللكى الطول قياس -

 .  ل قرب معاير طيب مزيان ابس تخدام اجلسم وزن قياس -

 . ادلراسة ا جراء حلني اللعبة رسةمما بداية من التدرييب العمر حساب

(SJFT) البدنية اخلاص ابجلودو  ةاختبار اللياق  

SPECIAL JUDO FITNESS TEST 

م( حيـث ان اختبـار  6وهو عبارة عن العبان ويف نفس الـوزن املقـرح يقفـان بيـهنام مسـافة )  sterkwiczالاختبار ادلي اقكحه      
ف املسافة وعند اشارة الصافرة يقوم الالعب اخملتع بريم الالعبني لثالثـة فـكات ابسـ تخدام الاداء هو وقوف الالعب اخملتع يف منتص

ث( يف لك /10ث( مـع فـكة راحـة بينيـة )/30ث( الفـكة الثالثـة )/30ث( ، الفكة الثانيـة )/15الفكة الاوىل )همارة )ايبون س يوانق( 
 مرحةل .

 مبارشة وبعد دقيقة يف هناية الاختبار حيث يمت احتساب املؤرش وفقا للمعادش االتية .يمت احتساب نبض الالعب اخملتع بعد الاختبار 
 ات بعد دقيقة / عدد الرميات اللكي. ختبار الثالث + عدد النبضعدد النبضات مبارشة بعد الا
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 (2) جدول

(SJFT) البدنية اخلاص ابجلودو  ةمؤرش اختبار اللياق  

ض بعد الاختبارنب عدد الرميات تصنيف / املتغريات ق1نبض بعد    املؤرش 
 11.73≥ 143≥ 173≥ 29≤ ممتاز

 13.03-11.74 161-144 184-174 28-27 جيد

 13.94-13.04 165-162 187-185 26 منتظم

 14.84-13.95 174-166 195-188 25 س ئي

 14.85≤ 175≤ 196≤ 24≥ س ئي جدا  

 -مسح املراجع: -1

املتاحـة يف ضـوء اال طـالع والقـراءات النظريـة ل مه همـارات اجلـودو للناشـ وني واكنـت يه املرجـع ر  بعمـل مسـح للمراجـع  نوالباحثقام      

 -واكنت نتاجئ هذا املسح حتديد املهارات ال تية:( 9(، )8(،)1)

 س يوانيج ايبون همارة
  (Te Waza) ابليدين الريم همارات احدى: التصنيف

 O Goshi اوجويش همارة
  (koshi Waza) ابلوسط الريم همارات احدى: التصنيف

 Harai Goshi جويش هراي همارة
  (Ashi Waza) رجلابل الريم همارات احدى: التصنيف

 متغريات البحث:   
القـوة حتمـل  الـعانمج )اسـ تخدام التـدريبات بعدة خطوات حىت يمت هلام التحقق من بعض املهارات يف اجلودو الـيت تـالم نوالباحثقام        

 -يف همارات اجلودو اذلى يطبق عىل عينة البحث( وهذه اخلطوات يه:عة وحتمل الاداء وحتمل الرس 

 ( س نة بعانمج تدريب اجلودو )همارات اللعب من أ عىل( 20حلراكت اجلودو املراد تعلميها يف هذه املرحةل السنية حتت ) حتليل احملتوايت املهارية -1

 هارات املناس بة لهذه املرحةل السنية .اس تطالع رأ ي اخلعاء يف رايضة اجلودو حول امل  -2

 -: الاس تطالعية ادلراسة
 

وخارج  عىل نفس جممتع البحث نيالعب( 6) قواهما يبلغ اس تطالعية عينة عىل1820/ 8/  8 ا ىل 1820/ 8/  6 الفكة يف ادلراسة هذه أ جريت
  : حتقيق اىل هتدف حيث العينة

 . الاختباراتو القياسات تنفيد تواجه اليت الصعوابت معرفة -

 . واجلهد الوقت توفري يف سهوش ال كرث والاختبارات القياسات ترتيب حتديد -

 . البحث قيد املس تخدمة والادوات زةالاهج يرةومعا صالحية من التأ كد -
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 . البحث قيد مبتغريات اخلاصة الاختبارات ا جراء طرق عىل املساعدين تدريب -

 : القبيل القياس 
 خبات ابلفضاء الاومليب .يف صاش املنت  15/8/2018اىل  11الفكة  ية عىل عينة البحث خاللمت تطبيق القياسات القبل 

  :اس ية للبحث الاس التجربة تطبيق -
 21ملدة ) عينة البحث عىل مل القوة وحتمل الاداءوحت الرسعة حتملعىل حتسني مس توى تدريبات التحمل املقننة  بتنفيذ ونالباحث قام    

 2018 نومفع( 10) حىتأ غسطس ( 18) من الفكة خالل دقيقة 120زمن الوحدة التدريبية  ( وحدات تدريبية يف الاس بوع3بواقع ) اس بوع(
 . اجلودو رايضة تدريب يف متبع هو ملا طبقا التدريىب العانمج تنفيذ مت وقد ، م
 : القياسات البعدية -

 القبلية القياسات رشوط وبنفس م2018 نومفع 14 - 11 من الفكة خالل البعدية القياسـات ا جراء مت     
  الاجراءات الاحصائية : -

 :  التالية اال حصائية املعاجلات اس تخدام مت     
 . املعياري والاوراف احلسايب املتوسط -
 . tقمية  -

 نس بة التحسن  -

 ( 3جدول )
 ة قبل التجربةساس يولية ال  املتغريات ال   لبياانت عينة البحث يف حصايئالتوصيف اال  

 20ن = 

 املتغريات

 ادلالالت اال حصائية للتوصيف

املتوسط 
 احلسايب

 الوس يط
الاوراف 

 املعياري
 واءمعامل الالت

 0.43 1.02 27 27.25 السن )س نة(

 1.10 0.06 1.7 1.72 الطول )م(

 1.43 9.57 68 68.9 الوزن )كجم(

 0.61- 0.67 8 7.65 اخلعة

لتـواء تـكاوح مـابني ) (3يتضح من جدول ) ا ىل   0.43واخلاص بتجانس بياانت عينة البحث يف القياسات ال ولية ال ساس ية أ ن معـامالت اال 
. وتقكب جدا  من  3±دل عىل أ ن القياسات املس تخلصة قريبة من اال عتدالية حيث أ ن قمي معامل اال لتواء اال عتدالية تكاوح مابني  ( مما ي1.43

 س أ فراد مجموعة البحث يف املتغريات ال ولية قبل التجربة.الصفر مما يؤكد جتان

 ( 4جدول )
 ساس ية ولية ال  ات ال  املتغري  يف الاس تطالعيةوالفروق بني اجملموعة التجريبية 

 قبل التجربة )التاكفؤ(

 ادلالالت اال حصائية
 

 

 املتغريات

 اجملموعة ال وىل
10ن =   

 اجملموعة الثانية
10ن =  فرق بني ال   

 املتوسطني
 قمية
 ت

مس توى 
 ادلالش

ع± س ع± س   

 0.285 1.103- 0.5- 1.080 27.5 0.943 27 السن )س نة(

 0.399 0.864- 0.025- 0.075 1.728 0.052 1.703 الطول )م(

 0.621 0.504- 2.2- 11.832 70 7.131 67.8 الوزن )كجم(



 
 2021نيو يناير / يو – الثالثون –مجلة العلوم الرياضية والمرتبطة 

ISSN 2518-5470 
 

 

  

 123 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة طرابلس

 

 0.331 1 0.3 0.707 7.5 0.632 7.8 اخلعة

 (.0.01) دالش مس توى ا حصائيا  عند دال **)( 
 (.0.05) دالش مس توى ا حصائيا  عند دال * ) ( 

 أ ن قمية ) ت ( احملسوبة تراوحت ما بني ) ,يف )القياسات ال ولية ال ساس ية(  وعتنياجملم( و اخلاص ابلفروق بني 4يتضح من جدول )     
مما يدل عىل عدم وجود فروق معنوية بني اجملموعتني وتأ كيد أ ن هنا  تاكفؤ  0.05توى (  و هذه القمي غري معنوية عند مس  1.103ا ىل  0.504

 تجربةالبحث يف القياسات ال ولية ال ساس ية قبل ال  مجموعيتبني 
 

 (5) جدول

 والبعدي قبيلال  القياس خالل (SJFT )اختبارات التجريبية يف اجملموعة بني الفروقدالش 

 ةادلالالت اال حصائي
 

 املتغريات

 القياس القبيل
 20ن = 

 أ لبعديالقياس 
 20ن = 

 الفرق بني
 املتوسطات

 قمية
T 

مس توى 
 ادلالش

 جحم التأ ثري
نس بة 
 التحسن

 ع± س ع± س

 %2.94 0.379 0.000 **4.815 5.4 3.427 178.2 3.662 183.6 بض بعد الاختبارالن 

 %7.14 0.506 0.000 **6.237 11.55 4.351 150.25 7.046 161.8 النبض بعد دقيقة

 %7.95 0.680 0.000 **8.992- 2.05- 0.813 27.85 0.616 25.8 عدد الرميات

 %11.64 0.677 0.000 **8.916 1.561 0.354 11.846 0.698 13.407 التصنيف

 (.0.01) دالش مس توى ا حصائيا  عند دال (**)
 (.0.05) دالش مس توى ا حصائيا  عند دال * ) ( 
ومن نفس اجلدول يتضح أ ن  %2.94بنس بة حتسن   5.4الفرق بني املتوسطات بلغ  النبض بعد الاختبار ( يف اختبار 5بني من اجلدول ) يت 

 املتوسطني يف الفرق بنيومن نفس اجلدول يتضح أ ن  %7.14بنس بة حتسن و 161.8 بلغختبار النبض بعد دقيقة ا بني املتوسطني يفالفرق 
 1.561يف اختبار التصنيف الفرق بني املتوسطني بلغ  كذف يتبني من اجلدول  %7.95بنس بة حتسن و  -2.05بلغ اختبار عدد الرميات 

النبض بعد ختبار رق معنوي و دال ا حصائيا وعليه توجد فروق ذات دالش ا حصائية الوابلتايل الفرق الظاهر هو ف %11.64بنس بة حتسن 
 . أ لبعديولصاحل القياس يف  وعدد الرميات والتصن  الاختبار وبعد دقيقة

 (6) جدول
 والبعدي قبيلال  بنيالاختبارات املهارية   التجريبية يف اجملموعة بني الفروقدالش 

 ادلالالت اال حصائية
 

 اتاملتغري 

 القياس القبيل
 20ن = 

 القياس أ لبعدي
 20ن = 

 الفرق بني
 املتوسطات

 قمية
T 

مس توى 
 ادلالش

 التحسن نس بة جحم التأ ثري

 ع± س ع± س

 %20.96 0.548 0.000 **6.788- 2.4- 1.137 13.85 1.099 11.45 ث/25حتمل الرسعة 

 %22.08 0.616 0.000 **7.811- 3.4- 1.735 18.8 0.883 15.4 ث/40حتمل القوة 

 %8.11 0.342 0.000 **4.448- 1.7- 1.309 22.65 1.099 20.95 ث/50حتمل ال داء 

 (.0.05) دالش مس توى ا حصائيا  عند دال  )*( (0.01) دالش مس توى ا حصائيا  عند دال (**)
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ادلراسة للعينة الاختبارات املهارية  لبعدي يف و ااخلاص ابلفروق بني القياس القبيل   (2و )( 1( و الشر البياين ر  )6يتضح من جدول )
( وهذه القمي أ كع من  7.811ا ىل  4.44 املتغريات حيث بلغت قمية "ت" مابني )( , يف لك 0.01وجود فروق بني اجملموعتني عند مس توى )

 .يأ لبعدلصاحل القياس  القياس يني( كام تبني أ ن الفروق بني 0.01قمية "ت" اجلدولية عند مس توى )
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 بية يفللعينة التجري  أ لبعديللقياس القبيل و املتوسط احلسايب ( يبني 1شر ) 

 الاختبارات املهارية  متغريات  
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 للعينة التجريبية أ لبعديالقياس القبيل و يف تحسن لل  النس بة املووية( يبني 2شر )

 ختبارات املهارية  الامتغريات يف 
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 : النتاجئ مناقشة

 : فيه يوحض واذليالاول  الفرض وتفسري مناقشة

 بني القياس القبيل والقياس البعدي يف مس توى حتمل الرسعة دلى العيب اجلودو. احصائيا داهل فروق توجد     

ادلراسة لعينة الاختبارات املهارية  لبعدي يف القبيل و ااخلاص ابلفروق بني القياس  (2( و )1( و الشر البياين ر  )6يتضح من جدول )
وهذه القمي أ كع من قمية  6.788- حيث بلغت قمية "ت ث/25الرسعة  لمتغري حتم( , يف 0.01وجود فروق بني اجملموعتني عند مس توى )

لصاحل القياس  القياس ينيالفروق بني  ذهه أ نو  %20.96ونس بة حتسن  0.548تاثري ال جحم وكام تبني ان ( 0.01"ت" اجلدولية عند مس توى )
 . أ لبعدي

 يؤدي العالية الشدة ذو التدريب أ ن اىل اشاروا حيث scotte Powers (1998) دراسة نتاجئ عىل مؤكدة احلايل البحث نتاجئ توجاء    
 يؤدي اذلي ابلرسعة املمزية والقوة القوة وحتمل الرسعة حتمل وخاصة البدنية اللياقة وعنارص ةـالفس يولوجي الالعب كفاءة مس توى ارتفاع اىل
 (113:16) . املهاري الاداء فعالية حتسن اىل

 : فيه يوحض واذلي الثاين الفرض وتفسري مناقشة

 . بني القياس القبيل والقياس البعدي يف مس توى حتمل القوة  دلى العيب اجلودو احصائيا داهل فروق توجد     
وجود ادلراسة لعينة الاختبارات املهارية  دي يف لبع( اخلاص ابلفروق بني القياس القبيل و ا2( و)1ين ر  )( و الشر البيا6يتضح من جدول )

وهـذه القـمي أ كـع مـن قميـة "ت"  7.811- حيـث بلغـت قميـة "ت ث/40حتمـل القـوة متغـري ( , يف 0.01فروق بني اجملموعتني عند مس توى )
لصـاحل القيـاس  القياسـ يني الفـروق بـني هـذه أ نو   %22.08ونسـ بة حتسـن  0.616تـاثري ال م جحـوكـام تبـني ان ( 0.01اجلدولية عند مس توى )

  .أ لبعدي

 الشدة ذو التدريب أ ن اىل اشاروا حيثBayer & Gerhart (1999 )ويتفق ذف مع نتاجئ ادلراسة اليت أ جراها ابير وجريهارت      
 ابلرسعة املمزية والقوة ةالقو  وحتمل الرسعة حتمل وخاصة البدنية اللياقة وعنارص ةـالفس يولوجي الالعب كفاءة مس توى ارتفاع اىل يؤدي العالية
 ( 123: 16. ) املهاري الاداء فعالية حتسن اىل يؤدي اذلي

 : فيه يوحض واذلي الثالث الفرض وتفسري مناقشة

 . اء دلى العيب اجلودوبني القياس القبيل والقياس البعدي يف مس توى حتمل الاد احصائيا داهل فروق توجد     

ادلراسة لعينة الاختبارات املهارية  لبعدي يف ( اخلاص ابلفروق بني القياس القبيل و ا2( و)1ر  ) ( و الشر البياين6يتضح من جدول )
من قمية  وهذه القمي أ كع 4.448- حيث بلغت قمية "ت ث/50 الاداءحتمل متغري ( , يف 0.01وجود فروق بني اجملموعتني عند مس توى )

لصاحل القياس  القياس ينيالفروق بني هده أ ن و  %8.11ونس بة حتسن  0.342تاثري ال م جحوكام تبني ان ( 0.01"ت" اجلدولية عند مس توى )
 .أ لبعدي

براهمي ابومعود الباحثويتفق ذف مع نتاجئ ادلراسة اليت أ جراها   للمجموعة ملهاريا لالداء اخلاص التحمل لتطوير املقكح التدرييب العانمجان  ا 
( الاداء حتمل ، الرسعة حتمل ، القوة حتمل) البحث قيد الختبارات اخلاصة البدنية القدرات ىمس تو  حتسني هدفها اكن واليت ، التجريبية

 ابمحلل والزنول الارتفاع ، املقكح العانمج داخل التدريبية الاحامل تنوع ان كام ، التدريبية الوحدات اثناء للمهارة الاداء تكرار وزايدة



 
 2021نيو يناير / يو – الثالثون –مجلة العلوم الرياضية والمرتبطة 

ISSN 2518-5470 
 

 

  

 126 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة طرابلس

 

 قدرة تطوير اىل ادى ، اعىل مس توايت اىل وصوال تدر ي بشر امحلل درجات زايدة واس مترار البينية الراحة فكة اغفال دون" المتوج"
 (126: 1) . البحث قيد همارات قياسات يف الريم اداء بعد النبض معدالت حتسن ذاف واوحض ، البحث قيد همارات يف الوظيفية الالعب

 
 
 
 

 :الاس تنتاجات اليت توصل الهيا الباحث 

 . ةتجريبيال  اجملموعة ذلى( التحمل) متغريات يف ا ابيا تأ ثريا  ( التجرييب) املقكح التدرييب العانمج اظهر -

 موعةلمجل( حتمل الرسعة , حتمل القوة . حتمل الاداء) متغريات يف( التجريبيةللعينة ) القياسني بني التحسن نسب فروق اظهرت -
 .حتسن ملحوض يف القياس البعدي( جرييبالت) املقكح التدرييب العانمج اس تخدمت حيث التجريبية

 بنسب التجريبية للمجموعة اجلودو بالعيب اخلاصة البدنية لقدراتل  (SJFT )اختبارات يف حتس نا املقكح التدرييب العانمج اظهر -
ني املتوسطني يف اختبار التصنيف الفرق ب كذف يتبني من اجلدول  %7.95سن بنس بة حت و  -2.05 اختبار عدد الرميات بلغ يف حتسن

 الاختبارات مجيع مس توى حتسن اىل يؤدي وان البد التدرييب العانمج ان فيه الشك ومما  %11.64بنس بة حتسن  1.561بلغ 
 . ة التجريبية يف القياس البعديللمجموع

 

 : التوصيات
 : ييل مبا الباحث يصيو ادلراسة اس تنتاجات ضوء يف
 
اجملموعة  عىل الا ابية لتأ ثرياهتا وذف اجلودو لالعيب التدريب عانمجال وضع ندع  اخلاص التحمل تدريبات اس تخدام رضورة -

 .التجريبية

 وزايدة ريةواملها البدنية الالعبني قدرات حتسني يف امهية من ذف يف ملا التحمل تدريبات يف املساعدة الوسائل ابس تخدام الاهامتم -
  التكرارات عدد

 . ا ايب تأ ثري من لها ملا عرفة مس توى حتسن حتمل الرسعة وحتمل القوى وحتمل الاداء( ملsjftاختبار ) ابجراء الاهامتم -
 . اجلودو رايضة يف خمتلفة سنية مراحل وعىل اخلاص لتحملاب تتعلق واليت مشاهبة احباث اجراء -

 لقياس ابيق الصفات البدنية اخلاصة يف رايضة اجلودوتصممي وتقنني اختبارات أ خرى جديدة  -
 

 قاةة املراجع

 غري دكتوراه  رساش ،اتثري تطوير مركبات التحمل اخلاصعىل فاعلية الاداء املهاري لالعيب اجلودو,  ابراهمي عيل ابومعود -1
 . م 2014 ، الاسكندرية,  جامعة ، ابالسكندرية للبنني الرايضية الكبية لكية,  منشورة

 -تدريب الناش وني  -يض املعارصالاسس الفس يولوجية اخلطط التدريبية التدريب الراي،  ابوالعال امحد عبدالفتاح -2
 (.2012القاهرة ) ، الطبعة الاوىل ،دار الفكر العريب ،  أ خطاء محل التدريب  -التدريب طويل املدى 

 , رساش دواكات عىل فعالية الاداء املهاري لناش يئ اجلو اتثري برانمج تدرييب نوعي لتمنية الكويم امحد الس يد بيويم ,  -3
 (.2004ماجس تري غري منشورة جامعة طنطا,)

، دار الوفـاء دلنيا الطباعـة  الاجتاهات احلديثة يف عمل التدريب الراييضامرية حسن محمود ، ماهر حسن محمود ،  -4
 (  2008والنرش ، الطبعـة الاولـى الاسكندرية  )

 ( .2011، الطبعة الاوىل ) القاهرة ، مركز الكتاب للنرش ، تقنيات فن اجلودو ، فايزة امحد خرض  -5



 
 2021نيو يناير / يو – الثالثون –مجلة العلوم الرياضية والمرتبطة 

ISSN 2518-5470 
 

 

  

 127 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة طرابلس

 

, حبث , جامعة  دراسة حتليلية لبعض الطرق ادلفاعية املس تخدمة دلى العيب اجلودوعبد احللمي محمد عبد احللمي ,   -6
 م . 2007املنوفية 

,  للرايضيني واخلططي واملهاري البدين الاداء مس توى قوميلت املكولوجية , ال سس الصباغ انور انهد,  ادلين عالء جامل -7
 ( .2007) الاسكندرية املعارف منشأ ة

الاس تجاابت الانزميية املصاحبة لتطوير التحمل اخلاص ومركباته )حتمل قوة , حتمل رسعة( لبعض صعي عيل قطب  :  -8
 (.2002للبنني جامعة الاسكندرية ) , رساش دكتوراه , لكية الكبية حراكت السقوط عىل الرجلني للمصارعني

تأ تري اس تخدام تدريبات التحمل اخلاص عىل مس توى اداء العيب الاكراتية )كومتية( وفق عاطف براكت ،  طارق محمد -9
 ( . 2012) حلوان, جامعة ابلقاهرة رساش ماجس تري , لكية الكبية البدنية للبنني ،  تعديالت القانون ادلويل

  . 1997 ، القاهرة ، للنرش الكتاب مركز ، ال وىل الطبعة ، التدريب يف العلمية املوسوعة:  رونوأ خ ادلين حسام طلحة -10

س تخدام هجاز مقكح للمقاومة محمود الس يد امحد بيويم :  -11 تأ ثري برانمج تدرييب لتحسني بعض القدرات البدنية اخلاصة اب 
 ( .2010ية الكبية الرايضية ، جامعة طنطا )، رساش دكتوراه ، لك  النوعية وأ ثره عىل بعض املهارات احلركية

 ( .2013، دار الوفاء دلنيا الطباعة والنرش ، الاسكندرية ) الطرق احلديثة لتعلمي اجلودوعبد احللمي محمد عبد احللمي ،  -12

رساش اثر تطوير التحمل اخلاص عىل فعالية اداء بعض حراكت مجموعة الريم اخللفية للمصارعني ، :  محمد رضا الرويب -13
 ( .1986، جامعة حلوان ) ضية للبنني ابالسكندريةدكتوراه غري منشورة لكية الكبية الراي

14- Kelsey Ann Hammerel , Effectiveness of pre-exercise stretching on A judo fitness, 

Submitted in partial satisfaction  of the requirements for the degree of Master of science 

, spring ,2012 

15- 15- Bayer,Gerhart (1999) : Untersuch Ngen Zur . Bewegungsgechwidigkeitals 

Belastunaskennziffer, im Krafttraining sowie zur schnellkraft- und , 

schnellkraftausdauerf- leistungkeit als Fktoren der, struktur personeller 

lesistungsvoraussetzungenin, ausdauersporarten am Beispiel Von, Rudersportlern 

16- scotte Powers  (1998) : A adaptive, strategies of respiratory in  muscles to edurance 

exercise Sports science and physiology 
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   وامجلاعية الفردية    العيب الرايضات ل  الرتدد النفس مقياس  بناء  
براهمي معران صربي د/  الطاهر  ابوبكر عيادة    د/                                             هناء ميالد مالطم / د                                   ا 
 

 مقدمة ومشلكة البحث:
ن أ صرربحل الرتبيررة الرايضررية  ل ا ن التطور اذلي يطرأ  عىل خمتلف ا     يادين ومهنا ميدان الرتبية الرايضية يربز احلاجة ا ىل مواكبة ما ظهررر م ررا و اصررة ب ررد ا 

  م و والفهررم لتلررف جمررا ت وعلرر تشلك احد القاييس الهمة بني ال مم ومفهوهما احلضاري نتيجة لدلور البارز اذلي يأ  ذه جمال البحث ال لمي من  الل ادلراسة والتحليرر   
اذلي ي د جانب مؤثر يف مس توى ت مل الهارات الرايضية فضال عن تأ ثريه البررايف يف النافسررات و ارراز الررراييض  , الرتبية الرايضية مبا فهيا جمال عمل النفس الراييض  

صابة احملمتةل الوقوع فهيا واليت تتصف أ يضا بصرر وبة ت لمهررا     ا ال ايل ، ويتجىل هذا التأ ثري بصورة واحضة عند ممارسة الف اليات الرايضية اليت تتسم ابخلطورة واخلوف من  
از راييض م ررني او  نالحرر  تررأ  ر  وأ داهئا تب ا لتطلباهتا اخلاصة من الناحية الهارية والظروف اليت تؤدى هبا ، ولهذا نرى الكثري من الرايضيني قد يفش  يف حتقيق اا 

ذ أ كدت ال ديد من البحوث وادلراسات النفس ية   معلية ت مل همارة رايضية نتيرجة للواقع النفس  عىل أ ن كثررريا مررن ا  مررراس النفسرر ية  ،  اذلي ميرر با الالعب او الت مل ، ا 
 .   ال روفة وكذكل ا   فاقات الرايضية وعدم احلصول عىل نتاجئ رايضية جيدة ترجع ا ىل عوام  وأ س باب نفس ية كثرية 

ةابيررة مي ررة ى عىل الكثريين  فخي     أ نا  (  176،    2002:محمد عالوى    )ويذكر   ما يتخل  جو النافسة الرايضية من ظررواهر نفسرر ية ا 
ميررة لل داء تكون مبثابة حافز أ و دافع لتحقيق أ فض  ا ااز راييض لالعب, اكلثابرة والثقررة ابلررنفس وضرربس الررنفس والشررجاعة وصررالبة ال ررود وال ز 

السلبية ال يقة لل داء واليت يأ يت يف مقدمهتا ظاهرة الرتدد  ةديد من الظاهر النفس ي  لوا  رصار وروح التحدي, ولكن لك ذكل   مينع من ظهور ا
اليت تنتاب ب ض الالعبني  الل البطوةل واليت ت د من الظررواهر النفسرر ية السررلبية الرريت تررؤثر عررىل أ داء الالعبررني  ررالل النافسررات ممررا ,النفس  

غريات التلفة يف جمال نشاطهم البدين  الل ال داء والبطوةل ل دم تأ كدمه من قرردرهتم عررىل حتقيررق ت يدف هم ا ىل عدم بذل اجلهد لواهجة الواقف وال 
 . النجاح حيث أ ن زايدة درجة الرتدد النفس عند الالعبني تل ب دوًرا يف عدم تطور كفاءهتم وقدراهتم اذلاتية

الفشأ ن    ونالباحثيري  و  من  كثرية  السبب يف حا ت  هو  النفس  نفسك ومن حمكك يف    , الرتدد  من  واثق  أ نل  أ ي حد  فا ىل 
نك تتساءل ا ذ كنل تقوم ابخل طوة  الشؤون الهمة اليت تس تدعي القطع برأ ي فهيا  ختاذ قرار ما حولها ه  أ نل مرتدد, ه  أ نل واثق من نفسك, ا 

 الصحيحة الناس بة أ م  ؟

رتدد من هذا  فال وهو مراقب مراقبة جيدة,    تكل الهارة رمغ أ نا ةيد    اداء همارة ما د يف  د رت ي ميكن أ ن نشاهد  عًبا  (ا ىل أ نا  80،  1984: مسري ش يخاين  ويشري)  
, وميكن أ ن تكون أ س باب هذا الرتدد يف الالعب نفسا أ و أ ن تأ يت من مصادر  ارجية,   دامئًا حيتاج ا ىل تأ كيد ذاتا, وهذا التأ كيد   والالعب النوع   ميكن أ ن يأ يت عفوايا

ي د يف  اح اليت حيص  علهيا ومن  اللها تزداد ثقتا بنفسا, ولكن اكتساب الثقة ابلنفس ليس ابل م  السه  وأ ساسا الزاج النفس ا  ةايب اذلي  ج ن يتكون من  ربات ال 
سس انتقاد من زمالئا مثاًل,  ب , يهنار أ مام زمالئا ل بسس سبب ويندب حظا ل    مقدمة أ س باب تفاؤهل وبذل هجده لتحقيق الس توى الطلوب فرمبا اد  عًبا مزعزع الثقة 

ذا اكن هو نفسا ذا ثقة عالية بنفسا, فالراييض ميي  ا ىل تقليد المنوذ  ىل حمأاكة مدربا كام أ ن الدرب هو عنرص همم من عنارص زرع الثقة يف النفس  اصة ا  أ و زمالئا      ج وا 
 . 

أ محد    )  ء التدريب أ و النافسة, ويف هذا الصدد أ شاران الرتدد النفس حاةل نفس ية تنتاب الراييض يف أ وقات خمتلفة سواء أ اكنل أ ث و 
 :ا ىل أ ن هناك عوام  عديدة تساعد أ و تقل  من ظهورها مهنا (63 -58،  2005  : ، حامد نورى هنداوي، هشام عبد الزهرة 

 .م رفة الشخص لقابليتا ومدى ااحا  -2 .الل  -1

حنو ممارسة  جاذبية الف الية و جتاه السليب  -4 .الاكفأ ة واللكامت الشج ة -3
 .الف الية

 .ال القة السلبية ابلدرب -6 .التفكري حتل أ عباء نفس ية كبرية -5
 . نطوانية -8 .ا  رادة -7
 .المنس اجلسامين -10 .اخلربة السابقة -9

 . احلاةل التدريبية -12 . التأ ثري السليب للآ رين  -11
 . امجلهور  -14 . ماكن النافسة -13
 .فسةان مس توى وأ مهية ال  -16 . التغيري الفاجئ يف ال ادات اليومية  -15
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 .  توفري عنارص ال مان -18 .ا  حامء -17
 أ مهية البحث :  

 تمتث  أ مهية البحث ىف النقاط التالية : 
 توفري اداه س يكومرتية لقياس الرتدد النفس دلى  عيب الرايضات الفردية وامجلاعية.  -1

 قد يساعد البحث احلاىل ىف عالج الرتدد النفس لالعيب الرايضات الفردية وامجلاعية.  -2

 ة لتخفيف الظاهر النفس ية اخلاصة ابلرتدد النفس.ب دربني ا ىل ا ةاد حلول م اس  ليوجا ا -3

ثراء جمال البحث ال لمى بأ داة ميكن اس تخداهما ىف جمال عمل النفس الرايىض وىه مقياس -4  الرتدد النفس ا 

 :مشلكة البحث
م أ و ا اازمه  الل البطوةل والنافسة ويف مقدمهتا حاةل الرتدد النفس عند  هئ واجا الالعبني عدد من الظواهر النفس ية السلبية واليت ميكن أ ن تؤثر عىل أ دا ي 

دلهيم وعرردم الثبرروت عررىل    ب ض الالعبني وما ينتج عهنا من تقيمي سليب ومتكرر من قبلهم ل داهئم البدين واذلي ميكن أ ن يكون السبب الرئيس يف ظهور الرتدد النفس 
لتايل عدم الرور ا ىل مرحةل التنفيذ الاكمةل و س تجابة احلركية الاكمةل لها و نتقال ا ىل فكرة أ  رى أ و سلوك أآ ر قب  أ ن يمت  اب و رأ ي ونتيجة حمددة فكرة اكنل أ و حركة  

 .تنفيذ الواجب احلريك ال ول فيقع الراييض يف حاةل من الرتدد النفس 

ريسان  ريبس جميررد ودهرردة  مث  دراسة لك من    قة والبحوث الرتبطة ب ا عىل ال ديد من الراجع ال لمية وادلراسات الس   ون الباحث ومن  الل ا طالع  
  مل ةرردوا عررىل حررد علمهررم    ( ، 2() 2012)   ذنون   اثمر   ( 7)   ( 2014)   ش يال    عامر " (  3) ( 2008) "  مجي  جواد   " ( 8)   ( 1999فراس عبد احلسني )   ( 1988) رسن 

 . عىل حلها   ف عىل جوانب تكل الشلكة وال م  ادلراسة للوقو هبده  للقيام    ون الباحث دعا    مما   دلى  عيب الرايضات الفردية وامجلاعية دراسة تناولل الرتدد النفس  
 هدف البحث :

 هيدف البحث احلايل ا ىل:    
 . مبحافظة النيا  عيب الرايضات الفردية وامجلاعية  للرتدد النفس دلى  قياس  م   بناء  .1

 مصطلحات البحث :
 :    الرتدد النفس   -

ذا اكن هذا القرار مصريي فيرتدد يف اختاذ  عبد احلسني" فراس   رفا  ي   "بأ نا حاةل نفس ية يتصف هبا الفرد عندما حياول اختاذ قرار و اصة ا 
 .القرار ل س باب خمتلفة اكخلوف أ و عدم الثقة ابلنفس أ و الل "

 :للرتدد النفسالت ريف ا  جرايئ 
 . ف ا جرايئ" ي ر حاةل نفس ية تنتاب الفرد الراييض ىف أ وقات م ينة دون ال  رى"" ت  

جراءات البحث  ا 
  مهنج البحث: 

 . واذلى   يقترص عىل الوصف ب  ميتد ليشم  التفسري والتنبؤ"،  السحالهنج الوصفي " أ سلوب  ونالباحثاس تخدم 
 البحث:عينة  وجممتع 

عينة عشوائية    اب تيار   ثون الباح قام    و ،    ابحملافظة   ( ينة د ومراكز ش باب ال   الراييض النيا    بنادي عيب الرايضات الفردية وامجلاعية )    يش مت  جممتع البحث عىل  
 .     ( يوحض ذكل 1ابلرايضات الفردية وامجلاعية واجلدول )    عبا ( 133قواهما ) 
 

 (   1جدول رمق )  
 توصيف ال ينة اللكية للبحث                                          

 ال ينة م
 البـيرررررررران 

 ة ئوية ال النس ب عدد الالعبني
 %24.82 33 الرايضات الفردية  1
 %75.18 100 الرايضات امجلاعية  2

 %100 133 اجملموع

 أ دوات البحث: 
 ال دوات الآتية :  الباحثونمجلع البيادت اخلاصة ابلبحث اس تخدم 
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لبيادت اخلاصة ابلبحث، وفامي ييل  ع ا، مجل  دلى  عيب الرايضات الفردية وامجلاعية مبحافظة النيا  النفسللرتدد  مقياس  بب اء    ونثالباحقام  
 . بنائا    توضيح لهذا القياس، و طوات

عداد  الرتدد النفسمقياس   (.  الباحثون:  ) ا 
 وصف القياس: 

 :  الرتدد النفس طوات بناء مقياس 
 عىل الراجع ال لمية التخصصة ىف جمال الرتدد النفس   اب طالع   ثون الباح قام    -1
جر   ون ث الباح قام  -2 عداد    الرتدد النفس ومهنا مقياس    ابلرتدد النفس راسة مسحية للمقاييس اخلاصة  اء د اب  عداد   الرتدد النفس مقياس  و   ( 8)   ( 1999فراس حسن عبد احلسني ) ا    " ا 

عداد   الرتدد النفس مقياس  و   ( 3) ( 2008) "  مجي  جواد  عداد   الرتدد النفس مقياس  و   ( 7)   ( 2014)   ش يال    عامر   ا  (،"  4() 2019،" رقية هامش" )   ( 2) ( 2012)   ذنون   اثمر  ا 
   . ( 1) ( 2005) " أ محد عبد الزهرة وأآ ران 

 ( 2مقياس الرتدد النفس ملحق ) عوام  تشلك يف مجموعها  مخسة( 5) ديدكن حتمن  الل  س ت راس النظري لتكل القاييس أ م -3

السادة اخلرباء  من أ عضاء هيئة التدريس    مت عرضهم عىل (  2ملحق )   عوام  مخسة  (  5مش متال عىل ) ىف صورتا ال ولية    لرتدد النفس ا مقياس    بب اء   ون الباحث قام    -4
ال وام  و حتديد عدد ال بارات    النسبية للك عام  من تكل    لتحديد  مهية   ( س نوات  10عن ) ق   ربهتم    ت ين  واذل   جبمهورية مرص, الرتبية الرايضية  لكيات  ب 

ب رس ال وام  وال بارات   ذ أآراهئم ىف صالحية لك عبارة وال ام     الباحثون للمقياس وقام    ( 2ملحق )   دئية ب ( عبارة ىف الصورة ال 49اخلاصة بلك مهنا واكن عددها ) 
  ، (  3ملحق )   ( عوام  4) ( عبارة ممتثةل ىف  45) اتفق السادة اخلرباء عىل  %( كحد أ دىن لل بارات الىت اتفقوا علهيا وقد  75نس بة )   ثون الباح وقد ارتىض    لية ى ا  ينمت   اذلى 
كل ب د ت دي  صياغة ب ض  ذ و   عبارات (  7) ( وال ام  الرابع  10وال ام  الثالث عىل ) عبارة  (  17عىل )   الثاين ال ام   ( عبارة و 11ال ام  ال ول عىل عدد )   واش مت  

( يوحض  2وجدول ) عبارة   (  45) عوام  يندرج حتهتا  ( 4عدد ) صورتا الهنائية حيتوى عىل  يف ال بارات اخلاصة بلك عام  من تكل ال وام   وبذكل أ صبح القياس 
 ذكل : 

 (   2جدول رمق )  
 قيد البحث                               فس  الن   النسب الئوية وأ رقام ال بارات اخلاصة ب وام  الرتدد          

ال بارات   عبارات ال ام   النس بة الئوية  ال ام   م
 ال بارات احملذوفة  ال اد صياغهتا

 ررررررررررررررررررررر  7، 5، 2 11، 10، 9،  8، 7، 6، 5، 4، 3، 2،  1 %24.44 مس توى ال داء  1
  24، 23،  22، 21، 20،  19، 18، 17، 16، 15، 14،   13،  12 %37.78 الثقة ابلنفس  2

 ررررررررررررررررررررررررررر  25، 15 28، 27، 26، 25،

 40،  39 رررررررررررررررررررر  40،    38،39،    37،   36،  35،    34،    33،    32،    31،    30،    29 %22.22 ادلاف ية  3
اجلاهزيية   4

 49,  48 رررررررررررررررررررررر  49 ،  48،  47،  46،   45، 44،  43،   42،  41 %15.56 التدريبية 

  %100 اجملموع

 -اكلآىت :   ال ينة قيد البحث بصياغة ال بارات مبا يت اسب مع    ون ث الباح مث قام    -5
 ان تكون سهةل وواحضة .  •

 أ ن تكون قابةل للمناقشة .  •

 أ ن حتم  ال بارة وتشري ل ىن واحد  •

 ان تكون م اس بة للهدف الراد قياسا.  •

 ب ث الل  ىف نفوس أ فراد ال ينة . ا طويال ت س تغرق وقت أ   ت  •

س تخدام التحلي  ال امىل لتصبح عدد عبارات القياس )   يف بتطبيق القياس    ثون الباح قام    مث   -6 عىل عينة    ,    الهنائية   صورتا ( ب د ا جراء التحلي  ال امىل وتطبيق القياس ىف  45صورتا الهنائية واب 
( عىل التوايل لل بارات  ةابية , وال كس لل بارات السلبية , وبدكل تكون  س تجاابت عىل القياس  1-2-3درجاهتم )   ( أ بدا ) دامئًا، أ حياًد ،    لنحو التاىل:  ا عىل   لثالث ا واكن مزيان التقدير  البحث  
 (عايل . 135-91) , ( متوسس,  90-68( تردد نفىس ض يف ,) 67-45اكلتايل ) 

 لبحث: ا  طوات تنفيذ  
 :سالقياتطبيق  -

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B0%D9%86%D9%88%D9%86%D8%8C+%D8%AB%D8%A7%D9%85%D8%B1+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF
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جراء ادلراسة ال ساس ية وذكل ابلتطبيررق عررىل عينررة البحررث   ونالباحثقام   ي ـة وا تبـار أ دوات البحث والتأ كـد من صدقها وثباهتا،  ديد ال ب د حت اب 
واكن   عرريب الرايضررات الفرديررة وامجلاعيررة مبحافظررة النيرراوقررد مت التطبيررق عررىل   13/9/2018ا ىل  5/9/2018يف الفرررتة مررن  ال ساسرر ية 

 .عبا (133دمه)عد

   ال سلوب ا  حصايئ الس تخدم: 
 يف م اجلة النتاجئ ال ساليب ا  حصائية التالية : وناس تخدم الباحث

,  spasالتوسس احلسايب، الوس يس،  حنراف ال اميل، م ام   لتررواء، م امرر   رتبرراط، ا تبررار ) ت (، التحليرر  ال رراميل، بررردمج 
 (.0.05مس توى د ةل عند ) ونلباحثوارتىض ا ،حلساب ب ض ال امالت ا  حصائية

 وقد أ سفرت نتاجئ التحلي  ال امىل عن بناء مقياس للرتدد النفس  دلى  عيب الرايضات الفردية وامجلاعية

 التحلي  الس يكومرتي للمقياس: 

ساليب ا  حصائية الوصفية ، وذكل  تخدام ال  حيث مت ا س  ىف حتلي  البيادت الىت مت جتمي ها ،    Sassحبزمة الربامج ا  حصائية    اب س ت انة   الباحثون قام  
ية وم امالت ا  لتواء   س تجاابت عينة البحث حول ا س امترة ا  س تبيان الىت مت تطبيقها ىف صورهتا الهنائية ،  ال امل حلساب الًك من التوسطات احلسابية وا  حنرافات  

 . ذكل    الية توحض وذكل بدءًا   س تخداهما ىف التحلي  ال امىل ، واجلداول الت 
 ( 3جدول ) 

 ( 133) ن=   النفس   الوصف ا  حصايئ ل بارات مقياس الرتدد 
رمق  
 ال بارة 

التوسس  
 احلسايب 

   حنراف 
 ال يارى 

م امالت  
  لتواء 

 رمق ال بارة 
التوسس  
 احلسايب 

   حنراف 
 ال يارى 

م امالت  
  لتواء 

1- 2.19 .657 -.227 24- 1.27 .644 2.141 

2- 2.03 .592 -.009 25- 1.37 .526 .916 

3- 2.28 .567 -.057 26- 2.33 .603 -.313 

4- 1.52 .790 1.074 27- 1.53 .814 1.055 

5- 2.16 .864 -.328 28- 1.39 .745 1.516 

6- 1.65 .763 .690 29- 2.48 .521 -.153 

7- 1.51 .712 1.027 30- 2.11 .744 -.192 

8- 2.29 .571 -.086 31- 1.54 .682 .876 

9- 1.88 .866 .229 32- 2.54 .606 -.976 

10- 1.56 .621 .667 33- 1.38 .581 1.212 

11- 1.83 .841 .323 34- 1.59 .746 .830 

12- 1.51 .712 1.027 35- 2.28 .567 -.057 

13- 1.98 .685 .025 36- 2.09 .773 -.170 

14- 2.40 .532 -.020 37- 2.42 .619 -.599 

15- 1.58 .773 .884 38- 2.24 .568 -.025 

16- 2.40 .617 -.533 39- 2.01 .779 -.034 

17- 2.24 .568 -.025 40- 2.57 .553 -.826 

18- 1.51 .669 .945 41- 2.46 .520 -.075 

19- 1.78 .722 .348 42- 1.90 .679 .121 

20- 1.09 .408 4.242 43- 2.00 .840 .000 

21- 1.66 .774 .676 44- 1.53 .764 1.024 

22- 1.65 .763 .690 -45 2.64 .482 -.596 

23- 2.06 .630 -.052     

 ( ما ييل : 3يتضح من جدول ) 
عتداليًا ، مما يشري ا ىل  احلسايبل بارات اس امترة ا  س تبيان أ ق  من التوسس   ال ياري    حنراف مجيع قمي   لها ، وأ ن ال بارات تتوزع ا 

 من عيوب التوزيع غري ا  عتدالية   س تجاابت لو 
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لتواء تقرتب من الصفر ابلنس ب  تبرع يع ال بارات الس تخدمة ، وهو ما يشري ا ىل م اس بة ال سرلوب اذلى  مجل ة  ويظهر من ذكل أ ن م امالت ا      تيرار    أ 
ا  س تبيان ، واجلداول التالية    اس امترة بني عبارات     رتباط ال بارات ، وأ يضًا م اسبهتا ل ينة البحث ، وت د تكل اخلطوة ،  طوة متهيدية   س تخراج مصفوفة م امالت  

 : توحض ذكل  
 ( 133) ن=   ل بارات مقياس الرتدد النفس   التدوير  ات قب   التش ب ( 4جدول )         

 ال وام               
 ال بارات 

 ال ام  الرابع  ال ام  الثالث  الثاين ال ام    ال ام  ال ول 

1- .402 .417 -.053 .401 

2- .268 .182 .560 .119 
3- .377 .081 .449 .268 

4- .189 .197 .549 .392 

5- .241 .286 .316 .483 
6- .399 .181 .342 .005 

7- .764 .148 .022 -.383 
8- .807 .103 .084 -.034 

9- .812 -.451 -.145 .103 
10- .635 .034 -.109 -.175 

11- .839 .427 -.266 .157 
12- .704 -.027 .123 -.022 

13- .719 .049 -.153 -.195 
14- .753 .138 .066 -.375 

15- .839 .427 -.266 .157 
16- .690 .107 .488 .067 

17- .768 -.423 -.165 .084 

18- .833 -.444 -.160 .080 
19- .757 .154 .160 -.059 

20- .839 .427 -.266 .157 
21- .718 .047 -.141 -.218 

22- .833 -.444 -.160 .080 
23- .762 .420 -.295 .114 

24- .670 .042 -.134 -.195 
25- .818 -.435 -.152 .106 

26- .811 -.465 -.104 .007 
27- .760 .108 .162 -.026 

28- .839 .427 -.266 .157 
29- .727 .101 .107 -.443 

30- .696 .020 -.146 -.231 

31- .728 .095 .088 -.419 
32- .839 .427 -.266 .157 

33- .708 .005 -.141 -.248 
34- .775 -.405 -.117 .067 

35- .839 .427 -.266 .157 
36- .744 -.504 .218 .229 

37- .632 .117 .506 .074 
38- .833 -.476 -.128 .105 

39- .744 -.504 .218 .229 
40- .737 .031 -.137 -.117 

41- .824 -.491 -.129 .085 
42- .722 .133 .029 -.371 

43- .653 .116 .451 -.313 

44- .625 .072 .211 -.346 
45- .825 .414 -.252 .162 

 5.941 7.793 8.947 19.497 اجلذر الاكمن 
 9.038 15.546 18.017 29.549 التباين 

 72.150 63.112 47.566 29.549 الرتامكى 
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 ( ما ييل : 4يتضح من جدول ) 
  يق  تش ب ها عىل ال ام   بأ ن  القياس  تخالص عبارات   س    ( 19.497،  7.793وقد تراوحل اجلزر الاكم ا ما بني )   عوام  (  4)   اس تخالص مت          
  (0.3 )   
 
 

ا  س تبيان تدويرًا مت امدًا وبيان اجلذر الاكمن والتباين  اس امترةطريقة )الفارمياكس لاكيزر( لتدوير عبارات  اس تخداممث ب د ذكل مت 
س تخالصة والتباين اللكى للم ايري ، وجدول )  ( يوحض ذكل .5للك م يار مت ا 

 ( 5ول ) جد 
 ( 133) ن=   ل بارات مقياس الرتدد النفس   التش بع ب د التدوير وقمي    التش ب ات 

 التش بعقمي   ال ام  الرابع  ال ام  الثالث  ال ام  الثاين  ال ام  ال ول  ال وام  ال بارات    

1- .046 .596 .103 .014 .607 

2- .024 .013 .063 .449 .765 
3 - .168 .068 .070 .018 .668 

4- -.022 .018 .556 -.038 .688 
5- .018 .272 .014 .018 .675 

6- .076 .168 .037 .056 .534 
7- .291 .384 .124 .765 .929 

8- .362 .394 .705 .181 .918 

9- .867 .269 .151 .112 .900 
10- .283 .345 .220 .164 .651 

11- .254 .895 .169 .176 .993 
12- .402 .260 .161 .122 .601 

13- .331 .356 .192 .148 .695 
14- .294 .360 .161 .788 .932 

15- .254 .895 .169 .176 .993 
16- .262 .202 .787 .152 .929 

17- .814 .273 .112 .091 .820 
18- .875 .270 .102 .140 .930 

19- .273 .347 .782 .179 .941 
20- .254 .895 .169 .176 .993 

21- .326 .343 .200 .164 .693 
22- .875 .270 .102 .140 .930 

23- .200 .850 .132 .136 .873 

24- .337 .354 .087 .269 .539 
25- .858 .260 .146 .123 .902 

26- .859 .201 .122 .221 .898 
27- .321 .335 .777 .166 .928 

28- .254 .895 .169 .176 .993 
29- .285 .281 .171 .819 .941 

30- .331 .307 .129 .183 .696 
31- .301 .298 .147 .823 .945 

32- .254 .895 .169 .176 .993 
33- .346 .297 .120 .218 .719 

34- .810 .241 .169 .166 .812 
35- .254 .895 .169 .176 .993 

36- .861 .092 .152 .093 .944 

37- .226 .189 .757 .130 .869 
38- .902 .241 .161 .134 .960 

39- .861 .092 .152 .093 .944 
40- .355 .383 .164 .158 .789 

41- .902 .220 .158 .154 .957 
42- .259 .334 .206 .210 .944 

43- .224 .173 .166 .771 .937 
44- .243 .198 .163 .206 .884 

45- .260 .884 .150 .184 .962 
  6.043 10.729 12.333 16.376 اجلذر الاكمن 
  9.256 17.332 20.251 25.311 التباين 
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 التش بعقمي   ال ام  الرابع  ال ام  الثالث  ال ام  الثاين  ال ام  ال ول  ال وام  ال بارات    

  72.150 62.864 45.562 25.311 الرتامكى 

 ( ما ييل : 5يتضح من جدول ) 
  يق  تش ب ها عىل ال ام  )  ابن  (  س تخالص عبارات القياس  16.376،  6.043( عوام  وقد تراوحل اجلزر الاكم ا ما بني ) 4اس تخالص ) مت  

 ( يوحض ذكل .  6البينية للم ايري الس تخلصة ، وجدول )    رتباط صفوفة  م   اس تخراج مت    مث ب د ذكل   ( 0.3
 ( 6جدول ) 

 ( 133مصفوفة ا  رتباط البينية لل وام  الس تخلصة ) ن= 
 ال ام  الرابع  ال ام  الثالث  ال ام  الثاىن  ال ام  ال ول  ال وام  

    1.00 ال ام  ال ول 

   1.00 317. ال ام  الثاىن 

  1.00 525. 492. م  الثالث ال ا 

 1.00 464. 211. 491. ال ام  الرابع 

 .203=( 0,05م ام  ا  رتباط اجلدولية عند مس توى ) قمية
 ( ما ييل : 6يتضح من جدول )

( م امرر  بيررهنم 4( ، وقد تضررمنل الصررفوفة ).203( = )0,05داةل ا حصائيًا بني ال وام  عند مس توى م نوية )  ارتباطوجود عالقة  
ر   %( .100بة مئوية بلغل )تباط موجب بنس  ا 

طريقة الكودت ال ساس ية )لهارودل هوتلنج( وذكل لتحلي  مصفوفة ا  رتبرراط البينيررة للم ررايري الس تخلصررة ، وبيرران   اس تخداموقد مت  
 .لائ  قب  التدوير اا  س تبيان واجلذر الاكمن والتباين للك م يار مس تخلص والتباين اللكى للم ايري  اس امترةل بارات  التش بعقمي 

 ال رب ة الس تخلصة ومسمياهتا وم اقش هتا والت ليق علهيا : ال وام  -
 .ال ول : )الثقة ابلنفس(  ال ام  -
 

 ( 7جدول ) 
 ( 133) ن=   عبارات القياس الش ب ة عىل ال ام  ال ول وقمي التش بع اخلاصة بلك مهنا عىل هذا ال ام      

 بع قمية التش   ال بارة  ترتيب ال بارة 

 963. ابلهدف من الل بة جت لين أ قوم بتأ ديهتا بثقة    م رفيت  12

 963. أ حس اب  حباط عندما ات رس ل دم التشجيع   36

 960. ا رصاري وعزمييت ة لين اثبتا ىف ال داء   39

 930. أ ش ر ابضطراب وقلق قبي  النافسة   23

 918.  ويف من اخلصم ة لين   أ س تطيع اداء الهارة .   18
 911. لزائد يؤثر ىف أ دايئ الراييض  احلياء ا  33
 901. أ ش ر ب دم الثقة حيامن يسخر مىن الآ رين   6
 899. أ حياد تكون الشخصية سببا ىف الرتدد   29

 871. ا  حساس اب رتباك وعدم  س تقرار يؤثران ىف أ دايئ الراييض   41

 863. الثقة ابلنفس جت لين   أ تردد ىف أ داء الهارة .  5
 851.  ور ابلفش  ة لىن مرتددا ىف ال داء  الش  15
 803. أ متاكل أ عصايب و اصة ىف الواقف احلرجة   30
 793. قةل اخلربة الرايضية جت لين غري واثق ىف أ داء الهارات الرايضية   17

 789. الواقف احلياتية الطارئة جت لين اتردد ىف  شرتاك ىف النافسة   44

 776. قة جت لين واثقا من أ داء ل بيت و ربايت السابجتاريب   4

 771. أ ش ر ب دم الثقة حيامن أ لكف بواجبات غري واجبايت ال ساس ية    3

 748. توافر عوام  ال من والسالمة  جت لين أ ؤدي الهارة بثقة  8
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 بع قمية التش   ال بارة  ترتيب ال بارة 

 29.549 التش بع اللكى لل ام  

 ( ما ييل : 7يتضح من جدول ) 
ن ال بارة رمق )  ،  23،  39،    36(ويىل ذكل ال بارات رمق )   0.963حيث بلغل قمي تش ب ها عىل هذا ال ام  )    بع عىل هذا ال ام  رات ذات التش  مقدمة ال با   ( تأ ىت يف 12ا 

  901.،   911.،   918.،   930.،    960.،    963.ال ام  ) هبا عىل هذا  حيث يبلغ قمي التش بع اخلاصة    ( 8،  3،    4،  44،    17،  30،  30،  15،   5،  41،  29،  6،  33،  18
 بارات جممت ة عىل ) الثقة ابلنفس( واذلى ميزي السمة الظاهرة  (عىل الرتتيب وتتفق تكل ال   748.،   771.،   776.،   789.،    793.،   803.،   851.،   863.،   871.،   899.، 

 الثقة ابلنفس ( ) عىل هذا ال ام  ومن مث ميكن تسمية هذا ال ام   

 : )مس توى ال داء( :  الثاين ال ام  -
 ( 8جدول ) 

 وقمي التش بع اخلاصة بلك مهنا عىل هذا ال ام    الثاىن الش ب ة عىل ال ام   ارات القياس  عب 
 ( 133) ن=   

 قمية التش بع  ال بارة  ترتيب ال بارة 
 969. امجلهور يؤثر ىف أ ديئ الراييض   45

 963. أ تردد ىف أ داء احلراكت الرايضية حيامن تكون ص بة   20

 963. ية   أ تردد ىف اداء النافسة القو  28

 963. للكامت السيئة والتطاولية تؤثر سلبًا عىل أ دايئ ا 32

 918. أ ثناء النافسة احس ابلقلق   24

 903. الشجاعة تل ب دورا ىف ادايئ للحراكت الرايضية  11

 901. الناخ اجلوي يؤثر ىف ال داء الراييض   35

 782. ثقيت ابلدرب جت لين اقوم بأ داء الهارة   9
 772.  دون الس توى غري مفيدة النافسات الىت اجد   22
 690. ابت د عن أ داء  احلركة الرايضية حيامن تكون  طرا عىل  2

 678. أ ش ر بأ نين أ ختذ قراري أ ثناء ادايئ للمهارات دا   النافسة ببسء  26
 18.017 التش بع اللكى لل ام   
 ( ما ييل : 8يتضح من جدول )
ن ال بارة رمق ) ذكل  ويرريل( 0.969ارات ذات التش بع عررىل هررذا ال امرر  حيررث بلغررل قررمي تشرر ب ها عررىل هررذا ال امرر  ) مقدمة ال ب ( تأ ىت يف 45ا 
 963.،  963.،  963.ال امرر  )هبررا عررىل هررذا ( حيث يبلغ قررمي التشرر بع اخلاصررة 26، 2، 22، 9، 35، 11، 24، 32، 28،  20ال بارات رمق )

) مس توى ال داء( واذلى ميزي السمة الظاهرة وتتفق تكل ال بارات جممت ة عىل   بىل الرتتي(ع678.،  690.،  772.،  782.،  901.،  903.،  918.،
 (ال داءعىل هذا ال ام  ومن مث ميكن تسمية هذا ال ام  ) مس توى 

 الثالث : )ادلاف ية( :  ال ام  -
 ( 9جدول ) 

 الثالث  عبارات القياس الش ب ة عىل ال ام   
 ( 133) ن=   

 ش بع قمية الت  ال بارة  ترتيب ال بارة 

 960. أ حياد   أ همت بنتيجة البطوةل   34
 920. عزمييت تدف ين ا ىل ال داء اجليد  10
 891. حاليت الزاجية تؤثر عىل مس توى ادايئ  42
 855. حاليت النفس ية تؤثر عىل ادايئ الراييض  16
 858. احياد أ ش ر ب دم الرغبة ىف أ داء الل بة   19



 
 2021يناير / يونيو  –الثالثون  –مجلة العلوم الرياضية والمرتبطة 

ISSN 2518-5470 
 

 

  

 - 136 - كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة طرابلس 

 

 

 874. ثر ىف ادايئ الراييض   نوية تؤ احلوافز الادية وال  21
 855. ش وري ابلل  يب دين عن النافسة   27
ذا اكن النافس ذو شهرة عالية   37  826. اش ر ابلقلق ا 
 790.  م  ابلفوز ة الين أ حس بفاعلية  داء   40

 699. تكرار الفش  يؤدى ا ىل الرتدد  38
 15.546 التش بع اللكى لل ام  

 ييل :  ( ما9ل )يتضح من جدو 
ن ال بارة رمق ) (ويررىل ذكل  0960( تأ ىت يف مقدمة ال بارات ذات التشرر بع عررىل هررذا ال امرر  حيررث بلغررل قررمي تشرر ب ها عررىل هررذا ال امرر  ) 34ا 
 855.،  891.،  920.ال امرر  )هبررا عررىل هررذا ( حيررث يبلررغ قررمي التشرر بع اخلاصررة 38، 40، 37، 27، 21، 19، 16، 42،  10ال بررارات رمق )

( واذلى ميررزي السررمة الظرراهرة عررىل هررذا ادلاف يررة(عىل الرتتيب وتتفق تكل ال بررارات جممت ررة عررىل ) 699.،  790.،  826.،  855.،  874.،  858.،
 (ادلاف ية)     ال ام  ومن مث ميكن تسمية هذا ال ام 

 
 
 الرابع : )اجلاهزية التدريبية( :  ال ام  -

 ( 10جدول ) 
 ( 133رابع )اجلاهزية التدريبية( ) ن= ل ا   ال ام  التش ب ات الشاهدة عىل  

 قمية التش بع  ال بارة  ترتيب ال بارة 
 910. احلاةل البدنية جت لين أ تردد ىف المترين  31
 898. عدم جاهزييت البدنية تؤدى للرتدد 25

 856. ال رق والت ب يؤثران ىف أ دايئ أ ثناء النافسة .  14
 851. سة  ف يف النا لالشرتاكحاليت البدنية تدف ين  43

 820. لياقيت البدنية تل ب دورا ىف أ دايئ الهاري  7
 781. الت ب  البدين يب دىن عن النافسة الرايضية    1

 689. عدم انتظايم ىف التدريب ة لين غري قادر عىل أ داء الهارة بشلك جيد  13

 9.038 التش بع اللكى لل ام 
 ( ما ييل : 10يتضح من جدول )

ن ال بارة ر  ،  1،  7،  43،  14،    25ويررىل ذكل ال بررارات رمق )   (   0.910( تأ ىت يف مقدمة ال بارات ذات التش بع عىل هذا ال ام  حيث بلغل قمي تش ب ها عررىل هررذا ال امرر  )  31) مق  ا 
ارات جممت ة عىل ) ادلاف ية( واذلى ميزي السررمة  ل ب (عىل الرتتيب وتتفق تكل ا   689.،   781.،   820.،   851.،    856.،    898.حيث يبلغ قمي التش بع اخلاصة هبا عىل هذا ال ام  )   ( 13

 الظاهرة عىل هذا ال ام  ومن مث ميكن تسمية هذا ال ام  ) ادلاف ية( 

 : القياس ثبات  
  ون الباحث  اس تخدم  ا ذليف نفس الظروف ،    ال فراد نفس النتاجئ اذا ما ُأعيد تطبيقا عىل نفس    القياسهو أ ن يُ طي  القياس  ثبات  
عادة تطبيقا ب د مرور فرتة زم ية.    طريقة تطبيق   تبار وا 

عادة تطبيقا عىل أ ساس تطبيق نفس ا   تبار أ و القياس عىل مجموعة واحدة من ال فراد مرتني متتاليتني يف   يومني خمتلفني  وتقوم طريقة تطبيق ا   تبار وا 
( فقرة  45بتطبيق القياس الكون من )   ون ار )ثبات( ا   تبار. وعليا فقد قام الباحث س تقر ويدل ا  رتباط بني درجات التطبيق ال ول ودرجات التطبيق الثاين عىل م ام  ا 

عادة مت    أ س بوعني (  عب ، وب د ميض  20من جممتع البحث من  ارج ال ينة ال صلية بلغ قواهما ) عىل عينة   وب د  تطبيق نفس القياس مرة أ  رى عىل نفس ال ينة.   ا 
ويه درجة ثبات عالية تشري    ( 83,.)   قدرها   يمتتع بدرجة ثبات   القياس   ، تبني أ ن   PERSONون م ام   رتباط البس يس بريسون  قان   م اجلة النتاجئ ا حصائيا عن طريق 

 . ا ىل ثبات القياس 
 :    س تنتاجات 

 .تا ولها د هل وفائدة مبايفة ىف لك من الناحية البحثية والتطبيقية ب واثا ن مقياس الرتدد النفس أ داه صادقة -1
(  10( ) ادلاف يررة  17( ) مسرر توى ال داء 11ة ابلنفس الثق( عوام  وىه )4ائية متضمنا )قياس الرتدد النفس ىف صورتا الهنمس تخالص مت ا-2

 ( .7) اجلاهزية التدريبية
 : التوصيات 
 : ون الباحث ىف ضوء ما اسفرت عنا النتاجئ يوىص   

 ضات الفردية وامجلاعية ابلراح  السنية التلفة. عىب الرايبتطبيق مقياس الرتدد النفس عىل  ا  هامتم  رضورة   -1

 ا  هامتم بب اء مقياس  اص ابلرتدد النفس دلى عينات أ  رى من الرايضيني.  -2

  هامتم ب م  دورات تدريبية  اصة اب  عداد النفس وكيفية الت ام  مع الالعبني.  -3

 . عبني النفس لال رضورة صق  الدربيني بكيفية الت ام  بفاعلية مع الرتدد   -4
 
 الراجررررررع 

(: الرررتدد النفسرر دلى  عرريب امجلناسرر تك عنررد أ داء همررارة القفررزة ال ماميررة عررىل 2005)  نداوى ، حامد نررورى  ام ه ، هشأ محد عبد الزهرة   .1
 ، حبث منشور ، لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة للبنات ، جام ة بغداد، ال راق.حصان القفز
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جمررةل أ حبرراث لكيررة الرتبيررة   نشررور ، ، حبررث م   م تخبات لكيات جام ة الوص  لل ل اب الفردية وعالقتررا مبسرر توى ااررازمه   لالعيب  النفس  الرتدد (:  2012)   ذنون   اثمر محمود    .2
 جام ة الوص  ،ال راق  ،  ال ساس ية 

( ،  عررىل القرردمني ) أ ل ررامودي ا ىل الرراء عند أ داء همارة القفز الس باحة مت لمي الرتدد النفس دلى ( : بناء مقياس2008)مجي  اكظم جواد  .3
 ب  ، ال راقية ، جام ة ابحبث منشور ، جمةل علوم الرتبية الرايضية ، لكية الرتبية الرايض 

، لكية الرتبية الرايضية ، الرتدد النفس وعالقتا مبس توى ال داء الهاري للتنس ال ريض الت رف عىل درجة الرتدد النفس (:2019رقية هامش) .4
 حبث منشور ، لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة للبنات ، جام ة بغداد، ال راق.

 .  النفس يف التدريب والنافسات احلديثة ، دار الكتب للطباعة والنرش ، جام ة البرصة : عمل   ( 1988) سن ريسان  ريبس جميد ودهدة ر  .5
 .(: عمل النفس يف حياتنا اليومية, مطب ة  الو الرصية, القاهرة 1984مسري ش يخاين )  .6
منشور ، جمةل علوم الرتبية الرايضررية ، لكيررة الرتبيررة    الرايضية حبث   (الرتدد النفس وعالقتا بأ داء رف ة اخلطف دلى طالب لكية الرتبية 2014)   ش يال  راشد  عامر  .7

 الرايضية ، جام ة ابب  ، ال راق. 

 .(: بناء مقياس للرتدد النفس يف اجملال الراييض )بناء وتطبيق(, رساةل ماجس تري غري منشورة, جام ة البرصة 1999فراس حسن عبد احلسني )  .8

 ة الرايضية, دار الفكر ال ريب, القاهرةدريب والنافس(: عمل نفس الت 2002محمد حسن عالوي ) .9
 ال راق.   جام ة بغداد,   عمل النفس الراييض, ( 2000) اكم  لويس   نزار الطالب,   .10

 

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B0%D9%86%D9%88%D9%86%D8%8C+%D8%AB%D8%A7%D9%85%D8%B1+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B0%D9%86%D9%88%D9%86%D8%8C+%D8%AB%D8%A7%D9%85%D8%B1+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B0%D9%86%D9%88%D9%86%D8%8C+%D8%AB%D8%A7%D9%85%D8%B1+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
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 التعلمي الأسايس   روح التعاون دلى الطالب يف مرحل  دور النشاط املدريس يف تمنية 

 القمي  عبداجمليد  د. الهبلول                                                                                        أأبوبكر دندي مد. أأحال     

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقدمة:   - 
ملدريس بشلك فعال يف العملية الرتبوية يف املدارس خالل املراحل اخملتلفة خاصة مرحل التعلمي الأسايس وتأأثريه يفوق أأحياان تأأثري  ايؤثر النشاط 

ىل أأن     يوفره النشاط املدريس للتلميذ من فرص للمنو النفيس والاجامتعي و التعلميي ال توفره هل جحرات  ما التعلمي يف جحرات ادلراسة وهذا يرجع ا 
ختيار لون النشاط اذلي يشرتك ويقوم بوضع خطة العمل  اادلراسة والساعات الطويل للحصص ، مفن خالل النشاط املدريس يمتكن التلميذ من  

لروحية أأكرث حامسا من املواد ادلراس ية ملا يتضمنه من تعمل املبادرة والقيادة والتبعية وتوجيه اذلات ولك القمي اوتنفيذها مما جيعل الاقبال عليه  
ويعترب النشاط املدريس جزءا من املهنج املدريس وأأول دعاماته    ، مل مس ئوليات وواجبات خمتلفة  خاصة روح التعاون وما يرتتب عليه من حت

النشاط املدريس  حيث يساعد يف تكوين العادات واملهارات والقمي وأأساليب التفكري الالزمة ملواصل املشاركة يف التعلمي مفشاركة الطالب يف  
جيابية مع زمالهئم ومعلمهيم)     (. 17: 1984زاهر:)الالصفي ( راييض اكن أأو ثقايف أأو علمي يضمن تنايم قدرهتم عىل الاجناز الااكدميي واندماهجم ب 

فهو الوس يل اليت تس تخرج  والنشاط املدريس ميثل احملرك الأسايس والرئييس ملوهبة الطالب وبشلك أأكرث تركزي يف املراحل التعلميية الأساس ية ،  
رادي و اختياري فيقبل عليه حبامس ومهة عالية خ قباهل عيل النشاط املدريس بشلك ا  صوصا  كوامن التفوق واملوهبة اليت يمتتع هبا الطالب ويمت ا 

ذا قدم بشلك حمبب و  بداع واملوهبة حيث  من خالل النشاط املدريس جملاالت الامرغوب وغري منفر بلنس بة للطالب ، ويمت عبور الطالب  ا 
عىل  توظف طاقاهتم الاجيابية بشلك اجيايب بعيدا عن العنف والسطحية بل تعمق خشصيهتم وتعطهيا ثقال ، ويف نفس الوقت هناك نشاط أ خر 

لقية اليت ينبغي  أأرض الواقع هيمل اس تخراج الطاقة الاجيابية اليت قد تكون احملور الأسايس والهام يف تمنية قدرات الطالب وخشصيته والقمي اخل
وحسب ما الحظ الباحثان خالل خربهتام يف جمال الارشاف عىل التدريب امليداين عىل طالهبم يف  ،  (1996:19ويلزتم هبا)املنيف:  أأن يترشهبا

ناك مدارس  العكس أأي أأن ه هناك بعض املدارس تعمل عىل تمنية قدرات طالهبا املدفونة وهناك من يفعل مدارس املرحل التعلمي الأسايس أأن 
ب  بداية  مهنم  للنقود  اس تجامع  مكحور  املدريس  النشاط  من  تتخذ  واغغ رت قد  الطالب  لأماكن    هئمرايب  الرتفهيية  املدرس ية  الرحالت  طريق  عن 

ىل قمي مادية مبالغ فهيا   قامة أأنشطة تروحيية اكلبازارات أأو املهرجاانت اليت حتمل تلكفهتا عىل الطالب وتصل ا  حق الهدف  مما مي س ياحية أأو أأثرية أأو ا 
والادارات املدرس ية بشلك  الأسايس للنشاط املدريس ،   ال مل ينل الاهامتم الاكيف من قبل املعلمني  وعىل الرمغ من أأمهية النشاط املدريس ا 

ليه   لهاء للطالب ، وهذا ما جيعل من  جيذب الطالب ا  ، بل بلعكس فا ن بعض املعلمني والادارات املدرس ية يعتربونه معيقا للعملية التعلميية وا 
املدريس  النشاط  دارة  ا  يف  وجود  خضمة  دارة  اك  مو   يف  التعلمي  النشاط  زارات  جوانب  من  همم  جانب  ترس يخ  يف  فعاةل  غري  النامية  ادلول  عظم 

 املدريس املمتثل يف تمنية قمية التعاون عىل اعتبارها أأحد القمي اخللقية اليت تعمل املدرسة واملهنج املدريس عىل ترس يخها .  
 مشلكة ادلراسة : -

 مادة من املواد ادلراس ية ويكون جزءا من املهنج ادلرايس مما ينعكس عىل احلياة املدرس ية اليت يتحقق من خاللها  ويتخلل النشاط املدريس لك 
هامل للنشاط املدريس بسبب بع  ض  المنو املتاكمل للطالب وتسهم يف بناء خشصيته وصقلها . ولعل ما طرأأ عىل مدارس نا يف ال ونة الأخرية من ا 

جممت  عىل  الطارئة  مث  الظروف  لشهور  لدلراسة  يقاف  ا  من  الظروف  هذه  عىل  ترتب  وما  كوروان  جاحئة  أأزمة  من  وتالها  احلروب  يف  واملمتثل  عنا 
يف جمال التدريس يف اللكية والارشاف   ن من خالل خربهتامابني للباحث تقليص اليوم ادلرايس واقتصاره عىل تدريس املناجه الصفية فقط  ، وقد ت 

ساب  عىل الطالب يف التدريب امليداين ومشاريع التخرج يف بعض املدارس التابعة لوزارة التعلمي أأمهية النشاط املدريس يف هتيئة الطالب الكت 
اون ، ومن خالل الاطالع عىل ادلراسات اليت  بعض القمي اخللقية واليت مهنا الأمانة والصدق وحتمل املس ئولية والتسامح والنظافة والنظام والتع

اخلل القمي  من  مجموعة  ىل  ا  أأشار  اذلي  ال خر  وبعضها   ، اخللقية  بلقمي  املدريس  النشاط  عالقة  بدراسة  الاهامتم  تركزي  برضورة  بعضها  قية أأوىص 
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رضورة   .رأأى الباحثني  ويه قمية التعااختيار  املرتبطة بلنشاط الراييض  وتوضيح أأمهية النشاط املدريس يف تمنية قمية  هذه القمي الأخالقية  ون 
 وروح التعاون بني مماريس النشاط املدريس . 

 :  أأمهية ادلراسة - 
ىل اجلانب املادي و    -1 هامل  توفري قاعدة معلوماتية عن أأمهية النشاط املدريس يف تمنية القمي اخللقية وخاصة يف وقت تعطى أأولوية الاهامتمات ا  ا 

 القمي اخللقية.
  كبري. تكوين خشصية متاكمل متوازنة للطالب حيث يمت توظيف انشاط املدريس خلدمة املادة العلمية مما يؤثر يف خشصيهتم بشلك-2
 يعترب النشاط املدريس عنرصا ممكال للمهنج ادلرايس وبدونه ال تمت العملية الرتبوية الفعاةل . -3
ماكنية تطويرها . -4 لقاء الضوء عىل أأمهية النشاط املدريس يف تمنية قمية التعاون وما يرتبط هبا من ميول وموهبة وا   حتاول هذه ادلراسة ا 
الطالب  -5 ثقة  تعزز  كام  ال خرين  أ راء  واحرتام  الرأأي  عن  والتعبري  االتصال  همارات  تنايم  كيفية  املدريس  النشاط  دراسة  هذه  خالل  من  تبني 

 بأأنفسهم وحتملهم للمس ئولية . 
وا-6 الفراغ  أأوقات  من  لالس تفادة  والرتبويني  للمعلمني  وارشادي  تربوي  دليل  ادلراسة  هذه  اعتبار  وت ميكن  الاهامتم  س تغاللها  ورضورة  نظميها 

 . اف والتنفيذ وادلمع لهذا النشاطبلتخطيط و التنظمي والارش 
 أأهداف ادلراسة : - 

ىل التعرف عىل أأمهية النشاط املدريس يف تمنية قمية التعاون ويمت حتديد الاهداف الفرعية التالية :  هتدف ادلراسة احلالية ا 
 ممارس ته وأأمهيته.حتديد مفهوم النشاط املدريس وأأبعاد   -1
 ديد مفهوم قمية التعاون وأأمهيهتا يف حياة الفرد واجملمتع . حت-2
 أأمهية النشاط املدريس يف تمنية قمية التعاون دلى التالميذ يف مدارس التعلمي الاسايس. توضيح -3
 تساؤالت ادلراسة : - 

 حددت ادلراسة احلالية يف الاجابة عىل التساؤل ال يت حول : 
 ؟ وتتفرع منه التساؤالت التالية:نشاط املدريس يف تمنية قمية التعاونمايه أأمهية ال 

 ما هو مفهوم النشاط املدريس ومايه أأبعاد ممارس ته ومايه أأمهيته؟  -1
 ما هو مفهوم قمية التعاون وما أأمهيهتا يف حياة الفرد واجملمتع ؟  -2
 التالميذ يف مدارس التعلمي الاسايس؟ ما يه أأمهية النشاط املدريس يف تمنية قمية التعاون دلى  -4
 مهنج ادلراسة : - 
 مدلوالهتا  عمتدت ادلراسة احلالية عىل املهنج املكتيب التحلييل اذلي يعمتد عىل مجع املعلومات وتفسريها ومناقش هتا وتبويهبا وحتليلها والربط بنيا

      لفهم الظاهرة املدروسة.
 املصطلحات املس تخدمة يف ادلراسة : - 

 - : والالأمهية  معينا  سلواك  تعدل  أأو  هدفا  حتقق  اليت  املرتابطة  والأنشطة  الوظائف  مجموع  ومتاكمل    يه  مس مترة  يه  بل  الهدف  ببلوغ  تنهتيي 

 .   ومرتابطة)اجرايئ( 

بالس تجابة كام ميثل لك معلية  هو ممارسة فعلية لعملية من العمليات العقلية أأو احلركية أأو الكهام معا متتاز بلتلقائية أأكرث مهنا : النشاط املدريس  -

س تخدام طاقة الاكئن احلي)صليبا:   (. 1994:469عقلية أأو بيولوجية متوقفة عىل ا 

وما يقدم    كام تعرفه ادلراسة احلالية بأأنه يشمل لك ممارسات الطالب الالصفية واليت تتضمن املهارات احلركية والألعاب الرتوحيية والقصص احلركية-

 وثقافية ورايضية بصورة فردية أأو جامعية داخل أأو خارج املدرسة حتت ارشاف منظم لتحقيق هدف تربوي)اجرايئ(. هل من أأنشطة تروحيية 

 (. 1984:19يف مناذج شامل )زاهر: يه أأهداف شامل ينتظم حولها الاجتاهات املتاكمل عىل مر الس نني  القمي اخللقية :-
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حب - ووزان  قمية  وتعطى  والتكرار  بلثبات  وتمتزي  للفرد   الشخصية  بلسامت  مرتبطة  صفة  يه  بأأهنا  احلالية  ادلراسة  يف  اخللقية  القمي  سب  وتعرف 

جرايئ(   معتقدات ومبادئ اجملمتع اذلي نعيش فيه )ا 

 ( 25:1984تكوين جامعات مشرتكة لصاحل أأفرادها )زاهر :هو تنظمي هجود الفرد لصاحل اجملمتع وهجود اجملمتع لصاحل الفرد فهيي قمية التعاون: -

ىل اذلاتية فيه لك حسب هج جنازه دون النظر ا  شرتاك مجموعة من الأفراد يف معل ما حىت يمت ا  ىل أأن التعاون هو ا  ده  وتشري ادلراسة احلالية ا 

جرايئ(.   وعىل مس توى قدراته)ا 

 النشاط املدريس و مدى تأأثريه يف تكوين قمية التعاون كقمية خلقية  هام  اذلي تناول حمورينحلد املوضوعي  ادلراسة ب  حتددت  حدود ادلراسة:-

          .  ودور أأحدهام يف ابراز ال خر

 ادلراسات السابقة : - 

 عرضها عىل النحو التايل: تناول الباحثني يف ادلراسة احلالية ادلراسات السابقة اليت ربطت بيت النشاط املدريس والنسق القميي ومت  

أأثر ممارسة الأنشطة الالصفية عىل الرتتيب القميي دلى طلبة وطالبات لكيات الرتبية بلقاهرة (رساةل دكتوراه غري  )  (:1981القايض )دراسة  -1

ىل لكية الرتبية جبامعة حلوان  منشورة مقدمة ا 

ىل معرفة هدفت ادلراسة  س تخدمت الباحثة تيب القميي دلى طلبة وطالبات لكيات الرتبية بلقاهرة أأثر ممارسة الأنشطة الالصفية عىل الرت ا  وقد ا 

ىل ثالث مجموعات ، مجموعة  600املهنج الوصفي عن طريق دراسة العالقات املتبادةل ، وقد تكونت عينة ادلراسة من)  ( طالب وطالبة مقسمني ا 

واختبار القمي الفارق" جابر عبدامحليد"    باحثة اختبار القمي "جوردن أألبورت"ومجموعة ضابطة اثنية ، واس تخدمت ال جتريبية ومجموعة ضابطة أأوىل  

املامرسني واملامرسات للنشاط لصاحل    للنشاط املدريس الالصفي وبني غري  ،وأأسفرت النتاجئ عن وجود فروق يف القمي بني املامرسني واملامرسات

 املامرسني واملامرسات للنشاط. 

(: )دور ممارسة الأنشطة املدرس ية يف تمنية بعض القمي اخللقية دلى طالب لكية الرتبية جامعة أأس يوط(رساةل ماجس تري  (1989دراسة حسانني    -2

ىل لكية الرتبية جبامعة أأس يوط ، وقد هدفت هذه ادلراسة دور ممارسة الأنشطة املدرس ية يف تمنية بعض القمي اخللقية  دلى  غري منشورة مقدمة ا 

طالب من املامرسني وغري املامرسني  405)طالب لكية الرتبية جامعة أأس يوط وقد ا س تخدم الباحث املهنج الوصفي ، وتكونت عينة ادلراسة من)

( حماور يه: ) الأمانة، التعاون ، حتمل املس ئولية، الشجاعة ، 8للنشاط املدريس ، وقام الباحث ببناء اس امترة وزعت عىل عينة ادلراسة من ) 

( عبارة ، وقد أأسفرت عن النتاجئ  عن وجود فروق يف ترتيب القمي اخللقية بني املامرسني للنشاط املدريس  64ظافة ،الصدق ، التسامح( و) الن 

اخللقية القمي    وبني غري املامرسني للنشاط لصاحل املامرسني للنشاط ، كام تبني أأن ممارسة النشاط املدريس لها دور هام يف تمنية القمي اخللقية ، وأأن

 تكتسب من خالل املواقف السلوكية اليت يتعرض لها الفرد. 

رساةل ماجس تري غري منشورة   (املعاقني حركيا بلقاهرة (: )دور ممارسة الأنشطة املدرس ية يف تمنية بعض القمي اخللقية دلى 1995)  فودة دراسة -3

ىل لكية الرتبية  املعاقني  ية يف تمنية بعض القمي اخللقية دلى دور ممارسة الأنشطة الرايض ة ، وقد هدفت هذه ادلراس انو حلامعة البنات جبمقدمة ا 

، س ت   بلقاهرة  ا  واش متل وقد   ، الوصفي  املهنج  الباحث  ادلراسة  خدم  عينة  م   1320)) عىل  ت  مر معاقا  بلقاهرة  ن  الش باب  علهيا    يتالاكز  يرتدد 

وجود فروق  عدم ، وقد أأسفرت عن النتاجئ  عن  لقميي ا بمقياس هباء الس يد للرتتي تطبيق قام الباحث ب قد  ، و  يضللنشاط الراياملعاقني حركيا 

ىل دور ممارسة النشاط الا ي مم  اي ك ر ح ني قاع بني املاخللقية القمي ترتيب يف   يض يف تمنية القمي اخللقية دلى املعاقني حركيا. رايشري ا 
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)دراسة  -4 رجيل  رساةل    (:العالقة1998أأبو  جدة  مبحافظة  الثانوية  املرحل  طالب  دلى  الشخصية  سامت  وبعض  الراييض  النشاط  ممارسة  بني 

ىل قسم عمل النفس جبامعة أأم القرى  ماجس تري غري منشورة مقدمة   ىل التعرف عىل الفروق بني الطالب املامرسني وغري ا  ، وقد هدفت ادلراسة ا 

نبساطية والعصابية وتوكيد اذلات . وقد اس تخدم الباحث املهنج الوصفي وقام بتطبيق مقياس  املامرسني للنشاط الراييض املدريس يف مسة الا

( عينة قواهما  ومقياس توكيد اذلات من اعداد فرج، عىل  (ممارس للنشاط الراييض  125"ايزنك" املقنن عىل البيئة السعودية من اعداد اكيد ، 

فروق ذات دالةل بني املامرسني وغري املامرسني يف   وجود  ريس ، ةقد أأسفرت النتاجئ عن( غري ممارس للنشاط الراييض املد125املدريس و )

يف    وجود فروق ذات دالةل بني املامرسني وغري املامرسني(لصاحل املامرسني. كام أأكدت النتاجئ عىل  نبساطية والعصابية وتوكيد اذلاتالسامت )الا

تالية: ) املصارحة ، طلب التفسريات من ال خر، ضبط النفس ، الاس تقالل بلرأأي ، ادلفاع عن  مسة توكيد اذلات لصاحل املامرسني يف الأبعاد ال 

 احلقوق العامة واخلاصة(. 

 التعليق عىل ادلراسات السابقة : - 

ادلراسة ومضاهاهتا  أأجريت ادلراسة احلالية وفقا للمهنج املكتيب اذلي يعمتد عىل حتليل الأدبيات والاجتاهات النظرية املفرسة ملوضوع   -

 مبال هو اكئن يف أأرض الواقع وفقا خلربة الباحثني.

 فت يف هذا مع ادلراسة احلالية . لختاعمتدت ادلراسات السابقة املهنج الوصفي الارتباطي أأو التحلييل وقد ا -

ال أأن الباحثني قد اس تفادا وبشلك فعيل من ادلراسات السابقة واذلي سريد ذكعىل الرمغ  -  ره. من لك ذكل ا 

 الاس تفادة من ادلراسات السابقة: -

 وضع الاطار العام للأساس النظري لدلراسة. 1-

 الاس تفادة من توصيات ادلراسات السابقة .  -2

 الاس تفادة من توصيات ومراجع ادلراسات السابقة . -3

 تصممي أأداة ادلراسة )الاستبانة(.  -4

 الاس تفادة من املهنجية العامة يف ادلراسات السابقة . -5

نهتاء ادلراسات السابقة وحماوةل تغطية املوضوعات اليت مل تتناولها هذه ادلراسات .  -6  البدء من نقطة ا 

 تمتحور ادلراسة حول متغريين رئيس يني هام :  الاطار النظري: - 

 أأوال : النشاط املدريس: - 

 مفهوم النشاط املدريس:   - 

نشاط املدريس الالصفي واليت قد تفوق يف كثري من الأحيان املواد ادلراس ية يف جحرة ادلراسة فهىي ليست  يؤكد )جون ديوي( عىل أأمهية ال 

ترب أأهداف  حتقيق  ىل  ا  هبا  املرور  يؤدي  منتقاة  خربات  ويه  الطالب  هبا  مير  خلربات  جمال  بسوى  الطالب  يقوم  حيث  متعددة  لون  وية  ختيار 

بلتخطيط لتنفيذ هذا النشاط مما هيئي هل فرصة تعمل املبادرة وتقدل أأدوار القيادة والتبعية وتوجيه    ا الطالب أأيضم  و النشاط اذلي يرغبه بل و يق

ىل أأن 1984خاطرويشري)( ،  1980:20)عبد الوهاب :   اذلات ن مل تكن    "(ا  النشاط املدريس هيئي للطالب مواقف تعلميية شبهية مبواقف احلياة ا 

ىل حياته املقبل وهذا يساعد  ا  مماثل مما يرتتب عليه سهوةل  س تفادة الطالب مما تعلمه عن طريق املدارس يف اجملمتع اخلاريج وانتقال أأثر ما تعلمه ا 
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بحلياة   املدرس ية  احلياة  ربط  البس يطةعىل  )املنيف(1984:22خاطر:)"الاجامتعية  عرفه  وقد  اجلهات  1996،  لها  ختطط  اليت  الربامج  "بأأنه   )

وممتمة هل مع ارشاك التالميذ وااتحة الفرص للك مهنم  الرتبوية وتوفر لها الا  ماكانت املادية والبرشية حبيث تكون متاكمل مع الربانمج التعلميي 

ويرى الباحثان وفقا للتعرفني السابقني أأن النشاط املدريس يتخذ  (  20: 1996ميوهلم واهامتماهتم )املنيف:ملامرسة أأنواع النشاط اذلي يتناسب مع  

ة  طا بكتشاف املهارة واخلربة اذلي يمتتع هبا الطالب كام أأنه يتجه اجتاه علمي ومعيل يف غرس قمي وتمنية هواايت وقدرات اجامتعية مرغوبشالك مرتب 

دلى الطالب وجممتعه، حفىت لو اكن الربانمج خمططا فان أأهدافه جيب أأن تتوافق مع أأهداف املهنج ادلرايس لتتاكفل وتسعى لتكوين الشخصية 

" بأأن  (  1980وازنة اليت يسعى اجملمتع أأن يتسم هبا أأبنائه من خالل املدرسة وأأنشطهتا واس تكامال لهذا الس ياق فقد جاء تعريف )عبد الوهاب املت 

بة النشاط املدريس خطة مدروسة ووس يل اثراء للمهنج اذلي تنظمه املؤسسة التعلميية ليتاكمل مع الربانمج اذلي خيتاره الطالب وميارسه برغ 

خشصية متوازنة  وتلقائية خالل اليوم ادلرايس داخل الفصل وخارجه مما يمني اجلوانب الرتبوية والاجامتعية والعقلية والانفعالية واللغوية وينجم عهنا  

موهجة تسهم يف تمنية  " بأأنه عبارة عن ممارسة ذاتية حرة أأو (1997، كام يبني)محمود    ( 1980:21)عبد الوهاب :  "قادرة عىل الانتاج وساعية هل 

( " بأأن النشاط املدريس ميثل مجموعة من اخلربات و الفعاليات  1984( ، وقد أأوحض )خاطر1997:18وتطوير همارات وقدرات الطالب" )محمود: 

سة وبتوجيه من  ووفقا الحتياجاهتم وميوهلم ورغباهتم خبطة حمددة وفاعل حتت ارشاف املدر   يةسها مجيع الطالب حسب مراحلهم العمر اليت ميار 

فات السالف ذكرها واليت تؤكد مجيعها عىل أأمهية النشاط  ي(. ومن خالل التعر 1984:22املعلمني لتحقيق الأهداف الرتبوية والتعلميية ")خاطر :

ا الفرد عن طريق نشاطه  معلية حياة يتعمل فهي  يراه الباحثان يف أأن النشاط املدريس ميثل   املدريس يف تفعيل العملية الرتبوية واليت تتوافق مع ما 

 متكنه يف املس تقبل من دخول معرتك امجلاعات الاجامتعية اخملتلفة.وحتت ارشاف وتوجيه معلميه هماراته احلياتية والنفس ية اليت 

 أأمهية النشاط املدريس: - 

لهيا )محمودتربز أأمهية النشاط املدريس يف ثالث جوانب    يه: ( و1997كام أأشار ا 

 للطالب: بلنس بة -أأ 

 مساعدة الطالب عىل التعاون وحب العمل من خالل التخطيط للنشاط بني الطالب واملعمل. - 1  

 ومواههبم مما يتيح الفرصة لالس تفادة من قدراهتم العقلية واجلسمية .تمنية ميول الطالب -2

 املس تقبلية.ااتحة الفرصة هلم للتجديد والابتاكر و انتاج ما ينفعهم يف حياهتم -3

 مساعدة الطالب عىل تمنية املهارات الاجامتعية من خالل الاندماج مع الزمالء. -4

 تشجيع المنو النفيس واخللقي والرويح وعالج حاالت اخلجل والانطواء. -5

         تمنية الثقافة واثراء املعرفة وزايدة القدرة عىل التفكري العقيل. -6

مما يمني قدرته عىل التفاعل والتكيف الاجامتعي  ومتضمن للقمي اخللقية ومرتمج يف أأفعال ومواقف وسلوكيات  بناء خشصية الطالب بشلك متاكمل  -7

 مع اجملمتع. 

 (. 1997:34،35تعويد الطالب عىل الاعامتد عىل النفس وحتمل املس ئولية والتعود عىل القيادة واحرتام القانون والنظام.)محمود:8-

 بلنس بة للمواد ادلراس ية : - ب 

 واذلي يمكن يف : ( النشاط املدريس اجلانب العميل اذلي يرخس املعلومات النظرية للمواد ادلراس ية 2004اعترب )خاطر وحشاتة 
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الطالب وخربات    ترس يخ املواد ادلراس ية بشلك تطبيقي معيل مما يساعد عىل استيعاب وفهم املواد ادلراس ية وحتقيق أأهدافها وزايدة معلومات  -1

 اليت تلقوها داخل الفصل. 

ش باع دوافعهم وكشف اخلربات اجلديدة هلم.  -2  زايدة دافعية التالميذ حنو القمل حيث ينشط معلية التعمل ويسهم يف ا 

املعلومات ادلراس ية  يمت خالل النشاط املدريس الاعامتد عىل أأكرث عدد من احلواس من خالل اجملسامت والتجارب وبلتايل حيث تثبت للك    -3

 (. 2004:38حشاتة: وغري ادلراس ية يف الأذهان )خاطر،

جتاهات اال جيابية للطالب حنو جممتعه ومدرسة فيصبح  يسامه النشاط املدريس يف تمنية امليول والا( 1980يبني )عبد الوهاب بلنس بة للبيئة:  - ج 

 - ت اليت جيدها فهيا ويعمل عىل عالهجا والتصدي لها وذكل عىل النحو التايل:عىل صل دامئة بلأحداث اليت تدور فهيا حيث يتعايش مع املشالك

 وتعمق فهمه للطبيعة اال نسانية مما يبعده عن لك ما يرض مبجمتعه. ه يف املدرسة لمي ع زمالئه و م اندماج واحتاد مع  -1

ماكنيات  -2  املوجودة يف بيئة املدرسة والبحث عىل حتسيهنا. تقوية التاكمل الاجامتعي بني الطالب وزمالئه ومعلميه وا 

 والتعاون وأأمهية الصدق والأمانة يف التعامل بني الطالب.  لتمنية روح التاكف  -3

د  دراسة ظروف بيئة املدرسة واحتياجاهتا والاسهام يف تطوير احلياة الاجامتعية داخل املدرسة وخلق عالقات أأفضل بني املدرسة والبيئة.)عب -4

 (.  1980:42:الوهاب 

 أأبعاد النشاط املدريس: -

 يتضمن النشاط املدريس ثالثة أأبعاد أأساس ية ممتثل يف البعد النفيس ، البعد الرتبوي، البعد الاجامتعي: ( 1976يؤكد )مقبل 

وطبقه من قمي    البعد النفيس:-1 يتضمن البعد النفيس للنشاط املدريس توظيف طاقات الطالب لتحقيق الاجناز ، مفامرسة ما تعلمه الطالب 

عتالل حصة الطالب النفس ية ا جامتعية ومعلومات يس تفيد هبا تودل دليه تزايد الرغبة يف التعمل واال قبال عليه. كام أأن النشاط املدريس حيول دون  ا

زاةل القلق كام  ويش بع حاجاته و  زاحة الرصاعات ادلاخلية ومتثيلها يف خارج اذلات وخفض التوتر وا  ميوهل بتلقائية ومن دون تردد ، فيساعد عىل ا 

 أأن للنشاط جانب هام ممتثل يف حتقيق دافع الانامتء مجلاعة والاس متتاع بلتعاون والعمل امجلاعي. 

بطبيعته أأن يكون  -2 مييل اال نسان  فهو اكئن  البعد الاجامتعي:  والطمأأنينة، فاعضو يف جامعة  وحيس الأمان  نامتء الطالب مجلاعة  ا جامتعي بطبعه 

عداده للحياة وهذا ما يوفره النشاط لك نسانية جيدة وليك يتفاعل الطالب بشلك مع جممتعه جيب ا  عن    هنشاط حيهبم وحيبونه ويرتبط هبم بعالقة ا 

س ئوةل واحرتام  طريق الرحالت والزايرات للأماكن اخملتلفة مما يسهم يف قيام صداقة وود بني أأفراد امجلاعة والتعاون والثقة والتعاون بيهنم وحتمل امل 

الا النحو  عىل  وتقوميه  وتنفيذه  ختطيطه  يف  امجلاعة  والتعاون  املشرتك  العمل  ويساعد  نسانيةالقانون  ا  عالقات  وتكوين  وهمارات    جامتعي  انجضة 

 اجامتعية مناس بة. 

  ب يقوم دور النشاط املدريس واملناجه وجحرة ادلراسة، من دور فهو أأكرث نفعا وأأثرا وفضال حيث ينعكس عىل سلوك الطال  البعد الرتبوي:  -3

جممتعه  مع  فيتعمل    وتفاعهل  ا،  يسهل  لأنه  بلقول  يتعلمه  ماال  والعمل  املدريس  النشاط  ممارسة  خالل  والتفاعل  الطالب  املشاركة  خالل  من  لتعمل 

الب  امجلاعي ولكام زادت درجة فاعلية ومشاركة الطالب يف نشاطه املدريس لكام ان تعلمه أأبقى أأثرا وأأقوى تأأثريا خاصة وأأنه يسهم يف جذب الط

 .  ( 23: 1976)مقبل:لبعضهم البعض وازاةل التوتر بيهنم



 2021يناير / يونيو  – الثالثون  – مجلة العلوم الرياضية والمرتبطة 

 

  

 144 ية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة طرابلس كل

 

ISSN 2518-5470 

يف  ب  ل طاال يف تؤثر اليت ادلاخلية العوامل  الرتكزي عىل  من  صاحبه وما   الباحثني قبل من  الرتبوية العملية رؤية  يف  التحول هذا يستند تفسري  و   -

  الفرد قبل  من  املعرفة بناء  معلية  عىل  بنائية تؤكد  مدرسة  ىلممارس ته للنشاط املدريس ومدى دوره يف غرس القمي اخللقية املس تحس نة اجامتعيا ع 

 الأسايس احملدد يهو  خربته  ىل ع داةل الفرد  مفعرفة به احمليط العامل  معطيات مع التعامل يف نشاطه وممارسة الفرد وخبربةبحلدث    ترتبط  املعرفة أأنو 

جيابية عىل ستندي  املدريس النشاطوعىل ذكل فا ن  , املعرفة لهذه  املعارف  من والاس تفادة اخملتلفة بأأشاكلها املعرفة عنم  وحبهث م ونشاطه بالالط ا 

ش باع مميوهل  وتمنية طالبال اهامتمات توجيه عىل  العمل مث ومن  بحلياة، تتصل  اليت والبناءة املربية  اال جيابية اخلربات بناء  يف  اوهنتلقي  اليت  وا 

ن  بل حفسب   املدرسة ماكهنا   يعد  ومل املقرر الكتاب عىل  مقصورة  ليست  ملعرفة،فا رغباهتم  فهيي  خارهجا  أأو  املدرسة  داخل  تكون  قد  املعارف ا 

جيابية واملصنع واملعمل  املتحف  ويف   الفصل  يف  دورة أأو  خلوية  رحل أأو علمية زايرة  خالل   من  معارفها  تبين أأن تس تطيع مونشاطهطالب  ال ب 

ىل تشريال  اجمل  هذا يف نشاط مة، وبلتايل فان لك هماري معل أأو  اجامتعي لقاء أأو تدريبية براز ا   اليت التعلميية  املواقف يف وفاعليته طالبال أأمهية ا 

كساب يف تسهم الفاعلية  وهذه خارهجا أأو املدرسة داخل أأو ادلرايس الصف داخل لها يتعرض  دوافعه من تنبع هنالأ  جديدة خربات طالبال ا 

فا ن  و  .وحاجاته الباحثان  نظر  وهجة   لهذا ووفقًا   اجلديد  مبفهومه املهنج ظهور بسبب التعلمي معلية يف اس تخداهما  اتسع نشاط لكمة معىنمن 

ىل النظرة يف التطور منا املعلمة أأوواملعمل  املقرر املدريس الكتاب عىل الرتكزي يعد مل املهنج ا  جيابيته و ةطالب أأو الطالب ال نشاط الرتكزي أأصبح وا   ا 

 عنه، الرتبوية العلمية اس تغناء ميكن ترفهيًا وال الرتبوية املنظومة به تزدان ترفًا املدريسفمل يعد النشاط    الرتبوية الأهداف لتحقيق أأسايس كعامل

 . التعلميية العلمية عنرص همم من عنارص يف و  رئيًسا جزًءا صار بل 

 اثنيا: قمية التعاون :  - 

الغاايت والضوابط  تعترب قمية التعاون من القمي اخللقية السمحاء اليت يتحىل هبا املسمل ويتسم هبا جممتعنا الاساليم واليت تشمل مجموعة املثل العليا و 

امجلاعات اخملتلفة للقيام بعمل مشرتك  و اذلي تمتثل يف املشاركة الوجدانية واملساندة املادية واملعنوية ومهنا تكون  واملعايري لسلوك الفرد وامجلاعة  

لهيا ديننا احلنيف ملا لها من فوائد كثرية    ملصلحة الأعضاء والاس تغناء عن الوس يط ، والتعاون يعد من القمي املفضل بني الناس واليت يدعوننا ا 

    (. 63: 1995خياط:)ع غريه ممتزيا بلثبات والتكرار  عىل الفرد واجملمتع ، كام أأن النفس السوية تترشهبا وتظهر سلواك ممارسا يف عالقة الانسان م

جمرد التعبري عن املشاركة والتأأييد واملعارضة ملوضوع ما فهيي معتقدات وتصورات يفرس هبا الانسان  يتجاوز  التعاون  يرى الباحثان أأن مفهوم  و 

ية وسلوكية فيتبعها الفرد خمتارا وحرا عن وعي وتفكر  وعالقاته مع ال خرين فتشمل مضامني معرفية ووجدان   همهمعىن وجوده وحيدد يف اطارها ف 

بلتعاون كقمية خلقية أأو غريها من القمي ، حيث يترشها وتصبح جزءا من ذاته تؤثر يف سلوكه وتصبغه بصبغهتا فيبدأأ يف بناء و  فيكون ممتساك  

 تقومي جمرايت حياته وسلوكه وفق معايريها .  

 تمتثل فامي ييل:  ( 1999كام بيهنا )ادلخيل   صور  صور التعاون : يش متل التعاون عىل عدة  -

ىل القبيل واجملمتع   التجمع :-1 ىل جامعة الاصدقاء والزمالء يف املدرسة ا  يعيش الفرد يف جتمعات خمتلفة ومتفاوتة الأجحام فتبدأأ من الأرسة ا 

طارها   ا  يف  الفرد  يعيش  اليت  التجمعات  هذه  ومتثل   ، مشرتك  كلك  واحد  لأصل  ينمتون  الناس  مجموعة من  وغالبا ما تكون   ، لهيا  ا  وينمتي 

ل مصدر قوة  اعة وتربطهم رابطة العصبية للأهل والعشرية ورابطة العشرية يه شعور الامتسك والتضامن والاندماج ومتث وجتمعهم وحدة امجل

 الفرد ودفاعه وهنا يكون التعاون عىل أأساس حتقيق التضامن. 
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جيا -2 بية بدافع وجداين معيق مكساعدة املترضرين  التاكفل: هو تضامن الفرد  ومساندة الأفراد وامجلاعات لبعضهم البعض وفهيا يسكل الفرد مواقف ا 

 يف احلروب و احلوادث اخملتلفة أأو املسامهة يف معليات الانقاذ ، وهذا النوع من التعاون جيعل من الناس متاكثفني متأ زرين عىل اخلري . 

3-  : الاجامتعي  بملعروالتعاون  بلأمر  ال خرين  مساعدة  يف  الاجامتعي  التعاون  من  النوع  هذا  البالد  يربز  صاحل  محلاية  املنكر  عن  الهنيي  أأو  ف 

 (. 56: :1999ادلخيل والعباد أأو اذلوذ عن الأخالق والفضائل وهذا النوع من التعاون يتسم بلرتامح والتعاضد والتعاطف) 

 ال اثر الاجيابية للتعاون : -

 بلنس بة للفرد :  -

 يكتسب الفرد من خالل التعاون القوة والقدرة عىل حتقيق مايعجز عنه مبفرده .  -1

 ينطوي التعاون كأحد القمي اخللقية اليت جيب أأن يتحىل هبا الفرد أأنه من أأجل اخلري وال يكون يف معصية أأو منكر . -2

 وي مبن حوهل. واملساندة بني أأفراد اجملمتع ، فالفرد ضعيف مبفرده ق  التعاون من أأجل التأ زر-3

 حمبة الناس للفرد وثقهتم فيه جتعلهم حيس هبم ويشعر هبم ، فزييد قرب من ال خرين وحبا فيه ملشاركهتم يف كثري من املواقف.-4

 بلنس بة للمجمتع: -

 رفع الظمل ومنع وقوعه .  -1

ىل تعريض اجملمتع لعواقب وخمية  -2  ويالت جس مية فيتودل احلقد والبغضاء بني  و حل مشالكت اجملمتع ، فبعض املشالكت يؤدي بقاهئا ا 

 أأفراد اجملمتع وهبذا تس تحيل احلياة الهائنة فيه.

 يضاعف التعاون من قوة أأفراد اجملمتع عىل خالف القوى الفردية املتناثرة اليت يسهل التغلب علهيا. -3

 دور النشاط املدريس يف تمنية قمية التعاون :  -

 الأهداف  هذه  حتقيق أأن هل علامء الرتبية والشك  رمسها اليت أأهدافه عن  مبعزل املدريس  النشاط  أأمهية عن احلديث  ميكن ال  ( 1984يشري)زاهر

ذا خاصة أأمهية عن ينئب تكل الأهداف من هدف فلك املدريس النشاط أأمهية عىل دليل أأكرب يه املدريس النشاط عرب ممارسة ىل ترمجته مت ا   ا 

منا فراغ من تصغ ومل خيال من ترمس الأهداف مل تكل من أأن  كويؤكد الباحثان أأنه الش:1984:22) هرا)ز  ملموس واقع ىل النظر مت وا   ادلور ا 

ىل  ترمج مث  ومن التعلميية العملية يف  النشاط املدريس به يقوم اذلي املهم  والطالب الأمور النشاط ولأولياء عىل للقامئني الطريق ترمس أأهداف ا 

و و للطال املتاكمل  الشخصية لبناء القميمفاهمي    وتدعمي تعميق ،   اكفة يف اذلايت التعمل ممارسة عىلهم  تشجيعب  ادلراس ية املقررات مساندةب 

كسا االتجملا عىل    والابتاكر التجديد  عىل القدرة هبموا  الطالب  يتعرف  وهبذا  اكتشافهم   جماالت يف  ومفيد جديد لك،  ويمت   ملقدراهتالنشاط 

 العمل  عىل  وتعويدمه  والاجامتعية النفس ية محاجاهت تلبيةبلتايل   هم و نفوس يف  الثقة تمنيةو    السلمي التوجيه وتوجهيها  وتمنيهتا مومواههب موهماراهت

 وحتمل والتطبيق التخطيط عىل القدرة واكساهبم وتنظميه الوقت استامثر وحسن اجلد عىلمه  تعويدكذكل   واال يثار التعاون عىل   املبين امجلاعي

جياد الطالب و   بني الرشيفة املنافسة جمال فتحمن خالل   املسؤولية  تشخيصية وظائف  حتقيق ، ومن مث    ومناس بة هادفة  تروحيية وبرامج  فرص ا 

 .والأاننية والانطوائية واخلجل التكيف سوء مكشالكت بالطال بعض  مهنا عايني اليت املشالكت لبعض  وعالجية ووقائية

 عرض وحتليل النتاجئ:  -

 اجابة التساؤل الأول وهو : ما هو مفهوم النشاط املدريس ومايه أأبعاد ممارس ته ومايه أأمهيته؟أأوال : 
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ىل الاجابة عىل هذا التساؤل من خالل ما أأ   ليه  ر اشتوصل الباحثان ا  ىل  1987عبد الوهاب  )  ا  لنشاط  تعريف دائرة املعارف الأمريكية ل   ( ا 

التعلميي ومن مث يقبل عليه الطالب برغبة ويزاوهل بشوق وميل تلقايئ حبيث  برانمج تنظمه املدرسة تنظامي متاكمال مع الربانمج  بعتباره   املدريس

ربة أأو همارة أأو اجتاه علمي ومعيل يف داخل الفصل  هذه الأهداف بتعلمي املواد ادلراس ية أأم بكتساب خرتبطت  احيقق أأهدافا تربوية معينة سواء 

ىل منو الطالب وتمنية هماراته ومواهبه وقدراته واهامتماته يف الاجتاهات     وخارجه ، ويف أأثناء اليوم ادلرايس أأو بعد انهتاء ادلراسة عىل أأن ذكل ا 

 (. 20: 1987املرغوب فهيا)عبد الوهاب:

ىل النشاط    التغيري يف فلسفة الرتبية نتيجة عدد    هذاو   اضية املدريس مع التغيري الشامل يف فلسفة الرتبية يف العرشين عاًما املولقد تغريت النظرة ا 

ىل تقيمي برامج التدريس يف الفصل ادلرايس ومالحظة أأن تكل الربامج تركز عىل عدد من املهارات اليت   من الأحباث وادلراسات اليت سعت ا 

بني ما يتعلمونه داخل  يتعلمها الطالب أأو الطالب  وجود جفوة كبرية  ومن مث  كثرًيا عام حيتاجونه يف حياهتم اليومية  واليت تبعد  داخل املدرسة  ات 

التل  تشجيع  أأمهية  عىل  والباحثني  الرتبويني  من  العديد  أأوىص  فقد  مث  ومن  اليومية.  احلياة  يف  يواهجوه  أأن  ميكن  أأو  ميارسونه  وما  ميذات املدرسة 

ىل املعرفة وحياولوا اكتشافها والتعرف عىل كهنها وكيفية تكييفها مبا خيدم حاجات المتتع ويساعد عىل حل مشالكهتوالتالميذ ليك يس .  معوا بأأنفسهم ا 

ىل أأمهية تشجيع التالميذ ليك يعرفوا ويفكروا بأأنفسهم، ورضورة تبين بعض املداخل والأنشطة اخملتلفة اليت    كام أأشارت عدد من نتاجئ الباحثني "ا 

ىل    بيئة يفكر فهيا التالميذ بعمق أأكرث منأأهنا وجدت يف  كن أأن تكون فاعل لو  مي  الرتكزي عىل ما يفعهل املدرس، وبلتايل وجه الباحثون انتباههم ا 

ىل التعمل،  (.23: 1976يتعلمون وكيف؟)مقبل:  ما يفعهل التالميذ وماذا ىل الطالب بصفته يسعى ا  وما  ويف صورة أأخرى للتعمل أأصبح ينظر ال ن ا 

وداخل    يصاحب هذه النظرة من أأمهية نشاط الطالب واجيابيته وتوس يع دائرة التعمل لتشمل لك ماكن ولك زمان داخل الفصل ادلرايس وخارجه

جيابية ال وخارهجا وا  مناطالب  املدرسة  وا  ىل ادلور اجلديد املمتثل يف تيسري  ونشاطه ال يعين التقليل من دور املعلمة أأو املدرسة  س بل    توجهيهام ا 

ىل البيئات الغنية  طالبوتوفري البيئة املالمئة للتعمل داخل املدرسة وحماوةل توجيه ال  التعمل  هتم عىل ، ومساعدطالبالتعمل لل  بأأشاكلها بخلربات  ا 

 .مناسب  بشلك معها وتفاعلها وأأفاكر وأأنشطة  من ظواهر فهيا  مبا واحتاككهم ببيئهتم اتصاهلم وتيسري املدرسة خارج اخملتلفة

 : ما هو مفهوم قمية التعاون وما أأمهيهتا يف حياة الفرد واجملمتع ؟  اثنيا: اجابة التساؤل الثاين-

س تعراض ادلراسات السابقة واملراجع اليت تناولت هذا املوضوع أأن   للكثري كبرية مهيةحيتل أأ  والطالبات لطالبعاون بني االت تبني للباحثني من ا 

ىل تركزي هجودمه و عدم اضاعة الوقت يف أأش ياء   الرتبويني من ،حيث أأن   مهنا فائدة ال و الطالب حيث دفعهم الاهامتم بلتعاون كقمية خلقية ا 

رتباط روح التعاون بلنشاط املدريس   تفكري وأأساليب وقمي وهمارات عادات تكوين يف  يساعد وفه الطالب حياة يف وتأأثرًيا فعالية أأكرث جعهلا 

 بنس بة يمتتعون  ومه الأاكدميي   اال جناز  عىل  قدرة  دلهيم  النشاط  يف  يشاركون  اذلين  الطالب  أأن  كام الشامل  التمنية  يف  واملشاركة  التعلمي  ملواصل  الزمة

جيابيون هنم  أأ  كام مرتفعة، ذاكء ن بل  حفسب، هذا ليسومعلمهيم   لزمالهئم بلنس بة ا  ي ال  ا   حيث  والتفوق، النجاح عىل التالميذ ساعدتعاون 

جيابًيا  تأأثرًيا املدريس النشاط  جامعات  خالل  من ميارس اذلي للنشاط ن أأ دراسة "أألن يوجن"  تأأشار   ذا املتصل هب للمواد العلمي  التحصيل  عىل ا 

كام يرى ويرى الباحثان أأن مفهوم التعاون يتجاوز جمرد التعبري عن املشاركة والتأأييد واملعارضة ملوضوع ما فهيي    ،(87:1997:العصميي( النشاط

معتقدات وتصورات يفرس هبا الانسان معىن وجوده وحيدد يف اطارها فهمه وعالقاته مع ال خرين فتشمل مضامني معرفية ووجدانية وسلوكية  

وعي وتفكر فيكون ممتساك بلتعاون كقمية خلقية أأو غريها من القمي ، حيث يترشها وتصبح جزءا من ذاته تؤثر يف  فيتبعها الفرد خمتارا وحرا عن 
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دراكها املفاهمي تثبيت  يف  يسهم وأأنه  سلوكه وتصبغه بصبغهتا فيبدأأ يف بناء و تقومي جمرايت حياته وسلوكه وفق معايريها   النشاط التعاوين   أأثناء وا 

 ب. الطلبني ا

 

 

 : مايه أأمهية النشاط املدريس يف تمنية قمية التعاون دلى التالميذ يف مدارس التعلمي الاسايس؟  لث اث ا: اجابة التساؤل ال رابع

نتبني من خالل الاطالع وحتليل ادلراسات السابقة وادلورايت العلمية واملراجع    للطالب   املدريس النشاط يقدهما  اليت الوظائف عىل التعرف ا 

أأكيدة  تعطى  ممارس يه   ودوره  للطالب املتاكمل  المنو  يف  ودوره  وأأمهيته فاعليته عىل  دالةل  بني  التعاون  روح  تمنية  ذا  يف   هل  التخطيط  أأحسن ا 

 أأن النشاط املدريس ميارسه الطالب يف قالب تعاوين مامتسك فعن  والبحوث من ادلراسات العديد ، وقد أأشارت معطياته من والاس تفادة

ش باع  انفعاالته  عن والتنفيس ميوهل عن  والتعبري عىل ذاته التعرف الطالبة أأو  الطالب يس تطيع نشاط ال  ممارسة طريق  اخملتلفة النفس ية حاجاته وا 

اخملتلفة والسلوكيات العادات اكتساب ويمت تساعد   الاكمل البدنية واللياقة اجليد الصحي المنو عىل  احملافظة عىل تساعد اليت الصحية   حيث 

،   واجتاهه سلوكه وتعديل  منوه  معوقات  من  التخلص عىل  تساعده  كام  والاجامتعية، والانفعالية النفس ية الطالب  مشالكت ختطي عىل  الأنشطة

  وقراءة  مناقشات من  يمت وما الفصل، داخل الطالب يكتس به ما لبعض العملية  املامرسة خالل من التعمل معلية دمع يف النشاط يسامهكذكل  

دراك  علهيا  احملافظ  وكيفية  احمللية بلبيئة مزاوليه تعريف يف الصفية غري الأنشطة تسهم و  ،ذكل وغري وكتابة   خالهل ن مف  منافعها واكتشاف  أأمهيهتا وا 

امل ال يكتسب ال  ال خرين  خدمة يف والتفاين والتعاون، اجليد،  التعامل اراتهم   النشاط يف شاركونطالب  يسعى  أأنه  كام   مواهب كتشاف، 

 الطاقات، واس تغالل  ادلينية،  العاطفة تقوية :مهنا النفس ية الوظائف من  مجموعة  قق مما حي   السلمي الاجتاه  وتوجهيها   تمنيهتا عىل  والعمل طالب  ال

ىل     اكمل  حرية يف  ال راء  عن والتعبري والابتاكر  اخللق  عىل وقدراته طالب ال خشصية بناء و   العالية والقمي امحليدة العادات عىل  والتعود بالضافة ا 

 الاجامتعية  العالقات  وتكوين احلياة،  مواقف  مواهجة عىل  بالط ال تعويد  الفكرية    والقدرات بملهارات بال طال وتزويد  بحلياة ادلراس ية املادة ربط 

 اليت ميارسوهنا.  الرتوحيية النشاط أأنواع خالل  من  بالطال عىل  وادلراس ية والاجامتعية النفس ية الضغوط ختفيف عىل تساعد اليت  السلمية

 الاس تنتاجات:  -

ليه ادلراسة من نتاجئ ومن خالل حتليل ومناقشة الاجتاهات ا ىل  من خالل ما توصلت ا  خملتلفة حول موضوع ادلراسة فان هذه ادلراسة توصلت ا 

 الاس تنتاجات التالية:

ن مل تكن مماثل مما يرتتب عليه سهوةل اس تفادة الطالب مما تعلمه عن  أأن النشاط املدريس هيئي للطالب مواقف تعلميية    - شبهية مبواقف احلياة ا 

ىل حياته املقبل وهذا يساعد عىل ربط احلياة املدرس ية بحلياة الاجامتعية   البس يطة.طريق املدارس يف اجملمتع اخلاريج وانتقال أأثر ما تعلمه ا 

 عن  والتعبري عىل ذاته  التعرف الطالب يس تطيع النشاط  ممارسة طريق قالب تعاوين مامتسك فعن   أأن النشاط املدريس ميارسه الطالب يف -

ش باع انفعاالته عن والتنفيس ميوهل  عىل احملافظة عىل تساعد اليت الصحية اخملتلفة والسلوكيات العادات  اكتساب ويمت اخملتلفة النفس ية حاجاته وا 

 والاجامتعية. والانفعالية النفس ية الطالب مشالكت ختطي عىل الأنشطة  حيث تساعد  الاكمل البدنية واللياقة اجليد الصحي  المنو

لتح- اجملموعة  أأفراد  بني  التعاون  ىل  ا  معظمه  حيتاج  النشاط اذلي  لطبيعة  يعود  وهذا  التعاون  قمية  تمنية  ىل  ا  املدريس  النشاط  ممارسة  قيق  يؤدي 

 الفوز أأو امتامه. 
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روح  -  وأأساليب  وقمي  وهمارات عادات تكوين  يساعد يف فهو  الطالب حياة  يف  وتأأثرًيا  فعالية أأكرث  التعاون بلنشاط املدريس جعهل أأن ارتباط 

 يمتتعون  ومه اال جناز الأاكدميي عىل قدرة دلهيم النشاط يف يشاركون اذلين الطالب أأن كام الشامل يف التمنية واملشاركة التعلمي ملواصل الزمة تفكري

 مرتفعة.  ذاكء  بنس بة

 

 

 التوصيات: - 

ادلراسة  موضوع  حول  النظرية  الاجتاهات  ومناقشة  حتليل  خالل  ومن  نتاجئ  من  ادلراسة  ليه  ا  توصلت  ضوء ما  من    يف  تقدمي مجموعة  يمت  عليه 

 التوصيات كام ييل: 

 رضورة الاهامتم بلنشاط املدريس ومتابعته وتقوميه ودمعه ماداي ومعنواي . -

أأجل  - من  تربوية  تدريبية  بدورات  حلاقهم  وا  عليا  علمية  دراسات  يف  حقاهمم  ب  ومعليا  أأاكدمييا  املدريس  بلنشاط  والقامئني  املرشفني  تفعيل  تأأهيل 

 النشاط املدريس يف تمنية القمي اخللقية . 

قامة احملارضات والندوات اليت تعرف بأأمهيهتا ورضورة المتسك هبا ومنح اجلوائز واملاكفأ ت  تمنية القمي اخللقية يف امليدان الرتبوي  الرتكزي عىل  - وا 

 لأكرث الطالب الزتاما. 

        وأأقراهنم ومعلمهيم. حث املرشفني والقامئني عىل النشاط املدريس مبتابعة سلوكيات الطالب وتشجيعهم عىل التحيل بروح التعاون مع زمالهئم -

 : املراجع   - 

سامعيل محمود القباين -1  ، مكتبة الهنضة املرصية، القاهرة. الرتبية عن طريق النشاط (: 1985)ا 

محمود   -2 شاكر  وتقوميه  (:1997)محدي  وتنفيذه  وختطيطه  دارته  ا   ، ومعايريه  وجماالته  ووظائفه  وأأهدافه  وأأمهيته  ماهيته  دار  النشاط املدريس   ،

 . الأندلس ،حائل ، السعودية

 النشاط املدريس ، لبنان بريت ، دار املنرية .  (:1976)فهمي توفيق مقبل  -3

، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم،  الثقافية والرتبوية غري الصفية بملدارس الثانويةاملناشط  دليل  (:  1984) محمود خاطر ، حسن حشاتة  -4

 . تونس

 .، الكويت،مكتبة الفالحالنشاط املدريس مفاهميه جماالته حبوثه (: 1980)جالل عبد الوهاب  -5
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THE EFFECT OF STABILIZATION EXERCISES IN 

TREATMENT OF SPINAL INSTABILITY 

for middle ages 
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INTRODUCTION 

Lumbar osteoarthritis, disk degeneration, degenerative disk disease and spondylosis all are terms that used in the 

literature to describe anatomical changes to the vertebral bodies and the intervertebral disk space that may be associated 

with clinical pain syndromes.1 Spinal osteoarthritis is a degenerative process characterized by radiographic signs such 

as joint space narrowing, osteophytosis, subchondral sclerosis, and cyst formation.1,2 

Spondylolysis is a unilateral or bilateral defect of the pars interarticularis.3 While Spondylolisthesis is referred to as a 

displacement of the vertebra and there are two types, one is associated with spondylolysis known as isthmic and the 

other with degeneration of facet joint and/or intervertebral disc known as degenrative.3,4 Spondylolysis and 

spondylolisthesis, due to the instability of lumbar spine, could lead to back pain.5,3 The ratio is 3:1 for males-to-females 

in regards to spondylolysis and the opposite 1:3 for degenerative spondylolisthesis, lastly 2:1 for isthmic 

spondylolisthesis.3,6 Female patients are more likely to have spondylolytic progression to spondylolisthesis.3,6 

Spondylolysis most frequently involves the L5 vertebral segment, while the L4-L5 and L5-S1 are most commonly affected 

by the degenerative and isthmic types of spondylolisthesis, respectively.3 There is a controversial correlation between 

spondylolysis, spondylolisthesis and the development of LBP.3 Moreover, evaluation and treatment patterns for these 

conditions remain highly varied.   

Initial attempts of conservative management are recommended and typically include a combination of activity 

modification, non-steroidal anti-inflammatory medications, and physiotherapy.5,7 Although there is evidence that these 

patients respond similarly to patients treated surgically, data regarding long-term clinical outcomes is lacking.7,8 

Physiotherapy can include mild stretching, strengthening, pain relief modalities, such as electro/hydrotherapy, massage, 

active stabilization, laser therapy, conditioning and endurance exercises.7,8,9 Core strengthening is advocated by many 

rehabilitation specialists as a mean of improving muscular control around the lumbar spine to maintain its stability. 

The core muscles include the abdominals anteriorly, the paraspinal and gluteal muscles posteriorly, the diaphragm 

superiorly and the pelvic floor and hip girdle musculature inferiorly. A typical program consists of a series of graded 

exercises that promote movement awareness and motor relearning in addition to strengthening.7,10 
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A rigours relationship highlights the relation between chronic low back pain and the lack of proper recruitment and 

activation of deep trunk muscles, the transversus abdominis and lumbar multifidus.7,10,11 This could explain the effect 

of lumbar stabilization exercises on chronic back pain patients by enhancing the dynamic stability of the lumbar spine. 

Moreover, they increase mobility of the trunk and spine, and enhance motor control.11 

The stability training involves direct and indirect strengthening of muscle groups in neutral spine posture. Training 

begins with exercises designed to help locate the neutral spine in a variety of body positions such as standing and sitting, 

which increases the awareness of lumbar and pelvic motion during functional tasks. This is followed by exercises of the 

extremities while maintaining neutral spine and later with addition of resistance to the extremities. These exercises are 

performed slowly with the emphasis on precise pelvic control.7,10,12 This will facilitate neuromuscular coordination, 

enhance endurance and strength, and also emphasize the smaller postural stabilizers.7,10,12 Richardson and Jull11 

proposed that the specific training of lumbar stability muscles and integration of this training into functional tasks 

decrease both pain and functional disability in those suffering from mechanical low back pain.   

From literature perspective, it was reported that after 30 months follow-up, the lumbar stabilization training was superior 

to conventional exercises in reducing pain and functional disability in spondylolisthesis and spondylolysis patients.13 

Moreover, a study14 was conducted to examine the effect of lumbar stabilization exercises on chronic mechanical LBP 

patients. They found that patients who were treated by the lumbar stabilization exercises had a better improvement on 

the long run than patients who did not practice exercise regularly. On the contrary, patients with acute low back pain 

showed no difference when compared specific stabilization exercises using a co-contraction of the transverses abdominis 

and multifidus muscles to bed rest for 3 days, absence from work, and prescribed medications concerning pain, disability 

and range of motion. Both programs reported decrease in pain severity and functional disability, and significant 

improvement in range of motion but the stabilization exercises had a more significant rapid and complete recovery of 

the multifidus muscle (regaining its full sectional area). This could conclude that multifidus recovery does not occur 

automatically with resolution of pain and disability.15 

Although stabilization exercises (Motor control exercises) seems to improve perceived disability and health parameters 

at short and long-term in patients with recurrent low back pain,16-18 there is an opposing opinion about the effect of 

stabilizing exercises in treating population with chronic low back pain where the anatomic stability of spine was 

compromised. Hayden et al.19 reported that there was insufficient evidence to conclude that motor control exercises 

superior to manual therapy or other interventions. The authors were unable to provide recommendations regarding the 

best strategies for implementing motor control exercises into clinical practice.  

Future studies are needed to elucidate precise core strengthening programs and their effects on the treatment and 

prevention of low back pain as a result of spinal instability.20 Therefore, we hypothesized that a 5-week program of 

conventional physiotherapy (manual therapy, strengthening and stretching), in addition to specific lumbar stabilisation 

program would: (1) improve back pain severity, functional disability and lumbar flexion and extension ROM; (2) be 

superior to only a conventional physiotherapy program.  
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Subjects and Methods 

Thirty male and female patients were selected from the Department of Physiotherapy, Tripoli Central Hospital between 

JULY 2015 and AUGEST 2016. Patients participated in this study based on the following inclusion criteria: (1) age 

ranged between 35-55 years, (2) Body mass index less than 30 kg/ m², (3) Patients with radiological confirmed L4-L5 

and L5-SI spondylolysis or spondylolisthesis, (4) first degree of spondylolisthesis, (5) patients at 6-12 months after the 

onset of illness, (6) positive prone instability test, (7) Straight leg raise greater than 90 degree, (8) presence of irregular 

movement with motor testing.21 

They were excluded if they had: (1) Inflammatory arthritis, (2) Osteoporosis,  

(3) previous back surgery, (4) genitourinary disorders, (5) fracture, (6) infection (7) malignancy that may results in 

lower limb pain similar to that of radiculopathy, (8) any psychological factors that may interfere with treatment delivery 

or outcome measures such as phobias and depression, (9) if patients did not attend three consecutive or interrupted 

physiotherapy sessions, (10) take any medications known to affect pain level. An informed consent was obtained from 

patients prior to training.   

Treatment procedures: The patients were randomly distributed into two equal groups: Group (A or control) and group 

(B or experimental). For both groups, treatment was given 3 times/week, every other day, for a total of 15 sessions (5 

weeks) 45min time of session. Both groups received physiotherapy program includes: manual therapy (Thoracic 

mobilization for the hypomobility region), strengthening exercises for trunk muscles (Static abdominal exercises, 

Abdominal contraction exercises, Abdominal contraction exercises with raising both shoulder and Bridging exercises) 

and stretching exercises for back, hamstring and iliopsoas muscles. The experimental group received, in addition to 

that, lumber core stabilization exercises which includes: Abdominal hollowing exercise, Quadruped abdominal 

hollowing exercise, Unilateral abduction exercise, Unilateral knee raise exercise, Bilateral knee raise exercise, Unilateral 

heel slide exercise, Bilateral heel slide exercise(5 repetitions, 3 sets).22,23 Stabilizer Pressure Biofeedback was used in 

lumbar stabilization exercises, which measures the pressure changes in an inflatable trisectional cushion and assists in 

controlling spine movements though the exercises.13,22,23 

Clinical tests: All 30 patients underwent an objective assessment at baseline (pre) and after 15 sessions at the end of the 

treatment (post). The primary outcome measures were back pain as quantified by the Visual Analogue Scale (VAS), 

back range of motion as quantified by Back Range Of Motion (BROM) device24 (Figure 1) and back dysfunction as 

quantified by the Oswestry Disability Index (ODI).  
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Figure 1:Back range of motion (BROM) device: It consists of 

two plastic units: an inclinometer for measuring pelvic 

inclination and sagittal plane motion and a combination 

gravity goniometer/compass for side bending and rotational 

motions respectively 

 

Data analysis: SPSS version 21.0 was used for statistical 

analysis. All data are presented as means ± standard deviations as well as mean difference between baseline and post-

treatment values (improvement percent). Demographic data were compared using the unpaired t-test. The paired t-test 

was used to compare pre-treatment and post-treatment results within each group, and the unpaired ttest was used to 

compare the means between the experimental and control groups for each of the variables assessed. Significant difference 

was set at p<0.05 for all analyses.  

RESULTS  

A. Demographic data of patients in divided: A total of 30 male and female patients were recruited. Patients were 

randomly assigned into two groups; (1) Group A (control) consisted of 15 patients with a mean age of 49.47 (± 5.21) 

years and (2) Group B (experimental) consisted of 15 patients with a mean age of 50.20 (±5.75) years. Unpaired t-test 

revealed no statistical significant difference between groups at baseline with regard to age, body weight and body mass 

index among the subjects in the two groups (p<0.05)   

B. Assessments: Regarding pre and post treatment differences within each group, Paired t-test revealed that there 

was a highly statistical significant difference regarding VAS, ODI and back flexion and extension ROM results within 

each group. Comparing the results of VAS, ODI and back flexion and extension ROM between the two groups at 

baseline, unpaired t-test showed no statistical significant difference. However, post treatment results revealed a highly 

statistical significant difference regarding all parameters except extension ROM that no statistical significant difference 

between groups was found (Tables 1 and 2).   

Table 1 Mean values of variables (mean ± SD) 

Variables 
Pre-treatment Post-treatment 

Control Exp. Control Exp. 

Vas 8.42±0.9 7.77±1.09 3.42±0.99 1.69±0.75 
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ODI 57.83±5.1 56.15±6.05 38.67±4.42 31.31±2.56 

Flex. ROM 44.25±4.07 44.15±3.6 49±3.74 54.15±2.76 

Ext. ROM 20.33±2.84 19.69±1.11 24.83±2.76 28.85±7.12 

VAS: Visual Analog Scale, ODI: Oswestry Disability Index, Flex. ROM: Flexion range of motion, Ext. ROM: 

Extension range of motion.  

 

Table 2 Data summary of Variables 

DISCUSSION  

The current study aimed to evaluate the efficacy of a specific core stabilization program on pain level, functional 

performance and lumbar joint range of motion for patient with spinal instability (spondylolysis or spondylolisthesis). 

A convenient sample consisted of thirty adult patients at 6 to 24 months of spinal instability were selected to underwent 

5-week treatment comparing the conventional physiotherapy and core stabilization program to only conventional 

physiotherapy. The subjects were assessed using VAS, ODI and BROM device. At baseline, there were no significant 

differences in the mean values of age, body weight and body mass index among the subjects in the two groups (p<0.05). 

This indicates that the selection of the subjects in the two groups was homogenous.   

V
ar

ia
bl

es
 

Within group Between group 

Control group  Experimental group Pre-treatment Post-treatment 

t-test 
P-

value 

% of 

Improv. 
t-test P-value 

% of 

Improv. 
t-test P-value t-test P-value 

Vas 18.166 0.000* 59.38 15.204 0.000* 78.25 1.609 0.121 NS 4.912 0.000* 

ODI 20.301 0.000* 33.13 17.302 0.000* 44.24 0.747 0.463 NS 5.147 0.000* 

Flex. 

ROM 
-8.824 0.000* 10.73 -13.022 0.000* 22.65 0.063 0.951 NS -3.939 0.001* 

Ext. 

ROM 
-8.074 0.000* 22.13 -4.931 0.000* 46.52 0.755 0.458 NS -1.828 

0.081 

NS 

* = Statistical significant difference(P=<0.05), NS = Not Statistical significant difference (P=>0.05). 
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Furthermore, there were no differences (P<0.05) between groups on the dependent variables of pain, functional disability 

and back ROM (flexion and extension) at baseline. Patients in the experimental group (B) demonstrated posttreatment 

statistical significant improvement (P<0.01) in pain intensity, self reported functional disabilities and flexion and 

extension range of motion compared to pre-treatment values. This was true even for the control group. 

In this study, it was hypothesized that there would be significant difference within and between groups in decreasing 

back pain severity, functional disability and back ROM. Based on our results, within group results for both training 

groups were consistent with this hypothesise. In contrast, between group results revealed that the core stabilization 

program (group B) was superior to only conventional physiotherapy (group A) regarding all parameters except 

extension BROM.   

Our results are consistent with the relation between the proper activation of the core muscles and chronic LBP as a 

result of spondylolysis and spondylolisthesis.25 From the perspective of literature, core stabilization regimen is effective 

in preventing and improving LBP, but the superiority of this program is still questionable.10 Based on that, the literature 

supports the within experimental group results as in our study.Moreover, previous studies9,26 reported that 

physiotherapy treatment includes preferably lumbar stability exercises might provide significant improvement for the 

lower abdominal, lumbar muscles, hamstrings, and hip flexors. 

A significant reduction in pain and disability was reported in a randomized controlled trial within the conventional 

physiotherapy group and core stabilisation group. However, the comparison between groups revealed that both 

treatments have the same effect on chronic low back pain patients in terms of pain levels and disability.27 O’Sullivan et 
al.13 conducted a study to compare between lumbar stabilization and traditional exercises on 44 patients suffering from 

chronic spondylolisthesis and spondylolysis. They found that the lumbar stabilization training was more effective in 

reducing pain and functional disability at 30-month follow-up than general exercises, however the range of motion was 

not improved in both groups. It was concluded that in symptomatic spondylolysis and spondylolisthesis, the 

neuromuscular system might be trained to compensate and provide dynamic stability to the spine during the 

demands of daily living.28 

The results of the current study agree with Ferreira et al.,29 who reported that specific core stabilization program reduced 

pain and disability in chronic low back pain and it can be helpful in the treatment of acute low back pain by reducing 

recurrence rate.29 This could be explained by that the primary goal of core stabilization regimen is to strengthen, identify 

the faulty movement pattern and enhance the motor relearning of the core musculature which also responsible of the 

dynamic stability of the spine.25  

Individuals with chronic low back pain take more advantage of the segmental stabilization program than superficial 

strengthening of abdominal and trunk muscles regarding pain, functional disability, and activation of the transversus 

abdominis (TrA) muscle. In addition, superficial strengthening did not enhance the activation of TrA muscle.30  
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The current study measured lumbar ROM after intervention, and the angles of flexion in the experimental group 

increased significantly compared with those before treatment and with the control group values. These conclusions are 

supported by evidence from other texts, those reported that flexion lumbar ROM was increased significantly after the 

application of core stabilization exercises for chronic LBP patients and when compared to regular care.31,32 The result 

of this RCT showed significant improvement in extension ROM in Both groups, but it was not statistical significant 

when the comparison was between groups. However, Shivalika et al.33 summarized that core stabilization exercises along 

with physiotherapy are better than only physiotherapy in increasing flexion and extension lumbar ROM.  

Several possible reasons may explain the improvement in the core stabilization group. First, core stability exercises were 

proven to stimulate muscles proprioception, balance and dynamic stability. Second, the significant reduction of back 

pain could contribute positively in reducing fear of movement and disability and increasing lumbar ROM.   

We acknowledge some limitations in this study. Assessment considered only the short-term effect and did not evaluate 

the long-term effects, which may be helpful to detect which of these treatment approaches have long-term effects on 

pain and function. Also, the objective measures such as nerve conduction velocity studies or somatosensory evoked 

potentials were not used in the assessment. The lack of blind assessors compromises the quality of this clinical trial. 

Last, the sample size was limited by availability of patients that meet our inclusion and exclusion criteria within the 

specified time frame to conduct this study. Further studies are required to determine correlation between VAS and ODI 

in spinal instability. Another study should be done on different causes of spinal instability. Other parameters should be 

evaluated in further studies. Last, A similar study should be done on a large sample of population.  

CONCLUSION  

Combined core stabilization exercises with selected physiotherapy program are recommended in reducing pain, 

improving the functional disability and lumbar mobility in patients with spinal instability, as a result of spondylolysis 

or spondylolisthesis. More high quality trials are still needed to increase the generalisability of the results and highlight 

other parameters.   

 

 

RECOMMENDATIONS 

The result of this study has indicated a need to consider the following recommendations: 

1- Further study are required to determine correlation between VAS and ODI in spinal instability or spondylolysis 

or spondylolythesis . 

2- Another study should be done on different causes of spinal in stability. 



 2021يناير / يونيو  – الثالثون  – مجلة العلوم الرياضية والمرتبطة 

 

 

  

ية وعلوم الرياضة / جامعة طرابلس كلية التربية البدن  156 

 

ISSN 2518-5470 

3- Other parameters should be evaluated in further studies ( For example : Assessment of physical performance ) 

4- A similar study should be done on large sample of population . 
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دإرة إلوقت دلى  رؤساء أ قسام إلنشاط بلكيات جامعة صربإتة  إ   

د.فتحي إملهشهش يوسف                                      مسعود عبد إلسالم إلس باعي   -د               خادل إملهدي إدلحري          -د           

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إملقدمة ومشلكة إدلرإسة: 
جناز أ ي معل ابلنس بة  يعد إلوقت عنرصإً   أ ساس يًا وموردإً هامًا يف أ ي معل نقوم به، بل ميكن إلقول بأ نه أ حد إل طرإف إلرئيس ية وإملشرتكة يف إ 

دإرة إلوقت يف حتديد همام وإختصاصات إلعاملني، وتقس مي إلعمل بشلك موضوعي وعادل وإستبعاد ما هو غري    رضوري. للقائد إل دإري، وتنعكس أ مهية إ 
دإرة، من إلتحليل وإلتخطيط، وحىت تس تطيع فهم وتطبيق ويس تفاد يف تنظمي إلوقت لبد كل من أ ن   مبادئ تنظمي إلوقت، مثل أ ي تنظمي أ و إ 

من    ، تعرف ترفع  كيف  تتعمل  أ ن  تس تطيع  وهكذإ  أ س باهبا،  وما  إس تخدإمه،  عند  توإهجك  إليت  إملشألك  ما  أ يضًا  ولكن  إلوقت،  تس تخدم  كيف  فقط  ليس 

 ( 11  ، ص2002هايزن، درإتك من خالل تنظمي أ فضل للوقت. )مس توى كفاءتك وق

وإليت جيب  عند إملديرين يف أ ي هيئة أ و منظمة من أ مه إملوإرد إملتاحة هل  عليه أ ن يعمل عىل ترش يد إس تخدإهما حىت يمتكن من    ويعد إلوقت 

 ( 396 ، ص2001إدريس ، حتقيق إل دإرة إلفعاةل يف ظل إلتحدايت وإلضغوط إلكثرية دإخليًا وخارجيًا إليت حتيط ابملنظامت إملعارصة. )

( بدوي  عصام  اك 2001ويشري  إلوظيفي، سوإًء  إلسمل  يف  اكن موقعك  وهمام  وظيفتك،  اكنت  أ نه همام  حدى  م(  إ  يف  متطوعًا  أ و  رمسيًا  موظفًا  نت 

جناز  إلهيئات إلرايضية، فا ن عنرص إلوقت يشلك موردإً أ ساس يًا وهمامً، لبد أ ن تتعامل معه حبمكة ومقدرة عالية، فاملدير إلكفء هو إذلي يس ت  خدم وقته يف إ 

وغالبًا ما تكون هذه إل ولوايت يه إملفتاح وفقًا ل ولوايت يضعها لنفسه  وعن  حلقيقي للنتاجئ،  إ   أ عامهل  وفاعةل،  وتنظمي إلوقت هو إملفتاح إل كرب ل دإرة سلمية 

  يتحقق كل إلكثري مما تريد أ ن تنجز، وس يوفر كل فرص إلتأ ثري عىل لك من يعملون معك، مبا يف ذكل زمالؤك ورؤساؤك، كام س يكون ذلكل تأ ثري طريقه  

 ( 105 ، ص2001بدوي ، وإحض عىل سلوك موظفيك. ) 

ظاميً دقيقًا  إل دإرة من أ مه إجملالت إلوظيفية إليت حتتل ماكنة رفيعة يف إدلول إملتقدمة، وتزدإد أ مهيهتا بزايدة إل عامل وإتساعها مما يتطلب تن وتعد  

جنازها بأ قل هجد وأ رسع وقت وأ كرب كفاءة ممكنة. )  ( 2 ، ص 1991إملنريي، لهذه إل عامل، حىت ميكن إ 

ل عن طريق  ولن يس تطيع إملديرون حتقيق هذ الاهامتم بأ وىل عنارص إلنجاح وأ فضل متطلبات  ه إلثالثية إدلإةل عىل إلنجاح وإلتفوق وإل جناز إ 

وإجلهاز إل دإري هتدف  إلعمل إلناحج ويه الاستامثر إل مثل لعنرص إلوقت، جفميع إجلهود وإل نشطة إليت توجه وتبذل ابس مترإر لرتش يد وتطوير إلعملية إل دإرية  

ىل رفع مس   نتاج سلعة اكنت أ م خدمة ورفع إملس توى لتحقيق أ بعاد إلتمنية يف إملإ    ، ص  2004يوسف، وإجملمتع. )  ؤسسةتوى إلقدرة إل دإرية وخفض تلكفة إل 

43 ) 

دإرة إلوقت ليست لكمة تقال، ولكهنا تعين إلتحمك ابلوقت إملتاح بلك فاعلية، والاس تفادة من لك إلفرص إملتاحة مبا   ماكن تنفيذ إملهام  وإ  حيقق إ 

ماكن إس تغالل إلوقت إملتاح أ فضل إس تغالل، حيث يتبني أ ن عنرص إلزمن من أ مه عنا رص جناح أ ي  إليومية يف ضوء إلتخطيط وإلتنظمي أ و مبعىن أ خر يه إ 

ق  هيئة تمتكن من إس تخدإمه وحسن توظيفه، فالوقت سلعة حمددة وكس به ليس مس تحياًل، ولكن عندما يضيع فس تكون إس تعاضته مس تحيةل فيتعذر حتقي

 ( 80 ، ص2002عبدإمحليد، إل هدإف. )

جناز أ ي معل بصورة مبارشة أ و غري مبارشة،   وإلوقت  ويعد إلوقت أ حد إل طرإف إلرئيس ية إملشرتكة يف إ  جناز إلعمل  بني إ  ولقد ظلت إلعالقة 

هناك سامت جمهوةل  ابلشلك إدلقيق مما أ عطى للناحجني من إل دإريني سامت مزيهتم عن غريمه، ولكن ظلت  لفرتإت طويةل غري ظاهرة وغري مكتشفة أ و حمددة  
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ب وغري ملموسة لعبت دورإً يف حتقيق هذه إلنجاحات إتضح للفاحصني فامي   وأ مكن بعد أ هنا تتصل  وإملقومات إلبيئية،  وإل فرإد  عنارص أ خرى غري إملزيإنيات 

 ( 319: 14حتديد أ مه هذه إلسامت يف تقدير هؤلء لقمية إلوقت وأ مهيته. )

جناز   ىل نفس إملضمون، وهو إلقدرة عىل إ  ذ تتعدد تعريفات إل دإرة للوقت ولكهنا لكها تؤدي إ  إل عامل  وهناك أ رإء وإختالفات حول مفهوم إلوقت، إ 

دإرة. )  ( 33 ، ص 2011زيدإن، بشلك منسق ومنظم وفعال وحتقيق إل هدإف بأ قل إلتاكليف، أ ي الاستامثر إل مثل وإلفعال للك إل ماكانت إملتاحة لال 

دإرة إلوقت تعين  دإرة إلوقت هو أ ن جيد إملس ئول أ و إل دإري لنفسه وقتًا أ كرب حتت ترصفه، ابعتبار أ ن إ  ليه إ  دإرة إذلإت  وإلهدف إذلي تسعى إ   إ 

دإرة شؤون إملنظمة، وإحلصول عىل إلنتاجئ   يف إلوقت إحملدد، عالوة عىل حتقيق إلتوإزن يف إحلياة إخلاصة وإلعامة، وبني ما جيب معهل من وإجبات ورغبات  وإ 

 ( 37  ، ص2007عبيدإت، وأ هدإف. ) 

دإرة إلوقت مثل درإسة "فيرش"   ىل إلتعرف عىل إلتأ ثري إلناجت  16م( )Fisher  (1995ولقد أ جريت بعض إدلرإسات يف جمال إ  ( وإليت هتدف إ 

دإرة إلوقت عىل لك من إل اكدميية وإلطلبة يف أ نشطة الاحتاد إلراييض للجامعات إل مريكية، وقد إس تخدم إلباحث إملهنج  إلوصفي، واكنت    من تعمل همارإت إ 

دإرة إلوقت.  إلنتاجئ أ ن إلطب إلرايضيني هلم قدرإت وإس تعدإدإت يف تعمل همارإتأ مه   إ 

(، بدرإس هتام إليت إس هتدفت إلتعرف عىل إلسلوك إل دإري إملرتبط  18()م1996)  Blendinger& Snipesوقد قام لك من بلندينغر وسنيبس  

لهيا أ من  بتنظمي إلوقت دلى مديرإت إملدإرس الابتدإئية، وقد مت إس تخدإم إملهنج إلوصفي، وإملالحظة كوس يةل مجلع إلبياانت، واكن من أ مه  إلنتاجئ إليت توصال إ 

% من إلوقت يس هتكل يف إملرور عىل إلصفوف إدلرإس ية ومقابةل إملعلمني للرد عىل إس تفسارإهتم،  10% من إلوقت تضيع يف الاجامتعات إحملددة سابقًا، وأ ن  37

هناء معامالت خارج  % من إلوقت يس هتكل يف إلش ئون إملكتبية إلروتينية مثل إلرد عىل إلوإرد ومصادقة إخلطااب9وأ ن   وإ  وإلرد عىل إملاكملات  ت إلصادرة 

 إملدرسة.

دإرة إلوقت دلى عينة من  17)( م1997)  Patric Forsythبيامن أ شار درإسة "ابتريك فورسيث"   ىل إلتعرف عىل أ ساليب إ  (، وإليت هتدف إ 

إس تبيان، مس تخد ابس امترة  إلباحث  إس تعان  وقد  إل ملانية،  الاقتصادية  إملؤسسات  للوقت  مديري  إجليد  إلتخطيط  أ ن  إلنتاجئ  أ مه  واكنت  إلوصفي،  إملهنج  مًا 

ىل حتسني إلنتاجئ، متزي وجناح إملديرين إذلين دلهيم برانمج زمين مكتوب، عن إملديرين إذلين أ دإروإ إلعمل بطريقة عشوإئية.  يؤدي إ 

ىل حدوث فاقد يف وقت إلعمل  ( درإسة إس هتدفت إلتعرف عىل أ مه إل  11م( ) 2000رى "عصام إدلين إلعناين" )ج وقد أ   س باب إليت تؤدي إ 

قد يف وقت إلعمل اكنت  ابل مانة إلعامة للهيئة إلعامة للمستشفيات وإملعاهد إلتعلميية، وقد إس تخدم إلباحث إملهنج إلوصفي، واكنت أ مه إلنتاجئ أ ن أ س باب إلفا

 ت إل فرإد إملطبقة عىل إلعاملني، ضعف أ ساليب إلرقابة إملطبقة عىل إلعاملني. بسبب إتباع إلعاملني لعادإت وتقاليد إجامتعية سلبية، عدم مالمئة س ياسا

دإرة إلوقت يف بعض إل لعاب إجلامعية إل وملبية، وقد إس تخدم إلباحث  3م( )2001ويف درإسة "أ محد محمد محمود" ) ىل تقومي إ  ( وإليت هتدف إ 

إل ساس ية إليت تتخذها الاحتادإت يف إلتخطيط وإلتنظمي وإلتوجيه وإلرقابة، تشغيل إل ماكانت    إملهنج إلوصفي، واكنت أ مه إلنتاجئ أ ن عامل إلوقت من إلعوإمل 

 وإملوإرد إملتاحة عن طريق توفري إجلهد وإختصار إلوقت، وتطوير طرق إل دإء. 

دإرة إلوقت مكدخل  6م( )2004وقد قام "حازم كامل عبد إلعظمي" ) تقوميي للعملية إل دإرية مبديرايت إلش باب  ( بدرإسة إس هتدفت إلتعرف عىل إ 

ل وقت ممكن، وكذكل  وإلرايضة، وقد إس تخدم إلباحث إملهنج إلوصفي، واكنت أ مه إلنتاجئ رضورة إلتعرف عىل إل ماكانت إملتاحة ل هناء إل عامل إملطلوبة يف أ ق

 إملطلوبة من مديرايت إلش باب وإلرايضة. رضورة إلتخطيط مع وزإرة إلش باب لالقتصاد يف إجلهد وإلوقت لتحقيق أ هدإف إلعمل
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لغاهئا أ و تغيري طرق تنفيذها ليك تتناسب مع   انعى إنتباه إلباحثدولقد إس ت  ىل إ  تأ خر تنفيذ بعض إلربإمج إلرايضية ابجلامعة مما قد يؤدي أ حيااًن إ 

د زمنية لتنفيذ إلربإمج إخلاصة هبا، سوإء أ اكنت قصرية أ و متوسطة أ و  إلزمن إملقرتح يف إلربانمج، وهنا ميكن إلقول أ ن معظم إلهيئات إلرايضية مرتبطة مبوإعي 

دإرية معقدة، وملعاجلة هذه إملش ىل حدوث مشالكت إ    ؤسسات الكت تلجأ  إملطويةل إل جل وإليت غالبًا ل تنفذ يف إلوقت إحملدد لها، إل مر إذلي يؤدي أ حيااًن إ 

ىل إل عدإد إلرسيع لتنفيذ هذه إل نشطة، مما قد ي دوري كرة إلقدمإ  كام هو شائع يف تأ جيل إلعديد من إملبارايت يف  إو    فقدها إلكثري من إدلقة يف إلتنفيذ، 

ننا ميكن أ ن حندد موعد بدء تنفيذ إلبطوةل إلطائرة أ و غريمه من إل نشطة ولكننا ل ميكن أ ن حندد موعد إنهتاؤها إل مر إذلي يؤدي  إجلامعية ، ذلإ ميكن إلقول إ 

ىل ضياع إلوق  هدإره. إ   ت وإ 

عن هذه إل س باب اكنت إلتربيرإت متفاوتة ومتنوعة دلى لك مهنم، مهنا  رؤساء أ قسام إلنشاط بلكيات جامعة صربإتة  لبعض    نوإلباحثوبسؤإل  

إل عامل أ و إل ورإق، وعدم وجود إلوقت  كرثة إل عامل إلكتابية، وكرثة إل نشطة إخملتلفة، وكرثة إل عامل إل دإرية، وكرثة إملهام بعد ساعات إلعمل، وعدم ترتيب 

هدإر إلوقت وكذ ىل إ  كل إل س باب إليت  إلاكيف ل هناء هذه إل عامل يف إملوإعيد إحملددة مس بقًا، هذإ مما دفع إلباحث للتعرف عىل هذه إل س باب إليت تؤدي إ 

ىل حسن إستامثره، حىت ميكن حتقيق إل هدإف إملرجوة من خالل تنفيذ تكل إل نشطة  . تؤدي إ 

 هدف إدلرإسة: 

ىل إلتعرف عىل:  هتدف هذه إدلرإسة   إ 

دإرة إلوقت دلى  •  وفق إملتغريإت إلتايل: رؤساء أ قسام إلنشاط بلكيات جامعة صربإتةوإقع إ 

 إملتغريإت إلشخصية  -
 إملتغريإت إل دإرية -
 إملتغريإت الاجامتعية -

 إدلرإسة:   تساؤلت 

دإرة إلوقت دلى رؤساء أ قسام إلنشاط بلكيات جامعة صربإتة وفق إرإء أ فرإد   •  إلعينة من رؤساء أ قسام إلنشاط بلكيات جامعة صربإتة؟ وإقع إ 

 إرتباطا مبتغري إلشخصية؟  هناك فروق دإةل إحصائيا بني أ فرإد إلعينة من رؤساء أ قسام إلنشاط بلكيات جامعة صربإتة -

  أ فرإد إلعينة من رؤساء أ قسام إلنشاط بلكيات جامعة صربإتة إرتباطا ابملتغري الادإرية؟هناك فروق دإةل إحصائيا بني -

 هناك فروق دإةل إحصائيا بني أ فرإد إلعينة من رؤساء أ قسام إلنشاط بلكيات جامعة صربإتة إرتباطا ابملتغريإت الاجامتعية؟ -

جرإءإت إدلرإسة:   إ 

 مهنج إدلرإسة: - 

 إملهنج إلوصفي )إدلرإسات إملسحية(، وذكل ملناسبته لطبيعة إدلرإسة. نإلباحثوإس تخدم 

 جممتع وعينة إدلرإسة: - 

يف   إدلرإسة  جممتع  إلنشاطمتثل  أ قسام  جامعة    رؤساء  )و،  صربإتةبلكيات  وعددمه  إل ساس ية  إلعينة  عىل  إدلرإسة  تطبيق  هذإ  خشص(  22مت   ،

ىل )  ومن خارج عينة إدلرإسة إل ساس ية، متت علهيم إ جرإءإت إلتحقق من إملعامالت    رإسةإل صيل لدل  من إجملمتعو عينة إس تطالعية  خشص  (  11ابل ضافة إ 

 إلعلمية لالس تبيان. 
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 أ دوإت مجع إلبياانت: - 

دإرة إلوقت دلى   انقام إلباحث جرإء    صربإتة،رؤساء أ قسام إلنشاط بلكيات جامعة  بتصممي إس امترة إس تبيان هبدف إلتعرف عىل وإقع إ  حيث مت إ 

طالع إلباحثرؤساء أ قسام إلنشاط  يد من إملقابالت إلشخصية مع بعض إلعد إملرإجع إلعلمية، وش بكة إملعلومات، حيث  بعض  عىل    انابجلامعة، فضاًل عن إ 

ىل )  ( يوحض إحملاور إملقرتحة وعدد عبارإت لك حمور يف صورهتا إملبدئية. 1( حماور رئيسة وجدول )4مت إلتوصل إ 

 إملقرتحة وعدد عبارإت الاس تبيان يف صورهتا إملبدئية إحملاور    ( 1جدول ) 

 عدد إلعبارإت  إحملاور إملقرتحة  م 

 12 إملتغريإت إلشخصية  1

 11 إملتغريإت إل دإرية  2

 9 إملتغريإت الاجامتعية  3

 10 إملتغريإت إلبيئية  4

 42 إل مجـــــــــــايل 

 إملعامالت إلعلمية لس امترة الاس تبيان: 

 إحملتوى:   صدق - أ وًل 

ابلتأ كد من صدق إس امترة الاس تبيان عن طريق صدق إحملمكني وذكل بعرض إس امترة الاس تبيان يف صورهتا إملبدئية عىل مجموعة   انقام إلباحث

س بة للعبارإت  من إحملمكني، وإذلي يقع موضوع إدلرإسة يف ختصصهم وذكل بغرض إلتأ كد من أ ن الاس تبيان حيقق إلهدف إذلي مصم من أ جهل ومن إلصياغة إملنا

ور إخلاص  مالمئهتا للمحاور، وكذكل إ ضافة أ و حذف أ و تعديل إحملاور وإلعبارإت إملقرتحة، حيث تفضلوإ بتعديل صياغة بعض إلعبارإت، وإستبعاد إحملومدى  

( يوحض الاس تبيان  1( عبارة، مرفق )31( حماور، وقد بلغت عدد عبارإت الاس تبيان ) 3وبناًء عىل ذكل مت حتديد حماور الاس تبيان يف )ابملتغريإت إلبيئية، 

 .يف صورته إلهنائية

 

 ( 1جدول ) 
 إلهنائية إحملاور إملقرتحة وعدد عبارإت الاس تبيان يف صورهتا  

 عدد إلعبارإت  إحملاور إملقرتحة  م 

 11 إملتغريإت إلشخصية  1

 12 إملتغريإت إل دإرية  2

 8 إملتغريإت الاجامتعية  3

 31 إل مجـــــــــــايل 
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 الاتساق إدلإخيل:   صدق - اثنياً 

حبساب صدق الاتساق إدلإخيل، وذكل بتطبيق إس امترة الاس تبيان عىل عينة إس تطالعية قوإهما    انللتحقق من صدق الاس تبيان قام إلباحث

ليه إلعبارة كام يتضح إل ساس ية، وذكل عن طريق حساب الارتباط بني إلعبارة ومجموع إحمل( فردإً ممثةل جملمتع إدلرإسة، ومن خارج إلعينة  11) ور إذلي تنمتي إ 

 (. 2يف جدول )

 ( 2جدول ) 
 11ن=                              لعبارإت الاس تبيان      تساق إدلإخيل ومعامل أ لفالكرونباخ معامل الا                                        

 معامل أ لفا لكرونباخ  معامل الاتساق إدلإخيل  حمتوى إلعبارة  رمق إلعبارة  إحملاور 

 إحملور إل ول 

 **   0.782 هل تشعر ابل رهاق بسبب كرثة إلعمل؟ 1

0.8864 

 **   0.767 هل تعمل لساعات أ طول من زمالئك؟  2
 **   0.841 هل تقيض إلوقت ابلطريقة إليت ترغهبا فعاًل؟  3
 **   0.704 هل ترتب إل عامل إملطلوبة وفقًا ل مهيهتا؟  4
 **   0.776 جتد إلوقت إلاكيف لقضاء وقت طيب مع أ رستك؟هل ل  5
 **   0.816 هل تشعر ابلتوتر عند ظهور مشالكت يف إلعمل؟ 6
 **   0.815 هل تشعر بأ ن هناك ضغوطًا من حيث إلوقت عىل معكل؟ 7
 **   0.759 هل تشعر ابذلنب عندما تغادر إلعمل مبكرإً من حني ل خر؟  8
 **   0.815 ل هناء بعض أ عامل إلزمالء يف بعض إل حيان؟ هل تضطر  9

ليك؟  10  **   0.747 هل تشعر بعدم كفاية إلوقت إملتاح لتنفيذ إلعمل إملولك إ 
 **   0.813 هل ل متكل إلقدرة عىل إلرفض وقول ل عندما جيب عليك ذكل؟  11

 إحملور إلثاين 

 **   0.840 بوضوح؟ هل ل توجد دلمي قامئة أ هدإف مكتوبة   12

0.8709 

 **   0.754 هل ختطط وتضع جدوًل زمنيًا لوقتك عىل أ ساس يويم أ و أ س بوعي؟ 13
ىل أ خر؟  14  **   0.731 هل شعرت ابلتقصري يف تنظمي وقتك وترتيبه من أ ن إ 
 **   0.783 هل شعرت بعدم إلتحمك يف مكية إلوقت إذلي تقضيه يف أ عامل روتينية؟  15
 **   0.816 حددت بدقة ما جيب أ ن تفوضه لل خرين من أ عامل؟ هل  16
 **   0.799 هل تقوم بأ دإء إلعمل بناًء عىل ترتيب إل ولوايت؟ 17
 **   0.785 هل تشعر بأ نك حترض إجامتعات كثرية بدون فائدة مرجوة؟ 18
 **   0.821 هل تشعر أ ثناء إلعمل بأ نك يف س باق مع إلزمن؟ 19
ىل حضور إجامتع غري حمدد هل وقتًا مس بقًا؟هل تضطر  20  **   0.745 أ حيااًن إ 
 **   0.766 هل شعرت بأ ن هناك قصورإً لالتصالت إلتنظميية دإخل إلعمل؟  21
 **   0.796 هل تشعر بأ ن هناك معلومات غري اكمةل تعوق سري إلعمل؟  22
 **   0.828 هبا؟هل جتد صعوبة غالبًا يف تنفيذ إل عامل إليت تلكف  23

 إحملور إلثالث 

 **   0.794 هل ل تس تطيع إلتحمك بفاعلية يف إل شخاص إذلين يزورنك دون ميعاد سابق؟  24

0.8458 

ىل إلعمل؟  25  **   0.693 هل تشعر أ ن بعض إلتوتر من مشالكتك إلعقلية يف بعض إل حيان ينتقل معك إ 
إملاكملات   26 عىل  إلرد  ترفض  أ و هل  إملناقشات  بعض  يف  مشغوًل  تكون  عندما  إلتليفونية 

 إل نشطة إملهنية؟ 
0.746   ** 

جناز معكل إملكتيب؟  27 ىل الاعتذإر لل صدقاء أ و إل قارب حىت تمتكن من إ   **   0.806 هل تضطر أ حيااًن إ 
إل خرون  هل ل تس تطيع إلتحمك يف إجلدول إلزمين إذلي وضعته لنفسك وذكل حىت ل يضيع   28

 أ وقاهتم يف إنتظارك؟ 
0.812   ** 

 **   0.753 هل تعتقد أ نه من إملفيد حتديد وقت للزايرإت وإملقابالت إليت تبتعد عن هدف إلعمل؟  29
 **   0.786 هل ل تس تطيع إلتنس يق بني معكل وأ مورك إحلياتية إل خرى؟ 30
 **   0.857 ؟ ولدلرإسة وخدمة إجملمتعتك يك وقت للعمل عىل رفع مس توى كفاءهل ل يوجد دل 31

 0.576=  0.05* معنوي عند مس توى    0.708=    0.01* معنوي عند مس توى  
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( جدول  من  إلعبارة(،  2يتضح  درجة  حذف  بعد  ليه  إ  تنمتي  إليت  للمحور  إللكي  إجملموع  مع  إلعبارة  إرتباط  )معامل  الاتساق  مبعامل  وإخلاص   )
ىل    0.704لعبارإت حماور الاس تبيان، أ ن معامل الاتساق إدلإخيل للعبارإت يف إحملور إل ول قد بلغ ما بني )كرونباخ  ومعامل أ لفا   (، كام بلغ معامل  0.841إ 

ىل    0.731(، ويف إحملور إلثاين قد بلغ ما بني )0.8864)  خ لكرونباأ لفا   (، ويف إحملور إلثالث قد بلغ ما بني  0.8709) كرونباخ  (، كام بلغ معامل أ لفا  0.840إ 
ىل    0.693) )0.857إ  بلغ معامل أ لفا كرونباك  كام  عند مس توى  0.8458(،  وهذه إلقمي معنوية  وثيقًا ابحملور  ، مما يؤكد أ ن إلعبارإت ترتبط  0.01(،  إرتباطًا 

ليه، وأ هنا تقيس ما يقيسه إحملور، وذلكل فهيي تسامه يف بناء إحملور وتقيس ما وضعت من أ جهل، وذلإ فهيي تتسم   ابلصدق إذلإيت وأ يضًا  إل ول إذلي تنمتي إ 
ضافة ل ي عبارة يف أ ي حمور من كرونباخ تتسم ابلثبات وإلتجانس وفق قمي معامل أ لفا   . إملمكن أ ن يؤثر سلبيًا يف بناء إحملور. ، وأ ي حذف أ و إ 

 الاس تبيان:   ثبات - اثلثاً 

 ( 3جدول ) 

 11ن=                   معامالت الارتباط بني إلتطبيق إل ول وإلثاين حملاور الاس تبيان                          

 إدلللت إل حصائية 
 

 إحملاور 

 إملتوسطنيإلفرق بني  إلتطبيق إلثاين  إلتطبيق إل ول
 قمية ت 

معامل  
الارتباط  

 ±ع س ±ع س ±ع س )إلثبات(

 0.968 0.17 0.59 0.02 1.70 18.04 1.59 18.02 إحملور إل ول 
 0.946 0.94 0.85 0.16 1.05 19.52 1.21 19.77 إحملور إلثاين

 0.924 0.25 0.79 0.04 1.22 11.60 1.24 11.62 إحملور إلثالث 

 2.26=   0.05معنوي عند مس توى 

( جدول  من  إلتطبيق 3يتضح  بني  الارتباط  ومعامل  الاس تطالعية  إدلرإسة  جملموعة  إلثاين  وإلتطبيق  إل ول  إلتطبيق  بني  ابلفروض  وإخلاص   )
ىل   0.17ل جياد ثبات حماور الاس تبيان إخنفاض قمية ت إلفروق بني إلتطبيقني، حيث بلغت قمية ت ما بني ) من قمية ت إجلدولية  (، وهذه إلقمي أ قل  0.94إ 

ىل  0.924، كام يتضح إرتفاع قمية معامل إلثبات، وإليت بلغت ما بني )0.05عند مس توى   (. 0.968إ 

 عرض ومناقشة إلنتاجئ: 

 : مبتغري إلشخصية عرض ومناقشة إلنتاجئ إملرتبطة    – أ وًل  
 ( 4جدول ) 

 إحملور إل ول إلتكرإر وإلنس بة إملئوية لس تجاابت عينة إدلرإسة عىل عبارإت  
 22= ن                                                  إلشخصية(  )إملتغريإت                                                           

 رمق إلعبارة 
ىل حد ما  موإفق   غري موإفق  إ 

إملتوسط   مربع اكي 
 إحلساب 

إلنس بة  
إملئوية  
 للموإفقة 

 إلرتتيب 
 إلنس بة%  إلتكرإر  إلنس بة%  إلتكرإر  إلنس بة%  إلتكرإر 

1 17 77.27 4 18.18 1 4.55 19.73   * 1.73 86.36 1 
2 15 68.18 6 27.27 1 4.55 13.73   * 1.64 81.82 6 
3 16 72.73 6 27.27 0 0.00 17.82   * 1.73 86.36 1 
4 17 77.27 4 18.18 1 4.55 19.73   * 1.73 86.36 1 
5 14 63.64 7 31.82 1 4.55 11.55   * 1.59 79.55 9 
6 14 63.64 7 31.82 1 4.55 11.55   * 1.59 79.55 9 
7 15 68.18 5 22.73 2 9.09 12.64   * 1.59 79.55 9 
8 17 77.27 4 18.18 1 4.55 19.73   * 1.73 86.36 1 
9 15 68.18 6 27.27 1 4.55 13.73   * 1.64 81.82 6 

10 16 72.73 4 18.18 2 9.09 15.64   * 1.64 81.82 6 
11 16 72.73 5 22.73 1 4.55 16.45   * 1.68 84.09 5 
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 5.99=   0.05معنوي عند مس توى 

)يتضح   جدول  وجود  5من  إلشخصية(،  )إملتغريإت  إل ول  إحملور  عبارإت  عىل  إدلرإسة  عينة  لس تجاابت  إملئوية  وإلنس بة  ابلتكرإر  وإخلاص   )

ىل   11.55إلعبارإت دإخل إحملور، حيث بلغت قمية مربع اكي ما بني )فروق بني إل جاابت يف   لصاحل من    0.05( وهذه إلقمية معنوية عند مس توى  19.73إ 

ىل  79.55أ جابوإ بنعم، كام بلغت نس بة إملوإفقة ما بني )  %(. 86.36% إ 

ىل وجود فروق ذإت  1،  2،  3،  4،  5،  6،  7،  8،  9،  10،  11نتاجئ إلعبارإت )حيث أ شارت   دلةل معنوية لصاحل إذلين وإفقوإ عىل )إلشعور  ( إ 

لوقت مع إل رسة،  ابل رهاق بسبب كرثة إلعمل، وإلعمل لساعات طويةل، وهل تقوم برتتيب إل عامل إملطلوبة وفقًا ل مهيهتا، عدم وجود إلوقت إلاكيف لقضاء إ

كفاية إلوقت  إر أ حيااًن ل هناء بعض أ عامل إلزمالء، وإلشعور بعدم إلشعور ابلتوتر عند ظهور مشالكت، إلشعور بضغوط إلعمل من حيث إلوقت، الاضطر 

 . (إملتاح لتنفيذ إلعمل، وعدم إلقدرة عىل إلرفض وقول ل عندما جيب عليك ذكل 

هامًا يف  أ نه ميكن إلقول بأ ن إلفرد هو إملس ئول وإذلي يسامه يف خلق قمية إلوقت، وأ ن إملتغريإت إلشخصية تلعب دورإً مؤثرإً و   انويرى إلباحث

د هل أ ن ينظم وقته  إلقدرة عىل إلس يطرة عىل إلوقت إملتاح للعمل ومتثل ضغوطًا ل ميكن إلتقليل من أ اثرها عىل إلوقت وإستامثره بشلك أ فضل، وأ ن إلفرد لب

 بطريقة فعاةل، حىت يس تطيع أ ن حيقق إل هدإف الاجامتعية وإلشخصية بدقة وفعالية. 

م( أ نه تمتثل هذه إملشلكة بصفة أ ساس ية يف عدم كفاية إلوقت إملتاح دلى بعض إل فرإد لتنفيذ لك إملهام  2010)ويف هذإ إلصدد يذكر أ محد غنمي  

لهيم، وابلتايل فا هنم ل يس تطيعون بيرس أ و سهوةل تنفيذ لك ما يتوقعونه ل نفسهم أ و يتوقعه إل فرإد إل خرون مهنم، ويوحض ذكل أ ن هؤلء    وإل نشطة إملولكة إ 

 ( 30، 29:  2ميتلكون إلقدرة عىل إلتعامل مع إل وقات إملتاحة دلهيم بكفاءة وفعالية. ) إل فرإد ل 

عبيدإت ) ىل إختالف يف إستامثر  2007ويشري سهيل  وطبيعة معلها، يؤدي إ  وجحم إملؤسسة  وأ مناط سلوكهم  م( أ ن إختالف خشصيات إلقادة 

ىل إ ضافة إلقادة للوقت، وأ ن بعض إلقادة بطبعهم   ( 30: 10إلوقت، ويكون رخيصًا دلهيم ويس تخدمونه دون حتديد لل ولوايت )مييلون إ 

م( أ ن من إلعادإت إلسلبية يف تعامل إل فرإد مع إلوقت ويمتثل يف قيام بعض إملس ئولني ابملنظمة مبامرسة بعض إل عامل  2010بيامن يذكر أ محد غنمي )

ىل مرؤوس هيم، وذكل إعتقادإً مهنم بعدم توفر إ لهيم ابجلودة إملطلوبة، ويرتتب عىل ذكل  إملناط هبا إ  لقدرة دلى هؤلء إملرؤوسني عىل إلقيام هبذه إل عامل إملولكة إ 

هدإر وقت هؤلء إملس ئولني يف إلقيام مبهام غريمه ) ول شك  ( 35: 2إ 

( ش يخة  أ بو  اندر  حيامن يكون ذكل م2009ويشري  "ل"  يقول  بأ ن  إملدير  وقت  إلطرق حلفظ  أ مه  من  وإحدة  أ ن  يف  م(  "نعم"  ناس بًا، فا ن قال 

دإرته )   ( 172: 15إلوقت إذلي اكن جيب عليه أ ن يقول "ل" فذكل يعين أ نه ليس مس ئوًل عن وقته ول معنيًا اب 

( وإملمتثةل يف عدم قدرة بعض  2010ويضيف أ محد غنمي  وإملتغريإت إلشخصية  دلى إل فرإد إلعوإمل  م( أ ن من إل س باب إلفرعية لضياع إلوقت 

 ( 39، 38: 2عىل قول لكمة "ل" لل خرين. )إل فرإد 

إلباحث وأ ن    انويفرس  بفعالية  للوقت  دإرهتم  إ  وطريقة  أ سلوب  عىل  تؤثر  إليت  إلشخصية  إلعادإت  بعض  من  يعانون  إملديرين  من  كثريإً  بأ ن  ذكل 

إلعادإت إلشخصية، وهذإ معل  من بعض   إلبعض مهنم ل يرغبون يف إلتعرف عىل أ س باب مضيعات إلوقت هبدف إلتخلص مهنا؛ ل ن ذكل يتطلب إلتخلص
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ؤثر يف  شاق وصعب عىل إلبعض إذلين يفضلون إس مترإر إلوضع عىل ما هو عليه، دون الاس تجابة دلوإعي إلتغيري، ونس تطرد يف مناقشة إلشخصية كعامل م

دإرة إلوقت إلكثري من إلصعوبة، ومصدر  إس تخدإم إملدير لوقته، وهنا نعود فنؤكد أ ن خشصية إملدير تؤثر عىل توجهيه للوقت، فيدعي بعض إمل ديرين أ ن يف إ 

عادة إلنظر يف عادإهتم، وموإهجة أ نفسهم، وهذإ يتطلب أ ن تتحلل من    ذكل يمكن يف تأ ثر هؤلء إل شخاص بعادإهتم إلشخصية ل ابلوقت، وذلكل فا ن علهيم إ 

ذ أ ن خشصيتك يه إليت حتدد قد بغية حتقيق أ هدإفك، إ  بعني  إلعادإت غري إملناس بة،  ىل إلوقت  ميكن تغيريه، فاذلين ينظرون إ  بتغري ما  رتك عىل أ ن تقوم 

جنازإت كثرية يف حياهتم إلشخصية وإملهنية.  الاهامتم مه إذلين حيققون إ 

 : تغريإت الادإرية عرض ومناقشة إلنتاجئ إملرتبطة ابمل   - اثنياً 

 ( 5جدول ) 
 عبارإت إحملور إلثاين إلتكرإر وإلنس بة إملئوية لس تجاابت عينة إدلرإسة عىل  

 22ن=     إل دإرية(   )إملتغريإت  

 رمق إلعبارة 
ىل حد ما  موإفق   غري موإفق  إ 

إملتوسط  مربع اكي 
 إحلساب

إلنس بة 
إملئوية  

 للموإفقة 
 إلرتتيب 

 إلنس بة% إلتكرإر إلنس بة% إلتكرإر إلنس بة% إلتكرإر

12 14 63.64 7 31.82 1 4.55 11.55  * 1.59 97.55 5 
13 16 72.73 5 22.73 1 4.55 16.45  * 1.68 84.09 3 
14 15 68.18 5 22.73 2 9.09 12.64  * 1.59 79.55 5 
15 14 63.64 7 31.82 1 4.55 11.55  * 1.59 79.55 5 
16 17 77.37 4 18.18 1 4.55 19.73  * 1.73 86.36 1 
17 15 68.18 5 22.73 2 9.09 12.64  * 1.59 79.55 5 
18 17 77.27 4 18.18 1 4.55 19.73  * 1.73 86.36 1 
19 14 63.64 7 31.82 1 4.55 11.55  * 1.59 79.55 5 
20 16 72.73 4 18.18 2 9.09 16.64  * 1.64 81.82 4 
21 14 63.64 7 31.82 1 4.55 11.55  * 1.59 79.55 5 
22 15 68.18 5 22.73 2 9.09 12.64  * 1.59 79.55 5 
23 14 63.64 7 31.82 1 4.55 11.55  * 1.59 79.55 5 

 5.99=    0.05معنوي عند مس توى  

( وإخلاص ابلتكرإر وإلنس بة إملئوية لس تجاابت عينة إدلرإسة عىل عبارإت إحملور إلثاين )إملتغريإت إل دإرية(، وجود فروق  5يتضح من جدول ) 

ىل   11.55ما بني ) بني إل جاابت يف إلعبارإت دإخل إحملور، حيث بلغت قمية مربع اكي  لصاحل من أ جابوإ    0.05( وهذه إلقمية معنوية عند مس توى  19.73إ 

ىل 79.55بنعم، كام بلغت نس بة إملوإفقة ما بني )  %(. 86.36% إ 

ىل وجود فروق ذإت دلةل معنوية لصاحل إذلين  12، 13، 14، 15، 16، 17، 18،  19،  20، 21،  22، 23حيث أ شارت نتاجئ إلعبارإت ) ( إ 

عىل )رضورة توإفر قامئة أ هدإف مكتوبة بوضوح، رضورة وضع جدول زمين للوقت، تقليل مكية إلوقت إذلي تقضيه يف أ عامل روتينية، هل حددت  وإفقوإ  

  ن، حضور بدقة ما جيب أ ن تفوضه لل خرين، هل تقوم برتتيب إل ولوايت، هل حترض إجامتعات كثرية بدون فائدة مرجوة، هل تشعر بأ نك يف س باق مع إلزم 
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إل عامل  إجامتعات   تنفيذ  يف  صعوابت  وجود  إلعمل،  سري  تعوق  اكمةل  غري  معلومات  هناك  إلتنظميية،  لالتصالت  قصور  هناك  سابق،  موعد  حتديد  بدون 

 . (إمللكف هبا

ليه اندر أ بو ش يخة ) وإًء أ اكن  م( أ ن وضع أ هدإف وإحضة يه إملقدمة إل وىل حلسن توظيف إلوقت إملتاح، وس2009وهذإ يتفق مع ما أ شار إ 

دإرة دإرة إلوقت إلوظيفي فا ن إل هدإف تظل إملفتاح إلرئييس ل ي هجد رش يد، فبال هدإف تصبح إ  دإرة إلوقت إلشخيص، أ و اب  إلوقت ممكنة،   إل مر متعلقًا اب 

دإرة إلوقت يصبح حتقيق إل هدإف ممكنًا كذكل. )   ( 116: 15واب 

حتديد إل هدإف بدقة ووضوح، وأ ن معظم إلناس ل ميتلكون حكامً دقيقًا للوقت   ويضيف اندر أ بو ش يخة أ ن نقطة إلبدء يف ختطيط إلوقت يه

متام إلنشاط، ويضعون يف غالب إل حيان وقتًا أ قل لتنفيذ إل نشطة، وأ ن إملدخل إملناسب لتخطيط إلوقت هو أ ن جتزأ  إل هدإ ف إل س بوعية  إذلي يس تغرقه إ 

ىل أ نشطة، وأ ن حيدد إلوقت إلالزم ل متام لك نشاط  ( 137، 135: 18وفق خطط أ س بوعية ويومية )  إ 

س ناد إملهام إلروتينية لبعض مرؤوس هيم للقيام هبا نيابة عهنم، ل نه يرتتب عىل ذكل ول شك  2010ويشري أ محد غنمي ) م( أ نه جيب عىل إملس ئولني إ 

هدإر إلوقت إملتاح دلى هؤلء إملس ئولني وابلتايل فقدإن إلرتكزي عىل إل مور أ و إملهام ذإ  ( 34: 2ت إل ولوية وإل مهية إملرتفعة. )إ 

م( أ ن بعض إل فرإد يقومون بتفويض سلطاهتم وتمتثل هذه إلعادة إلسلبية يف تعامل إل فرإد مع إلوقت يف عدم ميل  2010ويضيف أ محد غنمي )

لء إملس ئولني بأ نفسهم عىل إملوقف وإل مساك  هؤ  بعض هؤلء إل فرإد إملس ئولني ابملنظمة لتفويض بعض سلطهتم لبعض مرؤوس هيم، وذكل سعيًا ورإء س يطرة

 ( 34:  2ساعة يوميًا )  12إل مور همام يلكفهم هذإ إل مر من هجد ومشقة إلعمل إملتوإصل ل كرث من  بزمام 

وقته جيدإً، وهو  م( أ ن إلرئيس إذلي ينفق إلوقت يف إلقيام ابل نشطة إليت يس تطيع إملرؤوس أ ن يقوم هبا ل يدير 2009ويؤكد اندر أ بو ش يخة )

 ( 264:  15ابلتايل مدير غري انحج. )

ليه سهيل عبيدإت ) م( أ ن من عوإمل ضياع إلوقت زايدة عدد الاجامتعات عن إحلد إملعقول، مما جيعلها ملكفة  2007وهذإ يتفق مع ما أ شار إ 

ة إلتصال، حيث تعد إملعلومات من إل مهية ومبثابة جحر  من حيث إجلهد وإملال ومضيعة للوقت، وأ ن من عوإمل ضياع إلوقت عدم كفاية إملعلومات وأ نظم

ىل ضياع إلوقت. )  ( 17:  10إلزإوية يف معل إملدير، فتأ خر وصولها أ و عدم دقهتا يؤدي إ 

وقت  أ ن إملتغريإت إل دإرية ل تقل أ مهية عن إملتغريإت إلشخصية يف كوهنا عنرص مؤثر وحيوي يف حماوةل إلتغلب عىل مضيعات إل انويرى إلباحث

ل   وذكل  إل ولوايت،  حتديد  ميكن  حىت  جنازها  إ  إملطلوب  لل عامل  قامئة  حتديد  يف  يه  هنا  ابلعتبار  إجلديرة  إملسأ ةل  وأ ن  علهيا،  يس تطيع وإلس يطرة  ل  من  ن 

ىل أ مه  ية إلتفويض إلفعال يف رسعة  حتديد أ ولوايته ل يس تطيع إلتحمك يف وقته، وأ ن إلتخطيط للوقت يقلل من إلوقت إلضائع إملهدور، وهنا جيب إل شارة إ 

ىل الاجامتع إلفعال بأ نه هو إذلي ىل إجلهات إلعليا إليت فوضت إلسلطة، وأ نه جيب إلنظر إ  حيقق إل هدإف    إلبت يف إل مور وإختاذ إلقرإرإت دون إلرجوع إ 

ىل ختطيط وتنظمي  إملرجوة من عقده يف أ قرص وقت، وأ نه جيب   وتوجيه ورقابة، حىت تأ يت إلنتاجئ حمققة مع ما يبذل إلتعامل مع الاجامتعات كعملية حتتاج إ 

 من هجد وينفق علهيا من وقت. 

 : تغريإت الاجامتعية عرض ومناقشة إلنتاجئ إملرتبطة ابمل   - اثلثاً 
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 ( 6جدول ) 
 إلتكرإر وإلنس بة إملئوية لس تجاابت عينة إدلرإسة عىل عبارإت إحملور إلثالث 

 22)إملتغريإت الاجامتعية(      ن= 

 إلعبارة رمق  
ىل حد ما  موإفق   غري موإفق  إ 

إملتوسط   مربع اكي 
 إحلساب 

إلنس بة  
إملئوية  

 للموإفقة 
 إلرتتيب 

 إلنس بة%  إلتكرإر  إلنس بة%  إلتكرإر  إلنس بة%  إلتكرإر 

24 14 63.64 7 31.82 1 4.55 11.55   * 1.59 79.55 4 
25 17 77.27 4 18.18 1 4.55 19.73   * 1.73 86.36 1 
26 15 68.18 6 27.27 1 4.55 13.73   * 1.64 81.82 2 
27 14 63.64 5 22.73 3 13.64 9.36   * 1.50 75.00 7 
28 15 68.18 4 18.18 3 13.64 12.09   * 1.55 77.27 6 
29 14 63.64 5 22.73 3 13.64 9.36   * 1.50 75.00 7 
30 16 72.73 4 18.18 2 9.09 15.64   * 1.64 81.82 2 
31 15 68.18 5 22.73 2 9.09 12.64   * 1.59 79.55 4 

 5.99=    0.05معنوي عند مس توى  

وجود  6يتضح من جدول ) عبارإت إحملور إلثالث )إملتغريإت الاجامتعية(،  عينة إدلرإسة عىل  وإخلاص ابلتكرإر وإلنس بة إملئوية لس تجاابت   )

ىل    9.36اكي ما بني )فروق بني إل جاابت يف إلعبارإت دإخل إحملور، حيث بلغت قمية مربع   لصاحل من    0.05( وهذه إلقمية معنوية عند مس توى  19.73إ 

ىل  75.00أ جابوإ بنعم، كام بلغت نس بة إملوإفقة ما بني )  %(. 86.36% إ 

)عدم  24،  25،  26،  27،  28،  29،  30،  31حيث أ شارت نتاجئ إلعبارإت ) وإفقوإ عىل  وجود فروق ذإت دلةل معنوية لصاحل إذلين  ىل  ( إ 

ىل إلعمل، رفض إملاكملات إلتليفونية أ ثناء الانشغال يف إلعمل، الاضإلقد طرإر لالعتذإر لل قارب  رة عىل إلتحمك يف إلزايرإت إملفاجئة، أ ن إلتوتر إلعائيل ينتقل إ 

جناز إلعمل، عدم إلقدرة يف إلتحمك يف إجلدول إلزمين، عدم الاس تطاعة عىل إلتنس يق بني إلعمل وإل   مور إحلياتية إل خرى، عدم وجود  وإل صدقاء من أ جل إ 

 وقت لرفع مس توى إلكفاءة وإدلرإسة وخدمة إجملمتع(. 

نه ل يس تطيع أ ن يقيض عىل مشلكة إلزإئرين  2009وهذإ يشري اندر أ بو ش يخة ) نسان، وإل نسان إجامتعي بطبعه، وابلتايل فا  م( أ ن إملدير هو إ 

ىل أ ن يكون مقبوًل دلى إل رئيس وإلزمالء وإملرؤوسني وإجملمتع حاجة لها أ مهيهتا يف سمل حاجاته، وعىل ذكل فليس إلهدف إلقضاء  متامًا همام حاول، حفاجته إ 

لهيا عىل أ هنا جزء من وظيفته يس تدعي إلس يطرة عليه من خالل بعض إل لغاؤها، وابلتايل ينبغي أ ن ينظر إ  رتتيبات إل دإرية.  عىل إملقاطعات من هذإ إلنوع أ و إ 

(15 :166 ) 

ولكن كثريإً ما    ويضيف اندر وس يةل إتصال أ خرى،  أ بو ش يخة أ ن إس تخدإم إلهاتف لتحقيق أ هدإف معينة، يكون حينئٍذ أ كرث فعالية من أ ية 

دإرة وميكن أ ن يكون رمحة لها، وابلتايل فليست إلقضية هنا أ ن يكون إلهاتف أ   و ل يكون،  يكون وس يةل ل ضاعة إلوقت، وميكن أ ن يكون إلهاتف لعنة لال 

يف  كن أ ن جنعل منه أ دإة فعاةل لتحقيق إل هدإف، وأ ن إملدير يف أ ية منظمة يعيش حتت ضغط متعدد إملصادر وخمتلف إجلوإنب وإل بعاد، وعليه  بل كيف مي 

ميكن إس تخدإهما للتعامل مع  ظل هذإ أ ن   وتتعدد إل ساليب إليت  ىل إخنفاض مس توى إل دإء،  ولقد أ دت إلضغوط إل دإرية إ  ضغط  يتخذ إلقرإر إملناسب، 

 ( 307، 174:  15إلعمل، ومهنا إل دإرة إلفعاةل للوقت. )
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( غنمي  أ محد  غري 2010ويذكر  )إلزايرإت  ومهنا  الاجامتعية  وإملتغريإت  إلعوإمل  إل فرإد  دلى  إلوقت  ضياع  ىل  إ  تؤدي  إليت  إل س باب  من  أ ن  م( 

إلعالقات الاجامتعية(، وتعترب ممارسات إل فرإد بصفة عامة وإملديرين مهنم بصفة خاصة  إخملططة، إلتصالت إلهاتفية، إخلالفات إل رسية، إلعالقات إملهنية،  

دإرة أ و  :  2قاهتم إملتاحة دلهيم. )لعملية إلتخطيط وجدوةل إل نشطة إليومية وحتديد إل ولوايت إخلطوة إل وىل وإل كرث أ مهية لتحقيق لك من إلكفاءة وإلفعالية يف إ 

38-44 ) 

م( أ نه ل يوجد هناك أ سلوب وإجد يصلح للك إلناس، وأ ن لك فرد من إلبرش هل خصائصه وظروفه إخلاصة، ذلإ  2011ويشري سلامن زيدإن )

ن تستمثر  جيب عليه أ ن يكون مس ئوًل عن نفسه ويقوم بتنظمي وقته حسب حاجته هو، فالس تفادة من إلوقت إملتاح وإملوإهب إلشخصية إملتوفرة ينبغي أ  

لهيا يف حياتنا، مع إحملافظة عىل حتقيق إلتوإزن بني متطلبات إلعمل وإحلياة إخلاصة، ومن حاجات إجلسد وإلروح وإلعقل.  لتحقيق إل هدإف إملهمة   إليت نسعى إ 

(8 :156 ) 

دإرهتا عىل هيألك تنظميية تقوم بتحديد إل هدإف وإل نشطة إلالزمة لتح 2002ويضيف مسري عبد إمحليد ) قيقها، م( أ ن إلهيئات إلرايضية تعمتد يف إ 

ىل مجموعات متناسقة، حيث يتبني أ ن عنرص إلوقت من أ مه عنارص جناح أ ية هيئة تمتكن من إس تخدإمه وحسن توظيفه، فال وقت  وتقس مي تكل إل نشطة إ 

 ( 80، 79:  9سلعة حمددة وكس به ليس مس تحياًل، ولكن عندما يضيع فس تكون إس تعاضته مس تحيةل فيتعذر حتقيق    إل هدإف.) 

أ ن إملتغريإت الاجامتعية ل تقل أ مهية أ يضًا عن إملتغريإت إلسابقة سوإًء إملتغريإت إلشخصية أ و إملتغريإت إل دإرية، فلكنا يدرك    انويرى إلباحث

هدإره، فا ذإ مل يس تطع إملديرون إلتغلب عىل هذه إلعادإت إلسيئة فا هنم س ن ل هناء  وف يضطروأ مهية إملتغريإت الاجامتعية ودورها إملؤثر عىل ضياع إلوقت وإ 

ىل عدم حصوهلم عىل قسط من إلرإحة،   ضافًة إ  مما يؤثر  هذه إل عامل خالل عطالهتم إل س بوعية، إل مر إذلي س يعرضهم لضغوط وإلزتإمات عائلية أ خرى، إ 

متاهمم ل عامل هممة أ خ دإرهتم ل عامهلم، فاملس ئولني يتعرضون لكثري من إل مور إليت قد تعرقل إ  ىل تأ جيل أ و  عىل كفاءهتم وقدرإهتم يف إ  رى، وقد يدفعه ذكل إ 

دإرته للهيئة إلرايضية أ و أ ي هيئة أ خرى، ذلإ نؤكد عىل رضورة تنظمي إلوقت تباع أ فضل    تأ خري إل عامل إمللكف هبا ويكون ذلكل أ ثر سليب عىل طريقة إ  وإ 

إل هدإف  من  معدل  وأ عىل  فائدة  أ قىص  وحتقيق  منه،  والاس تفادة  إستامثره  ميكن  حىت  ل دإرته  من    إلطرق  إلتخفيف  عىل  يساعد  إلوقت  فتنظمي  إملرجوة، 

 كبري. إملشالكت وكذكل الاس تعدإد لها وتوقعها، فنحن ل نقول أ ن تنظمي إلوقت سيهنيي مجيع إملشالكت ولكن سيساعد عىل تقليصها وإحلد مهنا بشلك 

 الاس تنتاجات وإلتوصيات:  •

 : الاس تنتاجات - أ وًل 

 ما ييل:   ان وتفسريها إس تنتج إلباحث يف ضوء عرض إلنتاجئ ومناقش هتا  

مبجموعة من إملهام ذإت إلطابع إلشخيص وإل دإري والاجامتعي وإملرتبطة ابلوقت إرتباطًا وثيقًا    ونيقومرؤساء أ قسام إلنشاط بلكيات إجلامعة  أ ن  

 جلامعة، ومتثلت هذه الاس تنتاجات يف إل يت: ولها صفة الاس مترإرية، ويه رضورية لس مترإر إحلياة الاجامتعية هل، وكذكل ممكةل ل عامهل دإخل إ

 شعور ابل رهاق بسبب كرثة إلعمل لساعات طويةل.  مدلهيرؤساء أ قسام إلنشاط بلكيات إجلامعة  -

 . مهإلوقت إلاكيف لقضاء وقت طيب مع أ رس ونل جيدرؤساء أ قسام إلنشاط بلكيات إجلامعة  -
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 لتنفيذ إلعمل. إلشعور بأ ن هناك ضغوطًا من حيث إلوقت وكفايته  -

 إلشعور ابذلنب عند مغادرة إلعمل مبكرإً.  -

 الاضطرإر أ حيااًن ل هناء أ عامل إل خرين.  -

 عدم إلقدرة عىل إلرفض وقول "ل" عندما جيب عليك ذكل.  -

 . ل قسام إلنشاط   عدم وجود قامئة أ هدإف مكتوبة بوضوح  -

 . ابجلامعات عدم وجود جدول زمين ل دإرة إلوقت  -

 أ حيااًن حلضور إجامتعات غري حمددة مس بقًا وبدون فائدة مرجوة. الاضطرإر  -

 عدم إلتحمك بفاعلية يف إلزإئرين دون ميعاد سابق.  -

 عدم إلرد عىل إملاكملات إلتليفونية عند الانشغال يف إلعمل.  -

 عدم وجود وقت اكيف للعمل عىل رفع مس توى إلكفاءة وإدلرإسة وخدمة إجملمتع.  -

 إلتوصيات:   - اثنياً 

ن وجددت  أ ثناء إلعمل والالزتإم ابجلدإول إلزمنية إحملددة مبتنظمي وقهتن يقوم رؤساء أ قسام إلنشاط بلكيات إجلامعة جيب إ -  . إ 

جنازها عىل شلك أ ولوايت.  -  رضورة الاحتفاظ بقامئة إل ش ياء إل ساس ية إملطلوب إ 

 أ ن تكون إل هدإف حمددة ووإحضة.  -

 طلوبة. رضورة حتديد موإعيد اثبتة ل هناء إل عامل إمل -

 رضورة إعتبار إلوقت جزء ل يتجزأ  من إحلياة إخلاصة وإلعامة.  -

 إلعمل عىل إلتقليل من إل عامل إلروتينية قدر إملس تطاع.  -

 رضورة تفويض بعض إلسلطات.  -
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 :   قامئة إملرإجع 

 إلعربية:   إملرإجع - أ وًل 

برإهمي إلقعيد  .1  إملعرفة للتمنية إلبرشية، إلرايض.إلعادإت إلعرش للشخصية إلناحجة، دإر  :  ( 2002) إ 

):   ( 2010) أ محد غنمي  .2 إملعارص  إل دإري  إلفكر  للنرش  3سلسةل  إلعرصية  إملكتبة  إلوقت،  دإرة  إ  همارإت   )
 وإلتوزيع، إملنصور.

دإرة إلوقت يف بعض إل لعاب إمجلاعية إل ولميبية، رساةل ماجس تري غري منشورة،   ( 2001) أ محد محمود  .3 : تقومي إ 
 إلرتبية إلرايضية للبنني، إلقاهرة، جامعة حلوإن. لكية 

دريس  .4  : إلتفاوض، همارإت وإسرتإتيجيات، إدلإر إجلامعية للنرش وإلتوزيع، إل سكندرية. ( 2001) اثبت إ 

إلرتبية  ( 2004) جامل يوسف  .5 وفنون  لعلوم  أ س يوط  جمةل  إملرصية،  ابجلامعات  لل خصائيني  إدلإفعي  إلنسق   :
 إلثامن، لكية إلرتبية إلرايضية، جامعة أ س يوط، مارس. إلرايضية، إلعدد 

دإرة إلوقت مكدخل تقوميي للعملية إل دإرية مبديرايت إلش باب وإلرايضة، إجملةل إلعلمية  ( 2004) حازم عبد إلعظمي  .6 : إ 
 بلكية إلرتبية إلرايضية، جامعة أ س يوط. 

 حلمي إملنريي  .7

 عصام بدوي 
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 ادلورات الرايضية املدرس ية ودورها يف السمل اجملمتعي ابلسودان 

منوذجا م جبنوب دارفور  2018دورة    

 

د. نيازي محزه الطيب                                           د.  هويدا حيدر الش يخ محمود                                        أ . د عوض يس امحد محمود   

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ  

 مقدمة ادلراسة 
ال النشاط املدريس حيتل ماكنة مرموقة يف سمل الربامج   ن العامل اليوم ميوج ابلنظرايت الرتبوية املتباينة ورمغ زمخ تكل النظرايت ا  ا 

من   البد  والتعلميية.. ذلكل  الرتبوية  أ و  واملقررات  الآنية  وأآاثرها  العوملة  سلبيات  من  والقميية  واحلضارية  والثقافية  الروحية  اذلاتية  حتصني 
التعلميية.. مففهوم وظيفة املدرسة اليوم ال  املس تقبلية.. فأ مهية ال نشطة املدرس ية ال أ مهية املناجه  يقترص عىل التعلمي والتعمل    تقل شأ اًن عن 
ن الرتبية تس هتدف يف املقام ال ول حتقيق المنو ال مثل وال فضل للطفل من مجيع النوايح جسميًا  فقط بل مفهوهما أ وسع وأ مشل من ذكل ل  

 مةل قادرة عىل العطاء واال بداع. وذهنيًا ووجدانيًا وروحيًا ونفس يًا وخلقيًا.. لك هذا يصب يف بوتقة تكوين خشصية مزتنة ومتاك
انحجة   تربوية  برامج  بتوافر  ال  ا  هذا  يتحقق  وشامةل  ولن  متنوعة  ورايضة  مفتوح  مرسح  من  املدرس ية  ال نشطة  لتكل  مادي  ودمع 

قامة خماميت صيفية هادفة ومربجمة يسهم فهيا القطاع اخلاص بنصي  ب  وأ شغال فنية ويدوية ورحالت تعلميية وترفهيية ومعارض ثقافية وعينية وا 
اح متواصل ال جياد ش باب وجيل قادر عىل حتمل املسؤولية وال مانة وافر حىت نس تطيع حتقيق أ هداف تكل الربامج واملقررات الالصفية بنج 

رادة صلبة ال  تس تكني أ مام التحدايت والعقبات.  تلني وال بروح عالية ومهة واثبة وا 
عنـــد سارســـة الطالـــب لـــتكل ال نشـــطة املدرســـ ية يـــتعمل ابملورســـة والتهربـــة وتصـــقل مواهبـــ  وهواايتـــ  أ ثنـــاء  حـــتاك  العمـــ  مـــع  -

ـــ  ــ تقبلية..زمالئــــ    ســـــــا يكســـــــ وم خـــــــربات جديـــــــدة وعـــــــارب تربويـــــــة وهمنيـــــــة وعلميـــــــة تســـــــاعد  يف حيـــــــا م املســـــ
ععــل الطالــب أ رــ  قــراًب وتعلقــًا وحبــًا ملدرســ ت  ومعلميــ .. وأ رــ  قابليــة ملوااــة املواقــ  التعلمييــة والرتبويــة بــروح عاليــة وعزميــة  -

نساان.قوية تضطلع ا ىل بناء مس تقبل سلوء ابحليوية والنشا  ط واهلمة العالية من أ جل بناء الوطن أ رضًا وا 
سا  - لها  ساثةل  مل تكن  ن  ا  احلياة  مبواق   متباينة شبهية  تعلميية  مواق   للطالب  ال نشطة  علي      ئي تكل  التعمل واال قبال  علي  سهوةل  ترتتب 

ماكان م اليت  ينبغي مراعا ا عند اختيار أ وج  النشاط املناسب املالمئ  بصورة فاعةل تسهم يف  رتقاء مبس توى نضههم وقدرا م وهمارا م وا 
 لل عور واملرحةل ادلراس ية. 

 ( 12-م 2013)امحد الفقي  
 مشلكة ادلراسة 

بأ لواهنا وأ نواعها جبدها ولعوا   املدرسة جممتعا متاكمال يدرب النشء عىل حياة اجملمتعات  الطالبية ععل من  أ ن ال نشطة  ال شك 
قون  يا م مبا يالخبربا ا وعارهبا ويبث فهيم روح امجلاعة ويدرهبم عىل القيادة امجلاعية والتشاور والتعاون امجلاعي والتفا  املتبادل رو يدمع خشص 

من حتدايت، وما يقابلهم من مشالكت وما يتحملون  من مسؤوليات رو يعيهنم عىل تذوق ذكل اجلهد والعمل امجلاعي وتكل ال نشطة ععل  
اذلي  املدرسة خلية متفاعةل نشطة فهيا حيوية ، ومعل ، وعاوب .وتعيهنا عىل اجليل الصاعد بتدريب  علميا ومعليا وتوجهي  ا يل خدمة اجملمتع  

اقتناع القامئني علهيا بأ مهيهتا يف حي ذا طبقت هذه ال نشطة بأ ساليب وأ هداف سلمية تطبيقا معليا وعلميا مبنيا عىل  اة  يعيش في ، وخباصة ا 
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ص  صائالنشء وحياة اجملمتع وللنشاط الطاليب أ ثرا فعاال يف معلية الرتبية وهو يفوق أ حياان اثر التعلمي يف جحرة ادلراسة ، ويرجع ذكل ا يل خ
  النشاط اليت ال تتوافر بنفس القدر لتعلمي املواد ادلراس ية ، وذكل الن الطالب عنرص فعال يف اختيار نوع النشاط اذلي يشرت  في  ، ويف 

دواما     وضع خطة العمل وتنفيذها ، سا جيعل اال قبال علي  ممتزيا حبوس اشد سا يتوفر دلراسة املواد ادلراس ية ال مر اذلي يؤدي ا يل تعلمي أ ر 
 ابال ضافة ا يل ان  هيئي فرص تعمل املبادرة وتوجي  اذلات .  

لدلورات املدرس ية ومسامههتا يف ودورها يف السمل اجملمتعي  جمال الرتبية الرايضية املدرس ية ومن خالل املعرفة امليدانية    يفمن خالل العمل  
و ن تنعم ابلسالم و س تقرار    ،امنية سابقا  وانفالاتتحروب    من خالل فعاليا ا وخاصة بوالية جنوب دارفور هذه الوالية اليت شهدت

لها دور  يف السمل اجملمتعي حيث عمع طالب السودان هبا وشهدت املنطقة التنافس و خاء والتعارف    فادلورة املدرس ية اليت اقميت هبا
 وعية للنازحني . رساالت امهها  من و مان و س تقرار والعودة الطفرزت ادلورة العديد من  او 
 هدف ادلراسة :   
 منوذجا. م جبنوب دارفور 2018التعرف ع  ادلورات الرايضية املدرس ية ودورها يف السمل اجملمتعي ابلسودان دورة   

 تساؤل ادلراسة : 

 منوذجا. م جبنوب دارفور 2018ما دور الرايضية املدرس ية يف السمل اجملمتعي ابلسودان دورة  -
 اجملاالت :   
.  مرشفو ادلورات املدرس ية اجملال البرشى   -  

السودان .   والية جنوب دارفور املاكيناجملال  -  

م. 8201 الزمايناجملال  -  

 :   النظري  طار 
 :  أ هداف النشاط الراييض

عداد الشخصية   الراييضهيدف النشاط   اىل تعميق املفهوم ال مثل للرايضة يف صقل املواهب و ذيب النفوس وتقومي السلو  وا 
 اليت عمع اىل قوة العقل والروح قوة اجلسم واليت حث علهيا ادلين اال ساليم .  السوية املتوازنة

ىل التثقي  بأ هداف احلررة    الراييضرو هيدف النشاط   وأ نواعها واجلديد فهيا وطريقة اس تخدام عهزيا ا وتمنية    الرايضيةأ يضا ا 
ش باع رغبا م يف هذا اجملال حتت ا رشاف تربوي سلمي ا ضافة التقدمي أ نواع من الرايضات الش يقة اليت تمني    اللياقة البدنية دلى الطالب وا 

ا رشاف مبارش ومس متر مع    أ ن تمت مجيع الربامج الرايضية حتت  بعض اال عاقات البدنية والتكي  معها عىل  التنافس الرشي  وتساعد يف عالج 
  .  لزتام ابل خالق الرايضية العالية

 تس تخدهما تكل  اليتالتعرف عىل حضارة اجملمتعات من خالل معرفة الوسائل    أ ن  ميكن   الراييضرو يرى املهمتون بدراسة النشاط  
 .  ومس توايت املشاررة يف ال نشطة الرايضية السائدة يف اجملمتع عالقة وثيقة بني ثقافة اجملمتعاجملمتعات يف موااة وقت الفراغ وأ ن  توجد 

توجد اليوم ، وقد اهمت    اليت ميلكها اجملمتع ملقاومة املشالكت  جامتعية املتطورة    اليت أ حد أ فضل ال سلحة    الراييضويعد النشاط  
 . جامتعي البدنية و س تعانة بأ نشطة وقت الفراغ يف تقدمي التوجي  لتمنية الصحة واللياقة  الراييضال فراد ابلنشاط 

ن الرتبية الرايضية مل تعد جمرد تدريب بدىن أ و   مترينات لتحريك أ عضاء   ميارس  الفرد أ و امجلاعة عىل شلك تدريبات أ و  راييض ا 
لرتبية الفرد تربية اكمةل عن طريق نشاط وس يلت  ال وىل    حركية معينة بل هو حماوةل  اجلسم أ و بغرض التقوية العضلية أ و جمرد ارتساب همارة

 .حررة اجلسم
النشاط   النشاط    الراييضويعد  طريق  عن  وذكل   ، الرايضية  الرتبية  وسائل  وحسن    احلريكأ حد  الفرد  سلو   تعديل  هبدف 

 نفس يا بتمنية خشصية الطالب وجسونيا وعقليا واجامتعيا .  النوايحتنشئت  من اكفة 
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عداد الفرد للتكي  مع حيات   اليت يعد من أ   ال نشطة الرتبوية  الراييض  اط  رو أ ن النش  وجممتع  من خالل تمنيت  بدنًيا     دف ا ىل ا 
 .وعقلًيا ونفس ًيا واجامتعًيا

ن أ حد أ   أ هداف الرتبية الرايضية،    - املعريف و  المن  -الكفاية  جامتعية    -تمنية املهارات احلركية    -: تمنية للياقة البدنية  ه أ يضا فا 

 .تمنية القدرات العقلية 
أ هداف الرتبية الرايضية متنوعة أ ن  أ ن  يوجد عالقة  ذلكل يتضح  وثيقة   ومتعددة و مت ابجلوانب اخملتلفة لمنو الفرد، ومن مث جند 

تعد جزًءا الرايضية  فالرتبية  الرايضية،  والرتبية  الرتبية  بني  تسعى    تربط  ذ  ا  الرتبية  ال مهية يف  بدنًياابلغ  ل نشطهتا  املورسني  تمنية  وعقلًيا    ا ىل 
 .الستامثر أ وقات فراغهم يف نشاط بنّاء  تؤهلهم اليت ونفس ًيا واجامتعًيا، رو أ هنا تكس وم املهارات احلركية 

 :  املدريس أ هداف النشاط الراييض 
النشاط الراييض   ىل اال سهام يف حتقيق ال هداف العامة للرتبية البدنية يف مراحل التعلمي اخملتلفة من خالل ما    املدريسيسعى  ا 

 :ي 
 . نرش الوعي الراييض املوّج  ادلاعي ا ىل سارسة الرايضة لكسب اللياقة البدنية والنشاط ادلامئ وتقوية اجلسم - 1
درا  الُبعدوالنشا  غرس وترس يخ املفاهمي الصحيحة للرتبية البدنية  -  2 الرتبوي الصحيح    ط الراييض ومهنا العمل مبفهوم روح الفريق الواحد وا 

   للمنافسات الرايضية
كساهبم  تمنية  عاهات  جامتعية السلمية والسلو   -  3 الثـِّّقة ابلنفس وتمنية    القومي عن طريق بعض املواق  يف ال لعاب امجلاعية والفردية وا 

   الروح الرايضية
النفس املسا  -  4 التوتـُّر  من  التخلُّص  يف  النفس ية  واستنفاذوتفريغ  نفعاالت    مهة  احلاجات  ش باع  وا  الزائدة  والتكيُّ   جامتعي    الطاقة 

   وحتقيق اذلات
   تقدير أ مهية استامثر وقت الفراغ ببعض النشاطات الرايضية املفيدة - 5
ا عطائ   -  6 للُطالَّب عن طريق  البدنية  الكفاءة  السلمي رفع مس توى  القوام  ِّّي اجلسم وحتافظ عىل  تُمن اليت  المترينات  مناس بة من  ُجرعات          م 

  ( 41ص  -م  1998) لي  عبد العزيز زهران 

 مفهوم السمل  جامتعي: 
مل  السمل من السالم وأ صهل السالمة، أ ي: الرباءة والعافية والنجاة من العيوب والآفات وال خطار. ويطلق السمل بلغات  الثالث الّسِّ

مل والسملم عىل ما يقابل حاةل احلرب   ذا تساملت تسايرت  والرصاع. قالوالسَّ مل : الصلح، وتساملوا: تصاحلوا، واخليل ا  مل والسَّ  ابن منظور: الّسِّ
   ال  يج بعضها بعضا.

أ ي واملقصود ابلسمل  جامتعي لتقومي  املقاييس ال ساس ية  أ    :" حاةل السمل والوئام داخل اجملمتع نفس  وبني رشاحئ  وقواه. ومن 
ماكنية هنوض ، بيامن اهرتاؤها دالةل سوء و  جممتع، ختل ، يقول املفكر  تشخيص حاةل العالقات ادلاخلية في ، فسالمهتا عالمة عىل حصة اجملمتع وا 

جل ذكل اكن أ ول  أ  ماكل بن نيب: نس تطيع أ ن نقرر أ ن ش بكة العالقات ه العمل التارخيي ال ول اذلي يقوم ب  اجملمتع ساعة ميالده. ومن  
دلاخلية السلمية ه  معل قام ب  اجملمتع اال ساليم هو امليثاق اذلي يربط بني ال نصار واملهاجرين. مث يشري بن نيب ا ىل أ ن  رو اكنت العالقات ا

 نقطة  نطالق يف اترخي املسلمني، فا ن تدهورها اكن مؤرش السقوط و حنطاط"  
طار العداةل  جامتعية اليت تنبذ الرصاع بني فئات اجمل  ش باع سكن الحتياجات امجلاهري يف ا  متع،  "ا ن مفهوم ال من  جامتعي يمتثل يف أ قىص ا 

طار مقبول من التقبل والتعاون والشعور ابل من والسالم  جامتعي، ال مر اذلي يؤدي ا ىل ترتيب   وتوفر املناخ املالمئ ليك   يعيش اجملمتع يف ا 
 ( 2001ـ 6ـ15جريدة الرشق ال وسط  لش يخ حسن الصفاراالوالء)
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:  أ   مقومات السمل  جامتعي  

أ مام القانون، وينال لك ذي حق حق ، وال متيزي في  لفئة عىل أ خرى، ومثل هذا اجملمت  ع العدل واملساواة: اجملمتع اذلي يتساوى الناس في  
والزناع، اخلصومة  عىل  مس تعٍص  العدوان،  من  العرقية    أآمن  انامتءات   يف  املتنوع  اجملمتع  لفئات  املرشوعة  واملصاحل  احلقوق  أ يضا ضون  ومهنا 

وتش يع يف ربوع  معاين السالمة وال من، ودعوة اال سالم    وحيامن توجد هذه القمي يف اجملمتع تكون ضوان لقوت  وصالبت ،  وادلينية واملذهبية،
ىل دين أآخر، ويعيش يف رن   تتج  ذلكل بلك قوة، بل ه من أ ي دعاوى غريها يف الس نام واذلروة، فاال سالم يرعى حقوق من ينمتي ا 

  م(20/11/2013جريدة النبأ   أ محد مبار  سامل )    ساليم اجملمتع اال  

 : الرايضية لل نشطة الوظيفة  جامتعية  
تتيح تكل ال نشطة الفرص اخلصبة للمشاررة والتعاون والتعامل مع الآخرين سا يؤدي ا ىل مساعدة الطالب عىل التكي  مع احلياة،        

أ   العرقية  أ و  العنرصية  التفرقة  العالقات  جامتعية و بتعاد عن  أ مهيهتا يف تكوين  ا ىل  ا ضافة  للحياة بشلك عام،  و  فهيي جزء من اال عداد 
 ية وذكل من خالل العمل امجلاعي والتفاعل مع امجلاعة. ال انن 

ومن ال مثةل عىل ذكل ما ي :         

 تقوية العالقة بني املدرسة واجملمتع.  .1

 املسامهة يف التوفيق بني البيئة واجملمتع. .2

 التدريب عىل اخلدمة العامة.  .3

 التدريب عىل التعامل مع الآخرين.  .4

 التشهيع عىل ال عول امجلاعية.  .5

 م أآراء الآخرين وحرية التعبري عن الرأ ي. احرتا .6

 (     23م :ص1992تعمل التوفيق بني الصاحل اخلاص الفردي والعام امجلاعة .   )العصميي محمد،  .7

ادلراسات السابقة :    
براهمي صالح الهدهد دراسة /  1 لمتهيد  التارخيي   تضمن مهنج البحث  ي   ,   ": بعنوان الرتبية  سالمية وبناء السمل اجملمتعيم 2017 ا 

ا  النتاجئ  ، وجاءت  لبيان مصطلح الرتبية يف العرص احلديث واملصطلح القرأآين، والنبوي املقابل للرتبية، رو س يحدد مفهوم السمل  جامتعي
العهد املدين هو أ صدق الامنذج  وأ ن    ،أ ن السمل  جامتعي اكن أ ول أ هداف احلبيب ـ صىل هللا علي  وسمل حيامن قدم املدينة املنورةلتحدد  

 ميكن تصورها دون حتقيق السمل  جامتعي ظاهرا وابطنا.  قوة ادلوةل ال، رو أ ن عىل حتقيق السمل  جامتعي
,هدفت ادلراسة ايل التعرف ع  الرايضة    ": بعنوان الرايضة املدرس ية واثرها يف السمل اجملمتعي  م 2015  دراسة امحد ادم وعوض يس /  2

ا   توصلت ادلراسة يف  طالب , اداة مجع البياانت  س تبيان ,    100املدرس ية واثرها يف السمل اجملمتعي, املهنج وصفي, العينة عشوائية  
يف  أ يضا    تسهم الرايضة، و ادلورات املدرس ية تسهم يف تطوير الصفات  جامتعية، وأ ن  تسهم يف حتقيق السملاىل أ ن الرايضة  النتاجئ  

 الصلح و مان بني الطالب 
م بعنوان: "عالقة اشرتا  الطالب يف جوعات النشاط الطاليب ابل من النفس وال من  جامتعي املدريس  2001    مزنل العزني   دراسة   / 3

   . دلى طالب املرحةل الثانوية مبدينة الرايض 

كش  ادلراسة ا ىل حتديد العالقة بني مدى مشاررة الطالب يف ال نشطة ودرجة شعور  ابل من النفس و جامتعي املدريس، وال   ت هدف
عن الفروق املوجودة يف درجة الشعور ابل من النفس و جامتعي املدريس بني الطالب املشاررني يف ال نشطة وأ قراهنم غري املشاررني يف  

الوصفي،  النشاط   املهنج  ادلراسة  النفس   ,واس تخدمت  ال من  واس تبيان  لل رسة  الوضع  جامتعي  اس امترة  هو  أ داتني  البحث  ، واعمتد 
ا ىل وجوتوصلت   ال من و ادلراسة  مس توى  املشاررني يف  الطاليب وغري  النشاط  املشاررني يف  الطالب  بني  ا حصائية  دالةل  ذات  فروق  د 
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النشاط )ادلين   ووجود،  النفس و جامتعي املدريس لصاحل الطالب املشاررني ا حصائية بني الطالب املشاررني يف    -فروق ذات دالةل 
،  الكشفي( وغري املشاررني يف مس توى ال من النفس و جامتعي املدريس لصاحل الطالب املشاررني  -راييضال- جامتعي العلمي  -الثقايف

د فروق ذات دالةل ا حصائية يف مس توى ال من النفس و جامتعي املدريس بني الطالب املشاررني يف النشاط و وجاىل    أ يضا  وتوصلت 
 لنشاطات ال خرى . الثقايف واملشاررني يف النشاطات ال خرى لصاحل ا

  جراءات : 

.  الوصفياملهنج :   -  

اجملمتع :  مرشفو ادلورات املدرس ية . -  

ا مرشف 20:  عينة البحث عشوائية لعدد  العينة -  

التكرارات وقوة  جابة  .   املعاجلات اال حصائية:  

 اداة مجع البياانت : 

استبانة الباحث  و   اس تخدم  الباحث،  اعداد  من  السودان  اجملمتعي يف  ابلسمل  املدرس ية  الرايضة  بدور  مصمت عىل مخس  تتعلق 
  3واىل حد ما    4وبدرجة كبرية    5:بدرجة كبرية جدا     يتووزعت ادلرجات عىل النحو    امخلايسكرت(  ل عبارات واس تعان الباحث مبدرج )

 نة عىل املدربني .ودرجة ضئيةل جدا واحدة .ووزعت  ستبا 2درجة ضئيةل 
   عرض ومناقشة النتاجئ : 

م جبنوب دارفور 2018ما دور الرايضية املدرس ية يف السمل اجملمتعي ابلسودان دورة     تساؤل ادلراسة " لال جابة عىل  :عرض ومناقشة النتاجئ  
 " اس تخدم الباحثون معامل قوة  جابة مكعاجل احصايئ وفق اجلدول التايل : منوذجا

 يوحض قوة  جابة  ( 1)  دول اجل 

  جابة  قرب ايل    قوة  جابة  العبارات

 نوع  جابة  ادلرجة 

 بدرجة كبرية 4 3,38 ادلورات املدرس ية  دف للتعارف و خاء 

 بدرجة كبرية 4 3,55 املدرس ية يف ختفي  اجلرمية ابلوالية ادلورةسامهت 

 ايل حد ما 3 2,50 سامهت يف الطفرة  نشائية للمالعب

 بدرجة كبرية 4 4 لها دور يف العودة الطوعية للنازحني 

 ايل حد ما 3 2,55 سا   عالم يف ترس يخ السالم ابلوالية

 بدرجة كبرية 4 3,50 سامهت  نشطة وفعاليا ا والتشهيع يف السمل اجملمتعي

 بدرجة كبرية 4 4 سامهت يف احلرا   قتصادي ابلوالية 

 بدرجة كبرية 4 4 ابراز كرم الضيافة ابلوالية 

 ايل حد ما 3 2,50 سامهت يف نبذ احلروب 

 بدرجة كبرية 4 4 من طالب الوالية بلك  نشطة  الكبريةاملشاررة 

 بدرجة كبرية 4 3.40 املتوسط  جويل 
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 اعاله : ابلنظر ايل اجلدول  

 بدرجة كبرية  ( وه تقابل  جابة   4وهذه القمية اقرب ايل ادلرجة )(  4( اكنت ) ادلورات املدرس ية  دف للتعارف و خاء )  قوة اجابة- 

  ( وه تقابل  جابة 4 وهذه القمية اقرب ايل ادلرجة )(   4( اكنت ) املدرس ية يف ختفي  اجلرمية ابلوالية  ادلورة سامهت  وقوة اجابة ) -

  ( وه تقابل  جابة  وهذه القمية اقرب ايل ادلرجة )(  3( اكنت ) سامهت يف الطفرة  نشائية للمالعب وقوة اجابة )-

 بدرجة كبرية  ( وه تقابل  جابة 4وهذه القمية اقرب ايل ادلرجة )( 4( اكنت ) لها دور يف العودة الطوعية للنازحني وقوة اجابة )- 

 ,  ( وه تقابل  جابة  3وهذه القمية اقرب ايل ادلرجة )(  3( اكنت )  سا   عالم يف ترس يخ السالم ابلوالية وقوة اجابة )-

  ( وه تقابل  جابة  4وهذه القمية اقرب ايل ادلرجة )(  4( اكنت )سامهت  نشطة وفعاليا ا والتشهيع يف السمل اجملمتعيوقوة اجابة )-

  ,  ( وه تقابل  جابة  4وهذه القمية اقرب ايل ادلرجة )(  4 ( اكنت ) سامهت يف احلرا   قتصادي ابلوالية وقوة اجابة )-

 ,    ( وه تقابل  جابة   4ادلرجة )وهذه القمية اقرب ايل (  4( اكنت ) ابراز كرم الضيافة ابلوالية وقوة اجابة )-

  ( وه تقابل  جابة   3وهذه القمية اقرب ايل ادلرجة )(  3( اكنت ) سامهت يف نبذ احلروب وقوة اجابة )-

  ( وه تقابل  جابة  4وهذه القمية اقرب ايل ادلرجة ) (  4( اكنت ) املشاررة الكبرية من طالب الوالية بلك  نشطةوقوة اجابة )- 

  ( وه تقابل  جابة  4وهذه القمية اقرب ايل ادلرجة ) (4 )واجويل املتوسط ( لقوة  جابة للعبارات ) -  

مبدينة نياال حيث ان هذه    ان ادلورات لرايضية املدرس ية  خاصة ادلورة املدرس ية بوالية جنوب دارفور  وملناقشة هذه النتاجئ يري الباحث 
السمل    وانفالاتتاملنطقة شهدت سابقا حرواب   الرايضية يف  فعاليا ا  من  املدرس ية  تنعم ابلسمل و مان وقد سامهت ادلورة  امنية و ن 
املنطقة من طالب والقواعد اجملمتعية من مدارس وارس وحمليات يف   ل بناء الرايضية من مشاراكت كبرية    ال نشطةاجملمتعي من خالل ما افرزت   

وخالل ادلورة اختفت مظاهر العن  واجلرمية سا اكن هل  ذكل للتعارف و خاء    ل ثرحيث اكن    التسابق حنو املشاهدة التشهيع واملورسة
 لل من دور كبري يف العودة الطوعية للنازحني للمنطقة حيث شهدة املنطقة طفرة انشائية رايضية ابرز  عالم تكل الطفرة والرسائل  جيابية  

قتصادي ابملنطقة من انتعاش  سواق واجياد فرص العمل , اك ابرزت ادلورة احدي ا      احلرا و مان ابملنطقة حيث سا  ذكل يف  
بعثة يف ادلورة دورها   بأ رربطالب الوالية جوانب السمل اجملمتعي عسد يف كرم الضيافة لوفود ادلورة يف السكن والغذاء , وقد اكنت مشاررة 

املواهب يف لك   ابرزت  السمل اجملمتعي حيث  اهامتم ادلوةل ابلرايضة  يف حرا   سا ساعد ذكل يف  للتفوق  التشهيع   نشطة حيث وجدوا 
تنافس  ندية ابلسودان يف خمتل  رضوهبا, و من و مان و س تقرار من خالل ادلورة ونبذ احلروب   انديهتم يف مقة  فنجد  ابملنطقة 

 والعن  سا  رثريا يف السمل اجملمتعي .

 أ   النتاجئ : 
 املدرس ية  جبنوب دارفور سامهت يف ترس يخ السالم ونبذ العن  واحلروب / ادلورة  1
 /  فعاليات ادلورة املدرس ية سامهت ابلعودة الطوعية للمنطقة  2
 / ادلورة املدرس ية من خالل  نشطة والتشهيع سامهت يف السمل اجملمتعي وختفي  اجلرمية  3
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 أ ساليب الرتوية املس تخدمة قبل التدريب واملباراة بأ ندية ادلوري املمتاز لكرة القدم السودان 
 

 امحمد العتود عيل د. فرج                                            عبد العظمي جابر طمبهد.                                         صربه مرجان  كن  محمد   أ .          

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

   املقدمة:

أ و أ كرث يف ال س بوع وهذا اجملهود    ( ساعة18-12يؤدي العيب كرة القدم التدريبات املس مترة واملنتظمة وكذكل املبارايت لعدة ساعات مابني )     
رضار كثرية من أ مهها رسعة التعب  يل ا  ن الالعب يفقد مكية كبرية من املاء عن طريق العرق ال مر اذلي يودي ا  يل ا  وتعرض  البدن الكبري يودي ا 
يل اال رهاق واال هجاد وفقدان الالعب لكفاءته البدنية وقد أ ثبتت ادلراسات العلمية اليت أ جريت عيل العيب كرة القدم ابن الالع  ب يفقد الالعب ا 

ن ينتبه املدر 5  -  3خالل التدريب أ و املباراة يف اجلو احلار مابني ) يل هذه احلقيقة ( لرت من املاء  خالل فرتة ساعتني من ال داء ذلكل جيب ا  بني ا 
خالل اخذ مكية اكفية من املاء و  من  تعويضها  عيل  املاء جيب التأ كد التام  القدم يفقد مكية كبرية من  ن العب كرة  ا  املهمة  حيث  السوائل،  العلمية 

واملباراي التدريب  وبعد  ثناء  وا  قبل  املاء  الرايضيني  تناول  برضورة   ال مريكية  العالجية  التغذية  مجعية  ال مريكية وأ وصت  اللكية  أ وصت  كام  ت، 
( لك  الرايضية  املامرسة  ثناء  وا  ساعات  بأ ربع  واملنافسة  التدريب  قبل  املاء  الراييض  يرشب  أ ن  برضورة  الراييض  وكذكل 20  -  15للطب  دقيقة   )

ابن يتناول الراييض   )  4أ وصت  يف الساعة الواحدة  الانهتاء من التدريب وامل 150كوب =  1أ كواب من املاء  طبيعة مل( بعد  تتطلب  باراة. حيث 
وتوظيف تكل   ال داء يف كرة القدم درجة عالية من الكفاءة الوظيفية ل هجزة وأ عضاء اجلسم اخملتلفة واليت تلقي بظاللها عيل أ داء املهارات ال ساس ية

براهمي شعالن،  يل أ ن املاء  2000ء عبد الفتاح )(. وقد أ شار محمد حسن عالوي، أ بو العال24م ، ص ، 1994املهارات خططيًا )أ بو العالء، ا  م( ا 
شاط يف يعترب من أ حدي مكوانت اجلسم الهامة اليت تدخل يف تركيب مجيع أ نسجته ويعترب حملواًل لكثري من املواد الكمييائية يف اجلسم ويشرتك بن 

دقيقة يف اجلو  30ال نشطة الرايضية اليت تزيد عن  معليات المتثيل الغذايئ  وقد أ وصيا بأ ن يتناوهل الالعب قبل وأ ثناء أ داء امحلل البدن خاصة يف  
ودرجة القلب  معدل  يقل  حيث  ال داء  أ ثناء  أ فضل  ابالرتياح  الشعور  يل  ا  يؤدي  الراييض  ال داء  قبل  املاء  تناول  أ ن  ادلراسات  دلت  حيث   احلار 

( ويري الباحثون أ ن 335،336م، ص،  2000  حرارة اجلسم كام يساعد عيل حتسني مس توي ال داء )محمد حسن عالوي، أ بو العال عبد الفتاح،
ء الرايضة تناول املاء قبل و خالل التدريب واملنافسة من ال مور الهامة اليت تساعد عيل حتسني ال داء الراييض ، وقد يؤدي عدم تناول املاء أ ثنا

يل ال يل اال صابة ابلتقلصات العضلية واال هجاد احلراري أ و رضابت احلرارة واليت قد تودي ا  وفاة. ذلكل فان املس ئولية الكبرية تقع عيل املدرب حيث  ا 
جيب عليه متابعة وزن الالعب والاطمئنان عيل حصته لتفادي نقص وزن اجلسم اذلي يعين أ ن الالعب فقد مكية كبرية من ماء اجلسم مع عدم 

ضافة   ا  كبرية  حصية  رضار  ا  يل  ا  يودي  قد  مما  البدن  اجملهود  أ ثناء  ماء  من  فقده  ما  يودي تعويض  وهذا  والوظيفية  البدنية  الالعب  كفاءة  نقص  يل  ا 
يل التأ ثري السليب عيل مس تواه املهاري واخلططي وابلتايل عيل مس توي أ داءه يف اللعب بصورة عامه، ومن املعروف عن مجهورية ال  سودان ابلتايل ا 

يل يوليو تمتزي ابرتفاع درجة احلرارة حيث ترتاوح مابني   ن الفرتة من شهر مارس ا  درجة وتبدأ  درجات احلرارة يف الاخنفاض عند بدء   52ــــــ    37ا 
لهذا املمتاز  ادلوري  منافسة  وتقام  فرباير  يل  ا  نومفرب  من  الفرتة  خالل  معتداًل  الطقس  ويكون  أ كتوبر  حىت  وتس متر  يوليو  يف  اال مطار  املومس   مومس 

يل مارس لدلورة ال ويل وه أ ما ادلورة الثانية واليت تبدأ  من مايو ابلتجميع يف اخلرطوم يف الفرتة من أ كتوبر ا  ذه الفرتة تتسم ابالعتدال يف الطقس 
الال سالمة  أ جل  من  دقيقة  ومتابعة  غذايئ  حصي  نظام  تباع  ا  رضورة  يتطلب  مما  كبرية  دلرجة  احلرارة  درجات  فهيا  ترتفع  فرتة  تعترب  يوليو  يل  عبني ا 

استسق ويه  الرتوية  أ مهية  تظهر  هنا  من   , الفنية  هذه وال هجزة  يف  الباحثون  حياول  ذلكل   ، العلمية  ادلراسات  نتاجئ  عيل  بناء  به  والزتود  املاء  اء 
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لها وتقومي   ادلراسة تسليط الضوء عيل أ ساليب الرتوية املتبعة يف تدريبات ومبارايت ادلوري املمتاز السودان لكرة القدم  لتعزيز اجلانب الاجيايب
 اجلانب السليب وفق املنظور العلمي  .

   مشلكة البحث: 

متتد       واليت  التحمل  رايضات  س امي  ال  الرايضة  أ داء  أ ثناء  أ مهيهتا  وتزداد  عامة  بصفة  اال نسان  حلياة  الرضورية  ال ش ياء  من  الرتوية  نصاحئ تعترب  هناكل  طويةل  ل وقات 
ملشألك الصحية النامجة عن نقص الرتوية، ومن خالل خربة الباحثون كثرية من قبل خرباء التغذية الرايضية عن رضورة الابقاء عىل درجة مناس بة من الرتوية لتفادي ا

كرة القدم وفق منظور علمي من  مكدربني للعديد من فرق كرة القدم بدرجاهتا اخملتلفة المتسوا الكثري من املالحظات حول اساليب الرتوية املتبعه يف تدريبات ومبارايت  
فقد الحظ الباحثون بعض القصور   الاكفية الحداث الرتوية املناس بة قبل التعرض لالحامل البدنية يف التدريب واملباراة ،خالل التعرف عيل أ مهية املاء ودوره والمكية  

ن العديد  بادر ايل ذهن الباحثووعدم الاهامتم بتناول املاء قبل التدريب واملبارايت ال س امي ان الاجواء يف السودان تتسم ابرتفاع درجات احلرارة يف اغلب الاوقات فت 
يق درجة مناس به من  من الاس ئهل حول خماطر نقص الرتوية وما يه درجة الرتوية اليت جيب ان تصل الهيا ؟ وما يه ال رضار اليت من املمكن ان تنتج عن عدم حتق

لرتوية املس تخدمة قبل التدريب واملباراة بأ ندية الرتوية ، لك هذا دفع الباحثون ايل حماوةل الاجابة عيل هذه الاس ئهل من خالل هذه ادلراسة للتعرف عيل اساليب ا
 ادلورى املمتاز لكرة القدم السودان. 

 أ هداف البحث: 

يل:   هيدف هذا البحث ا 

 التدريب واملباراة بأ ندية ادلوري املمتاز لكرة القدم السودان.    قبلالتعرف عىل أ ساليب الرتوية املس تخدمة 

 أ س ئةل البحث: 

 مة قبل التدريب واملباراة بأ ندية ادلوري املمتاز لكرة القدم السودان.   ما أ ساليب الرتوية املس تخد

 حدود البحث: 

 م . 2021م ــــ 2019  احلدود الزمانية: 

 مجهورية السودان .    احلدود املاكنية: 

  مدريب أ ندية ادلوري املمتاز السودان .   احلدود البرشية: 

 أ ساليب الرتوية املس تخدمة يف تدريبات ومبارايت كرة القدم ل ندية ادلوري املمتاز السودان   احلدود املوضوعية: 

 :اال طار النظري                

زاةل الفضالت مهنا ، واملاء رضوري مككون                         ىل اخلالاي وا  أ سايس للعضالت والعمليات  املاء رضوري يف تنظمي درجة حرارة اجلسم من خالل العرق ونقل الغذاء املهضوم ا 
( ، ويعترب املاء وال كسجني من أ مه رضورايت  367م ، ص، 2011ون, )نبيةل عبد الرمحن وأ خر  %( من وزن اجلسم70ــ  60اليت تمت داخل اخلالاي ، وميثل املاء   )

اجلس أ نسجة  مجيع  يف  يدخل  واملاء  ال كسجني  بعد  الثانية  املرتبة  يف  املاء  من  اال نسان  احتياجات  وتأ ىت  حياة  توجد  املاء ال  فبدون  ماء اجلسم  بدون  حياته  تس متر  وال  م 
الارتواء تعن التش بع ابلسوائل وابملاء عكس لكمة جفاف متاما ومن الطبيعي أ ن يسعى الراييض الن يكون مرتواي  ( لكمة 110م ، ص ،  2011.)الس يد محمد أ بو طور  

براهمي   ا  ادلين  )هباء  واملنافسة  التدريب  قبل  ص،  2008ابملاء  )10م،  حامت  عبري  عيد،  فاطمة  وتؤكد  هجد 2013(،  أ ي   أ و  التدريب  أ ثناء  يف  كبرية  أ مهية  للامء  أ ن  م( 
تنظبدن،   يف  ل مهيته  املاء،  من  الراييض  حاجة  تلبية  جيب  ذ  ا   . العرق  طريقة  عن  البيئية  والظروف  المترين  مدة  عىل  املفقود  املاء  مكية  اجلسم وتعمتد  حرارة  درجة  مي 
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ىل نقص البالزما وضعف يف ال داء الراييض، ويفضل رشب سوائل طبيعيه واملاء ويفضل تناو  ل املاء البارد وذكل لرسعة امتصاصه وكذكل نقص املاء والسوائل تودي ا 
 من املعدة .  

 ( .   144ــ   143م ، ص، 2013)فاطمة عيد، عبري داخل حامت . 

 الرتوية :    

ذ حيتوى اجلسم البرشى   نسان لتعدد وظائفه .ا   املاء رضورة من رضورايت احلياة وتمكن أ مهية املاء لال 

ىل )  ولكام اكن اجلسم عضليا زادت نس بة املاء فيه وتقل  % ( من وزن اجلسم 80ـ 75عىل مكية من املاء تصل ا 

ذا اكن ذهنيا وتشلك نس بة املاء يف العضالت حوايل   % من وزن العضالت وتزداد يف ال نسجة الليفية عىل  75ا 

 (   136م , ص : 2013ادلهنية. ومكية املاء يف جسم الرجل أ كرث من املرأ ة .)فاطمة عيد وعبري داخل حامت .

يل أ ن جسم اال نسان البالغ حيتوي عىل نس به ترتاوح ما بني ويشري أ بو العال  % من املاء ونس بة املاء 60ــ   50 ا 

ويعترب املاء من املكوانت ال ساس ية ل نسجة اجلسم وتعترب احمللول اذلي  % من النس يج العظمى. 22% من وزن العضالت الهيلكية و70% وميثل حوايل  92يف ادلم  
ذا فقد اال نسان يش متل عىل كثري من املواد ا ذا منع عن اجلسم حتدث الوفاء .وا  % من وزنه نتيجة فقد املاء فانه يصبح يف حاهل صعبة بيامن 10لكمييائية الالزمة للجسم وا 

. 22ـ  20يودى فقد   ىل الوفاء.)أ بو العال امحد عبد الفتاح  دورا هاما يف الصحة العامة والاجناز 19م ، ص :  2000% ا  ذا   ( يقول انحج يلعب املاء  وا  الراييض حيث 
 % من وزنه نتيجة اجلفاف 2فقد الراييض أ كرث من 

    (16،م، ص2013وفقد السوائل عن طريق العرق، فان اجنازه يتأ ثر بشلك كبري)انحج محمد زايت وانئف اجلبورى  

 وظائف املاء:  

 واملاء يساعد عىل نقل الوقود للجسم كام يساعد عىل التخلص من النفاايت وتنظمي احلرارة . ومينع حدوث  

 اجلفاف حيث ميكن حتمل اجملهود املتوسط أ و الضعيف بصوره مرحية ملدة طويةل لو مت تنظمي تناول املاء مبا  

 لرت يوميا وميكن زايدهتا   2ة ، وتعادل مكية املاء يوازى الفاقد، وتناول املاء بمكيات قليهل متكررة يكون أ كرث فائد

 ( . 488م ، ص :  1999يف حاةل وجود العرق .)بسطويىس امحد.

 

 أ مهية املاء للرايضيني:  

 يعترب للامء أ مهية للرايضيني خاصة أ ثناء ممارسة ال نشطة البدنية وخاصة يف ال جواء احلارة والرطبة وحيتاج  

ىل ما يعادل   ام يوميا وقد تزيد يف حاجة التدريب وخروج مكية عالية من ماء اجلسم . وينصح  غر  228الراييض ا 

 بتناول املاء قبل التدريب واملباراة بساعتني وخالل وبعد التدريب واملباراة بمكيات اكفية لتعويض املفقود من  

ذا اكن أ نشاط البدن طويال  1,2اجلسم ، و الراييض يفقد ما يعادل   حتت ظروف جوية حارة لرت ماء لك ساعة ا 
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ىل  تعطيل اجلهاز ادلوري ومعل اجلهاز  2,6. وان معلية التعرق تزيد ما يعادل    لرت لك ساعة مما يودى ا 

ىل جانب بعض ال مالح املعدنية اليت تفقد أ ثناء معلية التعرف . ويقول  همير   ملغرام   400م 1999العصيب ا 

ىل العضالت لرت عرق و  3من الصوديوم تفقد أ ثناء التعرف مع  ىل تعطيل اال شارة العصبية املتجهة ا   يودى ا 

 ( . 95م، ص: 2011وحدوث شد عضيل .)عائد فضل ملحم  

 أ مهية املاء لالعيب كرة القدم: 

ىل   عند أ داء أ مناط النشاط الراييض يف اجلو احلار من ال مهية مباكن احملافظة عىل توازن املاء ادلاخل ا 

 ب عىل املدرب مالحظة وزن الالعب قبل وبعد أ داء التدريب حيث يدل نقص اجلسم مع املاء اخلارج منه ، وجي

مداد الالعب ابملاء خالل فرتة   الوزن عىل املاء املفقود، ويالحظ أ ن املدرب حياول تقليل ذكل عن طريق ا 

 النشاط  انقطاع اللعب البينية، وعند أ داء املسابقات يف اجلو احلار جيب أ ن يتناول الالعب بعض املاء قبل أ داء

ىل زايدة العرق وبذكل تقل درجة حرارة اجلسم فأ ما أ ثناء ال داء ميكن أ ن يتناول 20-10قبل )  ( دقيقة حيث يودى ا 

 ( دقيقة وقد دلت ادلراسات أ ن اجلسم يقوم ابمتصاص السوائل الباردة  20 - 10ملليلرت لك )   250

 م وتقل رسعة الامتصاص أ يضا يف حاةل احتواءمن املعدة مبعدل أ رسع من السوائل اليت تعادل درجة حرارة اجلس

 السوائل عىل سكر يف أ ي شلك من أ شاكهل وذلا يفضل تقليل اجللوكوز يف املاء يف حاةل ال داء يف اجلو احلار 

ىل املاء بدال من الكربوهيدرات )   ( . 9م، ص: 2000لعال امحد عبد الفتاح  أ بوا حيث تزيد حاجة الالعب ا 

 السوائل: تعويض  

 أ جريت ادلراسات العديدة عن كيفية تعويض اجلسم السوائل واملعادن بعد اجملهود البدن وخاصة عندما تمت  

 ممارسة اجلهد البدن يف اجلو احلار تعوض ماء فقد من أ مالح ومعادن نتيجة العرق. وتفيد ادلراسات أ ن رشب  

 املاء فقط ليس فعااًل أ و مؤثر يف التعويض ويفضل تعويض النقص يف سوائل اجلسم بتناول السوائل الغنية  

 يت تعمل عىل حتسني الانقباض والانبساط  ابملعادن أ مهها الصوديوم والبواتس يوم واملاغنس يوم والاكلس يوم ال

 العضيل وحتسن ضغط ادلم ، وتعويض وجتديد خمازن الطاقة واحملافظة عىل درجة حرارة اجلسم وتقي الراييض  

براهمي سالمه     ( .  386م، ص : 2008من اال صابة )هباء ادلين ا 

 أ ساليب الرتوية: 

بقاء اجلسم منتعشًا جيب الاهامتم ابالرتواء  يفقد اجلسم خالل التدريب واللعب الكثري من املاء و  ل جل ا 

 برشب املاء ابس مترار ولكن بمكيات قليهل وحىت يف حاةل عدم رغبة الالعب أ و عدم شعوره ابلعطش عليه
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 أ ن يتناول كوبني من املاء قبل ساعتني من المترين أ و املباراة وأ ن يتناول كوبني أ خرين من املاء قبل 

 20رين أ و املباراة ويفضل أ ن يتناول الراييض ربع كوب أ و ثلث كوب من املاء لك دقيقة من المت  20 -10

 دقيقة أ ثناء التدريب واملباراة ، جيب أ ن يعود لراييض نفسه عىل تناول هذه المكية من املاء ابس مترار  

 م( وجوب التعود عىل تناول 1999( . ويؤكد )محمد عادل  16م ، ص: 2012)انحج محمد، انيف اجلبورى

 السوائل قبل القيام بأ ي مترينات وجيب احلذر من البدء يف حاةل اجلفاف وذكل بأ خذ مقادير صغرية من السوائل 

 م ، 1999  رشديبشلك متكرر وان تبدأ  الرشب مبكرا أ ثناء المترين وال تنتظر أ ن تشعر ابلعطش )محمد عادل 

 ( . 97ص:

 

 كرة القدم : أ ساليب الرتوية املس تخدمة قبل التدريب واملباراة يف    

 مجعية التغذية العالجية ال مريكية بعض التوصيات املتعلقة برشب املاء للرايضيني وأ جزت فامي ييل:    نقاًل عن  يذكر انحج ، انئف   

 أ ن يتناول الراييض كوبني من املاء قبل ساعتني من المترين أ و املباراة -1

 ( دقيقة من المترين واملباراة20 -15) أ ن يتناول الراييض كوبني أ خرين من املاء قبل  -2

        (16م، ص،2012) انحج مجمد ذابابت وانف مفيض احلبور،

ن يتناول جرعات املاء حبوايل    -3 ىل ختلص الالعب   15قبل التدريب ميكن لالعب ا  دقيقة حيث يؤدى ذكل ا   

 ( http/ /:forum.kooora.com.13/6/2019من احلرارة الزائدة  ،)

الال المكية  وتقدير  للامء  جسمه  حاجة  عىل  الراييض  يتعرف  ن  ا  املهم  ومن  ل خر  خشص  من  ختتلف  للامء  أ جسمنا  حاجة  ن  الوصول  ا  اجل  احلاجة, من  هذه  لتامني  زمة 
تباع طريقتني :   ذلكل ميكن ا 

ذا اكن فقد أ وال:   % بعد  2الوزن أ كرث من قياس وزن اجلسم قبل وبعد المترين ويفضل قياس الوزن  قبل المترين صباحًا بعد فراغ املثانة وبأ قل قدر ممكن من املالبس. ا 
ذا اكن وزنك بعد المترين أ كرث من وزنك قبل المترين فهذا يعن انك ترشب أ كرث مما ينبغي   المترين عنه قبل المترين فهذا مؤرش عىل انك ال تتناول مكية من املاء، أ ما ا 

يتجاوز   ال  فارق  عىل  حتافظ  ن  ا  دامئا  حاول  أ يضا.  احلذر  جيب   أ داو 1وهذا  يبدأ   املثايل.حيث  اجملال  يف  تبقى  ليك  المترين  وبعد  قبل  وزنك  يف   نقصان  زايدة  ك  % 
  %من وزنك)غالبا عن طريق التعرق( وتبدأ  ال عراض يف الظهور والازدايد لكام ازدادت هذه النس بة. 2الراييض ابلتأ ثر عندما تفقد أ كرث من

 عكس حصيح. والتأ نيا:  الاس تعانة مبؤرش لون البول وذكل مبقارنة لون البول دليك ، حيث تتدرج ال لوان فلكام ازداد اللون قتامه دل ذكل عىل الرتوية   

 وفقًا للتوصيات اللكية ال مريكية للطب الراييض فقد أ وصت يف مبا ييل عىل الرايضيني قبل ممارسة النشاط الراييض أ و املباراة أ ن:     -4

ىل كوبني ونصف من املاء أ و املرشوابت الرايضية )ليس مرشوابت للطاقة( قبل بدا المترين واملنافسة بأ ربع ساع  -  .  اتيمت تناول كوبني ا 

ىل كوب ونصف من املاء قبل ) - ــ 10تناول من كوب ا   ( ـدقيقة من بدا المترين واملنافسة15ــــ
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)http  //: www.acyclists  /.  45ــ15/6/2019.8. 78101

 
 ادلراسات السابقة: 

 م(، بعنوان: اس تخدامات الرتوية يف ال جواء الساخنة يف ادلوري  2016دراسة عوض يس، عفاف عوض يس)  -

ىل التعرف عىل كيفية اس تخدام الرتوية يف ال جواء الساخنة، اس تخدم الباحثان   السودان املمتاز، هدفت ادلراسة ا 

 ستبانه ك داة  الا( العب واس تخدم الباحثان 5ا )املهنج الوصفي، مت اختيار العينة ابلطريقة العشوائية بلغ عدده 

ىل ان  %من الالعبني ال هيمتون بتناول املياه يف ال جواء الساخنة يف  60مجلع البياانت وخلصت أ مه النتاجئ ا 

 % من الالعبني ال هيمتون بتناول املياه يف التدريبات وان املدربون ال هيمتون بقياس أ وزان 46املبارايت، و

 عرفة فاقد املياه وأ وىص الباحثان مبا ييل : رضورة الاهامتم بتناول املياه يف ال جواء الساخنة الالعبني مل

 والاهامتم بقياس الوزن ملعرفة نقص مكية املياه من جسم الالعب .   

 م(، بعنوان: درجات التعرف ومعرفة فاقد املياه ، هدفت ادلراسة ملعرفة فاقد املياه ، 2001دراسة ديباى) -

ىل أ مه النتاجئ  اس تخدم الباحث املهنج الوصفي ، العينة الالعبني ، أ داة مجع البياانت الستبانه وخلصت ادلراسة ا 

 ال تية تعويض فاقد العرق بتناول املياه والسوائل وتناول مكيات مناس بة من السوائل اخملتلفة، أ مه التوصيات

 تناول املياه والسوائل لتعويض الفاقد . 

يل التعرف عيل  مENVIRONMENT (2001 ،)ـدراسة - فاقد املياه من   بعنوان: التعرف عىل فاقد املياه من درجة احلرارة وتأ ثريها عىل الالعبني، هدفت ادلراسة ا 
مجع البياانت اكنت الاستبانه خلصت   وتأ ثريها عىل الالعبني اس تخدم الباحث املهنج الوصفي ، مشلت العينة العبني ،أ داة  ادلراسة ل مه النتاجئ ال تية:  درجة احلرارة 

درجة تظهر تغريات ارتفاع درجة احلرارة عىل الالعبني يظهر التعرف بمكيات كبرية يف ال جواء الساخنة، يظهر التعرق بمكيات   36عند ارتفاع درجة احلرارة أ كرث من  
   الفاقد منه بسبب درجة احلرارة . قليةل يف ال جواء البادرة واكنت أ مه التوصيات يه: الاهامتم بتناول املياه لتعويض 

 

 

جراءات البحث   ا 

 مت اس تخدام املهنج الوصفي  مهنج البحث:  

 ( مدرب16عددمه )  تضمن جممتع وعينة البحث  مدريب أ ندية ادلوري املمتاز لكرة القدم السودان والبالغ جممتع وعينة البحث: 

 توصيف جممتع وعينة البحث    
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 مجمع وعينة البحث وفق املتغريات ال تية :( يوحض توصيف  1جدول ) 

 

( رمق   اجلدول  من  عينة  1يتضح  أ فراد  غالبية  أ ن  التعلميي  املؤهل  متغري  وفق  البحث   عينة  بتوصيف  اخلاص  العلمي    (  املؤهل  ذوي  من  مه  البحث 
%( وأ خريا أ فراد العينة احلاصلني عىل شهادة فوق 37.50احلاصلني عىل الشهادة الثانوي بنس بة )%( ويلهيم أ فراد العينة  56.25احلاصلني عىل شهادة جامعة بنس بة ) 

 النس بة املئوية  العدد  الفئة  املتغري 

 
 

 املؤهل التعلميي 

 % 37.50 6 اثنوي

 % 56.25 9 جامعي 

 % 6.25 1 فوق اجلامعة 

 % 100.0 16 اجملموع 

 

 

 املؤهل الفين 
 

 68.75% 11 الرخصة A ال فريقية 

 % 18.75 3 الرخصة B  ال فريقية 

 % 12.50 2 الرخصة C  ال فريقية 

 % 100.0 16 اجملموع 

 
 

 عدد س نوات اخلربة 

 % 25 4 س نة 10 ا ىل  1 من 

ىل  11 من   % 43.75 7 س نة  20 ا 

ىل  21 من   % 18.75 3 س نة  30 ا 

 % 12.50 2 س نة فأ كرث 31 من 

 % 100.0 16 اجملموع 

 

 

 العمر 
 

يل    30من    % 12.50 2 س نة    40ا 

يل   41من    % 56.25 9 س نة   50ا 

يل   51من    % 31.25 5 س نة   60ا 

 % 100.0 16 اجملموع 
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( مث يلهيم ابلنس بة  68.75%( ال فريقية بنس بة )   A%( ابلنس بة ملتغري املؤهل الفين أ ن غالبية أ فراد العينة مه من الفئة احلاصلني عىل الرخصة ) 6.25اجلامعة بنس بة ) 
الف من  عينة  الرخصةأ فراد  عىل  احلاصلني  ) (B) ئة  بنس بة  ) 18.75ال فريقية  الرخصة  عىل  احلاصلني  الفئة  وأ خري   )%C ( بنس بة  ال فريقية  عدد  % 12.50(  متغري  أ ما   )

ىل  (11 من س نوات اخلربة أ ن غالبية أ فراد عينة البحث مه من الفئة  ىل  (1 الفئة من( مث  يلهيم %43.75بهتم )س نة حيث بلغت نس  20)  ا  (  % 25) س نة بنس بة10) ا 
ىل  (21 الفئة من مث تلهيم   ( % 12.50) س نة فأ كرث بنس بة (31) ( وأ خرياً الفئة من % 18.75) س نة بنس بة 30) ا 

يل    (41أ ن غالبية أ فراد عينة البحث مه من الفئة العمرية  العمر  ابلنس بة ملتغري   الفئة العمرية ( مث يلهيم ابلنس بة أ فراد عينة البحث من  % 56.25، بنس بة )( س نة 50ا 
يل  51)  يل    30( وأ خرياً الفئة العمرية من )  %31.25( س نة، بنس بة )60ا   (. % 12.50س نة، بنس بة )   (  40ا 

 : مت اس تخدام اال ستبانة ك داء مجلع البياانت أ دوات البحث 

   صدق الاس تبيان: 

بداء 7مت التحقق من صدق الاستبانة بعرضها عىل )   الرأ ي حول الاس تبيان سواء ابحلذف أ و التعديل أ و اال ضافة حيث اتفق  ( حممكني من زوي الاختصاص ال 

خراج الاس تبيان بشلكها احلايل  100احملمكني بنس بة )   ( ومت ا 

 عرض وحتليل ومناقشة وتفسري النتاجئ أ واًل : عرض وحتليل النتاجئ: 

 ل ساليب الرتوية املس تخدمة قبل التدريب واملباراة ( املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري والنس بة املئوية 2جدول رمق )

 م 
 

 أ وافق العبارات 
يل   أ وافق ا 

 حد ما 
 ال أ وافق 

متوسط  
 حسايب

احنراف  
 النس بة املئوية  معياري
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( رمق   اجلدول  من  لهذا2يتضح  املئوية  النس بة  أ ن  واملباراة  التدريب  قبل  املس تخدمة  الرتوية  بأ ساليب  واخلاص   )  ( مبتوسط 60,33احملور   )%
( ويه )أ حرص عيل أ ن يتناول الالعبني كوبني من املاء قبل 3(.جاءت يف الرتتيب ال ول العبارة رمق )0,79( وابحنراف معياري )1,81حسايب )

( 5جاءت يف الرتتيب الثان العبارة رمق )  (0,81( وابحنراف معياري )2,19%( ومبتوسط حسايب )73)  واملباراة  ( بنس بة  ساعتني من التدريب 
بويه   واملباراة  التدريب  قبل  الرايضية  املرشوابت  الالعبني  يتناول  أ ن  دقيقة(20-10)  )احرص   )  ( )66,67بنس بة  حسايب  ومبتوسط   )%2 )

 (  0,61وابحنراف معياري )

 

( رمق  العبارة  الثالث  الرتتيب  يف  )4جاءت  ب  واملباراة  التدريب  قبل  املاء   من  كوب  الالعبون  بتناول  )اهمت  ويه  دقي15  -10(  بنس بة (  قة( 
 ( 0,86( وابحنراف معياري )1,88%( ومبتوسط حسايب ) 62,67)

( رمق  العبارة  الرابع  الرتتيب  يف  بنس بة) 2جاءت  ابملعادن(  الغنية  السوائل  الالعبني  بتناول  )أ همت  ويه   )56,33( حسايب  ومبتوسط   )%1,69  )
 ( 0,85وابحنراف معياري )

وال خري   اخلامس  الرتتيب  يف  )وجاءت  رمق  مبارشة( 1العبارة  وبعدها  واملبارايت  التدريب  قبل  الالعبني  وزن  عىل  )أ حرص  ويه   )
 ( 0,46( وابحنراف معياري ) 1,31%( ومبتوسط حسايب )43,67بنس بة) 

   اثنيًا: مناقشة وتفسري النتاجئ :

عيل ينص  واذلي  البحث  تساؤل  نتاجئ  وتفسري  التدريب   مناقشة  يف  املس تخدمة  الرتوية  أ ساليب  القدم   ما  لكرة  املمتاز  ادلوري  بأ ندية  واملباراة 
 ؟  السودان

( رمق  اجلدول  من  )2يتضح  بلغت  احملور  لهذا  املئوية  النس بة  أ ن   )60,33 ( حسايب  مبتوسط   )%1,81( معياري  وابحنراف  هذه 0,79(  وتعترب   .)
منا يدل عيل القصور يف أ ساليب الرتوية املس تخدمة قبل الت  ن دل ا  دريب واملباراة من قبل الالعبني وعدم حرص املدربني النس بة ضعيفة وهذا ا 

1 
أ حرص عىل وزن الالعبني قبل التدريب واملبارايت 

 وبعدها مبارشة 
0 5 11 1.31 0.46 %43.67 

الغنية ابملعادن أ همت بتناول الالعبني السوائل  2  4 3 9 1.69 0.85 %56.33 

3 
أ حرص عيل أ ن يتناول الالعبني كوبني من املاء قبل  

( ساعات من التدريب واملباراة 2-4)  
7 5 4 2.19 0.81 %73 

4 
اهمت بتناول الالعبون كوب من املاء  قبل التدريب 

( دقيقة15 -10واملباراة ب )  
5 4 7 1.88 0.86 %62.67 

5 
يتناول الالعبني املرشوابت الرايضية قبل  احرص أ ن 

( دقيقة20-10التدريب واملباراة ب )  
3 10 3 2 0.61 %66.67 

 % 60.33 0.79 1.81 احملور كلك 
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كساهبم عادات حصية جيدة وذكل ابالهامتم بتناول القدر املناسب للامء والسوائل الرضورية وفق املنظور العلمي اذل  ي نصت عيل تعويد الالعبني وا 
املباراة بساعتني وخالهلم وبعدهام بمكيات اكفية لتعويض املفقود عليه ادلراسات والتجارب العلمية واليت أ وصت برضورة  تناول املاء قبل التدريب و 

م( بأ ن للامء أ مهية كبرية يف تنظمي حرارة اجلسم 2011م( والس يد محمد أ بو طور )2011من اجلسم، حيث أ كد لك من نبيةل عبد الرمحن وأ خرون )
زاةل الفضالت كام انه مكون أ سايس ل يل اخلالاي وا   لعضالت والعمليات اليت تمت داخل اخلالاي ويف مجيع أ نسجة اجلسم. ونقل الغذاء  املهضوم ا 

يف الرتتيب ال ول العبارة رمق ) قبل التدريب  73( بنس بة )3جاءت  املاء  تناول كوبني من  عيل  أ ن الالعبني حيرصون  خاللها  من  %( واليت يتضح 
ب ) جيدة  4-2واملباراة  هذه اال جابة  أ ن  ، ويري الباحثون  ساعات  تناول (  اجملال برضورة  علامء وخرباء  أ وردها  العلمية اليت  النظرايت  وتتسق مع 

ب واملباراة  التدريب  قبل  املاء  من  اجلبوري 4-2)      كوبني  انيف  محمد،  )انحج  أ كد  حيث   ، اجلفاف  وعدم  ابملاء  اجلسم  تش بع  لضامن  ساعات   )
ساعتني م2012 قبل  الاهامتم بتناول كوبني من املاء  رضورة  عيل  للطب  م(  توصيات امجلعية ال مريكية  ذكل مع  ساعات ويتفق  ن التدريب واملباراة 

يل كوبني ونصف من املاء أ و املرشوابت الرايضية قبل المترين أ و املنافسة بأ ربعة ساعات  وقد اختلفت هذه النتيجة   الراييض برضورة تناول كوبني ا 
%( من الالعبني ال هيمتون بتناول املياه يف ال جواء الساخنة يف املبارايت وقد 60)م( واليت جاء فهيا أ ن  2016مع نتاجئ دراسة عوض يس أ محد )

خالل هذه الفرتة الزمنية ) ليه الالعبني  يل مس توي الوعي الصحي والغذايئ اذلي وصل ا  ( س نوات 5يرجع الباحثون هذا الاختالف يف النسب ا 
رواء اجلسم وأ مهية ذكل يف حتسني ال داء والاجناز الراييض. بني ادلراس تني ، ولتباعهم اال رشادات الصحية املرتبطة بفو   ائد املاء ودوره وأ مهيته يف ا 

تناول   %( وتعترب هذه النس بة ضعيفة واليت يتضح من خاللها عدم حرص الالعبني عيل66,67( بنس بة )5جاءت يف الرتتيب الثان العبارة رمق )
ويري الباحثون أ ن الالعبني يسلكون بذكل سلواكً حصيًا الحتواء هذه املرشوابت   ( دقيقة20-10املرشوابت الرايضية قبل التدريب واملباراة ب ) 

م( أ ن جسم الراييض ميتص السوائل اليت حتتوي 2000عيل السكر والكربوهيدرات اليت يصعب هضمها وامتصاصها ويشري أ بو العال عبد الفتاح )
ا من  احلار  اجلو  يف  وخاصة  والكربوهيدرات  السكر  مرشوابت عيل  تناول  بعدم  الراييض  للطب  ال مريكية  اللكية  أ وصت  كام   ، بطئ  مبعدل  ملعدة 

 الطاقة قبل بدء المترين واملنافسة بأ ربع ساعات. 

 ( رمق  العبارة  الثالث  الرتتيب  يف  ) 4جاءت  بنس بة  قبل   %(62,67(  املاء   من  كوب  بتناول  الالعبني  اهامتم  عدم  يل  ا  وتشري  ضعيفة  نس بة  ويه 
ملاهمم 15  -10املباراة ب ) التدريب و  يل عدم تعود الالعبون عيل تناول املاء خالل هذه املدة الزمنية وعدم ا  ( دقيقة( ويرجع الباحثون هذه اال جابة ا 

ية وما  لصح بفائدة ذكل يف التخلص من احلرارة الزائدة فاملسؤولية تقع يف املقام ال ول عيل الالعب وجيب معرفته ابلكثري من العادات واملامرسات ا
لتف علهيم  والاطمئنان  الالعبني  حصة  متابعة  عليه  يتوجب  اذلي  املدرب  عيل  أ يضا  تقع  أ هنا  كام  واملبارايت  التدريبات  مبامرسة  مهنا  نقص يرتبط  ادي 

يل نقص كفاءة الالعب البدني ضافة ا  يل أ رضار حصية كبرية ا  ة والوظيفية وهذا  وزن اجلسم اذلي يعين فقدان مكية كبرية من ماء اجلسم مما قد يؤدي ا 
يل التأ ثري السليب عيل مس تواه املهاري واخلطي وابلتايل عيل مس توي أ داءه يف اللعب بصورة عامة   يؤدي ا 

( رمق  العبارة  الرابع  الرتتيب  يف  بنس بة) 2جاءت  ابملعادن 56,33(  الغنية  السوائل  بتناول  الالعبني   اهامتم  عدم  يل  ا  وتشري  ضعيفة  نس بة  ويه   %
ن هذه اال جابة تشري القصور املعريف عن أ مهية وفوائد ودور هذه السوائل الغنية ابملعادن وأ مهها الصوديوم والبواتس يوم واملاغزنيوم ويري الباحثون أ  

م( ايل أ ن العديد من ادلراسات تفيد بأ ن رشب املاء فق ليس فعااًل  2008والاكلس يوم وفاعليهتا يف تش بع اجلسم ابلسوائل وقد أ شار هباء سالمة ) 
اليت    مؤثراً يف تعويض نقص السوائل الرضورية يف اجلسم ويفضل تناول السوائل الغنية ابملعادن اكلصوديوم والبواتس يوم واملاغنس يوم الاكلس يوم  أ و

 حتسن الانقباض والانبساط العضيل وحتسن ضغط ادلم وتعوض وجتدد خمازن الطاقة وحتافظ عيل درجة حرارة اجلسم ووقايته من الاصاابت 

يل عدم احلرص عيل وزن الالعبني قبل 43,67( بنس بة)1وجاءت يف الرتتيب اخلامس وال خري العبارة رمق )                        %( ويه نس بة ضعيفة جداً وتشري ا 
تتبع  بأ مهية  واملدربني  الالعبني  معرفة  عدم  يل  ا  تشري  اال جابة  هذه  أ ن  الباحثون  ويري  مبارشة  وبعدها  واملبارايت  الالعبني   التدريب  جسم  وزن 

يل ضعف الثقافة الرايضية دلهيم وقد أ شار لك من انحج محمد، انئف اجلبوري   م و فاطمة عيد ،  2013وخماطر ذكل عيل حصة الراييض ونتيجة ا 
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يل أ ن املاء يلعب دوراً هامًا يف الصحة العامة والا 19994م وأ بو العالء عبد الفتاح  1999م و محمد عادل  2013عبري حامت   جناز الراييض وأ ن م ا 
% من وزن اجلسم نتيجة اجلفاف وفقد السوائل عن طريق العرق يتأ ثر اجنازه بشلك كبري سلبًا ، كام جيب جتنب اجلفاف وذكل 2فقد أ كرث من  

الراييض ال داء  حتسن  عيل  تساعد  اليت  ال مور  من  واملنافسة  التدريب  قبل  املاء  تناول  أ ن  كام   ، متكرر  بشلك  صغرية  مقادير  تناوهل بأ خذ  وعدم   
يل التقلصات العضلية واال هجاد احلراري .   يؤدي ا 

والتع                        احلراري  اال هجاد  مثل  الصحية  اخملاطر  من  للكثري  الالعبني  يعرض  واملباراة  التدريب  وبعد  قبل  الالعبني  وزن  عيل  احلرص  عدم  أ ن  رض كام 
عية ال مريكية للطب الراييض برضورة قياس وزن اجلسم قبل وبعد المترين ويفضل قياس لال صاابت الرايضية والتعرض للجفاف وقد أ وصت امجل 

من   أ كرث  الوزن  فقد  اكن  ذا  فا  املالبس،  من  ممكن  قدر  وبأ قل  املثانة  فراغ  بعد  صباحًا  المترين  قبل  فهذا  2الوزن  المترين  قبل  عنه  المترين  بعد   %
ذا اكن وزن اجلسم بعد المترين أ كرث من الوزن قبل المترين فهذا يدل عيل أ ن الراييض مؤرش عيل أ ن الراييض ال يتناول مكية اكفية من امل  اء ، أ ما ا 

% زايدة نقصان يف الوزن قبل وبعد المترين ليك يبقي الراييض يف 1يرشب أ كرث مما ينبقي وجيب احلذر أ يضًا، وجيب احملافظة عيل فارق ال يتجاوز 
ذا فقد أ كرث من  اجملال املثايل، حيث يبدأ  ال داء الر % من وزن اجلسم وتبدأ  ال عراض يف الظهور والزايدة لكام ازدادت هذه 2اييض ابلتأ ثري سلبًا ا 

 النس بة. 

 النتاجئ والتوصيات              

 أ واًل: النتاجئ:                 

خضاعها للتحليل اال حصايئ مت الوصل للنتاجئ                  التالية: بعد مجع البياانت وا 

 %( من املدربني يتبعون أ ساليب الرتوية قبل التدريب واملباراة بأ ندية ادلوري املمتاز لكرة القدم السودان  60,33) أ ن .1
 %( من املدربني حيرصون عيل تناول الالعبني كوبني من املاء قبل ساعتني من التدريب واملباراة   73أ ن ) .2
 العبني املرشوابت الرايضية قبل التدريب واملباراة ب%( من املدربني هيمتون بتناول ال 66,67أ ن ) .3

 ( دقيقة( 10-20)
 ( دقيقة 15 -10%( من املدربني حيرصون عيل تناول الالعبني كوب من املاء  قبل التدريب واملباراة ب ) 62,67أ ن ) .4
 %( من املدربني هيمتون بتناول الالعبني السوائل الغنية ابملعادن56,33أ ن ) .5
 دربني حيرصون عيل وزن الالعبني قبل التدريب واملباراة وبعدها مبارشة  %( من امل 43,67أ ن ) .6

 يويص الباحثون مبا ييل: اثنيًا: التوصيات:                

  أ ن يويل املدربون اهامتم أ كرث ل ساليب الرتوية قبل التدريب واملنافسة وفق توصيات املؤسسات العلمية ومهنا توصيات امجلعية ال مريكية .1
كساهبا لالعبني ومتابعهتم حىت ميارسها الالعبني بوعي وقناعة للطب ال  راييض وكذكل الاس تفادة من توصيات ال حباث وادلراسات العلمية وا 

 أ ن يتأ كد املدربون بأ ن الالعبني قد تناولوا كوبني من املاء قبل التدريب واملباراة بساعتني عيل ال قل   .2

 ( دقيقة.20-10الالعبني للمرشوابت الرايضية قبل التدريب واملباراة ب )رضورة أ ن يرشف املدربني عيل تناول  .3

 ( دقيقة. 15-10أ ن هيمت املدربني بتناول الالعبني كوب ماء قبل التدريب واملباراة ب )  .4

 أ ن حيرص املدربون عيل تناول الالعبني للسوائل الغنية ابملعادن.  .5
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 ملباراة وبعدها مبارشةأ ن حيرص املدربون عيل وزن الالعبني قبل التدريب وا .6
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