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جملة علوم الرياضة والرتبية البدنية (دورية علمية حمكمة نصف سنوية) ومتخصصة يف جماالت علوم 
باللغتني  سعود  امللك  بجامعة  البدين  والنشاط  الرياضة  علوم  كلية  عن  تصدر  البدنية  والرتبية  الرياضة 

العربية واإلنجليزية.
الرؤيـــة:

. الريادة يف جمال نرش البحوث املحكمة واملتميزة يف علوم الرياضة والرتبية البدنية حمليا ودولياً
الرسالة:

إثراء املجال العلمي بنرش البحوث املحكمة يف جماالت علوم الرياضة والرتبية البدنية وفق معايري مهنية 
عاملية متميزة.
األهداف:

١- نرش األبحاث العلمية املحكمة التي تسهم يف تطوير ورقي الرياضة وتعزيز صحة املجتمع.
٢- إثراء قواعد املعلومات العربية بالبحوث الرصينة يف جماالت علوم الرياضة والرتبية البدنية.

٣- املسامهة يف رفع معايري النرش باللغة العربية واستقطاب الباحثني املتميزين للنرش باللغة العربية.
٤- تلبية حاجات أعضاء هيئة التدريس والباحثني املتخصصني حملياً وإقليمياً للنرش العلمي يف

                 جماالت علوم الرياضة والرتبية البدنية.
٥- أن تكون املجلة مرجعية علمية للباحثني يف جماالت علوم الرياضة والرتبية البدنية.

للمراسلة:
جملة علوم الرياضة والرتبية البدنية

السعودية.  العربية  سعود-الرياض-اململكة  امللك  البدين-جامعة  والنشاط  الرياضة  علوم  كلية 
٠٠٩٦٦١٨٠٦٣٢١١ / فاكس  ص.ب ٢٤٢٥ رمز بريدي ١١٤٥١ - هاتف 
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JSSPE@ksu.edu.sa بريد الكرتوين 
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و

-االشرتاك والتبادل
ص.ب ٦٨٩٥٣ رمز بريدي ١١٥٣٧

عامدة شؤون املكتبات – جامعة امللك سعود – الرياض-اململكة العربية السعودية 
ثمن النسخة الواحدة شامالً الربيد

عدد اإلصدارات: 
(January & July    ) تصدر جملة علوم الرياضة والرتبية البدنية دورياً مرتان يف السنة: يناير ويوليو

طبيعة املواد املنشورة:
علوم  جماالت  يف  العلمي  إنتاجهم  لنرش  والباحثني  التدريس  هيئة  أعضاء  لكافة  الفرصة  إتاحة  إىل  املجلة  هتدف 
الرياضة والرتبية البدنية، والذي جيب أن تتوافر فيه األصالة واجلودة واملنهجية العلمية. وتقبل املجلة نرش الفئات 

التالية والتي مل يسبق نرشها باللغة العربية أو اإلنجليزية:
- البحوث األصيلة.

-  البحوث االستعراضية
- ملخصات البحوث.

- املراسالت العلمية القصرية.
إرشادات الباحثني:

A٤ الصفحة  مقاس  من  التالية  اهلوامش  ترتك  املقاس  يف   •

عن يمني ويسار الصفحة ٢٫٥سم.  -
من أعىل وأسفل الصفحة ٣٫٨٥سم.  -

تقسم الصفحة إىل عمودين املسافة بينهام ١سم.  -
الطول ٢٣ سم بام فيها الرتويسة، والعرض ١٦سم بام فيها املسافة بني العمودين (عرض العمود ٧٫٥سم).  -
امللخصني  متضمنة   (A4) صفحة   (٢٥) عن  يتجاوز  أال  جيب  العربية  باللغة  البحث  صفحات  عدد  يف   •

العريب واالنجليزي واملراجع واملالحق.
صفحة (A4) متضمنة امللخصني  عن (٢٠)  يتجاوز  أال  جيب  اإلنجليزية  باللغة  البحث  صفحات  عدد  يف   •

العريب واالنجليزي واملراجع واملالحق.



ز

وهي: واالنجليزية  العربية  باللغتني  التالية  البحث  بيانات  تكتب   •

   (عنوان البحث واسم الباحث أو الباحثون واالنتامء املهني وبيانات التواصل مع الباحث).
التالية: العنارص  ويتضمن  كلمة)  عن (٢٠٠  العربية  باللغة  للبحوث  املستخلص  كلامت  عدد  يتجاوز  ال   •

(املوضوع واألهداف واملنهج وأهم النتائج واخلالصة وأهم التوصيات) مع العناية بتحريرها بشكل علمي.
ال يتجاوز عدد كلامت املستخلص للبحوث باللغة االنجليزية عن (٢٠٠ كلمة) ويتضمن العنارص التالية:  •

(املوضوع واألهداف واملنهج وأهم النتائج واخلالصة وأهم التوصيات) مع العناية بتحريرها بشكل علمي.
(عريب/إنجليزي)،  املستخلص  هناية  البحث  موضوع  عن  بدقة  املعربة  (املفتاحية)  الدالة  الكلامت  وضع   •

بحيث ال يتجاوز عددها (٣) كلامت. 
عادي   (١٢) اخلط  حجم  ويكون  العربية  باللغة  للبحوث   (LOTUS LINOTYPE) خط  يستخدم   •

للمتن والعناوين، وبحجم (١٢) أسود للمستخلص وبحجم (١٠) أسود للجداول واألشكال وعناوينهام 
والتعليقات.

للمتن  عادي   (١٠) بحجم  اإلنجليزية  باللغة  للبحوث   (Times New Roman) خط  يستخدم   •

وعناوينهام  واألشكال  للجداول  أسود   (٨) وبحجم  للمستخلص،  أسود   (١٠) وبحجم  والعناوين، 
والتعليقات.

.



 ©  ٢٠١٨ (١٤٣٩هـ) جامعة الملك سعود 
جميع حقوق النشر محفوظة. ال يسمح بإعادة نشر أي جزء من المجلة أو نسخه بأي شكل 
وبأي وسيلة سواء كانت إلكترونية أو آلية بما في ذلك التصوير والتســـجيل أو اإلدخال 
في أي نظام حفظ معلومات أو اســـتعادتها دون الحصــول على موافقة كتابيـــــة من 

دار جامعة الملك سعود للنشر 



كلمة هيئة التحريركلمة هيئة التحرير

بسم اهللا الرحمن الرحيم

الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد،

يسر هيئة تحرير مجلة «علوم الرياضة والتربية البدنية» أن تضع بين أيدي قرائها الكرام العدد 
الرابع من المجلة (شهر يوليو من عام ٢٠١٨م الموافق شهر شوال من عام ١٤٣٩هـ)، وهي مجلة 
علمية دورية محكمة ومتخصصة في مجاالت علوم الرياضة والتربية البدنية، تصدر عن كلية علوم 

الرياضة والنشاط البدني بجامعة الملك سعود باللغتين العربية واإلنجليزية.

وتهدف المجلة إلى نشر األبحاث العلمية المحكمة التي تسهم في تطوير ورقي الرياضة وتعزيز 
صحة المجتمع، وكذلك إثراء قواعد المعلومات العربية بالبحوث الرصينة، والمساهمة في رفع معايير 
النشر باللغة العربية، واستقطاب الباحثين المتميزين للنشر بها، على أن تكون المجلة مرجعية علمية 

للباحثين في مجاالت علوم الرياضة والتربية البدنية. 

كما أن شروط النشر بالمجلة تتوافق مع معايير النشر الدولية والتي سوف تسهم في أن يكون 
معامل تأثيرها عاٍل ويعكس جودة النشر بها، وتلقى المجلة كل الدعم من كلية علوم الرياضة والنشاط 

البدني ومن جامعة عريقة تصنف ضمن أفضل الجامعات العالمية في التصنيفات الدولية.

وقد تناول هذا العدد مجموعة من األبحاث المتنوعة في مختلف مجاالت علوم الرياضة والتربية 
البدنية، كما تنوعت بيئات التطبيق لألبحاث في أكثر من دولة من دول الوطن العربي.

وفي الختام نسأل اهللا تعالى أن ُيلهمنا التوفيق والُسداد،

هيئة التحرير
                                                                       

ط



ي



احملتويات

أبحاث العدد

القسم العربيالقسم العربي
     التعصب الرياضي ومدى عالقته ببعض نظم التنشئة االجتماعية لدى الجماهير

       السعودية في مدينة الرياض
                عبداهللا بن غرم الشهري     ٣                                     

                    
      مستوى المهارات الحركية بين طالب اإلعاقة الفكرية بمدارس الدمج والمدارس الخاصة     

               طارق بن عيل الصاحلي       ١٥                                            

      مدى تطبيق مدرسي التربية الرياضية للكفايات التدريسية وفقًا ألدوارهم المختلفة
            نجيب صالح مصلح جعيم       ٢٧                                                                                                      

      دراسة تحديد مؤشر التعب لدى بعض العبي كرة اليد والسلة والطائرة من كلية
         التربية الرياضية بجامعة صنعاء باستخدام جهد الهوائى متكرر

               حممد عبد احلليم حيدر   ؛  د. عبد الغني جماهد مطهر ؛  نجيب صالح جعيم        ٤٩
       

      قياس التثقيف الصحي بالمدارس المتوسطة بدول مجلس التعاون الخليجي
     أمحد حممد عبد السالم؛  ياس حمروس مصطفي؛ شيخة حسن فهيد العجمي       ٦١  

    تأثير تدريبات القوة النسبية مع الحبس الجزئي للدورة الدموية على الكتيت الدم وهرمون
      النمو لطالبات السنة االولى في كلية علوم الرياضة

         إبراهيم مفلح الدبايبة؛  أمل حممد احلمد؛  السيدة. نور نزار العيسى ؛  خالد عبد ربه املعايطة      ٩١
 

ك



 

      فاعلية توظيف الفيديو التفاعلي لتحسين مهارة الضربة الساحقة في الكرة الطائرة
         لدى طالب المرحلة الثانوية بمحافظة شمال غزة       

عثامن عثامن اسامعيل العميص          ١٠٥

    عالقة الخدمات الصحية بإصابات العبي كرة القدم اثناء الموسم الرياضي
                        مجيل فريوز الرشيد         ١٢٣

ل



أبحاث العدد
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 التعصب الريايض ومدى عالقته ببعض نظم التنشئة االجتامعية لدى اجلامهري السعودية يف مدينة الرياض

 

          

 )*( عبداهلل بن غرم الشهري .د

  بجامعة امللك سعود ،أستاذ علم االجتامع الريايض املساعد

 

 (م7/11/2017؛   وقبل للنرش يف   م2/1/2017يف   قدم للنرش)
 

 

 .اجلامهري الرياضية -نظم التنشئة االجتامعية -التعصب الريايض: املفتاحيةكلامت ال

عىل التعصب الريايض ومدى عالقته ببعض نظم  هو التعرفالغرض من هذه الدراسة :الدراسة ملخص

 ( مشجع من٨٥٥التنشئة االجتامعية لدى اجلامهري السعودية يف مدينة الرياض، هذه الدراسة أجريت عىل )

 أدوات مجع بيانات متثلت يفاجلامهري الرياضية السعودية باستخدام املنهج الوصفي، وقد تم إستخدام 

)معلومات شخصية ومقياس للتعصب الريايض ومقياس لنظم التنشئة االجتامعية(، ومن أبرز النتائج أن 

ى املتوسط، كذلك هناك مستوى التعصب الريايض لدى اجلامهري السعودية يف مدينة الرياض يعد دون املستو

تأثري لبعض نظم التنشئة االجتامعية )األرسة، املدرسة، مجاعة األصدقاء، وسائل اإلعالم، البطل الريايض، 

األندية الرياضية( عىل التعصب الريايض، كام أن مستوى التعصب الريايض لعينة الدراسة يف متغري السن 

يايض لدى عينة الدراسة يف متغري املستوى التعليمي كان كان أقل من املتوسط، كام أن مستوى التعصب الر

متوسطًا. كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية يف الدرجة الكلية ملقياس التعصب الريايض تبعًا الختالف 

لصالح غري املتزوجني، وتوجد فروق دالة يف مقياس التعصب الريايض  احلالة االجتامعية ألفراد الدراسة

املستوى اإلقتصادي املرتفع، وتبني أيضًا أن مدى ممارسة الفرد لألنشطة الرياضية يؤثر وذلك لصالح ذوي 

عىل التعصب الريايض لألفراد بدرجة أقل من املتوسط. وخلصت الدراسة إىل عدة توصيات كان أمهها أخذ 

يض يف املجتمع التدابري الالزمة نحو تفعيل دور نظم التنشئة االجتامعية لضامن عدم انتشار التعصب الريا

 .السعودي مستقبالً 

 

_______________________ 
 )*(  تم دعم هذا البحث من مركز بحوث كلية علوم الرياضة والنشاط البدين وعامدة البحث العلمي بجامعة 

امللك سعود.        

 (هـ1439/م201٨، جامعة امللك سعود، الرياض )14 -3، ص ص 2ع، 2م، علوم الرياضة والرتبية البدنيةلة جم
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Sport Fanaticism and its Relationship with Some Socialization System  
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Keywords: factors -physical- physiological - young soccer players 

Abstract: The purpose of  this study was identify on the relationship between socialization systems 
and sport fanaticism for Saudi fans in Riyadh city, the  this study this study was conducted on (855) 
fan of Saudi fans by using the descriptive style, a survey was used in this study including on: 
(demographic information, sport fanaticism survey and socialization systems survey), the most 
important results that sport fanaticism level for Saudi fans in Riyadh city was below than middle 
level, also there was the influence for some of socialization systems (family, school, friends group, 
media, sport hero, sport clubs) on sport fanaticism, and the sport fanaticism level for the study sample 
related to age variable was below than the middle level, and the sport fanaticism level of the sample 
in a changing educational level was middle. There were significant differences in the scores total for 
sport fanaticism scale depending on the different in social situation for unmarried persons, there are 
significant differences in sport fanaticism scale for persons who have high economic level, also there 
were significant differences for persons who were practiced practice for sports activities affected on 
sport fanaticism but were less than the middle level. This study had several recommendations; the 
most important was taken procedures toward role of socialization systems - for reducing from spread 
of sport fanaticism in Saudi society in the future. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ٥                            التعصب الريايض ومدى عالقته ببعض نظم التنشئة االجتامعية لدى اجلامهري السعودية يف مدينة الرياض

 

 

 

 :مقدمة الدراسة

لقد تطورت الرياضة عامة والرياضة التنافسية بشكل 

يف خمتلف أنحاء العامل بام فيها اململكة العربية خاص وذلك 

السعودية، مما أسهم ذلك يف جلب املزيد من اجلامهري املهتمة 

بمشاهدة األنشطة الرياضية املختلفة بام حتويه من الفعاليات 

املتعددة يف املالعب واألندية الرياضية، وغالبًا ما يصاحب هذا 

يب وطرق خمتلفة االهتامم الواسع واحلضور احلاشد أسال

للمؤازرة والتشجيع من قبل هذه اجلامهري سواًء لفريقها أو 

نجمها املفضل مما ينتج عن ذلك أنواعًا من التعصب والذي 

بدوره قد يؤدي إىل الشغب والعنف، والتي تؤدي مجيعها يف 

كثري من األحيان إىل افتقاد األنشطة الرياضية لقيمها الرائعة 

 .(2004وحيية والتنافسية )الغامدي، وخصائصها املمتعة الرت

( مجلة من أحداث الشغب Kerr, 1994وقد ذكر كري )

املؤسفة والتي من بينها قيام بعض املتعصبني الربيطانيني 

( ببعض أعامل الشغب والتي متثلت 19٨٥واإليطاليني عام )

يف قتل وإصابة بعض املشجعني، وذلك يف ملعب هيسيل يف 

فرد مابني  (300ضحيتها )كسيل راح العاصمة البلجيكية برو

قتىل وجرحى كلهم كانوا من اإليطاليني خالل مباراة هنائي 

كأس أوروبا بني فريقي )ليفربول( اإلنجليزي و)يوفنتس( 

البيئة السعودية هي األخرى مل ختلو من بعض كام أن  االيطايل،

أحداث الشغب، ففي مباراة هنائي كأس األمري فيصل بن فهد 

(، قامت بعض 2007ي اإلحتاد واألهيل عام )بني فريق

اجلامهري الرياضية برمي احلكم املساعد األول، بقوارير املياه 

وعلب العصريات، وإحداث شغب داخل املدرجات، مما 

استدعى احلكم الرابع للتدخل والطلب من حكم الساحة 

إيقاف االعتداءات، مما تسبب يف إيقاف الشوط الثاين لعدة 

 (.    2007م هتدئة هذه اجلامهري )جريدة الرياض،دقائق حتى ت

( بدراسة كان 1993وقد قام حسانني وعبادة وسيار )

هدفها التعرف عىل الفروق يف مستوى التعصب الريايض بني 

املدربني واملشجعني يف البحرين، وكذلك معرفة مدى تأثر 

التعصب الريايض بكل من العمر واحلالة االجتامعية واملستوى 

ليمي لدى املدربني واملشجعني، والتي أظهرت نتائجها بأن التع

مستوى التعصب الريايض لدى عينة املدربني مرتفع عنه لدى 

عينة املشجعني، كذلك وجدوا ارتفاعه لدى غري املتزوجني 

بمقارنتهم بعينة املتزوجني، كام ظهر ارتفاعه لدى غري 

أنه كلام زاد اجلامعيني بمقارنتهم بعينة اجلامعيني، كذلك تبني 

 .العمر كلام قل التعصب الريايض والعكس صحيح

( إىل أن التنشئة 2002من جهة أخرى أشار حجاج )

االجتامعية تعترب من أهم أسباب ظهور التعصب يف املجال 

الريايض خالل مراحل العمر املختلفة، بل إهنا أيضًا من أهم 

املجال  األساليب االجتامعية التي تستخدم ملواجهة التعصب يف

الريايض، ألن الفهم اجليد لعملية التنشئة االجتامعية يتيح لنا 

فرصة معرفة األسباب التي تؤدي للتعصب الريايض. ومن أهم 

النظم التي تتم من خالهلا التنشئة االجتامعية، األرسة واملدرسة 

ومجاعة األصدقاء )الرفاق( ووسائل اإلعالم والبطل الريايض 

ندية الرياضية واملسجد والرأي العام )القدوة احلسنة( واأل

 (.200٥، الربعان، 200٥)البيئة االجتامعية( )عبد اهلادي، 

الطفل يولد يف أرسة تعد "( بأن 199٥وقد أكد الكندري )

له اجلامعة األوىل التي يتعلم فيها لغته وعاداته وتقاليده وقيمه، 

شئة وعن طريق هذه األرسة وبني أحضان األم تبدأ عملية التن

االجتامعية، ثم يستقل إىل حد ما عن أرسته لينتظم يف مدرسته 

التي تكسبه مزيدًا من العادات والتوقعات السلوكية واملعاين 

واالجتاهات والقيم، بعد ذلك تتطور تنشئته االجتامعية عن 

طريق تلك املدرسة عندما يتصل بأصدقائه، ليصبح معهم 

 . "عضوًا يف مجاعة األصدقاء

سائل اإلعالم املسموعة واملقروءة واملرئية تساهم كام أن و

يف تكوين شخصية الفرد وتنشئته اجتامعيًا عىل أنامط سلوكية 

معينة، كام أن للبطل الريايض دور مهم يف عملية التنشئة 

االجتامعية حيث يكون النموذج االجتامعي املرغوب فيه، 

ألحوال، والذي حياول العديد من األفراد تقليده يف كثري من ا

كام أن لألندية الرياضية دور هيدف إىل هتيئة الوسائل والسبل 

الصحيحة الستثامر أوقات فراغ الشباب بمختلف فئاهتم 

، العزاوي 2003، سعد الدين، 200٥العمرية )عبد اهلادي، 

     .(2002وإبراهيم، 
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 : مشكلة الدراسة

ويتضح من خالل هذا االستعراض املخترص للتعصب 

دور نظم التنشئة االجتامعية يف تكونه مدى أمهية الريايض و

دراسة هذه العالقة والتي تكمن يف معرفة خطورة التعصب 

الريايض وأثره السلبي عىل املجتمع، وعىل حد علم الباحث 

فإنه مل يتم دراسة التعصب الريايض وعالقته بنظم التنشئة 

عربية االجتامعية يف املجتمع العريب بشكل عام ويف اململكة ال

السعودية بشكل خاص، حيث أن معظم الدراسات كان 

تركيزها عىل قياس طبيعة وحجم التعصب الريايض كام يف 

( 1999، حنان عبداملنعم، 1993دراسة )حسانني وآخرون، 

أو دراسة نظم التنشئة االجتامعية لألطفال كام يف دراسة 

(، كام أن هناك 1999، حممد، 1997)املصطفى والربعان، 

ديد من التساؤالت التي تثار حول التعصب الريايض، وما الع

هي العوامل التي أدت إىل ارتفاعه يف املجتمع السعودي، 

والذي خيشى فيام بعد أن يتحول ليصبح ظاهرة ملحوظة، لذا 

فإن احلاجة ظهرت إلجراء هذه الدراسة، والتي يمكن أن 

التعصب الريايض ومدى تتلخص يف التساؤل الرئييس حول 

القته ببعض نظم التنشئة االجتامعية لدى اجلامهري السعودية ع

 يف مدينة الرياض؟

 

 أهداف الدراسة:

التعرف عىل مستوى التعصب الريايض لدى اجلامهري  -1

 السعودية يف مدينة الرياض.

معرفة تأثري بعض نظم التنشئة االجتامعية )األرسة،  -2

بطل الريايض، املدرسة، مجاعة األصدقاء، وسائل اإلعالم، ال

األندية الرياضية( عىل التعصب الريايض لدى اجلامهري 

 .السعودية يف مدينة الرياض

حتديد الفروق بني مستوى التعصب الريايض وفقًا  -3

للمتغريات التالية:)السن، املستوى التعليمي، احلالة 

االجتامعية، املستوى االقتصادي لألرسة، ممارسة النشاط 

 .الريايض(

الفروق بني التعصب الريايض ومدى عالقته ببعض  حتديد -4

نظم التنشئة االجتامعية )األرسة، املدرسة، مجاعة األصدقاء، 

 الرياضية( لدىوسائل اإلعالم، البطل الريايض، األندية 

اجلامهري السعودية يف مدينة الرياض وفقًا للمتغريات 

ملستوى التالية:)السن، املستوى التعليمي، احلالة االجتامعية، ا

 .االقتصادي لألرسة، ممارسة النشاط الريايض(

 

    تساؤالت الدراسة:

ما مستوى التعصب الريايض لدى اجلامهري السعودية يف  -1

 مدينة الرياض؟

ما تأثري بعض نظم التنشئة االجتامعية )األرسة، املدرسة،  -2

مجاعة األصدقاء، وسائل اإلعالم، البطل الريايض، األندية 

عىل التعصب الريايض لدى اجلامهري السعودية يف  الرياضية(

 مدينة الرياض؟

ما الفروق بني مستوى التعصب الريايض وفقًا للمتغريات  -3

التالية:)السن، املستوى التعليمي، احلالة االجتامعية، املستوى 

 االقتصادي لألرسة، ممارسة النشاط الريايض(؟

ته ببعض ما الفروق بني التعصب الريايض ومدى عالق -4

نظم التنشئة االجتامعية وفقًا للمتغريات التالية:)السن، 

املستوى التعليمي، احلالة االجتامعية، املستوى االقتصادي 

 لألرسة، ممارسة النشاط الريايض(؟

 

 أمهية الدراسة:

إمكانية التقليل من مشكلة التعصب الريايض والتي قد  -1

لرياضية وذلك تزيد من مظاهر العنف والشغب يف املالعب ا

بتكثيف التوعية للقائمني عىل هذه النظم االجتامعية للحد منها 

 .لدى الشباب السعودي

إن هذه الدراسة تعترب الدراسة األوىل )حسب علم  -2

الباحث( التي ستتطرق إىل التعصب الريايض وعالقته 

ببعض نظم التنشئة االجتامعية عىل مستوى اململكة العربية 

مع العريب وبالتايل فإهنا ستفتح املجال السعودية واملجت

للرتكيز عىل هذا املوضوع املهم من الناحية البحثية من مجيع 

  .جوانبه املختلفة
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 مصطلحات ومفاهيم الدراسة:

( التعصب 2004عرف عالوي )التعصب الريايض:  -

مرض الكراهية العمياء للمنافس ويف نفس "الريايض عىل أنه 

ألعمى لفريق املتعصب وهو حالة الوقت هو مرض احلب ا

يتغلب االنفعال عىل العقل فتعمى البصرية حتى أن احلقائق 

يتمسك به املتعصب فردا أو الواضحة تعجز عن زلزلة ما 

 ."مجاعة

( 1997عرف الغزوي وآخرون ) النظم االجتامعية: -

عبارة عن مجلة من الضوابط "النظام االجتامعي عىل أنه 

 التي تتمثل يف املعايري واملقاييس واإلجراءات والتدابري

واألحكام التي أوجدها املجتمع اإلنساين، لتامرس وظيفة 

الضبط عىل سلوك األفراد واجلامعات من أجل إدامة 

واستمرارية احلياة اإلنسانية بشكل يعمل عىل ختفيف حدة 

  ."الرصاع

( 200٥عرف عبد اهلادي )التنشئة االجتامعية:  -

تفاعل اجتامعي يف شكل قواعد "ة بأهنا التنشئة االجتامعي

للرتبية والتعليم يتلقاها الفرد يف مراحل عمره املختلفة، من 

خالل عالقته باجلامعات األولية )األرسة واملدرسة والزمالء 

( وتعاونه تلك القواعد .........إلخووسائل اإلعالم

واخلربات اليومية التي يتلقاها عىل حتقيق التوافق االجتامعي 

 ."مع البناء الثقايف املحيط من خالل اكتساب املعايري

 معبد املنععرفتهم حنان املشجعون )اجلامهري(:  -

جمموعة من األفراد هلم اجتاه نفيس نحو "( بأهنم 1999)

وتشكل  هيئة رياضية معينة ينتمون إليهاالعب أو فريق أو 

و غري مركز اهتامم بالنسبة هلم وقد يكونوا أعضاء هبذه األندية أ

 ."أعضاء فيها

 

 الدراسات السابقة:

لقد أجريت العديد من الدراسات والتي كان هلا عالقة     

مبارشة أو شبه مبارشة بمشكلة الدراسة، وقد تم تقسيمها 

 كالتايل:

 

 

دراسات تتعلق بالتعصب والشغب الريايض  -أوالا 

 وعالقتهام ببعض املتغريات األخرى.

ات املتعلقة بموضوع لقد أجريت العديد من الدراس

التعصب والشغب الريايض، ومن هذه الدراسات ما تم 

أجراءه يف البيئة العربية ومنها ما تم أجراءه يف البيئة األجنبية، 

 وفيم ييل عرض هلذه الدراسات

( دراسة كان اهلدف منها 19٨3أجرى الرشقاوي ) 

التعرف عىل أوجه التشابه وكذلك االختالف بني التعصب 

فردًا من  3٥والتعصب الريايض، وبلغ عدد العينة الديني 

خمتلف األعامر واستخدم الباحث االستبيان واملقابلة 

الشخصية واملالحظة، وخلصت الدراسة إىل أن هناك 

بغض النظر عن نوعية  املتعصب،خصائص عامة متيز الفرد 

التعصب ومنها االنفعالية الزائدة واالنغالق الفكري 

الستئثار باحلديث واللجوء إىل الصوت والعدوان الشديد وا

 املرتفع والرغبة يف السيطرة عىل احلديث.

( بدراسة هدفت إىل حتليل ظاهرة 19٨4كام قام مامرس )  

الشغب الريايض يف مالعب الوطن العريب، وبلغ عدد العينة 

فرد ممن هلم عالقة بالرياضة التنافسية من خرباء ومدربني  932

دولة عربية، وقام  13عني من وإعالميني وحكام ومشج

الباحث بتصميم استبيان وتم تطبيقه عىل أفراد العينة، 

وأظهرت النتائج أن عنارص الشغب ثامنية هي: اجلمهور 

واحلكام والالعبون واإلداريون واإلعالميون واملدربون 

ورجال األمن واألطباء املسعفون، كام أظهرت النتائج أن 

رصها يف أربع مستويات أسباب الشغب الريايض يمكن ح

هي: جنون التنافس الريايض وتسييس الرياضة التنافسية، 

 والتنشئة االجتامعية، والسامت السلبية للشخصية.

( دراسة هدفت للتعرف 199٥وقد أجرى أبو حليمة ) 

عىل مظاهر الشغب الريايض يف مالعب كرة اليد وأسباهبا يف 

شملت الالعبني  فردًا ، 4٥0األردن، وقد تكونت العينة من 

واجلامهري واحلكام واإلداريني يف الدوري األردين، وتم 

استخدام استبيان تم توزيعه عىل أفراد العينة، وقد أوضحت 

النتائج أن مظاهر الشغب الريايض متثلت يف ضعف مستوى 



 جملة علوم الرياضة والرتبية البدنية                                                                                                        ٨

الوعي الريايض لدى اجلمهور، وضعف مستوى التحكيم، 

، ووجود تعصب وكذلك فقدان الثقة بني احلكام والالعبني

مجاهريي للفرق املختلفة، إضافة إىل التهاون يف اإلجراءات 

الرادعة لالعبني واجلامهري مما يؤدي إىل حدوث الشغب 

 الريايض.

( كان هدفها 1999ويف دراسة أخرى حلنان عبداملنعم ) 

الرئييس حتديد البناء العاميل للتعصب الريايض لدى املشجعني 

( فردًا من مشجعي ٥1٥العينة )الرياضيني، وقد بلغ عدد 

أندية الدرجة األوىل بالقاهرة الكربى، واستخدمت الباحثة 

(، ولقد 1993مقياس التعصب الريايض الذي أعده حسانني )

توصلت الباحثة إىل أن العبارات املستخدمة يف املقياس تعترب 

مقياسًا خالصًا ونقيًا للتعصب الريايض لدى املشجعني، كذلك 

ستوى التعصب الريايض باختالف النادي الذي مل خيتلف م

تشجعه أفراد عينة البحث، كذلك مل خيتلف التعصب الريايض 

باختالف األنشطة التي هتتم هبا عينة البحث، كام أن التعصب 

الريايض يقل كلام زاد العمر، كذلك أظهرت النتائج بأنه يقل 

يد التعصب الريايض كلام ارتفع مستوى التعليم، كام أنه يز

التعصب الريايض مع الطالب عن باقي الوظائف، كام أن 

 التعصب الريايض يزيد عند غري املتزوجني.

 ,Dimmock & Grove)ويف دراسة قام هبا ديموك وجروف 

، هدفت إىل معرفة تأثري التعصب الريايض لدى (2005

مشجعي الفرق الرياضية املحرتفة يف أسرتاليا باستجاباهتم 

مشجعًا،  231ريي، وقد شملت العينة حول العنف اجلامه

وقد توصلت النتائج إىل أن اجلامهري التي تصنف بأهنا أكثر 

كانوا أقل حتكاًم يف سلوكياهتم العدوانية يف  معني،تعصبًا لفريق 

املباريات من املشجعني الذين يتصفون بالتعصب املتوسط أو 

  البسيط.

 

ية وعالقتها دراسات تتعلق بنظم التنشئة االجتامع -ثانياا 

 ببعض املتغريات األخرى.

حاول الباحث احلصول عىل دراسات توضح دور نظم 

التنشئة االجتامعية أو أحدها يف تنشئة اجلامهري الرياضية، غري 

أنه وجد أن معظم هذه الدراسات تطرقت لدور نظم التنشئة 

االجتامعية املختلفة يف التنشئة االجتامعية لألفراد جتاه األنشطة 

ياضية، ومن أهم املتغريات التي تناولتها هذه الدراسات ما الر

ييل: )ممارسة النشاط الريايض، النشاط الريايض التنافيس، 

الدافعية الداخلية، ممارسة املراهقني للنشاط الريايض أثناء 

وقت الفراغ، االنجذاب ملامرسة النشاط الريايض، التوجه 

غريات، وفيام ييل عرضًا اهلديف، دافعية اإلنجاز( وغريها من املت

 هلذه الدراسات:

 ,Brustad & Wiegandأجرى كل من بروستاد ووجياند )

(، دراسة حول تأثري ضغوط الوالدين عىل الدافعية 1989

الداخلية لألطفال املشاركني يف األنشطة الرياضية، وتكونت 

( طفال ًمن العبي كرة القدم بوالية أورجيون 14٥العينة من )

وقد أظهرت النتائج أن إدراك الدعم العاطفي  األمريكية،

العايل )إدراك منخفض للضغوط( يزيد من الدافعية الداخلية 

للمفحوصني، بينام مل يكن هناك تأثريًا داال ً إحصائيا ً إلدراك 

توقعات الوالدين أو إدراك مدى أمهية النجاح عند الوالدين 

الدين عىل الدافعية، ولكن النتائج بينت أن تدعيم الو

لألخالقيات املطلوبة له عالقة بتطوير الدافعية الداخلية لدى 

 األطفال.  

(، دراسة حول Brustad, 1996كذلك أجرى بروستاد ) 

تأثري عالقة التنشئة االجتامعية من قبل الوالدين وجنس 

املشاركني عىل االنجذاب إىل ممارسة النشاط الريايض، لدى 

جلوس األمريكية، وقد عينة أطفال مدارس مدينة لوس أن

 6 - 4يف السنة  طالبة ٥9و طالباً  4٨تكونت العينة من 

الدراسية، وقد بينت النتائج أن هناك عالقة دالة إحصائيًا بني 

التنشئة االجتامعية من قبل الوالدين ودافعية إدراك الكفاءة 

البدنية وكذلك االنجذاب إىل ممارسة النشاط الريايض لدى 

 أطفال املدارس.

( بدراسة 1997قد قام كل من املصطفى والربعان )و

هدفت إىل التعرف عىل دور األنظمة االجتامعية متمثلة يف البيئة 

االجتامعية، واألرسة، واملدرب ،ومدرس الرتبية البدنية، 

ومجاعة األصدقاء يف التنشئة االجتامعية التنافسية لألطفال، 

عية املختلفة وكذلك التعرف عىل الفروق بني األنظمة االجتام

يف درجة التشجيع نحو االشرتاك يف األنشطة الرياضية 
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التنافسية، وقد تكونت العينة من الرياضيني األطفال يف 

باألندية الرياضية باملنطقة  سنة (12 -9املرحلة السنية من )

( 202الرشقية باململكة العربية السعودية والذين بلغ عددهم )

ود فروق ذات داللة إحصائية، العبًا، وقد أكدت النتائج وج

بني األنظمة االجتامعية جتاه درجة تشجيع األطفال للبدء يف 

املشاركة يف األنشطة الرياضية التنافسية، وذلك لصالح كل من 

 األرسة ومجاعة األصدقاء عىل األنظمة االجتامعية األخرى. 

يف  ، (Carr. et.al. 1999)ويف دراسة قام هبا كار وآخرون 

جلرتا للتعرف عىل مدى تأثري كل من الوالدين جنوب إن

واملدرسني ومجاعة األصدقاء عىل التوجه اهلديف والدافعية 

الداخلية للرياضة وإدراك الكفاءة لدى مماريس دروس الرتبية 

طفالً  ٨1البدنية يف جنوب إنجلرتا، وقد تكونت العينة من 

 مراهقًا، وقد أشارت نتائجها إىل أن اآلباء ومجاعة70و

األصدقاء كانوا أكثر تأثريًا لدى األطفال بينام كان تأثري 

 املدرسني ومجاعة األصدقاء أكرب عىل املراهقني.

دراسة أخرى أيضًا قام هبا كل من كار وآخرون  وهناك   

(Carr. et.al., 2000 وسط إنجلرتا للمقارنة فيها بني تأثري ، )

الوالدين ومجاعة األصدقاء واألبطال الرياضيني عىل التوجه 

اهلديف لدى األطفال واملراهقني، واشتملت عىل عينة قوامها 

مراهقًا، ولقد وجدوا بأن األبطال الرياضيني  7٥طفالً و ٥7

راهقني كنظام اجتامعي له األثر األكرب عىل كل من األطفال وامل

يف التوجه اهلديف مقارنة بالوالدين واألصدقاء، مما يشري إىل أن 

التامثل أو التطابق مع األبطال الرياضيني له تأثريًا كبريًا عىل 

 تطوير الدافعية لدى األطفال واملراهقني.

( كان 200٥ويف دراسة حديثة قام هبا الربعان )    

ئة االجتامعية اهلدف الرئييس منها التعرف عىل نظم التنش

وعالقتها بدافعية اإلنجاز لدى العبي ألعاب القوى 

باململكة العربية السعودية، وقد استخدم الباحث استبانة 

مكونة من مقياسني مها مقياس النظم االجتامعية ومقياس 

دافعية اإلنجاز، وقد تم اختيار العينة بطريقة عشوائية 

ى باململكة العبًا من العبي ألعاب القو 100مكونة من 

العربية السعودية، وقد كان من أبرز نتائجها أن عملية 

التنشئة االجتامعية بجميع نظمها هلا تأثريا ً أعىل من املتوسط 

يف تشجيع العبي القوى باململكة العربية السعودية ملامرسة 

النشاط الريايض، وأن لدهيم دافع قوي لإلنجاز جيعلهم 

 لنجاح.يبذلون اجلهد الكبري للتفوق وا

 

 إجراءات الدراسة

تم استخدام املنهج الوصفي باألسلوب منهج الدراسة: 

 .املسحي االجتامعي ملناسبته لطبيعة هذه الدراسة

 
 جمتمع وعينة الدراسة:

تكون جمتمع الدراسة من اجلامهري الرياضية السعودية   

الذين يتابعون األنشطة الرياضية يف املالعب، أو عرب وسائل 

كام ،(2007/200٨مدينة الرياض عام ) ملختلفة يفاإلعالم ا

من  مشجع (1000تم اختيار العينة بالطريقة العرضية بواقع )

اجلامهري الرياضية السعودية الذين يتابعون األنشطة الرياضية 

يف املالعب، أو عرب وسائل اإلعالم املختلفة يف مدينة الرياض 

قام الباحث حيث  قبل بداية املباريات بساعة عىل األقل،

( ٨٥٥بتوزيع استبانات الدراسة عليهم، وقد تم اعتامد )

%( من إمجايل ٨٥استبانة بعد اإلجابة عليها أي ما نسبته )

اإلستبانات التي تم توزيعها وذلك لصالحيتها ألغراض 

( استبانه أي مانسبته 14٥الدراسة احلالية، وتم استبعاد )

الية وذلك %( لعدم صالحيتها ألغراض الدراسة احل1٥)

بسبب عدم اكتامل اإلجابة عىل كل من املعلومات الديمغرافية 

 وعبارات االستبانة من قبل املفحوصني.   

 

 املعلومات الديمغرافية لعينة الدراسة:

تقسيم عينة الدراسة إىل جمموعات حسب متغريات  تم

الدراسة وهي كالتايل:)فئات السن/ املستوى التعليمي/ احلالة 

ة/ املستوى االقتصادي لألرسة/ مدى ممارسة االجتامعي

 (. 1كام هو موضح يف جدول ) النشاط الريايض(.
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 )السن، مستوى التعليم، احلالة االجتامعية، املستوى االقتصادي لألرسة، ممارسة النشاط الريايض(. املعلومات الديمغرافية لعينة الدراسة حسب. ( ١)  جدول

 سبةالن العدد املجموعات املتغري

 السن

 39٫2 33٥ سنة فأقل 20من 

 3٨٫4 32٨ سنة 2٥ - 21من 

 22٫٥ 192 سنة 2٥أكرب من 

 100٫0 ٨٥٥ املجموع 

 املستوى التعليمي

 6٫3 ٥4 متوسط فأقل

 29٫٨ 2٥٥ ثانوي

 ٥4٫٥ 466 بكالوريوس

 9٫4 ٨0 أخرى

 100٫0 ٨٥٥ املجموع 

 احلالة االجتامعية
 ٨2٫6 706 أعزب

 17٫4 149 متزوج

 100٫0 ٨٥٥ املجموع 

 املستوى االقتصادي

 ٨٫1 69 منخفض

 ٨2٫0 701 متوسط

 9٫9 ٨٥ مرتفع

 100٫0 ٨٥٥ املجموع 

 مدى ممارسة النشاط الريايض

 30٫9 264 أيام أسبوعياً  7-٥من 

 3٨٫٥ 329 أيام أسبوعياً  4-3من 

 22٫٥ 192 يوم أسبوعياً  2-1من 

 ٨٫2 70 هنائياً ال أمارس 

 100٫0 ٨٥٥ املجموع  

 

 

 ة الدراسة:أدا

بعد أخذ آراء ومقرتحات وتعديالت اخلرباء واملحكمني 

وإجراء معامالت الصدق والثبات، فقد تكونت االستبانة يف 

 صورهتا النهائية مما ييل:

معلومات شخصية للمفحوصني تشمل:)السن، املستوى  -١

تصادي لألرسة، التعليمي، احلالة االجتامعية، املستوى االق

 .ممارسة النشاط الريايض(

عبد مقياس التعصب الريايض الذي أعدته )حنان  -٢

 ( عبارة.٥٨( وتكونت صيغته النهائية من )1999،ماملنع

مقياس نظم التنشئة االجتامعية الذي أعده  -٣

( عبارة 60( وتكونت صيغته النهائية من )200٥)الربعان،

 ختلفة.متثل نظم التنشئة االجتامعية امل

 

 األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة:

اعتمدت الدراسة احلالية يف حتليل البيانات عىل الربنامج    

( باستخدام األساليب اإلحصائية التالية: SPSSاإلحصائي )

)النسب املئوية والتكرارات واملتوسط احلسايب واالنحراف 

بات األداة/ املعياري/ معامل ثبات )ألفا كرونباخ( لقياس ث

اختبار )ت( ملتغري الدراسة احلالية:)احلالة االجتامعية(/ 

(/ اختبار )شيفيه( لتحديد rاختبار معامل االرتباط بريسون )
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مصدر الفروق بني جمموعات متغريات الدراسة التالية: 

)السن، املستوى التعليمي، املستوى االقتصادي لألرسة، مدى 

ل التباين األحادي ملتغريات ممارسة األنشطة الرياضية/ حتلي

الدراسة التالية: )السن، املستوى التعليمي، املستوى 

االقتصادي لألرسة،مدى ممارسة األنشطة الرياضية(/ اختبار 

( لتحديد ترتيب حماور مقيايس Paired T-testت الثنائي )

 التعصب الريايض ونظم التنشئة االجتامعية حسب األمهية(.

 

 النتائج واملناقشة 

التساؤل األول: ما مستوى التعصب الريايض لدى 

 اجلامهري السعودية يف مدينة الرياض؟

 

 .املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملحاور مقياس التعصب الريايض. (٢) جدول

 الرتتيب االنحراف املعياري املتوسط احلسايب* املحور

 4 0٫74 2٫06 العدوان الريايض

 3 0٫٨4 2٫21 راديةاالنفعاالت الالإ

 1 0٫97 3٫2٥ املعرفة الرياضية

 2 0٫91 2٫٥0 االنتامء الريايض

 - 0٫70 2٫٥0 مقياس التعصب الريايض  ككل

   

( أن املتوسط احلسايب ملقياس 2) جدوليتضح من 

( 2٫٥0التعصب الريايض ككل لدى عينة الدراسة بلغ )

التعصب  (، مما يعني أن مستوى0٫70واالنحراف املعياري )

الريايض لدى اجلامهري السعودية يف مدينة الرياض يعد دون 

املستوى املتوسط، وهو ما يتفق مع دراسة حسانني وآخرون 

( بأن التعصب الريايض يف البلدان العربية يعد 1993)

منخفضًا نسبيًا مقارنة بام هي عليه يف املجتمعات األخرى، بينام 

(، ودراسة 19٨3)ال تتفق مع دراسة كل من الرشقاوي 

(، وردن 1999(، وحنان عبداملنعم )19٨6عبدالسالم )

(، وأيضًا ديموك Redden and Steiner, 2000وستاينر )

(، التي أثبتت مجيعها Dimmock and Grove, 2005وجروف )

أن مستوى التعصب الريايض كان مرتفعًا لدى العينات التي 

 قاموا بإجراء دراساهتم عليها.

ما تأثري بعض نظم التنشئة االجتامعية  ين:التساؤل الثا

، مجاعة األصدقاء، وسائل اإلعالم، البطل ةاألرسة، املدرس)

الريايض، األندية الرياضية( عىل التعصب الريايض لدى 

 اجلامهري السعودية يف مدينة الرياض؟

 

 

 .الجتامعيةاملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملحاور مقياس التنشئة ا. (٣) جدول

 الرتتيب االنحراف املعياري متوسط احلسايب* املحور

 ٥ 0٫٨٥ 2٫٥٥ األرسة

 4 0٫9٥ 2٫63 املدرسة

 1 0٫٨3 2٫99 مجاعة األصدقاء

 1 0٫٨1 3٫03 وسائل اإلعالم

 3 1٫06 2٫77 البطل الريايض

 2 0٫76 2٫97 النادي الريايض

 - 0٫69 2٫7٨ مقياس التنشئة االجتامعية ككل
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( أن هناك تأثري لبعض نظم التنشئة 3) تضح من جدولي

االجتامعية )األرسة، املدرسة، مجاعة األصدقاء، وسائل 

اإلعالم، البطل الريايض، األندية الرياضية( عىل التعصب 

الريايض، وهذا التأثري يعد تأثريًا متوسطًا بمتوسط حسايب بلغ 

(، وهو ما يتفق مع 0٫69( وانحراف معياري )2٫7٨)

لدراسات األخرى التي بينت التأثري الكبري لنظم التنشئة ا

االجتامعية عىل املتغريات األخرى املختلفة، حيث أن هذه 

النظم كان تأثريها اجيابيًا عىل التعصب الريايض، كام يف دراسة 

( Greendorfer and Lewko, 1988جريندورفر وليوكو )

صطفى ( واملAnderssen and Wold, 1992وأندرسن وولد )

 (.2000(  وعيد )1997والربعان )

 

ما الفروق بني مستوى التعصب الريايض  التساؤل الثالث:

وفقاا للمتغريات التالية:)السن، املستوى التعليمي، احلالة 

االجتامعية، املستوى االقتصادي لألرسة، ممارسة النشاط 

 الريايض(؟

أظهرت النتائج أن مستوى التعصب الريايض لعينة 

ة يف متغري السن كان أقل من املتوسط، حيث توجد الدراس

فروق دالة يف الدرجة الكلية ملقياس التعصب الريايض بني 

سنة( ذات املتوسط احلسايب  2٥الفئة العمرية )أكرب من 

( وبني كل من الفئتني العمريتني التاليتني: الفئة 2٫29)

(، والفئة 2٫٥9سنة فأقل( ومتوسطها احلسايب ) 20العمرية )

(، وذلك 2٫٥2( ومتوسطها احلسايب )سنة 2٥ -21العمرية )

 لصالح هاتني الفئتني العمريتني.

كام أن مستوى التعصب الريايض لدى عينة الدراسة يف 

وجود فروق متغري املستوى التعليمي كان متوسطًا. كذلك 

ذات داللة إحصائية يف الدرجة الكلية ملقياس التعصب 

لة االجتامعية ألفراد الدراسة الريايض تبعًا الختالف احلا

لصالح غري املتزوجني. أيضًا عدم وجود فروق دالة إحصائيًا 

يف حمور االنفعاالت الالإرادية واملعرفة الرياضية يف التعصب 

الريايض تبعًا إلختالف املستويات االقتصادية ألفراد الدراسة. 

ىل وتبني أيضًا أن مدى ممارسة الفرد لألنشطة الرياضية يؤثر ع

 التعصب الريايض لألفراد بدرجة أقل من املتوسط.

التساؤل الرابع: ما الفروق بني التعصب الريايض ومدى 

عالقته ببعض نظم التنشئة االجتامعية وفقاا للمتغريات 

التالية:)السن، املستوى التعليمي، احلالة االجتامعية، املستوى 

 االقتصادي لألرسة، ممارسة النشاط الريايض(؟

النتائج إىل عدم وجود فروق دالة إحصائيًا يف حمور  أشارت

األرسة ومجاعة األصدقاء يف درجة التنشئة االجتامعية 

للتعصب الريايض يف تلك املحاور تبعًا الختالف أعامر أفراد 

الدراسة. وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف حمور 

تالف النادي الريايض يف درجة التنشئة االجتامعية تبعًا الخ

مستوياهتم التعليمية. وتبني أيضا ًوجود فروق ذات داللة 

إحصائية يف حمور األرسة واملدرسة ومجاعة األصدقاء ووسائل 

اإلعالم والبطل الريايض والنادي الريايض ومقياس التنشئة 

االجتامعية ككل تبعًا الختالف احلالة االجتامعية لصالح الفرد 

ضًا وجود فروق دالة إحصائيًا غري املتزوج. وأشارت النتائج أي

يف حمور األرسة من حماور مقياس التنشئة االجتامعية بني ذوي 

املستوى االقتصادي )املتوسط( ذات املتوسط احلسايب 

(، وبني ذوي املستوى االقتصادي )املرتفع( ذات 2٫٥2)

(، وذلك لصالح ذوي املستوى 2٫76املتوسط احلسايب )

جود فروق ذات داللة االقتصادي )املرتفع(. كذلك و

إحصائية يف حمور األرسة واملدرسة ومجاعة األصدقاء ووسائل 

وأيضًا الدرجة الكلية ملقياس  الريايض،اإلعالم والنادي 

التنشئة االجتامعية للتعصب الريايض تبعًا الختالف ممارستهم 

النشاط الريايض. كام أن هناك فروق دالة إحصائيًا يف حمور 

 عًا الختالف ممارستهم للنشاط الريايض.البطل الريايض، تب

يف ضوء أهداف الدراسة وعىل ما توصلت إليه  :التوصيات

 النتائج يويص الباحث بام ييل:

من الرضوري أخذ التدابري الالزم لضامن عدم انتشار  -1

التعصب الريايض يف املجتمع السعودي مستقباًل ومن هذه 

 التدابري ما ييل:

 التقليل من التعصب الريايض لدى أمهية دور األرسة يف -أ

أبنائها، من خالل غرس القيم املثىل والتسامح وتعليمهم كيفية 
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السيطرة عىل انفعاالهتم وتنمية الروح الرياضية وتعليمهم 

 التشجيع املثايل البعيد عن الغضب والشغب الريايض. 

الرتكيز عىل دور املدرسة من خالل زيادة الوعي   -ب

س بأمهية التشجيع الريايض املثايل وتنمية لدى طالب املدار

الروح الرياضية العالية البعيدة عن التعصب الريايض 

األعمى، عن طريق التثقيف الذي يمكن أن يقوم به مدرس 

 الرتبية البدنية داخل املدرسة.

الرتكيز عىل دور مجاعة األصدقاء يف زيادة التعصب  -ج

مراقبة ومتابعة  رضورة مما يستدعيالريايض لدى األفراد، 

أصدقاء الطفل أو الشاب، ومساعدهتم يف اختيار أصدقائهم 

 املناسبني ممن يتمتعون بالصفات واألخالق احلسنة. 

أمهية وسائل اإلعالم يف احلد من التعصب الريايض  -د

من خالل وضع اآلليات والوسائل املناسبة املوجهة جلميع 

إنتاج الربامج اجلهات التي هلا عالقة بالتعصب الريايض و

واحلمالت الدعائية التي من شأهنا أن توضح املخاطر التي قد 

 تنتج عن التعصب الريايض األعمى.    

رضورة اهتامم األبطال الرياضيني بالدور اهلام الذي  -د

يلعبونه يف املحافظة عىل القيم االجتامعية السائدة، من خالل 

 ع.معاملة أنفسهم كقدوة حسنة ومؤثرة يف املجتم

الرتكيز عىل الدور الذي تقوم به األندية الرياضية  -و

كمؤسسات هتتم بقطاعي الرياضة والشباب، وذلك من خالل 

قيام رؤساء األندية والالعبني واملدربني وروابط املشجعني 

 بمحاربة التعصب الريايض يف املجتمع.

رضورة القيام باملزيد من الدراسات حول تأثري  -2

 ة عىل التعصب الريايض.الرياضات املختلف

رضورة القيام باملزيد من الدراسات فيام يتعلق بتأثري  -3

 املهن أو الوظائف املختلفة عىل التعصب الريايض.
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 مستوى املهارات احلركية بني طالب اإلعاقة الفكرية بمدارس الدمج واملدارس اخلاصة

 د.   

 )*( طارق بن عيل الصاحلي د.

 أستاذ مشارك باألنشطة البدنية املعدلة

 جامعة امللك سعود-كلية علوم الرياضة والنشاط البدين

 

 (م7/11/2017م  ؛   وقبل للنرش يف 6/3/2017)قدم  للنرش يف  ر 
 

 

 .ةاخلاص املدارس–مدارس الدمج -اإلعاقة الفكرية  -املهارات احلركية: املفتاحيةكلامت ال

هدفت هذه الدراسة إىل قياس الفروق يف مستوى املهارات احلركية بني طالب اإلعاقة :الدراسة ملخص

عرف عىل الفروق يف ، استخدم الباحث املنهج التجريبي للتية بمدارس الدمج واملدارس اخلاصةالفكر

، اشتمل جمتمع يف مدارس الدمج واملدارس اخلاصة مستوى املهارات احلركية بني طالب اإلعاقة الفكرية

مدرسة ، واملدارس التي تطبق  15الدراسة عىل عدد من طالب املرحلة االبتدائية باملدارس اخلاصة وعددها 

( طالب تم 20ريقة العمدية ، األوىل كان قوامها )مدرسة ، تم اختيار عينتني بالط (17)نظام دمج وعددها 

(  طالب تم اختيارها من مدرسة عامة تطبق نظام الدمج ، 20اختيارهم من مدرسة خاصة ، وعينة قوامها )

متت معاجلة البيانات إحصائيًا    TGMD-2استخدم الباحث جلمع البيانات اختبار املهارات احلركية الكبرية 

سا ي واالنرراف املعيار  واختبار )ت( ، أشارت أهم النتائج إىل وجود الفروق يف باستخدام املتوسط احل

مستوى األداء احلركي يف بعض املهارات احلركية لصالح طالب اإلعاقة الفكرية بمدارس الدمج ، وكانت 

دنية العامة أهم التوصيات دمج الطالب ذوى األعاقه الفكرية املتوسطة )القابلني للتعلم( بدروس الرتبية الب

 .ةملا لذلك من تأثريات إجيابيه عىل املستوى النفيس واإلجتامعي والتعليمي
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 العلمي بجامعة  الدراسةمن مركز بروث كلية علوم الرياضة والنشاط البدين وعامدة  الدراسة)*(  تم دعم هذا 

 امللك سعود.        

 (هـ1439/م2018، جامعة امللك سعود، الرياض )25 -15، ص ص 2ع، 2م، علوم الرياضة والرتبية البدنيةجملة 
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Keywords: Motor skills - intellectual disability - integration schools - private schools 

Abstract: The purpose of the present study was to compare the level of motor skills among students 
with intellectual disabilities in public schools and private schools in Saudi Arabia. The study 
participants were 20 students with intellectual disabilities who attending public primary schools and 
20 students with intellectual disabilities who attending primary private schools. Motor skill abilities 
were assessed by using the second version of the TGMD-2 test. Data were analyzed with SPSS by 
using t test. Significant differences in motor skills were found. The students with intellectual 
disabilities in private schools showed poorer motor skills than their peers who enrolled in public 
schools. 
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 مقدمة الدراسة

باملدارس العامة ليس باألمر  ذو  اإلعاقةطالب الدمج 

 سبعينياتدول العامل منذ  كثري منيف  تطبيقهحيث تم  اجلديد،

دولية تتقدمها منظمة األمم منظامت  ودعمتهالقرن املايض 

الالحمدود يف حق هذا الدعم املتردة للرتبية والعلم والثقافة 

جاء ( Inclusionالتعليم املشرتك أو مايسمى بالدمج املدريس )

بفضل املطالبات املستمرة من قبل عدد كبري من املهتمني 

الذين نصرو حكوماهتم بعدم  واآلباءوالباحثني واملرامني 

 منهم ذو  اإلعاقة اخلاصة خصوصاً  فئاتتعليم ال التمييز يف

((Qi & Am ,2012. 

املطالبات برضورة الدمج املدريس مل تستند فقط عىل اجلانب 

عىل نتائج كثري من أيضًا العاطفي واإلنساين بل استندت 

جتامعي الدراسات التي أثبتت أن الدمج املدريس يعود بالنفع اإل

 أسوياء أو اب سواء كانوالصري عىل مجيع الطالووالنفيس 

 & Banerji) (Sadler, Tentinger, & Wiedow, 1993) معاقني

Dailey,1995) هذه الدراسات رغم شبه إمجاع نتائجها عىل .

 ممنالدمج إال أن الكثري من اخلرباء والباحثني فلسفة أمهية 

 باملدارس مليركزون عىل أمهية مستوى املخرجات التعليمية 

ساهتم فكرة أن الدمج قد يكون جمد  للمعاقني تدعم نتائج درا

من الناحية التعليمية ومن هنا بدأ اإلختالف حول أمهية الدمج 

 ;Lieberman,1992; Kauffman & Hallahan, 2005  عدمهمن 

singer,1988)   ، نتائج الدراسات سواء التي  دعمت يف احلقيقة

تركز عىل فكرة الدمج أو تلك التي عارضتها كانت يف جمملها 

فصول الدمج بشكل عام ومل تركز إال بعض منها عىل الدمج يف 

مدخل مهم للدمج املدريس  دروس الرتبية البدنية التي قد تكون

كوهنا تعتمد عىل جوانب احلركة والنشاط والتفاعل املستمر بني 

الطالب مما  قد يساهم يف رفع اجلوانب االجتامعية والنفسية 

يل اإلصابة بالسمنة( بني مجيع الطالب وأحيانًا الصرية )كتقل

 ,Bailey, 2006; Ryan). الدمج  ا  به مؤيدودينا وهذا ما

Fleming, & Maina, 2003 ; Chioder, et all, 2008)  
الباحثان بالك وابروسنيكوفا  أجرى املثال،سبيل  فعىل

Block and Obrusnikova , (2007)  دراسة بني عام  (38)عدد

ركزت عىل جماالت مهمة ومرتبطة  2005حتى  1995

بالدمج بالرتبية البدنية العامة كون هذه الدروس املكان األمثل 

. جمموع دراسات بالك حسب رأهيم للبدء يف الدمج املدريس

بعض القضايا املرتبطة بالدمج يف دروس وابروسنيكوفا قاست 

ودرجة وزمن الدرس،  املدريس،الدعم الرتبية البدنية مثل 

 وذو  اإلعاقة،اإلجتامعي بني الطالب األسوياء التفاعل 

 الطالبدرجة تقبل الطالب األسوياء وكذلك املعلمني جتاه و

جاالت ذات املوغريها من  الدمج،قبل وبعد  ذو  اإلعاقة

نتائج هذه الدراسات أثبتت بجالء أن الدمج يف  العالقة.

 ناجرًا  أصبحدروس الرتبية البدنية 

. يف الوقت نفسه ا املرتبطة بالدمجبعد معاجلة هذه القضاي

فقط الدمج ممن يعتقدون أن املدرسة مكان  اشدد معارضو

للتعليم بعدم جدوى دمج طالب الفئات اخلاصة بدروس 

الرتبية البدنية مثلها مثل فصول الدمج وذلك بسبب أن 

 امعلموباألصل معلمي الرتبية البدنية يف املدارس املدجمة هم 

مؤهلني علميًا للتعامل مع  ايكونو غالبًا التربية بدنية عامة و

يف داخل هذه الدروس التي تركز ذو  اإلعاقة الطالب 

اللياقة البدنية واملهارات احلركية  وتنمية عىل تعليمجمملها 

 األساسية مما قد يعيق العملية التعليمية. 

الدمج أن معلم الرتبية البدنية  امعارضويف املقابل يعتقد 

للتعامل مع الفئات علميًا ونفسيًا  يأمه يكون اصةباملدارس اخل

ومدعوم بإمكانات وتدريبات خاصة لتدريس الطالب اخلاصة 

عاقة الفكرية طالب ذو  اإلالخصوصًا  ذو  اإلعاقة

وعدم قدرهتم عىل تطبيق أغلب املعروفون بتشتت اإلنتباه 

ؤد  هبم إىل امللل واإلنسراب من تقد التي  املهارات احلركية

 (Alsalhe, Oh Choi, & Frensh, 2013) .رس وربام العدوانيةالد

ختالف نتائج الدراسات بني مؤيدة ومعارضة لدمج إ

إىل  عادةً  بدروس الرتبية البدنية ترجع ذو  اإلعاقةالطالب 

أهداف تلك الدراسات. فاألهداف التي تركز عىل اجلوانب 

ب اجيابية نتائجها يف الغال والصرية تكونوالنفسية  االجتامعية

ألن اهلدف األسايس ملؤيدوا الدمج وهذا يعترب كايف بالنسبة 

من الدمج حسب رأهيم هوا التقارب بني أبناء املجتمع من 
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خالل تعزيز مبدأ املساواة والعدل بني مجيع الطالب مهام كانت 

فئاهتم وقدراهتم حتى لو كان اجلانب التعليمي منخفض. 

 (. 2001، ى)املوس

أن املدرسة يعتقدون خرباء التعليم صني من املخت أما بعض

جتامعي بني مكان للتعلم وليست فقط لرفع اجلانب اإل

من خالل فعاليات ذلك أن يكون  حيث يمكنالطالب 

اخلاصة. ومن هنا  مدارسهموأنشطة اجتامعية تكون خارج 

الدمج  ملفهومسنستعرض بعض الدراسات املؤيدة واملعارضة 

الفكرية كوهنا األغلب والتي ستكون  مع الرتكيز عىل اإلعاقة

 عينة هذه الدراسة. 

 الدراسة مشكلة

ومن خالل إرشاف الباحث عىل طالب التدريب امليداين 

باملدارس التي تطيق نظام الدمج اخلاصة الحظ وجود فروق يف 

مستوى أداء املهارات احلركية بني طالب املدرستني يف مهارات 

وثب العريض والعدو، مما مثل تنطيط وركل ورضب الكرة، ال

دفع الباحث للتفكري هل أثر نظام الدمج عىل مستوى تعلم 

عن دراسات تناولت  الدراسةالطالب للمهارات احلركية، وب

تقارن بني مستوى دراسات كثرية الباحث املوضوع من قبل مل جيد 

املدارس العامة باألداء املهار  لطالب اإلعاقة الفكرية املدجمني 

املدارس اخلاصة. عدم التوصل بعاقة الفكرية طالب اإلو

أن أغلب نظم التعليم يف الدول  قد يكون سببها كافية لدراسات

التي يندرج منها املهتمني والباحثني بالدمج يف فصول الرتبية 

نظام املدارس اخلاصة خصوصًا لإلعاقات  التطبقالبدنية 

اخلليج العر ي. و العربية السعودية املتوسطة كام هو احلال باململكة

جعلت الباحث جير  هذه الدراسة  وجود دراسات كافيةفعدم 

ملعرفة هل هناك فرق يف األداء املهار  بني املعاقني فكريًا يف 

ممن هم يدرسون أقراهنم املدارس التي تطبق الدمج وبني 

نتائج هذه الدراسة تقدم دليل واضح حول  اخلاصة؟باملدارس 

اإلعاقة الفكرية من الناحية  جدوى الدمج من عدمه لطالب

 التعليمية بدروس الرتبية البدنية موضع القياس يف هذه الدراسة. 
 

 الدراسة: هدف

 املهاراتهتدف الدراسة إىل قياس الفروق يف مستوى 

  .اخلاصةوبني طالب اإلعاقة الفكرية بمدارس الدمج  ةاحلركي

 :الدراسةفرض 

املهارات توجد فروق ذات دالله إحصائية يف مستوى 

احلركية بني طالب اإلعاقة الفكرية بمدارس الدمج واملدارس 

 لح مدارس الدمج.اخلاصة لصا

 

 الدراسة:مصطلحات 

 اإلعاقة الفكرية: 

إعاقة تتسم بالقصور يف الوظائف العقلية والسلوك 

جتامعية التكيفي الذ  يظهر يف املهارات الكيفية العملية واإل

 Luckasson et) سنة 18سن  والتصورية حيث يظهر ذلك قبل

al., 2002, p. 1) 

 املهاري:األداء 

وحركات نظام خاص حلركات تؤدى يف نفس الوقت 

النظام بالتنظيم الفعيل للتأثريات  ويقوم هذا بالتوايل، تؤدى

 (2001)الفاتح، السيد  .املتبادلة للقوة الداخلية واخلارجية

  املدجمة:املدارس 

ل بغض النظر عن قدراهتم مدارس تستوعب مجيع األطفا

 البدنية، والفكرية، واإلجتامعية، والعاطفية واللغوية.

UNESCO,1994)) 

  اخلاصة:املدارس 

مدارس تقدم جمموعة برامج تربوية خمصصة لفئات من 

الطالب الغري عاديني من أجل مساعدهتم عىل تنمية قدراهتم 

 .(1989)الروسان، وحتقيق ذاهتم. 

 

 :الدراسات السابقة

 & Schottوهولفلدير دراسة كل من سكوت  

Holfelder (2015)  العالقة بني كفاءة  "والتي كان عنواهنا

 "املهارات احلركية والوظيفة التنفيذية ألطفال متالزمة داون

حيث هدفت هذه الدراسة إىل قياس املهارات احلركية واملهام 

 ،املشاركةالتنفيذية املتعلقة بالتركم املعريف واإلنتباهي للعينة 

 7بني عمر   ( مشارك18وقد شملت الدراسة عىل عدد )

استخدم الباحثان املنهج التجريبي ، وجلمع بيانات  سنة، 11و
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املهارات احلركية الكبرية  تخدام اختبارـالدراسة تم اس

TGMD-2  ، وقد كانت نتيجة هذه الدراسة التجريبية وجود

التنفيذية ألطفال انخفاض يف أداء املهارات احلركية  واملهام 

 متالزمة داون مقارنة باألسوياء. 

 & Alsalhe حممدو الصاحلي،دراسة كل من  

Mohamed (2014)  قياس الرتكيب اجلسمي ومستوى  "بعنوان

اللياقة البدنية املرتبطة بالصرة للطالب ذو  اإلعاقه الفكرية 

باملدارس املتوسطة بمدينة الرياض باململكة العربية السعودية 

( ومستوى اللياقة BMIدفت إىل قياس مؤرش كتلة اجلسم )ه"

( عىل طالب املدارس LHRFالبدنية املرتبطة بالصرة )

عينة الدراسة اشتملت  الفكرية.املتوسطة من ذو  اإلعاقة 

الباحثان بيانات اختبار  طالب واستخدم( 15عىل )

اختبار القدرة عىل الترمل  العضالت،اختبار قوة  (،م1600)

. نتائج هذه الشخصيةاملقابلة كذلك و العضلية،ة والقدر

إىل أن مؤرش كتلة جسم طالب املدارس  تالدراسة أشار

 مرتفع مقارنًة بمؤرشاملتوسطة من ذو  اإلعاقة الفكرية كان 

 ايل شهد إنخفاضًا.اللياقة البدنية املرتبطة بالصرة 

وكاراسكوفا،  هولوبكوفا، زيكل،دراسة  

 Zikl, Holoubkova, Karaskova, Veselikovaوفيزيلكوفا )

 التركم لألطفالاملهارات احلركية ومهارات  "بعنوان  2013)

التي هدفت إىل مقارنة أداء  "ذو  اإلعاقة الفكرية البسيطة

 البسيطة املهارات احلركية بني األطفال ذو  اإلعاقة الفكرية

 قوامهاعينة عىل مع األطفال األسوياء. حيث شملت الدراسة 

( 57و) البسيطة مشارك من ذو  اإلعاقة الفكرية( 57)

( 10مشارك من األطفال األسوياء مجيعهم بمعدل عمر )

سنوات، استخدم الباحثون املنهج التجريبي، وجلمع بيانات 

-TGMDاملهارات احلركية الكبرية  الدراسة تم استخدام اختبار

الدراسة أشارت إىل إنخفاض يف مستوى أداء  ، نتيجة2

 البسيطة احلركية لدى األطفال ذو  اإلعاقة الفكرية املهارات

 مقارنة مع األطفال األسوياء.

و هارمتان، و  هوين،و  وستندورب،دراسة كل من  

 Westendorp , Houwen , Hartman, Visscher (2011)فيسرش

هل املشاركة باملهارات احلركية والرياضية هلا عالقة  " بعنوان

حيث هدفت هذه الدراسة  "رية؟باألطفال ذو  اإلعاقة الفك

إىل التعرف عىل مدى فائدة تعليم بعض املهارات احلركية 

 باألسوياء، شملتلألطفال ذو  اإلعاقات الفكرية مقارنًة 

( طفل فكر  اإلعاقة 156هذه الدراسة عىل عينة قوامها )

. استخدم سنة12-7( طفل سو  بعمر من 255وعدد )

املهارات  ستخدام اختبارالتجريبي، تم االباحثون املنهج 

 الدراسة، جلمع البيانات هبذه TGMD-2احلركية الكبرية 

أقل  انتائج الدراسة أن األطفال املعاقون فكريًا كانو وأشارت

 قدرة عىل تعلم املهارات احلركية مقارنة باألطفال األسوياء. 

 سرشدير، فيسرش، هارمتان، هوين، دراسة 

Hartman, Houwen, Scherder, & Visscher (2010)  بعنوان

العالقة بني األداء احلركي واألداء التنفيذ  لألطفال ذو  "

وهدفت الدراسة إىل التعرف عىل املهارات  "اإلعاقة الفكرية

احلركية والوظائف التنفيذية لألطفال ذو  اإلعاقة الفكرية 

وذو  الوظائف الفكرية املردودة يف سن املدرسة، اشتملت 

طفل من ذو  الوظائف الفكرية املردودة  (61العينة عىل )

(، وعدد 79-71سنة وبمعدل ذكاء أقل من ) 12-7بعمر من 

( طفل من ذو  اإلعاقة الفكرية املتوسطة بمعدل ذكاء 36)

(، وقد متت مقارنة قدراهتم احلركية مع عدد 70-54من )

( طفل سو  متشاهبني معهم يف القدرات احلركية ، 97)

نهج التجريبي وتم استخدام اختبار استخدم الباحثون امل

TGMD-2  جلمع البيانات، حيث أشارت النتائج إىل أن

األطفال ذو  اإلعاقة الفكرية املتوسطة سجلوا درجات أقل 

 من اآلخرين يف كافة التقييامت.

 ,Vuijkدراسة فوجيك، هارمتن، سشريدر، فيزرش  

Hartman, Scherder,& Visscher. (2010) األداء " بعنوان 

احلركي لألطفال ذو  اإلعاقة الفكرية املتوسطة والوظائف 

يث هدفت هذه الدراسة إىل مقارنة ح"الفكرية املردودة 

درجة أداء أطفال اإلعاقة الفكرية املتوسطة وأطفال ذو  

الوظائف الفكرية احلدودية مقارنة بدرجة أداء األطفال 

(. MABCاألسوياء املسجلة يف بطارية تقييم احلركة لألطفال )

( مشرتك من كال 170هذه الدراسة شملت عينة قوامها )

. نتائج الدراسة سنة 12 - 7بمرحلة عمرية بني  العينتني
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طفال اإلعاقة ألأشارت إىل ضعف معدل األداء احلركي 

الفكرية املتوسطة وأطفال ذو  الوظائف الفكرية احلدودية 

احلركة  ة لألسوياء يف بطارية تقييملمقارنًة بالدرجة املسج

حيث حصل ذو  اإلعاقة الفكرية البسيطة عىل  لألطفال،

الوقت الذ  كانت نسبة املشاركني من  % يف81٫8نسبة أقل بـ 

 %.60ذو  الوظائف احلدودية أقل من األسوياء بـ 

أن األداء املهار   أثبتتنتائج الدراسات السابقة مجيع 

البدنية  لدى األطفال ذو  اإلعاقة الفكرية يف دروس الرتبية

أن و األسوياء،املدجمة عادًة تكون أقل من مستوى زمالئهم 

جتامعية ونفسية يف إالدمج يف دروس الرتبية البدنية له فوائد 

حال تم تطبيقه بالطرق الصريرة إال أن الرتبية البدنية كام 

اللياقة البدنية املرتبطة رفع تركز عىل الدمج  ايشري معارضو

وتعليمها للطالب احلركية األساسية  املهاراتبالصرة وتعليم 

األسوياء واملعاقني من قبل معلم تعليم عام غري مدرب قد 

  يؤثر سلبًا عىل تعليم مجيع الطالب.

 (Clark & Metcalfe, 2002; Hartman, Houwen, 
Scherder, & Visscher, 2010; Stodden et al. 2008)               

 الدراسة:منهج   

استخدم الباحث املنهج التجريبي للتعرف عىل الفروق يف 

بني طالب اإلعاقة الفكرية يف مستوى املهارات احلركية 

 مدارس الدمج واملدارس اخلاصة.

 

 :جمتمع الدراسة

طالب املرحلة عدد من جمتمع الدراسة عىل  اشتمل

مدرسة، واملدارس  (15)االبتدائية باملدارس اخلاصة وعددها 

 مدرسة. (17)التي تطبق نظام دمج وعددها 

 

 الدراسة:عينة 

تم اختيار عينتني بالطريقة العمدية، األوىل كان قوامها 

( طالب تم اختيارهم من مدرسة خاصة، وعينة قوامها 20)

 ( طالب تم اختيارها من مدرسة عامة تطبق نظام الدمج.20)

 

 .الوزن الطول، العمر،يف  سةالدراجمموعتي  تكافؤ(. ١) جدول

 ٢٫٦٢= ٠٫٠١عند مستوي داللة          ١٫٩٨= ٠٫٠٥مستوي داللة  اجلدولية عندقيمة ت 

 

قل من قيمة أ املرسوبةقيمة )ت( ( أن 1) جدوليتضح من 

 0٫22-اجلدولية، كام ان معامالت االلتواء تراوحت بني )ت( 

مما يدل عىل عدم وجود فروق معنوية وهذا يعني  (0٫44-و 

 .الدراسةأن املجموعتني متكافئتني يف متغريات 

 

 أدوات مجع البيانات:

    TGMD-2ختبار املهارات احلركية الكبرية إ -١

ختبار املهارات إاستخدام  الدراسة، تملقياس عينة هذه 

 بلالذ  تم تصميمه وتطويره من ق   TGMD-2احلركية الكبرية 

 خمصص TGMD-2ختبارإ. ,Ulrich) (2000الريك ديل  الباحث

سنوات ممن هم أقل من أقراهنم األسوياء  10-3لألطفال بعمر 

يف أداء املهارات احلركية األساسية بريث خيترب أدائهم بشكل 

مهارات حركية تم  12عىل عدد  اإلختبارفرد . حيتو  هذا 

 احلصان، الوثب عدو)تقسيمها إىل مهارات حركية انتقالية مثل 

 (األفقي العريض الوثب اجلر ، أثناء ألخرى قدم من

 بالعصا، ركل الكرة رضبومهارات التركم والسيطرة مثل )

 الكرة، استالم الكرة من أعىل الكتف، االنزالق، رمي الكرة،

. وبعد إجراء اختبارات لياقة بدنية (الثبات من الكرة تنطيط

 املتغريات
 قيمة )ت(* ٥٩ن= املجموعة الثانية ٦٨ن= املجموعة األوىل

 املحتسبة

الداللة 

 اإلحصائية
 االلتواء

 ع() )َس( ع() )َس(

 0٫44- غري دال 0٫052 0٫49 11٫54 0٫63 11٫73 العمر )شهر(

 0٫31- غري دال 0٫103 2٫82 138٫2 4٫24 137٫25 الطول )سم(

 0٫22- غري دال 0٫346 19٫25 36٫1 0٫707 35٫55 الوزن )كغم(
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اجلر ، واحلجل، والرمي من  للمشاركني تم استبعاد اختبار

أسفل الكتف وذلك لتخفيف اإلختبار وجتنب أ  إصابات قد 

دقيقة يتم خالله قياس  20 حوايل اإلختباريستغرق هذا حتدث. 

أداء الطفل مرتني ويتم احتساب النتيجة من خالل تقسيم 

أجزاء يقيم كل جزء عىل حده ويقوم املسجل  5إىل  3املهارة من 

( للمراولة صفرلمراولة الناجرة ورقم )( ل1بوضع رقم )

 بواقع مرتفعاً يعترب  االختبارالفاشلة. قياس معامل الثبات هلذا 

0.95)) Ulrich , 2000)(.   

 

 املقابلة الشخصية-2

 كرات، حبال، اقامع، عالمات.-3

 

 تقنني اختبار املهارات احلركية الكبرية

 الصدق أوالً:

لسادة املركمني ( من ا4عدد ) عىلتم عرض االختبار 

( وكان إبداء الرأ  من خالل ميزان تقدير ثالثي 1)مرفق 

 (.2جدول )

 

 .اختبار املهارات احلركية الكبريةأراء اخلرباء يف مدي كفاية . (٢جدول )

 

رباء عيل صدق ( إن نسبه موافقة اخل2) جدوليتضح من 

 %(. 75االختبار ملا وضع من اجله )

 
 

 ثانيًا: الثبات:

استخدم الباحث طريقة تطبيق االختبار وإعادة تطبيقه وذلك 

 التطبيقني.يوم بني  15الختبارات الصورة القصرية بفارق 

 .اختبار املهارات احلركية الكبرية معامل الثبات لبنود . (٣) دولج

 

( أن معمل االرتباط بني التطبيق 3) دولجيتضح من 

مما يدل عىل ثبات  0٫93 إىل  0٫57 األول والثاين يرتاوح من

بينام تراوحت معامالت الصدق الذايت بني  التي،االختبارات 

مما يدل عىل صدق االختبار يف قياس ما   0٫93 إىل  0٫57

 أجله.وضع من 

 

 م (٥متاما )موافق  (٣إىل حد ما ) (١غري موافق)

1 0 3 4 

 املجموع 15 0 1

 

 البند

 

 بند األداء

 التطبيق الثاين تطبيق األولال
معامل 

 االرتباط

الصدق 

 الذايت
متوسط 

 حسايب

انحراف 

 معياري

متوسط 

 حسايب

انحراف 

 معياري

 0٫93 0٫88 0٫37 3٫61 0٫33 3٫88 عدو احلصان 1

 0٫96 0٫93 0٫39 3٫67 0٫28 4٫01 الوثب العريض األفقي 2

 0٫91 0٫83 0٫72 2٫84 0٫41 3٫22 الوثب من قدم ألخرى أثناء اجلر  3

 0٫91 0٫84 0٫21 2٫17 0٫35 2٫38 رضب الكرة بالعصا 4

 0٫97 0٫63 0٫16 3٫44 0٫27 3٫98 ركل الكرة 5

 0٫75 0٫57 0٫18 2٫34 0٫19 2٫21 رمي الكرة من أعىل الكتف 6

 0٫83 0٫69 1٫01 3٫81 0٫31 4٫11 االنزالق 7

 0٫91 0٫83 0٫41 4٫72 0٫39 5٫51 استالم الكرة 8

 0٫91 0٫83 0٫69 2٫91 0٫85 3٫02 تنطيط الكرة من الثبات 9
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 الدراسة االستطالعية 

( 10عدد ) عىلقام الباحث بإجراء دراسة استطالعيه 

 الرياض، ومنمن تالميذ املرحلة االبتدائية بمدينة  أطفال

فهم  عىلخارج عينه الدراسة هبدف التأكد من قدره املساعدين 

 ألداءمعرفة الزمن الالزم  سات،القياإجراءات االختبار وفهم 

أ  صعوبات قد حتدث أثناء إجراء  عىل االختبار، التعرف

وقد أظهرت الدراسة فهم املساعدين لكيفيه إجراء  القياسات،

صعوبات أثناء إجراء  وعدم وجودالقياسات وتدوينها 

  القياسات.

 

 ساسية الدراسة األ

دائية عينة قام الباحث بتطبيق االختبار يف املدارس االبت

جمموعه من املساعدين يف الفرتة من  وبالتعاون مع الدراسة

 هـ. 15/2/1438-15/4/1438

 املعاجلة اإلحصائية 

 .املتوسط احلسا ي 

  املعيار .االنرراف 

  االلتواء.معامل  

  ت  "اختبار"  

  االرتباط.معامل 

 

 عرض النتائج

 

 . الغري مدجمة يف متغريات الدراسةاملجموعة املدجمة و ت( للمجموعة)املعياري وقمية  الفروق بني املتوسطات احلسابية واالنحراف. (٤) دولج

 

  التايل: ( 4يتضح من جدول )

 املجموعة املدجمة 

 (4٫00) عدو احلصاناملتوسط احلسا ي الختبار 

املتوسط احلسا ي الختبار و، (1٫68)راف املعيار  واالنر

واالنرراف املعيار   (4٫60) الوثب العريض األفقي

الوثب من قدم ألخرى املتوسط احلسا ي الختبار و (1٫90)

 (1٫76)واالنرراف املعيار   (3٫60) أثناء اجلر  

 (2٫55) رضب الكرة بالعصااملتوسط احلسا ي الختبار و

املتوسط احلسا ي الختبار و (1٫76) واالنرراف املعيار 

، (1٫34)واالنرراف املعيار   (4٫15) ركل الكرة

 االختبارات
 قيمة دجمةاملغري  املدجمة

 )ت(

مستوى 

 ع م ع م الداللة

 غري دال 1٫43 1٫83 3٫30 1٫68 4٫00 عدو احلصان

 دال *3٫59 1٫29 2٫75 1٫90 4٫60 الوثب العريض األفقي

 دال **2٫01 1٫16 2٫63 1٫76 3٫60 ألخرى أثناء اجلر الوثب من قدم 

 غري دال 0٫02 1٫35 2٫45 1٫76 2٫55 رضب الكرة بالعصا

 دال *3٫93 1٫46 2٫40 1٫34 4٫15 ركل الكرة

 غري دال 0٫41 1٫53 2٫55 1٫55 2٫75 رمي الكرة من أعىل الكتف

 دال **2٫44 1٫61 3٫58 1٫63 4٫85 االنزالق

 دال *2٫70 1٫90 4٫40 1٫83 6٫00 استالم الكرة

 غري دال 1٫01 1٫28 2٫89 1٫49 3٫35 تنطيط الكرة من الثبات

 ٠٫٠١*دال احصاييًا عند مستوى الداللة 

 ٠٫٠٥**دال احصاييًا عند مستوى الداللة 
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رمي الكرة من أعىل الكتف املتوسط احلسا ي الختبار و

املتوسط احلسا ي و،  (1٫55)واالنرراف املعيار   (2٫75)

،  (1٫63)واالنرراف املعيار   (4٫85)الختبار االنزالق 

واالنرراف  (6٫00)ستالم الكره املتوسط احلسا ي الختبار او

توسط احلسا ي الختبار تنطيط الكره أما امل،  (1٫83)املعيار  

 سجل واالنرراف املعيار  (3٫35) فقد سجل  من الثبات

(1٫49) . 

 

 املجموعة غري املدجمة 

 (3٫30) عدو احلصاناملتوسط احلسا ي الختبار 

ختبار املتوسط احلسا ي الو،  (1٫38)واالنرراف املعيار  

واالنرراف املعيار   (2٫75) الوثب العريض األفقي

الوثب من قدم ألخرى املتوسط احلسا ي الختبار  (1٫29)

 و (1٫16)واالنرراف املعيار   (2٫63) أثناء اجلر  

 2٫45 رضب الكرة بالعصااملتوسط احلسا ي الختبار 

املتوسط احلسا ي الختبار و (1٫35)واالنرراف املعيار  

،  (1٫46)واالنرراف املعيار   (2٫40) ركل الكرة

 2٫55رمي الكرة من أعىل الكتف املتوسط احلسا ي الختبار و

املتوسط احلسا ي الختبار و،  (1٫53)واالنرراف املعيار  

املتوسط و،  (1٫61)واالنرراف املعيار   (3٫58)االنزالق 

واالنرراف املعيار   (4٫40)احلسا ي الختبار استالم الكره 

توسط احلسا ي الختبار تنطيط الكره من أما امل،  (1٫90)

  .(1٫28)واالنرراف املعيار   (2٫89)الثبات 

فروق داله احصائي عند مستوى  "ت"أيضًا سجلت قيمة 

املدجمة بني املجموعة املدجمه واملجموعة غري  (0٫01)دالله 

 والتي كانت كالتايل: 

 (1٫43)عدو احلصان بلغت قيمه )ت( يف اختبار  

 (0٫01)عند مستوى دالله  دالة غري ي قيمههو

األفقي  العريض وثببلغت قيمه )ت( يف اختبار  

 (0٫01)عند مستوى دالله  دالةقيمه ي وه (3٫59)

الوثب من قدم ألخرى لغت قيمه )ت( يف اختبار ب 

عند مستوى دالله  دالةقيمه ي وه (2٫01) أثناء اجلري

(0٫01). 

بالعصا  كرةال رضبلغت قيمه )ت( يف اختبار ب 

 (0٫01)عند مستوى دالله  غري دالةي قيمه وه (0٫20)

 (3٫93) الكرة ركلغت قيمه )ت( يف اختبار بل 

 (.0٫01)عند مستوى دالله  دالةقيمه ي وه

 أعىل من الكرة رميغت قيمه )ت( يف اختبار بل 

عند مستوى دالله  غري دالةي قيمه وه (0٫41) الكتف

(0٫01.) 

ي وه (2٫44) االنزالقار غت قيمه )ت( يف اختببل 

 (.0٫01)عند مستوى دالله  دالةقيمه 

 (2٫70) الكرة استالمغت قيمه )ت( يف اختبار بل 

 (.0٫01)عند مستوى دالله  دالةقيمه ي وه

 الثبات من الكرة تنطيطغت قيمه )ت( يف اختبار بل 

 (.0٫01)عند مستوى دالله  غري دالةي قيمه وه( 1٫01)

 
 تفسري النتائج:

( وجود فروق دالة احصائيًا بني 1ن جدول )يتضح م 

 ملدارس اخلاصةطالب اطالب اإلعاقة الفكرية بمدارس الدمج و

 الوثب الدمج يف مهارات بمدارس الفكرية لصالح اإلعاقة

 ، والوثب من قدم ألخرى أثناء اجلري، وركلاألفقي العريض

يف  بينام ال توجد فروق داله الكرة، الكرة، و االنزالق، و استالم

مهارات عدو احلصان، ورضب الكرة بالعصا، ورمي الكرة من 

أعىل الكتف، وتنطيط الكرة من الثبات،  ويرى الباحث أن 

املهارات التي تفوق فيها طالب الدمج عىل أقراهنم باملدارس 

اخلاصة كانت متيل إىل املهارات الشبه بسيطة مثل، الوثب من قدم 

ماعدا مهارة اإلنزالق التي ألخرى، وركل الكرة واستالم الكرة 

حتتاج نوع من التوازن والرتكيز. أما املهارات األكثر صعوبة والتي 

حتتاج لرتكيز مثل عدو احلصان، ورضب الكرة بالعصا، ورمي 

الكرة من أعىل الكتف، وتنطيط الكرة من الثبات بشكل مستمر 

فلم توجد أ  فروق دالة بينهام بل كانت املتوسطات احلسابية 

نررافات املعيارية منخفضة لكال املجموعتني ، كذلك يرى واإل

الباحث ان الفروق يف مستوى األداء احلركي يف بعض املهارات 

يرجع إىل  طالب اإلعاقة الفكرية بمدارس الدمجاحلركية لصالح 

كل من يتوافق مع نتائج دراسة هذا أمهية وتأثري الدمج اإلجيا ي و
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(Louren,2000.& Dunn,j.Mودرا )2006) سة Aravi,& 

Angelides )رفع مستوى اللياقة  التي أشارت نتائجها إىل إمكانية

كام أن هذه النتائج  .للطالب املعاقني يف مدارس الدمجالبدنية 

( والتي أشارت نتائجها إىل 2010تتوافق مع نتائج دراسة املقرن )

وجود فروق ذات داللة احصائية يف مستوى األداء يف اختبارات 

االنتقالية. وتتفق أيضًا مع دراسة آل  والرشاقة الثابت ازنالتو

( التي أظهرت فروق ذات داللة احصائية بني 1424محدان )

جمموعة التدريب بالدمج مقارنة بمجموعة التدريب العشوائي 

لصالح جمموعة التدريب بالدمج يف دقة التصويب بالكرة ، إال أن 

فكريًا باملدارس املدجمة جاء هذا اإلرتفاع لصالح األطفال املعاقني 

فقط باملهارات البسيطة وليست األكثر تعقيدًا مثل مهارات عدو 

احلصان، ورضب الكرة بالعصا، ورمي الكرة من أعىل الكتف، 

وتنطيط الكرة من الثبات مما قد يتوافق مع نتائج الدراسات التي 

لألطفال املعاقني  انخفاض يف أداء املهارات احلركيةسجلت 

 ارس الدمج مقارنًة باألسوياء .بمد

 

 االستخالصات: 

طالب اإلعاقة وجود فروق دالة احصائيًا بني  

لصالح طالب  الفكرية بمدارس الدمج واملدارس اخلاصة

األفقي، والوثب  العريض املدارس املدجمة يف اختبارات الوثب

الكرة، واالنزالق،  من قدم ألخرى أثناء اجلر ، وركل

 واستالم الكرة

توجد فروق داله يف اختبارات عدو احلصان،  ال  

ورضب الكرة بالعصا، ورمي الكرة من أعىل الكتف، وتنطيط 

 الكرة من الثبات.

يؤثر الدمج إجيابيًا عىل مستوى األداء احلركي  

 .لطالب االعاقة الفكرية

 
 التوصيات:

 ذو  األعاقه الفكرية املتوسطةلطالب دمج ا 

ية البدنية العامة ملا لذلك من )القابلني للتعلم( بدروس الرتب

تأثريات إجيابيه عىل املستوى النفيس واإلجتامعي والتعليمي 

 .)إىل حد مقبول(

 

اعداد برامج وأنشطة بدنية للطالب األسوياء  

 تتناسب مع قدرات الطالب ذو  اإلعاقه الفكرية املتوسطة

الرتكيز عىل اجلانب التعليمي يف دروس الدمج  

 ىل اجلانب اإلجتامعي والنفيسوعدم اقتصاره فقط ع

هتيئة وتدريب معلمي الرتبية البدنية العامة عىل  

 كيفية تدريس املعاقني فكريًا 

توفري االجهزة واألدوات التي تتالئم مع الطالب  

 ذو  اإلعاقه الفكرية 

 تأثري ملعرفةاجراء املزيد من الدراسات والبروث  

قة الفكرية عىل الطالب ذو  اإلعا TGMD-2مجيع اختبارات 

 .خمتلفة مراحل عمريةب

 
 عـــاملراج
 

 :العربيةاملراجع  -أوالً 

تطبيق نظرية تداخل املرتوى (. 1424) سعيد عيل محدان،أل 

وتدريب الدمج وأثرها عىل تعلم مهارة حركية لذو  

قسم  منشورة،غري  ماجستري،رسالة  ،العقيلالتخلف 

 سعود جامعة امللك الرتبية،كلية  البدنية،الرتبية 

األطفال غري  سيكولوجية. (1989) فاروق الروسان،

النارش مجعية املطابع  اخلاصة.)مقدمة يف الرتبية العاديني 

 .عامن التعاونية.

األسس العلمية للتدريب الريايض لالعب  .السيد الفاتح،

 .374 ، ص2001، مرص، ، القاهرة2طواملدرب، 

 عىلوأثره  دمج األطفال ذو  التخلف العقيل(. 2002) مطر

 الثالث عرش،العدد  ،العربية احلركي، جملة الطفولةأدائهم 

 الرابعة، الكويت.السنة 

مستويات االداء احلركي  (.2010) املقرن ، عبد اإلله بن سعد

للتالميذ املتخلفني عقليا القابلني للتعلم املدجمني باملدارس 

(  12- 6)  االبتدائية وغري املدجمني مقارنة بالعاديني من

، قسم  ، رسالة ماجستري ، غري منشورةسنة بمدينة الرياض

 الرتبية البدنية ، كلية الرتبية ، جامعة امللك سعود .

 

 

http://ecat.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=148Q63V4G9106.6339&profile=akfnl&uri=search=TL@!%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86%20%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%AC%D9%8A%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%AC%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D9%86%20(%206%20-12%20)%20%20%D8%B3%D9%86%D8%A9%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%20/&term=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86%20%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%AC%D9%8A%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%AC%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D9%86%20(%206%20-12%20)%20%20%D8%B3%D9%86%D8%A9%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%20/%20%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B3%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%86%20%D8%9B%20%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%AD%D8%B3%D9%86&aspect=advance
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 مدى تطبيق مدريس الرتبية الرياضية للكفايات التدريسية وفقًا ألدوارهم املختلفة

                                                   

 د . نجيب صالح مصلح جعيم

  جامعة صنعاء –كلية الرتبية الرياضية 

  

 (م7/11/2017م  ؛   وقبل للنرش يف 30/5/2017)قدم  للنرش يف  
 

 

 .الكفايات التدريسية - مدرس الرتبية الرياضية: املفتاحيةكلامت ال

هدفت الدراسة التعرف إىل مدى تطبيق مدريس الرتبية الرياضية للكفايات التدريسية :الدراسة ملخص

وفقًا ألدوارهم املختلفة، وكذلك التعرف إىل الفروق يف مدى تطبيق الكفايات التدريسية من وجهة نظر 

لرتبية الرياضية والطالب، واستخدم الباحث املنهج الوصفي نظرًا ملناسبته هلذه الدراسة وحتقيق مدريس ا

من مدريس الرتبية الرياضية من بعض حمافظات اجلمهورية اليمنية، وبلغ  الدراسةأهدافها، وتم اختيار عينة 

املشاركني فعليًا يف  ( مدرس، ومن طالب  الصف الثالث الثانوي من مدارس أمانة العاصمة7٨عددهم )

معامل  -( طالب، وتم استخدم األساليب اإلحصائية التالية:200برامج الرتبية الرياضية، وبلغ عددهم )

االلتواء، معامل االرتباط، معامل ألفا كرومباخ، النسبة املئوية، املتوسط احلسايب، االنحراف املعياري، 

 واألمهية النسبية.

ى تطبيق مدريس الرتبية الرياضية للكفايات التدريسية املتعلقة بأهداف وأظهرت نتائج الدراسة أن مد

التدريس، وعالقة املدرس بالطالب، واخلاصة بمهام املدرس، جاء بدرجة متوسطة، فيام جاء مدى تطبيق 

الكفايات التدريسية املتعلقة بالتقويم بدرجة منخفضة، وتوجد فروق دالة إحصائيًا يف مدى تطبيق املدرسني 

لكفايات التدريسية لصالح الطالب يف املجاالت األول والثاين والثالث، ومل يكن هناك فروق دالة إحصائيًا ل

يف املجال الرابع، وأوىص الباحث برضورة تبني وزارة الرتبية والتعليم إسرتاجتية واضحة وحمددة لتفعيل 

رتبية الرياضية، وإدراج وإقامة دورات وورش عمل خاصة هتدف إىل رفع كفاءة مدريس ومدرسات ال

 .موضوع الكفايات التدريسية كامدة مستقلة تدرس بصورة مركزة بكليات الرتبية الرياضية

 (هـ1439/م201٨، جامعة امللك سعود، الرياض )47 -27، ص ص 2ع، 2م، ةعلوم الرياضة والرتبية البدنيجملة 
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Abstract: The study aimed to identify the extent to which the teachers of physical education applied 
to teaching competencies according to their different roles, As well as identify differences in the 
extent of application of teaching competencies from the point of view of teachers of physical 
education and students, The researcher used the descriptive approach because of its relevance to this 
study and achieving its objectives, The sample of the research was chosen from the teachers of 
physical education from some governorates of the Republic of Yemen, and they numbered (78) 
teachers, And students from the third secondary school from the schools of Amanah, the capital of the 
participants in the physical education programs, and the number of (200) students, The following 
statistical methods were used: - Coefficient of torsion, correlation coefficient, alpha chromabach 
coefficient, percentage, arithmetic mean, standard deviation, and relative importance. 
The results of the study showed that the extent of application of physical education teachers to 
teaching competencies related to the objectives of teaching, and the relationship of teacher to 
students, and the functions of the teacher, Came to a medium degree, As was the extent of the 
application of teaching competencies related to low-grade calendar, There are statistically significant 
differences in the extent of teachers' application of teaching competencies in favor of students in 
fields, There were no statistically significant differences in the fourth field, The researcher 
recommended that the Ministry of Education adopt a clear and specific strategy to activate and 
establish special courses and workshops aimed at raising the efficiency of teachers and teachers of 
physical education, And the inclusion of the subject of teaching competencies as an independent 
subject taught centrally in the faculties of physical education. 
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 :مقدمة الدراسة

 املدرسنيتعترب معرفة الكفايات املطلوب توافرها لدى 

، الرتبية الرياضية مدريس، والسيام لدى رضورياً  أمراً 

ن إباعتبارهم من أهم العنارص األساسية للعملية التعليمية، و

 ،م عىل أحسن وجهحتسني وتطوير مهاراهتم للقيام بأعامهل

الرتبية  يساهم بشكل مبارش يف حتقيق أهداف تدريس مادة

التي يعتربها الكثريون من املواد الرضورية الرياضية، و

 للمساعدة يف تطوير املجتمع.

يف عرصنا احلارض حتديات عدة نتيجة  املدرستواجه و

التزايد املعريف املستمر واالنفجار التكنولوجي والعلمي يف 

صعدة وتختلف املجاالت، اما يتطلب منه خربات مجيع األ

عالية  تدريسية وكفايات ،جديدة، وأساليب ومهارات متجددة

للتعامل مع هذه املتغريات بنجاح، وهو ما حيتاج إىل معلم 

مبدع مبتكر نافذ البصرية، قادر عىل التكيف مع البيئة من 

ف ناحية، وقادر عىل تكييف هذه البيئة وفقا للقيم واألهدا

هذا املسعى إال  يتحققالرتبوية املرسومة من ناحية أخرى، وال 

بامتالك املعلم للكفايات التدريسية احلديثة التي تواكب 

ري يف مجيع مناحي يالعرص، ومتكنه من مسايرة التطور والتغ

  .(2000 ،)األزرق .وجماالت احلياة

 فكرة أساس عىل وتدريبه املدرس إعداد حركة فيام تعتمد

 من العديد يف اً كبري ماً اهتام توجد والتي التدريسية ياتالكفا

 ،العاملي عىل املستوى التعليمية واهليئات املؤسسات الرتبوية

التعليمية  العملية عجلة دفع يف فاعلة قوة تأصبح حيث

 ورفع املدرس وإعداد جتهيز عملية فإن ثم ومن والرتبوية،

 التي اهلامة األساسية األمور والوظيفي من العلمي مستواه

 دــــحتدي فيها يتم حيث ،وشاملة واسعة نظرة تتطلب

 عىل دوره املدرس يامرس لكي ، الالزمة التدريسيةالكفايات 

 تعداداتهـــــواس مهاراته حتسني وتسهم يف ،املطلوب الشكل

 وأن طالبه بمستوى يرتقي أن أجل من وقدراته ومواهبه

 التعليمية العملية عىل ئدةبالفا يعود اما يًا،ومهن ياً يتقدم علم

 .املنشودة والغايات الرتبوية األهداف يقــــلتحق ،والرتبوية

  (1991،سعادة)

وإن من واجبات تدريس الرتبية الرياضية أهنا ختتلف كليًا 

وجزئيًا عن معطيات املواد األخرى التي تدرس داخل 

احلجرات املغلقة، وبالتايل ختتلف الكفايات التدريسية ملدرس 

الرتبية الرياضية عن كفايات مدريس املواد األخرى، نظرًا 

الختالف املعطيات حيث حتيط بمدرس الرتبية الرياضية 

مؤثرات داخلية وخارجية وكاًم من املعرفة اإلنسانية التي 

 (.2004ختتلف من بيئة إىل أخرى. )زغلول، والسايح، 

ويعترب مدرس الرتبية الرياضية أحد حماور العملية 

ليمية ملا يلعبه من دور بارز يف حياة الطالب، فهو الذي التع

يساعده عىل التطور وفقًا لالجتاهات الرتبوية والعقلية، 

والواقع أن الرتبية الرياضية إذا ما تم تدريسها بكفاية وعناية 

وفقًا هلذه االجتاهات نجد أهنا تتطلب درجه كبرية من الطاقة 

ة، كام تتطلب تفهام دقيقا العقلية والعضلية والعصبية واحلركي

لصفات األفراد النفسية واالجتامعية، وحتتاج إىل كثري من 

الدراسة العميقة لكثري من العلوم الطبيعية واالجتامعية 

والرتبوية، لذلك نجد أن الشخص الذي يقوم بتدريسها حيتاج 

إىل إعداد طويل وخيضع لربنامج دقيق وشامل حتى يمكنه أن 

 (.2007ب. )شحات، يؤدي رسالته كام جي

وتعد الكفايات التدريسية أحد أهم اجلوانب الرئيسية التي 

تعمل عىل حتسن أداء مدرس الرتبية الرياضية، إذ تظهر لنا 

مؤرشات إمكانية تقويم غري مبارشة لربامج أعدادهم، من 

خالل إقامة الدورات التخصصية يف هذا املجال، بحيث 

يات التدريسية لدهيم تساهم بشكل مبارش يف أبراز الكفا

والعمل عىل تطويرها، وتساعد يف تنمية املهارات احلركية 

والبدنية لطالب، فضالً عن بناء شخصية متزنة ترشد الطالب 

وتنمي معارفهم العلمية، وكون مدرس الرتبية الرياضية من 

الشخصيات املحبوبة لدى الطالب واملؤثرة فيهم يلقى أذانًا 

 (.200٨خواجة، وحممد، صاغية بام ينصحهم به.)

ويبدأ أصالح التعليم باملدرس وينتهي به، حيث يساعد 

رفع مستوى املدرس علميًا وتربويًا وثقافيًا يف نجاح العملية 

التعليمة رفع مستوى الكفايات التدريسية وهبذا الشكل يعد 

مدرس الرتبية الرياضية شخصًا يساهم بمجهوده الشخيص، 
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تزويد الطالب باملعلومات واحلقائق فمهنته مل تعد قارصة عىل 

فقط، بل تعدته إىل أن أصبحت عملية تربوية شاملة جلميع 

 (.200٦جوانب نمو الشخصية. )اجلهراين، 

وتتفاوت الكفايات التدريسية يف التخطيط والتنفيذ 

والتقويم بقدر واسع بني املدرسني وإن اختيارهم الدقيق 

 هلم، ونظرًا لتنوع لكفاية فعالة واحدة أمر صعب وحتد كبري

كفايات املدرسني من مؤسسة تعليمية إىل أخرى فإن كاًل منها 

حترص عىل أن جتعل كفايات مدرسيها أكثر تناسقًا يف األداء 

التدرييس فيام بينهم من خالل إرشاكهم بالدورات التدريبية 

              ( Tyler, & Waldrip, 2002)وزيارة املدرسني األكفاء. 

ملا للكفايات التدريسية من أمهية وتأثري بالغ يف رفع  ونظراً 

مستوى وقابليات املدرسني وما يعكسه من رفع املستوى 

التحصييل واحلركي واملهاري لطالب، برزت أمهية الدراسة 

بكوهنا وسيلة للتعرف عىل مدى تطبيق مدريس الرتبية 

يف الرياضية للكفايات التدريسية، التي تعد نوعًا من التغيري 

عرض املدرسني لواقعهم اليومي، ألنه أصبح لزامًا عليهم أن 

يكونوا عىل صله مبارشة هبذا املوضوع، ملا يالحظونه 

ويامرسونه من انفعاالت واستجابات للمواقف التدريسية 

واحلركية للطالب، ويمنحهم فرصة للتعرف عىل ماهية 

طرائق الكفايات التدريسية لكوهنا ظاهرة علمية جديدة يف عامل 

إىل توفري أداة  الدراسةالتدريس احلديث، وكذلك يساهم هذا 

يمكن من خالهلا التعرف عىل الكفايات التدريسية، وهو عىل 

حد علم الباحث تعترب الدراسة األوىل التي تسلط الضوء عىل 

الكفايات التدريسية ملدريس الرتبية الرياضية  يف اجلمهورية 

 اليمنية.

 

 :الدراسةمشكلة 

كفايات تدرييس الرتبية الرياضية من املواضيع املهمة، تعد 

ولقد شهد العرص احلايل تطورًا يف مستوى حتقيق االنجازات 

الرياضية، لذلك البد أن يكون مدرس الرتبية الرياضية عىل 

قدر من املعرفة وأن يتمتع بكفايات تدريسية متميزة يستفيد 

 منها الطالب مستقباًل.

 

الذي يقوم به مدرس الرتبية الرياضية وملا نظرًا لطبيعة الدور 

للكفايات التدريسية من أمهية بالغة يف جمال عمله أصبح لزامًا 

عليه أن يمتلك مثل هذه الكفايات الالزمة لتدريس املهارات 

الرياضية املختلفة، لذا ال بد أن تتوفر لديه، وتؤهله بأن يقوم 

لشخصية، واما ال بدوره بكفاية وفاعلية، إضافة إىل الكفايات ا

شك فيه أن امتالك املدرسني للكفايات التدريسية سينمي 

قدراهتم ويثري خرباهتم ويساعدهم عىل حتقيق األهداف 

 الرتبوية، ضمن اإلطار الذي يساهم يف تلبية حاجاهتم. 

وانطالقًا اما سبق الحظ الباحث من خالل الزيارات 

يف  تباينك امليدانية لبعض مدارس أمانة العاصمة، أن هنا

مستوى أداء مدريس الرتبية الرياضية أثناء املواقف التعليمية 

املختلفة، ويوجد اختالفًا يف مستوى متكنهم من الكفايات 

التدريسية، وقد يرجع ذلك إىل وجود قصور يف مواكبتهم ملا 

فقد يستجد من معارف علمية يف جمال الرتبية الرياضية، وعليه 

مدى تطبيق مدريس الرتبية  برز تساؤل لدى الباحث عن

التي جيب أن تتوافر لدهيم،  الرياضية للكفايات التدريسية،

والتي تساهم يف رفع مستوى كفاءة املدرس، والذي يتضح 

أثره يف العملية التدريسية، لذلك فإن التعرف عن مدى تطبيق 

مدريس الرتبية الرياضية للكفايات التدريسية أمر بالغ األمهية، 

د عىل حتديد نقاط القوة لدهيم لتعزيزها، وكذلك ألنه سيساع

نقاط الضعف والعمل عىل إصالحها، ومعاجلتها، ومن ثم 

تنميتها وتطويرها والتي من شأهنا أن تعزز تلك الكفايات 

 ومن ثم تعمل عىل  تطوير مهارات وفنيات التدريس.

 

 :الدراسةأهداف 

التعرف عىل مدى تطبيق مدريس الرتبية الرياضية  -1

 فايات التدريسية اخلاصة بأهداف التدريس؟للك

التعرف عىل مدى تطبيق مدريس الرتبية الرياضية  -2

 بالطالب؟للكفايات التدريسية اخلاصة بعالقة املدرس 

التعرف عىل مدى تطبيق مدريس الرتبية الرياضية  -3

 للكفايات التدريسية اخلاصة بمهام املدرس؟

ضية التعرف عىل مدى تطبيق مدريس الرتبية الريا -4

 بالتقويم؟للكفايات التدريسية اخلاصة 
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الكفايات  التعرف عىل الفروق يف مدى تطبيق  -5

التدريسية من وجهة نظر مدريس الرتبية الرياضية والطالب، 

  تبعًا ملتغري الوظيفة.

 :الدراسةتساؤالت 

ما مدى تطبيق مدريس الرتبية الرياضية للكفايات  -1

 التدريسية اخلاصة بأهداف التدريس؟

مدى تطبيق مدريس الرتبية الرياضية للكفايات ما  -2

 بالطالب؟التدريسية اخلاصة بعالقة املدرس 

ما مدى تطبيق مدريس الرتبية الرياضية للكفايات  -3

 التدريسية اخلاصة بمهام املدرس؟

ما مدى تطبيق مدريس الرتبية الرياضية للكفايات  -4

 بالتقويم؟التدريسية اخلاصة 

ائية عند هل توجد فروق ذات داللة إحص -5

الكفايات التدريسية  يف مدى تطبيق (0,05) مستوى داللة

من وجهة نظر مدريس الرتبية الرياضية والطالب، تبعًا 

  ملتغري الوظيفة.

 
 جماالت الدراسة:

 -اقترصت الدراسة عىل املجاالت التالية:

اشتملت الدراسة عىل بعض  -:املجال املكاين -1

أمانة العاصمة، حمافظة  -حمافظات اجلمهورية اليمنية ومنها:

احلديدة، حمافظة حرضموت، حمافظة أبني، حمافظة عدن، 

 .حمافظة ذمار، حمافظة أب، حمافظة تعز

مدريس الرتبية الرياضية من بعض  :املجال البرشي -2

 حمافظات اجلمهورية اليمنية.

 من مدارس أمانة العاصمةالب الصف الثالث الثانوي طو

 رتبية الرياضية. املشاركني فعليًا يف برامج ال

أجريت الدراسة خالل الفرتة من  -:املجال الزمني -3

 .م20/4/201٦م  حتى 4/201٦/٦

 

 

 

 اإلطار النظري:

 تعريف الكفايات التدريسية:

هي جمموعة من املعارف واملفاهيم واملهارات واالجتاهات 

التي تواجه سلوك التدريس لدى التدرييس وتساعده يف أداء 

درايس وخارجه بمستوى معني من عمله داخل الفصل ال

التمكن منه ويمكن قياسها بمعايري خاصة متفق عليها. 

 (.200٨)خواجة، وحممد، 

 الرتبية ملدرس التدريسية الكفايات نستعرض فيام ييلو

 :كاآليت وهي ،الرياضية

 :التدريس أهداف كفايات :األول املجال

 والرتبوية التعليمية العملية توجه التي هي األهداف 

 داً حتدي األهداف بتحديد االهتاممالواجب  فمن بكاملها

األسايس  املرشد كوهنا ،سلوك إىل وترمجتها اً ودقيق اً واضح

 حيوية أمهية تكسب فهي التعليمية، اخلطط إعداد لعملية

 من أن ،(2001 )حممد، يؤكد حيث ،الرياضية الرتبية لربامج

 ( نم كال ويذكر، األهداف حتديد التدريس مبادئ أهم

 مكونات هي أول األهداف أن (1994 ، وحممد ، الديري

، املنهج وأساسيات لعمليات البداية نقطة وهي الرتبوي املنهج

، التالميذ سلوك رييتغ هو البدنية الرتبية يف والنشاط األسايس

للعملية  النهائية املحصلة هو الرتبوي واهلدف إىل األفضل،

 املدرسية احلياة يف إليها ولالوص ننشد التي الغاية أو الرتبوية

 هذه بلوغ عىل مساعدة التالميذ إىل املدرسة تسعى والتي

 . الدراسية املرحلة بداية يف األهداف

 :بالطالبة املدرس عالق كفايات :عرش الثاين املجال

 تفهم هيالتي يتحىل هبا املدرس  اإلنسانيةإن العالقات 

ت وحاجا ودوافع وقدرات وطاقات إلمكانات عميق

 ،وغريها العنارص هذه كل واستعامل ،الطالب يف املدرسة

 والتعاون املحبة من جو يف كفريق واحد العمل عىل فزهمحت

 ويؤكد عالقات شخصية إنسانية. لتحقيق والتفاهم والشفافية

 األساليب : هي العالقات أن ( 2002 اهلادي، )عبد

 الناس دافعية ارةثاست بواسطتها يمكن والوسائل التي

 فيه الشك واما ،املنتجو املثمر العمل من مزيد عىل فزهمحتو

 يف املهمة العوامل من اجليدة بني املدرس والطالب ةالعالق أن

 مع العمل عىل القدرة الوثيق يف الرتباطها الرتبوي امليدان
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 املدرس هبا يتميز أن جيب التي الصفات ومن اآلخرين،

 الناجح.

 :درساملمهام  كفايات :الثالث املجال

 كام ،اهلامة الرتبوية املجاالت من البدنية الرتبية جمال يعد

 التعليمية العملية عن تطوير األول املسئول هو املدرس يكون

 نجاحه أن إال البدين النشاط وألوجه ملادته تعليمه خالل من

 من والتي املتغريات، من العديد عىل يتوقف مهام عمله أداء يف

املهام  أداء من متكنه التي تدريسيةال كفاياتال مستوى أمهها

 (1999 ، احلاممحي. )بإتقان املوكلة إليه

وحتى يتمكن املدرس من أداء مهامه عىل أكمل وجه جيب 

 سيحتاجها والتي والتعلم للتعليم املناسبة الفرصأن تتاح له 

 وتدريسها ختصصهم جماالت عن فهمهم لتطوير املدرسون

خدام الطرق واألساليب باست ،بالشكل املطلوب مهايوتعل

 ليساعدوا به يقوموا أن جيب ومااحلديثة يف التدريس، 

 الدراسة يف والعمل باستمرار الطالب، كل جهوااويو

 عملية وهو ختصصهم،جمال  مواكبة كل جديد يف يف الدراسةو

 معارفهم وأفكارهم تنمية يف تساعد احلياة مدى مستمرة

 اإلعداد وبرامج اتخرب من ومتتد قدراهتم وفهم ومعتقداهتم

 واملستمر وبرامج الذايت التعلم خربات وحتى اخلدمة قبل

 )عبد .املهني املستقبل بداية إىل اخلدمة أثناء يف التدريب

 (2001 ،السالم

 :التقويم كفايات :الرابع املجال

 إحداث هو التعليمية العملية من األسمى اهلدف إن

 قيحتق من للتأكدالطالب  أبنائنا سلوك يف املطلوب التغري

 ،)رضوان يعرف ولذا املرسومة، الرتبوية األهداف

عملية إصدار األحكام القيمة،  أنه عىل التقويم (،200٦

موضوع أو  واختاذ القرارات واإلجراءات العلمية بشأن

 .برنامج ما أو حتى فرد ما

 لتوجيه ،مستمرة عملية العلمي بمفهومه التقويم كان وإذا

 فإنه ،بأكملها التعليمية العملية

 متعددة وظائف للتقويم يكون املدلول هذا خالل من

 :منها نذكر

 .التعلم أثناء الطالب جهود يوجه التقويم  -

 .التدريس أثناء املدرسني جهود يوجه التقويم -

  .الراجعة التغذية لتقديم فعالة وسيلة التقويم  -

 ،قنديل). الرتبوية القرارات اختاذ يف يساهم التقويم  -

(2001.) 

 
 الدراسات السابقة:

دراسة حتليلية "(: ١٩٩٨)، "البيطارإيفا زهري "دراسة  -

لواقع املامرسات التدريسية ملعلمي الرتبية الرياضية للصفوف 

  ."الدنيا األسايسمن مرحلة التعليم  األوىلالثالثة 

بناء أداة تقويمية للوقوف عىل واقع املامرسات  إىلهدفت 

وىل من ية الرياضية للصفوف الثالثة األالتدريسية ملعلمي الرتب

مرحلة التعليم االبتدائي يف األردن، وكذلك الكشف عن 

الفروق يف امارسات املعلمني التدريسية من خالل إجابتهم 

وقد صممت ، عىل أداة الدراسة وفقا لبعض متغريات الدراسة

موقفا تدريسيا تعكس  (24)داة دراستها تتكون من أالباحثة 

وقد تم  ،خرباهتم بحصة الرتبية الرياضية املدرسيةمعرفتهم و

( معلام ومعلمة امن قاموا 93قوامها ) تطبيق الدراسة عىل عينة 

 -1997 )الدرايس بتدريس الصفوف الثالثة األوىل يف العام 

 اً ن هناك فروقأىل نتائج أبرزها إتوصلت الدراسة  و (،199٨

ة تعزى لبعض يف اإلجابة عىل مواقف الدراس دالة إحصائياً 

متغريات الدراسة؛ فمثال كان هناك تفوق لصالح املعلمني امن 

حيملون درجة البكالوريوس يف معظم املواقف التدريسية، فقد 

حصل املوقف اخلاص بالتعامل مع اإلعاقات احلركية عىل 

، بينام حصل املوقف املتعلق (%9٦٫7)أعىل نسبة بلغت 

دنى نسبة حيث كانت أبالتعامل مع األهداف التعليمية عىل 

(٦1٫7%). 

مدى أمهية الكفايات "، (٢٠٠١دراسة عسريي ) -

التعليمية الالزمة ملعلمي الرتبية البدنية يف املرحلة املتوسطة 

 ."بمدينة الرياض

والتي هدفت إىل التعرف عىل مدى أمهية الكفايات 

التعليمية الالزمة ملعلم الرتبية الرياضية يف املرحلة املتوسطة من 

وجهة نظر أعضاء هيئة تدريس ومرشيف ومعلمي الرتبية 

العينة عىل مجيع أفراد جمتمع  تالبدنية بمدينة الرياض، واشتمل
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( فردًا، وأظهرت النتائج أن 157والبالغ عددهم ) الدراسة

( كفاية من الكفايات التعليمية التي تضمنتها أداة الدراسة ٨3)

%( 97ية، ومتثل نسبة )مهمة بدرجة كبرية ملعلم الرتبية الرياض

( 3من جمموع الكفايات التعليمية، كام يرى أفراد العينة أن )

%( من جمموع 3كفايات مهمة بدرجة متوسطة، ومتثل )

الكفايات التعليمية، ومل حتصل أي كفاية من الكفايات عىل 

درجة قليلة األمهية أو عديمة األمهية، كام توصلت النتائج إىل 

اللة إحصائية لدى أفراد عينة عدم وجود فروق ذات د

الدراسة وفقًا ملتغري الوظيفة يف حماور الكفايات التعليمية ما 

 عدا حمور الكفايات املتعلقة بإعداد الدروس. 

تقويم واقع "(: ٢٠٠٢)، "مسامربسام عبد اهلل "دراسة  -

 الرياضية يفاملامرسات التدريسية الفعلية ملدريس الرتبية 

 . "ائية بدولة قطراملرحلة االبتد صفوف

املامرسات التدريسية  عىل تعرفالىل إهدفت الدراسة 

ملعلمي الرتبية الرياضية يف املرحلة االبتدائية بدولة قطر، كام 

نفسهم من خالل استجابتهم عىل أداة الدراسة وفقا أيقدروهنا ب

للمتغريات كنوع املدرسة، وجنس املعلم، ومؤهله العلمي، 

دريس  والكشف عن الفروق يف وسنوات اخلربة يف الت

ترصفات املعلمني وفقًا الستجابتهم الذاتية عىل أداة الدراسة 

بمحاورها ومواقفها التدريسية املختلفة، وقد تم تطوير أداة 

يعكسون املامرسات  ( موقفا تدريسياً 1٦الدراسة لتشمل )

( معلام 90وقد بلغت عينة الدراسة )، التدريسية الفعلية

رسون مادة الرتبية الرياضية يف املرحلة ومعلمة امن يد

( معلاًم وبعد احلصول عىل 33( معلمة و )57االبتدائية منهم )

استجاباهتم تم تفريغ البيانات إلجراء املعاجلة اإلحصائية 

عىل مواقف  ن استجابات املعلمنيأوأظهرت النتائج  ،املناسبة

 ام وظهرالدراسة وحماورها كانت يف معظمها إجيابية املنحنى، ك

االستجابات تعزى لنوع املدرسة لصالح يف  فضليةأهناك 

كام ظهرت فروق دالة إحصائيا  ، معلامت املدارس النموذجية

لصالح املعلمني من محلة الدبلوم العايل ومن أصحاب اخلربة 

 . (سنوات 10)ألكثر من 

 

 

تصميم "( ٢٠٠٤) "شكر حممود سعيد املوىل"دراسة  -

امرسات التدريسية ملعلمي ومعلامت نموذج لتقويم واقع امل

 "الرتبية الرياضية للمرحلة االبتدائية يف مدينة املوصل 

تقويم واقع املامرسات التدريسية ملعلمي  الدراسةاستهدف 

ومعلامت الرتبية الرياضية للمرحلة االبتدائية يف مدينة املوصل 

من خالل تصميم نموذج لتقويم واقع املامرسات التدريسية 

مي ومعلامت الرتبية الرياضية يف املرحلة االبتدائية يف مدينة ملعل

التعرف عىل داللة الفروق املعنوية للمامرسات ، واملوصل

ملتغريات  التدريسية ملعلمي ومعلامت الرتبية الرياضية تبعاً 

واعتمد الباحث املنهج ، اجلنس واملؤهل العلمي واخلربة

، واستخدم دراسةالالوصفي بطريقة املسح ملالئمته طبيعة 

االستبيان وسيلة جلمع البيانات بعد تصميمه وفق اخلطوات 

( فقرة بصيغته 51العلمية، إذ اعد الباحث استبيانًا تضمن )

( 5النهائية مستكمال رشطي الصدق والثبات وموزعة عىل )

( معلم ومعلمة 159عىل ) الدراسةواشتملت عينة ، حماور 

موزعة تبعا ملتغريات اجلنس ( معلمة 94( معلام، و )٦5بواقع )

واستنتج  واملؤهل العلمي )دار، معهد، كلية( وسنوات اخلربة. 

ملعلمي ومعلامت الرتبية الرياضية وملختلف  أنالباحث 

مؤسسات خترجهم وسنوات خربهتم يف مدينة املوصل 

ة لدرس الرتبية ييمتلكون قدرا كافيا من املامرسات التدريس

خرجيي وخرجيات معاهد  ، وأنتدائيةالرياضية يف املرحلة االب

يف املامرسات التدريسية من  عطاءاملعلمني واملعلامت أفضل 

أقراهنم خرجيي وخرجيات دار املعلمني واملعلامت وخرجيي 

لسنوات اخلربة عامل إجيايب كام اتضح أن  كلية الرتبية الرياضية 

يف متكني املعلمني واملعلامت بكافة مؤسسات خترجهم يف 

كلية الرتبية الرياضية ال  وخرجي، وأن رسات التدريسيةاملام

 يشعرون بالتكيف املهني يف عملهم يف املدارس االبتدائية.

الكفايات "( ٢٠١٠) "خزعيل وموسى"دراسة  -

التدريسية لدى معلامت املرحلة األساسية الدنيا يف املدارس 

اخلاصة يف ضوء متغريات املؤهل العلمي وسنوات اخلربة 

والتي هدفت إىل معرفة مدى امتالك معلامت  ."صوالتخص

املرحلة األساسية الدنيا يف املدارس اخلاصة بوزارة الرتبية 

والتعليم ملنطقة أربد للكفايات التدريسية من وجهة نظرهن يف 
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ضوء متغريات املؤهل العلمي وسنوات اخلربة والتخصص، 

( 30( معلمة يعملن يف )1٦٨وتكونت عينة الدراسة من )

درسة خاصة ، وتم استخدام املنهج الوصفي، وقام الباحثان م

( كفاية 3٨بتصميم استامرة االستبيان والذي تضمن )

تدريسية، وتوصلت الدراسة إىل أن أبرز الكفايات التدريسية 

التي متتلكها املعلامت هي استغالل وقت احلصة بفاعلية، 

، واستخدام األسلوب التدرييس املناسب للموقف التعليمي

، كام بينت هوجذب انتباه الطالب واملحافظة عىل استمراريت

النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجة امتالك 

املعلامت للكفايات التدريسية تعزى لسنوات اخلربة التدريسية 

    ( سنوات. ٦ولصالح املعلامت ذوات اخلربة التي تزيد عن )

 "( ٢٠١١) "مـرض عبد الباقي وآخرون"دراسة  -

الكفايات التعليمية ملدريس ومدرسات الرتبية الرياضية يف 

 ."األوسط حمافظات الفرات

هدفت الدراسة احلالية إىل حتديد الكفايات التعليمية لدى 

مدريس ومدرسات الرتبية الرياضية للمرحلة املتوسطة وحتديد 

األمهية النسبية لكل منها، استخدم الباحثون املنهج الوصفي 

سلوب املسحي ملالئمته طبيعة املشكلة وقد ضم جمتمع باأل

الدراسة مدريس ومدرسات الرتبية الرياضية ملرحلة الدراسة 

وتم اختيار عينة  األوسط،املتوسطة يف حمافظات الفرات 

مدرس  (120)عشوائية من املجتمع األصيل للدراسة قوامها 

 قام املذكورة.ومدرسة للرتبية الرياضية يف املحافظات 

الباحثون ببناء أداة الدراسة املتمثلة باالستبيان الذي احتوى 

األهداف  )كفاياتجماالت هي  (5)فقرة موزعة عىل  (50)

كفايات التنفيذ،  التنظيم،كفايات  الرياضية،لدرس الرتبية 

تم تطبيقها عىل  التقويم(كفايات طرائق التدريس، كفايات 

استنتاجات عدة أفراد عينة الدراسة، وقد خرجت الدراسة ب

منها أن الكفايات التعليمية األساسية رضورية ملدريس 

ومدرسات الرتبية الرياضية والتي جيب أن تستخدم كمعيار 

 –األهداف  -هي:  مخسة جماالتللمدرس الكفء ومتثلت يف 

 التقويم. –طرائق التدريس  –التنفيذ  –التنظيم 

( ٢٠١١دراسة: فداء أكرم سليم، زمان صالح حسن ) -

الكفايات التدريسية ملدريس ومدرسات الرتبية الرياضية "

 – سليامنية –للمرحلة األساس يف مراكز حمافظات أربيل 

 "دهوك

بناء مقياس كفايات التدريس  إىل الدراسةف هداست

يف  األساسملدريس ومدرسات الرتبية الرياضية للمرحلة 

 التعرف عىل الفروق يف، ومركز حمافظات إقليم كوردستان

الكفايات التدريسية ملدريس ومدرسات الرتبية الرياضية بني 

، حمافظات إقليم كوردستان ) أربيل ـ سليامنية ـ دهوك (

وتم  ،سلوب املسحيألااملنهج الوصفي ب انالباحث أستخدم

الرتبية الرياضية يف املرحلة   مدريس ومدرسات اختيار

 -سليامنية -( ملركز حمافظات ) أربيل 9-٨ -7)األساس

( مدرسًا 40) اختيار، إذ تم الدراسةليمثلوا جمتمع  دهوك (

%( من  35٫40) ومدرسة ليمثلوا عينة  البناء ومتثلت بنسبة

( مدرسًا ومدرسة من مدارس 12وُأستبعد ) ،الدراسةجمتمع 

الثبات، وهبذا  اختبارمركز مدينة اربيل وذلك ملسامهتهم يف 

( ٦1متكونة من ) يف صيغتها النهائية الدراسةعينة  أصبحت

التطبيق النهائي وهي متثل نسبة  ةليمثلوا عينمدرسًا ومدرسة 

إىل أهم  انتوصل الباحثو، الدراسة%( من جمتمع 53٫99)

مدريس ومدرسات الرتبية  امتالك :ت اآلتيةاالستنتاجا

الرياضية كفايات تدريسية لدرس الرتبية الرياضية أعىل من 

تفوق ، و%(75لبالغ )النسبة املحددة للمحك الفريض وا

مدريس الرتبية الرياضية يف حماور الكفايات التدريسية) حمور 

وكفايات اإلملام باملادة الدراسية  كفايات تنفيذ الدرس،

والعلمية، وحمور كفايات األنشطة الداخلية واخلارجية ( عىل 

، مدرسات الرتبية الرياضية ملحافظات إقليم كوردستان

رتبية الرياضية ملحافظة أربيل عىل تفوق مدريس ومدرسات الو

)السليامنية ودهوك( يف حماور  مدريس ومدرسات حمافظتي

األساليب  واستخدامكفايات التدريس) كفايات تنفيذ الدرس 

 التدريسية و حمور كفايات التقويم(.

دور املرشفني الرتبويني يف "(، ٢٠١٣دراسة أبو جامع  ) -

ية يف املدارس احلكومية حتسني كفايات معلمي الرتبية الرياض

والتي هدفت  "بمحافظات عزة يف ضوء معايري اجلودة الشاملة

التعرف إىل دور املرشفني الرتبويني يف حتسني كفايات معلمي 

الرتبية الرياضية يف املدارس احلكومية بمحافظة غزة يف ضوء 
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معايري اجلودة الشاملة، واستخدم الباحث املنهج الوصفي 

( معلاًم ومعلمة تم 259عينة الدراسة من ) التحلييل وتكونت

اختيارهم بالطريقة العمدية، واستخدم الباحث االستبيان 

( فقرة ضمن 4٦كأداة جلمع البيانات حيث اشتملت عىل )

مخس جماالت، وقد توصلت الدراسة إىل أن دور املرشفني 

الكيل يف حتسني كفايات معلمي الرتبية الرياضية يف حمافظات 

متوسطة، كام أظهرت النتائج عدو وجود فروق  غزة بدرجة

ذات داللة إحصائية يف دور املرشفني يف حتسني الكفايات 

ملعلمي الرتبية الرياضية تبعًا ملتغري اجلنس عىل كافة املجاالت 

ب استثناء جمال األساليب والوسائل واألنشطة التي أظهرت 

 فيه فروقًا  دالة إحصائيا لصالح املعلامت.

الكفايات "(، ٢٠١٣الرواحي واهلنائي )دراسة  -

التدريسية ملعلمي الرياضة املدرسية بسلطنة عامن وعالقتها 

 "بأسباب اختيار مهنة التدريس

حتديد درجة امتالك الكفايات التدريسية  والتي هدفت إىل 

لدى معلمي الرتبية الرياضية املدرسية بسلطنة عامن، ومعرفة 

النوع واخلربة التدريسية  الفروق اإلحصائية وفقًا ملتغري

( معلاًم 1٦٨واملنطقة التعليمية، واشتملت عينة الدراسة )

ومعلمة واستخدم الباحث املنهج الوصفي، واستخدم 

الباحثان االستبيان كأداة مجع البيانات، وتوصلت الدراسة إىل 

أن درجة امتالك عينة الدراسة للكفايات التدريسية بني القليلة 

تفعة، وأشارت النتائج إىل عدم وجود فروق واملتوسطة واملر

إحصائية تعزى ملتغريات النوع واملنطقة التعليمة، بينام أظهرت 

 وجود فروق إحصائية طبقا لنوع اخلربة التدريسية.

 األجنبية: الدراسات 

هدفت الدراسة إىل التعرف  (Chan, 2001)دراسة شان  -

ب املوهوبني عىل الكفايات الالزم توافرها لدى معلمي الكال

يف هونج كونج، من وجهة نظر املعلمني، وتكونت عينة 

( معلمة، وزعت عليهم أداة 33( معلاًم و )15الدراسة من )

كفاية اإلبداع يف  ( كفاية، وقد جاءت النتائج أن14تضمنت )

املشكالت، وحتضري الدرس أكثر الكفايات التعليم، وحل 

 .التي جيب توافرها ملعلم الطلبة املوهوبني

 

 ((Kovac, Sloan & Starc, 2008دراسة كوفاك وستار -

هدفت الدراسة إىل معرفة الكفايات الالزمة للتدريس يف جمال 

الرياضة املدرسية من وجهة نظر معلمي ومعلامت الرياضة 

املدرسية، وطبقت االستبانة كأداة الدراسة عىل عينة قوامها 

االبتدائية  ( معلاًم ومعلمة، امن يدرسون يف املدارس٨5)

والثانوية بسلوفينيا، وقد توصلت الدراسة إىل أن أهم 

الكفايات التدريسية كانت إدارة وتنظيم الصف، تطبيق 

النظريات الرتبوية، القدرة عىل الربط بني مناهج الرياضة 

املدرسية مع تختلف املناهج األخرى، والقدرة عىل تدريس 

 الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة.    

                                                                               

 :الدراسةمنهج 

تم استخدام املنهج الوصفي بأسلوبه املسحي نظرًا  

 .وحتقيق أهدافهاملناسبته هلذه الدراسة 

 

 :الدراسةجمتمع 

للدراسة مدريس الرتبية الرياضية يمثل املجتمع األصيل 

ية، حيث ال توجد إحصائية دقيقة بعددهم باجلمهورية اليمن

 ( مدرس، وطالب املرحلة الثانوية3250ويقدر بحوايل )

بمدارس أمانة العاصمة صنعاء واملقيدون بسجالت املديريات 

التعليمية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم للعام الدرايس 

  .طالب (35237(، والبالغ عددهم )201٦ – 2015)

 

 :الدراسةعينة 

قد متت الدراسة عىل عينة من املجتمع القريب من واقع ل

من ، مدرس تربية رياضية (7٨عىل ) اشتملتهذه املهنة حيث 

بعض حمافظات اجلمهورية اليمنية والتي هلا دور إجيايب يف هذا 

)الصف ( طالب من 200املجال، كام بلغ عدد عينة الطالب )

حيث بلغ  العاصمة،من بعض مدارس أمانة  الثالث الثانوي(

( فردًا، واجلدول التايل يوضح 27٨إمجايل عينة الدراسة )

 توصيف عينة الدراسة.
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 .توصيف عينة الدراسة . (١) جدول

 

  امليدانية: الدراسةإجراءات 

تبيان بعد االطالع قام الباحث بإعداد استامرة االس 

عىل الدراسات املشاهبة واملراجع ذات العالقة باملوضوع والتي 

هتدف إىل معرفة الكفايات التدريسية الالزمة ملدريس الرتبية 

تم التوصل إىل النسخة األولية  الدراسةالرياضية، وبعد 

( 27الستامرة االستبيان واشتملت عىل أربع حماور تضم )

مدرس الرتبية الرياضية للكفايات  عبارة تقيس مدى تطبيق

 أثناء القيام بعملية التدريس.

تم عرض استامرة االستبيان عىل جمموعة من  

املحكمني وذلك للتعرف عىل التعديالت الالزمة من إضافة أو 

اغة عبارات الكفايات وقد أسفر ـــحذف أو تعديل يف صي

  ذلك عن:

اتفق املحكمون عىل أن استامرة االستبيان -أ

كفايات التدريسية( مناسبة ملعرفة مدى تطبيق املدرسني )ال

 للكفايات التدريسية.

أقرتح املحكمني أعادة صياغة بعض الكفايات -ب

 بشكل يضمن جتنب أي غموض يف معناها.

( عبارات، ٦أقرتح بعض املحكمني إضافة عدد ) -ج

وتم تنفيذ مجيع املالحظات التي أبداها املحكمون وأصبحت 

 تمتع بصدق املحكمني.قائمة الكفايات ت

اشتملت االستامرة يف عىل أربع حماور تضم حتتها -د

( عبارة متثل الكفايات التدريسية ملدريس الرتبية 33عدد )

  الرياضية، كام يوضحها اجلدول التايل:

 

  .الكفايات الرضورية وعدد العبارات التي تقيسها(. ٢) جدول

 م الكفايات الرضورية عدد العبارات

 1 خاصة بأهداف التدريس كفايات ٨

 2 كفايات خاصة بعالقة املدرس بالطالب 9

 3 كفايات خاصة بمهام املدرس ٨

 4 كفايات خاصة بالتقويم ٨

  إمجايل عدد العبارات عبارة 33

 

وقام الباحث بتطبيق االستامرة عىل عينة استطالعية 

( 10( طالب وعدد )20( فردًا بواقع )30قوامها )

 الدراسةوخارج عينة  الدراسةتمع من جم مدرسني،

    جراء املعامالت العلمية التالية:األساسية وتم إ

 :الدراسةصدق أداة 

ومن اجل حتديد صالحية  الدراسةلغرض حتقيق أهداف  

العبارات لتمثيل الكفايات الالزمة استخدم الباحث صدق 

االتساق الداخيل حلساب معامل االرتباط بني العبارة 

 التالية: لكيل لالستبيان، كام هو موضح يف اجلداول واملجموع ا

 

 

 

 
 

 م الصفة العدد النسبة

 1 مدرسني 7٨ 2٨٫0٦

 2 طالب 200 71٫94

  اإلمجايل 27٨ 100%
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 .)كفايات خاصة بأهداف التدريس(  صدق االتساق الداخيل الستجابات العينة االستطالعية عىل املحور األول  .(٣)جدول

 ٠٫٠٥، * دال عند مستوي  ٠٫٠١** دال عند مستوي 

 

 ما ييل:( ٣جدول ) يتضح من

اما يعني اعتدالية  3±جاءت مجيع قيم االلتواء بني  -

، اما يعنى أن العينة امثلة الطبيعيتوزيع العينة حتت املنحنى 

 . مجتمعلل

بني العبارات وجمموع  االرتباط الدالتراوح معامل  -

وتعترب هذه  ،(*٠٫٤٦٢   -   **٠٫٧١٨) حمورها ما بني

اما يدل عىل ( ٠٫٠٥) ، ( **٠٫٠١) النسب دالة عند مستوى

 . حمورهاجمموع مابني العبارات و مناسبأن االرتباط 

 اوذلك لعدم ارتباطه، (٢رقم ) استبعاد العبارةتم  -

املحور وبذلك يصبح العدد النهائي لعبارات  وع حمورهابمجم

 .ات( عبار٧) األول

 

 

 .)كفايات خاصة بعالقة املدرس بالطالب(  صدق االتساق الداخيل الستجابات العينة االستطالعية عىل املحور الثاين . (٤جدول)

 ٠٫٠٥، * دال عند مستوي  ٠٫٠١** دال عند مستوي 

 

 

 ل العبارات م
ارتباط العبارة 

 بمحورها
 الداللة

 دال *0٫٦12 -0٫591 ية الرياضية.حيرص املدرس عىل إيامن الطالب برسالة مهنة الرتب 1

 غري دال 0٫111 -0٫014 إدراك الطالب ألمهية الرتبية الرياضية. 2

 دال *0٫53٨ -0٫70٨ يعمل املدرس باالشرتاك مع الطالب يف تطوير أهداف التدريس. 3

 دال *0٫71٨ 0٫200 يعمل الدرس عىل توضيح العالقة بني الطالب وإدارة املدرسة. 4

 دال **0٫470 0٫0٦٦ هود الطالب وفقًا خلطة وهدف واضح.تظافر ج 5

 دال *0٫4٦2 0٫090 يتابع املدرس مدى فاعلية الطالب يف النشاط الداخيل واخلارجي. ٦

 دال **0٫502 0٫123 يالحظ املدرس السامت الشخصية للطالب أثناء العملية التعليمية. 7

 دال **0٫710 0٫212 يركز املدرس عىل مدى تقدم الطالب خالل العملية التدريسية. ٨

 الداللة بمحورهاارتباط العبارة  ل العبارات م

 دال *0٫3٨7 -0٫250 وضوعي عند نقده للطالب وفقًا ملستوياهتم وقدراهتم.يلتزم املدرس بالرأي امل 9

 دال **0٫53٦ -0٫214 يؤكد املدرس عىل االلتزام بالقيم والسامت اخللقية. 10

 دال *0٫3٨9 -0٫731 ُيكسب املدرس الطالب خربات ملواجهة وحل املشكالت. 11

 دال *0٫417 -1٫051 حيفز املدرس الطالب عىل التنافس الرشيف. 12

 دال **0٫٦34 -0٫473 يقوم املدرس عىل تدعيم ثقة الطالب بنفسه. 13

 دال **0٫522 0٫2٨0 حيرص املدرس عىل تكوين عالقات شخصية إنسانية مع الطالب 14

 دال **0٫49٨ -0٫397 يمتلك املدرس مهارات إصغاء تشجع الطالب عىل التعبري عن أرائهم اجلريئة. 15

 دال **0٫72٨ 0٫142 درس العدالة واملساواة عند التعامل مع الطالب.يراعي امل 1٦

 غري دال 0٫192 3٫13 يقوم املدرس بتشجيع الطالب عىل النمو الذايت. 17
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  ما ييل:( ٤جدول ) يتضح من

اما يعني  3±بني  ما جاءت مجيع قيم االلتواء -

، اما يعنى أن العينة الطبيعية توزيع العينة حتت املنحنى اعتدالي

 .امثلة للمجتمع

بني العبارات وجمموع  الدال تراوح معامل االرتباط -

وتعترب هذه  ،(*٠٫٣٨٧   -   **٠٫٧٢٨) حمورها ما بني

اما يدل  ،(*٠٫٠٥) (،**٠٫٠١) النسب دالة عند مستوى

 .حمورهاع جممومابني العبارات و مناسبعىل أن االرتباط 

 اوذلك لعدم ارتباطه(، 17)رقم  استبعاد العبارةتم  -

املحور وبذلك يصبح العدد النهائي لعبارات  بمجموع حمورها

 .ات( عبار٨) الثاين

 
 

 .صدق االتساق الداخيل الستجابات العينة االستطالعية عىل املحور الثالث )كفايات خاصة بمهام املدرس( . (٥جدول)

 ٠٫٠٥، * دال عند مستوي  ٠٫٠١** دال عند مستوي 

 

  ما ييل:( ٥جدول ) يتضح من

اما يعني  3±بني  ما يم االلتواءجاءت مجيع ق -

، اما يعنى أن العينة الطبيعياعتدالية توزيع العينة حتت املنحنى 

 .امثلة للمجتمع

تراوح معامل االرتباط بني العبارات وجمموع  -

وتعترب هذه  ،(*٠٫٣٩٠   -   **٠٫٦٨٠بني )حمورها ما 

يدل  ، اما(*٠٫٠٥) (،**٠٫٠١) النسب دالة عند مستوى

رتباط مناسب مابني العبارات وجمموع حمورها عىل أن اال

( ٨وبذلك يصبح العدد النهائي لعبارات املحور الثالث )

 عبارات.
 

 .صدق االتساق الداخيل الستجابات العينة االستطالعية عىل املحور الرابع )كفايات خاصة بالتقويم( .  (٦جدول)

 ٠٫٠٥، * دال عند مستوي  ٠٫٠١** دال عند مستوي 

 ل العبارات م
اط العبارة ارتب

 بمحورها
 الداللة

 دال **0٫455 -0٫70٨ يوضح املدرس طرق التدريس اخلاصة بعملية التدريس. 1٨

 دال *0٫390 0٫0٨1 يوضح املدرس كيفية أصالح األخطاء يف درس الرتبية الرياضية. 19

 دال *0٫433 -0٫322 يوضح املدرس الطرق املتبعة لتنمية الصفات البدنية من خالل درس الرتبية الرياضية. 20

 دال **0٫599 -0٫059 وابتكارها. ةيوضح املدرس كيفية استخدام الوسائل التعليمي 21

 دال **0٫51٨ -0٫412 يوضح املدرس كيفية تنظيم وإدارة النشاط الداخيل واخلارجي. 22

 دال **0٫412 -0٫٦٨9 حيرص املدرس عىل تزويد الطالب بالثقافة الرياضية. 23

 دال **0٫٦٨0 0٫1٨9 املدرس كيفية إعداد كوادر قيادية من الطالب خالل العملية التعليمية.يوضح  24

 دال **0٫534 -0٫4٦5 الرتبوية( بدقة ووضوح. –حيدد املدرس األهداف السلوكية )التعليمية  25

 الداللة بمحورهاارتباط العبارة  ل العبارات   م

 دالغري  0٫234 -0٫0٨9 وم املدرس بإرشاك الطالب يف تقويم زمالئهم.يق ٢٦

 دال **0٫4٦5 0٫0٦3 يستخدم املدرس أساليب تقويم موضوعية. ٢٧

 دال **0٫525 -0٫232 يساعد املدرس الطالب عىل تقدير كفاءهتم بأنفسهم.  ٢٨

 دال **0٫53٦ -0٫20٨ حيرص املدرس عىل توضيح األخطاء التي يقع فيها الطالب. ٢٩

 دال **0٫4٨7   0٫022 يطبق املدرس مبدأ الثواب يف العملية التعليمية. ٣٠

 دالغري  0٫2٨1 -0٫570 ُيقوم املدرس دون التأثر بأداء اآلخرين. ٣١

 دال **0٫4٨7 0٫0٦٦ ُيطلع املدرس الطالب عىل التقرير الذي يسجله عنهم. ٣٢

 دال *0٫45٨ -0٫01٨ اجهة أوجه القصور.حيدد املدرس اجتامعات بصورة دورية ملو ٣٣
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 -ييل: ما ( ٦جدول ) يتضح من

اما يعني  3±بني  ما جاءت مجيع قيم االلتواء -

، اما يعنى أن العينة الطبيعياعتدالية توزيع العينة حتت املنحنى 

 .امثلة للمجتمع

ال بني العبارات وجمموع تراوح معامل االرتباط الد -

هذه  وتعترب ،(*٠٫٤٥٨   -   **٠٫٥٣٦)بني حمورها ما 

يدل  اما، (*٠٫٠٥) (،**٠٫٠١) النسب دالة عند مستوى

 عىل أن االرتباط مناسب مابني العبارات وجمموع حمورها.

( وذلك لعدم 31) (،٢٦رقم ) استبعاد العبارةتم  -

لعدد النهائي ارتباطهام بمجموع حمورمها، وبذلك يصبح ا

 ( عبارات.٦لعبارات املحور الرابع )

 
 :الدراسةثبات أداة 

تم التأكد من ثبات األداة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ 

لبيان مدى انسجام وتناغم استجابات أفراد العينة  

 -، كام هو موضح باجلدول التايل:االستطالعية عىل االستبيان

 

الرضورية وفقًا آلراء العينة الثبات للكفايات معامل . (٧جدول)

 .األستطالعية

 

 ما ييل: (٧يتضح  من جدول )

فيام  ،(٠٫٧٨٤) أن قيمة الفا يف املحور األول بلغت -

، بينام جاءت يف املحور (٠٫٨٦٠) الثاين جاءت ىف املحور

(، فيام ٠٫٦٨٢) وبلغت يف املحور الرابع ،(٠٫٦٠٧) الثالث

، وهذا يدل (٠٫٧٨٧) جاء ثبات املجموع الكيل لالستبيان

 العلمي. الدراسةعىل الثبات اجليد لالستبيان وكايف إلجراء 

 

  الدراسةتطبيق 

ئية عىل عينة االستبيان يف صورهتا النها استامرةتم تطبيق 

 حتى ٦/4/201٦األصلية يف الفرتة من  الدراسة

وبعد االنتهاء من التطبيق تم مجع وتفريغ  20/4/201٦

  .البيانات إلجراء املعاجلات اإلحصائية املناسبة هلذه البيانات

(  درجات ، كام هو  4وقد تكون سلم االستجابة من )

  موضح باجلدول التايل:

 

 .ابة لفقرات االستبياناالستج مقياس. (٨جدول)

 

 :األسلوب اإلحصائي املستخدم

الذي تناسب مع  اإلحصائيأستخدم الباحث األسلوب 

  كام ييل: الدراسةموضوع 

، معامل الفا كرونباخ، معامل االرتباط، االلتواء -

مهية ، األاالنحراف املعياري، املتوسط احلسايب، املئوية ةالنسب

 النسبية.

وبالنظر يف بعض الدراسات السابقة تم اعتامد النسب 

 :املئوية اآلتية يف تفسري النتائج

 

 .. النسب املئوية لدرجات االستجابة(٩جدول)

 مرتفع جداً  مرتفع متوسط منخفض منخفض جداً  مستوى االستجابة

 %100   -%٨5 %٨5 <    -%75 %75 <    -%٦5 %٦5 <    -%55 %55 أقل من مدى الدرجة

 

 :وتفسريها ومناقشتها الدراسة نتائج

 نتائج التساؤل األول ومناقشتها وتفسريها ضأوالً: عر

 والذي ينص عىل ما ييل:

ما مدى تطبيق مدريس الرتبية الرياضية للكفايات  

 التدريسية اخلاصة بأهداف التدريس؟

لإلجابة عن هذا التساؤل تم حساب املتوسطات احلسابية 

 معامل الثبات املحاور

 0٫7٨4 املحور االول

 0٫٨٦0 املحور الثاين

 0٫٨07 املحور الثالث

 0٫٦٨2 املحور الرابع

 0٫7٨7 املجموع الكيل

 أبداً  نادراً  غالباً  دائامً 

4 3 2 1 
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نحرافات املعيارية، لكل عبارة من عبارات االستبيان، واال

وحساب الدرجة الكلية للمجال، وحتديد اجتاه اإلجابة، 

 ويتضح هذا من خالل اجلدول التايل:

 

 

 املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية واألمهية النسبية ومدى التطبيق والدرجة الكلية لعبارات املجال األول. (١٠) جدول

 (٢٨٧)ن=                   .)كفايات خاصة بأهداف التدريس(                                 

األمهية  ع م العبارات م
 النسبية

 مدى التطبيق الرتتيب

حيرص املدرس عىل إيامن الطالب برسالة مهنة الرتبية  1
 الرياضية.

 مرتفع 2 ٨2٫01 0٫٨15 3٫2٨1

لطالب يف تطوير أهداف يعمل املدرس باالشرتاك مع ا 2
 التدريس.

 متوسط 5 ٦9٫42 0٫٦19 2٫77٨

3 
يعمل املدرس عىل توضيح العالقة بني الطالب وإدارة 

 املدرسة.
 متوسط ٧ ٦5٫47 0٫9٨3 2٫٦19

 متوسط 3 71٫22 0٫990 2٫٨49 تظافر جهود الطالب وفقًا خلطة وهدف واضح. 4

5 
لداخيل يتابع املدرس مدى فاعلية الطالب يف النشاط ا

 واخلارجي.
 متوسط ٦ ٦5٫92 0٫95٨ 2٫٦39

٦ 
يالحظ املدرس السامت الشخصية للطالب أثناء العملية 

 التعليمية.
 متوسط 4 70٫72 0٫٨5٦ 2٫٨30

7 
يركز املدرس عىل مدى تقدم الطالب خالل العملية 

 التدريسية.
 مرتفع 1 ٨2٫93 0٫7٦٨ 3٫309

 متوسط الثاين 72٫51 0٫٨9٨ 2٫900 الدرجة الكلية

 

 ( ما ييل١٠يتضح من جدول )

املدرس يركز "( التي تنص عىل أن 7حصلت العبارة رقم )

، عىل الرتتيب "عىل مدى تقدم الطالب خالل العملية التدريسية

(، 3٫309%(، ومتوسط حسايب )٨2٫73األول، بنسبة مئوية )

( والتي 3(، بينام جاءت العبارة رقم )0٫7٦٨وانحراف معياري )

املدرس يعمل عىل توضيح العالقة بني الطالب " أن تنص عىل

%(، ٦5٫47، يف املرتبة األخرية، بنسبة مئوية )"وإدارة املدرسة

(، 0٫9٨3(، وانحراف معياري )2٫٦19ومتوسط حسايب )

وقد أظهرت نتائج حمور أهداف التدريس أن ابرز الكفايات التي 

دى تقدم يتم تطبيقها بدرجة مرتفعة هي  تركيز املدرس عىل م

وحرص املدرس عىل إيامن الطالب خالل العملية التدريسية، 

وهذه النتيجة تتفق مع الطالب برسالة مهنة الرتبية الرياضية، 

(، حيث أظهرت 2002نتائج دراسة بسام عبد اهلل مسامر، )

النتائج أن استجابات املعلمني عىل املواقف التدريسية وحماورها 

فيام يالحظ أن  نحنى لصالح املعلمني،كانت يف معظمها إجيابية امل

اما يدل  يتم تطبيقها بدرجة متوسطة، التدريسية أغلب الكفايات

عىل أن مدى تطبيق الكفايات التدريسية للمجال األول تراوحت 

بني املرتفعة واملتوسطة، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الرواحي 

أن  (، حيث توصلت نتائج تلك الدراسة إىل2013واهلنائي )

درجة امتالك عينة الدراسة للكفايات التدريسية تراوحت بني 

البيطار إيفا زهري دراسة املرتفعة واملتوسطة، وختتلف مع 

املوقف املتعلق بالتعامل مع  ، أظهرت نتائج الدراسة أن(199٨)

 (.%٦1٫7) بلغتدنى نسبة أعىل  حصل األهداف التعليمية

الثانية من بني عىل املرتبة  األول حصل املجال حيث  

، (%72٫51) له، بلغت األمهية النسبيةو املجاالت ككل

وتوضح هذه النسبة أن مدى تطبيق املدرسني للكفايات 

ويرجع ذلك إىل أن املدرس غالبًا ما  ."متوسط"التدريسية 

يالحظ السامت الشخصية للطالب أثناء العملية التعليمية، 

تطوير أهداف  ونادرًا ما يعمل باالشرتاك مع الطالب يف

التدريس، وقلة االهتامم يف متابعة مدى فاعلية الطالب يف 

  .النشاط الداخيل واخلارجي
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عرض نتائج التساؤل الثاين ومناقشتها وتفسريها  -ثانيًا:  

 والذي ينص عىل ما ييل:

ما مدى تطبيق مدريس الرتبية الرياضية للكفايات  

 بالطالب؟التدريسية اخلاصة بعالقة املدرس 

لإلجابة عن هذا التساؤل تم حساب املتوسطات احلسابية 

واالنحرافات املعيارية، لكل عبارة من عبارات االستبيان، 

وحساب الدرجة الكلية للمجال، وحتديد اجتاه اإلجابة، 

  ويتضح هذا من خالل اجلدول التايل:

 

 

 لعبارات املجال الثاين بية ومدى التطبيق والدرجة الكليةاملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية واألمهية النس. (١١) جدول

 (٢٨٧)ن=          . )كفايات خاصة بعالقة املدرس بالطالب(

األمهية  ع م العبارات م
 النسبية

 مدى التطبيق الرتتيب

يلتزم املدرس بالرأي املوضوعي عند نقده للطالب وفقًا  ٨
 ملستوياهتم وقدراهتم.

 توسطم ٦ ٦٨٫44 0٫972 2٫737

 متوسط 5 70٫23 0٫91٦ 2٫٨09 يؤكد املدرس عىل االلتزام بالقيم والسامت اخللقية. ٩

 مرتفع جدا 1 ٨٦٫٦1 0٫٨19 3٫424 ُيكسب املدرس الطالب خربات ملواجهة وحل املشكالت. ١٠

 متوسط 4 73٫٨3 0٫97٦ 2٫953 حيفز املدرس الطالب عىل التنافس الرشيف. ١١

 مرتفع 2 ٨4٫53 0٫٨45 3٫3٨1 عيم ثقة الطالب بنفسه.يقوم املدرس عىل تد ١٢

١٣ 
حيرص املدرس عىل تكوين عالقات شخصية إنسانية مع 

 الطالب
 منخفض 7 ٦2٫95 0٫975 2٫51٨

١٤ 
يمتلك املدرس مهارات إصغاء تشجع الطالب عىل التعبري 

 عن أرائهم اجلريئة.
 منخفض جداً  ٨ 54٫59 1٫00٨ 2٫1٨4

 مرتفع 3 ٨2٫73 0٫7٦٨ 3٫309 الة واملساواة عند التعامل مع الطالب.يراعي املدرس العد ١٥

 متوسط األول 72٫٨٦ 0٫910 2٫914 الدرجة الكلية 

 

  -ييل: ( ما ١١يتضح من جدول )

املدرس "التي تنص عىل أن  (10) حصلت العبارة رقم

، عىل "ُيكسب الطالب خربات ملواجهة وحل املشكالت

 ، ومتوسط حسايب  %( ٨٦٫٦1) ويةالرتتيب األول، بنسبة مئ

، بينام جاءت %(0٫٨19) ، وانحراف معياري %(3٫424)

املدرس يمتلك مهارات "والتي تنص عىل أن  (14) العبارة رقم

، يف املرتبة "إصغاء تشجع الطالب عىل التعبري عن أرائهم اجلريئة

 ، ومتوسط حسايب%(54٫59) األخرية، بنسبة مئوية

، وقد أظهرت نتائج (1٫00٨) ياري، وانحراف مع(2٫1٨4)

حمور عالقة املدرس بالطالب أن ابرز الكفايات التي يتم تطبيقها 

، وبدرجة مرتفعة أيضًا هي أن املدرس جداً  بدرجة مرتفعة

ويقوم ُيكسب الطالب خربات ملواجهة وحل املشكالت، 

املدرس عىل تدعيم ثقة الطالب بنفسه، ويراعي املدرس العدالة 

 وهذه النتيجة تتفق مع عند التعامل مع الطالب،واملساواة 

وقد جاءت النتائج أن كفاية حل  (Chan, 2001)دراسة شان 

املشكالت، من أكثر الكفايات التي جيب توافرها ملعلم الطلبة 

نتائج دراسة شكر حممود سعيد املوىل املوهوبني، وتتفق أيضًا مع 

علمني ( حيث أظهرت أن خرجيي وخرجيات معاهد امل2004)

فيام يالحظ أن واملعلامت أفضل عطاء يف املامرسات التدريسية، 

بعض الكفايات يتم تطبيقها بدرجة متوسطة، والبعض األخر 

اما يدل عىل أن مدى تطبيق  بدرجة منخفضة، ومنخفضة جدًا،

الكفايات التدريسية للمجال الثاين تراوحت بني املرتفعة جدًا 

، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة واملرتفعة واملتوسطة واملنخفضة

(، حيث توصلت نتائج تلك الدراسة إىل أن 2013أبو جامع  )

دور املرشفني الكيل يف حتسني كفايات معلمي الرتبية الرياضية 

 يف حمافظات غزة بدرجة متوسطة.
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الثاين عىل املرتبة األوىل من بني  حصل املجال حيث

، %(72٫٨٦) لهبلغت األمهية النسبية و املجاالت ككل

وتوضح هذه النسبة أن مدى تطبيق املدرسني للكفايات 

 ."متوسط"التدريسية 

ويرجع ذلك إىل أن املدرس غالبًا ما يؤكد عىل االلتزام   

بالقيم والسامت اخللقية، ونادرًا ما يلتزم بالرأي املوضوعي 

عند نقده للطالب وفقًا ملستوياهتم وقدراهتم ، وال يبدي 

 عالقات شخصية إنسانية مع الطالب،احلرص عىل تكوين 

يمتلك املدرس مهارات إصغاء تشجع الطالب عىل  وال

 .التعبري عن أرائهم اجلريئة

عرض نتائج التساؤل الثالث ومناقشتها وتفسريها  -ثالثًا:  

 والذي ينص عىل ما ييل:

ما مدى تطبيق مدريس الرتبية الرياضية للكفايات  

 ؟التدريسية اخلاصة بمهام املدرس

لإلجابة عن هذا التساؤل تم حساب املتوسطات احلسابية 

واالنحرافات املعيارية، لكل عبارة من عبارات االستبيان، 

وحساب الدرجة الكلية للمجال، وحتديد اجتاه اإلجابة، 

  ويتضح هذا من خالل اجلدول التايل:

 

 سبية ومدى التطبيق والدرجة الكلية لعبارات املجال الثالثاملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية واألمهية الن. (١٢) جدول

 (٢٨٧)ن=    .)كفايات خاصة بمهام املدرس(  

 مدى التطبيق الرتتيب األمهية النسبية ع م العبارات م

 مرتفع 1 7٨٫٦9 0٫905 3٫147 يوضح املدرس طرق التدريس اخلاصة بعملية التدريس. 1٦

17 
طاء يف درس الرتبية يوضح املدرس كيفية أصالح األخ

 الرياضية.
 متوسط 5 71٫94 0٫٨45 2٫٨7٨

1٨ 
يوضح املدرس الطرق املتبعة لتنمية الصفات البدنية من 

 خالل درس الرتبية الرياضية.
 مرتفع 4 7٦٫2٦ 0٫993 3٫050

19 
يوضح املدرس كيفية استخدام الوسائل التعليمية 

 وابتكارها.
 منخفض 7 ٦4٫03 0٫9٨1 2٫5٦1

20 
املدرس كيفية تنظيم وإدارة النشاط الداخيل  يوضح

 واخلارجي.
 مرتفع 2 77٫٨٨ 0٫924 3٫115

 مرتفع 3 77٫43 1٫00٦ 3٫097 حيرص املدرس عىل تزويد الطالب بالثقافة الرياضية. 21

22 
يوضح املدرس كيفية إعداد كوادر قيادية من الطالب خالل 

 العملية التعليمية.
 متوسط ٦ ٦5٫11 0٫٨34 2٫٦04

23 
الرتبوية(  –حيدد املدرس األهداف السلوكية )التعليمية 

 بدقة ووضوح.
 منخفض ٨ ٦0٫٨٨ 0٫91٦ 2٫435

 متوسط الثالث 71٫53 0٫92٦ 2٫٨٦1 الدرجة الكلية 

 

  -ييل: ( ما ١٢يتضح من جدول )

املدرس  "التي تنص عىل أن  (1٦) حصلت العبارة رقم

، عىل الرتتيب "ريسيوضح طرق التدريس اخلاصة بعملية التد

 ، ومتوسط حسايب%(7٨٫٦9) األول، بنسبة مئوية

، بينام جاءت (0٫905)، وانحراف معياري (3٫147)

املدرس حيدد  "والتي تنص عىل أن  (23) العبارة رقم

، يف "ووضوح بدقة( الرتبوية –األهداف السلوكية )التعليمية 

 ايب، ومتوسط حس%(50٫٨٨) املرتبة األخرية، بنسبة مئوية

، وقد أظهرت (0٫91٦) ، وانحراف معياري(2٫435)

نتائج حمور مهام املدرس أن ابرز الكفايات التي يتم تطبيقها 

املدرس يوضح طرق التدريس اخلاصة هي أن  بدرجة مرتفعة

بعملية التدريس، ويوضح كيفية تنظيم وإدارة النشاط الداخيل 

اضية، وحيرص عىل تزويد الطالب بالثقافة الري ،واخلارجي

ويوضح املدرس الطرق املتبعة لتنمية الصفات البدنية من 

وهذه النتيجة تتفق مع نتائج  ،خالل درس الرتبية الرياضية

(، حيث توصلت الدراسة إىل 2010خزعيل ومومني ) دراسة 
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أن أبرز الكفايات التدريسية هي استخدام األسلوب التدرييس 

دراسة كوفاك  املالئم للموقف التعليمي، وتتفق أيضًا مع

وقد توصلت الدراسة (Kovac, Sloan &  Starc, 2008)  وستار

 إىل أن أهم الكفايات التدريسية كانت إدارة وتنظيم الصف،

فيام يالحظ أن بعض الكفايات يتم تطبيقها بدرجة متوسطة، 

اما يدل عىل أن مدى تطبيق  وكفاية واحدة  بدرجة منخفضة،

الث تراوحت بني املرتفعة الكفايات التدريسية للمجال الث

واملتوسطة واملنخفضة، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الرواحي 

وتوصلت إىل أن درجة امتالك عينة الدراسة  (2013واهلنائي )

للكفايات التدريسية بني القليلة واملتوسطة واملرتفعة، وختتلف 

( حيث توصلت 2004مع دراسة شكر حممود سعيد املوىل )

ملعلمي ومعلامت الرتبية الرياضية يف مدينة  أن الدراسة إىل

 .ةياملوصل يمتلكون قدرا كافيا من املامرسات التدريس

الثالث عىل املرتبة الثالثة من بني  حصل املجال حيث

، %(71٫53) لهوبلغت األمهية النسبية  املجاالت ككل

وتوضح هذه النسبة أن مدى تطبيق املدرسني للكفايات 

ويرجع ذلك إىل أن املدرس غالبًا ما  ."متوسط"التدريسية 

يوضح كيفية أصالح األخطاء يف درس الرتبية الرياضية، 

ونادرًا ما يوضح كيفية إعداد كوادر قيادية من الطالب خالل 

العملية التعليمية، وعدم توضيح كيفية استخدام الوسائل 

 .التعليمية وابتكارها

 

 ها وتفسريهاومناقشت الرابععرض نتائج التساؤل  -رابعًا: 

 والذي ينص عىل ما ييل:

ما مدى تطبيق مدريس الرتبية الرياضية للكفايات  

 بالتقويم؟التدريسية اخلاصة 

لإلجابة عىل هذا التساؤل تم حساب املتوسطات احلسابية 

واالنحرافات املعيارية، لكل عبارة من عبارات االستبيان، 

ابة، وحساب الدرجة الكلية للمجال، وحتديد اجتاه اإلج

 ويتضح هذا من خالل اجلدول التايل:

 

              .قويم(املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية واألمهية النسبية ومدى التطبيق والدرجة الكلية لعبارات املجال الرابع )كفايات خاصة بالت. (١٣) جدول
 (٢٨٧)ن=

األمهية  ع م العبارات م
 النسبية

 مدى التطبيق الرتتيب

 متوسط 2 70٫50 0٫993 2٫٨20 يستخدم املدرس أساليب تقويم موضوعية. 24

 منخفض 5 5٦٫٦5 0٫9٨4 2٫2٦٦ يساعد املدرس الطالب عىل تقدير كفاءهتم بأنفسهم. 25

 منخفض 4 59٫44 1٫057 2٫37٨ حيرص املدرس عىل توضيح األخطاء التي يقع فيها الطالب. 2٦

 منخفض جداً  ٦ 54٫٦٨ 0٫977 2٫1٨7 لعملية التعليمية.يطبق املدرس مبدأ الثواب يف ا 27

 مرتفع 1 7٨٫42 0٫90٦ 3٫13٦ ُيطلع املدرس الطالب عىل التقرير الذي يسجله عنهم. 2٨

 متوسط 3 ٦5٫3٨ 0٫9٨3 2٫٦15 حيدد املدرس اجتامعات بصورة دورية ملواجهة أوجه القصور. 29

 فضمنخ الرابع ٦4٫1٨ 0٫9٨3 2٫5٦7 الدرجة الكلية 

 

  -ييل: ( ما ١٣يتضح من جدول )

املدرس  "التي تنص عىل أن  (2٨) حصلت العبارة رقم

، عىل الرتتيب "ُيطلع الطالب عىل التقرير الذي يسجله عنهم

 ، ومتوسط حسايب%(7٨٫42) األول، بنسبة مئوية

، بينام جاءت (0٫905) ، وانحراف معياري(3٫13٦)

املدرس يطبق مبدأ  " والتي تنص عىل أن (27) العبارة رقم

 ، يف املرتبة األخرية، بنسبة مئوية"الثواب يف العملية التعليمية

، وانحراف (2٫1٨7) ، ومتوسط حسايب%(54٫٦٨)

أن  التقويم، وقد أظهرت نتائج حمور (0٫977) معياري

املدرس ُيطلع هي أن  الكفاية التي يتم تطبيقها بدرجة مرتفعة

فيام يالحظ أن بعض  عنهم، الطالب عىل التقرير الذي يسجله

الكفايات يتم تطبيقها بدرجة متوسطة، والبعض األخر بدرجة 
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اما يدل عىل أن مدى تطبيق منخفضة، ومنخفضة جدًا، 

الكفايات التدريسية للمجال الرابع تراوحت بني املتوسطة 

مع نتائج  اختلفتوهذه النتيجة واملنخفضة واملنخفضة جدًا، 

( حيث 2001زمان صالح حسن )دراسة فداء أكرم سليم، 

الرتبية الرياضية  أظهرت النتائج تفوق مدريس ومدرسات

   .ملحافظة أربيل يف كفايات التقويم

الرابع عىل املرتبة الرابعة من بني  حصل املجال حيث

 الرابع حورللموبلغت األمهية النسبية املجاالت ككل 

 ، وتوضح هذه النسبة أن مدى تطبيق املدرسني%(٦4٫1٨)

  ."منخفض"للكفايات التدريسية 

املدرس نادرًا ما حيدد اجتامعات ويرجع ذلك إىل أن  

بصورة دورية ملواجهة أوجه القصور، وال حيرص عىل توضيح 

بمساعدة االهتامم  األخطاء التي يقع فيها الطالب، وعدم

الطالب عىل تقدير كفاءهتم بأنفسهم، وأن املدرس ال يطبق 

 .ية التعليميةمبدأ الثواب يف العمل

 

 

بني متوسطي استجابات عينة الدراسة من وجهة نظر املدرسني داللة الفروق لعينتني مستقلتني للكشف عن  t- test)نتائج استخدام اختبار ). (١٤جدول )
  .والطالب تعزى ملتغري الوظيفة

 tقيمة  االنحراف املعياري املتوسط احلسايب العدد الوظيفة املجاالت
مستوى 

 لةالدال
الداللة 
 اللفظية

كفايات خاصة بأهداف 
 التدريس

 4٫4٨5 3٫741 1٨٫٨21 7٨ مدرس

 
 دالة 0٫000

 2٫509 20٫٨٨0 200 طالب

كفايات خاصة بعالقة املدرس 
 بالطالب

 4٫233 22٫02٦ 7٨ مدرس
 دالة 0٫001 3٫49٨

 2٫5٨1 23٫٨20 200 طالب

 كفايات خاصة بمهام املدرس
 4٫22٨ 20٫397 7٨ مدرس

 دالة 0٫000 ٦٫773
 2٫53٦ 23٫٨٦0 200 طالب

 كفايات خاصة بالتقويم
 3٫357 15٫179 7٨ مدرس

 غري دالة 0٫455 0٫750
 2٫323 15٫490 200 طالب

        

 ( ما ييل  ١٤يتضح من جدول ) 

يوجد فروق دالة إحصائيا بني الطالب واملدرسني  

(، لصالح ف التدريسكفايات خاصة بأهدايف املجال األول )

 .(20٫٨٨0) الطالب الن متوسطهم احلسايب أكرب حيث بلغ

يوجد فروق دالة إحصائيا بني الطالب واملدرسني  

( كفايات خاصة بعالقة املدرس بالطالبيف املجال الثاين )

 لصالح الطالب الن متوسطهم احلسايب أكرب حيث بلغ

(24٫٨20). 

املدرسني توجد فروق دالة إحصائيا بني الطالب و 

(، لصالح كفايات خاصة بمهام املدرسيف املجال الثالث )

 .(23٫٨٦0) الطالب الن متوسطهم احلسايب أكرب حيث بلغ

ال توجد فروق دالة إحصائيا بني الطالب  

 (.كفايات خاصة بالتقويمواملدرسني يف البعد السادس )

ويعزو الباحث وجود الفروق يف املجاالت األول والثاين 

لصالح الطالب نظرًا لوجود بعض جوانب القصور والثالث 

يف أداء بعض املدرسني ألهنم نادرًا ما يستخدمون الكفايات 

التدريسية يف العملية التعليمية، اما يتسبب يف عدم تلبية 

حاجات ورغبات ومتطلبات الطالب، ويشعرون بامللل وعدم 

مكن الرضا والقبول باملشاركة يف برنامج الرياضة املدرسية، وي

تفسري حمدودية توفر الكفايات التدريسية لدى املدرسني نظرًا 

لقلة أقامة الدورات التخصصية يف جمال الكفايات والتي تعمل 

 عىل رفع كفاءة املدرس.  

 

  االستنتاجات:

يف ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها تم التوصل إىل 

 االستنتاجات التالية:
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ات التدريسية يطبق مدريس الرتبية الرياضية الكفاي -1

املتعلقة بأهداف التدريس، وعالقة املدرس بالطالب، 

 واخلاصة بمهام املدرس، بدرجة متوسطة.

يطبق مدريس الرتبية الرياضية الكفايات التدريسية  -2

 املتعلقة بالتقويم، بدرجة منخفضة.

أظهرت نتائج الدراسة أن أبرز كفاية يتم تطبيقها  -3

عىل إكساب الطالب بدرجة مرتفعة جدًا هي قدرة املدرس 

 خربات ملواجهة وحل املشكالت.

كشفت نتائج الدراسة وجود قصور وتدين يف مدى  -4

 تطبيق بعض الكفايات التدريسية.

توجد فروق دالة إحصائيًا يف مدى تطبيق املدرسني  -5

من وجهة نظر مدريس الرتبية الرياضية للكفايات التدريسية، 

كفايات خاصة  لصالح الطالب، يف املجال األول والطالب،

كفايات خاصة بعالقة املدرس والثاين  ،بأهداف التدريس

 .كفايات خاصة بمهام املدرس والثالث، بالطالب

ال توجد فروق دالة إحصائيًا يف مدى تطبيق  -٦

من وجهة نظر مدريس الرتبية املدرسني للكفايات التدريسية، 

 يف املجال الرابع التقويم. الرياضية والطالب

 

  التوصيات:

 :باآليتيف ضوء أهداف الدراسة ونتائجها أوىص الباحث 

إسرتاجتية واضحة تتبنى وزارة الرتبية والتعليم  -1

وحمددة لتفعيل وإقامة دورات وورش عمل خاصة هتدف إىل 

، بالتنسيق مع رفع كفاءة مدريس ومدرسات الرتبية الرياضية

 كلية الرتبية الرياضية.

دة مستقلة إدراج موضوع الكفايات التدريسية كام -2

يف اجلمهورية الرتبية الرياضية  اتبكلي بصورة مركزة تدرس

 اليمنية.

بالتنسيق  بأمانة العاصمة ات التعليميةديرياملقيام  -3

الرتبية الرياضية بفتح دورات تطويرية ختصصية  ةمع كلي

 للمدرسني واملدرسات حول الكفايات التدريسية.

اديمي حث مدريس الرتبية الرياضية عىل النمو األك -4

 واملهني ذاتيا ألمهيته وارتباطه بالنمو املهني للمدرس. 

إعداد دليل بالكفايات التدريسية الالزمة ملدريس  -5

 الرتبية الرياضية.

توجيه الباحثني عىل إجراء دراسات ميدانية جلوانب  -٦

القصور لدى مدريس الرتبية الرياضية، يف الكفايات 

 التدريسية. 

الكفايات التدريسية إجراء دراسات مستقبلية حول  -7

الالزمة ملدريس ومدرسات الرتبية الرياضية من وجهة نظر 

 املوجهني، واملرشفني، ومدراء املدارس.
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 صنعاء بجامعة الرياضية الرتبية كلية من والطائرة والسلة اليد كرة العبي بعض لدى التعب مؤرش حتديد دراسة

 متكرر الهوائى جهد باستخدام 

 

  د. عبد الغني جماهد مطهر   د. نجيب صالح جعيم     د. حممد عبد احلليم حيدرد.   

    صنعاء جامعة  –كلية الرتبية الرياضية 

 

 (م1/1/2018م  ؛   وقبل للنرش يف 16/7/2017)قدم  للنرش يف  
 

 

 .اجلامعية األلعاب -الالهوائية  القدرة التعب، مؤرش -الالهوائي اجلهد ختبارا: املفتاحيةكلامت ال

سلة وال يدكرة الجهد ال هوائي متكرر لدى العبي  باستخدامهدفت الدراسة احلالية التعرف إىل مؤرش التعب :الدراسة ملخص

األلعاب التعرف عىل داللة الفروق اإلحصائية يف مؤرش التعب بني العبي  اجامعة صنعاء، وكذبمن كلية الرتبية الرياضية  طائرةوال

( العب تم اختيارهم بطريقة 12املنهج الوصفي وذلك ملالئمته لطبيعة الدارسة، وتكونت عينة الدراسة من ) استخدام، وتم الثالثة

يف املنافسات، وقد  وتشارك بانتظامتتمرن ( العبني لكل لعبة. العينة املختارة 4ن قسموا إىل ثالث جمموعات بواقع )عمدية، والذي

، ومؤرش Rast)ولغرض تقييم إختبار اجلهد الالهوائي ) بواقع واحد من كل لعبة.عىل ثالثة العبني  أالستطالعية طبقت الدراسة

( ركضات رسيعة لقطع 6)وقد تتطلب نظام الدراسة قيام املشاركني بأجراء  .الت الركضالعينة برتوكو أكملت(، فقد FIالتعب )

من اإلختبار تم حساب  االنتهاء( ثواين لغرض االستشفاء بني الركضات، وبعد 10( مرت مع إعطاء فرتة راحة ملدة )35مسافة )

  -التالية: النتائج بواسطة املعادلة 

 3/ الزمن 2املسافة x القدرة الالهوائية )واط( = الوزن

األوىل وحتى السادسة. وبالرغم من وجود  الركضةوتبني نتائج هذه الدراسة زيادة زمن الركضات وزيادة يف مؤرش التعب من 

 فروق معنوية يف مؤرش التعب لدى املجموعات الثالث إال أهنا ليست عالية.

 .الكتات( لدى الالعبني هبدف تأخري ظهور التعبويويص الباحثون برضورة االهتامم بالتحمل الالهوائي )حتمل ال

 (هـ1439/م2018، جامعة امللك سعود، الرياض )60 -49، ص ص 2ع، 2م، علوم الرياضة والرتبية البدنيةجملة 
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Keywords: RAST, FI, Anaerobic Power 

Abstract: The aim of present study was to identify fatigue index by using repeated anaerobic effort 
among Handball, basketball, and volleyball players from Faculty of Physical Education of Sana’a 
University, and to identify the statistical significant differences of fatigue index between three games 
players. The descriptive approach was applied for its appropriateness to the nature of the study. The 
sample of the study consisted of (12) players, whom chosen intentionally, and classified into 
 (3) Groups by (4) to each game. The selected sample practice regularly and take participation in 
competitions. A pilot study applied on (3) players by one from each. To evaluate RAST and FI all 
subjects completed multiple sprint running protocols. The design of the study requires participants to 
perform (6) sprints each of (35) meters with an interval of (10) sec of passive recovery between 
sprints.  After ending the RAST, results was calculated by using the following formula: 
 Anaerobic power (watt) = weight x distance2 / time3  
The results of this study showed an increase in the time of runs and increase in fatigue index from the 
first run until the sixth run. 
 In spite of there were a significant differences in fatigue index in all three groups, but it was not high. 
The researchers recommended giving more attention to anaerobic endurance (lactic endurance) of the 
players in order to delay fatigue. 
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 :الدراسةمقدمة 

متتاز األلعاب اجلامعية ككرة اليد والسلة والطائرة 

بأنشطتها احلركية املتعددة التي حتتاج إىل توافر لياقة بدنية عاليه 

هذه األلعاب من مهارات هجوميه لدى العبيها نظرًا ملا حتويه 

غالبية حركاهتا  دودفاعية متنوعة. كام تتميز هذه األلعاب باعتام

(. ومتثل القدرات Adamcyzyk , 2011عىل القدرة الالهوائية )

الالهوائية عنرصًا هامًا للنجاح يف العديد من األلعاب اجلامعية 

 أخراج أقىص قدرة عضلية لديه يف بالتي تتطلب من الالع

أقل زمن ممكن باالعتامد عىل خمزون العضالت من ثالثي 

(. وتسمى , Wilmore & costill 1994أدينوسني الفوسفات )

قدرة الريايض عىل حتويل القوة االنفجارية والطاقة إىل قوة يف 

 & Astrandحالة عدم وجود األكسجني بالقدرة الالهوائية )

Rodahl , 1986مهم يف األداء  (. والقدرة الالهوائية معيار

 الرياضات.الريايض ألنواع خمتلفة من 

(Astrand & Rodahl , 1986 (Mc Ardle et al.  2001; Fox 

et al. ,1993;    وترجع أمهية القدرات الالهوائية لدى العبي

كرة اليد والسلة والطائرة إىل احلركات املختلفة التي يقوم هبا 

والركض والتوقف كالوثب العمودي والعدو الرسيع  بالالع

املفاجئ والقدرة االنفجارية ومهارات الرضب الساحق 

والصد وغريها من احلركات والتي تتطلب مجيعها قدرة ال 

  ;Heimer et al., 1988 ; Verma & et al. , 1979هوائية عالية 

Ayed , 1989)) ;Mc Gown et al. , 1990;  Marion & 

BoresKie , 1989)   ،1995أبو عريضة )  

( إىل أن االختالف يف نتائج 1999ويشري القدومي )

دراسات القدرات الالهوائية يعود يف األساس إىل تباين طرق 

القياس واختالف ظروف معيشة الالعبني والعوامل املرتبطة 

 بعملية التدريب التي ختتلف من جمتمع ألخر.

ظاهرة  Muscular Fatigueالتعب العضيل  ويعترب

ومتعددة األوجه، إذ خيتلف التعب فسيولوجية مركبة 

باختالف نوع العمل العضيل )ثابت أو متحرك(، كام خيتلف 

درجة وشدة العمل العضيل ومدة دوامة )البيك  فتبعًا الختال

( إىل وجود عالقة 1999(. ويشري قبع )1994وآخرون، 

مبارشة بني استهالك مصادر الطاقة وحدوث التعب. ويذكر 

ات التعب عىل اجلهاز العضيل تكمن يف ( أن تأثري1997جميد )

عدم القدرة عىل االحتفاظ أو تكرار االنقباضات العضلية 

بنفس قوهتا املعتادة، وبالتايل تضعف حالة األداء وال يكون 

الشخص قادرًا عىل املحافظة عىل مستوى الشدة املطلوبة أو 

 تكنيك األداء وجمربًا عىل رفض االستمرار يف األداء.

ذالك يسبب التعب تغريات بيوميكانيكية مثل إىل جانب 

يف  وانخفاض al et (Nicol (1991,انخفاض قوة الساقني    

( وتغريات Rodacki et al. , 2001القدرة عىل القفز العمودي )

( وزيادة يف إنتاج Mizrahi et al. ,2000) الركض كينامتيكيةيف 

 (.Bangsbo , 1997حامض الالكتيك )

ضيل بشكل عام يف القوة املنتجة ويقلل ويؤثر التعب الع

من رسعة االنقباض العضيل، كام يقلل من درجة التوافق 

العضيل العصبي والتوازن وزمن رد الفعل والسيطرة احلركية 

 واألداء املهاري.

وقد تم تطوير عدة اختبارات لتقدير قوة وسعة طاقة 

، ومن العضالت اهليكلية بطريقة إنتاج الطاقة بصورة ال هوائية

 , Wingate test (Bar – Or أهم هذه االختبارات اختبار وينجات 

1987 ; Spencer et al. , 2006) ( واختبار مارجرياNedeljkovic et 

al. ,2007( واختبار القفز العمودي  )Nummela et al. ,1996 )

 & RAST(Zacharogainnis et al. 2004 ; Draper واختبار راست 

Whyte , 1997 ،) وغريها من االختبارات، إال أن اختبار راست

(RAST يمتلك أفضلية عىل بقية االختبارات لكونه ال حيتاج إىل )

أجهزة أو أدوات غالية الثمن، باإلضافة إىل سهولة استخدامه. 

( ركضات رسيعة لقطع 6( من )RASTويتكون اختبار راست )

ين، وبقياس ( ثوا10( مرت يتخللها راحة استشفاء ملدة )35مسافة )

وزن اجلسم بالكيلوجرام ومعرفة املدة الزمنية للركض يتم 

 استخراج النتائج عن طرق تطبيق املعادالت التالية:

 . 3/ الزمن 2املسافة xالقدرة الالهوائية )واط( = الوزن -

أدنى قدرة(  –مؤرش التعب )واط/ثانية( = )أعىل قدرة -

 الكيل./ الزمن 
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 :مشكلة الدراسة

يف تطبيقه عىل  سعي الباحثني يف ةاحلالي الدراسةية تربز أمه

عينة من طلبة كلية الرتبية الرياضية جامعة صنعاء املامرسني 

أللعاب كرة اليد والسلة والطائرة حماولة من الباحثني يف 

الوقوف عىل مستوى مؤرش التعب لدهيم باستخدام جهد ال 

 هوائي متكرر.

 ة لألفراد والالعبنيوتعد ظاهرة التعب حالة يومية مالزم

أثناء تأدية أي جهد بدين، حيث يقود التعب إىل حدوث 

انخفاض يف األداء، األمر الذي يستوجب عىل القائمني عىل 

التدريب الريايض اإلملام الكامل هبذه الظاهرة لغرض التقليل 

ويرى الباحثون  من أثارها السلبية عىل مستوى أداء الالعبني.

س ظاهرة سلبية بكل ما حتويه الكلمة من أن التعب بحد ذاته لي

معنى، بل يمكن اعتباره مؤرش لوصول الالعب إىل احلدود 

القصوى إلمكانياته، األمر الذي يتطلب من القائمني عىل 

التدريب التخطيط اجليد للعملية التدريبية من أجل وضع 

 حلول مناسبة لتحسني األداء وتأخري ظهور التعب.

  

 :الدراسةأهداف 

 إىل: الدراسةف دهت

التعرف عىل مؤرش التعب لدى العبي األلعاب  -1

طائرة( من طلبة كلية الرتبية الرياضية  سلة، يد،اجلامعية )

 جامعة صنعاء.

التعرف عىل الفروق بني العبي األلعاب اجلامعية  -2

طائرة( من طلبة كلية الرتبية الرياضية جامعة صنعاء  سله، يد،)

 يف مؤرش التعب. 

 
 :راسةالدتساؤالت 

 التالية:احلايل اإلجابة عىل التساؤالت  الدراسة حتاول

ما مستوى مؤرش التعب لدى العبي األلعاب  -1

سلة، طائرة( من طلبة كلية الرتبية الرياضية  يد،اجلامعية )

 جامعة صنعاء؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني العبي  -2

بية طائرة( من طلبة كلية الرت سلة، يد،األلعاب اجلامعية )

 التعب؟الرياضية جامعة صنعاء يف مؤرش 

 :الدراسةجماالت 

مالعب كلية الرتبية الرياضية بجامعة املجال املكاين:  -1

  صنعاء

 سلة، يد،العبوا األلعاب اجلامعية ) املجال البرشي: -2

طائرة( من طلبة كلية الرتبية الرياضية بجامعة صنعاء للعام 

 (2015 – 2014اجلامعي 

الفصل الدرايس األول من العام املجال الزمني:  -3

 .2015 – 2014اجلامعي 

  

 :الدراسةمتغريات 

، نوع اللعبه وله ثالث مستويات )يد املستقل:املتغري  -1

 طائرة( سلة،

 متغري مؤرش التعب. التابع:املتغري  -2

 

 الدراسات السابقة:

أثر جهد "( بأجراء دراسة بعنوان 2006الدباغ ) قام -1

  "ت الدم وبعض املتغريات الوظيفيةال هوائي يف بعض متغريا

وقد هدفت الدراسة إىل الكشف عن أثر جهد ال هوائي 

فوسفاجيني يف مؤرش التعب ومستوى انخفاض القدرة 

الرسيعة، وكذلك  االنطالقاتالالهوائية لست تكرارات يف 

الكشف عن اثر اجلهد املذكور يف عدد من املتغريات الوظيفية 

صحة اجليدة واملامرسني للنشاط لدى املختربين من ذوي ال

الريايض، وقد إستخدم الباحث املنهج الوصفي عىل عينة 

( طالب من طلبة كلية الرتبية األساسية بجامعة 10قوامها )

(، والذين تم 2007 – 2006املوصل للعام الدرايس )

بصورة عمدية، وقد تضمنت التجربة إجراء إختبار  ماختياره

النتائج بواسطة معادلة القدرة  واستخراجاجلهد الالهوائي 

الالهوائية ومؤرش التعب، وقد توصلت الدراسة إىل أن زيادة 

أيونات اهليدروجني يف الدم يعد أحد األسباب الرئيسية 

 حلدوث حالة التعب.

أثر "( دراسة بعنوان 2010وآخرون ) أجرى عبد اهلل -2

جهد ال هوائي متكرر يف مؤرش التعب لالعبي كرة السلة 
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وقد هدفت الدراسة إىل التعرف عىل داللة  "طائرة والقدموال

الفروق اإلحصائية يف مؤرش التعب بني العبني كرة السلة 

والقدم والطائرة، وقد إستخدم الباحثون املنهج الوصفي عىل 

( العب من العبي منتخبات جامعة املوصل 15عينة قوامها )

هم (، والذين تم اختيار2009 – 2008)الدرايس للعام 

بشكل عمدي، وقد تضمنت الدراسة إجراء إختبار اجلهد 

من االختبار تم استخراج  االنتهاءوبعد (. RASTالالهوائي )

النتائج عن طريق تطبيق معادلة القدرة الالهوائية ومؤرش 

التعب، كام توصلت الدراسة إىل تزايد زمن الركضات وارتفاع 

لتعب بني مؤرش التعب وعدم وجود فروق معنوية يف مؤرش ا

جماميع الدراسة، وكذا توصلت الدراسة أن العبي كرة الطائرة 

للتعب أكثر من غريهم يليهم العبي كرة السلة ثم  اتعرضو

 العبي كرة القدم الذي يتصفون بلياقة بدنية عالية.

دراسة تنبؤية "( بأجراء Abbasian et al. ,2012وقام )-3

الل مقارنة النتائج لدى الرياضيني املتميزين بكرة السلة من خ

وتكونت عينة  "(RASTبني اختبار واينجات واختبار راست )

( العبًا، وقد توصلت الدراسة إىل وجود 45الدراسة من )

فروق ذات داللة إحصائية بني االختبارين يف متغريات 

القدرات القصوى ومعدل القدرة واملؤرشات الدموية، كام 

درة ومؤرش التعب توصلت الدراسة إىل إمكانية قياس الق

( لدى العبي كرة السلة RASTبواسطة اختبار راست )

   املتميزين.

مقارنة "( دراسة بعنوان Chittibabo, 2014وأجرى ) -4

قدرات القفز املتكررة ومؤرش التعب بني العبي كرة اليد 

وكان هدف الدراسة  "الذكور بحسب مواقع اللعبة املختلفة 

ومؤرش التعب بني العبي كرة  مقارنة قدرات القفز املتكررة

اليد الذكور بحسب مواقع اللعبة املختلفة، واشتملت عينة 

( العب والذين قسموا إىل أربع جمموعات: 32الدراسة عىل )

( 7( العبني، اهلجوم )7( العب، األجنحة )17الدفاع )

( العبني، وقد خلصت الدراسة 6العبني، وحراس املرمى )

بحسب  إحصائية بني الالعبنيإىل وجود فروق ذات داللة 

مواقع العب املختلفة، وكانت أفضل النتائج لدى العبي 

 اجلناح، وأضعفها لدى حراس املرمى. 

 

 الدراسةإجراءات 

 :الدراسةمنهج 

 الدراسةإستخدم الباحثون املنهج الوصفي ملالئمته لطبيعة 

 وأهدافه. 

  :الدراسةجمتمع وعينة 

لبًا من طلبة املستوى ( طا40من ) الدراسةتكون جمتمع 

الثالث )ختصص إعداد بدين( من كلية الرتبية الرياضية للعام 

 الدراسة(، وقد تم اختيار عينة 2015 – 2014)اجلامعي 

وذلك من العبي  الدراسةبالطريقة العمدية من جمتمع 

( العبني من 4) طائرة( وبواقع –سلة  –األلعاب اجلامعية )يد 

 ب.( الع12كل لعبة بإمجايل )

 :الدراسةتكافؤ عينة 

تم استخراج  الدراسةمن أجل التأكد من تكافؤ عينة 

املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملتغريات العمر 

( نتائج هذه املتغريات 1والطول والوزن، حيث يبني اجلدول )

 الثالثة. الدراسةملجاميع 

 

 

 طائرة( سلة، يد،يف جماميعه الثالثة ) الدراسةارية ملتغريات العمر والطول والوزن ألفراد عينة املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعي. ( 1جدول )

 املتغريات م
 العبي كرة الطائرة العبي كرة السلة العبي كرة اليد

 ع م ع م ع م

 1.83 23.00 1.71 23.25 2.22 22.75 العمر/سنة 1

 8.04 176.00 8.29 175.00 1.00 164.50 الطول/سم 2

 3.86 60.75 11.69 70.88 6.65 61.75 الوزن/كجم 3
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الثالثة  الدراسةولغرض التأكد من تكافؤ جماميع 

ملتغريات العمر والطول والوزن فقد تم إجراء حتليل 

 املحسوبة عند مست "ف"التباين واستخراج قيمة 

 ( ذلك. 2(، ويبني اجلدول )0.05وى احتاملية )

 

 .وقيمة )ف( املحسوبة واالحتاملية الدراسةاين يف متغريات العمر والطول والوزن بني جماميع حتليل التب. (2جدول )

 جمموع املربعات مصدر التباين املتغريات
درجة 

 احلرية
 متوسط املربعات

قيمة )ف( 

 املحسوبة
 االحتاملية

 العمر

 0.250 2 0.500 بني املجموعات

 3.72 9 33.50 داخل املجموعات 0.936 0.067

  11 34.00 املجموع الكيل

 الطول

 162.33 2 324.67 بني املجموعات

 44.78 9 403.00 داخل املجموعات 0.070 3.63

  11 727.67 املجموع الكيل

 الوزن

 124.52 2 249.04 بني املجموعات

 65.24 9 587.19 داخل املجموعات 0.204 1.91

  11 836.23 املجموع الكيل

 

املحسوبة ملتغري العمر  "ف"( أن قيمة 2يتبني من اجلدول )

(، جاءت غري دالة عند مستوى احتاملية 0.067والبالغة )

(، مما يدل عىل أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا بني 0.936)

 "ف"الثالثة يف متغري العمر، بينام جاءت قيمة  الدراسةجماميع 

 - 3.63غة )املحسوبة ملتغريات الطول والوزن والبال

 - 0.070) ة(، دالة إحصائيا عند مستوى احتاملي1.91

( مما يدل عىل أنه توجد فروق دالة إحصائيا بني جماميع 0.204

الثالثة يف متغري الطول لصالح العبي كرة الطائرة  الدراسة

وكرة السلة ويرجع ذلك إىل أن هذه األلعاب تتطلب العبني 

الة إحصائيا يف متغري الوزن طوال القامة، بينام جاءت الفروق د

لصالح العبي كرة السلة ويرجع ذلك إىل أن لعبة كرة السلة 

 تتطلب العبني ذو بنية جسامنية قوية.

 

 :االستطالعيةالتجربة 

بأجراء التجربة االستطالعية عىل عينة  الدراسةقام فريق 

( العبني بواقع العب من كل فريق، وكان اهلدف 3قوامها )

ستطالعية التعرف عىل مكان االختبار من التجربة اال

وصالحية األدوات املستخدمة، وكذلك التعرف عىل العقبات 

التي قد تقابل سري التجربة النهائية هبدف تالفيها يف حال 

العينة االستطالعية عند تنفيذ  استبعادحدوثها. وقد تم 

 التجربة األساسية.

 

 التجربة األساسية:

خالل الفصل األول من العام  تم إجراء التجربة األساسية

أسابيع(. وقد قام  )ثالثوملدة  2015/  2014اجلامعي 

بتطبيق اختبار اجلهد الالهوائي املعروف باختبار  الدراسةفريق 

(، يف ملعب مدينة الثورة الرياضية لقياس RASTراست )

 القدرة الالهوائية ومؤرش التعب.

لالعب لغرض إذ تم إجراء عملية اإلمحاء وبعد أن يرتاح ا

( دقائق يبدء بالعدو برسعة عالية بني 5االستشفاء ملدة )

( م، ويتم تكرار 35الواحد عن األخر مسافة ) شاخصني يبعد

عدو هذه املسافة لست مرات ذهابا وأيابًا يتخللها فرتة راحة 

الباحثني  أحد( ثواين بني ركضة وأخرى ويكون 10قدرها )

الشاخصني بعد أن ول عن قياس زمن كل تكرار بني ؤمس
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خيصص األخر للتأشري للميقايت لوصول الالعب إىل خط 

( 10البدء، أما الباحث األخر فيكون مسئول عن حتديد زمن )

 ثواين املخصصة لالستشفاء بني ركضة وأخرى.

 

 (Rastاختبار اجلهد الالهوائي )

( لقياس القدرة الالهوائية RASTاختبار ) استخدامتم 

ختبار تبدأ إمؤرش التعب وهو ومن ثم التعرف عىل 

( ركضات 6بقياس وزن اجلسم ثم يتم إجراء ) هالتحضريات في

( مرت يتخللها راحة استشفاء بني تكرار 35رسيعة لقطع مسافة )

( ثواين، ويتم تسجيل زمن كل تكرار ألقرب 10وأخر ملدة )

جزء من املئة من الثانية وذلك حلساب القدرة الالهوائية لكل 

/  2املسافة xالوزن  القدرة الالهوائية = يأيت: تكرار وكام

 . 3الزمن

ووفقًا حلساب القدرة الالهوئية للتكرارات الست يتم 

 -يأيت: حتديد ما 

 أعىل قدرة )واط( وهي عبارة عن أعىل قيمة مسجلة.-

 أدنى قدرة )واط( وهي عبارة عن أدنى قيمة مسجلة.-

عبارة عن معدل القدرة الالهوائية مقاسة بالواط وهي -

 جمموع القيم مقسمة عىل عدد التكرارات.

أدنى قدرة(  –مؤرش التعب )واط/ثانية( = )أعىل قدرة -

 .  (304، 2006/ الزمن الكيل )الدباغ وآخرون، 

  

 األساليب اإلحصائية:

 :التالية ةاإلحصائياألساليب ستخدم الباحثون إ

  املتوسط احلسايب-

 االنحراف املعياري-

 LSDن التبايحتليل -

 

  عرض ومناقشة النتائج 
 عرض النتائجأوالً: 

واإلجابة عن  الدراسةلغرض التحقق من أهداف 

( عىل املجاميع RASTتساؤالته فقد تم تطبيق اختبار راست )

( 4، 3طائرة( وتبني اجلداول ) سلة، )يد،الثالثة للبحث 

املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ألزمنة التكرارات 

 الثالثة.يف جماميعه  الدراسةتة ومتوسطاهتا ألفراد عينة الس

 

 

 .طائرة( سلة، يد،يف جماميعه الثالثة ) الدراسةاملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ألزمنة التكرارات الستة ألفراد عينة  . (3) جدول

 اللعبة م
 زمن التكرارات / ثانية

 ع م
1 2 3 4 5 6 

 0.64 6.02 7.02 6.34 6.10 5.90 5.63 5.14 كرة اليد 1

 0.56 6.23 6.87 6.69 6.45 6.09 5.88 5.37 كرة اليد 2

 0.75 6.25 7.12 6.98 6.45 6.08 5.54 5.29 كرة اليد 3

 0.70 6.38 7.19 7.10 6.54 6.17 5.89 5.41 كرة اليد 4

 0.75 6.55 7.55 7.11 6.83 6.33 5.97 5.52 كرة السلة 1

 0.56 6.29 7.17 6.64 6.29 6.09 5.91 5.61 لةكرة الس 2

 0.45 6.44 7.02 6.90 6.48 6.28 6.08 5.87 كرة السلة 3

 0.56 6.46 7.14 6.99 6.67 6.22 5.94 5.78 كرة السلة 4

 0.80 6.97 7.97 7.68 7.19 6.82 6.18 5.95 كرة الطائرة 1

 0.67 7.14 7.82 7.75 7.43 6.99 6.78 6.05 كرة الطائرة 2

 0.70 6.53 7.54 7.11 6.65 6.23 5.94 5.72 كرة الطائرة 3

 0.59 6.58 7.33 7.05 6.80 6.44 6.03 5.81 كرة الطائرة 4
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 .طائرة( سلة، يد،الثالثة ) الدراسة الستة ملجاميعاملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملتوسط أزمنة التكرارات . (4) جدول

 اتمتوسط أزمنة التكرار

 

 العبي كرة الطائرة العبي كرة السلة العبي كرة اليد وحدة القياس

 ع م ع م ع م

 0.15 5.88 0.16 5.70 0.12 5.30 ثانية متوسط أزمنة التكرار األول

 0.38 6.23 0.07 5.98 0.18 5.74 ثانية متوسط أزمنة التكرار الثاين

 0.35 6.62 0.10 6.23 0.11 6.06 ثانية متوسط أزمنة التكرار الثالث

 0.36 7.02 0.23 6.57 0.20 6.39 ثانية متوسط أزمنة التكرار الرابع

 0.37 7.40 0.19 6.91 0.34 6.78 ثانية متوسط أزمنة التكرار اخلامس

 0.29 7.67 0.22 7.22 0.14 7.05 ثانية متوسط أزمنة التكرار السادس

 

( وجود تصاعد واضح يف 4، 3يتبني من جدول )

املتوسطات احلسابية ألزمنة التكرارات الستة وعدم قدرة أفراد 

طائرة(، عىل  سلة، يد،املجاميع الثالثة ) يف الدراسةعينة 

 الركض بنفس الوترية واملحافظة عىل زمن التكرار األول. 

 الدراسةومن أجل استخراج قيم مؤرش التعب ملجاميع 

الثة فقد تم تطبيق املعادالت اخلاصة بذلك والتي تم ذكرها الث

 . الدراسةيف متن 

 

 .طائرة( سلة، يد،الثالثة ) الدراسةنتائج القدرة الالهوائية لدى جماميع  . (5) جدول

 جماميع

 الدراسة

معدل  القدرة الالهوائية للمحاوالت الست الوزن كجم

 القدرة

 (6ح ) (5ح ) (4ح ) (3ح ) (2ح ) (1ح ) الالهوائية 

 332.22 198.30 269.19 302.23 334.02 384.41 505.17 56 اليد

 360.34 256.91 278.21 310.43 368.80 409.74 537.93 68 اليد

 362.58 227.39 241.35 304.45 365.17 482.70 554.43 67 اليد

 280.41 184.56 191.67 245.24 292.06 335.72 433.42 56 اليد

 291.35 117.90 213.01 240.30 301.86 359.83 455.20 62.5 لةالس

 450.65 292.46 368.23 433.18 477.27 522.22 610.56 88 السلة

 303.42 228.39 240.52 290.38 319.02 351.55 390.64 64.5 السلة

 323.77 230.53 245.69 282.78 348.70 400.38 434.55 68.5 السلة

 246.45 153.65 171.72 209.28 245.22 329.57 369.28 63.5 الطائرة

 206.98 149.86 153.95 174.71 209.83 229.93 323.61 58.5 الطائرة

 299.80 184.32 219.83 268.68 326.76 376.99 422.19 64.5 الطائرة

 253.52 175.74 197.52 220.12 259.14 315.67 352.90 56.5 الطائرة

 

أعىل قدرة الهوائية مسجلة لدى  ( أن5يتضح من جدول )

( 184.56( واط، وأدين قدرة )554،43العبي كرة اليد )

( واط، 362.58)الالهوائية واط، وبلغ أعىل معدل للقدرة 

 (. 280.41وأدنى معدل هلا )

وفيام يتعلق بالعبي كرة السلة فقد كانت أعىل قدرة 

( واط، وأدنى قدرة الهوائية 610،56الهوائية مسجلة )

( واط، يف حني بلغ أعىل معدل للقدرة الالهوائية 177.90)

 واط.( 291.35( واط، وأدنى معدل هلا )450،65)
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أما فيام خيص العبي الكرة الطائرة فقد كانت أعىل قدرة 

( 149.86( واط، وأدنى قدرة )422،19الهوائية مسجلة )

( 299.80واط، بينام وصل أعىل معدل للقدرة الالهوائية )

 واط.( 206.98ى معدل هلا )واط، وأدن

 

 .الثالثة )يد، سلة، طائرة( الدراسةاملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية للقيم املتوسطية ملؤرش التعب ملجاميع . (6جدول )

 املتغري

 

 العبي كرة الطائرة العبي كرة السلة العبي كرة اليد وحدة القياس

 ع م ع م ع م

 مؤرش التعب

 
 1.90 40.82 0.97 38.61 1.09 37.32 ةواط / ثاني

 

( أن أعىل متوسط ملؤرش التعب 6نالحظ من اجلدول رقم )

(، يليه مؤرش التعب 40.82كان لدى العبي كرة الطائرة )

ثم مؤرش التعب لدى  (،38.61لدى العبي كرة السلة )

(، وهذا يدل عىل أن العبي كرة اليد 37.32العبي كرة اليد )

بدنية أفضل مقارنة بالعبي كرة السلة يتمتعون بلياقة 

 والطائرة.

ولغرض الكشف عن الفروق اإلحصائية بني جماميع 

الثالثة يف متغري مؤرش التعب جلأ الباحثون إىل حتليل  الدراسة

املحسوبة عند مستوى احتاملية  "ف"التباين واستخراج قيمة 

   (.7(، وكام هو مبني يف اجلدول )0.05)

 

 

 .طائرة(  يد، سلة،يل التباين يف متغري مؤرش التعب وقيمة )ف( املحسوبة واالحتاملية للمجاميع الثالث )حتل . (7جدول )

 متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات مصدر التباين املتغريات
قيمة )ف( 

 املحسوبة
 االحتاملية

 مؤرش التعب

 0.350 2 0.700 بني املجموعات

 0.041 9 0.367 عاتداخل املجمو 0.008 8.584

  11 1.68 املجموع الكيل

 

  ييل: ( ما7يتضح من جدول )

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني العبي كرة  -1

 اليد والكرة الطائرة لصالح العبي كرة اليد.

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني العبي كرة  -2

 السلة والكرة الطائرة لصالح العبي كرة السلة.      

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني العبي عدم  -3

 كرة اليد والعبي كرة السلة.

ويفرس الباحثني هذه النتيجة إىل تقارب نتائج التعب بني 

املجاميع الثالثة للبحث، كام يعزو الباحثون هذه النتيجة إىل 

األلعاب الثالثة عىل احلركات املختلفة التي تتطلب قدرة  اعتامد

تعرض الالعبني للتعب نتيجة قلة الفرتات الهوائية عالية وإىل 

الزمنية بني هذه احلركات، وأيضًا النقص احلاد يف مركب 

لالستمرار بنفس القدرة  الفوسفات الالزمثالثي ادينوسني 

خمزون  استعادةوالكفاءة والرسعة وعدم قدرة اجلسم عىل 

 الفوسفاجني خالل فرتة الراحة القصرية.

 

 ثانيًا: مناقشة النتائج

( وجود تصاعد واضح يف 4، 3تضح من جدول رقم )ي

املتوسطات احلسابية ألزمنة التكرارات الستة وعدم قدرة أفراد 

طائرة(، عىل  سلة، يد،املجاميع الثالثة ) يف الدراسةعينة 

 الركض بنفس الوترية واملحافظة عىل زمن التكرار األول. 
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ويفرس الباحثون ذلك أن التعب الذي حصل لدى  

ميع يعود إىل هبوط املستوى بشكل تدرجيي، وإىل املجا

 انخفاض القدرة الالهوائيه لدى الالعبني بشكل تدرجيي.

( من أن العمل 1999وهذا يتفق مع ما أشار اليه سالمة )

العضيل مرتفع الشدة يف غياب األوكسجني يزيد من جتمع 

حامض الالكتيك يف الدم ويؤدي زيادة حامض الالكتيك 

 لكزة الالهوائية إىل حدوث ظاهرة التعب.الناتج عن اجل

( وجود انخفاض واضح 5ويتضح من جدول رقم )

متدرج يف نتائج القدرة الالهوائية التي تعتمد بشكل كبري عىل 

ويعزو الباحثون هذه النتائج إىل  التكرارات،فرتات الراحة بني 

 ( ثواين.10قرص فرتة الراحة بني التكرارات واملقدرة بـــــ )

 ;Glaister, ,2005( و )1997هذا الصدد يشري جميد ) ويف

Balsom et al. , 1992 إىل أن تأثريات التعب عىل اجلهاز ،)

العضيل تكمن يف عدم القدرة عىل االحتفاظ بتكرار 

االنقباضات العضلية بنفس قوهتا املعتادة وبالتايل تضعف حالة 

دة األداء، وال يكون الشخص قادرًا عىل األداء بنفس الش

 املعتادة.

( أن أعىل متوسط ملؤرش 6ويتضح من اجلدول رقم )

يليه مؤرش التعب لدى  الطائرة،التعب كان لدى العبي كرة 

وهذا  اليد،ثم مؤرش التعب لدى العبي كرة  السلة،العبي كرة 

يدل عىل أن العبي كرة اليد يتمتعون بلياقة بدنية أفضل مقارنة 

 بالعبي كرة السلة والطائرة.

و الباحثون ذلك إىل هبوط التحمل الالهوائي ويعز

األمر الذي حيتاج من العينة مزيد  الدراسةلدى أفراد عينة 

من االهتامم بالتحمل املركب من الرسعة والقوة لغرض 

املحافظة عىل مستوى الركض ألطول فرتة ممكنه. وعىل هذا 

األساس يمكن اعتبار العبي كرة اليد هم األفضل من 

البدنية مقارنه بالعبي كرة السلة والطائرة، حيث اللياقة 

حيث كلام قل مؤرش التعب كان دليل عىل حتسن املستوى 

 البدين.

( إىل أن القدرة 1995ويف هذا الصدد يشري أبو عريضة )

الالهوائية من أهم العنارص البدنية املركبة الذي جيب االهتامم 

د نتيجة هبا من قبل مدربني العبي كرة السلة والطائرة والي

لرضورت القيام باحلركات الرسيعة التي تتطلبها هذه األلعاب 

 بني الوقت واألخر.

فروق ذات داللة  ( وجود7يتضح من جدول رقم )و

إحصائية بني العبي كرة اليد والكرة الطائرة لصالح العبي 

كرة اليد، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بني العبي كرة 

ح العبي كرة السلة، بينام ال توجد السلة والكرة الطائرة لصال

فروق ذات داللة إحصائية بني العبي كرة اليد والعبي كرة 

 السلة.

ويفرس الباحثني هذه النتيجة إىل تقارب نتائج التعب بني 

املجاميع الثالثة للبحث، كام يعزو الباحثون هذه النتيجة إىل 

لب اعتامد األلعاب الثالثة عىل احلركات املختلفة التي تتط

قدرة الهوائيه عالية وإىل تعرض الالعبني للتعب نتيجة قلة 

الفرتات الزمنية بني هذه احلركات، وأيضاً النقص احلاد يف 

لالستمرار بنفس  الفوسفات الالزممركب ثالثي ادينوسني 

القدرة والكفاءة والرسعة وعدم قدرة اجلسم عىل استعادة 

 ة.خمزون الفوسفاجني خالل فرتة الراحة القصري

( يف هذا الصدد إىل أن القدرة 1992حيث يشري )اهلزاع، 

الالهوائية تعتمد عىل معدل توفري الطاقة الالهوائية للعضالت 

عن طريق املصدر الرسيع للطاقة واملتمثل يف حتلل ثالثي 

أدينوسني الفوسفات املخزون يف العضالت وكذلك يف حتلل 

 فوسفات الكرياتني 

ان نتائج الدراسة احلالية تتفق  واستنتاجًا مما سبق يتضح

( والذي تشري اىل 2010وآخرون،  )عبد اهللمع نتائج دراسة 

وجود زيادة يف زمن الركضات ومؤرش التعب لدى عينة 

  .Abbasian et al)كام تتفق النتائج مع نتائج دراسة  الدراسة،

والذي تشري بوجود فروق ذات داللة إحصائية يف ،  (2012

( يف قياس القدرة ومؤرش التعب RASTاختبار )أمهية استخدام 

 لدى الالعبني.

 

 :االستنتاجات

تصاعد واضح يف أزمنه الركضات الست وجلميع  -1

 طائرة(. سلة، يد،العبي الفرق الثالثة )
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هبوط يف حتمل النظام الالهوائي بني أفراد عينة  -2

 طائرة(. سلة، يد،الثالثة ) الدراسة

 الثالثة.  الدراسةيع ارتفاع يف مؤرش التعب بني جمام -3

وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مؤرش التعب  -4

بني العبي كرة اليد والكرة الطائرة لصالح العبي كرة اليد، 

وبني العبي كرة السلة والكرة الطائرة لصالح العبي كرة 

السلة، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني العبي كرة 

 اليد وكرة السلة.

( بلياقة بدنية الدراسةاليد )عينة  متتع العبي كرة -5

 أفضل مقارنه بالعبي كرة السلة والطائرة.

 

 التوصيات:

والرتكيز عليه  تطوير حتمل الالكتات لدى الالعبني -1

عىل مؤرش  أثناء العملية التدريبية نظرًا حلصول مجيع الالعبني

 عايل للتعب.

حتسني مستوى األداء البدين واملهاري هبدف تأخري  -2

 عب ظهور الت

( كوسيلة بسيطة RASTاعتامد اختبار راست ) -3

وفعالة وغري مكلفة لقياس مؤرش التعب لدى الالعبني أثناء 

 التدريب.
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 .س املتوسطةاملدار -دول جملس التعاون اخلليجي -التثقيف الصحي: املفتاحيةكلامت ال

هدفت الدراسة إىل قياس التثقيف الصحي املحقق لألهداف الرتبوية باملدارس املتوسطة :الدراسة ملخص

بدول جملس التعاون اخلليجي من خالل التعرف عىل الوضع احلايل، وقد استخدم الباحثني املنهج الوصفي 

يطبق عىل طالب املدارس املتوسطة، ومتثل  ملالئمته ملثل هذه الدراسات، كام تم بناء مقياس للتثقيف الصحي

دولة مها: اململكة العربية السعودية وجمتمع الدراسة يف دولتني يمثلون دول جملس التعاون اخلليجي و

( مدارس، ومن دولة الكويت ٨الكويت، وقد تم اختيار عينة عشوائية من مدارس مدينة الرياض عددها )

( تلميذ موزعني 1600( مدارس. وجاءت العينة الكلية )٨ء عددها )من مدارس حمافظتي الفروانية واجلهرا

مناصفة بني الدولتني، ثم عينة املدرسني واملديرين باملدارس تم اختيارهم بالطريقة العشوائية وبلغ عددهم 

( مدرس ومدير مدرسة تم اختيارهم بالطريقة ٣٣( فرد توزيعهم كالتايل: من اململكة العربية السعودية )٥٣)

( مدرس ومدير مدرسة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، وكانت أهم 20لعشوائية، ومن دولة الكويت )ا

االستنتاجات أنه ال يوجد اسرتاتيجية واضحة ومطبقة عىل أرض الواقع بدول جملس التعاون اخلليجي 

للتالميذ خاصة بالتثقيف الصحي لتالميذ املرحلة املتوسطة، ال يتم ختصيص وقت للتثقيف الصحي 

باملدارس، كذلك قلة عدد االخصائيني القائمني عىل التثقيف الصحي، يقوم بأعامل التثقيف الصحي مدرس 

الرتبية البدنية، أهم التوصيات هي تقديم اسرتاتيجية مقرتحة للتثقيف الصحي لتالميذ املرحلة املتوسطة 

 .بدول جملس التعاون اخلليجي
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امللك سعود.        

 (هـ14٣9/م201٨، جامعة امللك سعود، الرياض )٨9 -61، ص ص 2ع، 2م، علوم الرياضة والرتبية البدنيةجملة 

 



 جملة علوم الرياضة والرتبية البدنية                                                                                                            62

 

 

 

 

 

 

 

Measurement of health education in middle school’s in   
The Gulf Cooperation Council (GCC) countries 

 
Dr. Abdelsalam, Ahmed M. Dr. Mostafa, Yasser M 

Dr. Alajmei, shikha H 
College of Sport Science and 

Physical Activity 
King Saud University 

 

College of Sport Science and 
Physical Activity 

King Saud University 

Department of Physical Education and  
Sports, General Authority for Applied 

Education and TrainingKuwait 

  
(Received 11/9/2017 ; Accepted for publication 7/11/2017) 
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Abstract: The study aimed to measuring the health education achieved for the educational objectives 
in the middle schools in the GCC countries by identifying the current situation. The researchers used 
the descriptive approach Because it is suit such studies. A standard of health education was developed 
for middle school students. GCC countries: Saudi Arabia and Kuwait. A random sample of (8) 
schools was selected from Riyadh City and (8) from Kuwait and Al Farwaniya Governorate. The 
Total sample (1600) students distributed equally between the two countries, and then the sample of 
teachers and principals in schools were randomly selected and numbered (53) individuals distributed 
as follows: from the Kingdom of Saudi Arabia (33) teachers And from the State of Kuwait (20) 
teacher and director of the school were chosen by random selected, the main conclusions were that 
there is no clear strategy in place in the GCC for health education for middle school students. There is 
no time devoted to health education for students in schools, nor is the number of specialists’ available 
Z health education, the work of physical education teacher health education, the most important 
recommendations are to provide the proposed health education strategy for students in the middle 
stage of the GCC. 
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 مقدمة الدراسة:

ال ختلو مهنة أو نشاط من العقبات واملشكالت خاصة إذا 

ت أساسيات هذا النشاط تعتمد عىل متغريات السلوك ما كان

املعلم واألدوار والرتبوي كمهنة  االجتامعياإلنساين ونشاطه 

 املنوطة باملدرسة كمؤسسة تربوية ال تقل أمهية عن األرسة،

وليس من  ،والتي حتفل بعدد كبري من التحديات واملشكالت

كون اإلخالص املهني عىل طول الوطن العريب وعرضه أن ي

عىل اإلخفاء  األدوار املنوطة باملدرسة يعتمدمذهبًا يف دراسة 

والتهرب من املسئولية وتغطية هذه املشكالت أو جتاوزها أو 

، لذا كان لزامًا عىل املدرسة أن هتيئ الظروف التهوين من شأهنا

املناسبة التي تساعد عىل انطالق النمو يف اجتاه صحيح، فيمكن 

لتالميذ ببعض املعلومات الصحية وأن هلا أن تقوم بإمداد ا

تعمل عىل تكوين بعض العادات الصحية لدهيم، وتأخذ عىل 

عاتقها مسئولية الرتبية الصحية للتالميذ خاصة يف مرحلة 

التعليم األسايس ألهنا الفرتة التي يتطور فيها جسم الطفل من 

ضعف الطفولة إىل قوة الشباب، وينمو فيها قدرات الفرد، 

 Institute(2004.)جتاهاته وعاداته وتتحدد ا

 2004يف تقريره لعام بواشنطن الطب  وُيذكر أن معهد

عن حمو األمية الصحية أنه عند النظر إىل الوقاية والتثقيف يف 

جمال الصحة العامة، من الرضوري دراسة املناهج املكونة 

وقد وجد  ،فقط، ولكن أيضا كيف تتناسب مراحل التعليم معا

عن حمو األمية الصحية أن  2004 تقريره لعام معهد الطب يف

انعدام  يعوقهحتقيق حمو األمية الصحية لدى الطالب "

االستمرارية يف برامج التثقيف الصحي عرب العديد من الفئات 

ونظرًا إىل عدم وجود إطار متكامل للتعليم املتعلق ، العمرية

عند خاصًا  ،بالصحة يستند إىل جمموعة من األهداف املشرتكة

حماولة دمج أهداف التعليم بني مراحل التعليم املختلفة بدء من 

(، ووصوالً G-12رياض األطفال مرورًا بالصف الثاين عرش )

لذلك ، إىل التعليم اجلامعي وانتهاًء باملهن الصحية املهن

واستجابة هلذه احلاجة وفرصة العمل، وضعت فرقة العمل 

يسمى التعليم من  إطارا ةاملعنية بمنهجيات الشعب الصحي

 Healthy (2009) أجل الصحة

نسبة "( أن اهلدف الرتبوي هو 1994وقد ذكر الدريج )

حصيلة السلوك  "أو هو  "التغري الذي حيدث يف سلوك التلميذ

الذي يسعى املدرس إىل غرسها أو تطويرها لدى التالميذ  

( أن 1994(، وترى عفاف عبد الكريم )2001الدريج )

وية هي التي توجه العملية الرتبوية بكاملها، األهداف الرتب

فمن الواجب إذن االهتامم بمشكلة حتديد األهداف حتديدًا 

وظائفيًا دقيقًا، وذلك خشية أن تبقى األهداف غامضة دون 

آثر يف توجيه التعليم توجيهًا عمليًا عفاف عبد الكريم 

(، ونجاح املدرس مل يعد قارصًا فقط عىل حتقيق 1994)

يذ لألهداف الرتبوية ملحتوى الدروس التي يعلمها هلم، التالم

ولكن نجاح املعلم امتد إىل نوعية ما يغرسه داخل نفوس 

تالميذه من صفات خلقيه واجتامعية أو تعديل يف بعض 

السلوكيات احلياتية وكذلك التعديل يف القيم واالجتاهات. 

 (2001حممد )

وحتديد إن املصدر األول من مصادر اختيار األهداف 

غايات املنهج الدرايس هو التلميذ، فالتلميذ له إمكانات 

وحاجيات البد أن تعمل املدرسة عىل تنميتها وإشباعها يف 

انسجام بطبيعة احلال، مع معايري السلوك الفردي واجلامعي، 

ويشكل املجتمع والبيئة املحلية املصدر الثاين، فاملدرسة عليها 

طلعاته، وال يمكن إغفال أن تستجيب حلاجيات املجتمع وت

دور البيئة ومدى ما ستجنيه اجلامعة من فوائد النظام التعليمي، 

وأخريًا فإن دراسة ظروف التعلم ومواقفه يف إطار خمتلف 

العلوم واملواد الدراسية وما تتصف به من خصوصيات، ُيعترب 

متدفقًا لتوليد األهداف وحتديدها، واألهداف التي يمكن أن 

ذه املصادر الثالثة كثرية إىل احلد الذي قد تستخلص من ه

يستحيل عىل املدرسة إرضائها وحتقيقها، فالبد للمدرسة من 

االختيار باستعامل أداتني: األوىل هي الفلسفة السائدة يف 

املجتمع والتي تعكس رؤيتها للعامل ولإلنسان وثقافتها 

علم نفس "وقيمها، أما الثانية فتكمن يف علم النفس وخاصة 

 (.1994)(، عفاف عبد الكريم 1994. الدريج )"التعلم
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 :الدراسة مشكلة

إن املشكلة الكربى التي تواجه الرتبية اليوم ترجع إىل  

إمهال مبدأ أسايس هام مفاده أن املدرسة ما هي إال جمتمع 

صغري، وأن الطفل جيب أن ينشط ويوجه يف عمله وتفكريه عن 

ذت املدرسة عىل عاتقها طريق حياته يف هذا املجتمع، وقد أخ

ومسئوليتها تكوين هذا الوطن الذي يريده املجتمع، 

(، وعند مناقشة التثقيف الصحي يف املدارس يف 1994حجر)

القرن احلادي والعرشي ال خيتلف أحد عىل حتمية العمل عىل 

سد الفجوة املوجودة بيننا وبني دول العامل املتقدم، بل وكثري 

دأت هنضتها مع الدول العربية أو قبلها من الدول النامية التي ب

قد سبقتنا يف جماالت كثرية منها التثقيف الصحي، وهذا 

يتطلب توجه من الدول يقع عبئه األول عىل املؤسسات 

احلكومية التعليمية والصحية ويستدعي إجياد فكر جديد 

واسرتاتيجيات قائمة عىل التعامل مع الواقع احلايل للمجتمع 

ؤسسات التعليمية والصحية أن تعمل يف حتى تستطيع امل

توافق يتالءم مع الطبيعة الفعلية يف املدارس، وحتى تتطابق 

خمرجاهتا مع األهداف املرجو حتقيقها، ومن هذا املنطلق يسعى 

الباحثني إىل وضع اسرتاتيجية للتثقيف الصحي للمدارس 

 املتوسطة حتقق األهداف الرتبوية املدرسية.

امة للباحثني أن التالميذ باملدارس فمن املالحظات الع

املتوسطة ال يتبعوا سلوك صحي سليم يف الكثري من تعامالهتم 

اليومية، وبتوجيه بعض األسئلة هلم عن الثقافة الصحية مثل 

)ماهي فوائد الغذاء؟ ما أمهية االستحامم؟( وغريها من 

األسئلة التي ُتشري إىل مدى ثقافتهم الصحية، اتضح أن غالبية 

تالميذ يفتقدوا للمعلومات واملعارف الصحية، مما دفع ال

الباحثني إىل حماولة التعرف عىل املناهج الدراسية التي يدرسها 

التالميذ وهل حتتوي عىل أجزاء خاصة بالتثقيف الصحي، 

كذلك إجراء مقابالت مع املدرسني ملعرفة خلفياهتم الثقافية، 

بالثقافة الصحية، وقد وماهي الربامج املتعلقة بإمداد التالميذ 

تبني للباحثني عدم االهتامم باملواد الثقافية ومنها الثقافة 

الصحية، فال يوجد منهج وال معلم خاص بالتثقيف الصحي 

)جدير بالذكر أن غالبية الدول املتقدمة ُتفرد وقت خمصص 

للتثقيف الصحي ويوجد منهج يتم تدريسه للتالميذ يتعلق 

تواجد املعلومات الصحية  بالتثقيف الصحي(، ويقترص

بمدارس غالبية الدول العربية عىل بعض أجزاء ال ٌتذكر يف 

املنهاج الدرايس، كام أن غالبية املدرسني مل يتلقوا أي إعداد 

صحي أو دورات تثقيفية تأهيلية عن الصحة، وتشكل املدرسة 

واملناهج الدراسية مع املعلم الوسيلة األساسية لتحقيق 

ية، وأن الوضع احلايل يف معظم املدارس األهداف الرتبو

بالدول العربية ٌيشري إىل عدم وجود اسرتاتيجيات للتثقيف 

إن  –الصحي، وإمداد التالميذ باملعلومات واملعارف الصحية 

للتأثري عىل اجتاهاهتم دون ترمجة ذلك إىل سلوك صحي  –ُوجد 

، ومن خالل دراسات تم ةال حيقق األهداف الرتبوية املدرسي

( ، فإن املتوفر باملدارس هي برامج 4()٣إجرائها باملدارس )

هتتم بتقديم اخلدمات الصحية أكثر منها االهتامم بتقديم 

التثقيف الصحي )معلومات ومعارف ترتجم إىل سلوك حيقق 

 هدف تربوي(.

(ذكر أن املستعرض ملناهج مرحلة ما 1992ويذكر زكي )

من أي يشء يتعلق قبل التعليم اجلامعي، جيدها تكاد ختلو 

بصحة الفرد وكأن املدرسة ترى أن العناية باألمور الصحية 

يشء قد انتهى أمره يف حني أن احلقيقة غري ذلك ألن تعليم 

الناشئ العناية بصحته أمر رضوري ال يمكن إغفاله فاالهتامم 

بنظافة األفراد والتغذية والتهوية واإلضاءة وطريقة اجللوس 

لصحية تتطلب برامج صحية ُيرشف وغري ذلك من األمور ا

عىل تنفيذها متخصصون ذو ُأفق عقيل متسع قد يسمح 

بمناقشة مسائل صحية جتعل تقديم ذلك للتالميذ من األمور 

غاية األمهية والذي يسهم يف حتقيق األهداف الرتبوية، ويتفق 

ذلك مع العديد من الدراسات التي أجريت يف السابق 

( ، أونيانجو وأوجا 2004)  Simovskaكدراسة سيموفسكا 

W٫Onyango-Ouma;J٫Aagaard (2004 ،)رد وآخرون 

(، والتي أشاروا فيها إىل 19٨9) Louis Harrisلويس هاريس 

أمهية املعلومات واالجتاهات يف تغيري السلوكيات الصحية 

(  أشارت 1990) Seffrinلتالميذ املدارس، ودراسة سيفرين 

الصحي بدالً من برامج الصحة  إىل أمهية وجود منهج للتثقيف

( و عام 199٥املدرسية، ودراسة أمحد حممد عبد السالم )

( حيث أوضح هبام رضورة وضع برنامج للرتبية 2007)
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الصحية ملرحلة التعليم قبل اجلامعي، ورضورة توفري 

املعلومات الصحية حتت إرشاف مدرسني معتمدين يف جمال 

ملدرسية غالبًا ما تقع دون الرتبية الصحية، وأن برامج الصحة ا

املستوى املقرتح للصحة، ورضورة نرش الثقافة الصحية بني 

التالميذ وعدم االكتفاء باخلدمات الصحية املدرسية املقدمة 

فقط للتالميذ، وهذا ما دعا الباحث إىل اقرتاح اسرتاتيجيات 

 للتثقيف الصحي حتقق األهداف الرتبوية املدرسية.

ياته يقف عىل عتبة تغريات والتعليم بجميع مستو

تكنولوجية رئيسية يمكن أن تغري املامرسات الرتبوية وتنظيم 

املدرسة ودور املعلم، ومدارس الغد سوف تسعى إىل توجه 

وقت أطول داخل املدرسة إىل أنواع السلوك االنسانية من 

واالكتشاف،  الدراسةخالل العمل اجلامعي واالتصال و

فراد بخلفياهتم وسلوكياهتم وليس واملفتاح لغد أفضل هو األ

التكنولوجيا، وليس االنامط التنظيمية عىل الرغم من أمهيتها 

 (1997تيش)كوسائل عرض. 

لذا ومن العرض السابق يتضح أمهية التثقيف الصحي 

بجميع دول العامل بصفة عامة، ودول جملس التعاون اخلليجي 

ثقيف بصفة خاصة، وهو ما ُيشري إىل رضورة قياس هذا الت

للوقوف عىل التجارب الناجحة يف هذا املجال وتعميمها 

واالستفادة منها، كذلك الوقوف عىل نقاط القصور وتالفيها، 

ثم يف األخري دراسة إمكانية وضع اسرتاتيجية مقرتحة للتثقيف 

الصحي باملدارس املتوسطة بدول جملس التعاون اخلليجي إن 

 تطلب األمر ذلك.

 

 :الدراسةأمهية 

 ة الوضع احلايل للتثقيف الصحي باملدارس والذي معرف

 يمكننا من وضع اسرتاتيجية للتثقيف الصحي قابلة للتنفيذ.

  إمكانية التوصل ملنهاج مقرتح للتثقيف الصحي من

 خالل دراسة الواقع احلايل.

  الوصول لكيفية إعداد متخصصني يف جمال التثقيف

 الصحي.

 ة وأمهيتها يف إبراز أمهية األهداف الرتبوية املدرسي

 تنشئة الطفل.

  إلقاء الضوء عىل أمهية التثقيف الصحي وخماطر إمهاله

 واالحتياجات الالزمة للمؤسسات الرتبوية للقيام هبذا الدور.

 :الدراسةأهداف 

إىل قياس التثقيف الصحي املحقق  الدراسةدف هت

لألهداف الرتبوية باملدارس املتوسطة بدول جملس التعاون 

 خالل حتقيق األهداف الفرعية التالية:اخلليجي من 

  بناء مقياس للتثقيف الصحي لتالميذ املرحلة املتوسطة

 بدول جملس التعاون اخلليجي.

  التعرف عىل الوضع احلايل للتثقيف الصحي يف

 املدارس االبتدائية بدول جملس التعاون اخلليجي.

 
 :الدراسةتساؤالت 

  ملدارس هل يمكن بناء مقياس للتثقيف الصحي يف ا

 املتوسطة بدول جملس التعاون اخلليجي؟

   ما هو الوضع احلايل للتثقيف الصحي باملدارس

 املتوسطة بدول جملس التعاون اخلليجي؟

 
 :الدراسةمصطلحات 

 األهداف الرتبوية:

كل ما يمكن للتلميذ إنجازه قوالً أو عماًل بعد انتهاء 

التلميذ.  حصة املدرسة، وهو نسبة التغري التي حتدث يف سلوك

 (1994الدريج )

 الثقافة الصحية:

التأثري عىل رغبات وسلوكيات األفراد يف املجتمع تأثريًا 

 (19٨2صحيًا إجيابيًا. عبد العزيز )

 االسرتاتيجية:

تصور املؤسسة ملا تريد أن تكون عليه يف املستقبل، 

واإلطار املرشد للبدائل التي حتدد طبيعة العمل يف املؤسسة 

 (1997). عثامن واجتاهاهتا

 الدراسات املرتبطة:

تقييم مدى  "( بعنوان 2016دراسة ليندا صالح وأخرون )

يم األسايس يف ليف مدارس التع تطبيق برنامج الصحة املدرسية

الدراسة اىل تقييم مدى تطبيق  دفته "مدينة الالذقــيــة
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يم األسايس يف مدينة لبرنامج الصحة املدرسية يف مدارس التع

مسؤوالً تربويًا ( 140) ة تكون جمتمع الدراسة منالالذقي

للعام  عشوائيا همتم اختيار( مدرسة 20عىل )موزعني 

قام الباحث ببناء ، وجلمع البيانات 201٥-2014 الدرايس

ة ألفراد العينة والثانية استامرة لاستامرة أسئ أداتني األوىل

مستوى إن إىل  النتائج، وأشارت أهم  الفيزيائي للبيئةمالحظة 

تطبيق برنامج الصحة املدرسية يف مدارس التعميم األسايس يف 

 من املدارس، ٣7%، 2٨  ًعند جيدا مدينة الالذقية كان

وبمستوى ضعيف  ٫%منني ٥6٫74وبمستوى متوسط عند

 .من املدارس % 14٫٨9عند 

مستوى  "( بعنوان 2011دراسة الرصايرة والرشيدي )

ائية يف دولة الكويت من الصحة املدرسية يف املدارس االبتد

وهدفت الدراسة إىل التعرف  " واملعلامت وجهة نظر املديرات

دولة  مستوى الصحة املدرسية يف املدارس االبتدائية يفعىل 

تكونت عينة  ٫الكويت من وجهة نظر املديرات واملعلامت

، تم اختيارهن (معلمة670مديرة( )104الدراسة من )

استخدمت االستبانة وسيلة جلمع و بالطريقة الطبقية العشوائية

نتائج الدراسة إىل أن مستوى الصحة أهم  البيانات، وأشارت

نظر  يف دولة الكويت من وجهة االبتدائيةاملدرسية يف املدارس 

 متوسطا. املديرات واملعلامت كان

 ( بعنوان2010) Jeanine and Didi  ودايدر جيانني دراسة

 باستخدام واقعي تقييم هنج املدارس يف الصحة وتعزيز تقييم "

 مستوى إىل التعرف إىل الدراسة وهدفت " خمتلطة أساليب

 تقييم يف املستخدمة احلديثة والطرق املدرسية الصحية الرعاية

 وإدراك معرفة واقع مسح خالل من املدرسية الصحة برامج

 وتكونت املدرسية، الصحة ملفاهيم واملديرين واملعلمني الطلبة

 طالب،(200) معلم (100) و مديراً (20) من الدراسة عينة

 الدراسة وأظهرت البيانات، جلمع وسيلة االستبانة استخدمت

 حول واملديرين واملعلمني الطلبة قبل من جهالً  هناك أن

 املطبقة املدرسية الصحة برامج وأن املدرسية، الصحة مفاهيم

 هذه يف املستخدمة الصحية الربامج أن دورها، يف فاعلة غري

 . قديمة املدارس

 Katja Gillander Gådin, Gabyدراسة كاجتا وجايب 

Weiner& Christina Ahlgren (2009 بعنوان )" الطالب 

 ةحتليلي دراسة: املدرسية الصحة تعزيز يف كمشاركني الشباب

 كان إذا ما وهدفت الدراسة إىل حتليل "السويدية االبتدائية يف

 يف جوهريني اركنيمش يكونوا أن يمكن الشباب الطالب

 حتليل هي املحددة األهداف وكانت ،صحي مدريس مرشوع

 تنفيذ املدرسية، تم بيئتهم يف الطالب اقرتحها التي التغيريات

 من الطالب يف( 1٥0) مع ابتدائية مدرسة يف التدخل مرشوع

 التدخل وشمل ٫السادس االبتدائي إىل االول من الصفوف

 الصحة، تعزيز واملع حول صغرية يف جمموعة مناقشات

 هو هذا" باسم الصحي للتثقيف وذلك بعد عرض نموذج

 اقرتاحات الطالب قدم املناقشات من 6 يف ،"قرارك

 تم أنشاء ٫املدرسية بيئتهم يف الصحة قد تعزز التي للتغيريات

 التغيريات بدء بغرض واملوظفني الطالب من الصحة جلنة

 لتحليل املحتوى حتليل تم استخدم ،املقرتحات إىل استنادا

 ، الصحة وضعتها جلنة التي والربوتوكوالت املقرتحات

عوامل لتعزيز الصحة  6وأظهرت أهم النتائج أنه يوجد 

 املدريس، العمل عىل التأثري االجتامعي، باملدارس وهي املناخ

الرفاهية،  أجل من والغذاء املادية البيئة األمن، النظام، هليكل

 بني املدارس يف اجليدة للصحة تروج التي املبادئ تطبيق يمكن

  .6 إىل 1 من الصفوف يف الصغار الطلبة

أثر برنامج  "( بعنوان 2007دراسة عبد السالم )

الصحة املدرسية عىل معدل اإلصابات املدرسية للتالميذ 

سنه بمدينة الرياض باململكة العربية  12 - 9من 

الصحة وهدفت الدراسة إىل معرفة أثر برنامج  "السعودية

املدرسية عىل معدل اإلصابات باملدارس االبتدائية، 

( 64٨0( مدرسة و )106واشتملت عينة الدراسة عىل )

تلميذ، واستخدم الباحث االستبيان كأداة جلمع البيانات 

ملعرفة مدى توفر برنامج الصحة املدرسية باملدارس، كذلك 

استبيان حلرص اإلصابات باملدارس، وأشارت النتائج إىل 

وجود برنامج الصحة املدرسية بصورة مكتملة أو بعض 

%( من املدارس عينة الدراسة، واملدارس ٥9أجزاء منه يف )

التي تنفذ الربنامج أو جزء منه تقل فيها نسبة اإلصابات عن 

املدارس التي ال تنفذه، وأوصت الدراسة برضورة تنفيذ 
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م برنامج الصحة املدرسية يف كل املدارس، وكذلك االهتام

 بالتثقيف الصحي للتالميذ.

املعاين "( بعنوان 2004) Simovskaدراسة ف سيموفسكا 

املتغرية للمشاركة يف املدرسة القائمة عىل التثقيف الصحي 

وهدفت الدراسة إىل تشجيع املدارس عىل  "وتعزيز الصحة 

النهوض بالصحة من خالل مشاركة الطالب يف مناقشة بعض 

امعية واالختصاصية، واشتملت العينة املفاهيم الثقافية واالجت

عىل جمموعة من املدارس، واستخدمت الدراسة املنهج 

الوصفي دراسة احلالة، واستعانت باملقابلة الشخصية للطالب 

واملعلمني، حتليل بيانات من الشبكة الدولية للمعلومات، 

العقول الشابة  "واستخدمت الدراسة اسرتاتيجية بعنوان 

، "ني الشباب والثقافة والصحة استكشاف الصالت ب

وأشارت النتائج إىل أن مشاركة الطالب أدت إىل وجود نتائج 

أمهية االسرتاتيجية يف التأثري عىل الطالب  "مضيئة"جيدة 

 لتعديل السلوك.

 "( بعنوان 2004دراسة أونيانجو وأوجا رد وآخرون )

تغيري مفاهيم الصحة واملرض بني األطفال يف سن املدرسة 

وهدفت الدراسة إىل معرفة مدى التغري يف مفاهيم  "تدائية االب

الصحة واملرض لدى تالميذ املدارس االبتدائية بعد استخدام 

منهج للتثقيف الصحي، واشتملت الدراسة عىل تالميذ 

( 1٥ - 10املدارس االبتدائية اللذين ترتاوح أعامرهم بني )

ت ( شهر، واستخدم12عامًا، واستمرت الدراسة ملدة )

الدراسة املنهج التجريبي باستخدام قياسات قبلية وبينية 

وبعدية، كام استخدمت املقابالت الشخصية واستامرات مجع 

البيانات، وأظهرت البيانات أن التالميذ اكتسبوا مفاهيم 

جديدة من الصحة، ومازالت بعض املفاهيم القديمة توجه 

سيع التالميذ يف نواحي الصحة واملرض، يمكن تعديل وتو

مفاهيم التالميذ عن الصحة واملرض، ويمكن تعديل وزيادة 

مفاهيم التالميذ عن الصحة واملرض باستخدام منهج التثقيف 

 الصحي.

 Hansen Dwyer, B٫دراسة ديوار وهانسن وآخرون 

اسرتاتيجية متعددة لتحقيق أقىص قدر من  "( بعنوان 200٣)

راء تقييم خلطة النشاط البدين لألطفال، وهدفت الدراسة إىل إج

اسرتاتيجية لتعزيز النشاط البدين لألطفال، واشتملت العينة عىل 

( سنوات وأرسهم، كام تم إجراء ٨ - ٣تالميذ مدارس يف عمر )

مقابالت شخصية وتنفيذ دورات تثقيفية صحية مع تالميذ 

( دورات، وأعضاء املجالس املدرسية 6مدارس وأرسهم )

( دورات، واستخدمت ٣) )دورتان(، وأعضاء جمالس حملية

الدراسة اسرتاتيجية حتتوى عىل عدد من الدورات التثقيفية 

الصحية، برنامج من األنشطة الصحية، وأشارت النتائج إىل 

نجاح االسرتاتيجية يف التأثري عىل الفئة املستهدفة، وإرشاك 

أولياء األمور وفئات املجتمع املحيل واإلداري يرس تنفيذ 

 .إجيابيةم يف حتقيق نتائج االسرتاتيجية وساه

 

 :اإلطار النظري للدراسة

 الوضع احلايل للتثقيف الصحي يف بعض الدول األجنبية

 أوالً: اململكة املتحدة

يف بريطانيا عىل إجراء استفتاء  ةتُبني االسرتاتيجي -

واسع وشامل باملدارس، يتم عىل أساسه تقويم األوضاع 

وصحة التالميذ يف احلالية باملدارس والتي تؤثر يف سلوك 

 املدارس.

يشمل االستفتاء واملسح الشامل أساليب حياة  -

التالميذ، ومشاعرهم نحو الصحة، املعرفة بالصحة، جتربة 

املخدرات، الصحة العاطفية، اخلوف، األنامط الغذائية، 

 السالمة.

تعطى نتائج االستفتاء الشكل املثايل لتقويم احلاجات  -

مكانات املحلية واألولوية الفردية واجلامعية يف ضوء اال

 الوطنية.

تستخدم البيانات املتحصل عليها يف تطوير املناهج،  -

ومناقشة املوضوعات الصحية مبارشة مع التالميذ يف قاعات 

 الدرس.

يتم قياس أخر أثناء العام ملعرفة التغريات التي طرأت  -

عىل السلوك الصحي للتالميذ، ومن املمكن أن يكرر االستفتاء 

 الشامل. واملسح

يدرس يف املرحلة االبتدائية )سلسلة املدرسة  -

الصحية(، وهي عبارة عن جمموعة من كتب موجهه للمعلمني 
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والتالميذ، وتشمل النواحي الصحية للتالميذ، األرسة، 

 Drug Education – Safety – Healthالسكان املحليني وهي 

Eating – Physical Activity – Emotional Health and Well 
Being 
توجد وحدة للتثقيف الصحي بكل مدرسة، وهي  -

وحدة بحث تزود هيئات التعليم والصحة عرب اململكة املتحدة 

بالبيانات لفهم السلوك ذو العالقة بصحة التالميذ، باإلضافة 

 لدورها يف تقديم اخلدمات والتثقيف للتالميذ.

مدرسة،  ٥0000يشمل هذا النظام أكثر من  -

  بريطانيا.تلميذ يف 6260000

 
 ثانيًا: نيوزيالندا

تعتمد االسرتاتيجية عىل وضع برامج خاصة  -

باألرسة، املدرسة، أجهزة االعالم، املجموعات الدينية، 

املنظامت والوكاالت املحلية التي ختدم الشباب وتثقيف 

 الطالب صحيًا.

يتم تدريس مقرر الصحة املدرسية الذي يتكون من  -

لصحة، الرتبية البدنية والصحة، تعليم ا)( فصول كالتايل ٨)

اخلدمات الصحية، خدمات التغذية، ترقية صحة املوظفني، 

 االستشارة واخلدمات النفسية، بيئة املدرسة الصحية(.

 

 ثالثًا: اسرتاليا

تعتمد االسرتاتيجية عىل جمموعة من الربامج التي  -

 هتدف إىل التثقيف الصحي والتدريب العميل.

ة لكل فصل درايس عن ( ساع120يطبق برنامج ) -

اإلسعافات األولية، وجيب أن جيتاز الطالب الربنامج 

للحصول عىل شهادات يف اإلسعافات األولية، والطالب 

 املتفوقني يتم إرشاكهم يف الصليب األمحر املحيل.

يتم عقد حلقات دراسية عن الوظيفة العامة للصحة  -

ة، واألداء البرشي، املهارات التعليمية للصحة والرتبي

الوظائف احلركية والعضلية لألداء البرشي والصحة، الصحة 

والعافية الشخصية، األداء ومنطق حتليل احلركة، املهارات 

 التعليمية للصحة، العناية الطارئة.

 "الرتويح والصحة املدرسية"يقدم برنامج بعنوان  -

ويعمل فيه املدرسني بالتعاون مع كل أعضاء اجلاليات لتزويد 

ربات والتجارب الالزمة واملتكاملة حلامية الطالب باخل

صحتهم، وذلك من خالل منهج يتكون من )البيئة اآلمنة، 

البيئة املدرسية الصحية، اخلدمات الصحية املدرسية، التعاون 

 مع األرسة(.

 
 رابعًا: الواليات املتحدة األمريكية

تتعاون وزارة الرتبية مع جلنة تنقيح الصحة لوضع  -

رية املدى لتطوير الصحة املدرسية وتتكون برامج طويلة وقص

 ( فرد.14هذه اللجنة من )

يتضمن  "الصحة الشاملة"يتم تدريس مقرر بعنوان  -

املعلومات واملعارف واملهارات التي من املفروض أن حيصل 

عليها الطالب ومناقشة بعض القضايا الصحية املناسبة 

 ألعامرهم.

جية خياطب الربنامج الصحة وخيترب االسرتاتي -

 املقرتحة.

الربامج موضوعة يف ضوء حركة املعايري الوطنية  -

 إلصالح التعليم.

 مقرر الصحة يدرس لسنة واحدة. -

 يوجد معلم للصحة ومدرب للصحة بكل مدرسة. -

ختصص شبكة تقنيات حديثة لتعليم الطالب  -

املحتوى الصحي خالل مدة الربنامج املقرتحة وتستخدم 

 صحية.أساليب متعددة كعرض النامذج ال

يتكون املقرر الدرايس من )صحة البيئة، التغذية،  -

الوقاية، احلياة العائلية، منع اإلفراط يف املخدرات، الصحة 

العقلية، النمو والتطور اإلنساين، اإلسعافات األولية، صحة 

 املستهلك(.

 
 خامسًا: الصني

تقوم اسرتاتيجيتها عىل جمموعة من الربامج هتدف  -

 م واألرسة.لتثقيف الطالب واملعل

برنامج تثقيف صحي  "ووهان ناس"يطبق يف مدينة  -

مع مراعاة تقويم الطرق املستخدمة، املواد التي استعملت، 

 النتائج.
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يشمل الربنامج عدة مدارس جتريبية، ومدارس  -

(IHO) ( سنوات.٣يف منطقة هونجشان، ويستمر ) 

 "ووهان ناس"يستفيد من الربنامج يف مدينة  -

 (.199٣) Knut( طفل. 1469( معلم، )716)

 

 :الدراسةإجراءات 

 :الدراسةمنهج 

استخدم الباحثني املنهج الوصفي )الدراسات املسحية( 

 ملالئمته وطبيعة الدراسة.

 :الدراسةجمتمع 

يف دولتني من دول جملس التعاون  الدراسةمتثل جمتمع 

 كالتايل: ماخلليجي بياهن

 عشوائية  ةناململكة العربية السعودية وقد تم اختيار عي

 ( مدارس.٨من مدارس مدينة الرياض عددها )

  دولة الكويت وقد تم اختيار عينة عشوائية من مدارس

 ( مدارس.٨حمافظتي الفروانية واجلهراء عددها )

 :الدراسةعينة 

العشوائية  ةأوالً: عينة التالميذ الذين تم اختيارهم بالطريق

 ( تلميذ توزيعهم كالتايل:١٦٠٠وبلغ عددهم )

 ( تلميذ تم اختيارهم ٨00ن اململكة العربية السعودية )م

 بالطريقة العشوائية.

 ( تلميذ تم اختيارهم بالطريقة ٨00من دولة الكويت )

 العشوائية.

 "الدراسةعينة "ثانيًا: عينة املدرسني واملديرين باملدارس 

( فرد ٥٣العشوائية وبلغ عددهم ) ةتم اختيارهم بالطريق الذين

 يل:توزيعهم كالتا

 ( مدرس ومدير ٣٣من اململكة العربية السعودية )

 مدرسة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية.

 ( مدرس ومدير مدرسة تم 20من دولة الكويت )

 اختيارهم بالطريقة العشوائية.

 

 

 أدوات مجع البيانات:

 استعان الباحثني يف مجع البيانات باألدوات التالية:

 الدراسة.الدراسات السابقة يف نفس جمال  -

بناء مقياس الثقافة الصحية لتالميذ املرحلة  -

 االبتدائية.

 املقابلة الشخصية. -

 الشبكة الدولية للمعلومات. -

خطوات بناء مقياس الثقافة الصحية لتالميذ املرحلة 

 االبتدائية:

 حتديد هدف املقياس.-1

 حتديد املحاور االفرتاضية.-2

 إعداد عبارات املقياس.-٣

 مية للمقياس.املعامالت العل-4

 أوالً: حتديد هدف املقياس:

من خالل االطالع عىل بعض املراجع العلمية والدراسات 

وإجراء بعض املقابالت  الدراسةالسابقة ذات الصلة بموضوع 

الشخصية مع املتخصصني متكن الباحثني من حتديد اهلدف من 

بناء مقياس للتثقيف الصحي، وهو قياس مستوى التثقيف 

الميذ املرحلة املتوسطة ببعض دول جملس الصحي لدى ت

التعاون اخلليجي، ومعرفة نقاط الضعف والقصور للعمل عىل 

 تفادى تلك النقاط الضعيفة.

 ثانيًا: حتديد املحاور االفرتاضية:

 حتليل املحتوى:(أ

قام الباحثني بتحليل بعض الدراسات السابقة واالطالع 

صحي، حيث جتمع عىل املراجع املتاحة ذات الصلة بالتثقيف ال

لدى الباحثني العديد من البيانات التي قاموا بدراستها 

وتصنيفها إىل حماور افرتاضية لتكون بمثابة إطار للمقياس طبقًا 

لنوعية البيانات املراد احلصول عليها، وقد توصل الباحثون إىل 

 :( التايل1املحاور االفرتاضية والتي يوضحها جدول )

 
 

 

 



 جملة علوم الرياضة والرتبية البدنية                                                                                                            70

 .رباء يف املحاور االفرتاضية والنسبة املئوية للمحاورآراء اخل .(١جدول )

 املحاور املقرتحة

التغذية 

 الصحية
 الصحة الشخصية

صحة 

األرسة 

 واملجتمع

أمهية اللعب 

 واحلركة

الوقاية من 

األمراض 

 املعدية

عادات استخدام 

 دورات املياه

أمهية 

 االسرتخاء
 البيئة الصحية

 القواعد الصحية الصحة العامة
من األ

 والسالمة

الكشف الطبي 

 الدوري

قام الباحثني بإجراء املقابالت الشخصية مع عدد من  

(، لتحديد املحاور ٣املتخصصني يف جمال الصحة )مرفق

( هبدف التعرف عىل 2االفرتاضية كام هو موضح بجدول )

وحتديد األمهية النسبية  الدراسةمدى كفاية املحاور هلدف 

، وإضافة أو حذف املحاور والنسبة املئوية لكل حمور

 االفرتاضية وفق اهلدف من املقياس يف شكله النهائي.

 

 .آراء اخلرباء يف املحاور االفرتاضية والنسبة املئوية للمحاور . (٢) جدول

 املحاور االفرتاضية م
 غري موافق موافق

 الرتتيب
 النسبة املئوية العدد النسبة املئوية العدد

 1 %10 1 %90 9 التغذية الصحية 1

 ٥ %٣0 ٣ %70 7 الوقاية من األمراض املعدية 2

 12 %60 6 %40 4 الصحة العامة ٣

 ٥ %٣0 ٣ %70 7 الصحة الشخصية 4

 2 %20 2 %٨0 ٨ عادات استخدام دورات املياه ٥

 9 %٥0 ٥ %٥0 ٥ القواعد الصحية 6

 2 %20 2 %٨0 ٨ صحة األرسة واملجتمع 7

 9 %٥0 ٥ %٥0 ٥ أمهية االسرتخاء ٨

 1 %10 1 %90 9 األمن والسالمة 9

 ٥ %٣0 ٣ %70 7 أمهية اللعب واحلركة 10

 9 %٥0 ٥ %٥0 ٥ البيئة الصحية 11

 ٥ %٣0 ٣ %70 7 الكشف الطبي الدوري 12

 

 

( حصول كاًل من حماور )التغذية 2يتضح من جدول )

%، ثم 90الصحية، األمن والسالمة( عىل الرتتيب األول بنسبة 

ل كالً من حماور )صحة األرسة واملجتمع، عادات حصو

%، ثم ٨0استخدام دورة املياه( عىل الرتتيب الثني بنسبة 

حصول كاًل من حماور )الوقاية من األمراض املعدية، الصحة 

الشخصية، أمهية اللعب واحلركة، الكشف الطبي الدوري( 

%، ثم حصول كالً من حماور 70عىل الرتتيب الرابع بنسبة 

قواعد الصحية، أمهية االسرتخاء، البيئة الصحية( عىل )ال

%، يف حني جاء حمور )الصحة العامة( ٥0الرتتيب الثامن بنسبة 

%، لذا ومما سبق يتضح أن 40يف الرتتيب الثاين عرش بنسبة 

من اخلرباء قد اتفقت عىل املحاور  الدراسة% من آراء عينة 70

 ( التايل:٣االفرتاضية املوضحة بجدول )
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 .٪ فأكثر٧٠آراء اخلرباء يف املحاور االفرتاضية التي حققت  . (٣) جدول

 املحور م املحور م

 الصحة الشخصية ٥ التغذية الصحية 1

 أمهية االسرتخاء 6 عادات استخدام دورات املياه 2

 األمن والسالمة 7 صحة األرسة واملجتمع ٣

 ريالكشف الطبي الدو ٨ الوقاية من األمراض املعدية 4

 

( فقد اختذ ٣وطبقًا آلراء اخلرباء املوضحة بجدول )

الباحثني هذه املحاور كأبعاد ملقياس الثقافة الصحية املقرتح، 

 يف إعداد عبارات املقياس يف ضوء هذه املحاور. اومن ثم بدأو

 

 عبارات املقياس:(ب

بعد حتديد املحاور االفرتاضية للمقياس عن طريق اخلرباء 

لباحثني بوضع عبارات املقياس من خالل املتخصصني، قام ا

 التايل:

  دراسة كل حمور تفصيليًا لتحديد العبارات اخلاصة به

اسرتشادًا ببعض املراجع العلمية، ثم قام الباحثني بصياغة 

جمموعة من العبارات يمكن أن تندرج حتت كل حمور، وتم 

 وضع ميزان تقدير ثالثي للعبارات املقرتحة للمقياس.

 قياس موزعًا عىل املحاور والعبارات تم عرض امل

( هبدف إضافة أو حذف أي من ٣املقرتحة عىل اخلرباء )مرفق 

العبارات والتأكد من مدى مناسبة ووضوح عبارات املقياس 

 يف كل من املحاور االفرتاضية.

  بعد عرض املقياس عىل اخلرباء املتخصصني استخدم

ء وذلك لتحديد الباحثني النسبة املئوية حلساب آراء اخلربا

مناسبة عبارات املقياس للمحاور االفرتاضية، وقد تم قبول 

% فأكثر(، 7٥العبارات التي حصلت عىل نسبة مئوية )

وأصبحت عبارات املقياس بعد احلذف واإلضافة والنسبة 

 (.4املقبولة كام يوضحها جدول )

 

 .آراء اخلرباء يف عبارات املحاور االفرتاضية للمقياس . (٤) جدول

 النسبة املئوية آراء اخلرباء عبارات مقبولة عبارات مستبعدة العبارات األولية املحور م

 %٨0 ٨ 9 ٨ 17 الوقاية من األمراض املعدية 1

 %70 7 10 ٣ 1٣ االسرتخاءأمهية  2

 %٨0 ٨ 7 7 14 األمن والسالمة ٣

 %٨0 ٨ ٨ ٥ 1٣ الصحية التغذية 4

 %90 9 ٣ 7 10 الصحة الشخصية ٥

 %70 7 ٨ ٨ 16 صحة األرسة واملجتمع 6

 %70 7 9 6 1٥ الكشف الطبي الدوري 7

   ٥4 44 9٨ املجموع

 

( يتضح أن عدد عبارات املقياس املتفق 4من جدول )

( حماور، وقد تم 7( عبارة موزعة عىل )٥4عليها أصبح )

تعديل صياغة بعض العبارات وفقًا آلراء اخلرباء، وبذلك 

 لصورة األولية مكتمل للتقنني.أصبح املقياس يف ا

 

 اعتدالية العبارات:

حلساب اعتدالية العبارات املقرتحة للمقياس قام الباحثني 

( ٣٥قوامها ) الدراسةبتطبيق املقياس عىل عينة مماثلة لعينة 

تلميذ، وذلك للتأكد من اعتدالية هذه العبارات وهو ما 

 ( التايل:٥يوضحه جدول )
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 .دالية توزيع عبارات املقياسحساب اعت . (٥) جدول

 معامل االلتواء رقم العبارة معامل االلتواء رقم العبارة معامل االلتواء رقم العبارة معامل االلتواء رقم العبارة

١ 2٫71 ١٥ 2٫1٢٩ ٣ 2٫1٤٣ ٣ 2٫71 

٢ 2٫9١٦ ٨ 1٫71 ٣٠ 1٫71 ٤٤ 2٫9٨ 

٣ 2٫٥0 ١٧ 1٣١ ٫٨٨ 1٤٥ ٫٨٨ 1٫٥9 

٤ 2٫91 ١٨ 1٫12 ٣٢ 1٫12 ٤٦ 2٫06 

٥ 2٫٥9 ١٩ 2٫12 ٣٣ 2٫12 ٤٧ 2٫٣٨ 

٦ 2٫94 ٢٠ 2٫71 ٣٤ 2٫71 ٤٨ 2٫91 

٧ 2٫7٢١ ٨ 2٫9٣٥ ٨ 2٫7٤٩ ٨ 2٫٨0 

٨ 2٫6٢٢ ٥ 2٫٥0 ٣٦ 2٫7٥٠ ٨ 2٫14 

٩ 2٫71 ٢٣ 2٫91 ٣٧ 2٫6٥١ ٥ 2٫71 

١٠ 2٫9٢٤ ٨ 2٫٥9 ٣٨ 2٫71 ٥٢ 1٫6٣ 

١١ 2٫61 ٢٥ 2٫94 ٣٩ 2٫9٥٣ ٨ 2٫1٨ 

١٢ 1٫٥9 ٢٦ 1٫21 ٤٠ 2٫61 ٥٤ 2٫40 

١٣ 1٫7٢٧ ٨ 1٤١ ٫٥٣ 1٫٥9   

١٤ 1٫11 ٢٨ 1٫٣1 ١٫٧٨ ٤٢   

 

( أن مجيع معامالت االلتواء ٥يتضح من جدول )

(، وهو ما ٣ ±للعبارات املقرتحة للمقياس انحرص ما بني )

 يشري إىل أن مجيع العبارات تتناسب مع طبيعة العينة.

 جـ( املعامالت العلمية للمقياس:

 حساب صدق املقياس بالطرق التالية:قام الباحث ب

 صدق املحكمني

( حمكمني من املتخصصني 10تم عرض املقياس عىل )

(، وكان إبداء الرأي من خالل ميزان تقدير ٣باملجال مرفق )

 (.6ثالثي كام يوضح جدول )

 

 .آراء اخلرباء يف مدى كفاية عبارات املقياس . (٦) جدول

 (١افق )غري مو (٣إىل حد ما ) (٥موافق ) م

1 7 2 1 

2 ٣ ٥ 2 

 

( أن نسبة موافقة املحكمني عىل 6يتضح من جدول )

%( من إمجايل ٨0ملا وضع من أجله حققت ) سصدق املقيا

 عدد املحكمني.

 صدق التاميز

تم حساب صدق التاميز من خالل ترتيب درجات العينة 

ترتيبًا تنازليًا، ثم حتديد الربع األعىل والربيع األدنى، ثم 

اب الفروق بني املتوسطات باستخدام اختبار )ت( كام حس

 (.7)يوضح جدول 

(.  الفروق بني متوسط الربيع األعىل والربيع األدنى لدرجات ٧جدول )

 .املقياس

 املجموعات
املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

قيمة )ت( 

 املحسوبة
 قيمة )ت( 

املجموعة 

 األوىل
٣07٫٣2 2٣٫19 

16٫٥2 2٫01 
عة املجمو

 الثانية
2٣1٫1٣ ٥4٫16 

 

( أن هناك فروق داله احصائيًا بني 7يتضح من جدول )

الربيع األعىل والربيع األدنى، حيث أن قيمة )ت( املحسوبة 

جاءت أكرب من قيمة )ت( اجلدولية عند مستوى دالله 

 ( وذلك لصالح الربع األعىل.0٫0٥)
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 الصدق الذايت

زر الرتبيعي تم حساب الصدق الذايت باستخدام اجل

(، وقد تراوح الصدق ٨ملعامل الثبات املوضح بجدول )

(، 0٫76الذايت ملحاور املقياس والدرجة الكلية ما بني )

ان ـ(، وك0٫0٥(، وهي درجة داله عند مستوى )0٫9٥)

 (.0٫91معامل الصدق الذايت )

 حساب الثبات

تم حساب معامل الثبات عن طريق تطبيق االختبار 

أيام( عىل عينة قوامها  10بفارق زمني قدره )وإعادة تطبيقه، 

 (.٨( تلميذ، وكانت النتائج كام يوضح جدول )٣٥)

 

 .(.  الفروق بني متوسط الربيع األعىل والربيع األدنى لدرجات املقياس٨جدول )

 العوامل االفرتاضية م
 التطبيق الثاين التطبيق األول 

 الصدق الذايت معامل االرتباط
 ع م ع م

 0٫7٨2 0٫612 1٫16 ٣2٫٣6 ٣٫6 27٫٣6 التغذية 1

 0٫٨٣7 0٫702 0٫99 ٣٣٫7٣ 1٫79 ٣1٫7٣ صحة األرسة واملجتمع 2

 0٫٨٥0 0٫724 1٫02 ٣4٫0٥ 2٫0٣ ٣2٫1٥ األمن والسالمة ٣

 0٫٨٥9 0٫7٣9 0٫99 ٣4٫26 2٫00 ٣2٫٣6 الوقاية من أمراض التغذية 4

 0٫922 0٫٨٥1 0٫90 ٣4٫47 1٫79 ٣2٫26 الصحة الشخصية ٥

 0٫9٥1 0٫90٥ 0٫٨٣ ٣4٫٥7 1٫9٨ ٣2٫42 أمهية اللعب واحلركة 6

 0٫٨4٣ 0٫711 1٫7٥ ٣٣٫7٨ 2٫21 ٣1٫٨4 الكشف الطبي الدوري 7

 

 ،0٫4٨7( = 0٫01قيمة )ر( اجلدولية عند مستوى دالله )

 0٫٣٨1( = 0٫0٥قيمة )ر( اجلدولية عند مستوى دالله )

ابية داله بني ( أن هناك عالقة إجي٨يتضح من جدول )

التطبيق األول والتطبيق الثاين، حيث تراوحت معامالت 

(، وهي أعىل 0٫90٥(، )0٫612االرتباط املحسوبة ما بني )

(، وجاءت مجيعها 0٫٣٨1من قيمتها اجلدولية والتي كانت )

%(، مما ٨٥(، وبلغت نسبة الثبات )0٫0٥داله عند مستوى )

ياس املقرتح، وبذلك يشري إىل ارتفاع معامالت الثبات للمق

أصبح املقياس صالح إلجراء التحليل العاميل، حتى يكون يف 

صورته النهائية، وقد بلغ حجم العينة التي قام الباحثني بتطبيق 

 ( تلميذ.100املقياس عليها إلجراء التحليل العاميل )

 

 التحليل العاميل

استخدم الباحثني التحليل العاميل من الدرجة األوىل 

املكونات األساسية هلارولدتيلنج، كام يوضح جدول بطريقة 

(، كام استخدموا التدوير املتعامد بطريقة الفاريمكس كام 9)

 (. 10يوضح جدول )

 

 .٢٦٫١٣ – ٣٫٨٤نسبة التباين الكلية =  \، ١٧٫١٢ – ٢٫٤٦(. مصفوفة العوامل األولية قبل التدوير بطريقة الفاريمكس قيمة اجلذور الكامنة = ٩جدول )

 رقم الشيوع العبارة رقم الشيوع العبارة رقم الشيوع العبارة رقم الشيوع العبارة

1 0٫7٣٨ 14 0٫٣9٥ 27 0٫499 40 0٫27٥ 

2 0٫697 1٥ 0٫٨1٨ 2٨ 0٫71٣ 41 0٫٥49 

٣ 0٫749 16 0٫741 29 0٫٣91 42 0٫419 

4 0٫779 17 0٫702 ٣0 0٫٥19 4٣ 0٫4٣٥ 

٥ 0٫42٨ 1٨ 0٫7٣9 ٣1 0٫7٣٨ 44 0٫4٨٨ 

6 0٫7٣٨ 19 0٫٥٣1 ٣2 0٫697 4٥ 0٫42٨ 
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 (.  ٩تابع جدول )

 رقم الشيوع العبارة رقم الشيوع العبارة رقم الشيوع العبارة رقم الشيوع العبارة

7 0٫471 20 0٫670 ٣٣ 0٫749 46 0٫769 

٨ 0٫٨67 21 0٫7٥2 ٣4 0٫779 47 0٫7٣4 

9 0٫7٣9 22 0٫٨11 ٣٥ 0٫42٨ 4٨ 0٫6٨7 

10 0٫674 2٣ 0٫٥4٣ ٣6 0٫٥49 49 0٫7٣7 

11 0٫٣7٥ 24 0٫٥27 ٣7 0٫419 ٥0 0٫7٨7 

12 0٫71٨ 2٥ 0٫412 ٣٨ 0٫4٥ ٣٥1  

1٣ 0٫٥٣1 26 0٫429 ٣9 0٫4٥ ٨٨2  

 

( أن نسبة التباين الكلية للعوامل 9يتضح من جدول )

(، وتراوحت قيم اجلذور 27٫0 – 4٫2تراوحت ما بني )

، وقيم شيوع (16٫9٥ – 2٫4٣الكامنة للعوامل ما بني )

(، 0٫٨1٨ – 0٫27٥عبارات املقياس عىل العوامل ما بني )

وقد اشرتط الباحثني قبول العامل الذي يتشبع عليه ثالث 

عبارات عىل األقل، بحيث ال تقل تشبعات هذه العبارات عىل 

(، وذلك حتى تتضح املكونات االختيارية  6العامل عن )

 لكل عامل.

 

 .٦ ل بعد التدوير املتعامد بطريقة الفاريمكس بعد حذف التشبعات التي تقل عن مصفوفة العوام (.١٠) جدول

 العبارة م
 العوامل

 العبارة م
 العوامل

 السابع السادس اخلامس الرابع الثالث الثاين األول

1 ٣4 0٫741   27 2 0٫721    

2 ٣٥ 0٫729   2٨ 7 0٫71٣    

٣ ٣6 0٫٨02   29 9 0٫619    

4 ٣7 0٫72٣   ٣0 10 0٫60٥    

٣٨ ٥ 0٫٨٣4   ٣1 12 0٫601    

6 ٣9 0٫7٨7   ٣2 14 0٫7٨4    

7 40 0٫٨41   ٣٣ 16 0٫716    

٨ 41 0٫70٣   ٣4 17  0٫792   

9 42 0٫799   ٣٥ 1٨  0٫74٣   

10 4٣ 0٫7٥1   ٣6 19  0٫7٥2   

11 44 0٣   ٫٨٣٨7 20  0٫7٨1   

12 4٥ 0٫672   ٣٨ 47  0٫716   

1٣ 46 0٫791   ٣9 4٨  0٫6٨4   

14 ٣  0٫741  40 49  0٫672   

1٥ ٥  0٫699  41 24   0٫67٥  

16 6  0٫66٥  42 27   0٫66٨  

17 11  0٫609  4٣ 2٨   0٫79٨  

1٨ 1٥  0٫7٥4  44 ٣0   0٫7٨٥  

19 21  0٫79٥  4٥ 22    0٫721 
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   (.١٠تابع جدول )

 العبارة م
 العوامل

 العبارة م
 واملالع

 السابع السادس اخلامس الرابع الثالث الثاين األول

20 2٣  0٫614  46 26    0٫64٨ 

21 1   0٫7٥9 47 ٣1    0٫6٨2 

22 4   0٫714 4٣ ٨2    0٫749 

2٨ ٣   0٫6٨٥ 49 ٣٣    0٫774 

24 1٣   0٫741       

2٥ 2٥   0٫601       

26 29   0٫64٨       

 

( أن هناك سبعة عوامل تنطبق 10يتضح من جدول )

عليهم رشوط االختبار، لذلك تم قبوهلم يف حدود ما وضعه 

الباحثني من رشوط للقبول، تشبعت عىل هذه العوامل السبعة 

( وذلك 0٫601( عبارة، وقد تراوحت تشبعاهتا ما بني )49)

(، وكانت أقل التشبعات، وحتى 2٥، 12للعبارة رقم )

(، وكانت التشبعات عىل العوامل 40( للعبارة رقم )0٫٨41)

 السبعة كام ييل:

 :العامل األول 

، 44، 4٥، 46( عبارة أرقام )1٣تشبع عىل هذا العامل )

(، جدول ٣4، ٣٥، ٣6، ٣7، ٣٨، ٣9، 40، 41، 42، 4٣

(11.) 

 :العامل الثاين 

، 1٥، 21، 2٣( عبارات أرقام )7تشبع عىل هذا العامل )

 (.12(، جدول )٣، ٥، 6، 11

 مل الثالث:العا 

، 1٣، 2٥، 29( عبارات أرقام )6تشبع عىل هذا العامل )

 (.1٣(، جدول )4،1، ٨

 :العامل الرابع 

، 12، 14، 16( عبارات أرقام )7تشبع عىل هذا العامل )

 (.14(، جدول )2، 7، 9، 10

 :العامل اخلامس 

، 47، 4٨، 49( عبارات أرقام )7تشبع عىل هذا العامل )

 (.1٥ل )(، جدو17، 1٨، 19، 20

 :العامل السادس 

، 27، 2٨، ٣0( عبارات أرقام )4تشبع عىل هذا العامل )

 (.16(، جدول )24

 :العامل السابع 

، ٣1، ٣2، ٣٣( عبارات أرقام )٥تشبع عىل هذا العامل )

 (.17(، جدول )22، 26

 .(.  العبارات املستخلصة بعد التدوير للعامل األول١١جدول )

 الكامنةاجلذور  األول رقم العامل

 46 4٥ 44 4٣ 42 41 40 ٣9 ٣٨ ٣7 ٣6 ٣٥ ٣4 رقم العبارة

16٫9٥ 
املحاور املنتمية إليها قبل 

 التدوير
 الوقاية من األمراض املعدية الصحة الشخصية

 الصحة الشخصية االسم املقرتح بعد التدوير
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وقد الحظ الباحثني أن العبارات املستخلصة بعد التدوير 

(، كانت تنتمي 46( إىل )٣9هي العبارات من )للعامل األول 

( ٣4ملحور )الوقاية من األمراض املعدية(، بينام العبارات من )

( تنتمي إىل حمور )الصحة الشخصية(، وذلك قبل ٣٨إىل )

التدوير لذا يقرتح الباحثني أن ُيسمى العامل األول بعد 

 ."الصحة الشخصية"التدوير 

 

 .خلصة بعد التدوير للعامل الثاين(.  العبارات املست١٢جدول )

 اجلذور الكامنة الثاين رقم العامل

 ٢٣ ٢١ ١٥ ١١ ٦ ٥ ٣ رقم العبارة

 األمن والسالمة الصحة الشخصية املحاور املنتمية إليها قبل التدوير ٦٫٧٣

 التغذية والصحة االسم املقرتح بعد التدوير

 

 

عامل الثاين كذلك فإن العبارات املستخلصة بعد التدوير لل

(، والتي كانت تنتمي ملحور 11، 6، ٥، ٣هي العبارات )

(، كانت تنتمي ملحور 2٣، 21، 1٥التغذية، والعبارات )

)األمن والسالمة(، لذا يقرتح الباحثني أن ُيسمى العامل الثاين 

 ."التغذية والصحة"بعد التدوير 

 

 

 .ثالث(. العبارات املستخلصة بعد التدوير للعامل ال١٣جدول )

 اجلذور الكامنة الثالث رقم العامل

 29 2٥ 1٣ ٨ 4 1  رقم العبارة 

 األمن والسالمة صحة األرسة واملجتمع التغذية املحاور املنتمية إليها قبل التدوير ٥٫1٣

 األمن والسالمة االسم املقرتح بعد التدوير

 

كذلك فإن العبارات املستخلصة بعد التدوير للعامل 

(، والتي كانت تنتمي ملحور التغذية، 1العبارة ) الثالث هي

(، والتي كانت تنتمي ملحور )صحة 4، ٨، 1٣والعبارات )

( والتي كانت تنتمي 2٥، 29األرسة واملجتمع(، والعبارات )

ملحور األمن والسالمة قبل التدوير، لذا يقرتح الباحثني أن 

 ."األمن والسالمة"ُيسمى العامل الثالث بعد التدوير 

 

 .العبارات املستخلصة بعد التدوير للعامل الرابع. (١٤) جدول

 اجلذور الكامنة الرابع رقم العامل

 ١٦ ١٤ ١٢ ١٠ ٩ ٧ ٢  رقم العبارة 

 صحة األرسة واملجتمع التغذية املحاور املنتمية إليها قبل التدوير ٤٫٦٨

 صحة األرسة واملجتمع االسم املقرتح بعد التدوير

 

لعبارات املستخلصة بعد التدوير للعامل كذلك فإن ا

(، والتي كانت تنتمي ملحور 7، 2الرابع هي العبارات )

(، والتي كانت 14،16، 12، 10، 9التغذية، والعبارات )

تنتمي ملحور )صحة األرسة واملجتمع( قبل التدوير، لذا يقرتح 

صحة األرسة  "الباحثني أن ُيسمى العامل الرابع بعد التدوير 

 ." تمعواملج
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 .العبارات املستخلصة بعد التدوير للعامل اخلامس .(١٥) جدول

 اجلذور الكامنة اخلامس رقم العامل

 49 4٨ 47 20 19 1٨ 17  رقم العبارة 

 الوقاية من األمراض املعدية األمن والسالمة املحاور املنتمية إليها قبل التدوير ٣٫99

 المةاألمن والس االسم املقرتح بعد التدوير

 

كذلك فإن العبارات املستخلصة بعد التدوير للعامل 

(، والتي 17، 1٨، 19، 20، 47اخلامس هي العبارات )

، 49كانت تنتمي ملحور )األمن والسالمة(، والعبارات )

(، والتي كانت تنتمي ملحور )الوقاية من األمراض املعدية( 4٨

ل اخلامس بعد قبل التدوير، لذا يقرتح الباحثني أن ُيسمى العام

 ." الوقاية من األمراض املعدية "التدوير 

 

 .العبارات املستخلصة بعد التدوير للعامل السادس . (١٦جدول )

 اجلذور الكامنة السادس رقم العامل

 ٣0 2٨ 27 24  رقم العبارة 

 الوقاية من األمراض املعدية املحاور املنتمية إليها قبل التدوير 2٫٥٣

 الوقاية من األمراض املعدية بعد التدوير االسم املقرتح

 

كذلك فإن العبارات املستخلصة بعد التدوير للعامل 

(، والتي كانت ٣0، 2٨، 27، 24السادس هي العبارات )

تنتمي ملحور )الوقاية من األمراض املعدية(، قبل التدوير، لذا 

 الوقاية"يقرتح الباحثني أن ُيسمى العامل السادس بعد التدوير 

 ." من األمراض املعدية

 

 .العبارات املستخلصة بعد التدوير للعامل السابع .(١٧) جدول

 اجلذور الكامنة السابع رقم العامل

 ٣٣ ٣2 ٣2 26 22  رقم العبارة 

 أمهية اللعب واحلركة املحاور املنتمية إليها قبل التدوير 2٫4٣

 أمهية اللعب واحلركة االسم املقرتح بعد التدوير

 

كذلك فإن العبارات املستخلصة بعد التدوير للعامل السابع 

(، والتي كانت تنتمي ٨٣، ٨2، 72، 79، ٨0هي العبارات )

ملحور )أمهية اللعب واحلركة(، قبل التدوير، لذا يقرتح الباحثني 

 ." أمهية اللعب واحلركة "أن ُيسمى العامل السابع بعد التدوير 

صحية لتالميذ املرحلة وبذلك يتكون مقياس الثقافة ال

( عوامل افرتاضية 6( عبارة موزعة عىل )49االعدادية من )

( عبارة، 1٣وعدد العبارات به ) "الصحة الشخصية"وهي 

 "األمن والسالمة"( عبارات، 7وعدد العبارات به ) "التغذية"

 "صحة األرسة واملجتمع"( عبارات، 6وعدد العبارات به )

الوقاية من األمراض "ت، ( عبارا7"وعدد العبارات به 

أمهية اللعب "( عبارات، 10وعدد العبارات به ) "املعدية

( عبارات، وهبذا يكون ٥وعدد العبارات به ) "واحلركة

 (.٣املقياس قابل للتطبيق يف صورته النهائية )مرفق

 وصف املقياس وتصحيحه )الصورة النهائية(

اسة والذي تم بناؤه يف هذه الدر التثقيف الصحيمقياس 

ويتم تصحيح املقياس يف ضوء مقياس عبارة، ( 49يتألف من )
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 لالستجابة( درجات ٣التدرج، حيث يتم منح ) ثالثي

درجة ( 1و) درجة لالستجابة )إىل حد ما(( 2(، و)أوافق)

األكرب  أو، حيث تعترب الدرجة األعىل لالستجابة )ال أوافق(

من ناحية يف املرحلة املتوسطة  ذللتلميهي األفضل بالنسبة 

 - 49، اذ تنحرص درجات املقياس بني )التثقيف الصحي

 درجة. (149

 املقابلة الشخصية:

قام الباحثني بإجراء املقابالت الشخصية مع عدد من 

املختصني يف جمال الصحة للمساعدة يف تصميم مقياس الثقافة 

الصحية، أو استبيان التعرف عىل مدى وجود اسرتاتيجيات 

ملدارس، كذلك عدد من املقابالت لعينة للتثقيف الصحي با

 من التالميذ واملدرسني ومديري املدارس. الدراسة

 مساعدين إلجراء القياسات:

قام الباحثني باالستعانة بعدد من املساعدين باألماكن التي 

نفذت هبا الدراسة بكل دولة، وتم تدريبهم عىل كيفية إجراء 

نفسهم أثناء تطبيق القياسات، واصطحاهبم إلجراء القياسات بأ

 الدراسة االستطالعية حتى يقوموا بالتطبيق كتجربة عملية.

 الدراسة االستطالعية:

قام الباحثني بإجراء دراسة استطالعية ملقياس التثقيف 

( تلميذ، موزعني عىل اململكة العربية ٥0الصحي عىل عدد )

( طالب من كل دولة، 2٥السعودية ودولة الكويت بواقع )

الباحثني أن تكون الدراسة االستطالعية عىل أفراد وقد راعى 

من خارج عينة الدراسة، وهدفت الدراسة االستطالعية إىل 

التأكد من مدى مناسبة صياغة العبارات، حتديد زمن تطبيق 

االستبيان، قدرة املساعدين عىل فهم إجراء املقياس، التعرف 

عىل أي صعوبات قد حتدث أثناء التنفيذ، وقد أظهرت 

لدراسة فهم املساعدين لكيفية تنفيذ املقياس، وعدم وجود ا

صعوبات أثناء إجراء القياسات، وضوح لغة االستبيان من 

( دقيقة تقريبًا 2٥حيث الصياغة، زمن االستبيان يستغرق )

 وهو زمن مناسب. 

 الدراسة األساسية:

قام الباحثني بتطبيق مقياس التثقيف الصحي للمدارس 

ول العربية عىل عينة الدراسة والتي تتكون من االبتدائية يف الد

( تلميذ، وبالتعاون مع جمموعة من املساعدين يف 1600)

 .2٥/٥/2017إىل  1/1/2017الفرتة من 

 املستويات املعيارية للمقياس:

قام الباحثني بتحديد املستويات املعيارية للمقياس كام 

 (1٨يوضحها جدول )

 

لتالميذ املرحلة  التثقيف الصحية ملقياس املستويات املعياري . (١٨) جدول

 .املتوسطة لدول جملس التعاون اخلليجي

 املستويات الدرجات اخلام م

 ضعيف جداً  6٥ – 49 1

 ضعيف ٨2 – 66 2

 مقبول 99 – ٨٣ ٣

 متوسط 116 – 100 4

 جيد 1٣٣ - 117 ٥

 جيد جداً  147 - 1٣4 6

 املجموع

 

غرض تقويم مستوى حيث تستخدم املستويات املعيارية ل

 إذ، مدى التثقيف الصحي الذي يمتلكونهيف  الدراسةعينة 

تساعد هذه املستويات يف تفسري الدرجات اخلام وإعطائها 

مما جيعلها أكثر موضوعية يف أثناء استخدامها ، داللة ذومعنى 

 .(102: 1997)اجلوادي،  "يف عملية التقويم

 األسلوب االحصائي املستخدم:

  باستخدام املعامالت اإلحصائية التالية:قام الباحثني

 النسب املئوية. -

 االنحراف املعياري. -

 املتوسط احلسايب. -

 معامالت االرتباط. -

 معامالت االلتواء. -

 اختبار )ت. -

 التحليل العامل. -

 عرض وتفسري النتائج

إىل قياس التثقيف الصحي املحقق  الدراسةهيدف 

نقاط الضعف لألهداف الرتبوية املدرسية من خالل حتديد 

 املوجودة يف املدارس.
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 ١٦٠٠ن=          .الشخصية( حمور )الصحة لعبارات  واألمهية النسبية والرتتيب تالتكرارا . (١٩جدول )

 عبارات حمور الصحة الشخصية م
جمموع  ال أوافق إىل حد ما أوافق

 الدرجات

األمهية 

 النسبية
 الرتتيب

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

 11 4٨٫00 40٥7 1٥٫9٣ 2٥٥ 14٫٥6 2٣٣ 69٫٥0 1112 رى.استخدم أدوات امل 1

 9 ٥7٫20 2746 ٥4٫06 ٨6٥ 20٫2٥ ٣24 2٥٫6٨ 411 استخدم املناديل لنظافة وجهي وأنفي. 2

٣ 
أهتم بغسل الفواكه واخلرضوات قبل 

 أكلها.
1٥0 9٫٣7 126 7٫٨7 1٣24 ٨2٫7٥ 2026 42٫20 12 

 6 72٫٣1 ٣471 2٥٫2٥ 404 ٣2٫٥6 ٥21 42٫1٨ 67٥ أخاف من اإلصابة باملرض. 4

 ٨ 60٫12 2٨٨6 46٫٣1 741 27٫00 4٣2 26٫6٨ 427 ألعب مع أصحايب املرى. ٥

 ٣ 69٫1٨ ٣٣21 14٫٥6 2٣٣ 6٣٫٣1 101٣ 22٫12 ٣٥4 أغسل وجهي قبل الذهاب للمدرسة. 6

7 
أستحم مره عىل األقل كل أسبوع وأغري 

 مالبيس.
٨6٥ ٥4٫06 4٥2 2٨٫2٥ 2٨٣ 17٫6٣ ٨7٨2 7٨٫79 4 

 ٥ 7٨٫72 ٣779 24٫12 ٣٨6 1٥٫٥6 249 60٫٣1 96٥ أرتدي جورب نظيفًا. ٨

9 
أكره أن يكون شعري طويل وأظافري 

 طويله.
٣٥7 22،٣1 ٣6٨ 2٣٫00 ٨7٥ ٥4٫6٨ 26٨2 ٥٥٫٨7 10 

10 
أرتدي مالبس نظيفة عند ذهايب إىل 

 املدرسة.
1٣07 ٨1٫6٨ 1٥6 9٫7٥ 1٣7 ٨٫٥6 4٣70 91٫04 1 

11 
وأغري مالبيس عند انتهائي من  أستحم

 اللعب.
6٥4 40٫٨7 46٥ 29٫06 4٨1 ٣0٫06 ٣٣7٣ 70٫27 7 

 1٣ ٣٨٫70 1٨٥٨ ٨9٫٥ 14٣2 4٫٨7 7٨ ٥٫62 90 أذهب إىل املدرسة بمالبس النوم. 12

 2 ٨4٫٣1 4047 17٫2٥ 276 12٫٥6 201 70٫1٨ 112٣ أسهر أمام التليفزيون وال أنام مبكرًا. 1٣

 

األمهية النسبية لعبارات حمور ( 19)يتضح من جدول 

كحد أدنى  (٣٨٫70)والتي تراوحت بني  الصحة الشخصية،

، ٨، 7، 1، وجاءت العبارات أرقام )( كحد أقىص91٫04)و 

%(، وقد أشارت إىل أن ٥0( بنسبة موافقة أعىل من )1٣، 10

غالبية العينة من التالميذ يستخدمون أدوات املرى بطريقة 

حرص عىل انتقال العدوى، ويغتسلوا مره عىل عادية ليس هبا 

األقل كل أسبوع مع تغيري مالبسهم مع ارتداء جوارب نظيفة، 

ولكن غالبيتهم ال ينامون يف موعد حمدد بل يتأخرون يف 

( 12، 9، ٣، 2، بينام جاءت العبارات أرقام )الذهاب للنوم

%(، وقد أشارت إىل أغلب ٥0نسبة عدم موافقة أعىل من )

يذ ال يستخدمون املناديل لنظافة وجوههم وأنوفهم، التالم

كذلك عدم االهتامم بغسل الفواكه واخلرضوات قبل أكلها، 

ويفضلون أن يكون شعرهم طويال وكذلك أظافرهم، لكنهم 

ال يذهبون بمالبس النوم إىل املدرسة، وُيشري ذلك إىل ضعف 

يف الثقيف الصحي يف النواحي املتعلقة بالصحة الشخصية 

و ما يتطلب التحرك نحو إجياد آليه للتوعية تكون طويلة وه

ويتفق ذلك مع ما جاء بدراسة ليندا صالح وآخرون املدى 

(، 2011( وكذلك دراسة الرصايرة والرشيدي )2016)

والذين أشاروا إىل أن التثقيف الصحي باملدارس اإلعدادية 

يعترب متوسط نوعًا ما، وليس عىل الدرجة التي يتواجد هبا 

 بالدول األجنبية.
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 ١٦٠٠ن=             .حمور )التغذية والصحة(لعبارات  واألمهية النسبية والرتتيب تالتكرارا .(٢٠) جدول

 عبارات حمور التغذية والصحة م
جمموع  ال أوافق إىل حد ما أوافق

 الدرجات

األمهية 

 النسبية
 الرتتيب

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

 7 ٥2٫22 2٥07 ٥٣٫9٣ ٨6٣ ٣٥٫4٣ ٥67 10٫62 170 .أفطر قبل ذهايب إىل املدرسة 1

2 
الطعام يقوي جسمي وجيعلني قادر عىل 

 اللعب.
76٨ 4٨٫00 ٥90 ٣6٫٨2 242 1٥٫12 ٣726 77٫62 ٣ 

٣ 
إذا شعرت بآالم يف بطني بعد تناول طعامي 

 أخرب مدرستي أو والديت.
64٣ 40٫1٥٣ ٨4 ٣٣٫٣7 42٣ 26٫4٣ ٣9٥4 ٨2٫٣7 2 

 6 ٥9٫٥6 2٨٥9 4٨٫٥0 776 24٫٣1 ٣٨9 27٫1٨ 4٣٥ ة يف الشوارع.أتناول األطعم 4

 ٥ 60٫16 2٨٨٨ ٥9٫7٥ 9٥6 ٣٥٫2٥ ٥64 ٥٫00 ٨0 توجد بمنزلنا كرايس أو مناضد مكسورة. ٥

 1 90٫0٨ 4٣24 4٫06 6٥ 21٫62 ٣46 74٫٣1 11٨9 ليس بمنزلنا فتحات تسمح بدخول احلرشات. 6

 4 72٫77 ٣49٣ 2٣٫٨7 ٣٨2 ٣٣٫9٣ ٥4٣ 42٫1٨ 67٥ ال يوجد يف شارعنا حفر. 7

 

األمهية النسبية لعبارات حمور ( 20يتضح من جدول )

كحد أدنى و  (٥2٫22)والتي تراوحت بني التغذية والصحة،

( بنسبة 6، وجاءت العبارة رقم ) ( كحد أقىص90٫0٨)

%(، وقد أشارت إىل أن التالميذ ليس ٥0موافقة أعىل من )

، بينام جاءت ول احلرشاتبمنازهلم فتحات تسمح بدخ

%(، ٥0( نسبة عدم موافقة أعىل من )٥، 1العبارات أرقام )

وقد أشارت إىل عدم حرص التالميذ عىل اإلفطار قبل ذهاهبم 

إىل املدرسة، كذلك عدم موافقتهم عىل وجود كرايس أو 

مناضد مكسورة بمنازهلم، وهذا ُيشري إىل ضعف يف التثقيف 

ويتفق ذلك مع ما صحة أيضًا، الصحي اخلاص بالتغذية وال

( 2010( وجيانني ودايدر )2009جاء بدراسة كاجتا وجايب )

والتي أشارتا إىل برامج الصحة املدرسية غري مطبقة بفاعلية 

وهي قديمة نوعًا ما، كذلك وجود نموذج للتثقيف الصحي 

 هييئ للتالميذ التعود عىل العادات الصحية السليمة.

ذ يف هذه املرحلة يتبعون أسلوب ومن املالحظ أن التالمي

العناد وعدم طاعة التعليامت، وذلك يتضح من خالل خلط 

املفاهيم لدهيم يف قدرة الطعام عىل بناء اجلسم، كذلك إخبار 

املدرسة أو األم فور الشعور بآالم يف معدهتم بعد األكل، وهو 

 (.٣، 2ما أوضحته العبارات أرقام )

 

 ١٦٠٠ن=             .حمور )األمن والسالمة(لعبارات  مهية النسبية والرتتيبواأل تالتكرارا . (٢١) جدول

 عبارات حمور األمن والسالمة م
جمموع  ال أوافق إىل حد ما أوافق

 الدرجات

األمهية 

 النسبية
 الرتتيب

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

 ٣ ٨1٫70 ٣922 9٫٨1 1٥7 ٣٥٫2٥ ٥64 ٥4٫9٣ ٨79 أتناول أطعمة بني الوجبات. 1

 1 ٨٨٫16 42٣2 10٫٣7 166 14٫7٥ 2٣6 74٫٨7 119٨ دورة املياه بمنزلنا دائاًم نظيفة. 2

٣ 
أمي تسمح يل باستعامل الكربيت عن إشعال 

 املوقد.
67٣ 42٫06 ٥47 ٣4٫1٣٨ ٨0 2٣٫7٣ ٥49٣ 72٫77 ٥ 

 6 67٫٨1 ٣2٥٥ ٣7٫62 602 21٫2٨ ٣41 41٫06 6٥7 أمي تسمح يل باستعامل اآلالت احلادة باملنزل. 4

٥ 
أتناول األدوية بمفردي ولكن حتت إرشاف 

 والدي.
769 4٨٫06 4٣6 27٫2٣ ٥9٥ 24٫6٣٥ ٨74 74٫4٥ 4 

 2 ٨1٫٨9 ٣9٣1 1٣٫6٨ 219 26٫9٣ 4٣1 ٥9٫٣7 9٥0 ألعب مع أصحايب يف الشارع. 6



   ٨1                                           ثقيف الصحي باملدارس املتوسطة بدول جملس التعاون اخلليجيقياس الت

 

 

األمهية النسبية لعبارات حمور ( 21يتضح من جدول )

كحد أدنى و  (67٫٨1)والتي تراوحت بني األمن والسالمة،

( 6، 2، 1، وجاءت العبارات أرقام )( كحد أقىص٨٨٫16)

%(، وقد أشارت إىل أن التالميذ ٥0بنسبة موافقة أعىل من )

يتناولون األطعمة بني الوجبات الرئيسة، كذلك يقومون 

باللعب يف الشارع بدون رهبه، إىل جانب ذلك فقد أكدوا عىل 

، وقد ُيشري ذلك ائمةأن دورات املياه بمنازهلم نظيفة بصفة د

يف جمال األمن والسالمة سواء من إىل قلة التثقيف الصحي 

جانب املدرسة بعدم توعيتهم بصورة كافية، أو من جانب 

األرسة التي ال هتتم بذلك أيضًا، ويتفق ذلك مع ما جاء 

( 2010( وجيانني ودايدر )2009بدراسة كاجتا وجايب )

رسية غري مطبقة بفاعلية والتي أشارتا إىل برامج الصحة املد

وهي قديمة نوعًا ما، كذلك وجود نموذج للتثقيف الصحي 

 هييئ للتالميذ التعود عىل العادات الصحية السليمة.

 

 ١٦٠٠ن=             .حمور )صحة األرسة(لعبارات  واألمهية النسبية والرتتيب تالتكرارا .(٢٢) جدول

 عبارات حمور صحة األرسة م
جمموع  ال أوافق اإىل حد م أوافق

 الدرجات

األمهية 

 النسبية
 الرتتيب

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

 ٥ 7٣٫70 ٣٥٣٨ 26٫٥6 42٥ 2٥٫7٥ 412 47٫6٨ 76٣ أغسل يدي قبل تناول طعامي وبعده. 1

 ٣ 77٫20 ٣706 17٫12 274 ٣4٫12 ٥46 4٨٫7٥ 7٨0 الطعام جيعل جسمي ينمو أرسع. 2

٣ 
تناول أساعد أمي يف تنظيف املكان املخصص ل

 الطعام.
٥4٣٣٫ ٣9٣ 4٥1 2٨٫1٨ 606 ٣7٫٨7 ٣1٣7 6٥٫٣٥ 7 

 2 77٫79 ٣7٣4 21٫٥6 ٣4٥ 2٣٫٥0 ٣76 ٥4٫9٣ ٨79 أحب أن يكون منزلنا نظيف. 4

 4 76٫41 ٣66٨ 21٫7٥ ٣4٨ 27٫2٥ 4٣6 ٥1٫00 ٨16 أفضل أن نستخدم املبيدات احلرشية بمنزلنا. ٥

6 
أحب أن تكون حجريت بعيده عن األصوات 

 رتفعة.امل
90٥ ٨6٫7٣ ٥69 2٣٫06 ٣2٣ 20٫1٣ ٨7٨٥ 7٨٫٨٥ 1 

 6 7٣٫22 ٣٥1٥ 29٫1٨ 467 21٫9٣ ٣٥1 4٨٫٨7 7٨2 منزلنا به نوافذ يدخل منها الشمس واهلواء. 7

 

األمهية النسبية لعبارات حمور ( 22يتضح من جدول )

كحد أدنى و  (٥6٫91)والتي تراوحت بني صحة األرسة،

( 6، ٥، 4ت العبارات أرقام )، وجاء( كحد أقىص7٨٫٨٥)

%(، وقد أشارت إىل أن التالميذ ٥0بنسبة موافقة أعىل من )

حيبون أن يكون منزهلم نظيفًا، كذلك يفضلوا استخدام 

املبيدات احلرشية للقضاء عىل احلرشات بصورة رسيعة، وهو 

ما يشري لعدم اهتاممهم بالصحة اخلاصة هبم أو بأرسهم، 

ن غرفهم اخلاصة بعيدة عن كذلك يميلون إىل أن تكو

األصوات املرتفعة، وهو قد يوجه النظر جتاه بعدهم املتعمد 

، وقد ُيشري ذلك إىل قلة التثقيف الصحي عن اإلرشاف العائيل

يف جمال صحة األرسة، ويؤكد عىل ذلك عدم ميلهم ملساعدة 

األرسة يف تنظيف املكان املخصص للطعام أو االهتامم بإبداء 

( يف ٣عهم، وذلك ما أوضحته العبارة رقم )روح التعاون م

االستجابة )ال أوافق(، ويتفق ذلك مع ما جاء بدراسة 

( 2004( ودراسة، نيانجو وأوجارد )2004سيموفسكا )

واللتان أشارتا إىل رضورة مشاركة التالميذ ألرسهم يف 

األنشطة املنزلية إلكساهبم العادات الصحية السليمة، كذلك 

يمكن تداركها اال باالشرتاك مع  اطئة البعض املفاهيم اخل

 االرسة يف أدائها.
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 ١٦٠٠ن=             .حمور )الوقاية من األمراض املعدية(لعبارات  واألمهية النسبية والرتتيب تالتكرارا . (٢٣) جدول

 عبارات حمور الوقاية من األمراض املعدية م
جمموع  ال أوافق إىل حد ما أوافق

 الدرجات

ية األمه

 النسبية
 الرتتيب

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

1 
أعرب الشارع بعد التأكد من عدم وجود 

 سيارات.
1٥7 9٫٨1 6٥2 40٫7٥ 110٥ 69٫06 2٨٨0 60٫00 9 

2 
املالعب واملساحات اخلالية باملدرسة ممهدة 

 وليس هبا خطورة.
26٨ 16٫7٥ 4٥٣ 2٨٫٣1 ٨79 ٥4٫9٣ 2٥٨9 ٥٣٫9٣ 11 

 1 ٨9٫16 42٨0 16٫2٥ 260 22٫٣7 ٣٥٨ 61٫٣7 9٨2 ريح باملدرسة.أجلس عىل كريس سليم ومُ  ٣

 7 62٫60 ٣00٥ ٥4٫٥6 ٨7٣ ٣٫06 49 42٫٣7 67٨ بمدرستي أدوات لعالج اإلصابات. 4

 ٣ 76٫٨7 ٣690 17٫٣7 27٨ ٣4٫62 ٥٥4 4٨٫00 76٨ أمارس الرياضة بزي ريايض. ٥

 2 ٨1٫6٨ ٣921 61٫2٥ 9٨0 22٫٥6 ٣61 61٫2٥ 9٨0 إذا شعرت باآلالم أعرف أنني مريض. 6

7 
أذهب إىل املدرسة يف حالة مريض بدون 

 تردد.
٣96 24٫7٥ 4٣٥ 27٫1٨ 769 4٨٫06 2٨27 ٥٨٫٨9 10 

 4 74٫47 ٣٥7٥ 24٫1٨ ٣٨7 2٨٫1٨ 4٥1 47٫62 762 أتناول األدوية عند إصابتي باملرض. ٨

9 
أحب أن يكون يل منشفتي حتى ال أنقل 

 العدوي حالة مريض.
6٥6 41٫00 442 27٫62 ٥02 ٣1٫٣7 ٣٣٥4 69٫٨7 6 

10 
تناول األطعمة املكشوفة قد يصيبني 

 باملرض.
442 27٫62 ٣90 24٫٣7 76٨ 4٨٫00 ٣٥26 7٣٫4٥ ٥ 

11 
ال أجلس بجوار املرى حتى ال أصاب 

 مثلهم.
67٣ 42٫06 4٥٨ 2٨٫62 469 29٫٣1 2904 60٫٥0 ٨ 

 

ور األمهية النسبية لعبارات حم( 2٣يتضح من جدول )

 (٥٨٫٨9)والتي تراوحت بني الوقاية من األمراض املعدية،

، وجاءت العبارة رقم ( كحد أقىص99٫٥0)كحد أدنى و 

%(، وقد أشارت إىل أن ٥0( بنسبة موافقة أعىل من )٣)

التالميذ أغلبهم جيلسون عىل كرايس سليمة ومرحية باملدرسة، 

التي (، و10، 7، 6، 4، 2، 1بينام جاءت العبارات أرقام )

أشارت إىل أن التالميذ عند عبورهم للشارع ال يتأكدون من 

خلوه من السيارات، كذلك املالعب واملساحات اخلالية 

باملدرسة غري ممهدة وقد يكون هبا خطورة لكنهم ال يتأثرون 

بذلك، مما يعني عدم اهتاممهم باإلصابات التي قد تلحق هبم، 

صابات،  مما يعرض كذلك ال يوجد باملدرسة أدوات لعالج اإل

التالميذ للخطورة الشديدة يف حاالت اإلصابة، ثم إن التالميذ 

ال يرتددون يف الذهاب إىل املدرسة إذا ما انتابتهم وعك صحية 

مفاجأة، كام أن تناوهلم لألطعمة املكشوفة من وجهة نظرهم ال 

يعرضهم للخطر، مما ُيرش كل ما سبق إلمهاله الواضح يف 

راض واالصابة، وهو ما جعلهم عىل جهل الوقاية من األم

بطرق التثقيف الصحي، ويتفق ذلك مع ما جاء بدراسة عبد 

(،  واللذان أكدا 200٣( وديوار وهانسن )2007السالم )

عىل أن برامج التثقيف الصحي حتد من ارتفاع معدالت 

اإلصابة يف املدارس، كذلك إرشاك أولياء األمور يف التثقيف 

عل من هذه العملية عائد رسيع يف تغيري الصحي ألوالدهم جي

 معتقداهتم اخلطاء.

 



   ٨٣                                           ثقيف الصحي باملدارس املتوسطة بدول جملس التعاون اخلليجيقياس الت

 

 ١٦٠٠ن=             .حمور )أمهية االسرتخاء(لعبارات  واألمهية النسبية والرتتيب تالتكرارا . (٢٤) جدول

 عبارات حمور أمهية االسرتخاء م
جمموع  ال أوافق إىل حد ما أوافق

 الدرجات

األمهية 

 النسبية
 الرتتيب

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

1 
أحب أن يكون بمنزلنا مكان واسع 

 لالستجامم.
٨79 ٥4٫9٥ ٣47 ٣4٫1٨ 174 10٫٨7 ٣904 ٨1٣ ٫٣٣ 

 1 9٣٫2٥ 4476 00٫00 00٫00 20٫2٥ ٣24 79٫7٥ 1276 أحب أن يكون بمنزلنا حديقة كبرية. 2

٣ 
أحب أن يكون بمنزلنا مكان خمصص 

 للعب.
96٨ 60٫٥0 ٥49 ٣4٫٣1 ٥٫ ٨٣1٨ 40٨٥٫ ٨٥10 2 

 ٥ 69٫70 ٣٣46 2٥٫06 401 40٫7٥ 6٥2 ٣4٫1٨ ٥47 أحب أن أمارس التمرينات االسرتخائية. 4

٥ 
االسرتخاء ال يؤخرين عن استذكار 

 درويس.
٨79 ٥4٫9٣ ٣40 21٫2٣٨ ٥1 2٣٫٨1 ٣69٨ 77٫04 4 

 

األمهية النسبية لعبارات حمور ( 24يتضح من جدول )

كحد أدنى و  (69٫70)والتي تراوحت بني أمهية االسرتخاء،

، ٣، 2، 1، وجاءت العبارات أرقام )( كحد أقىص9٣٫2٥)

%(، وقد أشارت إىل أن التالميذ ٥0( بنسبة موافقة أعىل من )٥

حيبون أن يكون منزهلم به مكان فسيح لالستجامم، مع حديقة 

كبرية ومكان خمصص للعب، كام أهنم لدهيم قناعة بأن 

ن استذكار دروسهم، االسرتخاء بصفه عامة ال يؤخرهم ع

وقد ُيشري ذلك إىل أن غالبية العينة ُتفضل الراحة واالستجامم 

عن اللعب والنشاط، وهو ما يدعو لظهور أمراض العرص التي 

 تصاحب هذه العادات كالزهق واالكتئاب.

 

 :االستنتاجات

ال يوجد اسرتاتيجية واضحة ومنفذه للتثقيف الصحي  -

 يف غالبية الدول العربية.

تيجيات التثقيف الصحي بالدول االجنبية ذات اسرتا -

 مستوى جيد.

ال يوجد مناهج أو مدرسني أو وقت خمصص للتثقيف  -

الصحي باملدارس يف مرحلة التعليم قبل اجلامعي يف غالبية 

 دول جملس التعاون اخلليجي.

ال يوجد إعداد وتأهيل للكوادر من حيث يتبناه  -

 العريب ككل. كليات الرتبية البدنية عىل مستوى الوطن

 

 
مستوى الثقافة الصحية للتالميذ يف مرحلة التعليم  -

 اإلعدادية منخفض.

ال يوجد صندوق بوزارة الرتبية والتعليم خمصص   -

 لإلنفاق عىل برامج التثقيف الصحي باملدارس.

 الصحي باملدارس. فال يوجد أهداف خاصة بالتثقي  -

ال توجد أدوات أو أجهزة أو غرفة خمصصة للطبيب  -

 للمثقف الصحي. أو

الربامج املدرسية املوجودة تقدم جانب خدمي فقط  -

 وال تقدم جانب تثقيفي.

( يقوم هبا مدرس إن وجدتأعامل التثقيف الصحي ) -

 الرتبية الرياضية أو اخلدمة االجتامعية.

يوجد مناهج ومدرسني وحصص خمصصة للتثقيف  -

 الصحي بمعظم الدول األجنبية.

بغالبية الدول العربية هم  املسئول عن الصحة املدرسية -

األطباء، والطبيب مل يتلقى يف إعداده مواد تربوية، والعمل يف 

املدرسة بشكل عام والتثقيف الصحي بشكل خاص يتطلب 

 اإلملام بنواحي الرتبوية التي هو غري مهيئ هلا.

 

 :التوصيات

يمكن من خالل الدراسة احلالية الوصول ملجموعة من 

إتباعها وتنفيذها، فسوف يكون هلا  التوصيات التي إذا تم
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اآلثر اإلجيايب يف التثقيف الصحي لتالميذ املرحلة املتوسطة 

وعليه يمكن رسد جمموعة التوصيات التالية للوصول إىل 

مرشوع توصية مقرتحة كاسرتاتيجية طويلة املدى للتثقيف 

الصحي باملدارس املتوسطة بدول جملس التعاون اخلليجي 

 كالتايل:

إدارة للتثقيف الصحي تتبع وزارة التعليم وهلا إنشاء  -

 فروع باملحافظات.

إعداد وتأهيل الكوادر املؤهلة من املدرسني لتدريس   -

 املناهج اخلاصة بالتثقيف الصحي.

استحداث ختصص بكليات الرتبية البدنية باسم  -

الرياضة والصحة املدرسية بجانب التخصصات العملية، حتى 

نية مسئول مسئولية فعلية عن متابعة يصبح مدرس الرتبية البد

 التثقيف الصحي باملدرسة.

إنشاء صندوق لتمويل اإلنفاق عىل اسرتاتيجيات  -

 التمويل الصحي.

التعاون مع كليات يف ذات املنطقة لتنظيم الدورات   -

 وإعداد املدرسني.

انطالق االنشطة والربامج الصحية من املدرسة وليس  -

 فقط من الوحدات الصحية.

يم املستمر لالسرتاتيجيات ملعرفة مدى حتقيقها التقو -

 لألهداف.

املقرتحة للتثقيف الصحي  تتنفيذ االسرتاتيجيا -

 املحققة لألهداف الرتبوية املدرسية.

االستقرار يف سياسات التعليم والسري يف تنفيذ  -

االسرتاتيجيات وتوفري املخصصات املالية الالزمة هلا حتى لو 

 عن التنفيذ.تغريت القيادات املسئولة 
 

االسرتاتيجية املقرتحة للتثقيف الصحي يف ضوء 

 االعتبارات والتوصيات السابقة تتلخص يف التايل:

يمكن االستفادة من هذه الدراسة للوضع الراهن للتثقيف 

الصحي يف املدارس االعدادية بدول جملس التعاون، وكذلك 

تيجية التجارب العاملية الناجحة يف هذا املجال يف وضع اسرتا

للتثقيف الصحي مقرتحة يمكن تطبيقها يف هذه الدول مع 

مراعاة االعتبارات اخلاصة بكل دولة من دول جملس التعاون 

 اخلليجي، وتتلخص هذه االسرتاتيجية يف التايل:

 :اإلطار العام لالسرتاتيجية املقرتحة

يف إطار املبادئ الدستورية لسياسة الدولة يف جمال التعليم، 

ما يواجه املجتمع العريب من متغريات، ومن ومن خالل 

اآلمال التي ينشدها هذا املجتمع لتحقيق مصاحله، وتعبريًا عن 

فلسفته وحركته ونظامه االجتامعي واالقتصادي والسيايس، 

 أمكن حتديد األهداف العامة للسياسة التعليمية كالتايل:

 .ـ إقامة جمتمع مثقف صحيًا، اجتامعيا وسياسيًا واقتصاديا

ـ التأكيد عىل بناء الشخصية العربية القادرة عىل مواجهة 

 حتديات املستقبل.

 ـ حتقيق التنمية الشاملة يف مجيع املجاالت.

ـ مواكبة التغريات التكنولوجية العلمية والثقافية بام يتالءم 

 مع طبيعة املجتمع العريب.

وهذه األهداف هي املكون للسياسة التعليمية يف مجيع 

تعليم، وكام هو واضح من صياغتها أهنا طويلة مراحل ال

األجل، واملنظور احلديث للرتبية يدعو إىل حتديد األهداف 

 :ووضوحها ويمكن حتديد األهداف اخلاصة كالتايل

ـ إكساب التالميذ ثقافة صحية متكنهم من الترصف 

 بسلوك صحي.

ـ تكوين القدرة عىل القراءة وتنمية ميله إىل املطالعة 

 يف جمال الصحة.الشخصية 

ـ تدريب التالميذ عىل إعامل الفكر واختاذ املوقف 

 الشخيص يف كل ما يقرأ أو ُينفذ صحيًا.

ـ تدريب التالميذ عىل كيفية االستفادة من املعلومات 

 وكتابة تقييم ملا يقرئوه. ةاملقروء

ـ تنمية قدرة التالميذ عىل التعبري عن مشكالهتم الصحية 

 واملسامهة يف حلها.

إدراك مفهوم املحافظة عىل البيئة بشكل عام والبيئة  ـ

 املدرسية بشكل خاص.

ـ مساعدة التالميذ عىل اكتساب مهارات استخدام 

 التكنولوجيا احلديثة يف جمال الصحة.

ـ تنمية الرغبة يف النظافة لدى التالميذ وأن يكونوا 

 أصحاء.



   ٨٥                                           ثقيف الصحي باملدارس املتوسطة بدول جملس التعاون اخلليجيقياس الت

 

 :أسس بناء االسرتاتيجية املقرتحة

اتيجية املقرتحة وترمجتها عىل شكل لكي يتم تنفيذ االسرت

خطط حتقق لنا ما نصبو إليه من وضع للتثقيف الصحي يف 

 املدارس جيب أن ترتكز عىل عدة نقاط هي:

 ( الشمول١

جيب أن تشمل االسرتاتيجية مجيع جوانب مكونات النظام 

التعليمي من تلميذ، ملم، إدارة، مناهج، طرق تدريس، 

معًا اتصاالً وثيقًا وكل جانب فجميع هذه املكونات متصلة 

 منها يتأثر باجلوانب األخرى.

 ( التكامل٢

يكون التثقيف الصحي جزءًا هامًا يف منظومة التعليم 

ويؤثر يف رشحية عريضة من املجتمع )إدارة، معلم، تلميذ(، 

يتكامل ما يدرسه التلميذ يف مراحل التعليم  نولذلك جيب أ

البعض، ووفقًا املختلفة من جوانب صحية مع بعضه 

خلصائص كل مرحلة عمرية، كام جيب أن يتكامل مع ما حييط 

به من جوانب اجتامعية واقتصادية وسياسية وإعالمية، فال 

عىل إنجاحه  دمعنى إلجياد تثقيف صحي دون إجياد ما يساع

 من جوانب أخرى تتأثر به وتؤثر فيه.

 ( مجاعية األداء٣

التي ستقوم بوضع ، وةجيب أن تقوم مجيع الفئات املعني

اخلطط وتنفيذها واالستفادة منها بإبداء الرأي يف االسرتاتيجية 

املقرتحة، وذلك من خالل استفتاء عام أو مسح شامل جلميع 

يمكن أن يكون هناك مشاركة  ىعنارص العملية التعليمية حت

يف املسئولية وإنجاحها من مجيع املؤسسات املسئولة بدًء من 

 ملعلم والتلميذ.الوزارة وانتهاء با

 ( السياسة املستقرة٤

يف التاريخ العريب احلديث عانت السياسة التعليمية من 

عدم االستقرار، وقد انعكس ذلك عىل العملية التعليمية كلها 

ابتداء من وزارة التعليم نفسها وما بني انفصال وزارة الرتبية 

إلغاء والتعليم إىل وزارة التعليم العايل ووزارة التعليم، إىل 

بعض السنوات يف املرحلة االبتدائية وعودهتا أكثر من مره، 

مرورًا بتطبيق نظام اليوم الكامل والفرتتني الدراسيتني، ثم 

العودة إىل إلغاء الفرتة املسائية، إىل التعديالت املستمرة يف 

قوانني التعليم، مرورًا بالتعديل يف نظام الثانوي العام أكثر من 

لوزير املسئول، كل ما سبق أثر تأثريًا مبارشًا عىل مره، إىل تغيري ا

مستوى التعليم بشكل عام وعىل التالميذ بشكل خاص، ألن 

مرشوعات حتسني التعليم وعملية التأثري يف السلوكيات حتتاج 

إىل وقت طويل وإىل متابعة دورية لقياس أثرها عىل العملية 

املا تم التعليمية ككل، وجيب أن تبقى اخلطط والسياسات ط

 تقويمها وحققت نجاح دون النظر إىل تغيري املسئول.

 ( املرونة٥

جيب أن يتم التخطيط مع االعتبار أن تكون هناك فرصة 

لعمليات التجديد واالبتكار، فال جيب أن تكون االسرتاتيجية 

خطوطًا جامدة ال جيب اخلروج عنها، ولكن جيب أن يكون 

ريات والصعوبات التي من املرونة الستيعاب املتغ ءهناك يش

تقابل التنفيذ، خاصة وأن التثقيف الصحي خيتلف من جمتمع 

 آلخر وفقًا خلصائص هذا املجتمع )ريف، بدو، حرض(.

 

 :اهلدف االسرتاتيجي

وضع اسرتاتيجية للتثقيف الصحي حمققه لألهداف 

 الرتبوية املدرسية.

 "طويلة املدى"نوع االسرتاتيجية 

وع من االسرتاتيجيات ألن وسوف يتم اختيار هذا الن

 اهلدف املطلوب حتقيقه ذو أمهية قصوى.

 وسوف يتم التنفيذ عىل ثالث مراحل كالتايل:

 :( سنوات٥ – ٣املرحلة األوىل من )

ترتاوح املدة الزمنية هلذه املرحلة ما بني ثالث إىل مخس 

سنوات، وهي أساسية حيث حتتاج املناهج الدراسية 

سية إىل تطوير رسيع وشامل يف جمال واخلدمات والربامج املدر

التثقيف الصحي، لالرتقاء بمستوى التالميذ والطالب 

 واإلدارة، لذا جيب يف هذه املرحلة االلتزام بالتايل:

إدخال تعديالت عىل املناهج واملقررات املطبقة  -

حاليًا، وذلك بإضافة أجزاء كبرية وكاملة خاصة بالتثقيف 

 الصحي داخل بعض املناهج.

يص ميزانيات لتجهيز ورشاء الوسائل ختص -

 املستخدمة يف تدريس التثقيف الصحي.
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التخطيط لتخصيص أماكن خاصة باملثقف الصحي  -

 .داخل املدرسة

تنظيم دورات نظرية وعملية للمدرسني عىل أعامل  -

 ٫املثقف الصحي املدريس

تدريب املدرسني والتالميذ عىل كيفية التعامل مع  -

علومات واملعارف الصحية وفقًا التكنولوجيا احلديثة وامل

 واالجتامعي. يلنظامنا البيئ

 :( سنوات٥املرحلة الثانية )

سنوات وتعترب  سترتاوح املدة الزمنية هلذه املرحلة مخ

مرحلة االعداد لتطبيق االسرتاتيجية املقرتحة وتتلخص يف 

 اآليت:

وضع مقرر للتثقيف الصحي بكل مرحلة تعليمية  -

، إعدادي، ثانوي(، )موجود بالفعل يف ابتدائي)قبل اجلامعي 

 أغلب الدول األجنبية والقليل من الدول العربية(.

إنشاء إدارة للتثقيف الصحي املدريس تتبع وزارة  -

التعليم بكل دولة، عىل أن تنشأ إدارات فرعية تابعة هلا بكل 

 املحافظات.

البقاء عىل التأمني الصحي للتالميذ كدور خدمي  -

 يقدم للتالميذ.

 

 :توى االسرتاتيجيةحم

تسعى األهداف الرتبوية املدرسية إىل غرس قيم كاالنتامء 

، وقيم خاصة هتدف مجيعها إىل ٫٫٫٫٫٫٫٫وحب الوطن

ترمجة ما اكتسبه التلميذ من معلومات إىل سلوك فعيل، ومن 

هذا املفهوم جيب أن تتطور املناهج الدراسية ـ كمرحلة أوىل ـ 

ف الصحي مع مراعاة وضع لتشمل أجزاء نظرية عن التثقي

جانب تطبيقي هلا للتأكد من ترمجة املعلومات املكتسبة لسلوك، 

وتشمل املرحلة الثانية حتول تلك األجزاء إىل مناهج تشكيل 

جلان من املختصني لعمل دراسات وفقًا للواقع احلايل يف 

املدارس لوضع مناهج تثقيف صحي تنتمي لبيئة التالميذ 

حيطة بمجتمعهم ومستمدة من حياهتم وختاطب املفردات امل

 اليومية.

 

 :اختيار املدرسني وإعدادهم

جيب وضع رشوط خاصة الختيار املدرسني العاملني يف 

 جمال التثقيف الصحي باملدارس، عىل أن يتوافر فيهم التايل:

تربويني بمعنى تلقيهم جلزء تربوي أثناء دراستهم  -

 خاصة أساليب الرتبية والتدريس.

بارات يف الثقافة العامة والثقافة الصحية إجراء اخت -

 ٫ملعرفة مدى استعدادهم وخرباهتم الصحية السابقة

يتم إعداد استامرات مبدئية للمدرسني الراغبني يف  -

تدريس مقرر التثقيف الصحي عىل أن تعلن الرشوط السابقة 

 باالستامرة وبناء عىل ملئ االستامرات يتم االختيار املبدئي.

بار شخيص أمام جلنة مشكلة بكل يتم تنفيذ اخت -

إدارة، وينتقل املجتازين لالختبار إىل دورة مبدئية تنظم 

باالتفاق بني اإلدارة وإحدى الكليات املتخصصة باملنطقة أو 

أحد املؤسسات الصحية املعنية باألمر ال تقل عن ثالث أشهر 

 كمرحلة أوىل.

حيصل املجتازين عىل دورتني ملستويني أعىل يف  -

امني، وبذلك يصبح املدرس مؤهل لتدريس املنهج خالل ع

الصحي، عىل أن يرتبط التدريس بمقابل مادي للتشجيع عىل 

 االستمرار يف الدورات.

 

 :طرق التدريس

من أهم عوامل نجاح االسرتاتيجية هي طرق التدريس 

املطبقة هبا، وحيث أن املقررات اخلاصة بالتثقيف الصحي 

للتطبيق ملعرفة مدى استيعاب جديدة، وطبيعة املقرر حتتاج 

 التالميذ لذلك جيب االلتزام بالتايل:

االبتعاد عن الطرق التقليدية القديمة واستخدام  -

 طرق تتناسب مع الطبيعة التطبيقية للامدة.

أن تتسم الطرق املستخدمة بالواقعية وتعرب عن  -

 أحداث مرتبطة ببيئة التالميذ احلالية.

تدريب الطالب  أن تعتمد الطرق املستخدمة عىل -

عىل كيفية االستعانة باألساليب التكنولوجية احلديثة يف التزود 

 باملعرفة ويف حل املشكالت.
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استخدام املجموعات الصغرية لعمل دراسات عن  -

مشاكل املدرسة الصحية )طريقة املرشوعات( والعمل عىل 

 حلها. 

  التمويل        

مويل ُيعد أحد إن االعتامد عىل الدولة كمصدر رئيس يف الت

أهم العوائق التي قد حتول دون نجاح أي اسرتاتيجية، ومع 

التقدير التام لدور الدولة يف عملية التمويل إال أن متطلبات 

تنفيذ االسرتاتيجيات األن أصبحت تعتمد عىل إجياد مصادر 

أخرى مشاركة للتمويل احلكومي، للتخلص من الروتني 

ن الرسعة يف اإلنجاز احلكومي املعتاد من ناحية، ولضام

وسهولة توفري امليزانيات املطلوبة من ناحية أخرى، ويمكن يف 

احلايل يف جمتمع دول جملس التعاون اخلليجي  عضوء الواق

 عمل التايل:

وضع بند خمصص للتثقيف الصحي يف ميزانية وزارة  -

التعليم ويتبع اإلدارة املنشأة باسم إدارة التثقيف الصحي 

 املدريس.

ندوق دعم للتثقيف الصحي باملدارس تشرتك إنشاء ص -

 فيه كافة اهليئات )عامة، خاصة(.

مراعاة الظروف والعوامل التي قد تؤثر عىل حجم  -

 اإلنفاق للعمل عىل ترشيد امليزانية.

إرشاك رجال األعامل واملنظامت العاملية واإلقليمية يف متويل  -

 تحدة(.االسرتاتيجية )منظمة الصحة العاملية، هيئة األمم امل

 اإلدارة

ليس هناك دوالً متخلفة اقتصاديا، وإنام هناك دوالً متأخرة 

إداريًا، وأي إصالح يف أي جمال ال حيقق أهدافه دون أن يواكبه 

إصالحًا إداريًا قادرًا عىل التعامل بلغة العرص مع املشكالت 

اإلدارية التي قد تعوق دون حتقيق االسرتاتيجيات املوضوعة، 

لدول العربية ُيشري إىل مشكالت إدارية قديمة والواقع يف ا

ومعقدة ومتشعبه، ولذلك جيب أن يكون النظام املتبع يف إدارة 

 االسرتاتيجية هو مركزية التخطيط وال مركزية التنفيذ.

 مركزية التخطيط وال مركزية التنفيذ

تقوم إدارة التثقيف الصحي املدريس بوضع اخلطط  -

توى الدولة وحتت إرشاف العامة للتثقيف الصحي عىل مس

وزارة التعليم، عىل أن تعتمد يف وضع اخلطط عىل دراسات 

مسبقة تعرب عن واقع املدارس احلايل، وتراعي اختالف البيئات 

الدول، والتطور والتغيري الرسيع احلادث يف  واملجتمعات يف

 املجتمع.

تقوم إدارات التثقيف الصحي بكل )حمافظة/إقليم(  -

وضوعة من قبل إدارة التثقيف الصحي بتنفيذ اخلطة امل

بالوزارة، ومتثل املدرسة األداة احلقيقية والعامل املساعد 

الرئيس لتنفيذ التخطيط املوضوع بدقة، ويتطلب ذلك أن 

يكون عىل قمة اإلدارة بكل حمافظة ومدرسة قيادة تتسم بالفكر 

 املتطور والقدرة اإلدارية عىل املستوى التطبيقي.

 التقويم

التقويم من أهم أجزاء العملية التعليمية بالنسبة  يعترب

لالسرتاتيجية املقرتحة، فهو قوة مؤثرة تكشف مدى فاعلية 

طرق التدريس واملناهج املطبقة، وتكشف مدى إجيابية 

الطالب وتفاعلهم مع عنارص املحتوى التعليمي املوضوع، 

هلذا فإن مدى إجيابية الطالب وتفاعلهم مع عنارص املحتوى 

تعليمي املوضوع، هلذا فإن نتيجة التقويم يمكن أن تكون ال

نقطة االنطالق ألحداث كثرية من اإلصالحات والتعديالت 

يف االسرتاتيجية املقرتحة لتحقيق اهلدف االسرتاتيجي وبأعىل 

 كفاءة ممكنة، لذلك جيب أن يوضع التقويم للطالب بحيث:

نهج يقيس املعلومات األساسية والقدرة عىل إتباع امل -

العلمي يف استخدام هذه املعلومات وتطبيقها حلل املشكالت 

 الصحية والعلمية.

يقيس اجلوانب املعرفية والقدرة العلمية التطبيقية،  -

وهو ما يتوقف عىل قيام الطالب بالتطبيقات العملية بنفسه، 

بمعنى أن حيتوي نظام التقويم عىل اجلانبني النظري والعميل 

ينهام حتى ال يطغى جانب عىل اآلخر وأن يكون هناك توازن ب

 ويفقد التقويم قيمته.

 ويمكن استخدام االساليب التالية يف التقويم:

 ( التقويم املرحيل١

اخلطة( ملعرفة مدى نجاح  ذويتم أثناء العام )أثناء تنفي

املنهج وطرق التدريس ومدى استيعاب التالميذ ونقاط القوة 

 والضعف.
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 هناية العام ملعرفة مدى حتقيق االسرتاتيجية ويتم يف

 لألهداف املوضوعة من أجلها.
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 عـــــاملراج

 :أوالً: املراجع العربية

بناء بطرية اختبار (: 1997) عبد الكريم قاسم اجلوادي،

املهارات اهلجومية بكرة اليد لطالب كلية الرتبية 

 منشورة،غري  دكتوراه رسالة، الرياضية جامعة املوصل

 .العراق املوصل، الرياضية،كلية الرتبية 

 الصحة مستوى :(2011) الرشيدي، تركي -الرصايرة، خالد 

 من الكويت دولة يف االبتدائية املدارس يف املدرسية

 النجاح جامعة جملة ،واملعلامت املديرات نظر وجهة

 العدد ،(26) املجلد ،(االنسانية العلوم) لألبحاث

 فلسطني. غزة، ،(10)

، دار عامل الكتاب، التدريس اهلادف(: 1994) الدريج، حممد

 الرياض، اململكة العربية السعودية.

، املكتبة ط للتدريسالتخطي(: 1997) تيش، روبرت

 األكاديمية، القاهرة.

، دار الفكر العريب، الصحة(: 1994) حجر، سليامن أمحد

 القاهرة.

فلسفة النظام التعليمي وبنية  (:1977) عبيد، أمحد حسن

 ، مكتبة غريب، القاهرة.السياسة الرتبوية

، 14، طعلم النفس الرتبوي(: 1992) زكي، أمحد حممد

 ، القاهرة.مكتبة النهضة املرصية

أثر برنامج للرتبية الصحية (: 2007) عبد السالم، أمحد حممد

سنة  12-9عىل معدل اإلصابات املدرسية للتالميذ من 

، املؤمتر الدويل للطب الريايض باململكة العربية السعودية

 ، إيليدا، اسرتاليا."العلوم والطب يف الرياضة"

ي وعالقته السلوك الصح(: 199٥) عبد السالم، أمحد حممد

باالجتاهات تالميذ املرحلة اإلعدادية نحو ممارسة 

، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية النشاط الريايض

 الرتبية الرياضية، جامعة أسيوط، أسيوط.

(: 19٨2) عبد املجيد، عبد العزيز -عبد العزيز، صالح أمحد 

 ، دار املعارف، القاهرة.الرتبية وطرق التدريس

اسرتاتيجية بناء املهارات (: 1997) سيدعثامن، فاروق ال

 ، دار املعارف، القاهرة.السلوكية للقادة اإلداريني

التدريس للتعلم يف الرتبية (: 1994) عفاف عبد الكريم

 ، اإلسكندرية، القاهرة.البدنية والرياضة، منشأة املعارف

تقييم  (:2016) الغزايل، يوسف –مرعي، سمري  -ليندا صالح

يم ليف مدارس التع امج الصحة املدرسيةمدى تطبيق برن

ة جامعة ترشين لجم الالذقــيــة،األسايس يف مدينة 

وم الصحية لة العلسلس _مية لوالدراسات الع لبحوث

 ، سوريا.2 ، العدد٣٨ دلاملج

املنهج (: 1992) عبد املقصود، فتحي -جماور، حممد صالح 

 ، دار القلم، الكويت.2، طالدرايس، أسسه وتطبيقاته

السلوك (: 19٨0) عبد املقصود، عصمت -عبد اخلالق، حممد 

 دار املعارف، القاهرة. الصحي وتدريس الصحة،

اجتاهات حديثة يف تدريس (: 2001) حممد، مصطفي السايح

، مكتبة ومطبعة االشعاع 1، طالرتبية البدنية والرياضة

 الفنية، اإلسكندرية.

أسس (: 19٨2) أمحد، حازم صربي –مرتىض، عبد الرازق 

 دار السالم، بغداد، العراق.الثقافة الصحية، 

طرق (: 199٨) نيليل فهمي رمزي -ناهد حممود سعد 

، مركز الكتاب للنرش، 1، طتدريس الرتبية الرياضية

 القاهرة.

املنهاج املصور للرتبية (: 1999) وزارة الرتبية والتعليم

 –ني بن)الرياضية، وبراجمه التنفيذية، املرحلة اإلعدادية 

، اجلهاز املركزي للكتب اجلامعية واملدرسية بنات(

 والوسائل التعليمية، القاهرة.

 (،1٣9قانون التعليم رقم )(: 2007) وزارة الرتبية والتعليم

 مطبعة وزارة الرتبية والتعليم، القاهرة.



   ٨9                                           ثقيف الصحي باملدارس املتوسطة بدول جملس التعاون اخلليجيقياس الت

 

، مطابع الوزارة، قانون التعليم(: 2012) وزارة التعليم

 اململكة العربية السعودية.

، دولة قانون التعليم، مطابع الوزارة(: 200٨) ارة التعليموز

 الكويت.

 
 ةثانيًا: املراجع األجنبي

B.B Jensen (1997): A case of two paradigms within health 
education, Research Centre or Environmental and 
Health Education, The Royal Danish School of 
Educational Studies, Emdrupvej 101 2400 
Copenhagen NV, Denmark. 

 

Healthy People Curriculum Task Force٫ Education 

for health (2009): an educational underpinning 
for Healthy People 2020, [cited Jan 16] , Available 
from:  RL:, http://www, aptrweb, org/Education 

_for_Health, pdf. 

Institute of Medicinem Health literacy (2004): a 
prescription to end confusion, Washington: National 

Academies Press. 

Jeanine, P٫ & Didier, J٫ (2010)  ٫  “Evaluation of health 

promotion in schools: a realistic evaluation approach 
using mixed methods” , Scandinavian Journal of 

Public Health, 55(3) , 67-75. 

 
Katja Gillander Gådin, Gaby Weiner, Christina 

Ahlgren٫ (2009)  ٫  Young students as participants in 

school health promotion: an intervention study in a 
Swedish elementary s, International Journal of 

Circumpolar Health, 68:5. 

Knut-Inge Klepp and Britt Unni Wilhelmsen (1993): 
Nutrition education in junior high schools: 
incorporating behavior change strategies into home 
economics courses, Center for Health Promotion 
Research, University of Bergen isteinsgate 3, 5007 
Bergen, Norway. 

 
Louis Harris (1989): Health you have got to be taught, 

An evaluation of comprehensive health education in 
American public school, New York, Metropolitan life 
foundation. 

 
M. Dwyer, B. Hansen, et al (2003): Maximizing 

children’s physical activity: an evaluability 
assessment to plan a community- based, multi-strategy 
approach in an ethno-racially and socio-economically 
diverse city , Health Promot. Int., September 1; 183) : 
199-208. 

 
Seffrin, J, R (1990): The comprehensive school health 

curriculum, Journal of school health, 60, page 4. 
 
V simovska (2004): The changing meanings of 

participation in school-based health education and 
health promotion: The participants’ vices Research 
Programmer for Environmental and Health Educate, 
ion, The Danish University of Education, Tuborgvej 
164 DK – 2400 Copenhagen NV, Denmark. 
www.Ericfacility.net/Eric digests/ed387483.htm 

 
W.Onyango-Ouma 1,4, J. Aagaard, et al: Changing 

concepts of health and illness among children of 
primary school age, 1 Institute of African Studies, 
University of Nairobi, PO Box 30197, Nairobi 00100, 
Kenya, 2 Danish. 

 
Yannis Manios, Anthony Kafatos, et al (1998): The 

effects of a health education intervention initiated at 
first grade over a 3-year period: physical activity and 
fitness indices, Department of Social Medicine, 
Preventive Medicine and Nutrition Clinic, School of 
Medicine, University of Crete, December; 13:593-606. 
Greece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ericfacility.net/Eric%20digests/ed387483.htm


 جملة علوم الرياضة والرتبية البدنية                                                                                                            6

 

 

 



91 

 

 

 

 

 

 

 

 األوىلتأثري تدريبات القوة النسبية مع احلبس اجلزئي للدورة الدموية عىل الكتيت الدم وهرمون النمو لطالبات السنة 

 يف كلية علوم الرياضة 

 أ.د إبراهيم مفلح الدبايبة

 اجلامعة األردنية-أستاذ فسيولوجيا اجلهد البدين

 د. أمل حممد احلمد

 ةاجلامعة اهلاشمي-حمارض متفرغ

 السيدة. نور نزار العيسى
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 السيد. خالد عبد ربه املعايطة

 ماجستري تربية رياضية

 

 

 (م1/1/2018م  ؛   وقبل للنرش يف 18/9/2017)قدم  للنرش يف   
 

 

 .هرمون النمو -الكتيت الدم  -احلبس اجلزئي للدورة الدموية : املفتاحيةكلامت ال

تأثري تدريبات القوة النسبية مع احلبس اجلزئي للدورة  عىل للتعرف ه الدراسةهذ تهدف:الدراسة ملخص

الدموية  عىل الكتيت الدم,  وهرمون النمو, استخدم الباحثون املنهج التجريبي بتصميم شبه التجريبي عىل 

والبالغ متوسط ( طالبة من طالبات سنة أوىل يف كلية علوم الرياضة باجلامعة اهلاشمية, 13عينة تكونت من )

 جتريبية األوىل جمموعتني عىل عشوائيا وتوزيعهن العمدية بالطريقة العينة اختيار تم.سنة 1±18.7أعامرهن 

اجلزئي للدورة الدموية وعددهن سبع طالبات,والثانية جمموعة ضابطة وعددهن ست  احلبس إستخدمت

وحدات تدريبية , مدة الوحدة التدريبية  طالبات. تم اخضاع املجموعتني لتدريبات ملدة أسبوع بواقع ثالث

دقيقة. تكون التدريبات من جمموعة من التمرينات اخلاصة بالذراعني والفخدين باستخدام وزن اجلسم.  20

للمجموعة التجريبية بوضع مشد ضاغط عىل اجلزء العلوي من الطرف املراد العمل عليه. وللمجموعة 

قياس املتغريات الفسيولوجية الكتيت الدم , هرمون النمو .  الضابطة بدون إستخدام املشد الضاغط.تم

كشفت النتائج ارتفاع ملتغري ,الكتيت الدم وهرمون النمو وبزيادة مضطردة واضحة للمجموعة التجريبية 

(p˂ فعالية التدريبات للمجموعة التجريبية , ولكن عند مقارنتها باملجموعة  إىل(. تشري االستنتاجات 0.05

يكن هناك فرق.يويص الباحثون باستخدام نفس اإلجراءات واملتغريات املتبعة يف الدراسة ولكن  الضابطة مل

 .عىل عدد اكرب من أفراد العينة

 

 

 (هـ1439/م2018, جامعة امللك سعود, الرياض )103 -91, ص ص 2ع, 2م, علوم الرياضة والرتبية البدنيةجملة 
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Abstract: The main purpose of this study was to investigate the effect of relative strength training 
with blood flow restriction (BFR) on Blood Lactate and Growth Hormone  .This study used 
experimental method by semi- experimental design. Thirteen sports science female students 
(18.7±1year) volunteered to participate in the study. They were purposely chosen and randomly 
assigned to two groups to participate in an exercises: experiment group (used elastic band for BFR) 
during training and control group. Both groups participated in relative strength exercises for a period 
of (1) week, (3) training sessions. The training period was 20 minutes. The training program for both 
groups consisted of exercises for arms and thighs using body weight, only (BFR) group has elastic 
bands on the upper part of the limb used during the exercise. Measurements included: Blood Lactate 
(BL), Growth Hormone (GH). The results showed rapid  increased in BL, GH for BFR group 
(p˂ 0.05). The results indicate the effectiveness of the exercise program in BFR group. However, the 
difference between the two groups was not apparent. It is recommended to repeat same procedures 
and variables using two groups with higher number of subjects in each group. 
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 :الدراسةمقدمة 

كان للتنافس بني الدول املتقدمة األثر الواضح يف دفع 

والسعي الدؤوب لإلبداع والتميز يف  الدراسة إىلالعلامء 

اإلبتكارات العلمية التي إنعكست عىل املجال الريايض 

ضل اإلنجازات الرياضية التنافيس سعيا للحصول عىل أف

وحتطيم األرقام القياسية يف خمتلف األلعاب. مما كان له احلافز 

يف إستغالل علوم الرياضة كافة خصوصا علم فسيولوجيا 

التدريب الريايض وعلوم احلركة ليتم تسخريها خلدمة اإلنجاز 

 الريايض عايل املستوى وأيضا يف اجلوانب الصحية العامة.

قرون األوىل بطرق تطوير مستوى اللياقة اهتم الفرد يف ال

البدنية. خصوصا القوة العضلية باعتبارها من أهم عنارص 

اللياقة البدنية لتطوير البنية اجلسدية يف املجتمع. وأستمر ذلك 

حتى القرن العرشين, والذي حدث فيه تسارع وتطور ملحوظ 

 يف األبحاث وعلوم الرياضة ملختلف املجاالت, واستغالهلا يف

تطوير الرياضيني وظهر ذلك جليا يف حتطيم االرقام القياسية 

وحصد امليداليات األوملبية. ويف هذه الفرتة ظهرت طرق 

التدريب املختلفة كالتدريب الفرتي والباليومرتي, تطوير 

إستخدام أنظمة  القدرة العضلية, طرق اإلستشفاء املتعددة,

غذية الرياضيني وأتباع األداء الريايض, اإلهتامم بتالطاقة لتطوير 

اسرتتيجيات جديدة يف تطوير األداء الريايض. ومن هذه الطرق 

 Blood Flow Restriction( )(BFRاحلبس اجلزئي للدورة الدموية )

هذه  إىلمع مترينات املقاومة . وتشري كثري من االبحاث احلديثة 

الطريقة, وما هلا من أثر ملحوظ عىل كثري من املتغريات 

وجية كمؤرش حيوي مهم يتم من خالله حتسني وتطوير الفسيول

القوة العضلية يف أقل وقت وشدة من املتبعة يف الطرق والوسائل 

 Clark, et)( Karabulut, et al.,2010التدريبية التقليدية األخرى .)

al.,2011 ( )Laurentino, et al., 2012 )(Thiebaud, et al., 

2013) (Vechin, et al.,2015ا. ) حلبس اجلزئي للدورة الدموية

( وقد 1994عام )  Yoshiaki Satoمبتكر من قبل الياباين

حصل به عىل براءة إخرتاع يف اليابان, الواليات املتحدة 

األمريكية, اململكة املتحدة,أملانيا, فرنسا وإيطاليا عام 

(1995) (Sato,2005.) 

 تشري أغلب الدراسات بأن احلبس اجلزئي للدورة الدموية

من التكرار  %(30-20) يستخدم مع الشدة املنخفضة,

االقىص. بوضع املشد الضاغط بالقرب من منشأ العضلة 

العاملة  وذلك لعمل حبس وريدي للجانب البعيد من الطرف 

الحداث بيئة نقص االكسجني والتي حتث اجلسم عىل جتنيد 

وحدات حركية تعمل يف الوضع الطبيعي يف التدريب عايل 

(. كام حيث هذا النوع من Sports Medicine,2017الشدة )

التدريب عىل تراكم الكتيت الدم, فالبيئه احلامضية التي حتدث 

تكون مناسبة جدا لتحفيز إفراز هرمون النمو , وأيضا حدوث 

التكيفات األيضية والعصبية لنفس الربنامج ذو الشدة العالية . 

(Loenneke, et al.,2012 ( )Yamanaka, et al.,2012 )

(Luebbers, et al.,2014( )Nishimura, et al.,2010( )Cook, et 

al.,2007( )Yasuda, et al.,2011( )Sumide, et al.,2009. ) 

هناك عدة عوامل تؤثر يف النظام العصبي العضيل  لتطوير 

القوة والقدرة العضلية عند الرياضيني منها : جتنيد أكرب عدد 

لة, حتسني التوافق ما بني العضلة من الوحدات احلركية العام

فيام   الواحدة واملجموعات العضلية, تكرار املحفزات العصبية

خيص الوحدات احلركية العاملة, تقليل التثبيط العصبي 

ذلك التكيفات اخلاصة  إىل,وزيادة معدل تطور القوة, يضاف 

بالشكل العضيل, كالتغريات احلاصلة باملقطع العريض 

تطوير القوة  إىلامل تؤدي يف النهاية للعضلة, كلها عو

( Aagaard,2003( )Komi and Commission,1993املنتجة.)

(Aagaard, et al.,2001( )Folland and Williams,2007) 

 American)لقد أوصت اجلمعية األمريكية للطب الريايض

College of Sports Medicine,2009()ACSM بأن أفضل شدة )

( من التكرار   ٪٧٠ة والتضخم العضيل)تستخدم لتطوير القو

( تكرار يف التمرين 12-6األقىص, ومستوى التكرارات من )

الواحد وأن أقل من هذه الشدة ال يمكن أن تعطي نتائج 

(. Yasuda, et al.,2009حقيقية للتمرين بإستخدام املقاومات )

علام أن هذا الينطبق عىل الالعبني املصابني, أو بعد إخضاعهم 

ليات اجلراحية وذلك حلاميتهم. كام أن هناك العبني ال للعم

يستطيعون محل أوزان عالية بسبب األمل أو وجود اإللتهابات. 
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إن إستخدام أوزان بشدد منخفضة عن طريق احلبس اجلزئي 

للدورة الدموية يمكن أن يكون خمرجا مقبوال, ملا له من 

الريايض.  تأثريات إجيابية عىل الرياضيني املامرسني للتدريب

كام أن هلذا اإلسلوب تأثري إجيايب واضح عىل املرىض يف مرحلة 

التأهيل بعد اإلصابات واألمراض اخلاصة باجلهاز القلبي 

 Sports Medicine,2017(Takano et)واألوعية الدموية )

al.,2005)Takarada, et al.,2000)( )Wernbom, et al.,2006.) 

لة من خالل إستخدام إن التكيفات واإلستجابات احلاص

تدريبات املقاومة هو نتاج جمموعة من العوامل أمهها : العوامل 

امليكانيكية  واإلجهاد االييض والعوامل العصبية  وإستجابة 

(. Deschenes and Kraemer,2002الغدد الصامء )اهلرمونات( ) 

فاهلرمونات البنائية كهرمون النمو يلعب دور أسايس يف القوة 

(. (Vingren, et al.,2010( Velloso,2008لعضيل )والتضخم ا

فإستخدام مترينات املقاومه مع أسلوب احلبس اجلزئي للدورة 

الدموية يعطي إستجابات مرتفعة للهرمونات البنائية 

 (.Loenneke,2009وبالتحديد هرمون النمو )

 : الدراسة مشكلة

من خالل اضطالع الباحثون عىل جمموعة من الدراسات 

دثت عن القوة العضلية وأستخدام أحدث الآليات التي حت

حيث  .لتطويرها ومنها آلية  احلبس اجلزئي للدورة الدموية

حدوث تغريات فسيولوجية  إىلأشارت الدراسات يف هذا املجال 

اجيابية حتفز افراز هرمون النمو للمسامهة يف بناء العضالت و 

ظهور  إىلهذا حتسن القوة العضلية. وقد ادى  إىلبالتايل تؤدي 

عدد من التساؤالت, ما هي االستجابات والتكيفات 

الفسيولوجية املرتبطة بآلية احلبس اجلزئي للدورة الدموية؟ كام 

والحظ الباحثون شح املعلومات اخلاصة هبذه الآلية باللغة 

. كام يعترب هذا الدراسةالعربية,هلذا كان من الرضوري إجراء هذا 

العربية التي تناولت تأثريتدريبات  من أوىل االبحاث الدراسة

القوة النسبية مع  احلبس اجلزئي للدورة الدموية عىل بعض 

املتغريات الفسيولوجية ) عىل حد علم الباحثون(, حيث 

تعترببداية لدراسات وبحوث علمية يف املجال الريايض 

إلستخدام احلبس اجلزئي للدورة الدموية وبحث أثره عىل عدة 

, إلعطاء وطن العريبجية لأللعاب املختلفة يف المتغريات فسيولو

فهم أعمق لتأثري احلبس اجلزئي للدورة الدموية عىل املتغريات 

 الفسيولوجية.

 :الدراسةهدف 

تصميم تدريبات باستخدام القوة  إىل الدراسةه هدف هذ

تأثريه  إىلالنسبية مع احلبس اجلزئي للدورة الدموية للتعرف 

هرمون  سيولوجية )الكتيت الدم,عىل بعض املتغريات الف

 النمو( للمجموعة التجريبية باملقارنة مع املجموعة الضابطة .

 

 : الدراسةفرض 

لتدريبات القوة النسبية  مع احلبس اجلزئي للدورة الدموية  

, أثر دال حصائيا عىل بعض املتغريات الفسيولوجية )الكتيت الدم

رنة مع املجموعة للمجموعة التجريبية  باملقا هرمون النمو(

 الضابطة  .

 

 : الدراسةحمددات 

وخمترب  يف صاالت الدراسةتم اجراء هذا  املحدد املكاين:

 .اجلهد البدين/ كليةعلوم الرياضة / اجلامعة اهلاشمية

بالفرتة مابني  الدراسةتم هذا املحدد الزماين : 

 .(14/10/201٦) إىل( 10/201٦/٦)

لبات كلية علوم لبة من طا( طا13) املحدد البرشي:

/ اجلامعة اهلاشمية, املقبولني يف الفصل الدرايس األول الرياضة

( بعد أخذ موافقتهن بالتطوع 201٦/2017من العام اجلامعي )

 (  سنة.1±18.7تراوحت أعامرهن ) الدراسةيف إنجاز هذا 

 

 : الدراسةمصطلحات 

  احلبس اجلزئي للدورة الدموية  : هو أسلوب تدريبي

شدات خاصة, لعمل إعاقة جزئية خلروج الدم بإستخدام م

الوريدي من  العضالت العاملة اثناء التمرين, هبدف احلصول 

تطوير القوة  إىلعىل استجابات وتكيفات فسيولوجية, تقود 

العضلية وذلك بوضع املشد عىل اجلزء القريب من املفصل 

 Kawada, 2005( )(Pope, et al., 2013للطرف املراد العمل عليه . )

  تدريبات القوة النسبية: هي جمموعة من التمرينات

يستخدم فيها مقاومات وزن اجلسم. وتعرف القوة النسبية 
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بأهنا مقدار الوزن الذي يستطيع الفرد محله نسبة لوزن جسمه. 

(Major, 1996) 

 : الدراسةمنهج 

استخدم الباحثون املنهج التجريبي بتصميم شبه  -

فئتني )املجموعة التجريبية التجريبي للمجموعتني املتكا

باستخدام القياس القبيل والبعدي  واملجموعة الضابطة(

 .الدراسةملالئمته وطبيعة 

 

 :  الدراسةجمتمع 

طالبات كلية علوم الرياضة يف اجلامعة اهلاشمية /  -

سنة أوىل واملقبولني يف الفصل الدرايس األول من العام 

ياقة بدنية .اللوايت يأخذن مساق ل201٦/2017اجلامعي 

 ( طالبة.25(.والبالغ عددهن )1شعبة )

 

 : الدراسةعينة 

بالطريقة العمدية من طالبات كلية  الدراسةتم أختيار عينة 

علوم الرياضة, سنة أوىل واملقبولني يف الفصل األول من العام 

, واللوايت يأخذن مساق لياقة بدنية 201٦/2017 اجلامعي

 الدراسةطوع يف انجاز هذا بعد أخذ موافقتهن بالت (1) شعبة

%( من 52طالبة ويشكلن ما نسبته ) (13) والبالغ عددهن

 الدراسةجتانس عينة  (1)جمتمع الدراسة ويوضح اجلدول 

 .(13)ن=

 

 ١٣ن=     .الدراسةجتانس عينة  (. ١) جدول

 املتغريات
 العمر

 ))سنة
 السنة الدراسية الوزن )كغم( الطول )سم(

 ضغط الدم وقت الراحة

 ملم زئبق( )

عدد الساعات 

العملية خالل فرتة 

 الدراسةتطبيق 

 2.0 74.4/115.7 1.0 55.0 1٦0.٦ 18.7 احلسايب  املتوسط

 0.0 ٦.8/5.4 0.0 ٦.5 3.8 1.0 االنحراف املعياري

 0.00 5.91/7.2٦ 0.00 11.80 2.34 5.30 معامل االختالف %

 

قيم املتوسطات احلسابية  (1)يوضح اجلدول  -

حرافات املعيارية وقيم معامل اإلختالف ملتغريات واإلن

)العمر, الطول, الوزن, السنة الدراسية, ضغط الدم وقت 

الراحة. عدد الساعات العملية(. ويالحظ أن قيم معامل 

. حيث %( 11.80-0,00) األختالف قد تراوحت ما بني

. مما يعكس %(50) يالحظ مدى انخفاض القيموأهنا أقل من

حراف املعياري بالنسبة للمتوسط احلسايب. صغر حجم االن

يف هذه  الدراسةوبالتايل تقارب وجتانس قيم أفراد عينة 

 املتغريات .

تم  الدراسةوبعد التأكد من جتانس افراد عينة  -

توزيعهن بطريقة عشوائية عىل جمموعتني جمموعة جتريبية 

 ( ٦) طالبات وجمموعة ضابطة وعددهن (7)وعددهن 

 الدراسة( التكافؤ بني جمموعتي 2جلدول )طالبات. ويوضح ا

 . 

 

 ١٣ن=     .الدراسةالتكافؤ بني جمموعتي  (. ٢) جدول

 املجموعة املتغري
جمموع 

 الرتب
 العدد

متوسط 

 الرتب
 zقيمة 

مستوى 

 الداللة

 الكتيت الدم ميل مول /لرت
 7.0 7 50.00 (7) جتريبية

0.14 0.88٦ 
 ٦.83 ٦ 41.00 (٦) ضابطة

 النمو نانو جرام / ملليلرتهرمون 
 ٦.07 7 42.50 (7) جتريبية

0.93 0.352 
 8.08 ٦ 48.50 (٦) ضابطة
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 "Mann Whitney"نتائج اختبار  (2)يبني اجلدول  -

 هرمون النموو الكتيت الدمللبحث يف الفروق ملتغري 

للمجموعةالتجريبية  باملقارنة مع املجموعة الضابطة يف 

أنه عند مقارنة قيم مستوى الداللة  القياس القبيل. حيث

˂pاملحسوبة هلذا املتغري بالقيمة ) (. تبني أن القيم 0.05

املحسوبة كانت أكرب.وبالتايل عدم وجود فروق ذات داللة 

 إحصائية, اي  تكافؤ املجموعتني يف هذه املتغريات.

 

 

 .الفسيولوجية للتوزيع الطبيعي الدراسةت متغريات دى مطابقة بيانام إىل للتعرف ويلكس –نتائج اختبار شابريو  (.٣) جدول

 مستوى الداللة قيمة االختبار متغريات الدراسة

 *0.007 0.٦71 الكتيت الدم ميل مول /لرت 

 *0.000 0.٦08 هرمون النمو نانو جرام / ملليلرت

˂p)*( دال احصائيا عند مستوى )  0.05) 

 

كس ويل -تشري قيم مستوى داللة اختبار شابريو  -

انه توجد فروق ذات داللة احصائية بني توزيع بيانات  إىل

يف القياس القبيل والتوزيع الطبيعي, وذلك  الدراسةمتغريات 

(, ما 0.05الن قيم مستوى الداللة املحسوبة كانت اقل من )

وجود الفروق بني التوزيعني, وبالتايل عدم اعتدالية  إىليشري 

 قياس القبيل.توزيع بيانات هذه املتغريات يف ال

 

 : الدراسةرشوط اختيار عينة 

طالبات سنة أوىل واملقبولني يف الفصل األول من  -

  .201٦/2017العام اجلامعي 

عىل أن تكون املتطوعة من تدرس خالل هذا  -

 الفصل فقط مساق لياقة بدنية ) يف نفس الشعبة( .

 غري ممارسة للنشاطات البدنية بكافة أشكاهلا . -

بي الشامل والتأكد من خلوها اخلضوع للفحص الط -

 من امراض الضغط والقلب والرشايني . 

 

 : الدراسةمتغريات 

   : املتغري املستقل 

 تدريبات القوة النسبية مع احلبس اجلزئي للدورة الدموية .

 وتدريبات القوة النسبية بدون احلبس اجلزئي للدورة الدموية .

  : املتغريات التابعة 

 :  املتغريات الفسيولوجية

 الكتيت الدم ميل مول / لرت . -1

 هرمون النمو نانو جرام / ملليرت. -2

الباحثون جمموعة من األجهزة واألدوات جلمع  استخدم

 وهي عىل النحو التايل : الدراسةالبيانات املتعلقة يف موضوع 

 ( مشداتOcclusion Training Bands  ( )Pro Bands )

 Kusha karvandi,CSCS(  للفخدين ) Elite Bandsللذراعني )

X000PKPJ7Z.صناعة أمريكية ) 

 ( جهاز قياس ضغط الدمADC American Diagnostic 

Corp. Ref 922-11A monometer made in Taiwan , cuff 

made in Indonesia .) 

 ( جهاز قياس الطول والوزنJICA technical 

cooperation , Japan. ) 

 . إبر طبية صاحلة إلستخدام واحد فقط 

 از لتحليل عينة الالكتيت )جهLactate Pro ,s/n 

2202001, Japan 
 ( جهاز لتحليل هرمون النموCobas e411 serial no 

1427-04 tokyo - japan .) 

 . أنابيب حلفظ عينات الدم 

 . حافظة ثلج 

 ساعات توقيت حلساب وقت الراحة 
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 :الدراسةصدق وثبات أدوات وأجهزة 

 جمموعة من  دراسةال هجراء هذالباحثون إل إستخدم

األجهزة واألدوات املرصح هبا من قبل اجلهات املعنية. حيث 

ختبار تتمتع بدرجة عالية من الصدق والثبات والصالحية لإل

يف املجال الريايض. وحتليل عينات الدم تم يف خمتربات طبية 

 رشاف أخصائيني يف التحليل. إمعتمدة من وزارة الصحة وب

 بروتوكول االختبارات :

اجلهد البدين لكلية علوم واجد الطالبات يف خمترب ت

/اجلامعة اهلاشمية  الساعة العارشة صباحا, لعمل الرياضة

اإلختبارات القبلية ) لكل أفراد العينه التجريبية والضابطة ( 

 قبل أداء التدريبات وبعد أول جرعة تدريبية :

 اإلختبارات الفسيولوجية :

 هرمون النمو.  /مأخذ عينات  دم لفحص الكتيت الد

 

 .نموذج لوحدة تدريبية للمجموعتني التجريبية والضابطة. ( ٤جدول )

 املجموعات التكرارات التمرين
الراحة بني 

 التكرارات

الراحة بني 

 املجموعات
 صورة للتمرين

 ث ٦٠ ث ٣٠ ٤ ١٠ مترين الضغط املعدل لالناث

 

مترين السقوط للخلف من 

 وضع اليدين عىل املقعد
 ث ٦٠ ث ٣٠ ٤ ١٠

 

 ث ٦٠ ث ٣٠ ٤ ١٥ مترين الطعن االمامي

 

 ث ٦٠ ث ٣٠ ٤ ١٥ مترين ثني الركبتني من الوقوف

 

 

 االجراءات التنفيذية للبحث :

 إىلقام الباحثون بتوزيع الطالبات بطريقة عشوائية  -1

جمموعتني, ثم التأكد من تكافئهام. املجموعة األوىل 

يقمن بعمل مترينات  طالبات, (7) )التجريبية( عددهن

بمقاومه وزن اجلسم ولكن باستخدام املشد الضاغط أعىل 

الذراعني وأعىل الفخدين, واملجموعة الثانية )الضابطة( 

طالبات, قمن بنفس التمرينات بدون استخدام  (٦) وعددهن

املشد الضاغط. تم استخدام مشدات مستخدمه يف أغلب 

هي مشدات األبحاث واملتوفرة يف السوق العاملية و

(Occlusion Training Bands  ( )Pro Bands للذراعني )

 Kusha karvandi,CSCS(  للفخدين ) Elite Bandsو)

X000PKPJ7Z( )Rossow, et al., 2012( )Loenneke, et al., 

( وللفخدين 4cm(. عرض املشد املستخدم للذراعني )2012

((5cm( 4-3), حيث أن املشد بعرضcm للذراعني, يعطي 

( 6cm-5, و املشد بعرض )160mmgh-100)ضغط مايعادل )

(. ويذكر 240mmgh-160للفخدين, يعطي ضغط ما يعادل )

بأن هذه الضغوط مناسبة ألغلب األفراد التي تستخدم احلبس 

 (Fahs, et al., 2012اجلزئي للدورة الدموية . )

 اعتمدت  التمرينات للمجموعتني عىل وزن اجلسم. -2

داء من خالل مبدأ زيادة صعوبة تم حتديد شدة األ -3

 التمرين .

 Ishii, et al., 2005)دقائق) (10) مدة التمرين  -4
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ملجموعة من التمرينات اخلاصة لتنمية القوة لعضالت 

.كل 10min)الذراعني, ثم اخذ فرتة راحة ملدة دقيقة ثم عمل ) 

 (.Wernbom, et al., 2009جمموعات تدريبية ) (4) مترين

 20-10)موعة الواحدة تراوحت ما بني )التكرارت يف املج

 (40-30)(. والراحة بني التكرارات Kim, et al., 2014تكرار)

sec ((Takarada, et al., 2000  60)والراحة بني املجموعات-

90) sec رسعة أداء التمرين متوسطة. وتم اإلستعانة بكتيب .

التعليامت اخلاص باستخدام مشدات احلبس اجلزئي للدورة 

( (Kusha karvandi,CSCS X000PKPJ7Zوية, الدم

 والدراسات السابقة الذكر لتصميم التدريبات.

 ( 3) بواقع  ( أسبوع1إستمرت التدريبات ملدة ) -5

 , (Segal, et al., 2015)(Cook, et al., 2013لقاءات تدريبية )

حيث تم االلتزام بتطبيق التدريبات يف نفس الوقت الساعة 

 صباحا.العارشة 

تخدام معيار لتقدير الضغط املستخدم يف تم اس -٦

التدريب بعد وضع املشد الضاغط وقبل اجراء التمرينات يف 

 ,Scottكل جرعة تدريبية, واملسمى بمعيار الضغط املدرك . )

et al., 2015( )Wilson, et al., 2013( )Ohalloran,2014 )

(Loenneke , et al., 2010( )Loenneke ,et al., 2012  ). 

 

 عاجلة اإلحصائية:امل

بعد مجع البيانات وادخاهلا, تم معاجلتها إحصائيا 

 Statistical Package forبإستخدام الربنامج اإلحصائي  

Social Science ( SPSS)    ,إلستخراج املتوسط احلسايب

,إختبار "Mann Whitney"اإلنحراف املعياري,إختبار 

"Freidmann" . الالمعلمي 

 
 عرض النتائج: 

عىل ان لتدريبات القوة النسبية مع  الدراسةص فرض ين

احلبس اجلزئي للدورة الدموية  أثر دال احصائيا عىل بعض 

 )املتغريات الفسيولوجية )الكتيت الدم, هرمون النمو

  للمجموعة التجريبية  باملقارنة مع املجموعة الضابطة .

 

 متغري الكتيت الدم 
 

 ١٣ن= .للبحث يف الفروق  ملتغري الكتيت الدم  للمجموعة التجريبية باملقارنة مع املجموعة الضابطة يف القياس البعدي  "Mann Whitney"نتائج إختبار . (٥) جدول

 املجموعة املتغري
جمموع 

 الرتب
 العدد

متوسط 

 الرتب
 zقيمة 

مستوى 

 الداللة

 الكتيت الدم
 ٦.8٦ ٧ 48.00 جتريبية

0.14 0.88٦ 
 7.17 ٦ 43.00 ضابطة

    

للبحث  "Mann Whitney "( نتائج اختبار 5يبني اجلدول )

يف الفروق ملتغري الكتيت الدم للمجموعة التجريبية  باملقارنة 

مع املجموعة الضابطة يف القياس البعدي. حيث أنه عند 

مقارنة قيم مستوى الداللة املحسوبة هلذا املتغري بالقيمة 

(p>0.05تبني أن القيم امل ,) .حسوبة كانت أكرب 

 

 

 ٧ن= .             ( لبحث الفروق يف قيم الكتيت الدم بني القياس القبيل والبعدي للمجموعة التجريبيةFriedmannنتائج إختبار ). ( ٦) جدول

 مستوى الداللة قيمة مربع كاي متوسطات الرتب العدد جمموع الرتب االختبار

 1.00 7.00 7.00 اختبار قبيل
24.95 0.000* 

 3.29 7.00 23.00 اختبار بعدي
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( نتائج اختبار فريدمان الالمعلمي ٦يبني اجلدول )

(Friedmann( والذي يبني قيمة مربع كاي البالغة )24.95 )

( وجود فروق ذات داللة احصائية 0.000بمستوى داللة )

يف قيم الكتيت الدم يف القياس البعدي بني القياسني وذلك 

 (.0.05ألن قيمة مستوى الداللة كانت أقل من )
 

 

 ٦ن= .        ( لبحث الفروق يف قيم الكتيت الدم بني القياس القبيل والبعدي للمجموعة الضابطةFriedmannنتائج إختبار ). ( ٧) رقم جدول

 مستوى الداللة قيمة مربع كاي متوسطات الرتب العدد جمموع الرتب االختبار

 1.42 ٦ 8.5 اختبار قبيل
12.32 0.031* 

 2.83 ٦ ١٧ اختبار بعدي

 (p˂ 0.05)*( دال احصائيا عند مستوى )

 

( نتائج اختبار فريدمان الالمعلمي 7يبني اجلدول)

(Friedmannحيث أن قيمة مربع كاي البال ,)( 12.32غة )

( تبني وجود فروق ذات داللة 0.031بمستوى داللة )

احصائية يف قيم  الكتيت الدم يف القياس البعدي بني القياسات 

للمجموعة الضابطة, وذلك ألن قيمة مستوى الداللة كانت 

˂p)أقل من  اختالف قيم الكتيت الدم يف  إىل. مما يشري (0.05

 د هذه املجموعة. القياس البعدي يف القياسات لدى أفرا

 

 

 متغري هرمون النمو 

 

 للبحث يف الفروق ملتغري هرمون النمو للمجموعة التجريبية  باملقارنة مع املجموعة الضابطة ""Mann Whitneyنتائج إختبار . (٨)رقم جدول 

 ١٣ن= .                      يف القياس البعدي 

 املجموعة املتغري
جمموع 

 الرتب
 العدد

متوسط 

 رتبال
 مستوى الداللة zقيمة 

 هرمون النمو
   7,71 ٧   54,00 جتريبية

0,17   0,475   
   ٦,17 ٦   37,00 ضابطة

  

للبحث  "Mann Whitney"( نتائج اختبار 8يبني اجلدول )

يف الفروق ملتغري هرمون النمو  للمجموعة التجريبية باملقارنة 

حيث أنه عند مع املجموعة الضابطة يف القياس البعدي. 

مقارنة قيم مستوى الداللة املحسوبة هلذا املتغري بالقيمة 

(p˂ ( تبني أن القيم املحسوبة كانت أكرب,مما يعكس 0.05

تقارب متوسطات رتب املجموعتني يف القياس البعدي يف 

القياسات  وبالتايل عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بني 

 املجموعتني يف هذا املتغري.

 

 ٧ن=.      ( لبحث الفروق يف قيم هرمون النمو بني القياس القبيل والبعدي ألفراد املجموعة التجريبية  Freidmannنتائج إختبار). (٩) رقم جدول

 االختبار
جمموع 

 الرتب
 مستوى الداللة قيمة مربع كاي متوسطات الرتب العدد

 1.14 ٧ ٨ االختبار القبيل
18.10 

 
 4.00 ٧ ٢٣ االختبار البعدي *0.003

 (p˂ 0.05))*( دال عند مستوى 
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( نتائج اختبار فريدمان الالمعلمي 9اجلدول )يوضح 

(Freidmann( أن قيمة مربع كاي البالغة )بمستوى 18.10 )

وجود فروق ذات داللة احصائية يف قيم  إىل( 0.003داللة )

هرمون النمو بني القياس القبيل والبعدي ألفراد املجموعة 

. وذلك ألن قيمة مستوى الداللة كانت أقل من التجريبية

(p˂ اختالف قيم هرمون النمو يف القياس  إىل. ما يشري (0.05

 البعدي .

 

 

 ٦ن= .                ( لبحث الفروق يف قيم هرمون النمو بني القياس القبيل والبعدي للمجموعة الضابطةFriedmannنتائج إختبار ). (١٠) جدول

 مستوى الداللة قيمة مربع كاي متوسطات الرتب العدد رتبجمموع ال االختبار

 1.٦7 ٦ ١٠ االختبار القبيل
9.23 0.100 

 3.50 ٦ 21 االختبار البعدي

 

نتائج اختبار فريدمان الالمعلمي ( 10) يبني اجلدول

(Friedmann( تبني قيمة مربع كاي البالغة )بمستوى 9.23 )

اللة احصائية يف ( عدم وجود فروق ذات د0.100داللة )

قيم هرمون النمو بني القياس القبيل والبعدي ألفراد هذه 

املجموعة. وذلك ألن قيمة مستوى الداللة كانت أكرب من 

((p˂ 0.05. 

 
 :مناقشة النتائج 

 متغري الكتيت الدم :

عدم وجود فروق  إىلتشري  )5النتائج املبينه يف اجلدول )

القياس البعدي  ملتغري  ذات داللة احصائية بني املجموعتني يف

 Leiter, etالكتيت الدم وهذا يتفق مع نتائج دراسة كل من )

al., 2015 )Kim, et al., 2014) والتي كانت أهم إستنتاجاهتا )

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املجموعتني 

)التجريبية , والضابطة( ملتغري الكتيت الدم. بام أن تدريبات 

ينات الهوائية, فنقص االكسجني احلاصل يف املقاومة هي متر

زيادة تراكم الكتيت الدم  إىلبيئة العضالت للمجموعتني أدى 

بصورة متقاربة. وهذه االستجابات يف افراز الكتيت الدم  

 Wernbom, etتعترب عامل قوي لتحفيز انتاج هرمون النمو ) 

al., 2008يشري  رتكيز العايل لالكتيت الدماملعروف أن ال ن(. وم

ت وبالتايل خفض حترير تراكم حامض الالكتيك يف العضال إىل

وبذلك خيتل االنقباض من الشبكة الساركوبالزمية. الكالسيوم

العضيل احلاصل للليفات العضلية ,ونقص يف التوتر العضيل 

وحدوث التعب وزيادة نشاط املستقبالت األيضية ونشاط 

 (Pope, et al., 2013األعصاب السمبثاوية  يف العضالت)

(Favero, et al., 1997 ( )Wernbom, et al., 2006 )

(Nishimura, et al., 2010 وهذا يقودنا .)تفسري نتيجة متغري  إىل

 هرمون النمو. 

 

 :متغري هرمون النمو 

عدم وجود  إىلتشري  )  8نتائج اختبار هذا املتغري) اجلدول

ب مستوى فروق ذات داللة احصائية بني املجموعتني أي تقار

ملجموعتي القياس يف القياس البعدي. وهذا يتفق هرمون النمو 

 ,.Kim, et al) (Leiter, et al., 2015مع نتائج دراسة كل من )

(. والتي كانت أهم إستنتاجاهتا عدم وجود فروق ذات 2014

داللة احصائية بني املجموعتني )التجريبية , والضابطة( ملتغري 

قارب يف الزيادة احلاصلة هرمون النمو. حيث أن الت

للمجموعتني هلذا املتغري يمكن أن ترتبط بتدريبات املقاومة  

 والذي حيفز انتاج هرمون النمو. وبذلك تقارب مستوى

هرمون النمو للمجموعتني. ويمكن أن يكون التقارب يف 

 Silva andالفكرة  التي أشار اليها ) إىلمستوياته عائد  

Lengyel, 2003ادها أن تركيز هرمون النمو عند (, والتي مف

الرياضيني خالل التدريب  أقل من تركيزه عند غري 

الرياضيني. اذ أنه كلام زاد تركيزه يف الدم عند الرياضيني, 

وأن هذه العملية تبدو خمتلفة عند  انخفاض تصنيعه إىليؤدي 

غري الرياضيني ويمكن أن يزداد انتاجه بالرغم من زيادة تركيزه 
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والسبب يف انخفاض هرمون النمو عند الرياضيني هو يف الدم. 

تقليل تصنيعه يف الغذة النخامية وذلك ألن افرازه ينظم من 

خالل آلية التغذية الراجعة السلبية حيث أن هذه الظاهرة تشري 

أن حساسية املستقبالت عىل األنسجة تصبح أقل عند  إىل

النمو انخفاض تأثري هرمون  إىلالرياضيني. وهذا قد يؤدي 

اخلاصة بمتغري هرمون  الدراسةعىل األنسجة العضلية. نتائج 

وجود فروق ذات داللة  إىلالنمو للمجموعة التجريبية  تشري 

احصائية, ومل يكن دال احصائيا للمجموعة الضابطة. وهذا 

يتفق مع جمموعة من الدراسات التي متت عىل عينات خمتلفة 

 ,.Shimizu, et al., 2016( )Leite, et al)ذكور, كبار السن( )

2015( )(Filopoulos, 2015 بيئة نقص األكسجني  إىل. ويعود

والزيادة الواضحة لرتاكم الكتيت الدم كام تم التطرق هلا 

سابقا. حيث أن هذه الآلية يمكن أن ترتبط بأنخفاض األس 

اهليدروجيني  يف العضالت وبالتايل زيادة حامضية العضالت, 

إلرسال تغذية  األيضية يف العضالتوحتفيز املستقبالت 

راجعة للجهاز العصبي والغدة النخامية لزيادة افرازهرمون 

ومن خالل ذا يعترب اجلهاز العصبي املركزي النمو. هل

املستقبالت احلسية العامل األسايس يف حتفيز افراز هرمون 

النمو. وهذا ما أشارت اليه الدراسات واألبحاث التي حتدثت 

الطردية بني زيادة تراكم الكتيت الدم و زيادة عن  العالقة 

 ,.Loenneke, et al)افراز هرمون النمو, كام أشري له سابقا )

2010( )Ahtiainen, 2006 ) 

وهذا ما اشارت له الدراسات حيث وجدت فروق ذات 

داللة احصائية ملتغري هرمون النمو بني املجموعة التي 

)املجموعة  استخدمت احلبس اجلزئي للدورة الدموية

التجريبية( واملجموعة الضابطة ولصالح املجموعة التجريبية , 

 ,.Shimizu, et al., 2016( )Takarada, et alكدراسة كل من )

2000.) 

 

 : االستنتاجات

ال يوجد فروق ذات داللة احصائية بني املجموعتني  -

 التجريبية والضابطة يف متغريات الكتيت الدم وهرمون النمو. 

نتائج كل جمموعة عىل حدا وجدنا فروق  عند عرض -

نحو زيادة تراكم الكتيت الدم وزيادة افراز هرمون النمو 

للمجموعة التجريبية بني القياس القبيل والبعدي ومل تكن 

 كذلك بالنسبة للمجموعة الضابطة.

 

 :التوصيات 

عمل دراسات مشاهبة لعدد أفراد أكرب من عدد عينة  -1

 الدراسة.

الفسيولوجية مع احلبس اجلزئي دراسة املتغريات  -2

للدورة الدموية, وقياس كميات ونسب تدفق الدم ومستويات 

 حامض الالكتيك للمنطقة املستهدفة.
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 فاعلية توظيف الفيديو التفاعيل لتحسني مهارة الرضبة الساحقة يف الكرة الطائرة  

 لدى طالب املرحلة الثانوية بمحافظة شامل غزة

 

 د. عثامن عثامن اسامعيل العميص 

 أستاذ املناهج وطرق تدريس الرتبية الرياضية املساعد

  غزة  فلسطني -الكلية اجلامعية للعلوم التطبيقية 

  

 (م7/11/2017م  ؛   وقبل للنرش يف 19/9/2017يف   قدم للنرش)
 

 

 .الرضبة الساحقة -الطائرة الكرة  -التفاعيلالفيديو : املفتاحيةكلامت ال

هدفت هذه الدراسة التعرف إىل  فاعلية توظيف الفيديو التفاعيل لتحسني مهارة الرضبة :الدراسة ملخص

الب املرحلة الثانوية بمحافظة غزة ، ومقدار الفعالية التي يتصف هبا الساحقة يف الكرة الطائرة لدى ط

الفيديو التفاعيل يف تنمية تلك املهارة، واستخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج التجريبي ذو تصميم 

( طالبًا من مدرسة أمحد الشقريي الثانوية )أ( للبنني، تم ٣0املجموعتني، ومتثلت عينة الدراسة من )

(، وكانت أداة 2017، 201٦ارهم بطريقة قصدية، وهم األكثر متيزًا يف لعبة الكرة الطائرة لعام )اختي

الدراسة عبارة عن اختبار ملهارة الرضبة الساحقة القطرية، وتم تطبيق الربنامج من خالل رؤية الفيديو 

لساحقة القطرية حيث بلغت نسبة التفاعيل، وأثبتت النتائج فاعلية الفيديو التفاعيل يف تنمية مهارة الرضبة ا

%( كام يوجد فروق دالة إحصائيًا بني متوسط درجات املجموعة التجريبية واملجموعة 25٫٦٤التحسن )

الضابطة عىل القياس البعدي ولصالح املجموعة التجريبية، ومن أهم التوصيات إجراء املزيد من الدراسات 

دية واجلامعية األخرى ملعرفة فاعلية الفيديو التفاعيل يف الرتبية عىل باقي مهارات الكرة الطائرة واأللعاب الفر

 .الرياضية

 (هـ1٤٣9/م2018، جامعة امللك سعود، الرياض )121 -105، ص ص 2ع، 2م، علوم الرياضة والرتبية البدنيةجملة 
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Abstract: This study aimed at identifying the effectiveness of employing interactive video to develop 
she shell of smash in volleyball among secondary students in Gaza governorate and the rate of 
effectiveness related to interactive video in developing this skill. 
   The researcher used the experimental approach with two groups. Also ،the sample of the study 
consisted of (30) students from Ahmed El Shouqery secondary (A) school. The sample was chosen 
randomly who are the most distinguished in volleyball in (2016 – 2017). The tool of the study was 
about a test of shell of smash. 
The program was applied within watching the interactive video. The result showed that the video 
interactive has effectiveness in developing the shell of smash. 
    The percentage of improvement reached (%25,64). Also ،there are statistically significance 
differences in the mean of experiment group and control group on the post measurement in favor the 
control group. 
The researcher recommends to conduct more studies on the rest of other volleyball skills and other 
individual and group sports to identify the effectiveness of the interactive video in the physical 
education. 
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 مقدمة الدراسة:

يعد التقدم العلمي والتكنولوجيا الواسعة بني الدول 

رضورة حتمية، لكي تستطيع أن تواكب احلياة التكنولوجية، 

علمي السليم هو األساس يف التحقق من وأن األسلوب ال

النظريات العلمية املختلفة يف املجال الريايض، وأن أسلوب 

الصدفة ال جينى من ورائه إال التقدم املحدود، فكان ال بد من 

البحث الذايت واإلبداع واالبتكار، وتكوين شخصية منتجة 

للوصول إىل  تعتمد عىل طريقة التفكري وحل املشكالت،

حلقيقي من تطوير التعليم، وهو تنمية الفكر واالقتناع اهلدف ا

والفهم وربطه بالتطبيق العلمي وتكوين الشخصية العلمية من 

 خالل التعلم التكنولوجي.

وتعد تكنولوجيا التعليم أسلوبا للتفكري يتناول التعليم 

والتعلم، وهو أسلوب يتسم باملرونة واحلركة الدائمة وخيتص 

ج، وهي جمال يعمل عىل تسهيل تعليم بعملية تطوير املنه

األفراد من خالل التحديد املنظم والدقيق، وتطوير وتنظيم كل 

مصادر التعليم املتاحة فتكنولوجيا التعليم إحدى الكلامت 

متعددة املعاين، فهي تعني كل يشء ابتداء من استخدام جهاز 

إىل التقييم اجليد للدرس، والتحليل املنظم لعنارص العملية 

 (201٣لتعليمية. )إسامعيل ،ا

وقد أدرك اإلنسان منذ قديم الزمان أمهية احلواس يف 

التعليم رغم عدم معرفته باجلديد منها عن طريق استخدامها 

يف التعليم، فاستخدام اإلنسان البدائي اإلشارات وتعبريات 

الوجه واحلركات يف االتصال باآلخرين، ونقل أفكاره إليهم 

ى يف جمال الوسائل التعليمية البدائية، مما أدى يعترب له أمهية كرب

إىل العناية املتزايدة باستخدام تصنيفات الوسائل التعليمية 

كأداة تعليمية يف جمال الرتبية، وقد تبع ذلك عناية املربيني 

والباحثني بدراسة إمكاناهتم التعليمية وأسس استخدام تلك 

فعالية التعليم الوسائل لتحقيق األهداف التعليمية، وزيادة 

باستخدام املستحدثات احلديثة واالستفادة من التقدم 

التكنولوجي لتلك املستحدثات ومنها الفيديو التفاعيل 

 (200٣)الشحات، 

 

كام أن الفيديو التفاعيل يساعد التالميذ عىل تعلم املهارات 

ملا له من مميزات تساعد عىل رسعة التعلم باإلضافة إىل أنه 

ىل ختزين عدد كبري من مقاطع الفيديو اخلاصة جيذب، ويعمل ع

باملهارة، وعرضها طبقًا لطلب التلميذ ملا يتوافق مع قدراته 

       (  2009اخلاصة )عبد العال، 

ويعد الفيديو التفاعيل هو أحد اساليب التكنولوجيا  

املتطورة والتي تتناول املعلومات السمعية والبرصية املناسبة 

ق مع ميوله واستجاباته يف التعلم، للطالب، والتي تتف

ويستطيع الفيديو التفاعيل عرض وتقديم املعلومات املناسبة 

للطالب بعدة اشكال، فهو يقدمها باستخدام لقطات الفيديو 

واالطارات الثابتة من نصوص ورسوم وختزين.) مصطفى ، 

2005) 

وبرزت الربامج التفاعلية كمنافس قوي يف تعلم املهارات 

إذ إهنا تعمل عىل إرشاك الطالب يف الدرس من خالل  احلركية؛

استثارة حواسه وزيادة دافعيته وتفاعله مع املهارة التي يراد 

تعلمها، وتوضيح األجزاء الصعبة من املهارة، وبيان األخطاء 

الشائعة والفنية للمهارة، وبذلك يصل الطالب إىل مميزات 

ع والدقيق، وقلة عالية يف األداء املهاري، وهو األداء الرسي

املحاوالت اخلاطئة وسهولة تنفيذ احلركات وانسيابيتهام،  

وكذلك ثبات مستوى األداء واالستعداد للمتغريات الطارئة) 

 (.2007شاكر ، 

إىل أن دور  (Edger ,2000)ويف هذا الصدد تشري باتريسا 

الربامج التفاعلية تتعاظم حني يتعلق األمر بتعلم املهارة 

 درس الرتبية الرياضية.احلركية يف 

الفيديو التفاعيل من االجتاهات احلديثة لتكنولوجيا  ويعد

وأحدث أدوات تفريد التعليم، وهو  التعليم؛ باعتباره أهم

نظام جيمع بني إمكانيات وخصائص الفيديو واحلاسوب، 

ويعتمد عىل أساس اخلصائص التفاعلية للحاسوب، بحيث 

حتكم املتعلم،  وب حتتاحلاسالفيديو وبرامج  تكون برامج

مصادر التعلم، أو اختيار  سواء يف التشغيل، أو احلصول عىل

 التتابعات املطلوبة من لقطات الفيديو، أو الصوت، أو

 (. 200٣وغريها )مخيس،  الصور الرسوم، أوالنصوص، أو 
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واإلمكانية الثانية لربنامج الفيديو التفاعيل قدرته عىل أن 

ة التعليمية حيث يقوم بدور إرشاد يتفاعل املتعلم مع املاد

وتوجيه الطالب نحو التعلم الفعال، ونجد أن التخطيط 

لربنامج الفيديو التفاعيل يتضمن وسائل التوجيه جلذب انتباه 

الطالب، فهو بذلك يضع الطالب يف حالة تفاعل مستمر مع 

الربنامج أثناء عرض املادة التعليمية، واإلمكانية الثالثة 

يديو التفاعيل تقديم عملية التغذية الراجعة بطريقة لربنامج الف

متواصلة، ويمكن تزويد املتعلمني بوسائل اإلثارة وطرق 

اإلرشاد وغريها حتى يصل املتعلم إىل أفضل قدر من التعلم 

  ( .2009)غنيم، 

 التي يواجههاوالفيديو التفاعيل يزيد فهم الصعوبات 

جاع تلك الطالب أثناء التطبيق وذلك من خالل اسرت

املهارات، ومشاهدهتم لبعض الالعبني املتميزين أثناء 

املباريات العاملية، ويكون أكثر واقعية يف التعلم من الطرق 

التقليدية، ومتنح الطريقة التفاعلية للفيديو الطالب فرصة 

املتعلم للسيطرة واملشاركة االجيابية وتعنى التفاعلية وجتاوب 

 (.2012محدان ،)

ت الفيديو التفاعيل يف حتقيق بيئة تعليمية فردية وتعد إمكانا

الربنامج عىل إثارة دافعيه املتعلم وعىل جذب  يف قدرةتتمثل 

حيث يستطيع برنامج  -انتباهه ولفت نظره عىل حد سواء 

الفيديو التفاعيل استغالل الكثري من السامت واملالمح الفنية 

رة املرئية عىل التي تناسب املعرفة عند املتعلم مع تكامل الصو

شاشة الكمبيوتر، والتي بدورها تقدم قاعدة أساسية للتعلم 

للمتعلمني  من خالل نظام يعمل عىل تقديم دروس تعليمية

 بعد أن يتم تسجيلها عىل رشيط فيديو. 

الفيديو التفاعيل بتكنولوجيا تتيح للمتعلم  كام يتمتع

يو أسئلة بواسطة الفيد مشاهدة تتابعات الفيديو، ثم طرح

التفاعيل، وهنا يستقبل ويدخل استجابات للمتعلم، حيث 

يعمل عىل تقسيمها، ثم يدخل تغذية راجعة وتعزيزًا فوريًا، مع 

باستجابة املتعلم، وخاصة يف األلعاب اجلامعية مثل  االحتفاظ

لعبة الكرة الطائرة ؛ حيث متتاز لعبة الكرة الطائرة باملقدرة 

وهو ما يميز قدرة الالعب عىل  الفردية ) املهارات الفردية (،

احراز النقاط يف أي وقت من أوقات املباراة، وحتت أي ظرف 

من ظروف املباراة، لتحقيق أفضل النتائج يف الظروف املختلفة 

كام تعددت وتنوعت طرق التدريب يف الكرة الطائرة، و لكن 

معظمها كان ملهارة الرضبة الساحقة القدر األكرب من األمهية 

 امم.واالهت

وأشار العديد من املتخصصني يف رياضة الكرة الطائرة بأن 

اهلجوم ركيزة الفوز األساسية يف األلعاب املختلفة بشكل عام 

ويف الكرة الطائرة بشكل خاص، فالرضبة الساحقة تعترب من 

أقوي األسلحة اهلجومية التي يمتلكها الفريق فهي تشبه يف 

  Laios)،2004م واليد. )تأثريها تسـجيل األهداف يف كرة القد

فالرضبة الساحقة من املهارات األساسية اهلجومية التي  

جيب عىل كل ضارب إتقاهنا بشكل جيد، فقد تتأثر فاعليتها 

باالرتقاء الذي يصل إليه الضارب، أي أنه كلام زاد ارتقاء 

الضارب زادت فرصته يف تنفيذ رضبات هجومية ناجحة، 

ميز أداؤها بالقدرات البدنية فتأثريها قوي وملحوظ حيث يت

املميزة؛ وذلك بغرض استخدامها يف املباريات التي تكثر فيها 

أخطاء الفريق املنافس يف مهاريت حائط الصد ودفاع امللعب، 

 وهلذا يمكن أن حتدث فارقًا بني اهلزيمة والنرص.

ومع أمهية الفيديو التفاعيل يف الرتبية الرياضية اال أن 

التي تناولت هذا املوضوع قليلة، وقام  الدراسات العلمية

الباحث بمراجعة جمموعة من الدراسات التي تعرضت هلذا 

املوضوع )الفيديو التفاعيل( وما يتعلق به هبدف إثراء هذه 

الدراسة، واالستفادة منها يف بناء أداة الدراسة وتفسري 

 Dina نتائجها. ومن هذه الدراسات دراسة دينا متويل )

Metwaly, 2016)   والتي هدفت التعرف اىل أثر استخدام

الوسائط املتعددة يف تعلم املهارات األساسية يف السباحة لدى 

( 2015طالب الرتبية الرياضية، وجاءت دراسة شبحي )

هبدف التعرف إىل أثر الفيديو يف تنمية كفاءة التدريس ملادة 

للتعرف  (201٣) الرتبية الرياضية، وسعت دراسة إسامعيل

أثر توظيف الفيديو التفاعيل يف حتسني مهارة التصويب يف  إىل 

كرة السلة لدى الالعبني الناشئني بمحافظات غزة، وسعت 

للتعرف إىل أثر الربنامج املقرتح  (2009) دراسة حسب اهلل

برنامج حاسب آيل يف األداء املهارى واملعريف للتالميذ، 

نامج التعرف إىل تأثري بر (2009) وحاولت دراسة غنيم
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باستخدام الوسائط املتعددة التفاعلية عىل الدافعية والتحصيل 

املعريف ومستوى األداء املهاري احلركي للمبتدئني يف رياضة 

 & Russell)(2008املالكمة، وجاءت دراسة روسيل ونوتن )

Newton)   بغرض التعرف إىل اآلثار النفسية قصرية املدى

زا  والرتكيز لدى الشباب، لتكنولوجيا الفيديو التفاعيل عىل امل

( دراسة هدفت التعرف إىل تأثري 200٦) Faddeوأجرى  فادى 

تدريبات الفيديو التفاعيل عىل اإلدراك وصناعة القرار يف 

بدراسة هدفت التعرف  ( 200٤) رياضة البيسبول، وقام جزر

إىل  تأثري الربنامج التعليمي  باستخدام احلاسب اآليل عيل 

ملعريف وأداء بعض املهارات األساسية يف مستوي التحصيل ا

( 200٤) الكرة الطائرة أما دراسة عبد الرمحن وعبد العزيز

فهدفت التعرف إىل  تصميم وإنتا  برجمية حاسب آيل  تعليمية 

باستخدام تقنية الفيديو التفاعيل ومعرفة تأثريها عىل تعلم 

ة مهارة دفع اجللة بدرس الرتبية الرياضية لتالميذ املرحل

 الثانوية.

 

 :مشكلة الدراسة

من خالل خربة الباحث يف العملية التدريسية والتدريبية، 

الحظ وجود ضعف يف االهتامم بالطرق احلديثة للتدريب، 

وقصور يف مستوى أداء مهارة الرضبة الساحقة لفرق قطاع 

الطالب الناشئني ألهنا مهارة متثل صعوبة عالية يف األداء، وملا 

بالغة من حيث كسب املباراة وحتقيق الفوز مما هلا من أمهية 

انعكس سلبًا عىل أدائهم، فال يستطيعون تأديتها بالشكل الفني 

الصحيح، ولقد اختار الباحث فئة الطالب لغرس األسس 

الصحيحة والطرق املثالية ملهارة الرضبة الساحقة من خالل 

 التأثر بطالب مميزين يؤدون مهارة الرضبة الساحقة بطريقة

نموذجية، وذلك عن طريق الفيديو، وبالتايل يرى الطالب 

هؤالء الطالب وهم يؤدون الرضبة الساحقة، وبالتايل يستفيد 

الطالب  من هؤالء الطالب، وبذلك  يمكن احلصول عىل 

 نتائج إجيابية.

 

 :أمهية الدراسة

 تكمن أمهية الدراسة من خالل اآليت:

 حدود علم تكمن أمهية الدراسة يف كوهنا األوىل يف -1

التي تتناول موضوع فاعلية توظيف الفيديو  -الباحث 

ة الرضبة الساحقة يف الكرة الطائرة لدى مهارالتفاعيل لتحسني 

 طالب املرحلة الثانوية بمحافظات غزة.

قد يفيد استخدام الفيديو التفاعيل الالعبني الناشئني  -2

 يف إتقان مهارة الرضبة الساحقة.

يه الفيديو التفاعيل يف حتسني تقديم برنامج يستخدم ف -٣

 وتطوير املهارات يف لعبة الكرة الطائرة. 

 

 الدراسة:فروض 

 هدفت الدراسة إىل التحقق من صحة الفرض اآليت: 

قد حتقق فاعلية توظيف الفيديو التفاعيل حجم أثر  -1

( يف حتسني مهارة الرضبة 0٫1٤كبري بقوة مربع آيتا )

طالب املرحلة الثانوية الساحقة يف الكرة الطائرة لدى 

 بمحافظات غزة.

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   -2

(α ≤ 0,05 بني )طالب املجموعة  متوسط درجات

طالب املجموعة الضابطة  ومتوسط درجاتالتجريبية 

عىل القياس البعدي ملهارة الرضبة الساحقة ولصالح 

 املجموعة التجريبية.  
 

 : حدود الدراسة

 قترصت الدراسة احلالية عىل احلدود اآلتية:ا

مدرسة الشقريي الثانوية )أ( للبنني بمحافظة احلد املكاين: 

 شامل غزة.

تم تطبيق أداة الدراسة يف الفصل الدرايس احلد الزمني: 

 (.2017- 201٦األول من العام )

عينة من طالب املرحلة الثانوية، والبالغ  احلد البرشي:

 (.19 – 1٦، وترتاوح أعامرهم ما بني )( طالباً ٣0عددهم )
 

 مصطلحات الدراسة 

 الفاعلية:

)عوض،  "هي إنجاز نتائج مؤثرة بأقل جهد ممكن"

2005). 
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 :الفيديو التفاعيل

ويعرف مهدى سامل الفيديو التفاعيل عىل أنه هو نظام 

للتعليم الفردي ينتج عن طريق اتصال جهاز الفيديو ذي 

 randomالوصول العشوائي الرشيط أو األسطوانة ذات 

access  عن طريق بنيةinter face  متكن من دمج املواد

التليفزيونية املخزنة عىل رشيط الفيديو أو األسطوانة مثل 

برامج احلاسب التعليمية املقدمة بواسطة احلاسوب ويتبنى 

 (.        2002الباحث هذا التعريف. )سامل ،

يتيح  رة عن نظامعبا "إجرائيًا بأنه  ويعرفه الباحث

للمتعلم فرصة التفاعل مع الربنامج املوجود عىل أساس 

اخلصائص التفاعلية للكمبيوتر، للحصول عىل مصادر متعددة 

للتعلم يف وقت قليل حتت حتكم املتعلم بطريقة تسمح له بتعلم 

أفكار واكتساب خربات جديدة يف موقف تعليمي عن الرضبة 

  "الساحقة

والدقة يف أداء عمل من األعامل مع هي الرسعة  :املهارة

 (.2000التكيف للمواقف املتغرية. )أبو جادو، 

 الرضبة الساحقة:

هي عبارة عن رضب الكرة بإحدى اليدين بالقوة "

ملرورها بالكامل فوق احلافة العليا للشبكة وتوجيهها إىل 

حسب اهلل وآخرون، ). ”ملعب املنافس بطريقة قانونية

1998) 

  :الثانويةطالب املرحلة 

 أعامرهم يدرسون باملرحلة الثانوية ويبلغ هم الطالب"

مدرسة أمحد الشقريي  يف واملسجلون سنة 19 -1٦بني 

 العايل والتعليم الرتبية لوزارة والتابعة الثانوية )أ( للبنني

 ."201٦/2017بمحافظة شامل غزة للعام الدرايس 

 

 إجراءات الدراسة

   منهج الدراسة:

ث املنهج التجريبي وذلك ملناسبته طبيعة استخدم الباح

عينة الدراسة وأهدافها، كام اختار الباحث إحدى تصميامته 

 وهو التصميم التجريبي ذو املجموعتني مع القياس البعدي. 

 جمتمع الدراسة:

يتألف جمتمع الدراسة من طالب املرحلة الثانوية بمدرسة 

امرهم ما بني الشقريي الثانوية )أ( للبنني الذين ترتاوح أع

( 50( سنة، ويامرسون لعبة الكرة الطائرة وعددهم )19-1٦)

 طالبًا. 

 عينة الدراسة:

( طالبًا من ٣0أجريت الدراسة عىل عينة قصدية قوامها )

طالب املرحلة الثانوية بمدرسة الشقريي الثانوية )أ( للبنني 

(، ومتثلت عينة الدراسة بنسبة 2017-201٦للعام الدرايس )

 من املجتمع األصيل.%( ٦0)

 

 أسباب ورشوط اختيار العينة: 

تصنيف العينة كفريق من الفرق الرياضية ضمن  -1

 مسابقات وزارة الرتبية والتعليم للكرة الطائرة.

مل يتعرضوا ألي برنامج تعليمي آخر حتى يتم ضبط  -2

 املتغريات الدخيلة لدهيم.

 التدريب.انتظام الالعبني يف  -٣

ة التجريبية يف املتغريات التجانس بني أفراد العين -٤

العمر، العمر التدريبي، الطول، (البارامرتية: )معدالت النمو( 

القدرة -القدرة العضلية للرجلني): الوزن( واملتغريات البدنية

-املرونة اخللفية-مرونة الكتفني-الرشاقة-العضلية للذراعني

الرسعة احلركية( واملتغري املهاري )مهارة الرضبة -الدقة

 .ة القطرية(الساحق

 
 جتانس وتكافؤ عينة الدراسة:

للتأكد من وقوع أفراد العينة حتت املنحنى االعتدايل قام 

الباحث بإجراء التجانس بني أفراد عينة الدراسة يف بعض 

وقد تم ذلك من خالل إجياد املتوسط ، املتغريات املختارة

احلسايب والوسيط واالنحراف املعياري واستخرا  معامل 

 ( يبني جتانس عينة الدراسة.1ء واجلدول )االلتوا
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 (٣٠)ن=  .      جتانس واعتدالية عينة الدراسة الكلية يف كل من متغريات معدالت النمو واملتغريات البدنية واملتغري املهاري (. ١) اجلدول

 املتغريات م
وحدة 

 القياس

املتوسط 

 احلسايب
 الوسيط

االنحراف 

 املعياري

معامل 

 االلتواء

 0٫٦8٤ 0٫7٤٦ ١٧ 17٫٦0 سنة لعمر الزمنيا 1

 0٫889 0٫٣٣٤ 1٫٣ 1٫٣2 سنة العمر التدريبي 2

 17٫058- 2٫59٤ ١٧٨ 77٫٤0 سم الطول ٣

 0٫00٣- ٣٫0٣0 ٧٦ 7٦٫70 كجم الوزن ٤

 أوالً: املتغريات البدنية:

1 
قوة مميزة بالرسعة )القدرة العضلية 

 للرجلني(
 0٫218 2٫820 ٣9 ٣9٫90 سم الوثب العمودي من احلركة

2 
قوة مميزة بالرسعة )القدرة  العضلية 

 للذراعني(

رمي كرة طبية ألبعد مسافة بيد 

 واحدة.
 0٫020 0٫501 8٫77 8٫71 مرت

 0٫051- 5٫081 27 27٫80 ثانية 9+٣+٦+٣+9اجلري خمتلف األبعاد.  الرشاقة ٣

 مرونة الكتفني ٤
رفع الذراعني بالعصا من أمام اجلسم 

 للخلف.
 0٫115- 5٫1٣5 7٦٫5 7٤٫٣٣ سم

 0٫077- 0٫٣٣2 ٤٫88 ٤٫89 سم ثني اجلذع خلفًا من الوقوف. مرونة اجلذع اخللفية 5

 الرسعة احلركية ٦
اختبار نيلسون لالستجابة احلركية 

 االنتقائية.
 0٫18٣ 0٫٣٤٤ 10٫٦2 10٫72 ثانية

 0٫090 0٫257 1٫٦ 1٫٦2 درجة التصويب عىل املستطيالت املتداخلة. الدقة 7

 ثانيًا : املتغري املهاري:

 0٫٤0٤- 2٫07٦ 5 5٫00 درجة الرضبة اهلجومية القطرية 1

 

يوضح اجلدول السابق التوصيف اإلحصائي ومعامل 

االلتواء لعينة الدراسة، يف املتغريات قيد الدراسة التي ترتاوح 

( مما يشري إىل اعتدالية توزيع 0٫889 – 1٫058-ما بني )

 ك املتغريات.العينة يف تل

ضبط متغريات الدراسة معدالت النمو واملتغريات البدنية 

 املهاري:واملتغري 
 

 (٣٠ن= )  .      تكافؤ العينة وداللة الفروق بني املجموعة الضابطة والتجريبية يف املتغريات البارومرتية )واملتغريات البدنية واملتغري املهاري . (٢اجلدول )

 املتغريات م
وحدة 

 اسالقي

 املجموعة التجريبية

 ١٥ن= 

 املجموعة الضابطة

 ١٥ن= 
الفرق بني 

 املتوسطني

قيمة)ت( 

 املحسوبة

مستوى 

 الداللة
 ع م ع م

 غري دالة 0٫881 0٫08٤ 0٫210 1٦٫12 0٫٣0٤ 1٦٫20 سنة العمر الزمني 1

 غري دالة 1٫٤٣2 0٫1٦٦ 0٫21٦ 1٫1٦0 0٫٣95 1٫٣27 سنة العمر التدريبي 2

 غري دالة - 1٫577 - 1٫0٦7 1٫٤7٤ 178٫20 2٫1٦7 177٫1٣ سم لالطو ٣

 غري دالة 0٫٦0٣ 0٫٦٦7 2٫8٦5 7٦٫9٣ ٣٫180 77٫٦0 كجم الوزن ٤

 غري دالة - 0٫118 - 0٫1٣٣ 2٫97٦ ٣9٫00 ٣٫20٤ ٣8٫87 سم قوة مميزة بالرسعة للرجلني 5

 غري دالة 0٫950 0٫172 0٫٤79 8٫5٤ 0٫512 8٫72 مرت قوة مميزة بالرسعة للذراعني ٦
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   . (٢) رقم اجلدول –تابع 

 املتغريات م
وحدة 

 القياس

 املجموعة التجريبية

 ١٥ن= 

 املجموعة الضابطة

 ١٥ن= 
الفرق بني 

 املتوسطني

قيمة)ت( 

 املحسوبة

مستوى 

 الداللة
 ع م ع م

 غري دالة - 0٫705 -1٫٣٣٣ ٤٫9٤0 28٫٤0 5٫٤05 27٫05 ثانية الرشاقة 7

 غري دالة 0٫200 0٫٤00 5٫592 7٤٫58 5٫٣51 7٤٫9٦٣0 سم الكتفنيمرونة  8

 غري دالة - 0٫99٦ - 0٫111 0٫٣18 ٤٫97 0٫290 ٤٫8٦ سم مرونة اجلذع اخللفية 9

 غري دالة 0٫082 0٫010 0٫٣0٤ 10٫٦٦ 0٫٣٦0 10٫٦7 ثانية الرسعة احلركية 10

 لةغري دا 0٫5٦2 0٫05٣ 0٫2٣7 1٫٦٣ 0٫281 1٫٦8 درجة الدقة 11

 غري دالة - 0٫1٣٤ - 0٫0٦7 1٫٣87 5٫7٣ 1٫٣٤5 5٫٦7 درجة الرضبة الساحقة 12

 ٢٫٦٧=  ٠٫٠١، وعند مستوى داللة ٢٫٠٤=  ٠٫٠٥( عند مستوى داللة ٢٨قيمة )ت( اجلدولية )درجات حرية= 
 

( عدم وجود فروق دالة إحصائيًا 2يتضح من اجلدول )

تغريات البارومرتية بني املجموعتني الضابطة والتجريبية يف امل

)معدالت النمو: العمر والطول والوزن( واملتغريات البدنية 

)القوة مميزة بالرسعة للرجلني، والقوة مميزة بالرسعة 

للذراعني، والرشاقة، ومرونة الكتفني، ومرونة اجلذع اخللفية، 

مما يدل عىل  األداء املهاري والدقة ومستوىالرسعة احلركية، 

 املتغريات. تكافؤمها يف هذه
 

 :أدوات الدراسة

استامرة استطالع رأي اخلرباء حول حتديد اختبارات -1

القدرات البدنية اخلاصة بمهارة الرضبة الساحقة واالختبار 

 (.٣املهاري لضبط املتغريات اجلدول )

 البحث  األولية لعينةاستامرة تسجيل البيانات -2

األولية  قام الباحث بإعداد استامرة تسجيل البيانات -٣

ألفراد عينة البحث وكذلك الدرجات اخلام اخلاصة بإجراء 

 -الطول)النمو التكافؤ بني أفراد العينة يف بعض متغريات 

 (.2العمر الزمني( ملحق ) -الوزن

 االختبارات البدنية واملهارية:

بعد االطالع عىل العديد من املصادر واملراجع وإجراء 

فيام خيص االختبارات البدنية  املقابالت مع اخلرباء واملختصني

واملهارية، تم اختيار عدد من االختبارات ووضعها يف استامرة 

( اختبارًا 22( عنارص بدنية حتتوي عىل )5خاصة تضم )

للقدرات البدنية اخلاصة بمهارة الرضبة الساحقة، وكذلك 

تضم اختبارين ملهارة الرضبة الساحقة يف الكرة الطائرة؛ تم 

( خرباء وارتىض الباحث أن يكون 10) عرضها عىل عدد

سنة يف جمال  15اخلبري أستاذ جامعي وخربته ال تقل عن 

ختصصه مناهج وطرق التدريس وجمال الكرة الطائرة، وكانت 

نتائج استطالع رأي اخلرباء يف االختبارات البدنية واملهارية كام 

 ( .٣هو موضح يف اجلدول )

 

 ١٠ن=    .              راء ابخاراء حول اختيار اختبارات القدرات البدنية واملهارية ابخاةة بمهارة الرضبة الساحقةالنسبة املئوية آل. (  ٣اجلدول ) 

 م
املتغري 

 البدين

العنارص املنبثقة عن 

 املتغري البدين
 االختبارات البدنية

 النسبة املئوية رأي ابخبري     

 موافق
غري 

 موافق
 موافق

غري 

 موافق

1 

وة الق

 املميزة

 بالرسعة

 

 القدرة للرجلني

  100  موافق الوثب العمودي من احلركة.

  90  موافق الوثب العمودي من الثبات.

  ٦0  موافق الوثب العريض من الثبات.

 

 القدرة  للذراعني

 

 

 

 

 

 

 

 العضلية للرجلني

  90  موافق طوالً. كغم باليدين من اجللوس ٣رمي كرة طبية 

  100  موافق رمي كرة طبية ألبعد مسافة بيد واحدة.
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  . (  ٣اجلدول )  -تابع 

 م
املتغري 

 البدين

العنارص املنبثقة عن 

 املتغري البدين
 االختبارات البدنية

 النسبة املئوية رأي ابخبري     

 موافق
غري 

 موافق
 موافق

غري 

 موافق

 املرونة 2

 ع اخللفيةمرونة اجلذ
  90  موافق ثني اجلذع خلفًا من الوقوف.

  90  موافق رفع اجلذع خلفًا من االنبطاح.

 مرونة الكتفني
  90  موافق رفع املنكبني خلفًا من االنبطاح.

  100  موافق رفع الذراعني بالعصا من أمام اجلسم للخلف.

 الرسعة احلركية الرسعة ٣

  90  موافق السلة.رسعة دوران الذراع حول 

  90  موافق رسعة قبض وبسط املنكب وامللحق )نقل املكعبات(.

  90  موافق اختبار نيلسون لالستجابة احلركية االنتقائية.

٤ 

 

 الرشاقة

 

  90  موافق اجلري متعدد االجتاهات.

  90  موافق ملس املستطيالت األربعة.

  70  موافق .مناجلري الزجزاجي بني احلواجز بالز

  70  موافق اجلري اللولبي .

  ٦0  موافق اجلري االرتدادي اجلانبي .

  100  موافق .9+٣+٦+٣+9اجلري خمتلف األبعاد 

  ٦0  موافق م مكوكي. x 9 ٦اختبار 

 الدقة 5

  90  موافق التصويب عىل الدوائر املتداخلة.

  100  وافقم التصويب عىل املستطيالت املتداخلة.

  80  موافق رضب الكرة إىل مركز حمدد عىل هدف صغري

 مهارة الرضبة الساحقة ٦
  90  موافق حماوالت(10اختبار الرضب الساحق.)الرضبة املستقيمة()

  100  موافق حماوالت(10اختبار الرضب الساحق.)الرضبة القطرية()

 

رباء حول ( النسبة املئوية آلراء اخل٣يتضح من اجلدول )

اختبارات القدرات البدنية اخلاصة بمهارة الرضبة الساحقة 

واالختبار املهاري للرضبة الساحقة حيث أن اخلرباء تم 

واحد ( اختبارات بدنية واختبار مهاري 7اتفاقهم عىل عدد )

% 100و% كأصغر درجة، ٦0 النسبة املئوية ما بني وانحرصت

 حققت نسبةكأكرب درجة، وارتىض الباحث االختبارات التي 

 %( فأكثر لقبول االختبارات وهي كاآليت:90)

 القدرة العضلية للرجلني.  -1

 القدرة العضلية للذراعني. -2

 الرشاقة. -٣ 

 مرونة الكتفني. -٤

 املرونة اخللفية. -5

  الدقة.-٦

 الرسعة احلركية.-7

 الرضبة الساحقة القطرية(. االختبار املهاري )مهارة -8

 املعامالت العلمية لالختبارات البدنية واالختبار املهاري:

سعى الباحث إىل اعتامد األسس العلمية يف عملية      

تطبيق االختبارات عىل الرغم من كوهنا اختبارات مقننة 

 لغرض حتديد مدى عملية هذه االختبارات املختارة.

 املحكمني:ةدق 

االختبارات اعتمد الباحث عىل صدق  للتأكد من صدق

املحكمني إذ أنه اعتمد بصورة أساسية عىل مدى إمكانية متثيل 
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االختبار للمواقف واجلوانب التي يقيسها متثياًل صادقًا 

ومتجانسًا لتحقيق اهلدف الذي وضع من أجله، وتم حتديد 

أهداف االختبارات بشكل واضح وتفصييل، لذا قام الباحث 

ارات املقرتح استخدامها يف جتربة البحث عىل بعرض االختب

( يف جمال املناهج 1جمموعة من اخلرباء واملختصني، ملحق )

وطرق التدريس وجمال تدريب الكرة الطائرة ؛ إلبداء آرائهم 

ومقرتحاهتم؛ وقد أمجعوا بأن هذه االختبارات تعكس الواقع 

 عدد من احلركي واملهاري املراد قياسه، وتم االعتامد أيضًا عىل

 املصادر التي أثبتت أن هذه االختبارات تقيس هذه الصفة .  

 الصدق الذايت لألداة )اختبارات البحث(:

املهاري  ات البدنية واالختبارقام الباحث بتطبيق االختبار 

املتمثل يف الرضبة الساحقة القطرية، وذلك عىل عينة 

والبالغ  من غري العينة األصلية، البحث،استطالعية من جمتمع 

طالب من نفس املرحلة العمرية والوزن  (10)عددها 

وحتى  15/9/201٦والطول وذلك من تاريخ 

20/9/201٦. 

أعيدت االختبارات عىل نفس املجموعة بفاصل زمني  

أيام بني التطبيقني وتم إجياد الصدق من خالل حساب  ٦قدره 

ثم  اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات الناتج من تطبيق االختبار

( يوضح املعامالت العلمية لصدق ٤إعادة تطبيقه، واجلدول )

 االختبارات.

 

 ١٠ن=   .              معامالت الصدق الذايت لالختبارات البدنية واالختبار املهاري. ( ٤) اجلدول                   

 مستوى الداللة معامل الصدق الذايت املتغريات

 0٫01دالة عند  0٫972 قوة مميزة بالرسعة للرجلني

 0٫01دالة عند  0٫95٦ قوة مميزة بالرسعة )القدرة  العضلية للذراعني(

 0٫01دالة عند  0٫9٦٦ الرشاقة

 0٫01دالة عند  0٫982 مرونة الكتفني

 0٫01دالة عند  0٫957 مرونة اجلذع اخللفية

 0٫01دالة عند  0٫9٣5 الرسعة احلركية

 0٫01دالة عند  0٫987 الدقة

 0٫01دالة عند  0٫985 بة الساحقة القطريةالرض

 

( أن معامل الصدق لالختبار ٤يتضح من اجلدول )

(، وهي قيمة مرتفعة تدلل عىل أن املقياس 0٫985) املهاري

 يتسم بدرجة جيدة من الصدق الذايت.

 :ثبات االختبارات

قام الباحث بحساب معامل الثبات باستخدام طريقة 

( ثم إعادة تطبيقه 201٦-9-15)تطبيق االختبار بتاريخ 

بني  ستة أيام( بفاصل زمني قدره 201٦-9-20بتاريخ )

  (Test- Retest)التطبيقني عىل نفس العينة االستطالعية 

، وهي من جمتمع البحث، ومن ( طالب10)وعددها 

خار  عينة البحث األصلية املتمثلة يف طالب املرحلة الثانوية 

ة )أ( للبنني، مع مراعاة توحيد بمدرسة أمحد الشقريي الثانوي

نفس ظروف القياس وباستخدام نفس األدوات واملساعدين، 

وتم حساب معامل االرتباط بني التطبيقني األول والثاين 

( يوضح 5باستخدام معامل االرتباط بريسون واجلدول )

 معامالت الثبات لالختبارات البدنية واالختبار املهاري

: 
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 ١٠ن=  .              املهاري  ات البدنية واالختبارثبات إعادة التطبيق لالختبار معامالت. ( ٥) اجلدول

 املتغريات
وحدة 

 القياس

 القياس البعدي القياس القبيل
معامل 

 الثبات

مستوى 

 الداللة
املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

 0٫01 0٫91٤ 2٫٤٣ ٤1٫50 2٫79 ٤1٫17 سم قوة مميزة بالرسعة للرجلني

 0٫01 0٫9٣٤ 0٫2٤ 8٫15 0٫29 8٫25 سم (للذراعني القدرة العضليةقوة مميزة بالرسعة )

 0٫01 0٫9٦5 1٫87 27٫50 1٫87 27٫٦0 مرت الرشاقة

 0٫01 0٫91٦ ٣٫7٤ 7٤٫٦٣ ٣٫71 7٤٫٣0 ثانية مرونة الكتفني

 0٫01 0٫87٤ 0٫55 ٤٫52 0٫82 ٤٫80 سم مرونة اجلذع اخللفية

 0٫01 0٫97٤ 0٫52 10٫79 0٫٤1 10٫87 سم الرسعة احلركية

 0٫01 0٫910 0٫2٤ 1٫70 0٫11 1٫80 ثانية الدقة

 0٫01 0٫971 1٫15 9٫٣0 1٫2٤ 9٫٤ درجة الرضبة الساحقة القطرية

 ٠٫٧٠٨= ٠٫٠١، وعند مستوى ٠٫٥٧٦= ٠٫٠٥( عند مستوى ٩قيمة ر اجلدولية )درجات حرية= 

 

( أن معامالت االرتباط بني درجات 5ن اجلدول )يتضح م

( ، وهي 0٫971التطبيقني األول والثاين لالختبار البدنية املهاري )

 قيم مرتفعة تدلل عىل أن املقياس يتسم بدرجة جيدة من الثبات.

 بناء برنامج الفيديو التفاعيل املقرتح:

قام الباحث بوضع األهداف العامة للربنامج يف هدفني 

 ومها:

: ويتضمن اكساب الطالب املعلومات من هدف معريف

مفاهيم وحقائق مرتبطة بأمهية مهارة الرضبة الساحقة وتأثريها 

عىل األداء وعىل نتيجة املباريات ودورها املهم يف إحراز الفوز 

 املباريات. يف

: ويشمل اكتساب الطالب )املجموعة مهاريهدف 

مهارة الرضبة  التجريبية( الطريقة الصحيحة وكيفية أداء

الساحقة بالطريقة النموذجية التي يؤدهيا العبني مميزين وهم 

نجوم يف الدوري اإليطايل بعد االنتهاء من مشاهدة الدوري 

( م قام الباحث باختيار أفضل 201٦ - 2015اإليطايل لعام )

الالعبني الذين يؤدون مهارة الرضبة الساحقة بطريقة نموذجية 

ء الالعبني بحيث جيعل الطالب هذا مع مراعاة نجومية هؤال

 الالعب مثاًل له عند تطبيقه للمهارة. 

 أسس وضع برنامج الفيديو التفاعيل:

 .حتقيق األهداف التي وضع من أجلها 

 .مناسبة حمتوى الربنامج للمرحلة السنية 

 .حتديد مهارة الرضبة الساحقة لطالب لعبة الكرة الطائرة 

 وأزمنتها. حتديد حمتوى الوحدات التعليمية 

  مراعاة الفروق الفردية بني الطالب وعوامل األمن

 والسالمة.

  أن يتميز الربنامج بالتدر  من السهل اىل الصعب

 والتنويع والتشويق.

 .أن حيقق مبدأ التفاعلية بني الطالب والربنامج 

 الارنامج:االمكانات الالزمة لتنفيذ 

 .أجهزة حاسوب 

 .الربجميات التعليمية 

  بالكرات.الطائرة جمهز جتهيز كامل ملعب الكرة 

زمن وعدد الوحدات التعليمية لارنامج الفيديو التفاعيل  

 التعليمي:

اتفقت الدراسات التي متت يف الكرة الطائرة عىل أن 

طالب هذه املرحلة حيتاجون اىل ممارسة األنشطة التي تتيح 
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للطالب فرصة بذل أقىص ما يمكن من الوقت املخصص من 

وبناء عىل استطالع رأي  واحليوية،تتسم بالنشاط  خالل أنشطة

%( فام فوق يتفق عىل أن زمن 80اخلرباء تبني أن ما نسبته )

 ( وحدات أسبوعيًا.٣بواقع ) ( دقيقة90الوحدة التعليمية )

وبناء عىل ما سبق وما قام به الباحث من مسح مرجعي 

 للدراسات والبحوث التي تناولت تصميم الربامج التعليمية،

( أسابيع، وعدد 8فقد حدد الباحث مدة الربنامج شهرين )

( وحدات تعليمية أسبوعيًا ٣مرات التدريب األسبوعية )

 ق(. 90وحدة تعليمية، وزمن الوحدة ) 2٤بواقع 

 :مكونات الوحدة التعليمية

ق(، وتتضمن هتيئة وجتهيز لكافة /2)املقدمة   -1

 األدوات وأيضًا لتسجيل احلضور.

ق(، ويشتمل عىل مترينات مرونة  /2٣)اإلمحاء   -2

حساس أيضًا يشتمل عىل مترينات اإل اجلسم،وإطالة لتهيئة 

 بالكرة.

ق(، ويشتمل عىل مشاهدة  /٦0)اجلزء الرئيس   -٣

مقاطع الفيديو التفاعيل ملهارة الرضبة الساحقة املراد حتسينها، 

ثم إعطاء جمموعة متنوعة من التمرينات اخلاصة بمهارة 

 .الرضبة الساحقة

ق(، ويتضمن مترينات هتدئة  /5)اخلتام   -٤

 وذلك الستعادة اجلسم حلالته الطبيعية. واسرتخاء،

خطوات تطبيق القياسات واالختبارات وبرنامج الفيديو 

 التفاعيل التعليمي:

 ء أجريت الدراسة االستطالعية يف يوم االربعا

 م. 201٦-9-15املوافق 

  إجراء القياس القبيل للرضبة الساحقة القطرية عىل

 م. 201٦-9-21عينة الدراسة يوم االثنني املوافق 

  مشاهدة الفيديو التفاعيل ملهارة الرضبة الساحقة القطرية

م  2015/201٦التي تم اختيارها من الدوري اإليطايل لعام 

 حة وناجحة.وحتليلها وكيفية أدائها بطريقة صحي

  الساحقة قبل أن يشاهد الطالب مهارة الرضبة

 لكيأنفسهم وهم يؤدون مهارة الرضبة الساحقة،  يشاهدون

يرى الالعب نفسه أوال وهو يصوب، ومن ثم يشاهد الطريقة 

 الصحيحة لعملية الرضبة الساحقة من العبني مميزين.

  تطبيق برنامج الفيديو التفاعيل ملهارة الرضبة

م حتى  5/10/201٦كان يف الفرتة من  الذيوالساحقة 

( أسابيع 8واستغرق تطبيق الربنامج ) م28/11/201٦

 /90( وحدات تعليمية أسبوعيًا وزمن كل وحدة )٣بواقع )

 ق(.  

 وبيان نقاطالفورية لكل جزئية  التغذية الراجعة 

عرض املادة التعليمية واإلمكانية  أثناء الضعف ونقاط القوة

بطريقة متواصلة، ويمكن تقدم ج الفيديو التفاعيل الثالثة لربنام

تزويد املتعلمني بوسائل اإلثارة، وطرق اإلرشاد وغريها حتى 

 .املتعلم إىل أفضل قدر من التعلم يصل

  إجراء القياس البعدي للرضبة الساحقة القطرية عىل عينة

 م. 201٦-12-1 الدراسة بتاريخ

 
 املعاجلات اإلحصائية:

للتحقق من صحة الفروض استخدم الباحث األساليب   

 :اإلحصائية التالية

املتوسط احلسايب، والوسيط، واالنحراف املعياري،  

 ومعامل االلتواء.

معامل االرتباط بريسون للتأكد من الثبات، واجلذر  

 الرتبيعي للتأكد من الصدق.

ق للكشف عن داللة الفرو T. Testاختبار ت تست  

 بني متوسطات عينتني مرتبطتني ومستقلتني.

يتا: للتحقق من حجم أثر الربنامج يف حتسني إمربع  

  املهاري.املتغري 
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 نموذج من الوحدة التعليمية للدرس التقليدي

أجزاء 

 الدرس
 الزمن األنشطة )املحتوى( األهداف السلوكية

الوسائل 

واألساليب 

 والتشكيالت

األدوات 

 املستخدمة
 التقويم امج التعليمي املقرتحالارن

ي
يد
مه
الت
ء 
جلز
ا

 

أن ينشط الطالب  -

جهازيه الدوري 

 والتنفيس.

 

أن يتهيىء الطالب  -

ألداء األنشطة 

التعليمية والتطبيقية 

 للمهارة.

أن جيمع الطالب  -

بني الرسعة 

 والتوافق.

 املقدمة:

خرو  الطالب إىل ملعب 

الكرة الطائرة ألخذ احلضور 

لقيام بعملية والغياب ثم ا

 اإلمحاء

 اإلمحاء:

 اجلري املتنوع حول امللعب

  لعبة صغرية  : شمع شمس

 اإلعداد البدين:

ثني  ]. ثبات الوسطوقوف [

 الركبتني نصفاً.

تبادل لف اجلذع  ] أفقي جثو [

 جانبًا مع رفع الذراعني.

 ثني اجلذع أمامًا.] رقود [

ثني الذراعني ] انبطاح مائل [

 .والتصفيق باليدين

 ق /5

 

 

 

 

 ق /10

 قاطرتني

 )أسلوب أمر(

 

 

 

 

 

 قاطرات ٤

 )أسلوب أمر(

 

رة
طائ
 ال
ت
را
 ك
رة
فا
ص
   
   
ب 
يا
لغ
وا
ر 
ضو
حل
ل ا
ج
س

 

 

تقسيم الطالب حسب الفروق 

 الفردية يف املجموعات.

 تقسيم املهارة إىل أجزاء فرعية.-

تقديم التوجيهات الرضورية -

 للطالب أثناء وبعد تطبيق املهارة.

 السهل للصعب. التدر  من-

 تقديم التغذية الراجعة.-

تنوع املثريات السمعية 

 والبرصية.

استخدام التعزيز والتشجيع -

 والتحفيز أثناء التدريس.

استخدام القياس معرفة مدى -

 نجاح املهارة.

ربط املهارة احلالية باملهارات -

 السابقة.

التنوع يف طريقة وأسلوب -

 التدريس)التعلم باألقران(.

يم يف ظروف وأوقات التقو-

 خمتلفة.

 
 
 
 
 

 

 

املالحظة 

 واملتابعة

 

 

 

تصحيح 

 األخطاء

 

 

 

 

 

 املالحظة

وتصحيح 

 األخطاء

 

 

 

املتابعة 

 والتقويم

يس
رئي
 ال
زء
جل
ا

 

أن يشارك الطالب  -

زمالئه يف أداء 

 املهارة.

أن يتعرف عىل 

األخطاء الفنية 

 والقانونية

أن يوجه الرضب 

 الساحقة ملكان حمدد.

ق الطالب أن يطب-

مهارة الرضبة 

الساحقة بشكل 

 صحيح.

أن يطبق الطالب  -

مهارة الرضبة 

الساحقة بشكل 

صحيح من أماكن 

 خمتلفة.

 النشاط التعليمي:

وقوف الطالب بشكل مربع 

ناقص ضلع ليقوم املعلم برشح 

املهارة رشحاً فنياً وقانونياً 

وربطها باملهارات السابقة ثم 

تقديم نموذ  من املعلم ثم 

 لطالب.ا

 النشاط التطبيقي:

تقسيم الطالب إىل جمموعتني 

)قاطرتني( لتطبيق الرضبة 

الساحقة عىل الشبكة مع 

الرتكيز عىل توجيه الرضب من 

ارتفاعات خمتلفة إىل أماكن 

 حمددة يف امللعب.

 / ق5

 

 

 

 ق /20

 مربع ناقض ضلع

)االكتشاف 

 املوجه(

 

 

 )صفني متقابلني(

)التعلم 

 باألقران(.

 
جل
ا

ي
ام
خلت
ء ا
ز

 

أن يعمل الطالب 

 عىل هتدئة جسمه.

 النشاط اخلتامي:

ثني اجلذع  . فتحاً  وقوف [

أرجحة الذراعني ] أمامًا أسفًل 

 يف شكل ارتعايش.

امليش أمامًا مع  ] وقوف [

 مرجحة الذراعني جانباً عالياً.

 / ق5

 

 

 قاطرتني

 )أسلوب أمر(
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 عرض النتائج ومناقشتها:

األول ومناقشتها الذي ينص عىل  عرض نتائج الفرض .١

 أنه: 

قد حتقق فاعلية توظيف الفيديو التفاعيل حجم أثر كبري 

يف حتسني مهارة الرضبة الساحقة يف  (0٫1٤)بقوة مربع آيتا 

 الكرة الطائرة لدى طالب املرحلة الثانوية بمحافظات غزة.

للتحقق من هذا الفرض متت املقارنة بني متوسطي 

( عىل أداء مهارة 15فراد العينة )ن= درجات الالعبني أ

الرضبة الساحقة يف التطبيقني القبيل والبعدي، باستخدام 

اختبار )ت( للفروق بني متوسطات درجات عينتني مرتبطتني، 

 (:٦وذلك كام يبني اجلدول )

 

( وحجم التأثري لدى املجموعة التجريبية يف أداء  2معامل إيتا )داللة الفروق بني القياس القبيل والقياس البعدي وقيمة )ت( ونسبة التحسن ومربع . (٦اجلدول )

 (١٥)ن =  .               مهارة الرضبة الساحقة

 املتغري
 الفرق القياس البعدي التتبعيالقياس  القياس القبيل

 بني املتوسطني

 قيمة

 )ت(

نسبة 

 التحسن

مربع 

 إيتا

 2 

حجم 

 ع س ع س ع س التأثري

حقة الرضبة السا

 القطرية
 كبري 0٫٣8 25٫٦٤ 2٫٦٣ 1٫٤5٣ 1٫105 7٫120 1٫2٤7 ٦٫1٦1 ٣٫٣٤5 5٫٦٦7

 ٢٫٦٢=  ٠٫٠١، وعند مستوى داللة ١٫٧٦=  ٠٫٠٥( عند مستوى داللة ١٤قيمة )ت( اجلدولية )درجات حرية= 

 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية ٦يتضح من اجلدول )

اء مهارة الرضبة بني القياس القبيل والقياس البعدي يف أد

الساحقة قيد الدراسة للمجموعة التجريبية، فقد كانت قيمة 

( وهي أعىل من قيمة )ت( اجلدولية 2٫٦٣)ت( املحسوبة )

، 0٫01( مما يبني وجود داللة إحصائية عند مستوى 1٫7٦)

%(، كام أن قيمة مربع 25٫٦٤وأن نسبة التحسن بلغت )

ا يبني أن حجم (، مم0٫٣8معامل إيتا كانت كبرية وبلغت )

تأثري الربنامج املقرتح كان كبريًا عىل أداء مهارة الرضبة 

 الساحقة لدى أفراد العينة.

ويرجع الباحث هذه النتائج أيضًا إىل تقدم أفراد املجموعة 

التجريبية يف برنامج الفيديو التفاعيل املعد باحلاسوب إىل حتكم 

ي عدد يف رسعة عرض مقاطع الفيديو وتكرارها أل الباحث

من املرات، وكذلك الدقة يف طريقة العرض للربنامج، وهذا 

أدى اىل التصور احلركي الدقيق للمهارة نتيجة اقرتاهنا مع 

التعليق الصويت، والربط فيام بينها، وهو صاحب األثر الفعال 

،  يف عملية تصور وإدراك وفهم احلركة بصورهتا الصحيحة

السابقة التي أجريت  وتتفق النتائج السابقة مع الدراسات

 (201٣إسامعيل )ودراسة Metwaly (2016) (15 )كدراسة 

ودراسة حسب اهلل  (٦) (،2012ودراسة محدان ) (1)

عىل أن الفيديو التفاعيل أكثر جاذبية ومتعة ، (٤) (2009)

حيث يستمتع الالعب حني يشاهد هؤالء الالعبني، وبالتايل 

الفيديو التفاعيل يزيد من  يتمنى وحيلم بأن يكون مثلهم، كام أنه

فهم الصعوبات التي يواجهها الطالب أثناء التطبيق، وذلك 

من خالل اسرتجاع تلك املهارات ومشاهدهتم لبعض 

 الالعبني املتميزين أثناء املباريات العاملية.

 عرض نتائج الفرض الثاين ومناقشتها الذي ينص عىل أنه: 

 αى داللة )توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو

طالب املجموعة التجريبية بني متوسط  درجات  )  0,05≥

درجات طالب املجموعة الضابطة عىل القياس  ومتوسط

 البعدي ملهارة الرضبة الساحقة ولصالح املجموعة التجريبية.  

للتحقق من هذا الفرض متت املقارنة بني متوسطي 

( ٣0الضابطة )ن= والتجريبية  تنيب املجموعدرجات طال

عىل أداء مهارة الرضبة الساحقة يف التطبيق البعدي، باستخدام 

اختبار )ت( للفروق بني متوسطات درجات عينتني 

 (:7مستقلتني، وذلك كام يبني اجلدول )
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 داللة الفروق بني املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة يف القياس البعدي وقيمة )ت( . (٧اجلدول )

 (٣٠)ن =  .     مهارة الرضبة الساحقة ونسبة التحسن يف أداء

 املتغري

 

 قيمة املجموعة الضابطة املجموعة التجريبية

 )ت(
 نسبة التحسن

 ع س ع س

 ١٥٫٥٨ ٢٫١١ ١٫٣٦٦ ٦٫1٦ 1٫105 7٫120 الرضبة الساحقة القطرية

 ٢٫٧٦=٠٫٠١، وعند مستوى داللة ٢٫٠٤= ٠٫٠٥( عند مستوى داللة ٢٨قيمة )ت( اجلدولية )درجات حرية= 

 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية 7يتضح من اجلدول )

بني متوسطي درجات طالب املجموعة التجريبية واملجموعة 

الضابطة عىل القياس البعدي يف أداء مهارة الرضبة الساحقة 

ولصالح املجموعة التجريبية، فقد كانت قيمة )ت( املحسوبة 

( مما يبني 2٫0٤( وهي أعىل من قيمة )ت( اجلدولية )2٫11)

، وأن نسبة التحسن 0٫05وجود داللة إحصائية عند مستوى 

%(، مما يبني أن للفيديو التفاعيل أثرًا كبريًا عىل 15٫58بلغت )

 أداء مهارة الرضبة الساحقة لدى أفراد العينة التجريبية.

ويعزو الباحث ذلك بأن الفيديو التفاعيل يزيد فهم 

أثناء التطبيق وذلك من الصعوبات التي يواجهها الطالب 

خالل اسرتجاع تلك املهارات ومشاهدهتم لبعض الالعبني 

املتميزين أثناء املباريات العاملية، ويكون أكثر واقعية يف التعلم 

من الطرق التقليدية، ومتنح الطريقة التفاعلية للفيديو الطالب 

فرصة للسيطرة واملشاركة اإلجيابية وتعنى التفاعلية وجتاوب 

لم، وهى تسمح بمراعاة قدرات املتعلم يف تعلم تلك املتع

املهارات، كام أن الفيديو التفاعيل له تأثريًا مرئيًا جيعل التعلم 

أكثر جاذبية للطالب عند مشاهدة الالعبني األفضل واألكثر 

متيزًا يف العامل واملحاولة متثيلهم يف أداء تلك املهارات، وكذلك 

تعلمني من حيث مستوى يراعي الفروق الفردية بني امل

 املعلومات واملهارات، والرسعة يف عرضها،   كام أن الفيديو

 استجابات املتعلم ويعمل عىل تقسيمها ثم يف يدخل التفاعيل

يدخل تغذية راجعة وتعزيزًا فوريًا مع االحتفاظ باستجابته 

التعلم تبعا لقدراهتم  التفاعيل للطالب الفيديو يتيح ، و املتعلم

يسمح إلعادة والتعديل واملراجعة طبقا للرغبة، اخلاصة و

وعند استخدامه كوسيلة للرشح فانه يستطيع حث املحارض 

عىل العمل بدرجة أكثر قربًا من الطالب وتقليل احلاجة من 

يقدرون قيمة احلافز  تكرار الرشح، ويستمتع به الطالب حيث

 ركتهماملسموع املرئي الذي يوفره والطبيعة النشطة الفعالة ملشا

التفاعيل قادر عىل حتفز الطالب الذين  الفيديو بأنفسهم ،أي أن

مما  يظهرون شغفا وطريقة مسلية وممتعة ويتعلمون منها أكثر

 يتعلمون من الكتب الطرق التقليدية.

( 2015ويتفق الباحث مع دراسة كل من شبحي )

بأن  (1٣) ( 22009وغنيم )( ٤)(  2009وحسب اهلل )(10)

التعلم، ويف  التفاعيل عىل حتسني ستخدام الفيديوالزيادة يف ا

املشكالت واملهارات فـوق املعرفية، وأن التكامل  تعلم حل

خالل الفيديو التفاعيل  واملواد املقدمة من الفيديو بني صورة

 يزودنا بشكل مثايل وحقيقي للمهامت التعليمية التي تعمل عىل

قيقية واقعية، تقديم املعلومات واملهارات من خالل مواقف ح

خطة عمل هتدف إىل توجيه حماوالت الطالب نحو  كام يتضمن

املتعلم املطلوب تعزيزه، ويتجاوب املتعلم بالتحاور النشط مع 

درجة مناسبة من احلرية  املواد التعليمية املقدمة وإعطائه

التعلم، وأن مقدار التحكم الذي يعطى  للتحكم يف عملية

تكرار  تعلمني األولية، ويتوقف عىل قدرات امل للمتعلم

املهامت  يفيد يف تعلم التفاعيل الفيـديو التدريـب من خالل

 املعرفية ذات املستويات الدنيا . 
 

 االستنتاجات

يف ضوء نتائج البحث ومناقشة النتائج يويص الباحث بام 

  ييل:
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مهارة  يف حتسنيوجد فاعلية للفيديو التفاعيل  

التحسن إىل  نسبة الرضبة الساحقة حيث وصلت

(25٫٦٤%.) 

الفيديو التفاعيل يعطي الطالب فرصة املالحظة  -

 مشاهدته.واالستنتا  من 

يسهل الفيديو التفاعيل عىل الطالب املهارات احلركية  -

 والصعبة.املعقدة 

يتيح الفيديو التفاعيل للطالب التعلم حسب قدراهتم  -

 املتفاوتة.املهارية 

مية أكثر تسلية ومتعة خيلق الفيديو التفاعيل بيئة تعلي -

 للطالب فيجعل العملية التعليمية سهلة.

 

 واملقرتحات:التوةيات 

يف ضوء حدود عينة البحث وخصائصها وبعد عرض  

 ييل:النتائج يويص الباحث بام 

فاعلية  والبحوث ملعرفةإجراء املزيد من الدراسات  -

 الرياضية.الفيديو التفاعيل يف الرتبية 

ات عىل باقي مهارات الكرة أجراء البحوث والدراس -

 الطائرة واأللعاب الفردية واجلامعية األخرى. 

تزويد املدارس واألندية الرياضية بمحافظات غزة  -

 بأجهزة الفيديو التفاعيل. 

تصميم قاعات دراسية قريبة من املالعب مزودة  -

 التفاعيل.بأجهزة الفيديو 

 األجهزة.تدريب املحارضين عىل استخدام تلك  -

ج هذه الدراسة وخطوات تطبيق هذا نرش نتائ -

الربنامج )الفيديو التفاعيل( عىل األندية واملدارس لالستفادة 

 من هذه النتائج.
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 الريايض املوسم ثناءأ القدم كرة العبي بإصابات الصحية اخلدمات عالقة

 

 )*(مجيل فريوز الرشيد د. 

  جامعة امللك سعود –كلية علوم الرياضة والنشاط البدين 

 

 (م1/1/2018م  ؛وقبل للنرش يف 25/9/2017)قدم  للنرش يف   
 

 

 .عب  كر  الددمال-اإلصابات-اخلدمات الصحية: املفتاحيةكلامت ال

 الرياضية باإلصابات وعالقتها الصحية اخلدمات" عىل التعرف الدراسة هذه هتدف:الدراسة ملخص

 املنهج الباحث استخدم وقد العبا( 193) وقوامها عينة عىل "الريايض املوسم اثناء الددم كر  لالعب 

 و التمزق يليها الكدم ه   لإلصابة أنواع نسبة اعىل ان اىل النتائج وتوصلت الدراسة هلذه ملالئمته الوصف 

 العضلة يليها الددم مفصل اربطة متزق ه  التمزق يف و املفاصل كدم يليها  العضالت كدم ه   الكدم يف

 خلع جاءت اخللع ويف املرفق مفصل يليها الددم مفصل ه  االلتواء يف و اخللفية الفخذ عضلة يليها التوأمية

 التوأمية العضلة شد ه  الشد يف و الددم عظام يليها اليد عظام ه  الكرس يف و الددم مفصل يليها الكتف

 يليها متاما مناسبة امللعب ارضية ه  الصحية للخدمات  موافدة نسبة اعىل و اخللفية الفخذ عضلة شد يليها

 خروج يهايل للفريق مرافق طبيب يوجد يف االولية اإلسعافات ويف الليىل تدريب اثناء كافية االضاء  يف

 الغذائية العنارص مجيع عىل حيتوى الغذاء  يليها االقل عىل بسعتني املبارا  قبل الغذاء ويف االصابة فور الالعب

 .املبارا  قبل
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Keywords: Health Services - Injuries - Football Players 

Abstract: This research aims to identify" the health services and their relationship to sports injuries 
for the football players during the sports season on a sample (193) players researcher has used the 
descriptive approach to its suitability for the study. He found that the highest proportion of values 
involved are bruised muscles followed by rupture ligament. In brushing, the muscles are more 
affected followed by a bruised joints ligament ln tear of ligament ankle ligaments more affected 
followed by calf muscle, and in sprains is the ankle, followed by an elbow joint. ln dislocation was 
take place the shoulder followed by the ankle. In a break of bones the hand followed by the bones of 
the foot. Moreover, in the cramp calf muscle, followed by hamstring muscle. The highest approval 
rate for health services good training followed by sufficient lighting during Night training. Presence 
of doctor with the team, followed by the player out immediately after the injury. Eating before the 
game by to hours food contains all the nutrients before the game. 
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 :الدراسةمقدمة 

يف احلدبة  الريايضاملجال يف  العلم عىل الرغم من التددم 

أهتم بمزيد من أمن وسالمة  والذياالخري  من هذا الدرن 

الالعبني عن طريق تطوير االجراءات والطرق املتبعة يف 

التدريب واملنافسات إال ان معدل اإلصابات ما زالت مرتفعة 

 العليا،ىل املستويات إمما يؤدى اىل اعاقة رسعة الوصول 

ىل اخرى حيث يتوقف إف من رياضة فمعدالت االصابة ختتل

ضة وخصائصها ومدى توافر عوامل ذلك عىل طبيعة الريا

من والسالمة للوقاية من اإلصابات أثناء التدريب أو األ

 (29: 4) املنافسات.

يتعرض هلا الالعب  الت اإلصابة ه  إحدى املشكالت 

خالل فرتات التدريب أو أثناء أداء األنشطة وفدًا الختالف 

أداء النشاط املامرس وما يتطلبه من اإلمكانات الفنية  طبيعة

 (  1:33) النشاط.الالزمة ملامرسة أداء 

يف العلوم الطبية واستخدام  العلم بالرغم من التددم 

أدى إىل  الذياألمر  والتأهيل،األساليب احلديثة يف العالج 

اإلهتامم باألبحاث اخلاصة بتأهيل ووقاية الفرد من 

هلدف هو عود  الالعب إىل املالعب يف أقرص وا اإلصابات،

لإلصابة. وقت ممكن وللفورمة الرياضية كام كان قبل تعرضه 

(14 :78(،)15 :336( ، )16 :2) 

ونظرًا ألمهية اخلدمات الصحية لالعبني بأدواهتا 

وأجهزهتا التدريبية و الطبية وعوامل األمن والسالمة من 

تؤدى إىل  الت اخلدمات  دور فعال يف املساعد  عىل توفري هذه

و ارتفاع مستوى اداء الالعبني لذا  الريايضازدهار النشاط 

فإن األمر دعا إىل معرفة هذا املجال ملا له من دور فعال يف 

ارتفاع املستوى الفن  لالعبني من ناحية و املحافظة عىل 

سالمة وصحة االعبني وان اخلدمات الصحية عندما ال 

فإن هذا يؤثر عىل مستوى أداء  تؤدى عىل الوجه االكمل

االعبني ولذا جيب عىل العاملني يف هذا احلدل الريايض تددير 

تددمها االندية لالعبني قبل  الت حجم اخلدمات الصحية 

وجه الندص ملعاجلتها أناء وبعد املوسم الريايض لتحديد واث

هبدف االرتداء بمستوى اخلدمات الصحية الت  تددم 

 ة الالعبنيــحافظة عىل سالمة وصحلالعبني من أجل امل

(19 :143 ) 

ن كفاء  أ ىل( إ2010)فرحان ويشري املساعد محيد حسني 

بتحديق أهداف اخلدمات الصحية  الصحية تتعلقاخلدمات 

بأقل النفدات يف اجلهود سواء كانت بعض اجلهود عىل شكل 

كام وأن الكفاء  تتعلق  أخرى،أموال أو قو  عاملة أو أمور 

ه  التوزيع املنتظم ملتغريات و اخلدمات،ا عن بدرجة الرض

اخلدمات الصحية وفدًا للمعايري املعتمد  من قبل اجلهات 

املختصة من أجل حتديق أهداف اخلدمات الصحية عىل أحسن 

وبام أن اخلدمات الصحية ه   الرضا.وجه وعىل درجة من 

لذلك تم اختيار  اهليئات،حدى الوظائف الت  متارسها إ

شكل عادل يتالءم مع حجم الالعبني باألندية اخلدمات ب

 الريايض منواهليئات يمكن أن يؤثر اجيابا يف رفع املستوى 

 ( 267: 18)املالئمة. خالل هتيئة املناخات 

تأيت أمهية دراسة اخلدمات الصحية من خالل ما تعكسه 

 واالقتصادية، الرياضية االجتامعيةالربامج يف حتديق األهداف 

ة أمهيتها يف املجتمعات املتحرض  والدول وقد بدت واضح

ندية ا تكتسب أمهية خاصة يف سياسات األفإهن املتددمة،

وهذا  والنهوض بالالعبني،واهليئات بوصفها أدا  للتخطيط 

يأيت من حجم اخلدمات الصحية الت  حيصل عليها الالعب 

من خالل ما يتم توفريه من مراكز صحية وكوادرصحية 

 ( 215: 8) ت.االختصاصابمختلف 

جيابية ه  تغيري شبه دائم يف سلوك الصحية اإل فالعادات

مراعا  الزمن الكايف لتكوين العاد   وتتضح أمهيةالفرد الصح  

زاد  وتدريب منتظم، كلام وحتتاج ملامرسةفه  ال تتكون برسعة 

هناك أمهية كام أن  دائمة،تكرار العادات ازداد مكان بدائها 

الدائمني عليها بخاصة عملية التدريب  ةلتوجيه عملية الرتبي

تكون العادات املرغوبة حديدة واقعة عدم الصرب  والتكرار حتى

 (272: 18)السلوك. عىل ممارستها يؤدي إىل إرضاب يف 

 :الدراسة مشكلة 

يعد مفهوم الكفاء  للخدمة الصحية من أقدم املفاهيم  

ة خاصة أمهي وحتتل الكفاء املستخدمة لتدويم أداء الالعب 
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حيث تتميز اخلدمات الصحية  الصحية،بخصوص اخلدمات 

 واألجهز  املستخدمةدوات بالكفاء  العالية نظرا لطبيعة األ

الت  تتطور كل يوم مع تددم العلم يف سبيل مواجهة األمراض 

املختلفة كام تتميز باملد  الطويلة يف هتيئتها وإنشائها وتأسيسها 

 والسيام األطباء وأطباء ورفدها بالعاملني من املتخصصني

 األسنان والصيادلة ...الخ.( 

ولذا يرى الباحث من خالل عمله يف جمال اإلصابات 

ماكن أنواع وأالتعرف عىل  الصحة امهيةالرياضية والرتبية 

واخلدمات الصحية لالعب  كر  الددم من  اإلصابات الرياضية

ها اإلصابات الرياضية وعالقت "خالل هذه الدراسةبعنوان 

 ."الددم(باخلدمات الصحية لالعب  كر  
 

  : الدراسةهداف أ

  عىل: للتعرف  الدراسةهيدف هذا 

 الددم.كر   الرياضية لالعب اإلصابات  انواع-1

 الصحية لالعب  كر  الددم. اخلدمات-2

الرياضية بني اخلدمات الصحية واإلصابات  العالقة-3

 كر  الددم. لالعب 

  : الدراسة تساؤالت

 كر  الددم. الرياضية لالعب   انواع اإلصابات ما ه -1

تددم لالعب  كر   الت ما ه  اخلدمات الصحية  -2

 الددم.

ما ه  العالقة بني اخلدمات الصحية واإلصابات  -3

 كر  الددم. الرياضية لالعب 

 
 :الدراسةإجراءات 

 الدراسةجماالت 

املجال البرشى: العب  كر  الددم يف املنطدة الرياض 

 عربية السعوديةباململكة ال

  2015/ 9/ 29ىل إ 2015/ 6/ 12املجال الزماين: 

 منطدة الرياضندية أ: املجال املكاين

  :الدراسة أوالً: عينة

الدرجة  العبا من العب ( 193وقوامها ) العينةاختيار  تم

 الددم.باالحتاد السعودي لكر   واملديدين بالرياضاالوىل 

 

 .ملتغريات الطول والسن والوزن لالعبني نحراف املعياري ومعامل االلتواء املتوسط احلسايب واال. (١جدول )

 املتغريات
 الالعبني

 ل ع م

 0٫69 2٫6 17٫13 الطول

 0٫93 3٫626 20٫31 السن

 0٫95 0٫196 67٫61 الوزن

 

( أن معامل االلتواء ملتغريات الطول 1يوضح اجلدول )

 إىل يشري مما( 3±)والسن والوزن لدى الالعبني ينحرص بني 

  .الدراسة عينة جتانس

 

  :الدراسةمنهج  ثانيُا: 

ستخدم الباحث املنهج الوصف  وذلك ملالئمته لطبيعة أ

 هذه الدراسة.

 

  البيانات:وسائل مجع  ثالثًا:

 البيانات.استامر  مجع 

استخدم الباحث استامر  اإلصابات الرياضية وقد سبق 

( ، 17() 2005مد( )استخدامها يف دراسة )حممود يوسف حم

وتم  الدراسةوقام الباحث بتعديل بعض العبارات بام يتناسب مع 

أكاديميني من أساتذ  اجلامعة العاملني يف  6خرباء  8عرضها عىل 

( من 2( ، )الصحية الرتبية ’نفس املجال )اإلصابات الرياضية

 .(  1أخصائ  إصابات املالعب ( مرفق )
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 اخلرباء:رشوط اختيار 

 الدكتوراه ويعمل يفديميني احلاصلني عىل درجة األكا -

 سنوات. 5املجال املتخصص 

 سنوات 8مدربني ال تدل خرباهتم عن  -

 سنوات. 6أخصائيو العالج الطبيع  بخربه ال تدل عن  -

  االستامرة: صدق 

 البداء الرأيولية عىل اخلرباء تم عرض االستامر  بصورهتا األ

اإلصابات  باستامر حاور والعبارات وقد تم املوافدة عىل مجيع امل

الرياضية واستامر  اخلدمات الصحية وقد حصلت عىل نسبة موافدة 

 ىل صدق االستامر .إميع عبارات االستامر  مما يشري %( جل91)

  االستامرة: ثبات 

قام الباحثان بعرض استامر  اإلصابات الرياضية واستامر  

ة االصلية قوامها اخلدمات الصحية عىل عينة من خارج العين

( 15إعاد  تطبيق االستامر  مر  أخرى بعد ) العبني ثم( 10)

حتى ال يسمح بألفة االختبار وقد حددت استامر   يوم،

وحددت استامر   (.1اإلصابات الرياضية ارتباط مدداره )

 (.2مرفق ) (.0٫98اخلدمات الصحية ارتباطا مدداره )

 اإلحصائية:املعاجلة 

 معامل-3  املعياري. االنحراف-2.احلسايب املتوسط-1

 االلتواء.  

-6لداللة الفروق 2كا-5بريسون ارتباط  معامل-4

 املئوية   النسب

 

 .التكرارات والنسب املئوية ألنواع اإلصابات الرياضية. (٢) جدول

 % ك نوع االصابة م

 43٫1 159 الكدم 1

 17٫1 63 التمزق 2

 6٫2 23 االلتواء 3

 1٫1 4 اخللع 4

 7٫1 26 الكرس 5

 16٫8 62 الشد 6

 8٫7 32 التدلص 7

 %١٠٠ ٣٦٩ املجموع 

صابة ه  الكدم نسبة أنواع اإلعىل أن أ( 2)يوضح جدول 

قل أيليها التدلص يليها الكرس و يليها التمزق يليها الشد

 للخلع.صابات كانت إ

 

 التكرارات والنسب املئوية إلصابات الكدم . ( ٣)   جدول

 .قدمال عبى كرة ال

 % ك اصابات الكدم م

 10٫7 17 كدم يف اجللد 1

 30٫2 48 كدم يف العضالت 2

 29٫6 47 كدم يف املفاصل 3

 23٫9 38 كدم يف العظام 4

 3٫1 5 اصابات الراس 5

 2٫5 4 اصابة الوجه 6

 %100 159 املجموع 

 

نسبة اصابات يف الكدم ه  عىل أن أ (3وضح جدول )ي

املفاصل يليها كدم العظام واقل نسبة  كدم العضالت يليهاكدم 

 الوجهة.كانت كدم 

 

 .التكرارات والنسب املئوية إلصابات التمزق ال عبى كرة القدم. ( ٤)   جدول

 % ك اصابات التمزق م

 1٫2 1 متزق يف عضالت االمامية للذراع 1

 1٫2 1 متزق العضالت اخللفية للذراع 2

 8٫2 7 متزق عضالت الكتف 3

 2٫4 2 ضالت الظهرمتزق ع 4

 2٫4 2 متزق عضالت البطن 5

 9٫4 8 متزق عضالت الفخذ االمامية 6

 10٫8 9 متزق عضالت الفخذ اخللفية 7

 4٫7 4 متزق عضالت الفخذ الداخلية 8

 13 11 متزق عضالت الساق اخللفية 9

 3٫5 3 متزق الرباط اخلارج  للركبة 10

 5٫9 5 متزق الرباط الداخيل للركبة 11

 5٫9 5 متزق الرباط الصليب  االمام  12

 2٫4 2 متزق الرباط الصليب  اخللف  13

 2٫4 2 متزق الغرضوف الداخيل 14

 1٫2 1 متزق الغرضوف اخلارج  15
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 .  ( ٤)   رقم جدولتابع 

 % ك اصابات التمزق م

 - - متزق وتر اكيلس 16

 25٫9 22 متزق اربطة مفصل الددم 17

 %100 85 املجموع 

 

نسبة اصابات يف التمزق ه  عىل أن أ( 4يوضح جدول )

متزق اربطة مفصل الددم يليها العضلة التوأمية يليها عضلة 

الفخذ االمامية واقل نسبة كانت  اخللفية يليهاالفخذ 

للركبة والعضالت االمامية واخللفية  اخلارج الغرضوف 

 للذراع.

 

  عرض النتائج: 

 

 ب املئوية إلصابات االلتواءالتكرارات والنس. (٥) جدول

 .ال عبى كرة القدم 

 % ك اصابات االلتواء م

 95٫7 22 لتواء اربطة مفصل الددم 1

 4٫3 1 التواء مفصل املرفق 2

 - - التواء مفصل الفخذ 3

 100 23 املجموع 

لتواء ه  صابات يف اإلإعىل نسبة أن أ( 5يوضح جدول )

 .مفصل الددم يليها مفصل املرفق

 

التكرارات والنسب املئوية إلصابات اخللع ال عبى كرة . ( ٦)   لجدو

 .القدم

 % ك اصابات اخللع م

 75 3 خلع مفصل الكتف 1

   خلع مفصل الفخذ 2

 25 1 خلع مفصل الددم 3

 100 4 املجموع 

 

نسبة اصابات يف اخللع ه  عىل أن أ( 6يوضح جدول )

 .مفصل الكتف يليها مفصل الددم

 

 

 

التكرارات والنسب املئوية إلصابات الكرس لال عبى كرة . ( ٧)   جدول

 .القدم

 % ك اصابات الكرس م

 4٫8 1 كرس الدفص الصدري 1

 9٫5 2 كرس يف عظم الساعد 2

 - - كرس يف عظم احلوض 3

 4٫8 1 كرس يف عظم الفخذ 4

 19 4 كرس يف عظم الدصبة 5

 - - كرس يف عظم الشاظيه 6

 33٫3 7 كرس يف عظم اليد 7

 28٫6 6 كرس يف عظم الددم 8

 100 21 املجموع 

 

صابات يف الكرس ه  إعىل نسبة أن أ( 7يوضح جدول )

عظام الساعد يليها عظام عظام اليد يليها عظام الددم و

 صابة كرس كانت عظم الفخذ.إقل نسبة أالدصبة و

 

 .القدمالتكرارات والنسب املئوية إلصابات الشد ال عبى كرة . ( ٨)   جدول

 % ك اصابات الشد م

 73٫8 51 شد العضلة التوأمية 1

 7٫1 3 عضلة الفخذ االمامية 2

 16٫7 7 عضلة الفخذ اخللفية 3

 2٫4 1 عضالت الظهر 4

 100 62 املجموع 

 

صابات يف الشد ه  شد إعىل نسبة أن أ( 8يوضح جدول )

اخللفية يليها شد  العضلة التوأمية يليها شد عضلة الفخذ

 قل نسبة كانت شد عضالت الظهر. أمامية ولة الفخذ األعض

 

التكرارات والنسب املئوية إلصابات التقلص ال عبى كرة .  (٩) جدول

 .القدم

 % ك اصابات التقلص 

 63 22 العضلة التوأمية 1

 11٫1 3 عضلة الفخذ االمامية 2

 25٫9 7 عضلة الفخذ اخللفية 3

 100 32 املجموع 
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نسبة اصابات يف التدلص ه  عىل أن أ( 9يوضح جدول )

قل نسبة أيليها تدلص عضلة الفخذ اخللفية والعضلة التوأمية 

 تدلص كانت عضلة الفخذ االمامية. 

 

النسب املئوية للخدمات الصحية املتوفرة يف املالعب . (١٠) جدول

 .واالدوات

 % نعم املالعب واالدوات م

 18٫1 167 رضية امللعب مناسبة متاماأ 1

 17٫2 158 ال توجد عوائق قريبة من اخلط امللعب 2

 17٫5 161 االضاء  كافية اثناء تدريب الليىل 3

 17٫1 157 دوات مطابدة للمواصفات الدانونيةاأل 4

 15٫9 146 ختطيط ارضية امللعب  واضح 5

 14٫3 132 رضية امللعب خرضاء مناسبةأ 6

 100 921 اإلمجايل 

 

 موافدة للخدماتنسبة عىل أن أ (10)يوضح جدول 

الصحية املتوفر  يف االدوات واملالعب ه  ارضية امللعب 

يليها ال  اللييلمناسبة متاما يليها يف االضاء  كافية اثناء تدريب 

توجد عوائق قريبة من اخلط امللعب يليها االدوات مطابدة 

 .للمواصفات الدانونية

 

فرة يف االسعافات النسب املئوية للخدمات الصحية املتو. (١١) جدول

 .والعالج االولية

 % نعم العبارات م

 11٫3 125 توجد شنطة اسعاف اولية متكاملة 1

 13٫5 150 يوجد طبيب مرافق للفريق 2

 11٫3 125 يوجد أخصائ  عالج طبيع  للفريق 3

4 
يوجد حجر  عالج طبيع  هبا االجهز  

 الالزمة
121 10٫9 

5 
من توجد اجهز  لندل الالعب املصاب 

 امللعب
116 10٫5 

 11٫7 130 توجد متابعة لالعب املصاب 6

 11٫8 131 توجد عربة اسعاف اثناء املبارا  7

 7٫2 80 اشرتاك املصاب يف املبارا  8

 11٫9 132 خروج الالعب فور االصابة يف املبارا  9

  1110 100 

 موافدة للخدماتنسبة عىل أن أ (11)يوضح جدول 

طبيب مرافق  ه  يوجدولية إلسعافات األالصحية املتوفر  ل

للفريق يليها خروج الالعب فور االصابة يف املبارا  يليها 

توجد شنطة اسعاف اولية متكاملة يليها يوجد أخصائ  عالج 

 .اسعاف اولية متكاملة وتوجد شنطةطبيع  للفريق 

 

 .النسب املئوية للخدمات الصحية املتوفرة يف حجرات املالبس. (١٢) جدول

 % نعم العبارات م

 19٫7 148 عدد احلاممات كايف 1

 20٫1 151 نظافة وتطهري احلاممات  دائام 2

 19٫7 148 يوجد دوالب خاص لكل العب 3

 20٫5 154 التهوية جيد  حلجرات خلع املالبس 4

 20٫2 152 توافر مياه ساخنة 5

 100 753 اإلمجايل 

 

 خدماتموافدة للنسبة عىل أن أ (12)يوضح جدول 

الصحية املتوفر  يف التهوية جيد  حلجرات خلع املالبس يليها 

 .احلاممات دائامتوافر مياه ساخنة يليها نظافة وتطهري 

 

 .اخلدمات الصحية للتغذية. (١٣جدول )

 % نعم التغذية م

 14٫1 136 كمية الغذاء مناسبة قبل املبارا  1

 14 135 كمية الغذاء مناسبة بعد املبارا  2

 15٫7 151 الغذاء قبل املبارا  بسعتني عىل االقل 3

4 
الغذاء حيتوى عىل مجيع العنارص 

 الغذائية قبل املبارا 
143 14٫8 

5 
اعطاء السوائل لتعويض ما فدد يف 

 املبارا 
136 14٫1 

6 
اعطاء الغذاء حيتوى عىل عنارص 

 تعوض الفاقد اثناء املبارا 
123 12٫8 

7 
لغذائية اثناء الغذاء هبا كل العنارص ا

 املعسكرات
140 14٫5 

 100 954 اإلمجايل 

 

 موافدة للخدماتنسبة عىل أن أ (13)وضح جدول 

يليها قل غذاء قبل املبارا  بسعتني عىل األالصحية املتوفر  يف ال
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عىل مجيع العنارص الغذائية قبل املبارا  يليها  حيتوي الغذاء

عسكرات يليها اعطاء ثناء املأالغذاء هبا كل العنارص الغذائية 

مناسبة قبل  اءوكمية املالسوائل لتعويض ما فدد يف املبارا  

 .املبارا 

 

 النسب املئوية للخدمات الصحية املتوفرة . (١٤) جدول

 .يف املالبس الرياضية

 % نعم املالبس الرياضية م

1 
ارتداء احلذاء صحى مناسب لددم 

 الالعب
165 19٫8 

 12٫4 103  املطرتوجد احذية خاصة للعب يف 2

 13٫1 109 املالبس قطنية صحية 3

 15٫4 128 يتم غسل وكى املالبس بعد كل تدريب 4

 14٫4 120 نلبس واق  لساق اثناء املبارا  5

 12 100 ارتداء  مالبس الزميل عند احلاجة 6

7 
توفري ادوات كالفوطة والواق  خاصة 

 بالالعب
108 13 

 100 833 اإلمجايل 

 

 موافدة للخدماتنسبة عىل أن أ (14)ول يوضح جد

مناسب لددم  صح رتداء احلذاء إالصحية املتوفر  ه  

املالبس بعد كل تدريب يليها  وك غسل  يليها يتمالالعب 

 .ثناء املبارا أساق للبس واق  ل

 

النسب املئوية للخدمات الصحية املتوفرة يف االسعافات . (١٥) جدول

 .والعالج الطبيعي

 % نعم تالعبارا م

 23٫3 134 يتم الكسف الطب  الشامل يف بداية املوسم 1

 24٫3 140 يوجد بطاقة صحية لكل العب 2

 21٫7 125 اهتامم بعالج االعب باألمراض العضوية 3

 21٫7 125 يتم عزل الالعبني املصابني بأمراض معدية 4

 9 52 يشرتك الالعب املريض يف املبارا  

 100 576 اإلمجايل 

 

 موافدة للخدماتنسبة عىل أن أ (15)وضح جدول ي

الصحية املتوفر  ه  االسعافات والعالج الطبيع  ه  يوجد 

بطاقة صحية لكل العب يليها وجود بطاقة صحية لكل العب 

 املوسم.يليها يتم الكشف الطب  الشامل يف بداية 

 

 عالقة بني اخلدمات الصحية املقدمة  . (١٦)  جدول

 .يةواإلصابات الرياض

 اخلدمات الصحية اإلصابات الرياضية م

 *0٫184 األنواع 1

 *0٫19 الكــــــدم 2

 *0٫250 التــــمزق 3

 *0٫203 االلتواء 4

 0٫098 اخلــــلع 5

 0٫112- الكســـر 6

 *0٫141 الشـــد 7

 *0٫141 التدـلص 8

 

بني  وجود عالقة دالة احصائيا (16يوضح جدول )

بات الرياضية والكدم اع اإلصانوأاخلدمات الصحية و

لتواء والشد والتدلص بينام توجد عالقة غري دالة والتمزق واإل

 .صابات الكرسإاصابات اخللع و إحصائيا يف

 

 النتائج:مناقشة 

نسبة اصابة ألنواع اإلصابات عىل أن أ( 2جدول ) يتضح من

الرياضية لالعب  كر  الددم ه  الكدم حيث حصلت عىل نسبة 

 %(،17٫1يليها التمزق حيث حصلت عىل نسبة ) %(،43٫1)

يليها التدلص  %(،16٫8يليها الشد حيث حصلت عىل نسبة )

يليها الكرس حيث حصلت  %(،8٫7حيث حصلت عىل نسبة )

قريش  مع عادلوتتفق تلك النتيجة  %(.7٫1عىل نسبة )

الكدم تأتى يف املرتبة االوىل  نسبة إصابة( يف أن معدل 2001)

ويرجـع ذلك إىل عدم اإلمحاء  الثانية،يف املرتبة  اء تأتىلتواإليليها 

ســاهم يف  الذيىل عدم تطبيق برنامج اإلطـالة اإلجيابية الثابتـة إو

 Agre & Baxterوباكستــر  ويشـري أجرياإلصابات  الوقــاية من

نتشار يف اإلصابات إعىل معدل أن الكدم حصلت عىل أإىل 

: 7لتواء. )صابة اإلإالعضيل ثم يليها  صابة التمزقإياضية يليها الر

137( )24 :147) 
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ان أعىل نسبة اصابة للكدم لالعب   (3)جدول  يتضح من

كر  الددم ه  كدم العضالت حيث حصلت عىل نسبة 

يليها كدم املفاصل حيث حصلت عىل نسبة  %(،30٫2)

يليها كدم العظام حيث حصلت عىل نسبة  %(،29٫6)

(23٫9.)% 

اكستـرانـد وجيل كويست  ائج مع دراسةالنت وتتفق هذه

Ekstrand Jen& et.al   التى أشارت إىل أن نسبـة الكـدم يف كر

الدـدم يكون هلا نصيب أكرب نظرًا لوجود االحتكاك املبارش 

ويشري ماك كارول  (،171: 28واملتعمد بني الالعبني )

إىل ان أعىل نسبة إصابة  1984Mc carroll&et.alوآخرون 

: 34) %(.23لـدى ال عبى كر  الددم بلغت )للكدمات 

117) 

( ان أعىل نسبة اصابة متزق لالعب  4يتضح من جدول )

كر  الددم ه  متزق أربطة مفصل الددم حيث حصلت عىل 

يليها العضلة التوأمية حيث حصلت عىل  %(،25٫9نسبة )

يليها عضلة الفخذ اخللفية حيث حصلت عىل  %(،13)نسبة 

كانت للغرضوف اخلارج  للركبة  نسبة وأقل%( 10٫6نسبة )

حيث حصلت عىل  للذراع،والعضالت االمامية واخللفية 

 %(.1٫2نسبة )

( إىل أن Makarov1998) Bsarroff , (2004)ويشري كال من 

تنوع اإلصابات الرياضية  قد تكون نتيجة حركات مركبة يف 

اهلواء أو عىل األرض أو السدوط و االرتطام باهلدف  

اك والتصادم قد تؤدى إىل حدوث التمزقات واالحتك

 (.52: 27) (183: 32والكدمات. )

Renstrom (2003 ) وهذا يتفق مع ما اشار اليه رنسرتوم

اىل ان اصابات التمزق يأيت نتيجة االحتكاك مع الالعبون 

: 35وه  أكثر اإلصابات شيوعا لدى العب  كر  الددم )

624) 

سيدرمان Agel et al, (2005 ))ويشري أجرى واخرون  

Sderman et al  2002) اىل ان الرباط الصليب  هو األكثر )

 (65 :37)( 524 :23إصابة يف كر  الددم . )

 Larsرس برتسون  )الويتفق ذلك مع ما اشار اليه 

Petwrson 1988 ن متزق أ ىل( إ1990 سيد شطا( )وحممد

تيجة العضالت اخللفية للفخذ لدى العداء قد حيدث ن

ربع رؤوس الفخذية وفشل ض شديد للعضلة ذات األالندبا

جمموعة العضالت اخللفية املدابلة هلا يف االرختاء برسعة كافية 

كعملية تبادلية بينهام وحيدث ذلك عاد  اثناء العدو الرسيع. 

(32 :266 )(14 :81) 

 لتواء لالعب اإلن أعىل نسبة اصابة أ( 5)يتضح من جدول 

مفصل الددم حيث حصلت عىل  كر  الددم ه  التواء اربطة

، يليها التواء مفصل املرفق حيث حصلت  %( 95٫7)نسبة 

نشوان  من وديع ياسني،%  ( .  ويشري كال  4٫3عىل نسبة )

 و (،2( )2006)نور وأواز محة  (،22) (1998)الصفار 

Hamill and Knutzen,  2003)( )29   ويف كون أن مفصل )

اء اجلسم اصابة أو تعرضا الكاحل قد احتل قائمة اكثر اجز

قريش لإلصابة .  وتتفق هذه النتيجة مع ما أشار إلية عادل 

 ( اواز2003)Agre & Baxteوأجري وباكستــر  (،2001)

االلتواء تأتى يف  نسبة إصابةأن معدل  ( يف2006)نور محة 

ويرجـع ذلك إىل عدم اإلمحاء  الكدم،املرتبة الثانية بعد إصابة 

 الذيبرنامج اإلطـالة اإلجيابية الثابتـة واىل عدم تطبيق 

( 147: 24( )137: 7ســاهم يف الوقــاية من اإلصابات. )

(2 :211) 

 خلع لالعب ن أعىل نسبة اصابة أ( 6)جدول  يتضح من

كر  الددم ه  خلع مفصل الكتف حيث حصلت عىل نسبة 

نسبة يليها خلع مفصل الددم حيث حصلت عىل  %(، 75)

( اىل ان اصابة خلع الكتف 1987)ماهر  محدويشري أ %(. 25)

تأتى نتيجة لضعف قو  زراع الرم  الت  تتم عن طريق 

العضالت املحيطة بالكتف مثل العضلة الدالية والعضلة 

يف العضلة الصـدرية  اىل ضعفاملدجمة الصغرى باإلضــافة 

 (143-140: 1العظمـى وعضالت السـاعد. )

 كرس لالعب اصابة  ن أعىل نسبةأ( 7جدول ) يتضح من

كر  الددم ه  كرس يف عظم اليد حيث حصلت عىل نسبة 

يليها كرس يف عظم الددم حيث حصلت عىل  %(، 33٫3)

يليها كرس يف عظم الدصبة حيث حصلت  %(، 28٫6نسبة )

واقل اصابة كرس ه  كرس الدفص  %(، 19)عىل نسبة 

الباحث  %( يعزو4٫8)بنسبة الصدري وكرس عظم الفخذ 
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صابات الكرس نتيجة االحتكاك مع املهامجني إتشار أن ان

أثناء الدفز يف اهلواء أو اثناء السدوط عىل االرض أو 

 جاكسوناالرتطام باملنافس اتفدت هذه النتائج مع 

(2003( )30.) 

صابات إهم أن من أىل إ( 2002ويشري معتصم حممود )

%(من 1٫65العظام ه  الكسور حيث حصلت عىل نسبة )

 (108: 20صابات. )جمموع اإل

كر   شد لالعب ( ان أعىل نسبة اصابة 8)جدول  يتضح من

الددم ه  شد العضلة التوأمية حيث حصلت عىل نسبة 

يليها عضلة الفخذ اخللفية حيث حصلت عىل  %(،73٫8)

حصلت  االمامية حيثيليها عضلة الفخذ  %(،16٫7نسبة )

 %(.7٫1عىل نسبة )

اصابة تدلص لالعب  ن أعىل نسبة أ( 9)جدول  يتضح من

كر  الددم ه  العضلة التوأمية حيث حصلت عىل نسبة 

يليها عضلة الفخذ اخللفية حيث حصلت عىل نسبة  %(،63)

مامية حيث حصلت عىل يليها عضلة الفخذ األ %(،25٫9)

 (،2)( 2006من اوازمحه نور ) ويشري كال %(.11٫1نسبة )

أن اصابة  (22)1985 وديع ياسني( 13( )2006فايز )ماجد 

التدلصات العضلية تصدرت قائمة اإلصابات الرياضية بنسبة 

التدلص صابات إن إ الرياضية،%( من جمموع اإلصابات 10)

 محاء اجليد أو ضعف االمحاءالعضيل حتدث نتيجة عدم اإل

يكون قد تم  (٩-٥)من خالل عرض ومناقشة اجلداول 

نواع ينص عىل ما هي ا والذياالجابة عىل التساؤل االول 

 كرة القدم. الرياضية لالعبياإلصابات 

 موافدة للخدماتن أعىل نسبة أ( 10)جدول  يتضح من

رضية امللعب أملتوفر  لألدوات واملالعب يف ه  الصحية ا

%(، يليها 18٫1)حصلت عىل نسبة  متاما حيثمناسبة 

حيث حصلت عىل نسبة  اللييلكافية اثناء تدريب  االضاء 

 امللعب حيثجد عوائق قريبة من اخلط تو %(، يليها ال17٫5)

مطابدة  يليها االدوات %(،17٫2حصلت عىل نسبة )

 %(.17٫1)حصلت عىل نسبة  الدانونية حيثللمواصفات 

بب أرضية امللعب تأتى نتيجة ويعزى الباحث أن اإلصابات بس

عب يف ستواء امللعب واختالف نوعية أرضية املالإعدم 

 (2002رمحه نجم احلايف )  يشري النشاط الريايض الواحد  

أرضية امللعب : إن ممارسة اللعب فوق األرضية الصاحلة يدلل 

من خطر االصابة فاألرضية الغري مطابدة للمواصفات الدولية 

تعرض الالعب لإلصابة اكثر من تلك املالعب ذات املرونة 

واملطاطية تعد أرضية امللعب عامل من العوامل الرئيسية يف 

  ,Bartlettويشري باتيل   (126:  5ابة)حدوث خطر االص

اد  االحتكاك ىل إن االرض غري اجليد  تؤدى اىل زيإ (2003)

ركة االعب حيث يفدد رض ومع حبني قدم الالعب واأل

ىل االمام مع ثبات الددم عىل إندفاع اجلسم إالتوازن من  

االرض مما يزيد الدوى املؤثر  عىل مفصل الكاحل  والركبة 

ملا تتحمله االوتار واالربطة وهذا يزيد من احتاملية بشكل كبري 

:  25حدوث اصابة  متزق االوتار أو االربطة أو العضالت )

383  ) 

 موافدة للخدماتن أعىل نسبة أ( 11)جدول  يتضح من

الصحية املتوفر  لإلسعافات االولية هييوجد طبيب مرافق 

خروج  %(، يليها13٫5حصلت عىل نسبة ) للفريق حيث

حصلت عىل نسبة  املبارا  حيثصابة يف عب فور اإلالال

عربة اسعاف اثناء املبارا  حيث  %(، يليها توجد11٫9)

%( يليها وجود عربة اسعاف اثناء 11٫8)نسبة حصلت عىل 

توجد شنطة  %(،11٫7)املبارا  حيث حصلت عىل نسبة 

عالج طبيعيحيث  ويوجد أخصائ اسعاف اولية متكاملة 

أمال  ابراهيم،%(. تشري ليىل عثامن 11٫3حصلت عىل نسبة )

ان من اهم مسببات الت  تؤدى اىل  (1996)زك  حممود 

االصابة امهال اخلدمات الصحية كاشرتاك الالعب يف 

اكتامل الشفاء وعدم الدراسة بطرق االسعافات  الربنامج قبل

 (159: 11االولية وندص التأهيل الطب  العالج الطبيع  )

 أن اإلصابات( إىل 1984) يبكريشري حممد قدري 

نتيجة إىل الرتاخ  يف التدريب أو عدم  الرياضية حتدث

وإمهال املامرسة قبل الشفاء التام  واالشرتاك يفاالنتظام فيه 

بطرق اإلسعاف األوىل  وقلة الدرايةالطب  الالزم  التأهيل

وعدم توافر خطة شاملة لإلسعاف واألسلوب األمثل لندل 

 (142: 10راسة إىل وحد  العالج )املصاب من مكان الد
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( ان أعىل نسبة موافدة  للخدمات 12يتضح  من جدول ) 

الصحية املتوفر  يف حجرات املالبس  ه   التهوية جيد  

 %(20٫5حلجرات خلع املالبس  حيث حصلت عىل نسبة )

 % (20٫2يليها توافر املياه الساخنة حيث حصلت عىل نسبة )

دائام حيث حصلت عىل نسبة ات  يليها نظافة وتطهري احلامم

وتتفق هذه النتائج مع ليىل عثامن ابراهيم ، أمال  %(20٫1)

ن عدم توافر الرشوط الصحية يف أىل إ(  1996زك  حممود ) 

%( ومن أهم اسباب الوقاية 55احلاممات حصلت عىل نسبة )

من اإلصابات باألمراض وتوافر الرشوط الصحية يف 

 (159:11بس وحوض االقدام)احلاممات واماكن خلع املال

( ان أعىل نسبة موافدة  للخدمات 13يتضح  من جدول )

غذاء قبل املبارا  بسعتني عىل ال الصحية املتوفر  للغذاء ه 

يليها الغذاء حيتوى  %(15٫7قل حيث حصلت عىل نسبة )األ

عىل مجيع العنارص الغذائية قبل املبارا  حيث حصلت عىل نسبة 

لغذاء هبا كل العنارص الغذائية اثناء يليها  ا % (14٫8) 

يليها  اعطاء  %(14٫5املعسكرات حيث حصلت عىل نسبة )

السوائل لتعويض ما فدد يف املبارا  و كمية الغاء مناسبة قبل 

وتشري نتائج كال  %(14٫1املبارا  حيث حصلت عىل نسبة )

( إىل أن 2005( حممود يوسف )2010ماجد جمىل واخرون )

دث نتيجة عدم العناية بالتغذية و أن الغذاء اإلصابات قد حت

جيب أن يكون كامل وحيتوى عىل كميات متكافئة لبناء 

 Tayyem( يشري كال من تايم 21: 17)( 144: 13األنسجة. )

et al (2008) ،2005 .وساكاماكى) Sakamaki et al )، 

الالعبني  تناولامهية ان  ىلإ Kolodinsky (2007)كولودنيسكى

هون الغنية األطعمة كريات بالدُّ  من التناول وانخفاض والسُّ

ظهور الطازجة من الفاكهة واخلرضوات مما يؤدى اىل  األغذية

لالعبني الصح  والسلوك الغذائ   الوع  مستوى يف زياد 

(38 :64) (31 :1412) 

 موافدة للخدمات( ان أعىل نسبة 14)جدول  يتضح من

مناسب لددم  صح الصحية املتوفر  يف ه  ارتداء احلذاء 

يتم غسل  %(، يليها19٫8الالعب حيث حصلت عىل نسبة )

املالبس بعد كل تدريب حيث حصلت عىل نسبة  وك 

ثناء املبارا  حيث حصلت أنلبس واق  لساق %(، يليها15٫4)

( ان عدم 1991ويرى جمدي احلسين  ) %(.14٫4عىل نسبة )

ملشاكل مالئمة املالبس لنوع الرياضة قد تسبب العديد من ا

 (.16:12مثل عدم مالئمة املالبس حلالة الطدس )

 موافدة للخدماتن أعىل نسبة أ( 15)جدول  يتضح من

 العب حيثالصحية املتوفر  ه  يوجد بطاقة صحية لكل 

يتم الكسف الطب   %(، يليها24٫3حصلت عىل نسبة )

%(، 23٫3حصلت عىل نسبة ) املوسم حيثالشامل يف بداية 

 العضوية ويتم عزلباألمراض  الالعبج هتامم بعالإ يليها

الالعبني املصابني بأمراض معدية حيث حصلت عىل نسبة 

نسبة ه  يشرتك الالعب املريض يف املبارا   %(، واقل21٫7)

جعفر العرجان  %(. ويشري9)حيث حصلت عىل نسبة 

عىل  الصح  حصلتن نسبة املستوى أىل إ (2013) وآخرون

 (.74: 3%)82٫62نسبة 

يكون قد تم  (١٥-١٠)ل عرض اجلداول من خال

ينص عىل ما هي اخلدمات  والذياالجابة عىل التساؤل الثاين 

 الصحية التي تقدم لالعبي كرة القدم.

( وجود عالقة دالة احصائيا بني 16جدول )يتضح من 

اخلدمات الصحية وانواع اإلصابات الرياضية والكد م 

توجد عالقة غري دالة والتمزق وااللتواء والشد والتدلص بينام 

 اصابات اخللع واصابات الكرس إحصائيا يف

ن العالقة بني اخلدمات الصحية واالصابات أويرجع الباحث 

سات الرياضية واللجان االوملبية الرياضية  اىل توفري اهليئات املؤس

ىل النواح  املادية واالهتامم بتوفري املالبس املطابدة للمواصفات إ

يذاء جلد إالدطنية والت  متتص العرق وعدم  بسالدولية مثل املال

ى اىل ارتفاع نسبة االعب وخاصة املصابني بحساسية اجللد  تؤد

دوات واالحذية املطابدة للمواصفات الدولية الت  االصابة  .واأل

يعمل عىل الوقاية والتدليل من االصابات الرياضية  وكذلك توفري 

بيع  واالسعافات االطباء العيادات التخصصية واعالج الط

االولية  الت  تعمل  عىل عدم تفاقم االصابة وبالتايل تساعد عىل 

ود  االعب للمالعب يف اقرب وقت تدليل مد  العالج وبالتايل ع

(، زينب عبد احلميد العامل 2010) Black Burnويشري بالك بورن،

( من الرضوري أن نعلم أن احتامل قيام الريايض بخطأ فنى 1999)

د يؤدى لإلصابة كاالستخدام الغري مناسب للمعدات معني ق
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واألدوات مثـل حـذاء الدـدم الغيـر مناسب لسطح امللعب 

 (32: 6( )58: 26محاية مفصل الددم بشكل كاف. ) دموكذلك ع

يكون قد تم  (١٦جدول )من خالل عرض ومناقشة 

ينص عىل ما هي العالقة  والذياالجابة عىل التساؤل الثالث 

 كرة القدم. الرياضية لالعبيمات الصحية واإلصابات بني اخلد

 

 االستنتاجات:

العضالت كدم  الكدم ه ان اعىل نسبة اصابات يف -1

كدم املفاصل يليها كدم العظام واقل نسبة كانت كدم  يليها

 الوجهة

اعىل نسبة اصابات يف التمزق ه  متزق اربطة  ان-2

لة الفخذ اخللفية مفصل الددم يليها العضلة التوأمية يليها عض

يليها الفخذ االمامية واقل نسبة كانت الغرضوف اخلارج  

 للركبة وعضالت االمامية للذراع واخللفية للذراع.

اعىل نسبة اصابات يف االلتواء ه  مفصل الددم  ان-3

 يليها مفصل املرفق

عىل نسبة اصابات يف اخللع ه  مفصل الكتف أ نإ-4

 يليها مفصل الددم

بة اصابات يف الكرس ه  عظام اليد يليها عىل نسأ نإ-5

عظام الددم وعظام الساعد يليها عظام الدصبة واقل نسبة 

 اصابة كرس كانت عظم الفخذ.

نسبة اصابات يف الشد ه  شد العضلة عىل أ نإ -6

التوأمية يليها شد عضلة الفخذ اخللفية يليها شد عضلة الفخذ 

 االمامية واقل نسبة كانت شد عضالت الظهر.

نسبة اصابات يف تدلص ه  العضلة التوأمية عىل أ نإ -7
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4. To meet the needs of professional researchers locally and regionally for scientific pub-

lication in the field of Sports Sciences and Physical Education.

5.   To become the reference journal for researchers in the field of sport sciences and 

physical education
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