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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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و

-االشرتاك والتبادل
ص.ب ٦٨٩٥٣ رمز بريدي ١١٥٣٧

دار جامعة امللك سعود للنرش – 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.

.



 ©  ٢٠٢٠ (١٤٤١هـ) 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 
الثامن من المجلة (شهر يوليو من عام ٢٠٢٠م الموافق شهر شوال من عام ١٤٤١هـ)، 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
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 (.   U17قياس الرسعة االنتقالية وعالقتها بفاعلية مهارة املهامجة يف كرة القدم فئة )

 "اجلزائر"دراسة ميدانية أجريت عىل فريق وداد ديرة الناشط يف الرابطة الوالئية لكرة القدم لوالية البويرة 

 

 بايزيد عبد القادرد.

 STAPSمعهد  "اجلزائر"جامعة البويرة 
 

 الدد. بعوش خ

 STAPSمعهد  "اجلزائر"جامعة البويرة   
 

 

 د.  العيداين حكيم

 STAPSمعهد  "اجلزائر"جامعة البويرة 

 (م9/7/2018م  ؛   وقبل للنرش يف 18/1/2018)قدم للنرش يف  

 

 الرسعة االنتقالية، مهارة املهامجة، كرة القدم. الكلامت املفتاحية:

توضيح عالقة الرسعة االنتقالية بفاعلية مهارة املهامجة يف كرة هتدف الدراسة احلالية إىل ملخص البحث:

من خالل بطارية اختبارات، وذلك ألن الوصول للمستويات العليا ال يأيت بمحض  "U17 "القدم لفئة 

الصدفة أو بالطرق العشوائية وإنام  يأيت باألسس العلمية فاستعامل بطارية اختبارات بشكل دوري يف 

ية يضمن نجاح هذه األخرية وبالتايل تطوير األداء البدين واملهاري لالعبني، ولقد أجريت الوحدات التدريب

(، الناشط يف الرابطة الوالئية لكرة القدم  لوالية البويرة، مستخدما U17) عىل فريق وداد ديرة ةدراسالهذه 

واملهارية عىل الالعبني  يف ذلك املنهج الوصفي باألسلوب االرتباطي من خالل تطبيق االختبارات البدنية

( واملختارة بطريقة قصدية، من خالل قياس U17( العبا فئة )16األشبال، حيث شملت عينة الدراسة )

الرسعة االنتقالية وكذا مهارة املهامجة )قطع الكرة من املنافس( ومعرفة العالقة بينهام وذلك بتطبيق 

ستخدام النسبة املئوية يف حتليل القدرات البدنية واملهارية االختبارات البدنية واملهارية عىل الالعبني، وتم ا

وأسفرت نتائج الدراسة عن صحة الفرضيات املقرتحة  ملعرفة العالقة "بريسون"ومعامل االرتباط البسيط 

ومتكن الباحثون من معرفة مستوى الالعبني يف الرسعة االنتقالية ومهارة املهامجة ومعرفة العالقة بينها لدى 

، وعليه أوىص الباحثون برضورة تطوير القدرة البدنية املتمثلة يف الرسعة االنتقالية "U17"كرة القدم  العبي

من اجلانب البدين  لالعبني وبالتايل حتسني مهارة املهامجة لدهيم، ومنه حتسني املستوى العام للفريق ككل سواء  

 .يو املهارأ

 

  

 (هـ1441/م2020، جامعة امللك سعود، الرياض )11 -3، ص ص 2ع، 4م، علوم الرياضة والرتبية البدنيةجملة 
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Measuring the transition speed and its relationship with effectiveness 
 of the attacking skill in football class (U17) 

A field study conducted on the team of Widad Dirah, activist in the state association 
 of football in the state of Bouira 

 
Dr. Laidani Hakim Dr. Baouche Khaled Dr. Baizid Abdelkader 

STAPS University of Bouira 
"Algeria" 

STAPS University of Bouira 
"Algeria" 

STAPS University of Bouira 
"Algeria" 

 
 (Received 18/1/2018 ; Accepted for publication 9/7/2018) 

 
 

 

Keywords: transition speed, attacking skill, football. 

Abstract: The present study aims to clarify the relationship between the transition speed and the 
effectiveness of the attacking skill in football for the category "U17" through a battery of tests, because the 
access to the higher levels does not come by chance or random methods, but comes scientific basis Vtah 
battery tests periodically in the training units This ensures the success of the latter and thus the development 
of the physical and skill performance of the players. The sample of the study included (16) players category 
(U17) and selected intentionally, by measuring the speed of transition as well as the skill of attacking 
(cutting the ball from the opponent) and know the relationship between them by applying physical and skill 
tests on the players, and the percentage was used The results of the study resulted in the validity of the 
proposed hypotheses and the researchers were able to know the level of players in the transition speed and 
the skill of attacking and know the relationship between them in football players "U17", and therefore the 
researchers recommended Rorh physical development of the transition speed of the players ability and thus 
improve the attacking skill they have, and from improving the overall level of the team as a whole, whether 
from the physical side or skill. 
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 وأمهية الدراسة ةاملقدم

منظومة متكاملة تتكون من عدة عنارص كرة القدم  تعترب

تؤثر وتتأثر كال منها من األخرى، والتي بدورها تؤدي اىل نجاح 

الفريق أو فشله ومن بني هذه اجلوانب اجلانب البدين واملهاري 

اذ أهنا تتميز بالتنافس بني فريقني يف مساحة كبرية اذا ما قورنت 

( أن كرة 2003ها من االلعاب األخرى، ويشري)عبداملنعم، بغري

القدم لعبة قرارات وعليه جيب أن يكون رسيع التفكري مثلام هو 

يف تطوير جوانبها الفنية سواء  رسيع احلركة وهذا ما يسهم

املهارية أو البدنية...الخ، وأسهم يف زيادة شعبيتها سواءا حمليا أو 

ز أو اهلزيمة يف مبارياهتا تستجيب له دوليا أو عامليا، وأصبح الفو

قوى املجتمع السياسية واالجتامعية واالقتصادية، حيث يبلغ 

االهتامم ذروته يف املسابقات الدولية والقارية وتكون حمملة 

باآلمال والدوافع واخلوف من اهلزيمة والرغبة يف الفوز وغريها 

لكن ال من االنفعاالت التي تشكل حالة نفسية معقدة مركبة، و

يتحقق ذلك إال من خالل متتع الالعب بمستوى بدين ومهاري 

يؤهله للمنافسة عىل مجيع األصعدة واملستويات من خالل 

التدريب املتواصل واملتابعة الدورية ملستوى تقدمه عن طريق 

االختبارات ويف فرتات متقاربة حتى يستطيع املدرب الوقوف 

عام يؤول إليه  عىل املستوى احلقيقي لالعب وأخذ صورة

الالعب خالل املباراة، فمدرب كرة القدم يقوم بعملية التدريب 

يوما بعد يوم وأسبوع بعد أسبوع مع الفريق بدون أن يستطيع 

حتديد بدقة مقدار تقدم كل العب، حقيقة قد تكون عني املدرب 

واعية، وتالحظ الالعبني جيدا لكنه ال يستطيع حتديد مستوى 

دمه بدقة ليطمئن عىل نجاح العملية كل العب ومقدار تق

التدريبية وأهنا تسري يف اخلطة التي حددها املدرب، واملدرب 

اجليد املدرك لعمله يعلم أمهية قياس املستوى البدين واملهاري 

العبيه حتى يعدل من برنامج التدريب إذا كان البد من ذلك، 

اض من هنا تظهر احلاجة امللحة لالختبارات يف حتقيقها ألغر

حيث شكلت االختبارات املوضوعية نوعا  من العملية التدريبية 

الوسائل الفنية الرئيسية للتقويم احلديث يف التدريب الريايض، 

وبذلك شعر العاملون يف هذا املجال باحلاجة املاسة إىل مقاييس 

للتعرف عن طريقها عىل مستوى األفراد وأعضاء الفرق 

تتصف بالرسعة يف احلديثة الرياضية السيام وأن كرة القدم 

اللعب، واملهارة يف األداء الفني واخلططي وهذا ما دفع 

 بالباحثني لدراسة هذا املوضوع لتحقيق أغراض علمية بحتة.

 مشكلة الدراسة:

ان املستوى الريايض يف خمتلف الرياضات املعروفة قد 

حقق خطوة كبرية لألمام وهذا ما تفرسه االرقام الكبرية 

ما بعد يوم، والتي كان حتطيمها حلام يداعب خيال املحطمة يو

 الكثري من املدربني واخلرباء.

املهاري و البدين املستوى حتسني إىل وهدفت هذه الدراسة

لدى الفرد الريايض، وقد الحظ الباحثون بعد االطالع عىل 

ا من اخلصوصية بالنسبة  الدراسات املختلفة أن هناك نوع 

لعينات املدروسة، سواء عند مقارنتها ملستوى اللياقة البدنية ل

مع مستوى اللياقة البدنية للمجتمع ككل، أو باملقارنة مع عينة 

فاالختبارات تعد  (،2001من دراسة خمتلفة.  )البساطي، 

جزءا أساسيا ومتكامال للعملية التدريبية التي هدفها حتسني 

يم املستوى البدين واملهاري للفرد، كام تساعد يف عملية التقو

 وتعترب أداهتا الرئيسية.

وكرة القدم من بني هذه الرياضات القابلة هلذه الطرق، والتي 

شهدت يف السنوات األخرية تطورا كبريا حني ظهرت احلاجة إىل 

رفع مستوى اللياقة البدنية وتطوير أداء املهارات األساسية 

لالعبني نتيجة تقدم اخلطط وظهور طرق لعب حديثة، فبدت 

حة لتطوير برامج التدريب كي يتمكن الالعبون من احلاجة مل

أداء املهارات األساسية واخلطط بكفاءة عالية، ويعتمد التدريب 

احلديث يف كرة القدم أساسا عىل األساليب العلمية، وال يكفي 

وضع برنامج تدريبي لكي يطمئن املدرب أن خطة التدريب تسري 

 عملية التدريب املتابعة  يف الطريق املرسوم هلا، إذ البد أن يصاحب 
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والتقويم والقياس من فرتة ألخرى ملعرفة مدى حتقيق خطة 

التدريب ألهدافها، لذا فإن االختبارات واملقاييس تلعب الدور 

األول يف وضع الصورة احلقيقية ملسايرة برنامج التدريب للخطة 

املوضوعة ورياضة كرة القدم كباقي الرياضات ختضع ملقاييس 

ب توفرها يف الالعب لكي يتقن هذه اللعبة، وعن ومعايري جي

طريق عمليات االنتقاء التي تعترب حجر األساس للوصول إىل 

اإلنجاز الريايض رفيع املستوى، يتم اإلحاطة بمختلف املميزات 

واخلصائص لالعبني األكفاء ذوي االستعدادات والقدرات 

ية يف هذه اللعبة، والتنبؤ بمدى كفاءهتم املستقبل "البدنية واملهارية"

حيث يتم توضيح هذه القدرات عن طريق جمموعة من 

االختبارات امليدانية جيرهيا النادي عىل الالعبني لتحديد مستوى 

كل العب وحتديد قدرات كل العب بشكل علمي ومضبوط 

 .(2001)حسانني، 

فمن خالل الدراسة االستطالعية التي قام هبا الباحثون يف 

يف غامر املوضوع عىل بعض فرق والية  امليدان قبل اخلوض

البويرة الناشطة يف الرابطة الوالئية، ومن خالل املقابالت 

الشخصية التي أجروها مع بعض املدربني اتضح أهنم ال 

هيتمون كثريا بعملية قياس وتقييم القدرات البدنية واملهارية 

لالعبني وهذا ما حيول دون استمرارية عملية التدريب وفق 

لمية سليمة ومقننة، كيف ال ومعظمهم جيهل األسس اطر ع

العلمية والقواعد األساسية السالفة الذكر هلذه العملية املهمة، 

التي تعد مفتاح الوصول إىل النتائج املرشفة للرياضيني، ولكن 

لو استعمل املدربون بطارية اختبارات لتحديد القدرات 

نوا فعال من البدنية واملهارية لكل العب لكان أفضل ولتمك

معرفة القدرات البدنية واملهارية لالعبني بطريقة علمية ودقيقة 

 وليس بمحض الصدفة والعشوائية.

أن القدرة عىل االنتصارات وحتقيق النتائج يتوقف عىل 

احلصول عىل أعىل مستوى ممكن من القدرات املختلفة لذلك 

وجب هناك ختطيط منهجي منظم للربامج التدريبية عىل أسس 

(. Wei neck, 1986لمية يف جمال التدريب الريايض احلديث. )ع

ومن كل هذا أردنا قياس الرسعة االنتقالية وعالقتها بفاعلية 

 .(U17)فئة  يف كرة القدممهارة املهامجة 

 أهداف البحث 

لدى العينة قيد  االنتقاليةالتعرف عىل مستوى الرسعة  -

 الدراسة. 

مجة لدى العينة قيد املها ةالتعرف عىل مستوى مهار -

 الدراسة. 

ومستوى  االنتقاليةالتعرف عىل العالقة بني الرسعة  -

 مهارة املهامجة لدى العينة قيد الدراسة.

 تساؤالت الدراسة

 لدى العينة قيد الدراسة؟.ما مستوى الرسعة االنتقالية  -

 لدى العينة قيد الدراسة؟.ما مستوى مهارة املهامجة  -

رتباطية بني صفة الرسعة االنتقالية هل توجد عالقة ا -

  ؟ لدى العينة قيد الدراسةومهارة املهامجة 

 

  الدراسات السابقة واملشاهبة 

حتديد مستويات معيارية  (2004) ـ دراسة بن قوة

 15-14لبعض املهارات األساسية عند العبي كرة القدم )

سنة(، وهدفت هذه الدراسة اىل معرفة مستوى االداء البدين 

فئة الناشئني حسب كل منطقة من مناطق الوطن)ساحل، ل

هضاب، صحراء( حسب بطارية االختبارات املقرتحة، كام 

هدفت أيضا اىل معرفة مستوى األداء املهاري لفئة الناشئني 

حسب كل منطقة من مناطق الوطن وي االخري هدفت اىل 

معرفة مستوى الالعب اجلزائري من الناحية البدنية واملهارية 

الفرنيس حسب بطارية االختبارات  بقارنة بالالعم

املقرتحة، وتوصلت هذه الدراسة يف االخري اىل جمموعة من 

النتائج يمكن ذكرها من خالل وجود فروق ذات داللة 

احصائية يف عنارص اللياقة البدنية واملهارات األساسية ما بني 
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وق العبي املناطق الثالثة، كام توصلت الدراسة اىل نتيجة تف

الالعب الفرنيس عىل الالعب اجلزائري من الناحيتني البدنية 

 واملهارية حسب بطارية االختبارات املقرتحة.

اقرتاح بطارية  (2007) ـ دراسة حريزي عبداهلادي

اختبار لتحديد وتقويم درجات معيارية النتقاء العبي كرة 

سنة(، وهدفت الدراسة اىل معرفة  17ــ 15القدم أشبال)

وواقع االختبارات املستخدمة يف عملية االنتقاء، كام  نوعية

سلطت الضوء عىل توضيح الدور البارز لعملية االنتقاء وهذا 

للرفع من مستوى كرة القدم اجلزائرية وابراز املكانة احلقيقية 

وحتديد املستويات الفعلية لالعبني الناشئني كنقطة بداية 

مجلة من التوصيات للعملية التدريبية ويف االخري استخالص 

تكون كمرشد مستقبيل للمدربني والالعبني، وتوصلت 

الدراسة يف األخري ملجموعة من النتائج يمكن ذكرها بأن 

ينتقون  %94معظم املدربني العاملني يف األندية بنسبة 

الالعبني عن طريق املالحظة ف املنافسة، كام أكد معظم 

 عملية انتقاء املدربني عىل أمهية االختبارات البدنية يف

 الالعبني.

 (2013) ـ دراسة عبدالسالم مقبل الريمي

  جماالت الدراسة

 سنة.  17العبا فئة أقل من  16املجال البرشي: شمل  -

 .2018: أجريت الدراسة يف موسم املجال الزماين -

 املجال املكاين: ملعب فريق وداد ديرة. -

 

 إجراءات الدراسة

يعرف املنهج بأنه عبارة عن جمموعة من  :  منهج الدراسة

 العمليات واخلطوات التي يتبعها الباحث بغية حتقيق بحثه

، وبالتايل فاملنهج رضوري للبحث إذ هو (2002)زروايت، 

يق ويساعد الباحث يف ضبط أبعاد ومساعي الذي ينري الطر

 .(combessie,1996)وأسئلة وفروض البحث 

واستخدم الباحثون املنهج الوصفي بأسلوبه االرتباطي 

 ملالئمته طبيعة املوضوع.

  

 عينة الدراسة

تم اختيار العينة بطريقة قصدية ومتثلت يف الالعبني االشبال    

 سنة.  17قل من العب أ 16لوداد ديرة والبالغ عددهم 

 

 (.  يمثل توزيع أفراد العينة اخلاصة باالختبارات1اجلدول )

عدد  الفريق

 الالعبني

العدد  الالعبني غري املعنيني

 النهائي

فريق وداد  -

 WRDديرة. 

( 02حاريس ) - 21

العبني )ع 3مرمى+ 

 استطالعية(.

16 

 العبا

 

  أدوات الدراسة

 عة االنتقالية.( مرت لقياس الرس30اختبار اجلري ) -

 اختبار املهامجة. -

 

 التجربة االستطالعية

مستويات االختبار املقرتحة )حسب نتائج التجربة  - 

 االستطالعية(: 

 مرت(  30(. مستويات اختبار الرسعة االنتقالية )اختبار الرسعة 2اجلدول )

 التقدير النتيجة

 ممتاز جزء باملائة فأقل 77ثواين و 3

 متوسط جزء 21ثا و 4 –جزء  78ثا و 3

 ضعيف جزء باملائة فأكثر 22ثواين و 4
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 الوسائل االحصائية

لإلجابة عىل تساؤالت الدراسة استخدم الباحثون برنامج 

 الستخراج ما ييل: SPSSاحلزمة اإلحصائية 

 التكرارات. -

 النسب املئوية. -

 معامل االرتباط البسيط بريسون. -

 

 مناقشة النتائجوعرض 

 الرسعة باختبار اخلاصة النتائج ومناقشة عرض:  أوال  

 .مرت 30 البدنية للياقة الدولية اللجنة اختبار ( االنتقالية

 قياس الرسعة االنتقالية. الغرض منه: -

 

 ( مرت.30(.  يمثل نتائج اختبار اجلري )3اجلدول )

اجلدول يمثل نتائج   

 ( مرت 30اختبار اجلري )

)%( 

 

 ممتاز

 

)%( 

 

 متوسط

 

)%( 

 

 ضعيف

 

 التكرارات

 

 الفريق

 

12.5 02 50 08 37.5 06 16 WRD 
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�             

 
 

 مرت. 30(. التمثيل البياين لنتائج اختبار جري 1الشكل رقم )

  

تعد الرسعة االنتقالية من أهم الصفات التي حيتاجها الالعب  

وهي املدة الزمنية من حلظة ظهور املثري إىل هناية االستجابة 

ركية أي أهنا تتكون من رسعة رد الفعل ورسعة أداء احل

احلركة، وقد أكد العديد من العلامء والباحثني عىل وجود فرتة 

زمنية قبل ظهور االستجابة املطلوبة هذه الفرتة ختتلف من فرد 

إىل آخر وتعد الرسعة االنتقالية من القدرات البدنية والعضلية 

( أن الرسعة 1997) املهمة لالعب كرة القدم، ويقول محاد

مكون هام للعديد من جوانب األداء البدين يف الرياضات 

املختلفة كام تعترب أحد عوامل نجاح املهارات احلركية، 

باإلضافة إىل أن توافر عنرص الرسعة يف لعبة كرة القدم يمكن 

الالعب من أداء املهارات األساسية برسعة مناسبة، كام يمكن 

رسيع داخل حدود امللعب سواء أثناء من التحرك واالنتقال ال

 العمليات اهلجومية أو الدفاعية.
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فقد كان أما فيام خيص تطبيق االختبار عىل أفراد العينة  

االختالف يف التقديرات التي حتصل عليها الالعبون فمنهم 

ومنهم من اجتازه بتقدير  ،"ممتاز"من اجتاز االختبار بتقدير 

يف االختبار فكل حسب  "ضعيفا"ومنهم من كان  ،"متوسط"

إمكاناته ومؤهالته، ومن هذا املنطلق يمكن التأكيد عىل نجاعة 

كونه أعطانا مؤرشات كمية حول نتائج الالعبني هذا االختبار 

حتى نجعل منها أساسا يرتكز عليه يف قياس الرسعة االنتقالية 

ومنه العمل عىل تطويرها أو املحافظة عليها واستغالهلا، 

ملوضحة يف اجلدول املبني أعاله والشكل البياين والنتائج ا

نالحظ أن الالعبني الذين يتميزون بمستوى ضعيف تقدر 

بينام الالعبني ذو املستوى املتوسط  ،%37.5نسبتهم ب 

وهي أكرب نسبة مسجلة بني باقي  %50فقدرت نسبتهم بـ 

 املستويات، يف حني الالعبني ذو املستوى املمتاز قدرت نسبتهم

12.5%. 

تم االستفادة من  مما سبق يمكن القول أنه االستنتاج: -

الغرض املرجو من االختبار، حيث أمكننا من قياس صفة 

الرسعة االنتقالية، ويف رياضة كرة القدم الرسعة هلا أمهية بالغة 

هلذا وجب عىل املدربني معرفة خمتلف الالعبني الذين يتميزون 

ققها الالعبون تبني الفروق هبذه الصفة البدنية فالنتائج التي ح

الفردية يف القدرة البدنية من خالل الدرجات املحصل عليها، 

حيث ساعدنا هذا االختبار أيضا يف حتديد املستوى احلقيقي 

 لكل العب بطريقة علمية منظمة بعيدا عن الطرق العشوائية.

  

 ثانيا : عرض ومناقشة النتائج اخلاصة باختبار املهامجة 

 .)قطع الكرة(

 قياس قدرة إبعاد الكرة من املنافس. الغرض منه: -

 

 

 (.  يمثل نتائج اختبار املهامجة )قطع الكرة(.4اجلدول )

 الفريق التكرارات ضعيف )%( متوسط )%( ممتاز )%(

 

06.25 01 68.45 11 25 04 16 WRD 
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�             

 

 تبار املهامجة. (. التمثيل البياين لنتائج اخ2الشكل رقم ) 

املحاولة التي يقوم هبا "( بأن املهامجة هي 2011أشار محاد ) 

الالعب الذي يكون يف موقف الدفاع هبدف استخالص 

الكرة التي يف حوزة الالعب املهاجم أو أثناء حتوهلا من 

العب مهاجم آلخر أو العمل عىل وضعها حتت السيطرة أو 

 ."تشتيتها

وعند تطبيق االختبار عىل أفراد العينة وتنظيم النتائج   
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املوضحة يف اجلدول السابق نالحظ أن عدد الالعبني الذين 

( من العدد الكيل حلجم 01يتمتعون بمستوى ممتاز قد بلغ )

 اختبار قطع الكرة من اخلصم واالستحواذ عليهاالعينة يف 

كل نتيجة  ، أي املتحصلني عىل%6.25 ( بنسبةاملهامجة)

حماولة صحيحة من اخلمس املحاوالت املمنوحة يستطيع فيها 

قطع الكرة من املنافس والتقدم هبا إىل األمام حتى خط اجلانب 

، يف حني بلغ املتحصلني عىل ألربع حماوالت ناجحة عىل األقل

، من العدد الكيل %68.45 (العبا بنسبة11تقدير متوسط )

كل حماولة صحيحة يستطيع جة أي املتحصلني عىل نتيللعينة، 

فيها قطع الكرة من املنافس والتقدم هبا إىل األمام حتى خط 

حماوالت ناجحة عىل األقل، أما  3إىل  2اجلانب ومن 

( العبني أي ما 04املتحصلني عىل تقدير ضعيف فقد بلغ )

 .%25نسبته 

من خالل ما تم التوصل إليه يمكن التأكيد عىل  :االستنتاج

االختبار بناءا عىل ما قدمه من تفاصيل يف النتائج، نجاعة هذا 

بحيث استطاع الباحثون من خالله قياس مهارة قطع الكرة 

وافتكاكها، ويفرس ذلك التقديرات املختلفة التي حتصل عليها 

الالعبني أثناء إجراء االختبار وتسجيل نتائجهم وهذا ما 

  يعكس أمهية هذا االختبار يف كرة القدم.

  

العالقة بني الرسعة ب : عرض ومناقشة النتائج اخلاصةثالثا  

 االنتقالية ومهارة املهامجة:

 

 (. يمثل نتائج العالقة بني الرسعة االنتقالية ومهارة املهامجة.5اجلدول )

 الداللة اإلحصائية مستوى الداللة قيمة االرتباط اجلدولية قيمة االرتباط املحسوبة درجة احلرية العينة املتغريات

 دال 0.05 0.497 0.53 14 16 الرسعة االنتقالية

 مهارة املهامجة

 

 

   

 (. التمثيل البياين للعالقة بني الرسعة االنتقالية ومهارة املهامجة.3الشكل رقم )

 

نالحظ أن  برسون اجلدول ويؤكده اختبار كام يتضح يف

أكرب من قيمة  0.53املحسوبة تساوي  االرتباطقيمة 

 0.05عند مستوى الداللة  0.497اجلدولية  االرتباط

، وبالتايل توجد عالقة ارتباطية 14ة ــــوبدرجة حري

رعة ــطردية متوسطة ودالة إحصائيا بني صفة الس

 االنتقالية ومهارة املهامجة.

نستنتج من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول  ج:االستنتا

والتمثيل البياين أن للرسعة االنتقالية عالقة فعالة وارتباطية 

 .(U17)بمهارة املهامجة يف كرة القدم لفئة 

 
 



  11                                       ... (U17)قياس الرسعة االنتقالية وعالقتها بفاعلية بعض املهارات األساسية يف كرة القدم فئة 

 

 االستخالصات

متكنا من التوصل إىل  من خالل عرض النتائج وحتليلها 

 االستنتاجات التالية:

 االنتقالية متوسط.مستوى الالعبني يف الرسعة  -

 مستوى الالعبني يف مهارة املهامجة متوسط. -

العالقة بني الرسعة االنتقالية ومهارة املهامجة طردية  -

 متوسطة ودالة إحصائيا.

 

 التوصيات

 يف ضوء االستنتاجات يويص الباحثون بام ييل:

رضورة حتسني صفة الرسعة االنتقالية يف كرة القدم  -

جيا ي عىل بعض املهارات األساسية وبالتايل التأثري اال

 وباخلصوص مهارة املهامجة يف كرة القدم.

رضورة االلتزام بتطبيق بطارية اختبارات لتحديد  -

 وقياس املستوى البدين واملهاري لالعبي كرة القدم.

رفع القدرات املعرفية للمدربني يف جمال التدريب  -

مهم يف الريايض باألسلوب العلمي، وهذا عن طريق إسها

 امللتقيات العلمية والدورات التدريبية.

اقرتاح وتكييف بطارية اختبارات موحدة حسب  -

قدرات الالعبني، يعتمد عليها املدربني يف معرفة مستوى 

 (.U17العبي كرة القدم لفئة )

االبتعاد عن الطرق العشوائية يف قياس املستوى البدين  -

 (. U17واملهاري لالعبي كرة القدم فئة أشبال)

رضورة أن يكون املدرب واعيا بأمهية االختبارات  -

وحيرص عىل إجرائها دوريا، ألهنا ذات طابع علمي ومقنن، 

 تساهم يف تطوير الالعبني خاصة وكرة القدم عامة.
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 الصعوبات التي تواجه طلبة قسم الرتبية الرياضية بجامعة السلطان قابوس

 

 العدوي   بنت مخيس رابعة أ.

وزارة الرتبية والتعليم، جامعة السلطان 

 قابوس، سلطنة عامن 

 د. بدرية بنت خلفان اهلدابية

، جامعة السلطان قابوس، الرياضيةقسم الرتبية 

 سلطنة عامن 

 غنبويصد. سامل بن سليم ال

 قسم األصول واإلدارة الرتبوية ، 

  جامعة السلطان قابوس، سلطنة عامن

 

 (م31/1/2019م  ؛   وقبل للنرش يف 28/2/2018)قدم للنرش يف  

 

 .صعوبات، قسم الرتبية الرياضية، جامعة السلطان قابوس الكلامت املفتاحية:

تواجه طلبة قسم الرتبية الرياضية بجامعة هدفت الدراسة إىل التعرف عىل الصعوبات التي ملخص البحث:

السلطان قابوس، وللتحقق من هذا اهلدف طور الباحثون استبانة مكونة من ستة حماور هي: )اخلدمات 

 اجلداول –ت الدراسية املقررا – التدريس هيئة أعضاء – والتقويم التدريس أساليب –والتسهيالت 

 أما. القسم طلبة يواجهها قد صعوبة( 69) من املحاور تلك وتألفت ،(والقسم الكلية إدارة – الدراسية

 قابوس السلطان جامعة يف الرتبية بكلية الرياضية الرتبية قسم طلبة مجيع من تكون فقد الدراسة جمتمع

( طالبا وطالبة، وقام الباحثون بتوزيع أداة الدراسة  185)  عددهم والبالغ م،2015 الربيع فصل يف املقيدين

( استبانة. وللحصول عىل نتائج الدراسة تم حتليلها باألساليب 147أفراد املجتمع، وتم اسرتجاع )عىل مجيع 

املناسبة. وخلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها: وجود صعوبات يواجهها طلبة القسم، فعىل 

املحاور صعوبة بني حماور  مستوى حماور الدراسة جاء حمور اجلداول الدراسية يف املرتبة األوىل ليمثل أكثر

الدراسة، وجاء أقلها حمور أساليب التدريس والتقويم، ومن بني أهم الصعوبات التي يواجهها طلبة القسم: 

أن املساعدة املالية التي يتلقاها الطالب غري كافية، ونقص توفري الرحالت العلمية والرتفيهية للطلبة، وعدم 

امعة، وغلق الصالة الرياضية خالل إجازة هناية األسبوع. وقدمت توافر وسائل املواصالت من وإىل اجل

الدراسة جمموعة من التوصيات أمهها: تزويد املكتبة الرئيسية باجلامعة ومكتبة كلية الرتبية باملراجع العربية 

بينهم  احلديثة من مقررات الرتبية الرياضية، والتعاون مع مركز اإلرشاد الطاليب عن طريق املتابعة املزدوجة

 .وبني املرشف األكاديمي للطلبة الواقعني حتت املالحظة األكاديمية

 

  

 (هـ1441/م2020عة امللك سعود، الرياض )جام ، 33 -13، ص ص 2ع، 4م، علوم الرياضة والرتبية البدنيةجملة 
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Abstract: This study aimed to identify the obstacles and difficulties facing students at the Physical 
Education Department in Sultan Qaboos University (SQU). The study sample consisted of 147 participants 
from the students specializing in physical education. The questionnaire based on six main dimensions, 
namely: Students Services; Teaching and assessment methods; Teaching Staff; Courses; -Timetable; 
College and Department Administration. The questionnaire included 69 statements of obstacle students 
might. Using SPSS, collected data were analyzed and values of the Mean, Standard Deviation and 
percentage were obtained. In addition, T-Test has been conducted to identify the differences among the 
study results according to the variables (gender, accumulative grade, transfer). Findings of the study showed 
that physical education students face a number of obstacles, where the most important were related to the 
timetables and managerial issues in the department. Other difficulties were found in the following order of 
importance:  Student Services, Teaching and assessment, Teaching Staff. Other obstacle was the 
insufficient financial support, no means of transportation to and from the university and closure of the sport 
facilities during the weekend. 
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  املقـــدمــة

مل نعد يف زمن تقاس ثروات شعوبه بام حوت أراضيهم من 

يقية ألي بلد معادن وثروات حيوانية وزراعية، فالثروة احلق

هي مقدار الطاقات البرشية التي يملكها بحيث تكون مدربة 

ومؤهلة عىل أعىل املستويات، وتعترب مؤسسات التعليم العايل 

الركيزة األساسية إلعداد الثروات البرشية ورفد املجتمع هبا، 

( أن أمهية مؤسسات التعليم 2013حيث يرى العازمي )

ية تأيت من خالل الدور الذي العايل يف هتيئة الطاقات البرش

تلعبه هذه املؤسسات يف إعداد الشباب معرفيا ومهاريا ليقوموا 

 بدورهم يف بناء املجتمع وقيادة دفة العمل واإلنجاز.

مكملة لدور املدارس،  أكاديميةتعد اجلامعات مؤسسات 

كساهبم إحيث تقع عليها مسؤولية احتضان الشباب و

ستقبلهم )العاميرة وعشا، املهارات التخصصية الالزمة مل

( أن اجلامعة تتيح 2000(، كام توضح آل مرشف )2012

للشباب فرص لتحقيق طموحاهتم من خالل التخصصات 

ختيار بام يتناسب مع قدراهتم الاملتعددة التي تطرحها، وحرية ا

وميوهلم واجتاهاهتم، خمتلفة يف ذلك مع نظام التعليم يف 

التفاعالت االجتامعية يف البيئة املدارس ومع طبيعة العالقات و

املدرسية، كل ذلك يؤثر يف شخصية الطالب اجلامعي وجيعله 

أكثر قدرة عىل التفكري الناقد وحتديد اخليارات واختاذ القرارات 

( يف أمهية 2008املناسبة، ويتفق كال من سليامن والصامدي )

الدور االجتامعي الذي تلعبه اجلامعة يف صقل شخصية 

هتيئة الظروف املعينة التي متكنه من اختاذ القرارات الطالب و

( عىل أمهية تفاعل إدارات 2013، ويؤكد اخلزاعلة )املختلفة

 اجلامعات مع آراء الطلبة واقرتاحاهتم التطويرية.

( سنوات من عمره عىل 7- 4يقيض الطالب اجلامعي )

، يتعرض خالل هذه السنوات للنمو اجلامعية مقاعد الدراسة

ر بشكل عام، كام يتعرض أيضا ملجموعة من والتطو

الصعوبات، النفسية، الصحية، االجتامعية واالقتصادية، حيث 

( أن الطالب اجلامعي يتعرض 2014يرى الظفريي وبيان )

أكاديمية خمتلفة وخصوصا طلبة السنة األوىل، كام  لصعوبات

( إىل أن الطالب اجلامعي يعاين 2013يشري يونس ويوسف )

اجتامعية يف التعامل مع املرشد األكاديمي ومع  صعوباتمن 

ة، وخماوف نفسية من فقدان الدعم االجتامعي من يالبيئة اجلامع

كال من األساتذة واألهل والزمالء، وخلصت دراسة عيرسي 

( إىل أن من أهم الصعوبات التي يتعرض هلا الطالب 2011)

اجلامعي هي الصعوبات االقتصادية تليها الصعوبات 

 & Prakash) وبرابو ، كام أشار كال من براكاشتامعيةاالج

Prabhu, 2014)وآخرون ، وجوبتا (Gupta, et al, 2014 ) إىل أن

طلبة السنة األوىل يعانون من اإلحباط مقارنة بزمالئهم يف 

 وجيبات تيسفاي السنوات املتقدمة، بينام أوضحت دراسة

(Tesfaye & Jibat, 2014) رض هلا حجم الصعوبات التي تتع

 طالبات السكن اخلارجي  مع ضيق املوارد املالية.

كحال بقية الطلبة اجلامعيني يتعرض طالب الرتبية الرياضية 

والبدنية لصعوبات وحتديات خمتلفة، وتبقى خصوصية اجلانب 

العميل لطالب الرتبية الرياضية لتضيف له املزيد من التحديات، 

ات يف تعلم ( أن هناك صعوب2013حيث يرى الشنباري )

بعض املهارات املعقدة، ومشكالت صحية نتيجة للتعرض 

كام أن هناك عالقة لإلصابة الرياضية أثناء التعلم أو التدريب، 

عكسية بني االستقرار النفيس لطالب الرتبية الرياضية وقدرته 

عىل أداء مهارات اإلعداد والرضب الساحق يف لعبة كرة الطائرة 

Ghaidan, 2014)،) ( إىل رضورة التعامل 2012ياسني ) أوىصو

مع العامل النفيس وحماولة إذابة عامل اخلوف لدى الطلبة السيام 

اإلناث وذلك عن طريق توفري األجهزة املالئمة وأجهزة السند، 

( يف مقدار 2006والطائي ) (2006ويتفق كال من أبو طامع )

الرتبية أمهية توفري اإلمكانات املادية واملرافق الرياضية لطالب 

الرياضية والبدنية مع رضورة صيانتها طوال العام الدرايس بام 

يضمن استمرار االستفادة منها يف عملية التعلم والتدريب، 
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( 2004عيسى وسلامن )و (،2003ويطرح كال من خنفر )

( خصوصية أخرى لطالب الرتبية الرياضية 2002والطويل )

حصص الرتبية  عدم كفايةحيث تتعلق بالتدريب امليداين من 

اإلمكانات واملرافق الالزمة للتطبيق العميل يف  ونقصالرياضية 

 ((Singh & Singh, 2012 وسينج ، كام يرى سينجاملدارس

رضورة بناء معايري علمية لتقييم األداء املهاري لطلبة الرتبية 

 الرياضية يراعي الفروق الفردية بني الذكور واإلناث.

يف  العايل التعليم هرم قمة ابوسق السلطان جامعة متثل    

حتقيق التميز يف جماالت  "عىل  وتؤكد رسالتهاسلطنة عامن 

التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة املجتمع، برتسيخ 

مبادئ التحليل والفكر املبدع، واإلسهام يف إنتاج املعرفة 

 "وتطويرها، ونرشها والتفاعل مع املجتمعني املحيل والعاملي

يرى جودة وزايد و(، 2013لسلطان قابوس،)جامعة ا

( أن حتقيق التكيف األكاديمي للطالب يعترب عامال 2012)

 مهام لنجاح الطالب وتفوقه.

عىل الرغم من اجلهود احلثيثة التي تبذهلا جامعة السلطان  

قابوس لتحقيق رؤيتها ورسالتها إال أن هناك بعض 

( 2002فري )الصعوبات التي تواجه طلبتها، ففي دراسة الغا

أكاديمية،  صعوباتاتضح أن الطالب اجلامعي يعاين من 

نفسية، اجتامعية وأرسية، وأن كثريا منها مرتبط بنظم التسجيل 

متحانات والعالقة مع اهليئة التدريسية، كام يشري كاظم واال

( إىل أن طلبة جامعة السلطان قابوس 2004والغنبويص )

األكاديمي، حيث متعلقة باإلرشاف  صعوباتيعانون من 

اتضح عدم كفاية اإلجراءات املتبعة يف نظام اإلرشاف 

 .األكاديمي باجلامعة

 

  مشكلة الدراسة

تسعى كلية الرتبية بجامعة السلطان قابوس إىل تزويد 

الطالب بأعىل املستويات من املعارف واملهارات واإلجتاهات 

 اإلجيابية يف ختصصاهتم الرتبوية املتعددة، وتقديم أرقى

)جامعة  اخلدمات الرتبوية ملؤسسات املجتمع املختلفة

(، ويمثل قسم الرتبية الرياضية أحد 2013السلطان قابوس، 

م، وقام القسم 1990األقسام يف كلية الرتبية، حيث أنشئ عام 

بتخريج قوى برشية التحقت بسلك العمل يف القطاعني 

 احلكومي واخلاص.

ادرة من عامدة القبول بالرجوع إىل البيانات اإلحصائية الص

والتسجيل بجامعة السلطان قابوس يتضح أن عدد الطلبة 

-1990)من خالل الفرتة  بقسم الرتبية الرياضيةامللتحقني 

يف حني بلغ عدد  ؛وطالبة اطالب (1212بلغ ) م(2014

وطالبة،  اطالب( 966م )2014حتى خريف  اخلرجيني منهم

( مازالوا 185بة؛ )( طالبا وطال246)هبذا يكون فارق العدد 

بصفة شخصية أو  –( منسحبني 61عىل املقاعد الدراسية و )

-طلب منهم االنسحاب النخفاض معدل حتصيلهم الرتاكمي

%(، 5.03، هبذا تكون نسبة املنسحبني من إمجايل املقبولني )

هذا ويبلغ عدد الطلبة الواقعني حتت املالحظة األكاديمية 

طالبة مشكلني نسبة ( طالبا و16م )2014خالل خريف 

%( من الطلبة املسجلني خالل العام األكاديمي 8.65)

 الذي م(، ويلزم التوضيح أن الطالب2014/2015)

( 2.00) عن الفصيل أو الرتاكمي معدل حتصيله ينخفض

 واقع أنه عىل قابوس السلطان جامعة قانون حسب يسجل

 فرص ثالث الطالب ويعطى ،"األكاديمية املالحظة حتت"

 مطالبته يتم بعدها األكاديمية؛ املالحظة من حتت روجللخ

 أكاديمية. ألسباب اجلامعة من باإلنسحاب

 لتنمية حتمية رضورة واملادية البرشية القدرات بناء يعترب  

 من وذلك والعرشين؛ الواحد القرن تطورات ومواكبة املجتمع

وبالتايل فإنه من الرضورة  العايل، التعليم مؤسسات خالل

وسد الثغرات املوجودة  العايل م مؤسسات التعليمتقيي

الرغم من التطورات التي شهدها قسم وب (،2007 بدران،)هبا
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إال أن هناك بعض  الرتبية الرياضية بجامعة السلطان قابوس

الصعوبات والعقبات التي يلزم معاجلتها، حيث يعاين طلبة 

ه هلا القسم جمموعة من الصعوبات التي ينبغي عىل القسم التنب

م 2014وحرصها وحماولة حلها، حيث قامت الباحثة يف مايو 

لتعرف عىل الصعوبات التي تواجه طلبة لبدراسة استطالعية 

قسم الرتبية الرياضية خالل دراستهم باجلامعة، وتكونت عينة 

 وطالبة، وأظهرت نتائج الدراسة ا( طالب30الدراسة من )

التي تواجه طلبة يف الصعوبات  اأن هناك تنوع االستطالعية

قسم الرتبية الرياضية باجلامعة يعود أمهها إىل عدم توفر 

أن هناك  اإلمكانات واألدوات بالشكل املطلوب، كام

صعوبات تتعلق باملقررات الدراسية من حيث الكثرة والتنوع 

 األقل التدريس هيئة أعضاء حمور وجاءوتكرار البعض منها، 

 القسم. طلبة تواجه التي الصعوبات يف حدة

الباحثة أن الصعوبات التي يمر هبا طلبة القسم تؤثر  ترى   

( 2004يف حتصيلهم الدرايس، حيث يؤكد محادة والصاوي )

أن الظروف التعليمية املحيطة بالطالب تؤثر يف حتصيله 

الدرايس وبالتايل معدله الرتاكمي، مما يؤثر يف تعثره الدرايس 

( أن أستاذ 2013دية )نسحابه، كام ترى احلاماورسوبه أو 

املقرر اجليد هو عامل رئييس يف التحصيل الدرايس للطالب كام 

أن هناك عالقة بني منظور الطالب للمقررات الدراسية التي 

 يدرسها ومستوى حتصيله الدرايس فيها.

 :التالية األسئلةتتلخص مشكلة الدراسة يف اإلجابة عىل و

رتبية الرياضية ما الصعوبات التي تواجه طلبة قسم ال -1

 بجامعة السلطان قابوس؟

 الداللة هل توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى -2

(α =0.05 يف الصعوبات التي تواجه طلبة قسم الرتبية )

 -الرياضية بجامعة السلطان قابوس تعزى إىل متغري )اجلنس 

 ف الثقايف(؟التصني – التحويل –املعدل الرتاكمي 

 

 ذه الدراسة إىل:هتدف ه أهداف الدراسة:

التعرف عىل الصعوبات التي تواجه طلبة قسم الرتبية  -1

 الرياضية بجامعة السلطان قابوس.

التي تواجه التعرف عىل وجود اختالف يف الصعوبات  -2

تبعا طلبة قسم الرتبية الرياضية بجامعة السلطان قابوس 

 التصنيف – التحويل –املعدل الرتاكمي -ملتغريات: )اجلنس 

 .(قايفالث

 

 تتضح أمهية الدراسة مما يىل: أمهية الدراسة:

تسليط الضوء عىل الصعوبات التي : األمهية العلمية

يواجهها طلبة قسم الرتبية الرياضية بكلية الرتبية بجامعة 

والعوامل املؤثرة هبا،  درجتهاالسلطان قابوس، وحماولة حتديد 

تسعى إىل األوىل التي الدراسة حيث تعترب هذه الدراسة هي 

تواجه طلبة قسم الرتبية الرياضية التعرف عىل الصعوبات التي 

 خالل دراستهم اجلامعية. بجامعة السلطان قابوس

: حماولة إجياد حلول للتزايد املالحظ يف األمهية التطبيقية

أعداد طلبة قسم الرتبية الرياضية الواقعني حتت املالحظة؛ 

تي يعانون منها وذلك من خالل التعرف عىل الصعوبات ال

والتي قد تكون السبب وراء أدائهم األكاديمي، كام تساهم 

الدراسة يف حتديد نقاط القوة والضعف يف برنامج 

البكالوريوس يف قسم الرتبية الرياضية من حيث املحاور 

التي تشملها الدراسة، مما قد يسهم يف رسم السياسات 

يات عرض جمموعة من التوصاملستقبلية للقسم، زسوف ت

التي قد تساهم يف تذليل الصعوبات التي تواجه طلبة قسم 

الرتبية الرياضية والتي قد تسهم يف حتسني العملية الرتبوية 

بحيث ينعكس التحسني بشكل إجيايب عىل طلبة القسم وعىل 

أدائهم الدرايس بشكل خاص، مما يؤدي إىل رفع جودة 

 خمرجات القسم.
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  حدود الدراسة

تسعى هذه الدراسة إىل التعرف عىل  :احلدود املوضوعية

الصعوبات التي تواجه طلبة قسم الرتبية الرياضية بكلية الرتبية 

بجامعة السلطان قابوس، حيث ستشمل الدراسة املحاور 

أساليب التدريس  -التالية فقط: )اخلدمات والتسهيالت

 -املقررات الدراسية -أعضاء هيئة التدريس -والتقويم

 لكلية والقسم(.إدارة ا -اجلداول

قسم الرتبية  يفطلبة البكالوريوس  احلدود البرشية:

الرياضية، كلية الرتبية بجامعة السلطان قابوس املسجلني للعام 

طالبا  (185)م( والبالغ عددهم 2014/2015األكاديمي )

 وطالبة.

 م(.2015/ 2014العام األكاديمي ) احلدود الزمانية:

الرياضية ، كلية الرتبية قسم الرتبية  احلدود املكانية:

 بجامعة السلطان قابوس.

 

  مصطلحات الدراسة

 :تالصعوبا

تعرف الصعوبة يف قاموس  :تعريف الصعوبات لغويا -

األمر العرس والشاق والذي يمثل عقبة  "املنبع املوسع بأهنا: 

 (.355ص ،2011)حداد وجعفر، "للشخص إذا اشتد عليه

العاميرة وعشا  يعرفها تعريف الصعوبات اصطالحا: -

( بأهنا ااملشكالت التي يواجهها الطلبة اجلامعيني 2012)

والتي تتعلق بأساليب التدريس، ونظام االمتحانات 

ومواعيدها، وعمليات اإلرشاف األكاديمي، وكثرة التقارير 

 واألبحاث املطلوبة لكل مادة.

العقبات أو  :وتعرف الباحثة الصعوبات إجرائيا بأهنا

ي تواجه طلبة قسم الرتبية الرياضية بجامعة الت املشكالت

 هم اجلامعية.السلطان قابوس خالل دراست

 

استخدمت الباحثة املنهج وإجراءاهتا: منهجية الدراسة 

 الوصفي نظرا ملالءمته للدراسة.

تكون جمتمع الدراسة من مجيع  جمتمع الدراسة والعينة:

ة السلطان طلبة قسم الرتبية الرياضية بكلية الرتبية يف جامع

( طالبا  185والبالغ عددهم )  2015لفصل الربيع قابوس 

جمتمع الدراسة موزعا حسب  (1وطالبة، ويوضح جدول )

 اجلنس والسنة الدراسية.

 

 .جمتمع الدراسة موزعا حسب اجلنس والسنة والدراسية.   (1جدول )

 

 اإلمجايل عدد اإلناث عدد الذكور السنة الدراسية

 41 20 21 األوىل

 36 21 15 الثانية

 35 17 18 الثالثة

 50 28 22 الرابعة

 23 0 23 اخلامسة

 185 86 99 املجموع الكيل

 

العشوائية التي تم سحبها من  حني متثلت العينة يف   

( طالبا وطالبة من قسم الرتبية 147) يفاملجتمع األصيل 

الرياضية يمثلون خمتلف السنوات الدراسية، وشكلت العينة 

 %( من املجتمع األصيل.79.46ة )نسب

 بعد االطالع عىل تم تصميم أداة الدراسةسة: أداة الدرا

الدراسات السابقة التي تناولت الصعوبات التي األدبيات و

الطلبة اجلامعيني، باالضافة للدراسة االستطالعية التي تواجه 

الباحثة بتصميم  قامت هبا الباحثة، ويف ضوء ذلك قامت

، يمثل اجلزء األول املتغريات املستقلة جزئنيمن  استبانة مكونة

التصنيف  -التحويل - الرتاكمي املعدل –وهي: )اجلنس 

حماور الدراسة الستة اجلزء الثاين من  تكون(، يف حني الثقايف

( فقرة لقياس الصعوبات التي تواجه طلبة قسم 69ممثلة يف )

ات ( توزيع أرقام فقر2الرتبية الرياضية، ويوضح جدول )

 اإلستبانة عىل حماور الدراسة.
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 .توزيع أرقام فقرات اإلستبانة عىل حماور الدراسة.  (2جدول )

 عنوان املحور رقم املحور
أرقام 

 الفقرات

عدد 

 الفقرات

 13 13-1 اخلدمات والتسهيالت 1

2 
أساليب التدريس 

 والتقويم
14-26 13 

 13 39-27 أعضاء هيئة التدريس 3

 12 51-40 ةاملقررات الدراسي 4

 10 61-52 اجلداول 5

 8 69-62 إدارة الكلية والقسم 6

 

قياس الصعوبات عن طريق مقياس متدرج من مخس  وتم

 -ال أوافق -غري متأكد -أوافق -هي: )أوافق بشدة مستويات

 (.1-2-3-4-5ال أوافق بشدة( ومتثل رقميا عىل التوايل: )

ق األداة لقياس صداعتمدت الباحثة  :صدق أداة الدراسة

بعرض ، حيث قامت Face validityعىل الصدق الظاهري 

حمكمني من أعضاء هيئة  عرشةعىل يف صورهتا األولية  األداة

وأخذت امعة السلطان قابوس، جالتدريس بكلية الرتبية ب

الباحثة بآراء املحكمني يف تعديل صياغة بعض الفقرات أو 

( 4ذف عدد )حذفها؛ وبناءًا عيل رأي اخلرباء فقد قامت بح

فقرات لعدم إنتامئها ملحورحمور اخلدمات والتسهيالت، وحمور 

( فقرات 10املقررات الدراسية، كام تم تعديل صياغة عدد )

لتكون واضحة للمستجيبني، وخرجت األداة يف صورهتا 

 ( فقرة موزعة عىل ستة حماور.69النهائية مكونة من )

بات األداة عن قامت الباحثة بقياس ث :ثبات أداة الدراسة 

ملحاور  Cronbach Alpha كرونباخ –استخراج معامل ألفا طريق 

أداة الدراسة، حيث تم تطبيق اإلستبانة عىل عينة استطالعية من 

( طالبا وطالبة، كام تم حساب 21خارج عينة الدراسة مكونة من )

الوقت الالزم لتطبيق األداة والتأكد من وضوحها للمستجيبني، 

( 0.83 -0.76عامالت ثبات املحاور بني ) حيث تراوحت م

 (.0.90كام بلغ معامل الثبات الكيل لألداة )

متت معاجلة البيانات باستخدام  املعاجلة اإلحصائية للبيانات:

 ، وذلك كالتايل:(SPSS)احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتامعية 

 املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعياريةاستخراج  -

 ئوية.والنسب امل

للتعرف عىل الفروق بني جمموعتني  "ت"اختبار  -

وذلك إلجابة السؤال  (Independent samples t-test) مستقلتني

الثاين اخلاص بالتحقق من داللة الفروق تبعا ملتغريات: 

 التصنيف الثقايف(. -التحويل -الرتاكمي املعدل –)اجلنس

 

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

 ملتعلقة بالسؤال األول : النتائج اأولا 

ما الصعوبات التي تواجه طلبة قسم الرتبية الرياضية  "

 "بجامعة السلطان قابوس؟

احلسابية  اتلإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسط 

( 3، ويوضح جدول )الدراسةحاور ملواالنحرافات املعيارية 

 مرتبة تنازليا حسب درجة الصعوبة لكل حمور.النتائج 

 

ملحاور الدراسة املتوسطات احلسابية والنحرافات املعيارية . (3ل )جدو

 . مرتبة تنازليا

 العدد املحور م
املتوسط 

 احلسايب

اإلنحراف 

 املعياري

درجة 

 الصعوبة

 مرتفعة 0.55 4.26 147 اجلداول 1

2 
إدارة الكلية 

 والقسم
 مرتفعة 0.64 4.15 147

3 
اخلدمات 

 والتسهيالت
 فعةمرت 0.60 3.88 147

4 
املقررات 

 الدراسية
 مرتفعة 0.62 3.87 147

5 
أعضاء هيئة 

 التدريس
 مرتفعة 0.54 3.70 147

6 

أساليب 

التدريس 

 والتقويم

 متوسطة 0.59 3.10 147
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وجود صعوبات بدرجات  (3يتضح من جدول )

تراوحت بني املرتفعة واملتوسطة، حيث أظهرت مجيع املحاور 

حمور أساليب التدريس  ماعدا مستوى مرتفع من الصعوبة

والتقويم الذي جاء بدرجة متوسطة، كام يتضح أن حمور 

من  الدرجاتنال أعىل   -الدراسية واالختبارات -اجلداول

، وجاء يف (4.26) احلسايبه حيث الصعوبة حيث بلغ متوسط

املرتبة الثانية حمور إدارة الكلية والقسم بمتوسط حسايب بلغ 

فقد جاء يف املرتبة  التدريس ئةهي أعضاء أما حمور(، 4.15)

حمور أساليب (، وأخريا 3.70اخلامسة بمتوسط حسايب بلغ )

التدريس والتقويم يف املرتبة السادسة حيث بلغ متوسطه 

 (.3.10)احلسايب 

جاءت نتيجة السؤال األول من الدراسة متفقة مع ما   

( من حيث أمهية الصعوبات 2013توصل إليه اخلزاعلة )

محور اإلدارة وحصوهلا عىل املرتبة األوىل، كام جاء املتعلقة ب

أيضا حمور أعضاء هيئة التدريس يف املرتبة األخرية، كذلك 

( التي حاز فيها حمور طرق التدريس عىل 2003دراسة خنفر )

املرتبة األخرية، واختلفت نتائج السؤال األول عن دراسة 

ت ( التي أظهرت ارتفاعا يف الصعوبا2012جودة وزايد )

 املتعلقة بأعضاء هيئة التدريس واإلرشاف األكاديمي.

وللتعرف عىل تقديرات أفراد عينة الدراسة عىل فقرات 

حماور األداة؛ تم استخراج املتوسطات احلسابية واالنحرافات 

الستة، كام تم ترتيب  هامحاوراإلستبانة بفقرات لاملعيارية 

الفقرة يف كل  الفقرات تنازليا حسب درجة الصعوبة التي متثلها

 حمور.

 

  حمور اخلدمات والتسهيالت: أولا 

 

 .حمور اخلدمات والتسهيالت لصعوباتاملتوسطات احلسابية والنحرافات املعيارية . (4جدول )

  الصعوبات  م الرتتيب
توسط امل

 احلسايب

اإلنحراف 

 املعياري

 0.81 4.68 الذين يسكنون خارج احلرم اجلامعي( املساعدة املالية التي يتلقاها الطالب غري كافية * )الطلبة 12 1

 1.00 4.43 عدم توافر وسائل املواصالت من وإىل اجلامعة * )الطلبة الذين يسكنون خارج احلرم اجلامعي( 10 2

 0.87 4.42 غلق الصالة الرياضية خالل أجازة هناية األسبوع حيرم الطالب من فرصة التدريب عىل املهارات 13 3

 1.00 4.27 توفري السكن املناسب * )الطلبة الذين يسكنون خارج احلرم اجلامعي( عدم 11 4

 0,93 4.18 اخلدمات العالجية للطالب املصاب رياضيا غري كافية 2 5

 1.08 4.02 نقص أماكن اإلنتظار املناسبة يف القسم مما يضطر الطالب للوقوف يف املمرات ملدة زمنية طويلة 9 6

 1.12 3.86 دوات اإلسعافات األولية يف الصالة الرياضيةعدم توفري أ 7 7

 1.01 3.82 تصوير املادة العلمية لبعض املقررات مكلف للطالب 6 8

 1.08 3.67 ضعف عوامل األمن والسالمة يف الصالة الرياضية 8 9

 1.04 3.57 نقص األدوات واألجهزة الالزمة لتدريس املهارات الرياضية 1 10
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 .  (4جدول )تابع 

  الصعوبات  م الرتتيب
توسط امل

 احلسايب

اإلنحراف 

 املعياري

 0.96 3.55 نقص األدوات واألجهزة املختربية يف معمل قسم الرتبية الرياضية 4 11

 1.04 3.52 اخلدمات املقدمة لصيانة األجهزة واملرافق يف الصالة الرياضية غري مناسبة 5 12

 1.07 3.47 لرضورية لتنمية عنارص اللياقة البدنيةقلة توافر األدوات واألجهزة ا 3 13

  

مرتفعة ( وجود صعوبات بدرجات 4يتضح من جدول )

تراوحت حيث ومتوسطة يف حمور اخلدمات والتسهيالت، 

(، 3.47 -4.68املتوسطات احلسابية للصعوبات بني )

املساعدة واملتمثلة يف عدم كفاية  ( 12رقم ) الصعوبة احتلت

، حيث يرصف كل يتلقاها الطالب املرتبة األوىلاملالية التي 

( رياال عامنيا أجرة سكنه يف 50-40طالب مبلغا يرتاوح بني )

( طلبة آخرين، ويتقاسم هذا العدد من 5-4غرفة مشرتكة مع )

( 400الطلبة دورة مياه واحدة فقط، كام يرصف الطلبة مبلغ )

املبلغ بيسة يوميا للذهاب واإلياب للجامعة، ويرصفون باقي 

عىل التغذية واحتياجاهتم األخرى، فاجلامعة توفر للطلبة 

كوبونات لوجبة الغداء فقط يف حني أن وجبتي اإلفطار 

والعشاء يتحملها الطلبة باالضافة للوجبات الثالث خالل 

إجازات هناية األسبوع، ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إىل أن 

ة مسقط، جامعة السلطان قابوس تتمركز يف قلب العاصم

وعادة ما تكون عواصم البلدان أكثر غالء وأكثر ازدحاما عن 

بقية املدن، مما يؤدي لكثرة الطلب عىل السكن مع قلة 

املعروض منه؛ وبالتايل ارتفاع سعر اإلجيارات وغالء املعيشة 

باالضافة الزدحام الطرق واملواصالت، وتتفق هذه النتيجة 

 (.2006ي )(، والطائ2012مع كال من الشنباري )

وفيام يتعلق بغلق الصاالت الرياضية خالل أجازة هناية     

األسبوع فهي صعوبة خاصة بالطالبات فقط، حيث تغلق 

الصالة الرياضية للطالبات يف هناية األسبوع، وبالتايل يصعب 

عىل الطالبات التدرب عىل املهارات املتعلمة أثناء أجازة هناية 

إىل القفز من عىل سور الصالة  األسبوع، ويلجأ بعض الطالبات

الرياضية عند احلاجة للتدريب والصالة مغلقة، أو التدرب يف 

قاعات املطالعة والرتفيه املوجودة يف السكن الداخيل باحلرم 

اجلامعي، وتتعاون بعض عضوات هيئة التدريس مع الطالبات 

بحيث يقمن بفتح الصالة الرياضية للطالبات عند حاجتهن 

دة غلقها فور انتهاء الطالبات من التدريب، وال لذلك ثم إعا

يمثل غلق الصالة الرياضية للطالبات صعوبة مرتفعة يف مجيع 

املقررات العملية؛ حيث أن هناك مقررات حمددة من الصعب 

التدرب عليها خارج الصالة الرياضية كالسباحة التي حتتاج 

 حلامم السباحة واجلمباز الذي يؤدى عىل أجهزة اجلمباز

املختلفة، ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إىل أن معظم مقررات 

ختصص الرتبية الرياضية هي مقررات عملية وحتتاج للكثري 

من التدريب عىل مهاراهتا الرياضية إلتقاهنا؛ وبالتايل فإن غلق 

الصالة الرياضية خالل أجازة هناية األسبوع يعيق عملية 

ى يمكن التدريب وخصوصا مع عدم توفر صاالت أخر

للطالبات استخدامها يف احلرم اجلامعي، ويتفق الشنباري 

( يف رضورة إتاحة الفرصة للطلبة للتدرب يف أوقات 2012)

 (.2013فراغهم، بينام ختتلف النتيجة مع اخلزاعلة )
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  : حمور أساليب التدريس والتقويمثانياا 

 

 .حمور أساليب التدريس والتقويم وباتلصعاملتوسطات احلسابية والنحرافات املعيارية . (5جدول )

 الصعوبات م الرتتيب
توسط امل

 احلسايب
اإلنحراف 

 املعياري

 1.03 3.72 أسئلة االختبارات ال تقيس مجيع املستويات 22 1

 1.20 3.41 األستاذ ال يويل اهتامما متساويا بالطالب أثناء الرشح 24 2

 1.00 3.34 العملية غري واضحةبنود تقييم األداء املهاري يف املقررات  15 3

 1.01 3.32 قلة استخدام األستاذ لألدوات واألجهزة املتوفرة يف معمل قسم الرتبية الرياضية 14 4

 1.14 3.28 بعض أسئلة االختبارات من خارج املادة العلمية املعتمدة للمقرر 23 5

 1.07 3.15 ريعتمد األستاذ عىل طريقة اإللقاء والتلقني يف تدريس املقر 17 6

 1.03 3.12 ضعف قدرة األستاذ عىل االستفاضة يف رشح املقرر 25 7

 1.14 2.98 أسئلة االختبارات غري متنوعة بني املوضوعية واملقالية 21 8

 1.19 2.94 األستاذ ال يعرض نموذجا ألداء املهارات املعقدة 19 9

 1.08 2.92 لبعدم قدرة األستاذ عىل توصيل املادة العلمية للطا 26 10

 1.07 2.88 قلة استخدام األستاذ للوسائل التكنولوجية املساعدة يف عملية التدريس 20 11

 1.36 2.84 ....(-الفسيولوجيا -االكتفاء بالرشح النظري للمقررات العلمية مثل )الترشيح 18 12

 1.02 2.39 ال يشجع األستاذ الطلبة عىل املناقشة وطرح أفكارهم 16 13

   

يف حمور أساليب ( وجود صعوبات 5يتضح من جدول )

تراوحت متوسطاهتا  متوسطة اتبدرجالتدريس والتقويم 

( 22وكانت الصعوبة رقم ) (،2.39 -3.72احلسابية بني )

هي الصعوبة الوحيدة التي حصلت عىل درجة مرتفعة مشكلة 

املرتبة األوىل يف املحور وهي ضعف قدرة االختبارات عىل 

املستويات املعرفية للطلبة، فاالختبارات جيب أن قياس مجيع 

تتنوع بني املوضوعي واملقايل مع التقليل من حجم املحتوى 

العلمي للمقررات العملية، ومن واجب األستاذ مراعاة هذه 

اجلوانب وأن حياول دائام التأكد من صدق املقياس الذي 

يستخدمه، وبالرغم من أن اجلامعة توفر ورش عمل ألعضاء 

يئة التدريس لتعلم آليات تصميم االختبارات إال أنه ال ه

توجد قوانني ملزمة لألستاذ حتدد له نوعية األسئلة 

ومستوياهتا، كام أن املعرفة وحدها ال تكفي لتصميم اختبارات 

 صادقة مامل يتمتع األستاذ باملهارات الالزمة لذلك، واتفقت

 من (2012) والعازمي (2003) خنفر دراسة مع النتائج

 معايري بناء ورضورة األداء تقييم ملعايري املناهج افتقار حيث

 املهاري. األداء لتقييم علمية
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  س: حمور أعضاء هيئة التدريثالثاا 

 

 .حمور أعضاء هيئة التدريس لصعوباتاملتوسطات احلسابية والنحرافات املعيارية . (6جدول )

 الصعوبات م الرتتيب
توسط امل

 احلسايب

اف اإلنحر

 املعياري

 1.09 4.15 ال جيتمع املرشف األكاديمي بالطلبة املسؤول عنهم لتوضيح األمور اهلامة 37 1

 1.09 3.93 املحاباة من قبل األستاذ لبعض الطلبة عىل حساب الطلبة اآلخرين 30 2

 1.19 3.88 األستاذ يدرس أكثر من مقرر للطالب يف الفصل الدرايس الواحد 32 3

 1.17 3.86 بعض األساتذة الطالب من حضور املحارضة إذا تأخرحيرم  27 4

 1.05 3.82 تضارب الساعات املكتبية للمرشف األكاديمي مع وقت فراغ الطلبة 36 5

 1.17 3.74 تكليف األستاذ بتدريس مقرر ال يتناسب مع ختصصه األصيل 33 6

 1.21 3.73 لب الرتبية الرياضيةينظر بعض األساتذة يف األقسام األخرى بنظرة سلبية لطا 39 7

 1.14 3.65 الساعات املكتبية للمرشف األكاديمي غري كافية الستقبال مجيع الطلبة 35 8

 1.26 3.64 يتعثر الطالب خالل فرتة تسجيل املقررات بسبب غياب املرشف األكاديمي 34 9

 1.26 3.49 ضعف املهارات التدريسية لبعض األساتذة الزائرين 28 10

 1.19 3.48 يتخذ األستاذ موقفا متشددا من الطالب إذا خالفه يف وجهة نظره 29 11

 1.00 3.47 قلة إلتزام األستاذ بالتواجد يف مكتبه خالل الساعات املكتبية 31 12

 1.31 3.23 إلزام الطلبة باملشاركة يف اليوم الريايض لكلية الرتبية 38 13

 

رجات ترتاوح بني ( وجود صعوبات بد6يتضح من جدول )

تراوحت ؛ حيث يف حمور أعضاء هيئة التدريس املرتفعة واملتوسطة

(، وجاءت 3.23 -4.15املتوسطات احلسابية للصعوبات بني )

والتي تشري إىل أمهية اجتامع املرتبة األوىل  ( يف37الصعوبة رقم )

املرشف األكاديمي بالطلبة املرشف عليهم لتوضيح األمور اهلامة 

ال يفقه الطلبة ما هو دور املرشف األكاديمي، كام ال  هلم، حيث

هيتم املرشف األكاديمي بالتعرف عىل احتياجات كل طالب 

مرشف عليه بشكل فردي، وتعترب جداول املقررات هي أكرب 

مهوم الطلبة التي حتتاج لوجود املرشف األكاديمي وإرشاده 

 واخلزاعلة ،(2013) العازمي دراسات للطلبة، وأظهرت

 الدراسة نتائج مع اتفاقا (2004) والغنبويص وكاظم ،(2013)

 اإلرشاف فاعلية عن الطلبة رضا عدم حيث من احلالية

 وضعف األكاديمي، املرشف مع العالقات وسطحية األكاديمي،

 الطلبة. مشكالت حل يف املرشف دور
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 : حمور املقررات الدراسية:رابعاا 

 

 حمور املقررات الدراسية لصعوباتنحرافات املعيارية املتوسطات احلسابية وال. (7جدول )

 الصعوبات م الرتتيب
توسط امل

 احلسايب

اإلنحراف 

 املعياري

 3.42 4.43 نقص توفري الكتاب األصيل الذي يعتمده األستاذ كامدة علمية للمقرر 51 1

 1.01 4.23 الواجبات والتكليفات كثرية لكل مقرر 41 2

 0.96 4.21 دة علمية لبعض املقررات قديمة جداالكتب املعتمدة كام 47 3

 0.91 4.19 حجم املحتوى النظري للمقررات العملية كبري مقارنة بنسبة الدرجات املخصصة هلا يف التقييم 42 4

 1.25 4.05 بعض مقررات )متطلب جامعة/ كلية( غري رضورية لطالب الرتبية الرياضية 44 5

 1.02 3.78 ادة العلمية لبعض املقررات والساعات املعتمدة هلاال يوجد توافق بني حجم امل 50 6

 1.03 3.73 املقررات الدراسية كثرية خالل الفصل الواحد 40 7

 1.27 3.71 كثرة املقررات العملية خالل الفصل الواحد تؤثر سلبا عىل املقررات األخرى 46 8

 1.07 3.64 تكرار حمتوى املادة العلمية يف أكثر من مقرر 49 9

 1.18 3.64 املقررات العملية تدرس عىل مدى فصل واحد فقط لذلك يصعب استيعاب قوانينها 43 10

 1.37 3.63 احلاجة إىل إضافة مقررات عملية أخرى لبعض األلعاب الرياضية 45 11

 1.00 3.28 ما يتم دراسته أثناء املحارضات ال يتوافق مع األهداف املحددة للمقرر 48 12

 

 

( وجود صعوبات بدرجات ترتاوح 7ح من جدول )يتض

تراوحت متوسطاهتا احلسابية بني  بني املرتفعة واملتوسطة

الصعوبة رقم حيث مثلت املرتبة األوىل  (،3.28 -4.43)

نقص توفري الكتاب األصيل الذي يعتمده ( واملتمثلة يف 51)

( مراجع 4-2فالطلبة يستلمون ) ،راألستاذ كامدة علمية للمقر

مقرر ولكن املشكلة تقع يف أهنا ال تشمل كل املحتوى  لكل

العلمي للمقرر، مما يضطر الطلبة لتصوير جمموعة من 

املذكرات اخلارجية باالضافة لطلب عروض الرشائح اخلاصة 

باملحارضات من أعضاء هيئة التدريس، ويمكن أن يعزى ذلك 

 إىل صعوبة توفري مرجعا واحدا للمحتوى العلمي للمقرر يتفق

مع توصيف القسم للمقرر، وبالتايل فإن أعضاء هيئة التدريس 

يلجؤون ملد الطلبة بأكثر من مرجع بحيث حيتوي كل مرجع 

جزءا من املادة العلمية، كام أهنم يقدمون مذكرات خمترصة 

للطلبة تغطي بعض األجزاء العلمية التي ال جيدون مرجعا 

 ،(2013) اخلزاعلة دراسة مع النتائج مناسبا هلا، اتفقت

 للطلبة. الكتب توفري نقص حيث من( 2012) والعازمي
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 : حمور اجلداول:خامساا 

 

 .حمور اجلداول لصعوباتاملتوسطات احلسابية والنحرافات املعيارية . (8جدول )

 الصعوبات م الرتتيب
توسط امل

 احلسايب

اإلنحراف 

 املعياري

 0.76 4.61 ختبارات النهائيةرضورة منح الطالب فرتة لالستذكار قبل بدء اال 52 1

1 56 
بعض املحارضات النظرية تعقب املحارضات العملية مبارشة مما يؤدي لتأخر الطالب عن موعد 

 احلضور
4.61 0.77 

 0.82 4.43 نقص الوقت الالزم لتناول وجبة الغداء وأداء الصالة بسبب ازدحام اجلدول الدرايس 61 3

 0.87 4.42 لعدد الطالب املتوقع تسجيلهم خالل الفصل الدرايسفتح شعب تدريسية غري كافية  57 4

 1.04 4.36 تكدس أكثر من اختبار يف يوم واحد 53 5

6 58 
تعارض املقررات يف اجلدول الدرايس للطالب والتي جيب عليه التسجيل فيها مجيعا حسب خطته 

 الدراسية
4.29 0.91 

 1.07 4.23 عض األيام بدون فرتات راحةازدحام اجلدول الدرايس باملحارضات يف ب 54 7

 1.10 4.20 ضعف الرتكيز يف املحارضات النظرية التي تأيت بعد املحارضات العملية بسبب اإلرهاق البدين 60 8

 1.19 3.89 توزيع املحارضات املتتالية يف قاعات تدريسية متباعدة عن بعضها البعض 55 9

 1.18 3.63 جيل دون سابق تنويه للطلبةحذف بعض املقررات من جداول التس 59 10

  

يف حمور  ( وجود صعوبات مرتفعة8يتضح من جدول )

فيام عدا الفقرة العارشة والتي جاءت بدرجة اجلداول 

، إذ تراوحت املتوسطات احلسابية للصعوبات بني متوسطة

( 52الصعوبة رقم )مثلت املرتبة األوىل (، 3.63 -4.61)

ة لالستذكار قبل بدء منح الطالب فرت وهي عدم

، وتأيت هذه الصعوبة مقرتنة باملقررات االختبارات النهائية

العملية للقسم، ففي حني أن معظم طلبة اجلامعة يتفقون 

وديا مع األساتذة عىل عدم حضور حمارضات األسبوع 

اخلامس عرش استعدادا لإلختبارات النهائية، جيب عىل 

املقررات العملية  طالب الرتبية الرياضية حضور حمارضات

 تدخل حتديدا حتى يؤدي االختبارات املهارية حيث أهنا ال

 القبول عامدة من الصادر النهائية االختبارات جدول ضمن

والتسجيل، وعىل الرغم من تعاون بعض أعضاء هيئة 

التدريس إال أن البعض اآلخر يطالب الطلبة بمهام أكثر 

ا يستهلك الزمن تعقيدا يف هذا األسبوع كالعروض مثال مم

 املتبقي للطالب لإلستعداد لإلختبارات النهائية
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  : حمور إدارة الكلية والقسمسادساا 

 

 .حمور إدارة الكلية والقسم لصعوباتاملتوسطات احلسابية والنحرافات املعيارية . (9جدول )

 الصعوبات م الرتتيب
توسط امل

 احلسايب

اإلنحراف 

 املعياري

 0.85 4.54 رحالت ترفيهية للطلبة ال توفر الكلية 64 1

 0.83 4.42 عدم االهتامم بتظلامت الطلبة واقرتاحاهتم للتطوير 65 2

 1.02 4.08 توفر الكلية فرصا ضئيلة للطلبة للمشاركة يف مؤمترات خارج اجلامعة 66 3

4 67 
 يف النشاط ال حيصل الطالب عىل فرصة لصقل مهارات التحكيم التي تعلمها ما مل يكن عضوا فاعال

 الريايض
4.07 0.99 

 1.08 4.05 نقص االهتامم بالطلبة املجيدين يف الرتبية الرياضية وحماولة تنميتهم 69 5

 1.10 4.05 قلة تنظيم ورش العمل والدورات اخلاصة بالرتبية الرياضية 68 6

7 63 
سهم يف اكتساب اخلربة عدم تدريب الطلبة خالل اإلجازة الصيفية يف بعض املؤسسات الرياضية مما ي

 امليدانية
4.04 1.10 

 1.01 3.98 قلة الفعاليات الرياضية التي يتبناها القسم هبدف تدريب الطلبة وصقل مواهبهم الرياضية 62 8

  

تراوحت  ( وجود صعوبات مرتفعة9يتضح من جدول )

حيث جاءت يف (، 3.98 -4.54متوسطاهتا احلسابية بني )

 الكلية ريتوف ( معربة عن عدم64ة رقم )الصعوباملرتبة األوىل 

، فالطلبة يرغبون يف الرحالت رحالت ترفيهية للطلبةل

الرتفيهية إلهنا تعمل عىل تنمية روح اجلامعة فيهم وتزيد 

التقارب والتآلف بني طلبة القسم، هذا باالضافة لدورها يف 

الرتويح عن الطلبة وكرس الروتني اليومي للدراسة والضغوط 

عنها، ومن اجليد وضع نظام داخيل يف القسم يتيح لكل  الناجتة

دفعة اخلروج يف رحلة ترفيهية ملرة واحدة عىل األقل خالل 

مسريهتا األكاديمية، ويعترب ربط الرحالت باجلوانب العلمية 

التي تم دراستها يف املقررات أمرا بالغ األمهية، كام أن خروج 

لرحالت حيسن من أعضاء هيئة التدريس مع الطلبة يف هذه ا

العالقات االجتامعية بني الطرفني حيث يظهر األساتذة أنامطا 

شخصية أخرى غري األنامط اجلادة والصارمة التي تعود 

الطلبة عىل رؤيتها يف املحارضات، مما يرتك أثرا إجيابيا يف أنفس 

 الطلبة وجيعلهم يتواصلون مع أساتذة القسم بعد خترجهم منه.

 

 املتعلقة بالسؤال الثاين : النتائج ثانياا 

( α =0.05هل توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى ) "

يف الصعوبات التي تواجه طلبة قسم الرتبية الرياضية بجامعة 

 -املعدل الرتاكمي  -السلطان قابوس تعزى إىل متغري )اجلنس 

 ." ؟(الثقايف التصنيف –التحويل 
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 :اجلنسمتغري  -1

الصعوبات بني الذكور حماور  الفروق يف للتحقق من داللة

للفروق بني   T-test "ت"واإلناث تم استخراج نتائج اختبار 

جدول  هااملجموعتني املستقلتني وكانت النتائج كام يوضح

(10.) 

 

 .الصعوبات بني الذكور واإلناث للتحقق من دللة الفروق يف حماورملجموعتني مستقلتني  "ت"نتائج اختبار . (10جدول )

 اجلنس حورامل م
حجم 

 العينة

املتوسط 

 احلسايب

اإلنحراف 

 املعياري
 قيمة اإلحتامل "ت "قيمة 

 اخلدمات والتسهيالت 1

 0.51 3.97 73 ذكر
1.79 

 

0.08 

 0.67 3.79 74 أنثى

 أساليب التدريس والتقويم 2

 0.62 3.20 73 ذكر
2.04 

 

0.04* 

 

 0.55 3.00 74 أنثى

 أعضاء هيئة التدريس 3

 0.54 3.74 73 رذك
0.89 

 

0.38 

 

 0.54 3.66 74 أنثى

 املقررات الدراسية 4
 0.53 3.82 73 ذكر

-1.13 

 

0.26 

 

 0.69 3.93 74 أنثى

 اجلداول 5
 0.53 4.20 73 ذكر

-1.45 

 

0.15 

 

 0.57 4.33 74 أنثى

6 

 
 إدارة الكلية والقسم

 0.62 4.14 73 ذكر

0.06 0.95 

 0.66 4.15 74 أنثى

 .α =0.05* دالة عند مستوى 

 

( وجود فروق دالة إحصائيا بني الذكور 10يبني جدول )

أساليب التدريس  واحد فقط وهو حمور واإلناث يف حمور

، حيث بلغ املتوسط احلسايب للذكور والتقويم ولصالح الذكور

(، كام يالحظ 3.00( يف حني أن متوسط اإلناث بلغ )3.20)

سابيني يعربان عن درجة صعوبة متوسطة يف أن املتوسطني احل

حمور أساليب التدريس والتقويم للذكور واإلناث عىل حد سواء. 

ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إىل جمموعة من األسباب منها أن 

اإلناث أكثر إلتزاما بحضور املحارضات واملشاركة الفاعلة فيها، 

 أهنم ال يبذلون كام أنه بالرغم من فطنة وذكاء الطلبة الذكور إال

جهدا كافيا كام تفعل اإلناث حيث تتميز األنثى عن الذكر باملثابرة 

اتفقت نتائج الدراسة مع كال من أبو   والصرب لنيل ما تصبو إليه.

( يف وجود فروق دالة 2012(، والعازمي )2006طامع )

إحصائيا تعزى ملتغري اجلنس لكنها كانت لصالح اإلناث وليس 

 (.2013فت مع اخلزاعلة )الذكور، واختل
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 متغري املعدل الرتاكمي: -2

للتعرف عىل الفروق بني الطلبة احلاصلني عىل معدل ممتاز 

والطلبة الواقعني حتت املالحظة األكاديمية  تم استخراج نتائج 

للفروق بني املجموعتني املستقلتني  T-test "ت"اختبار 

 ( نتائج االختبار.15يوضح جدول )و

 

 .الفروق تبعا ملتغري املعدل الرتاكمي للتحقق من دللةملجموعتني مستقلتني  "ت"نتائج اختبار  .(11جدول )

 املعدل الرتاكمي املحور م
حجم 

 العينة

املتوسط 

 احلسايب

اإلنحراف 

 املعياري
 قيمة اإلحتامل "ت "قيمة 

 اخلدمات والتسهيالت 1
 0.48 4.07 6 حتت املالحظة

0.58- 

 

0.58 

  4.30 4 ممتاز 

 أساليب التدريس والتقويم 2
 0.38 3.68 6 حتت املالحظة

3.96 
0.00* 

 0.38 2.71 4 ممتاز 

 أعضاء هيئة التدريس 3
 0.70 3.82 6 حتت املالحظة

0.85 

 

0.42 

 0.94 3.38 4 ممتاز 

 املقررات الدراسية 4
 0.48 4.14 6 حتت املالحظة

0.88 

 

0.41 

 0.62 3.83 4 ممتاز 

 اجلداول 5
 0.55 4.32 6 حتت املالحظة

0.49- 

 

0.64 

 0.62 4.50 4 ممتاز 

 إدارة الكلية والقسم 6
 0.40 4.00 6 حتت املالحظة

1.74 0.12 
 0.75 4.63 4 ممتاز

 . α =0.05* دالة عند مستوى 

 

وجود فروق دالة إحصائيا بني ( 11)يتضح من اجلدول 

تاز والطلبة الواقعني حتت الطلبة احلاصلني عىل معدل مم

أساليب  واحد فقط وهو حمور املالحظة األكاديمية يف حمور

التدريس والتقويم ولصالح الطلبة الواقعني حتت املالحظة 

وتعترب هذه النتيجة منطقية جدا؛ ففي حني  األكاديمية.

يتعرض الطلبة بشكل متساوي لصعوبات املحاور األخرى، 

املمتازين والطلبة الواقعني حتت  إال أن الفيصل بني الطلبة

املالحظة األكاديمية يكون يف قدرة الفئتني عىل التعاطي مع 

أساليب التدريس والتقويم املستخدمة، وقد ال يراعي بعض 

األساتذة الطلبة الواقعني حتت املالحظة األكاديمية بل 

وبالعكس يعتربوهنم عبئا إضافيا عليهم ويتهموهنم باإلمهال 

أمام زمالئهم، كل ذلك يؤدي إىل إضعاف شخصية والتقصري 

الطالب الواقع حتت املالحظة األكاديمية وبالتايل زيادة 

الصعوبات التي يواجهها، كام أن الضغط النفيس الذي يعاين 

منه الطلبة الواقعني حتت املالحظة األكاديمية للخروج من 

 ا.املالحظة يمثل مصدرا آخر لزيادة الصعوبات التي يواجهوهن

( 2012واتفقت نتائج الدراسة مع دراسة جودة وزايد ) 

يف وجود فروق دالة إحصائيا تعزى ملتغري املعدل الرتاكمي 
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ولصالح الطلبة ذوي التقديرات املنخفضة، وعىل الرغم من 

( إال أن الفروق 2012اتفاق النتائج مع دراسة العاميرة وعشا )

وليست  كانت لصالح الطلبة ذوي التقديرات املرتفعة

املنخفضة، يف حني اختلفت نتائج الدراسة عن نتائج دراسة 

 (.2011عيرسي )

 

 متغري التحويل: -3

بني الطلبة املحولني من ختصصات للتعرف عىل الفروق   

 اختيارتم  أخرى لقسم الرتبية الرياضية والطلبة غري املحولني

غ عينة عشوائية  من الطلبة غري املحولني يف عينة الدراسة بل

( طالبا وطالبة؛ وذلك حتى تتناسب مع حجم 13حجمها )

( طالبا وطالبة، بعد ذلك 13الطلبة املحولني والبالغ عددهم )

للفروق بني  T-test "ت"تم استخراج نتائج اختبار 

جدول  هااملجموعتني املستقلتني وكانت النتائج كام يوضح

(12.) 

 

 .الصعوبات تبعا ملتغري التحويل حماور الفروق يف دللة تني للتعرف عىلملجموعتني مستقل "ت"نتائج اختبار . (12جدول )

 حجم العينة التحويل املحور م
املتوسط 

 احلسايب

اإلنحراف 

 املعياري

 "قيمة 

 "ت
 قيمة اإلحتامل

 اخلدمات والتسهيالت 1
 0.70 3.95 13 غري حمول

0.75 

 
0.46 

 0.70 3.75 13 حمول

 مأساليب التدريس والتقوي 2
 0.72 3.22 13 غري حمول

0.67 

 
0.51 

 0.50 3.06 13 حمول

 أعضاء هيئة التدريس 3
 0.51 3.68 13 غري حمول

0.73 

 
0.47 

 0.44 3.54 13 حمول

 املقررات الدراسية 4
 0.54 3.90 13 غري حمول

1.47 

 
0.16 

 0.44 3.62 13 حمول

 اجلداول 5
 0.67 4.30 13 غري حمول

0.35 0.73 

 0.58 4.22 13 حمول

 إدارة الكلية والقسم 6
 0.71 4.15 13 غري حمول

1.10 0.28 

 0.67 3.86 13 حمول

 . α =0.05* دالة عند مستوى 
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( عدم وجود فروق دالة إحصائيا 12يتضح من جدول )

بني الطلبة املحولني من أقسام أخرى لقسم الرتبية الرياضية 

مكن تفسري النتيجة احلالية بأن ، ويوالطلبة غري املحولني

الطالب عندما حيول لقسم الرتبية الرياضية فإنه يصبح جزءا ال 

يتجزأ من طلبة القسم ويرسي عليه ما يرسي عىل باقي الطلبة، 

كام أن الطلبة املحولني من ختصصات أخرى يكونوا قد مروا 

بمجموعة من الصعوبات يف ختصصاهتم السابقة مما جيعلهم 

ا عىل مواجهة الصعوبات يف التخصصات اجلديدة أكثر حرص

وبذلك ال ترتاكم الصعوبات عليهم، واختلفت نتائج الدراسة 

( التي أظهرت وجود فروق 2012مع دراسة جودة وزايد )

دالة إحصائيا بني الطلبة املحولني والطلبة غري املحولني 

 ولصالح الطلبة املحولني من ختصصات أخرى.

 

   لثقايفمتغري التصنيف ا -4

للتعرف عىل الفروق يف الصعوبات تبعا ملتغري التصنيف   

-T "ت"تم استخراج نتائج اختبار  -حرضي وبدوي -الثقايف

test  للفروق بني املجموعتني املستقلتني وكانت النتائج كام

 (.13جدول ) هايوضح

 

 ؟وق يف الصعوبات تبعا ملتغري التصنيف الثقايفالفر دللة ملجموعتني مستقلتني للتعرف عىل "ت"نتائج اختبار . (13جدول )

 حجم العينة التصنيف الثقايف املحور م
املتوسط 

 احلسايب

اإلنحراف 

 املعياري
 "ت "قيمة 

قيمة 

 اإلحتامل

 اخلدمات والتسهيالت 1

 0.63 3.92 104 حرضي
1.23 

 

0.22 

 0.52 3.78 40 بدوي 

 أساليب التدريس والتقويم 2

 0.59 3.07 104 حرضي

0.78- 0.44 
 0.59 3.15 40 بدوي

 أعضاء هيئة التدريس 3

 0.52 3.70 104 حرضي

0.11 0.92 
 0.60 3.69 40 بدوي

 املقررات الدراسية 4
 0.66 3.91 104 حرضي

0.92 0.36 

 0.49 3.80 40 بدوي

 اجلداول 5
 0.58 4.26 104 حرضي

0.14 0.89 
 0.47 4.25 40 بدوي

 الكلية والقسم إدارة 6
 0.62 4.22 104 حرضي

1.99 0.05* 
 0.65 3.99 40 بدوي

 .α =0.05* دالة عند مستوى 

 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  (13يبني اجلدول )

بني احلرضي والبدوي يف مجيع حماور الدراسة ماعدا حمور 

واحد فقط وهو حمور إدارة الكلية والقسم ولصالح احلرضي، 

لب احلرضي ارتفعت درجة صعوباته يف حمور إدارة فالطا
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الكلية والقسم بسبب احتياجاته من الورش ودورات التحكيم 

وحضور املؤمترات العلمية التي يرى أهنا تصقل شخصيته 

وتنميه معرفيا ومهاريا، ولكن بعض الدورات تتعارض مع 

مواعيد االختبارات مما حيرم الطلبة من املشاركة فيها، فهناك 

عيا كبريا لدى الطلبة وشغفا الستقاء املعلومات واملهارات و

من مناهل متعددة باالضافة للدراسة اجلامعية، ومل جتد الباحثة 

دراسة أجريت للتعرف عىل الفروق بني احلرضي والبدوي 

( أوضحت عدم 2003حسب اطالعها، ولكن دراسة خنفر )

بة وجود فروق ذات داللة إحصائية بني طلبة القرية وطل

املدينة، وتعتقد الباحثة أن التصنيف الذي اسخدمه خنفر 

( يف دراسته ال يعكس التصنيف يف الدراسة احلالية، 2003)

 فالثقافة هي املحدد للحرضي والبدوي وليس مكان اإلقامة.

 

  توصيات الدراسة

يف ضوء النتائج التي متخضت عنها الدراسية احلالية؛ 

 تويص الباحثة بام ييل:

 ات عىل مستوى إدارة جامعة السلطان قابوس:توصي -أ

 من جمموعة تشمل ودورات عمل ورش تنظيم -1

 دور االختبارات، تصميم آلية: )مثل األكاديمية املحاور

 وتوجيه( اجلامعي التدريس أساليب األكاديمي، املرشف

 وخاصة منها واإلستفادة حلضورها التدريسية اهليئة أعضاء

 .ةاجلامع يف اجلدد األعضاء

ومكتبة كلية الرتبية  تزويد املكتبة الرئيسية باجلامعة -2

باملراجع العربية احلديثة يف مقررات الرتبية الرياضية والتي 

 يتعذر توفريها كمراجع أساسية للمقررات الدراسية.

 توصيات عىل مستوى إدراة قسم الرتبية الرياضية: -ب

ضية عقد لقاءات دورية مع طلبة قسم الرتبية الريا -1

وخاصة طلبة السنة الدراسية األوىل؛ لتعريفهم بآليات تسجيل 

 املقررات واخلطة الدراسية املعتمدة من القسم.

 طريق عن وذلك الزائرين األساتذة عدد من التقليل -2

 القسم. يف التدريس هيئة أعضاء عددا من التعاقد مع 

التعاون مع مركز اإلرشاد الطاليب عن طريق املتابعة  -3

زدوجة بينهم وبني املرشف األكاديمي للطلبة الواقعني حتت امل

املالحظة األكاديمية، بحيث يتم التعرف عىل حالة الطالب وتوجيهه 

 يف مجيع النواحي النفسية واألكاديمية واإلجتامعية واالقتصادية.

استثامر قدرات ومواهب طلبة قسم الرتبية الرياضية  -4

يف النشاط الريايض بعامدة عن طريق التعاون مع إدارة ومرش

شؤون الطلبة، ووضع خطط مشرتكة بني اجلهتني إلبراز 

 الطاقات الرياضية للطلبة.

كمتطلب قسم؛ مما  "التدريب الصيفي"إضافة مقرر  -5

يساهم يف تأهيل طلبة قسم الرتبية الرياضية لالنخراط يف 

 املؤسسات الرياضية مستقبال.

 

  الدراسات املقرتحة

لتدريس والتقويم احلالية واملقرتحة لدى أساليب ا -1

 الذكور واإلناث من طلبة قسم الرتبية الرياضية.

السامت الشخصية لطلبة قسم الرتبية الرياضية  -2

 وعالقتها باألداء األكاديمي.

األسباب الكامنة خلف وقوع طلبة قسم الرتبية  -3

 الرياضية حتت املالحظة األكاديمية وآليات حلها.

لقسم الرتبية الرياضية  S.W.O.Tسوات حتليل  -4

للتعرف عىل عنارص القوة وعنارص الضعف والفرص املتاحة 

 والتحديات التي يواجهها قسم الرتبية الرياضية.
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 سنة يف حمافظة األحساء 15إىل  6بروفيل األنامط اجلسمية لألطفال من 

 "دراسة مقارنة" 

 

 د. حممود إبراهيم أمحد مرعي

 أستاذ مشارك بقسم الرتبية البدنية

 فيصل امللك جامعة –كلية الرتبية 

 ةالسعودي العربية اململكة –األحساء 

 د. حممد عبد املنعم عبد الرمحن أمحد

 مشارك بقسم الرتبية البدنيةأستاذ 

 فيصل امللك جامعة –كلية الرتبية 

 ةالسعودي العربية اململكة –األحساء 

 أ. د. حممود عطية بخيت عىل 

- الرتبية كلية –أستاذ دكتور بقسم الرتبية البدنية 

 فيصل امللك جامعة

  اململكة العربية السعودية سابقًا(-حساء األ 

 

 (م7/10/2018م  ؛   وقبل للنرش يف 1/7/2018)قدم للنرش يف  

 

 .سنة، األحساء15: 6بروفيل األنامط اجلسمية، األطفال من  الكلامت املفتاحية:

نظرًا ألمهيتها وعالقتها املبارشة بصحة الطفل البدنية يف حميط أقرانه، بات استهدافنا دراسة  ملخص البحث:

يم العام وبناء اجلداول املعيارية هلا رضورة ملحة األنامط اجلسمية ألطفالنا السعوديني يف مراحل التعل

إلمكانية متابعة تطور نموهم البدين يف ضوء معدالته العاملية، ولتحقيق أهداف الدراسة ُاختريت العينة 

 1350بالطريقة الطبقية املنتظمة من املدارس احلكومية باألحساء باململكة العربية السعودية حيث بلغت 

يق قياسات الطول، الوزن، سمك ثنايا اجللد والدهن واملحيطات يف بعض مناطق تلميذًا خضعت لتطب

اجلسم، كام ُطبقت معادلة مؤرش كتلة اجلسم للداللة عل األنامط اجلسمية الرئيسية.  وتشري النتائج لتباين 

% يف 28.81نسب توزيع األطفال السعوديني عىل األنامط اجلسمية، فبينام بلغت نسبة األطفال الطبيعيني 

%، أما فيام يتعلق 53.41العينة الكلية، جاء النمط النحيف )نقص الوزن بدرجاته( يف الصدارة بنسبة 

%، مع االجتاه لزيادة النسبة توازيًا 17.78بالنمط السمني )زيادة الوزن والسمنة بدرجاهتا( فقد حقق نسبة 

ملئينية ملؤرش كتلة اجلسم للمراحل مع التقدم يف العمر. أسهمت الدراسة كذلك يف التوصل للجداول ا

سنة، والتي ُاستخدمت للمقارنة مع نظرائها يف جمتمعات أوربية، حيث  14.99: 6العمرية للعينة من 

أشارت مقارنة املئني اخلمسيني للدراسة احلالية والدراسات املرجعية واملطبقة عىل األطفال األملان، لفروق 

جتاه أطفالنا نحو زيادة الوزن يف يميع املراحل العمرية قيد الدراسة. لصالح األطفال السعوديني ما يشري ال

وعليه جاءت توصيتنا باستخدام اجلداول املئينية للدراسة يف متابعة تطور األنامط اجلسمية لألطفال خالل 

يد زيادة كنقاط مرجعية لتحد 70واملئني  75مرحلتي التعليم االبتدائي واملتوسط يف األحساء، واقرتاح املئني 

 سنة عىل التوايل كإجراء احرتازي ملواجهة مشكلة السمنة مستقبالً. 15-10و 9-6الوزن لدي األطفال من 

 

  

 (هـ1441/م2020جامعة امللك سعود، الرياض ) ، 66 -35، ص ص 2ع، 4م، علوم الرياضة والرتبية البدنيةة جمل
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Keywords: Profile of Somatotypes, children from 6-15 years, Al-Ahsa. 

Abstract: Given their importance and direct relationship to the child's physical health in the vicinity of 
peers. Our goal is to study the Somatotypes of our Saudi children in the general education stages and to 
build their standard tables. It is imperative to follow the development of their physical development in light 
of their international rates. In order to achieve the objectives of the study, the sample was selected in the 
systematic stratified form of the government schools in Al-Ahsa, Saudi Arabia, where 1350 students were 
subjected to measurements of height, weight, thickness of skinfold and circumferences in some areas of the 

body, the BMI equation was also applied to indicate the main body Somatotypes. 
The results of the variation in the distribution of Saudi children on Somatotypes, while the proportion of 
Mesomorphic type 28.81% in the total sample, the Ectomorphic type (Thinness degrees) in the forefront of 
53.41%, while the Endomorphic type (overweight and obesity degrees) 17.78%, with the trend to increase 
proportion in line with age. The study also contributed to the achievement of the BMI tables of the sample 
age range of 6:14.99, which were used to compare with their peers in European societies. The comparison 
of the 50th percentile of the current BMI and the reference studies applied to German children showed 
differences for the benefit of Saudi children. Which refers to the tendency of our children to gain weight at 
all ages under study. Therefore, our recommendation is to use the standard tables to follow the development 
of the Somatotypes of children during the primary and middle schools in Al-Ahsa, and a proposal 75th, 
70th percentile as benchmarks to determine overweight in children from 6-9 and 10-15 years respectively 
as a precautionary measure to address the future obesity problem. 
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 املقدمة ومشكلة البحث 

لألفراد عامة  Somatotypes دراسة األنامط اجلسمية

البحثية التي أولتها  األولوياتعد من يولألطفال بصفة خاصة 

، أمهية نوعيةوخاصة املتطورة منها  العديد من دول العامل

ووجهت إليها أنظار وطاقات الباحثني يف جماالت بحثية 

، ولعل السبب Growth Studyخاصة يف دراسات النمو  عديدة

وراء ذلك يتعني يف املردود من نتائج مثل هذه األبحاث يف 

توصيف حالة التطور يف بنية األجسام لدى األطفال يف 

جتاه تلك األنامط نحو اإلشكال إمراحلهم العمرية املتالحقة، و

 )النحيل( الرئيسية املميزة للنمط اجلسمي )األنامط النحيفة

Ectomorphic type– الريايض(  لعضليةا األنامط(

Mesomorphic type– البدين( السمينة األنامط( Endomorphic 

type رتباط ذلك بوجود مشكالت صحية آنية إ( ومدى

ومنها ما هو مرتبط باحلالة الوظيفية لألجهزة احليوية  ،لألطفال

أو حالة اجلهاز احلركي وما يصاحبها من مشكالت حركية 

وفقًا إلشارات  ينعكس قد األمر الذيومشكالت قواميه، 

Taeymans et al 2007 ،Monyeki et al 1999 ،Whitaker et al 

يف حاالت واسعة عىل احلالة النفسية ومهارات التواصل  1998

يف ، و(47( )29( )43) جتامعي للطفل يف حميط أقرانهاإل

قد تنذر تلك األنامط  أنه Wabitsch 2004املقابل يقرر 

حية قد تصيب الطفل حال وصولة ملرحلة بمشكالت ص

عمرية، عمرية الحقة يف مراهقته أو شبابه وما تليها من مراحل 

ضطراد يف زيادة الوزن يصاب الطفل بنفس املشكالت فمع اإل

(. وعليه فقد 45) يصاب هبا البالغون الكبارقد الصحية التي 

أن ضبط الوزن يف  Taeymans et al 2008ستنتجت دراسة إ

ل الطفولة واملراهقة ذو داللة ومعنى كبريين لصحتهم مراح

يف ذلك ال يكتفون  والباحثون(. 42كتامل نموهم )إحال 

بمجرد التوصيف لألنامط اجلسمية املميزة لألطفال يف مراحل 

عمرية خمتلفة بل يضعون توصياهتم أمام اجلهات البحثية 

لكة والرتبوية للتصدي ملشكالت تؤرق دول العامل ومنها املم

رتفاع معدالت السمنة بني األطفال إحيث  ،العربية السعودية

وما تنذر به من عواقب غاية يف اخلطورة عىل صحة األطفال 

 يف حارضهم ومستقبلهم، ومن ثم أمن ومستقبل البالد، هذا

أو  شيوعاً السمنة والتي تشهد  بأن  Barness et al 2007ويؤكد 

واحدًة من تعد متزايدًا بني فئات الراشدين واألطفال،  إنتشاراً 

يف القرن احلادي والعرشين  الصحة العامةأكثر مشكالت 

دراسات بحثية عديدة منها  ذلك تتوافق عىل(. 4)خطورة 

والتي أشارت نتائجها أن إضافة  Anderson et al 2003 دراسة

كيلو جرامات للوزن املتوسط للفرد يزيد من خطورة إصابته  5

( Samaras 2007)نقال عن   %30بأمراض القلب بام يعادل 

السمنة  Halle et al 2000ويف املقابل قد أعترب  ،(114: 37)

 –ة وكذا النشاط البدين واللياقة البدنية املحدودينوقلة احلرك

 Rönnemaa et al 1997  البطن يف الدهون كمية زيادة وخاصة

 من أهم عوامل اخلطر لإلصابة بأمراض القلب -(35)

، تؤكد ذلك نتائج الدراسات البحثية احلديثة وتعتربها التاجية

عىل حد أسبابًا يف الوفاة بأمراض القلب يف الرجال والنساء 

(، ويف هذا السياق يشري 14سواء ويف يميع املراحل العمرية )

Calle et al 1999  إىل أن عالقة زيادة الوزن باإلصابة بأمراض

القلب بات أمرًا مؤكدًا يف العديد من الدراسات البحثية 

احلديثة خاصة ما يتعلق منها بنسبة الدهون الكلية باجلسم 

بأنه عىل  Nielsen & Jensen 1997. ويف السياق يشري (8)

الرغم من قلة الدراسات التي تناولت دراسة العالقة بني 

دهون البطن وعوامل اخلطر ألمراض القلب التاجية، إال أهنا 

ترتبط بدرجة وثيقة بعوامل اخلطر األيضية بدرجة أعىل من 

العالقة بني مؤرش كتلة اجلسم وعوامل أعراض مقاومة 

والتي  Gothenburg Studyنتائج  (. تؤكد ذلك30األنسولني )

سنوات للرجال  10استندت ملالحظات علمية ألكثر من 

والنساء عىل حد سواء، حيث أظهرت عالقة معنوية بني معدل 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1_(%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1_(%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1_(%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
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وعوامل عديدة للخطر  Waist/Hip-Ratioالفخذ –الوسط

بأمراض القلب التاجية، من اجلدير بالذكر هنا أن النتائج 

 (.22)( 21تلة اجلسم )جاءت باإلستقالل عن مؤرش ك

 Al-Hazzaa & Al-Rasheedi عديدة منها دراساتتفرس ذلك 

2007 ،Bellisle & Rolland-Cachera 2007 ،Lobstein et al 2003 

ترى بأن قلة احلركة والنشاط البدين يعد تغري أسايس يف حيث 

ة سابقة، يضاف نحياة األطفال يف جمتمعاتنا املعارصة باملقارنة بأزم

عوامل أخرى عديدة كالوسط االجتامعي، الثقافة، التغذية لذلك 

الغري صحية )الوجبات الرسيعة العالية السعرات(، األمر الذي 

يزيد من العوامل املتعددة املرتبطة بزيادة الوزن والسمنة خاصة 

(. 23( )5( )3لدى األطفال يف الكثري من املجتمعات الغنية )

صابة بالعديد من األمراض حيث تزيد السمنة من إحتاملية اإل

اجلسدية والعقلية، ويمكن مالحظة إنتشار مثل تلك األمراض يف 

، والتي متثل مزجيًا من اإلضطرابات التي تشتمل األيضيةاملتالزمة 

، إرتفاع معدل ضغط الدم املرتفع، السكري )النمط الثاين( عىل: 

م، وإرتفاع مستوى الدهون الثالثية، هذا الكوليسرتول يف الد

فضاًل عن اإلصابة بأمراض الرسطان والكبد الدهني غري 

الكحويل مع زيادة إحتاملية التعرض لإللتهابات وختثر الدم، كام 

تغري زيادة دهون اجلسم من إستجابة اجلسم لألنسولني )مقاومة 

ر ولعل كل عوامل اخلطر املشا(. 39( )38( )6األنسولني( )

بزيادة مؤرش كتلة اجلسم  Jones et al 1994إليها ترتبط يف رأي 

BMI ، كام أن العديد منها يزداد يف عالقة خطية مع زيادة مؤرش

)نقالً 2كجم/م 16كتلة اجلسم كوهنا تبدأ عندما حيقق معدل 

تشري يف املقابل نتائج  (.Samaras 2007( )37 :116عن 

Willett et al 1995 23ؤرش كتلة جسم بني أن النساء مع م-

% أكثر عرضة لإلصابة 50حوايل  ن نسبةلدهي 2كجم/م 25

بأمراض القلب )عوامل اخلطر( باملقارنة بمن يتمتعن بمؤرش 

 Rimm et al(. يضيف 48) 2كجم/م 21كتلة جسم أقل من 

سنة فإن عوامل اخلطر  70-40أنه يف حالة الرجال بني  1995

-25ؤرش كتلة اجلسم بني % إذا تراوح م72لدهيم تزداد حتى 

 (.33) 2كجم/م 29

 Koleva et al 2002تؤكد نتائج دراسة ويف هذا السياق  

عىل معنوية العالقة بني األنامط اجلسمية بمكونات النمط 

الثالث )النحافة والعضلية والسمنة( وعديد األمراض املزمنة 

رتباط أقوى حيث كانت عالقة اإل ،كأمراض الرشايني والكبد

لنمط اجلسمي العضيل السمني يف اإلصابة باألمراض بني ا

قل أبينام كان النمط النحيف ، املزمنة عنها يف النمط العضيل

األنامط يف اإلصابة بتلك األمراض وذلك يف اجلنسني عىل حد 

بأن مر الذي دعى منظمة الصحة العاملية للتنبؤ . األ(16سواء )

صحة العامة زيادة الوزن والسمنة سيحالن حمل مشكالت ال

التقليدية مثل نقص التغذية واألمراض املعدية كإثنني من 

األسباب األساسية يف احلالة الصحية املرتدية. خاصة يف ظل ما 

تسجله الدراسات البحثية يف عديد من دول العامل من معدالت 

طفال وصلت يف بعض الدراسات متطرفة من السمنة بني األ

 2004Woll & Bös  ،2000 (Weinand et% )30حدود  إىل

al (49( )46ولعل األ .) سباب وراء ذلك حددها اخلرباء

وربية يف عملية التغري الذي طرأ والباحثون يف الدراسات األ

رتباطا بالتطور إعىل األطفال يف عقود زمنية خمتلفة 

التكنولوجي وما صاحبة من احلد من الفرص احلركية 

. وعليه (12) (Dordel 2000)، (27) (Marei 2009لألطفال )

 Loscalzo et al 2008تسعى جمهودات الصحة العامة كام يشري 

إىل فهم وتصحيح العوامل البيئية املسؤولة عن زيادة معدالت 

(، حيث تسعى احللول 25) اإلصابة بالسمنة يف املجتمعات

الكفيلة بمواجهة تلك املشاكل إىل تغيري العوامل املسببة لزيادة 

احلرارية وتقليل النشاط البدين، كام تشتمل ستهالك السعرات إ

هذه املجهودات عىل توفري الوجبات الغذائية لطالب املدارس 

والتي متوهلا احلكومات، واحلد من تناول األطفال لألطعمة 

غري ذات القيمة الغذائية بصورٍة مبارشٍة باإلضافة إىل التقليل 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%B6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B7_%D8%B6%D8%BA%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
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ل من فرص احلصول عىل املرشوبات املحالة بالسكر داخ

لبذل املزيد  Brennan et al 2006(، وكذلك يشري 52املدارس )

من املجهود لتسهيل الذهاب إىل املتنزهات واحلدائق باإلضافة 

إىل متهيد املزيد من ممرات سري املشاة، وذلك كله عند بناء املدن 

  (.7اجلديدة )

ويف جمال تشخيص مشكلة زيادة الوزن والسمنة لدى 

بإن إستخدامنا للوزن  Flegal & Ogden 2011األطفال يرى 

وكمية الدهون قد يكون معقد وغري دال، غري أن إستخدام 

والذي اعتمدت عليه  Body Mass Indexمؤرش كتلة اجلسم 

لدي األطفال، والذي  Growth Studyمعظم دراسات النمو 

يعتمد عىل العالقة بني الطول والوزن )الوزن كجم/مربع 

رق املبارشة يف حساب دهون اجلسم الطول م( فيعد أكثر الط

ومن واقع  Pietrobelli et al 1998(. ويف املقابل يؤكد 13)

اإلجراءات املتبعة يف دراسته، أن مؤرش كتلة اجلسم يعد أحد 

طرق القياس املقبولة لتقدير كمية الدهون الكلية باجلسم 

لألطفال والفتيان، ويعد كذلك حمكًا هامًا لتشخيص زيادة 

(. وقد تم استخدامه كذلك 32لسمنة لدي األطفال )الوزن وا

ومن خالل املنحني املئيني لقيم  Saari et al 2010يف دراسة 

BMI  املتوسطة لتحديد النحافة وزيادة الوزن والسمنة

(، 36سنة ) 18-0لألطفال الفنلنديني يف املرحلة العمرية من 

 Kromeyer-Hauschild et al 2001 (18 ،)Wabitsch etغري أن 

al 2002 (44 ،)Zwiauer et al 1997 (51 يرون أنه من )

األمهية يف تقدير مؤرش كتلة اجلسم لألطفال أن يكون بمراعاة 

 Mladenova et alمتغريات العمر واجلنس، يؤكد عىل ذلك 

 1086يف دراسته التي أجريت عىل األطفال يف بلغاريا ) 2010

 17-7رية من بنت( يف املرحلة العم 527ولد،  559طفل: 

سنة، حيث وجد تغريًا يف خصائص النمو اجلسمي بني 

اجلنسني من خالل اإلختالف بني قيم مكونات النمط 

  anthropometrical somatotype componentsاألنثروبومرتية 

-Heathالسمنة( واملحسوبة بطريقة  –النحافة  –)العضلية 

Carter (28 ويف ضوء ما أكدته نتائج الدراسات .) البحثية يف

عديد من دول العامل: اإلمارات العربية املتحدة، أملانيا، 

بلجيكا، املكسيك، بلغاريا، الواليات املتحدة االمريكية 

( جاءت التوصيات 10، 31، 34، 13، 2، 36وغريها )

بأفضلية اإلعتامد عىل اخلرائط البيانية للمقاييس 

، قياسات األنثروبومرتية: الطول، الوزن، مؤرش كتلة اجلسم

سمك الدهن يف بعض األماكن ال سيام خلف العضد وأسفل 

اللوح، إىل جانب قياسات املحيطات يف بعض املناطق ال سيام 

العضد والوسط ملتابعة عمليات النمو يف األطفال، وذلك مع 

أمهية األخذ يف اإلعتبار خصوصية العينة من حيث السن 

من العوامل، ملا واجلنس والعرق والتوزيع اجلغرايف وغريها 

(، يضيف 31لذلك من أثر يف صدق املعايري املتحصل عليها )

Flegal & Ogden 2011  أن إستخدامنا للقيم املئينية ملؤرش كتلة

قد يفيد لتخمني  BMI Cut-Pointsاجلسم ملرحلة سنية حمددة 

عوامل اخلطر املستقبلية باالستناد حلدود زيادة الوزن والسمنة 

ينة، األمر الذي يفيد يف دراسات مسوح وفقا لطبيعة الع

الصحة العامة والتشخيص املبكر ملشكلة السمنة لدي األطفال 

(، وكذا يف الدراسات املرجعية املقارنة مع جمتمعات 13)

أخرى أجنبية وحماولة االستفادة من التجارب الدولية الرائدة 

 يف هذا املجال.

ى إمكانية حيث ير Flegal et al 2011األمر الذي يؤكده 

يف التنبؤ باملخاطر الصحية لألطفال يف املستقبل  BMIستخدام إ

أو  ، اجلنس،إال أن ذلك قد خيتلف باختالف املرحلة السنية

باختالف األعراق والنطاق اجلغرايف، كام يشرتط أن يكون 

لدينا إطار عام ملفهوم السمنة وحدودها التقديرية عىل معايري 

 Roelants et al(، يؤكد ذلك 13النمط اجلسمي املستخدم )

( يف دراسته عىل الفنلنديني يف املرحلة العمرية من 34) 2009

( يف 2) Abdulrazzaq et al 2011سنة وكذا  21صفر إىل 
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من صفر  مارات العربية املتحدةدراسته عيل األطفال بدولة اإل

سنة، حيث تطابقت منحنيات تطور األنامط اجلسمية  18إىل 

ثالث )النحيف، العضيل، السمني( لعينات بمكوناهتا ال

مع  ،الدراستني مع املعمول هبا أوربيًا بميل نحو منحنى السمنة

يف زيادة الوزن والسمنة  عىلأحتقيق الدراسة العربية ملعدالت 

حيث بلغ جمموع  سنة، 17: 13خاصة يف املرحلة العمرية من 

السمنة الذين يعانون من زيادة الوزن و األطفال اإلماراتيني

األمر الذي  % يف حالة األوالد.20.24% يف البنات، 25.1

نتشار زائدي الوزن والسمنة بني األطفال إيعكس تزايد 

 & Kurthويف السياق يعرض واملراهقني حول العامل، 

Schaffrath 2007  الدراسة املقدمة من لنتائجRobert-Koch-

Institute  بتمثيل  ألف طفل تم إختيارهم 17والتي متت عىل

جغرايف لكافة مناطق الدولة األملانية، حيث جاءت نسبة 

% يف 15ملؤرش كتلة اجلسم(  90زائدي الوزن )املئني فوق 

سنة، بينام جاءت نسبة املصابون بالسمنة  17-3االعامر من 

 Korsten-Reck 2008(، يعني ذلك كام يشري 20% )6.3حوايل 

ية املشمولة مليون طفل يف املرحلة العمر 1.9( أن 17)

بالدراسة يعانون من زيادة الوزن والسمنة وذلك بزيادة بنسبة 

% )تضاعفت نسبة املصابون بالسمنة كذلك( إذا ما قارنا 50

 Kromeyer-Hauschild et al 2001نتائج الدراسة بنتائج دراسة 

-1985( والتي متت عىل عينات تم جتميعها يف الفرتة بني 18)

والتي  Weinand et al 2000دراسة تأيت كذلك نتائج . 1999

باجلنوب الغريب ألملانيا عىل  Saarlandطبقت عىل أطفال إقليم 

سنة لتؤكد  11-3األطفال من اجلنسني يف املرحلة العمرية 

عىل إرتفاع نسبة األطفال الذين يعانون من زيادة الوزن 

% عىل األقل 30: 20والسمنة، حيث أشارت النتائج لنسبة 

منة، غري أن الالفت هنا أن النسبة تزداد طرديًا مصابون بالس

 Pena et al 2002(. أما يف دراسة 46مع األطفال األكرب سنا )

سنة يف املكسيك  11-6عىل األطفال يف املرحلة العمرية من 

% من األوالد 40فتشري النتائج خلطورة حقيقية حيث حقق 

نات نسبة املفحوصني زيادة يف الوزن والسمنة، بينام حققت الب

% عىل 17%، 23%، غري أن نسبة السمنة وحدها جاءت 35

 (.31التوايل من النسبة الكلية املشار إليها )

 Weinandاجلدير باملالحظة هنا أن مقارنة نتائج دراسات 

et al 2000 (46 ،)Roelants et al 2009 (34 ،)Pena et al 

2002 (31 ،)Del-Rio-Navarro et al 2007 (10 مع )

راسات املرجعية الدولية تشري لتفوق قيم املنحنى املئيني الد

كبداية لزيادة الوزن،  85واملعرب عنها باملئني  BMIملتوسط 

للسمنة كحد أدين للمراحل العمرية قيد الدراسة  95واملئني 

عن مثيالهتا  -سنة 18املراحل العمرية هنا حتى سن –

عني اإلجتاه الدولية أو حتى املحلية يف فرتات سابقة، ما ي

لزيادة الوزن وللسمنة بني األطفال. ولعل هذا اإلجتاه العام 

لزيادة نسبة األطفال زائدي الوزن والبدناء يفرس ما أوصت 

وكإجراء إحرتازي  Del-Rio-Navarro et al 2007به دراسة 

لألوالد،  74.5للتعامل مع هذه اإلشكالية بإقرتاح املئني 

–رجعية لتحديد زيادة الوزن للبنات كنقطة م 72.5واملئني 

وذلك باإلستناد للخريطة البيانية التي توصلت إليها 

(، ونرى يف 10كام هو مطبق ) 85وليس املئني  -الدراسة

املقابل أن اهلدف من هذا اإلجراء قد يكون إلمكانية التعامل 

 . لاملبكر مع تلك املشكلة اخلطرية والتي هتدد صحة األطفا

الدراسات البحثية يف جمال متابعة وعىل الرغم من تعدد 

النمو لألطفال إال أن نتائجها تظل ممكنة التطبيق يف حدود 

من ا قد ختتلف بدرجة ما مع أقراهنخصوصية عينتها، والتي 

يف اململكة العربية السعودية، والتي مل تصدر معايري  ناأطفال

للنمو خاصة هبا يمكن اإلسرتشاد هبا يف متابعة نمو أطفالنا 

قة، وحتى املعايري الدولية للبدانة وزيادة الوزن بناء عىل بد

قياسات مؤرش كتلة اجلسم لألفراد دون الثامنة عرش والتي 

لألطفال  2000استحدثتها منظمة الصحة العامة يف العام 
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من الذكور واإلناث يف األعامر من سنتني إىل  200.000)

ات دراس جمموعة من مشتقةسنة(، فقد جاءت  18أقل من 

 األمريكية، املتحدة الواليات هي دول ست يف أجريت كربى

  وسنغافورة كونج، وهونج والربازيل، وهولندا، وبريطانيا،

من متثيل سعودي أو عريب يف املقابل  خلت و(، 9( )1)

خطاء، مر غري دقيق وتشوبه األأعتامد عليها خليجي، ما جيعل اإل

ملتغريات النمو  األمر الذي يستدعى بناء اجلداول املرجعية

دينة مل وقد جاء اختيارنااجلسمي اخلاصة بأبنائنا السعوديني، 

تتاميز عن بالدراسة، حيث  حساء عاصمة املنطقة الرشقية األ

، وثقافياً  ىل حد ما مناخياً إغريها من مناطق اململكة اجلغرافية 

نامط اجلسمية من خالل ن يكون احلكم عىل األأمستهدفني 

صة بأطفالنا، مع أمهية أن نخضع تلك جداول مرجعية خا

اجلداول للمقارنة مع الدول األخرى للوقوف عىل وضع 

دول يف ظواهر مرتبطة بدراسة األنامط تلك الاململكة من 

كرب أامًا ووعيًا إمليتيح اجلسمية كالسمنة بني األطفال، ما 

باملشكالت اخلطرية التي تعرتي أطفالنا والتي تتمثل بصورة 

ما  والسمنة، الوزن املصابون منهم بزيادة زيادةمبارشة يف 

جيعلنا ندخل معرتك التصدي بآليات عىل املستوى القومي 

السمنة وما  مشكلة والرتبوي للحد من خطورة تفاقم

 .يصاحبها من مشاكل صحية عىل أطفالنا

 

 هدف البحث 

 إىل: يرمي البحث

 املئيني ملؤرش كتلة اجلسم املميز ربوفيلال لتوصل إىلا

باملدارس  الذكور ألنامط اجلسمية للتالميذ السعودينيل

ومقارنته حساء، سنة يف األ 15إىل  6بتدائية واملتوسطة من اإل

 بالقيم املرجعية الدولية.

 

  البحثفروض 

توجد فروق بني متوسطات متغريات النمو البدين  -1

يف املراحل  "الطول، الوزن، حميط الوسط، سمك الدهن"

 .ة ولصالح املراحل املتقدمةالعمرية املتتالي

نامط اجلسمية الثالث نسب توزيع األ تتباين -2

كام حيددها مؤرش كتلة اجلسم يف  "النحيف، العضيل، السمني"

 املراحل العمرية املتتالية ولصالح املراحل املتقدمة

يمكن التوصل جلداول مئينيه ملؤرش كتلة اجلسم  -3

 مط اجلسمي هلم ستخراج النإلعينة الدراسة يمكن توظيفها يف 

القيم املئينية ملؤرش كتلة اجلسم املميز  هناك تباين بني -4

سنة يف  15: 6بني األطفال السعوديني من  لألنامط اجلسمية

يف املرحلة  الدراسات املرجعية الدولية يف ونظرائهمحساء األ

 ."العمرية قيد الدراسة

 

 البحثإجراءات 

 البحثمنهج 

استخدم الباحثون املنهج  يف ضوء طبيعة متغريات الدراسة

قيد الدراسة يف  األطفالالوصفي بالطريقة املسحية عىل عينة 

سنة لقياس املتغريات املورفولوجية  15: 6املرحلة العمرية من 

املميزة لتلك املرحلة ومتابعة ة اجلسمي األنامط عىلالدالة 

 عىلوالوقوف  ،ديناميكية تطورها من مرحلة عمرية ألخرى

من  ين مع النظري العاملي يف ضوء خصائصه املميزةالتبامستوى 

 خالل الدراسة املرجعية املقارنة.

 

 البحث  عينة

 ه1437/1438ُطبقت الدراسة خالل العام الدرايس 

حساء عىل املدارس االبتدائية واملتوسطة احلكومية بمدينة األ

والتابعة إلدارة الرتبية والتعليم باملنطقة الرشقية باململكة 

لعينة البحث  يية السعودية، وقد اشتمل املجال البرشالعرب

( من األطفال الذكور يف نطاق املرحلة العمرية 6750عدد )

بتدائية واملتوسطة سنة من تالميذ املدارس اإل 15إىل  6من 

، قيد البحث واملقيدين يف سجالت املدارس للعام الدرايس
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ة بتدائيإمدرسة  30فصل اختريوا من  270يمثلون قوام 

، حيث اختريت "طالب يف الفصل 25بمتوسط "ومتوسطة 

 "بالطريقة الطبقية املنتظمة  1350عينة البحث والبالغ عددها 

، ليمثل  "5: 1تالميذ يف املتوسط من الفصل الواحد بنسبة  5

ول كل صف درايس يف الفصول الدراسية التسعة من األ

، تم كل منها تلميذ يف 150بتدائي إىل الثالث املتوسط بواقع اإل

إختيارهم وتوزيعهم عىل خلفية الفئة العمرية وبنسبة متثيل 

 . % لعينة البحث11.1

توزيع  ةعتداليلتواء للعمر الزمني إلتشري قيم اإلهذا و

القيم وجتانس أفراد العينة يف هذا املتغري يف حدود كل فئة 

 (.1)جدول  عمرية

 

 

 .سنة باألحساء 15-6املراحل العمرية  التوزيع العددي لعينة البحث عىل . (1جدول )

الفئة 

 العمرية

حدود املرحلة 

 العمرية

 التوصيف اإلحصائي ملتغري العمر الزمني لعينة البحث

 اإللتواء أعىل قيمة أقل قيمة املدي  ع± س النسبة % العدد

 -1.30 6.92 6.08 0.84 0.25 6.63 11.1 150 6.99: 6 سنوات 6

 -1.05 7.92 7.16 0.76 0.23 7.52 11.1 150 7.99: 7 سنوات 7

 -0.48 8.92 8.00 0.92 0.23 8.43 11.1 150 8.99: 8 سنوات 8

 -1.31 9.92 9.00 0.92 0.29 9.42 11.1 150 9.99: 9 سنوات 9

 -1.18 10.92 10.00 0.92 0.28 10.47 11.1 150 10.99: 10 سنوات 10

 -0.80 11.92 11.00 0.92 0.26 11.52 11.1 150 11.99: 11 سنة 11

 -1.00 12.75 12.00 0.75 0.23 12.23 11.1 150 12.99: 12 سنة 12

 -1.20 13.83 13.00 0.83 0.23 13.31 11.1 150 13.99: 13 سنة 13

 -0.85 14.92 14.00 0.92 0.26 14.30 11.1 150 14.99: 14 سنة 14

 

  أدوات مجع البيانات

 –الطول  –ة )السن باإلضافة لقياس املتغريات األساسي

املتغريات  اتاستلزمت الدراسة تطبيق قياسالوزن(، 

املورفولوجية وتقدير النمط اجلسمي بتطبيق معادلة مؤرش كتلة 

 ، كام ييل:اجلسم

o تقدير النمط اجلسمي املميز لألطفال عينة الدراسة 

حسابية  أن هناك طرقاً  إىل Kirkendall et al 1982يشري 

ستخدام معادالت تصحيحية إاجلسم ب دولية لتقدير مكونات

ستخدام قياس سمك ثنايا اجللد يف أماكن حمدده، إتعتمد عىل 

ال إ(، 167: 15غري أهنا غري صادقة حال تطبيقها عىل أطفالنا )

والذى  Body-Mass-Indexأن حساب مؤرش كتلة اجلسم 

يقدم  - (32) (13يعتمد عىل قياسات الطول والوزن فقط )

لتقدير  Growth Studyلميًا يف دراسات النمو مقبولة عطريقة 

نه يمتاز بسهوله أمكونات اجلسم )النمط اجلسمي(، غري 

حمكًا هامًا لتشخيص ستخدامه إوعليه ينصح ب ،ورسعة التطبيق

واملراهقني يف املدارس  زيادة الوزن والسمنة لدي األطفال

(Mackenzie 2015, Kromeyer-Hauschild 2001, Saari et al 

(، وعليه تعتمد الدراسة يف تقديرها 26( )18(، )36( )2011

لألنامط اجلسمية لألطفال واملراهقني حساب مؤرش كتلة 

 Sittaroبتطبيق املعادلة )عن سيتارو  Body Mass Indexاجلسم 

1994( )40 :) 

= )الوزن بالكيلو  Body Mass Indexمؤرش كتلة اجلسم 

 جرام / مربع الطول باملرت(.

 BMI مؤرش كتلة اجلسم يراعى يف تقدير عىل أن 
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العمر خاصة لدى و متغريي اجلنس خصوصية العينة من حيث

االطفال فال يكتفى حساب رقم كتلة اجلسم لتقدير حالة 

سنة من خالل  18: 6الطفل أو املراهق يف املرحلة العمرية من 

هذا الرقم كام هو متبع عند البالغني، إنام جيب رسم املخطط 

( 1نظر شكل أكتلة اجلسم ووضع قيمة الكتلة عليه )اخلاص ب

إىل النحافة  5حيث يدل رقم كتلة اجلسم حتت املعدل املئوي 

فريمز رقم الكتلة إىل  85: 5بشكل مؤكد، أما ما بني املعدلني 

الوزن الصحي واملثايل للطفل، يف حني يشري رقم الكتلة بني 

حالة البدانة قرتاب دخول الطفل إىل إإىل  95: 85املعدلني 

فرقم الكتلة املساوي أو أعىل  )خطر الوصول وشيك( وأخرياً 

 )السمني( فيدل عىل الطفل الزائد الوزن بشكل مؤكد 95من 

(53).  

 

 
 ( خمطط مؤرش كتلة اجلسم بالنسبة للعمر عند األطفال1شكل )
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 .حساب املستوى املئوي لكتلة اجلسم )املئني( . (2جدول )

ي املستوي املئو

 لكتلة اجلسم

مؤرش كتلة اجلسم 

BMI 
 الداللة

 أقلالقيم التي تقع 

 (5% )املئني 5من 

 18.5اقل من 

 2كجم/م
 نحيف

 5القيم التي تقع بني 

 85 إىل

 24.9اىل  18.5من 

 2كجم/م
 عضيل طبيعي

القيم التي تقع بني 

 95 إىل 85

 29.9اىل  25من 

 2كجم/م
 وزن زائد

 سمنة فأكثر 2كجم/م  30 95من  أكرب

 .قياس سمك ثنايا اجللد يف بعض املناطق )خلف العضد، أسفل اللوح(*

 

يستخدم لذلك جهاز قياس سمك اجللد والدهن 

Skinfold Calipers  وفقًا لطرق القياس عىل اجلانب األيمن من

(، اهلزاع 15) Kirkendall et al 1987عن كام ورد جسم املخترب 

 Subscapularاللوح  لأسف( وقد اختريت منطقتي 1( )2015)

رتباطها العايل لسهولة قياسها وإل Tricepsوأعىل خلف الذراع 

 (.167-168: 15بالدهون الكلية للجسم )

 Skinfoldاللوح  أسفلقياس سمك ثنايا اجللد والدهن   -

Subscapular: ( سم حتت  2-1ثنية اجللد حتت الكتف

ي( وذلك جتاه العمود الفقرإالزاوية السفلية من لوح الكتف ب

 نقسام الطبيعية من اجللد.مع خطوط اإل متشياً 

 Skinfoldقياس سمك ثنايا اجللد والدهن خلف العضد  -

back of upper arm (Triceps):  ثنية اجللد عىل العضلة ذات

الثالث رؤوس العضدية يف الذراع اليمنى يف منتصف املسافة 

من  acromialوالنتوء األخرومي  olecranonبني النتوء املرفقي 

موازية للمحور الطويل للعضد عىل أن  scapulaلوح الكتف 

 يكون املرفق ممتد والعضلة مرختية.

o  قياس حميطات بعض مناطق اجلسم بالسنتيمرت )الصدر

 .، الفخذ(الوركنييف الوضع العادي، الوسط، 

تؤخذ  2015، اهلزاع Kirkendall et al 1987لتوصية  وفقاً 

ام رشيط القياس املرن )املازورة( ستخدإقياسات املحيطات ب

 :(1( )185: 15من عىل اجلسم مبارشة وتقدر بالسنتيمرت )

: ويؤخذ Chest circumferenceقياس حميط الصدر  -

فوق عظمتي اللوح ثم حتت اإلبط ثم  بتمرير رشيط القياس

 رخائهإفوق أعىل نقطة يف الصدر مع عدم شد الرشيط أو 

قياس : يتم Waist circumferenceقياس حميط الوسط  -

الرسة  فوق مستوى سم 3-2للوسط بحوايل  حميطأصغر 

umbilicus .بالسنتيمرت 

: يتم قياس Hip circumference الوركنيقياس حميط  -

مستوى بروز عند  أكرب حميط للوركنيحميط اخلرص عند 

 . Gluteal musclesليية للعضلة اإل

 يطحم : أكربThigh circumference قياس حميط الفخذ -

 الفخذ. منتصف عند الفخذ حميط يأخذ ، وهناك منللفخذ

 

 املعاجلات االحصائية

جتامعية حصائية للعلوم اإلستخدام برنامج احلزمة اإلإب

SPSS  حصائية التالية:املعاجلات اإل إجيادتم 

 .التكرار والنسبة املئوية -

 .نحراف املعيارياملتوسط احلسايب واإل -

  .املدي، أقل قيمة، أعيل قيمة -

  .لتواء والتفلطحمعاميل اإل -

 معنوي ختبار أقل فرقإجتاه واحد وإحتليل التباين يف  -

(L.S.D). 

  .املئينيات -

 .نحدار املتعددرتباط، واإلاإل -
 

 عرض النتائج      

o  التوصيف اإلحصائي للمتغريات املورفولوجية

للنمط اجلسمي )الطول والوزن واملحيطات وسمك الدهن(، 

 .ا لتقدير مؤرش كتلة اجلسموإمكانية التنبؤ هب



   45                                                 "دراسة مقارنة"سنة يف حمافظة األحساء  15إىل  6بروفيل األنامط اجلسمية لألطفال من    

 

 

 .سنة  15-6التوصيف اإلحصائي ملتغريات الطول والوزن ومؤرش كتلة اجلسم لدى عينة البحث من  . (3جدول )

املعاجلات                        

 اإلحصائية

 املتغريات

 (2مؤرش كتلة اجلسم )كجم/م كجم()الوزن  سم()الطول 

 اإللتواء ع± س اإللتواء ع± س اإللتواء ع± س

 6.99: 6 املرحلة السنية من

 سنوات
118.34 5.07 0.56- 22.63 4.33 2.07 16.09 2.38 1.70 

 7.99 :7 املرحلة السنية من

  سنوات
123.01 5.55 0.20- 25.58 6.22 2.01 16.79 3.30 1.37 

 8.99: 8 املرحلة السنية من

 سنوات
128.78 6.48 0.63 29.37 7.27 1.01 17.54 3.28 0.24 

 9.99: 9 املرحلة السنية من

 سنوات
133.53 6.90 0.12 33.75 9.67 1.53 18.76 4.36 1.05 

 10.99: 10 املرحلة السنية من

 سنوات
138.68 6.59 0.73- 39.08 11.40 0.49 20.05 4.50 0.38 

 11.99: 11السنية من املرحلة 

 سنوات
145.19 7.46 0.28 44.23 16.61 1.30 20.56 5.92 0.66 

: 12 السنية مناملرحلة 

 سنوات12.99
149.61 7.96 0.88 49.53 14.24 1.27 21.93 5.20 0.45- 

 13.99: 13 السنية مناملرحلة 

 سنوات
152.51 8.66 0.69- 50.47 14.91 1.48 21.51 5.33 1.67 

 14.99: 14 السنية مناملرحلة 

 سنوات
163.90 9.24 0.22- 65.57 19.34 0.54 24.20 6.09 0.19- 

 

لتواء ملتغريات السن ( أن يميع قيم اإل3يتضح من جدول )

-6والطول والوزن ومؤرش كتلة اجلسم لدى عينة البحث من 

 عىل يدل مما( 3 ±) سنة قيد الدراسة تنحرص ما بني 15

فراد عينة البحث. كام يظهر اجلدول أن أعتدالية القيم وجتانس إ

 16.09وح ما بني مؤرش كتلة اجلسم لدى عينة الدراسة ترا

يف املتوسط، إال أن املدى هلذا املتغري  2كجم/م 24.20إىل 

حقق نطاقًا كبريًا يف إشارة للتاميز الواضح يف األنامط اجلسمية 

   .لعينة الدراسة من النحافة الزائدة إىل السمنة املفرطة

( واخلاصة 4، 3، 2شكال البيانية )األ كذلك تظهر

لوزن ومؤرش كتلة اجلسم لدى عينة بديناميكية تطور الطول وا

تساق عملية إسنة  15: 6من  املرحلة العمريةالدراسة خالل 

جتاهها إليها خالل التطور الزمنى وإالتطور يف املتغريات املشار 

للزيادة املوجبة توازيًا مع تقدم العمر الزمنى، حيث تراوحت 

سم يف  5: 4كجم يف متغري الوزن و  5: 4الزيادة يف املتوسط بني 

حتفاظ مرحلة إمتغري الطول بني كل مرحلة والتي تليها مع 

بطفرة واضحة يف النمو يف متغريي  14.99: 12املراهقة من 

ستقرار قيم املتوسطات يف املرحلة إظهر يف تالطول والوزن 

ليشهد الطفرة الواضحة  13.99: 13و 12.99: 12العمرية 

حيث  ،لة اجلسمنعكس عىل مؤرش كتإيف سن الرابعة عرشة ما 

نالحظ الفروق يف متوسطات القيم بني بداية املرحلة وهنايتها. 
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هكذا تشري نتائج قياسات املحيطات يف مناطق الصدر والوسط 

ستقرار يف عملية النمو مع امليل إل (4)جدول  والفخذ والوركني

 يف مقابلسنة  12 إىل 6للزيادة الطفيفة يف املرحلة العمرية من 

سنة  15 إىل 12ة املضطردة يف املرحلة العمرية من امليل للزياد

مر ينطبق كذلك عيل والتي متيز مرحلة املراهقة املبكرة، واأل

سفل أخلف العضد، و"قياسات سمك الدهن واجللد يف مناطق 

حيث تراوحت (، 5)جدول  جمموعهايف اللوح منفصلة وكذا 

 مم3.31±9.26قيم متوسط سمك الدهن خلف العضد بني 

 يف مم8.97±17.89 إىل لتصل 6.99: 6 العمرية رحلةامل يف

بينام جاءت القيم عيل التوايل  14.99: 14كرب األ السنية املرحلة

 إىل لتصل 3.78±7.93يف منطقة أسفل اللوح 

املعياري  اإلنحرافمم، حيث تعكس قيم 20.10±11.85

فراد العينة خاصة يف مرحلة املراهقة أختالف التي متيز درجة اإل

 ا.منه

 

 

 .سنة 15-6منحنى تطور مؤرش كتلة اجلسم لدى عينة البحث من  . (2)شكل 

 

 

 .سنة 15-6منحنى تطور الطول لدى عينة البحث من  . (3شكل )
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 .سنة 15-6منحنى تطور الوزن لدى عينة البحث من  . (4)شكل 

 

رتباط بني متوسطات املتغريات هكذا تعكس معامالت اإل

النمط اجلسمي )حميطات  اسة والدالة عىلاملورفولوجية املق

سفل اللوح أبعض املناطق، وسمك الدهن خلف العضد و

( والتي 4وجمموعهام( ومتوسط مؤرش كتلة اجلسم )جدول 

مكانية التنبؤ بمثل إ، 0.01جاءت يميعها معنوية عند مستوى 

مؤرش كتلة  عتامدًا عىلإتلك املتغريات يف تقدير النمط اجلسمي 

رتباط فقد نه ونظرًا الختالف معنوية معامالت اإلأ الإاجلسم، 

أستخدم الباحثون طريقة إحصائية أخرى متقدمة الختيار أكثر 

نحدار ستخدام اإلإب العوامل املؤثرة يف مؤرش كتلة اجلسم

رتباط البسيط لتحديد املتعدد املتزايد وذلك لعدم مالئمة اإل

 هم تلك العوامل.أ

 

 

)املحيطات وسمك اجللد والدهن( لدى عينة البحث  والقياسات املورفولوجية BMI  اجلسمرتباطات البينية بني مؤرش كتلة الت اإلمصفوفة معام .  (4جدول )

 .سنة 15-6يف املراحل السنية من 

  

مؤرش كتلة 

 اجلسم 

 (2)كجم/م

حميط الصدر 

 )سم(

حميط الوسط 

 )سم(

حميط 

 الوركني

 )سم(

حميط 

الفخذ 

 )سم(

سمك اجللد 

عضد خلف ال

 )مم(

سمك اجللد 

اللوح  أسفل

 )مم(

جمموع 

سمك اجللد 

يف املنطقتني 

 )مم(

مؤرش كتلة اجلسم 

(kg/m2) 
 0.89** 0.92** 0.90** 0.91** 0.89** 0.90** 0.92** 

 **0.84 **0.83 **0.81 **0.90 **0.95 0.95**   حميط الصدر )سم(

 **0.89 **0.88 **0.86 **0.90 **0.94    حميط الوسط )سم(

 **0.84 **0.82 **0.83 **0.92     )سم( الوركنيحميط 

 حميط الفخذ )سم(
     

0.83** 0.82** 0.84** 
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   .  (4جدول )تابع 

  

مؤرش كتلة 

 اجلسم 

 (2)كجم/م

حميط الصدر 

 )سم(

حميط الوسط 

 )سم(

حميط 

 الوركني

 )سم(

حميط 

الفخذ 

 )سم(

سمك اجللد 

خلف العضد 

 )مم(

سمك اجللد 

وح الل أسفل

 )مم(

جمموع 

سمك اجللد 

يف املنطقتني 

 )مم(

سمك اجللد خلف 

 العضد )مم(
      0.91** 0.97** 

 أسفلسمك اجللد 

 اللوح )مم(
       0.98** 

جمموع سمك اجللد 

 يف املنطقتني )مم(
        

 . 0.01**معنوي عند مستوى 

 

نحدار إجياد إنحدار املتعدد املتزايد عىل وتعتمد طريقة اإل

جياد املتغري إباملتغري التابع، ثم  هكل متغري مستقل عىل حد

كثر أ( )بمعنى 2ىل أكرب قيمة من القيم )رإاملستقل الذى يؤدى 

ىل أن هذا املتغري إقيمة مسامهة يف املتغري التابع( والتي تشري 

املستقل املختار أكرب املتغريات املستقلة تأثريًا عىل املتغري التابع، 

فة كل املتغريات عىل حدة بشكل فردى متتابع عىل ثم نبدأ بإضا

نحدار املتغري املستقل املختار مع املتغري التابع، حيث خيتار إ

ول شرتاك مع املتغري األاملتغري املستقل الثاين والذى يعطى باإل

( وتكرر نفس العملية إلختيار باقي 2أعىل قيمة من قيم )ر

املتغري التابع وحتى ينعدم  كثر تأثريًا عىلاملتغريات املستقلة األ

 (.2تأثري أي متغري بشكل جوهري عىل قيم )ر

نحدار املتعدد املتزايد إلل( 5يتضح من نتائج جدول )

املرتبة  يف اخلاصة برتتيب العوامل املسامهة أن حميط الوسط حل

يليه جمموع سمك اجللد يف املنطقتني  0.92األوىل بأمهية نسبية 

، 0.008م حميط الفخذ بأمهية نسبية ، ث 0.036بأمهية نسبية 

بينام كان جمموع نسبة  0.001ثم حميط الصدر بأمهية نسبية 

ن أغلبها حميط الوسط ، ويفرس ذلك بأيمثل   0.96املسامهة 

أي نموذج  ،% من التباينات تفرسها العالقة اخلطية96

ىل عوامل عشوائية مل إ% من التباينات ترجع 4االنحدار وأن 

( من 2قرتبت قيمة )رإالنموذج حيث كلام  يتضمنها هذا

نحدار، الواحد الصحيح دل ذلك عىل جودة توفيق نموذج اإل

كام يتضح عدم معنوية قيمة )ف( مما يؤكد ضعف نموذج 

نحدار الذى يعرب عن العالقة بني القياسات املورفولوجية اإل

 ملؤرش كتلة اجلسم.

اجلسم  نحدار للتنبؤ بدرجة مؤرش كتلةوتكون معادلة اإل

 بداللة املساهم األول حميط الوسط )سم(: 

 1س 1ص = أ + ب 

= 1ب ، أ = املقدار الثابت، حيث: ص= مؤرش كتلة اجلسم

= قيمة حميط  1ملحيط الوسط(، س )املسامهةنحدار معامل اإل

ستخراج مؤرش كتلة اجلسم إوعليه يمكن  الوسط املقاسة،

 ألفراد العينة بتطبيق املعادلة التالية:

حميط × BMI  =-2.60 ( +0.332اجلسم رش كتلة مؤ

 الوسط )سم((

اجلسم نحدار للتنبؤ بدرجة مؤرش كتلة وتكون معادلة اإل

BMI جمموع سمك اجللد يف املنطقتني "املساهم الثاين  بداللة

    :")مم(

 2س 2ب +  1س 1ص = أ + ب 

، أ = املقدار الثابت، BMIحيث: ص= مؤرش كتلة اجلسم 
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= حميط  1ملحيط الوسط(، س )املسامهةنحدار = معامل اإل1ب 

ملجموع  )املسامهةنحدار = معامل اإل2ب الوسط )سم(، 

= 2سمك الدهن يف منطقتي خلف العضد وأسفل اللوح(، س

قيمة جمموع سمك اجللد والدهن يف منطقتي خلف العضد 

  .وأسفل اللوح )مم(

 

 

لدى عينة  BMI اجلسموسمك اجللد( واملؤثرة يف مؤرش كتلة  )املحيطاتة برتتيب القياسات املورفولوجية نحدار املتعدد املتزايد واخلاصنتائج اإل .(5جدول )

 .سنة 15-6املراحل السنية من  يفالبحث 

املعاجلات 

 االحصائية

 

 

 العوامل 

 معامل

اإلرتباط 

 ر()

معامل 

رتباط اإل

املتعدد 

 (2)ر

املسامهة 

النسبية 

 يف األداء

) % ( 

 ترتيب

 

 العوامل

 املسامهة

 اجلزئي )املسامهة(نحدار معامل اإل

 املقدار

 الثابت

 اخلطأ

 املعياري

 قيمة 

 )ف(

 

مستوى 

 الداللة
حميط 

 الوسط 

جمموع 

سمك 

اجللد يف 

 املنطقتني 

حميط 

 الفخذ

حميط 

 الصدر 

حميط الوسط 

 )سم(
    0.332 االول 0.92 0.857 0.926

-

2.60 
0.255 8053.27** 0.01 

سمك جمموع 

اجللد يف املنطقتني 

 )مم(

 0.01 **6282.51 0.312 3.30   0.156 0.180 الثاين 0.036 0.903 0.950

 0.01 **5023.13 0.320 1.13  0.188 0.039 0.102 الثالث 0.008 0.918 0.958 حميط الفخذ )سم(

 0.01 **3810.67 0.327 0.82 0.43 0.171 0.143 0.071 الرابع 0.001 0.919 0.959 حميط الصدر )سم(

 

ستخراج مؤرش كتلة اجلسم ألفراد العينة إوعليه يمكن 

 بتطبيق املعادلة التالية:

حميط الوسط ×  0.180+ ) 3.30مؤرش كتلة اجلسم = 

 جمموع سمك اجللد يف املنطقتني )مم((×  0.156)سم(( + )

 

o  دالالت الفروق يف املتغريات املورفولوجية للنمط

 سنة  15: 6املرحلة السنية من  األطفال يفاجلسمي بني 

نحدار املتعدد املتزايد ليه نتائج اإلإشارت أوفقا ملا 

واخلاصة برتتيب القياسات املورفولوجية )املحيطات وسمك 

لدى عينة البحث  BMI  اجللد( واملؤثرة يف مؤرش كتلة اجلسم

جتاه الواحد (، نعرض لنتائج حتليل التباين ذو اإل5)جدول 

ANOVA ملؤثرة يف النمط املتغريات املورفولوجية هم األ

حميط الوسط، وجمموع سمك "اجلسمي والتي حتددت يف 

جانب  ىلإهذا  "سفل اللوحأالدهن يف منطقتي خلف العضد و

( وكذا نتائج أقل فرق معنوي 6مؤرش كتلة اجلسم )جدول 

وضحت النتائج وجود أ( لتلك املتغريات والتي 7)جدول 

 ة بني املراحل السنية قيد الدراسة فيها. فروق ذات داللة معنوي

 

 .النمط اجلسمي قيد البحث عىلسنة يف املتغريات املورفولوجية الدالة  15-6عينة البحث من لبني املراحل السنية  جتاه الواحدحتليل التباين ذو اإل .(6جدول )

 قيمة )ف( متوسط املربعات جمموع املربعات درجات احلرية مصدر التباين 

 **49.10 1058.43 8467.44 8 بني املراحل ؤرش كتلة اجلسمم

  21.55 28905.14 1341 داخل املراحل

   37372.58 1349 املجموع الكىل
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   .(6جدول )تابع 

 قيمة )ف( متوسط املربعات جمموع املربعات درجات احلرية مصدر التباين 

 **100.00 13527.54 108220.33 8 بني املراحل حميط الوسط )سم(

  135.27 181401.75 1341 داخل املراحل

   289622.08 1349 املجموع الكىل

 **38.76 8187.01 65496.06 8 بني املراحل جمموع سمك اجللد يف املنطقتني )مم(

  211.20 283223.37 1341 داخل املراحل

   348719.43 1349 املجموع الكىل

  3.41=    0.05قيمة ف اجلدولية عند مستوى 

 

 . LSDمعنوي ختبار أقل فرق إستخدام إسنة يف متغري مؤرش كتلة اجلسم ب 15-6عينة البحث من لمعنوية الفروق بني املراحل السنية  . (7دول )ج

 االحصائية         املعاجلات 

 

 

 املتغريات

 فروق املتوسطات س

6 :
6

.
9

9
 

7 :
7

.
9

9
 

8 :
8

.
9

9
 

9 :
9

.
9

9
 

1
0

 :
1

0
.

9
9

 

1
1

 :
1

1
.

9
9

 

1
2

 :
1

2
.

9
9

 

1
3

 :
1

3
.

9
9

 

1
4

 :
1

4
.

9
9

 

( 
م

س
جل

ة ا
تل

 ك
رش

مؤ
kg

/m
2

)
 

6 :6.99 

 سنوات

16.09  0.70 1.45* 2.67* 3.96* 4.47* 5.84* 5.42* 8.11* 

7 :7.99 

 سنوات 

16.79   0.75 1.97* 3.26* 3.77* 5.14* 4.72* 7.41* 

8 :8.99 

 سنوات

17.54    1.22* 2.51* 3.02* 4.39* 3.97* 6.66* 

9 :9.99 

 سنوات

18.76     1.29* 1.80* 3.17* 2.75* 5.44* 

10 :10.99 

 سنوات

20.05      0.51 1.88* 1.46* 4.15* 

11 :11.99 

 سنوات

20.56       1.37* 0.95* 3.64* 

12 :

 سنوات12.99

21.93        0.42* 2.27* 

13 :13.99 

 سنوات

21.51         2.69* 

14 :14.99 

 سنوات

24.20          

م(
س

( 
ط

س
لو

ط ا
حمي

 

6 :6.99 

 سنوات

54.73  1.74 4.54* 9.24* 11.8* 15.0* 21.4* 19.9* 27.8* 

7 :7.99 

 سنوات 

56.47   2.8* 7.50* 10.1* 13.2* 19.6* 18.1* 26.0* 

8 :8.99 

 سنوات

59.27    4.7* 7.3* 10.5* 16.9* 15.4* 23.3* 

9 :9.99 

 سنوات

63.97      2.6* *5.8 12.2* 10.7* 18.6* 
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 . ( 7دول )تابع ج

 االحصائية         املعاجلات 

 

 املتغريات

 فروق املتوسطات س

6 :
6

.
9

9
 

7 :
7

.
9

9
 

8 :
8

.
9

9
 

9 :
9

.
9

9
 

1
0

 :
1

0
.

9
9

 

1
1

 :
1

1
.

9
9

 

1
2

 :
1

2
.

9
9

 

1
3

 :
1

3
.

9
9

 

1
4

 :
1

4
.

9
9

 

 

10 :10.99 

 سنوات

66.59        3.2* 9.6* 8.0* 16.0* 

11 :11.99 

 سنوات

69.75          6.4* 4.9* 12.8* 

12 :

 سنوات12.99

76.15            1.5 6.4* 

13 :13.99 

 سنوات

74.63              7.9* 

14 :14.99 

 سنوات

82.54          

م(
)م

ني 
قت

ط
ملن

يف ا
د 

جلل
ك ا

سم
ع 

مو
جم

 

6 :6.99 

 سنوات

17.19   2.2 4.5* 9.4* 11.1* 14.6* 19.7* 14.3* 20.7* 

7 :7.99 

 سنوات 

19.35     2.4 7.2* 8.9* 12.5* 17.5* 12.1* 18.6* 

8 :8.99 

 سنوات

21.73      4.8* 6.5* 10.1* 15.1* 9.8* 16.2* 

9 :9.99 

 سنوات

26.55        1.7 5.3* 10.3* 4.9* 11.4* 

10 :10.99 

 سنوات

28.26          3.6* 8.6* 0.2 9.7* 

11 :11.99 

 سنوات

31.83            5.0* 0.3 6.1* 

12 :

 سنوات12.99

36.85              5.4* 1.1 

13 :13.99 

 سنوات

31.49                 6.4* 

14 :14.99 

 سنوات

37.93           

 لصالح املجموعة                                             0.5* معنوي عند مستوى 

 سنة حسب املرحلة العمرية  15إىل  6من  األطفالنسب توزيع األنامط اجلسمية بني 

 

توزيع األنامط اجلسمية خالل املرحلة العمرية قيد الدراسة 

ومن منطلقات البحث يساعد يف التعرف عىل طفرات النمو يف 

لعمرية قيد الدراسة، ما يفيد الرتبويني أي من املراحل ا

واملختصني يف تكريس جهودهم للتصدي ملشكالت كالسمنة أو 

النحافة يف وقت مبكر والتدخل املناسب للتصدي هلا كي ال 

تنتقل ملراحل عمرية تالية. غري أنه من الرضوري كذلك التعرف 

حلة عىل نسب توزيع األنامط اجلسمية عىل أفراد العينة خالل املر

سنة كعينة واحدة، هذا ما تظهره نتائج  15-6العمرية من 
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(، حيث تشري النتائج لرتاجع النمط 5( وشكل )8جدول )

% بينام 28.81الصحي للمركز الثاين بني أفراد العينة وبنسبة 

 –حل النمط النحيف متضمنا أقسامه الثالث )نقص الوزن 

املركز األول نقص حاد جدا يف الوزن( يف  –نقص حاد يف الوزن 

%، أما النمط السمني متضمنًا زيادة الوزن 50حمققًا نسبة تتخطي 

والدرجات الثالث للسمنة فقد جاء ثالثًا وبنسبة تقرتب من 

18.% 

 

 

 .سنة 15إىل  6من  األطفالمجايل إ بني BMI توزيع األنامط اجلسمية واملقدرة بمعادلة مؤرش كتلة اجلسم نسب . (8جدول )

املعاجلات                                                                                          

 اإلحصائية

 املتغريات 

التكرار والنسبة املئوية لألنامط 

 الرتتيب اجلسمية الرئيسية واملتطرفة 

النسبة % لتوزيع 

نامط اجلسمية األ

 الثالث الرئيسية

 الرتتيب

 % التكرار

مؤرش 

لة كت

 اجلسم

(BMI) 

 3 %14.96 202.00 نقص حاد جدًا يف الوزن 15قل من أ

 4 %13.19 178.00 نقص حاد يف الوزن 15.99اىل  15من  1 53.41%

 2 %25.26 341.00 نقص يف الوزن 18.4: 16من 

 2 %28.81 1 %28.81 389.00 نمط عضيل/ صحي 24.9: 18.5من 

 5 %12.59 170.00 زيادة يف الوزن 29.9: 25من 

17.78% 3 
 6 %3.85 52.00 (سمنة خفيفة )من الدرجة األوىل 34.9: 30من 

 7 %0.96 13.00 سمنة متوسطة )من الدرجة الثانية( 39.9: 35من 

 8 %0.38 5.00 سمنة مفرطة )من الدرجة الثالثة( 40من  أكثر

  %100  %100 1350 اإليمايل

 

 

املدارس  يفالذكور األطفال مجايل إ)النحافة والعضلية والسمنة( بني  BMI ألنامط اجلسمية الثالث واملقدرة بمعادلة مؤرش كتلة اجلسمنسب توزيع ا . (5شكل )

 .سنة 15إىل  6السعودية يف املرحلة العمرية من 
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 . سنة 15إىل  6ن م األطفال بني BMI توزيع األنامط اجلسمية واملقدرة بمعادلة مؤرش كتلة اجلسم نسب. ( 9جدول )

صائية
ح

إل
ت ا
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B
M

I           
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6 :
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.
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1
1
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حلة 
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1
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 :
1

2
.

9
9
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حلة 
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ن
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1
3

 :
1

3
.

9
9

 

ت
سنوا

 

حلة 
املر

ن
سنية م
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1
4

 :
1

4
.

9
9

 

ت
سنوا

 

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

نقص 

حاد جدًا 

 يف الوزن

58 38.7 50 33.3 26 17.3 18 12.0 12 8.0 19 12.7 7 4.7 7 4.7 5 3.3 

نقص 

حاد يف 

 الوزن

42 28.0 22 14.7 31 20.7 38 25.3 6 4.0 18 12.0 11 7.3 5 3.3 5 3.3 

نقص يف 

 الوزن

25 16.7 55 36.7 51 34.0 36 24.0 51 34.0 33 22.0 28 18.7 40 26.7 22 14.7 

نمط 

عضيل/ 

 صحي

25 16.7 13 8.7 35 23.3 44 29.3 56 37.3 45 30.0 60 40.0 59 39.3 52 34.7 

زيادة يف  

 الوزن

- - 10 6.7 7 4.7 11 7.3 19 12.7 23 15.3 30 20.0 31 20.7 39 26.0 

سمنة  

خفيفة 

)من 

الدرجة 

 األويل(

- - - - - - 3 2.0 6 4.0 6 4.0 12 8.0 5 3.3 20 13.3 

سمنة 

متوسطة 

)من 

الدرجة 

 الثانية(

- - - - - - - - - - 6 4.0 2 1.3 3 2.0 5 3.3 

سمنة  

مفرطة 

)من 

الدرجة 

 الثالثة(

- - - - - - - - - - - - - - - - 2 1.3 

 

( لرتاجع 6( والشكل البياين )9يشري كذلك اجلدول )

 –النقص احلاد  –معدالت ظهور النمط اجلسمي )نقص الوزن 

النقص احلاد جدا يف الوزن( عكسيًا مع التقدم يف العمر خالل 

سنة، بينام تضطرد نسبة  15إىل  6نطاق الدراسة العمري من 

اهتا الثالث يف نفس اإلجتاه، حتى أن زيادة الوزن والسمنة بدرج

سنة حققت أعىل معدل يف  14.99: 14املرحلة السنية من 

زيادة الوزن والسمنة بني يميع املراحل العمرية قيد الدراسة، ما 

يشري لرتاكم مشكلة السمنة خالل مراحل نمو األطفال 

 وتركزها يف مرحلة املراهقة )املدرسة املتوسطة(.
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 .

 .سنة 15إىل  6من  االطفال بني BMI زيع األنامط اجلسمية واملقدرة بمعادلة مؤرش كتلة اجلسمتو .(6شكل )

 

o  التوزيع املئينى ملؤرش كتلة اجلسم لعينة الدراسة

 Kromeyer-Hauschildاحلالية ومقارنته بالدراسات املرجعية 

et al 2001 0، واخلريطة البيانية ملنظمة الصحة العاملية )من-

 سنة( 18

مل يكن ألملانيا  2000أنه حتى العام  Bös & Tittlbach يشري

جداول معيارية خاصة هبا فيام خيتص بمؤرش كتلة اجلسم تغطي 

سنة وكانت تعتمد يف تقدير رقم مؤرش 18املرحلة السنية حتى 

 2000كتلة اجلسم عىل القيم املعيارية االوربية. وىف عام 

جداول معيارية  Deutsche Adipositas Gesellschaftوضعت 

 17جديدة ختص األطفال والفتيان األملان والتي أخذت عن 

 يف أملانيا 1999: 1985دراسة مسحية طبقت خالل السنوات 

(Kromeyer-Hauschild et al 2001) وقد إعتمدت اجلداول .

مقاباًل للمتوسط احلسايب ملؤرش  50املعيارية عىل إعتبار املئني 

ة املجمعة للدراسة التي أجريت يف العام كتلة اجلسم للعينة الكلي

(. ونحن بدورنا 49) 2001ونرشت نتائجها يف  2000

إعتمدنا عىل نتائج تلك الدراسة للتعرف عىل إجتاه األنامط 

اجلسمية لدى أطفالنا يف األحساء حيث يمكننا مقارنة املتوسط 

ة احلسايب يف املرحلة العمرية املختارة باملئني اخلمسني يف الدراس

األملانية مع األخذ يف اإلعتبار مساواة الصف الدرايس يف 

دراستنا احلالية بالعمر يف الدراسة األملانية ليقابل الصف األول 

للصف  14سنوات وينتهي يف العمر  6سنة( العمر  6.99: 6)

وتوضح القيم اخلاصة بمؤرش كتلة اجلسم  الثالث املتوسط.

املقابلة للمستويات املئينية املميزة لألنامط اجلسمية األساسية 

( اإلجتاه العام لقيم مؤرش كتلة اجلسم مع تقدم 10)جدول 
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سنة نحو زيادة الوزن والسمنة )املستوى  15وحتى  6السن من 

مرية ( خاصة يف املرحلة الع95وحتى أقل من  85املئيني فوق 

سنة حيث تقرتب قيم مؤرش كتلة اجلسم من  14.99 -10

القيم اخلاصة بالبالغني واملعمول هبا من قبل منظمة الصحة 

العاملية. حتى قيم النمط الطبيعي تدلل كذلك عىل إجتاه عام نحو 

 الزيادة.

 

 .سنة 15-6راحل السنية من لدى عينة البحث يف امل BMI التوزيع املئينى ملستويات مؤرش كتلة اجلسم . (10جدول )

Percentiles 
 املئينيات

 املرحلة السنية

داللة النمط 

 اجلسمي

6 :
6

9
9

 

7 :
7

.
9

9
 

8 :
8

.
9

9
 

9 :
9

.
9

9
 

1
0

 :
1

0
.

9
9

 

1
1

 :
1

1
.

9
9

 

1
2

 :
1

2
.

9
9

 

1
3

 :
1

3
.

9
9

 

1
4

 :
1

4
.

9
9

 

 نحيف 15.83 15.17 15.10 14.12 14.54 13.57 14.28 13.08 13.72 5

10 13.88 13.42 14.61 14.93 15.24 14.81 15.84 16.23 16.11 

 طبيعي

15 13.90 13.66 14.88 15.38 16.40 15.33 16.25 16.53 17.48 

20 14.34 14.10 15.10 15.58 16.73 15.60 17.48 17.22 18.37 

25 14.42 14.48 15.14 15.73 16.94 16.23 18.04 17.39 18.83 

30 14.61 14.78 15.38 15.87 17.08 16.48 18.35 18.08 20.06 

35 14.75 15.19 15.79 15.93 17.12 16.81 18.81 18.47 20.83 

40 15.21 15.43 16.00 16.17 17.93 16.98 19.51 18.83 22.27 

45 15.39 15.76 16.17 16.44 18.38 18.44 20.02 19.39 22.55 

50 15.58 16.13 16.38 17.69 18.90 18.77 20.60 19.89 23.80 

55 15.65 16.66 16.55 17.91 19.07 19.78 21.33 20.42 24.87 

60 15.78 16.75 16.70 18.48 19.33 20.48 22.72 21.54 25.97 

65 15.90 17.21 16.84 19.54 20.03 21.47 24.08 22.57 26.57 

70 16.32 17.40 18.28 20.02 21.41 22.77 24.99 23.65 27.43 

75 16.83 17.66 19.12 20.83 23.32 23.59 25.45 25.00 28.23 

80 17.52 18.01 20.77 22.40 23.88 25.86 26.18 26.44 29.67 

85 18.60 18.85 21.55 23.08 25.47 26.88 27.65 27.05 30.78 
 زيادة وزن

90 19.70 22.41 24.25 23.79 26.65 28.95 29.45 28.20 31.72 

 سمنة 34.34 33.27 32.41 32.09 29.56 28.68 24.84 25.21 21.70 95
 

( إىل إجتاه الفروق نحو 11وتشري كذلك نتائج اجلدول )

زيادة الوزن يف إيماله لصالح عينة الدراسة احلالية يف األحساء 

يشري إجتاه الفروق يف قيم مؤرش حيث عن األطفال يف أملانيا، 

كتلة اجلسم املقابلة للمستوى املئوي اخلمسيني )املتوسط 

 ملؤرش كتلة اجلسم للمراحل العمرية املختارة( املميز احلسايب

للنمط الصحي لزيادة مضطردة يف حالة األطفال السعوديني قيد 

الدراسة، وإن كانت الزيادة غري مستقرة إال أهنا تراوحت بني 

يف  4.5يف تالميذ الصف األول اإلبتدائي لتصل إىل  0.08

الذي يشري إىل إجتاه حالة تالميذ الصف الثالث املتوسط، األمر 

األنامط اجلسمية لألطفال يف األحساء وبصورة عامة إىل زيادة 

 الوزن طرديًا مع الصف الدرايس املتقدم.
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 .بأملانيا Kromeyer-Hauschild et al 2001دالالت مقارنة املتوسط احلسايب ملؤرش كتلة اجلسم يف الدراسة احلالية ودراسة  . (11جدول )

 BMIمؤرش كتلة اجلسم  الصف الدرايس

الفروق يف النسبة 

( 50املئينية )املئني 

لصالح عينة 

 األحساء

داللة الفروق بالنسبة 

 لعينة تالميذ األحساء

 الرتبة
متوسط العمر 

 )سنة(

احلسايب املتوسط 

ملؤرش كتلة اجلسم 

لعينة الدراسة 

 احلالية

للدراسة  50املئني 

 احلالية

يف دراسة  50املئني 

Kromeyer-Hauschild 

et al 2001  التالميذ

 الذكور 

  

زيادة  إىلجتاه اإل 0.08+ 15,50 15.58 16.09 6.63 6.99: 6

زيادة  إىلجتاه اإل 0.43+ 15,70 16.13 16.79 7.52 7.99: 7 الوزن

زيادة  إىلجتاه اإل 0.38+ 16,00 16.38 17.54 8.43 8.99: 8 الوزن

زيادة  إىلجتاه اإل 1.29+ 16,00 17.69 18.76 9.42 9.99: 9 الوزن

زيادة  إىلجتاه اإل 2.0+ 16,00 18.90 20.05 10.47 10.99: 10 الوزن

زيادة  إىلجتاه اإل 1.37+ 17,40 18.77 20.56 11.52 11.99: 11 الوزن

زيادة  إىلجتاه اإل 2.6+ 18.0 20.60 21.93 12.23 12.99: 12 الوزن

زيادة  إىلجتاه اإل 1.29+ 18.6 19.89 21.51 13.31 13.99: 13 الوزن

زيادة  إىلجتاه اإل 4.5+ 19.3 23.80 24.20 14.30 14.99: 14 الوزن

  الوزن

 .سنوات يف الدراسة احلالية وجداول منظمة الصحة العاملية 10دالالت مقارنة املستوى املئوي ملؤرش كتلة اجلسم املميز لألنامط اجلسمية لألطفال يف عمر  .(12جدول )

 

إجتاه الفروق  قابلة ملؤرش كتلة اجلسمالقيم امل

لصالح الدراسة 

 احلالية
 يف جدول املئينيات بالدراسة احلالية يف جداول منظمة الصحة العاملية

 + 14.54 > 14.5 > ملؤرش كتلة اجلسم )نحيف( 5 >املستوى املئوي 

 ++ 25.47 > - 14.54 19.5 > - 14.5 (عضيل) اجلسم كتلة ملؤرش 85 ≥ - 5 ≤املستوى املئوي 

مؤرش كتلة اجلسم )زيادة   95 > - 85 ≤املستوى املئوي 

 وزن(
19.5 - < 22.0 25.47 - < 29.56 +++ 

 ++++ 29.56<     22.0< (سمنة) اجلسم كتلة مؤرش 95 ≤املستوى املئوي 

 

 

( يتضح أن 11(، )10وىف ضوء تكامل النتائج يف جدول )

حلالية ممن يعانون من زيادة نسبة األطفال يف عينة الدراسة ا

%( بلغت يف اإليمايل 5.19%(، ومن السمنة )12.59الوزن )

كام أن املعدالت مرشحة  % لتقرتب من النسب العاملية،17.78

، تدلل عىل ذلك املقارنة جتاه للسن األكربللتزايد مع اإل

يشري إجتاه الفروق يف قيم مؤرش حيث ( 12املعروضة بجدول )
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قابلة للمستوى املئوي املميز لألنامط اجلسمية كتلة اجلسم امل

األساسية من النحيف وحتى زيادة الوزن لزيادة مضطردة يف 

حالة األطفال السعوديني قيد الدراسة عام هو عليه يف اخلريطة 

 18البيانية ملنظمة الصحة العاملية واخلاصة لألطفال حتى عمر 

وصية يف سنة، ما يعظم دور وأمهية أن يكون ألطفالنا خص

التشخيص من خالل جداول معيارية خاصة هبم تراعي 

  متغريات السن واجلنس واملوقع اجلغرايف.

 

 مناقشة النتائج

( حالة 4، 3، 2، واألشكال البيانية 3تؤكد النتائج )جدول 

اإلتساق بني التقدم يف العمر خالل املرحلة السنية قيد الدراسة 

ية املقاسة )الطول، الوزن( وحالة التطور يف النواحي املورفولوج

حيث تراوحت الزيادة يف املتوسط بني وكذا مؤرش كتلة اجلسم. 

سم يف متغري الطول بني كل  5: 4وكجم يف متغري الوزن  5: 4

 14.99: 12حتفاظ مرحلة املراهقة من إمرحلة والتي تليها مع 

ظهر يف تبطفرة واضحة يف النمو يف متغريي الطول والوزن 

: 13و 12.99: 12املتوسطات يف املرحلة العمرية  ستقرار قيمإ

ليشهد الطفرة الواضحة يف سن الرابعة عرشة ما  13.99

حيث نالحظ الفروق يف  ،نعكس عىل مؤرش كتلة اجلسمإ

متوسطات القيم بني بداية املرحلة وهنايتها. هكذا تشري نتائج 

والفخذ  والوركنيقياسات املحيطات يف مناطق الصدر والوسط 

تقرار يف عملية النمو مع امليل للزيادة الطفيفة يف املرحلة سإل

امليل للزيادة املضطردة يف  يف مقابلسنة  12ايل  6العمرية من 

سنة والتي متيز مرحلة املراهقة  15ايل  12املرحلة العمرية من 

مر ينطبق كذلك عيل قياسات سمك الدهن واجللد املبكرة، واأل

يف منفصلة وكذا  "اللوح سفلأخلف العضد، و"يف مناطق 

حيث تراوحت قيم متوسط سمك (، 7، 6)جداول  جمموعها

 العمرية املرحلة يف مم3.31±9.26الدهن خلف العضد بني 

ة السنية املرحل يف مم8.97±17.89 إىل لتصل 6.99: 6

بينام جاءت القيم عيل التوايل يف منطقة ، 14.99: 14كرب األ

 مم،11.85±20.10 إىل لتصل 3.78±7.93أسفل اللوح 

ختالف التي متيز املعياري درجة اإل اإلنحراف قيم تعكس حيث

الدراسة  جولعل نتائ فراد العينة خاصة يف مرحلة املراهقة منها.أ

حيث يرى أنه بعد والدة  2015تأيت متوافقة مع إشارة اهلزاع 

حتدث زيادة  التسعة أو العرشة األويل رالطفل وحتى الشهو

سم، لكن بمجرد أن يبدأ الطفل يف احلركة كبرية يف شحوم اجل

وامليش تنخفض نسبة الشحوم لتصل إىل أدين مستوى هلا بني 

سنوات، تبدأ الشحوم بعد ذلك يف الزيادة  7-5عمري 

 Roelants et al(، يؤكد ذلك 1التدرجيية حتى مرحلة البلوغ )

حيث لوحظ النمو املتعاظم يف الطول والوزن بعد سن  2009

 Monyeki et al 1999(، يف املقابل تأيت كذلك نتائج 34اخلامسة )

والتي طبقت عىل األطفال يف جنوب إفريقيا يف املرحلة العمرية 

% من األوالد يف 15سنوات، حيث شوهد حوايل  10-3من 

سنوات زائدي الوزن، يف حني جاءت النسبة  4-3املرحلة من 

تائج دراسة (، تشري كذلك ن29أقل يف املراحل العمرية األكرب )

Mladenova et al 2010  والتي طبقت عىل األطفال البلغاريني من

 17: 7بنت( يف املرحلة العمرية  527ولد، و 559اجلنسني )

 ANOVAسنة، حيث أشارت دالالت اإلرتباط املتعدد 

للمتغريات األنثروبومرتية املقاسة والتي استخدمت حلساب 

 Heath-Carterطريقة املكونات الثالث للنمط اجلسمي وفقًا ل

للتغري يف تلك املكونات بني اجلنسني وخالل املرحلة العمرية 

قيد الدراسة، بمعنى تأثر النمط اجلسمي بمتغريي السن 

أن قياس  2015(. ويف السياق يرى اهلزاع 28واجلنس )

التكوين اجلسمي وحتديد نسبة الشحوم واألجزاء غري الشحمية 

مو والنضج، وكذلك يف حتديد نسبة يعد إجراء مهم يف متابعة الن

البدانة لدهيم، وبالتايل التدخل املبكر لتعديل السلوك املعييش 

 Flegal & Ogden(. يف املقابل يشري 1لدهبم إىل سلوك صحي )

العتامد معظم دراسات النمو والتطور لألطفال والكبار  2011
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 كذلك عىل مؤرش كتلة اجلسم بشكل أكرب من الطرق املبارشة يف

 Pietrobelli et al 1998(. كام يرى 13تقدير دهون اجلسم )

بقبول مؤرش كتلة اجلسم كطريقة لتقدير الدهون الكلية باجلسم 

لألطفال وإمكانية إستخدامه يف املقابل كمحك لتشخيص زيادة 

(، ولعل هذه األمهية تعود للعالقة 32الوزن والسمنة لدهيم )

د من عوامل اخلطر التاجية، اخلطية التي أكدهتا الدراسات للعدي

والعديد من األمراض املزمنة كذلك مع زيادة مؤرش كتلة اجلسم 

( وعليه 16( )33( )116: 37يف اجلنسني عىل حد سواء )

بإستخدام القيم املئينية ملؤرش كتلة  Flegal & Ogden 2011يويص

لتخمني عوامل  BMI Cut-Pointsاجلسم ملرحلة سنية حمددة 

لية والتشخيص املبكر ملشكلة السمنة لدي األطفال اخلطر املستقب

(. 13باإلستناد حلدود زيادة الوزن والسمنة وفقًا لطبيعة العينة )

ولعل هذا الدور واألمهية ملؤرش كتلة اجلسم يف متابعة النمو 

رتباط بني متوسطات اإل لألطفال قد إنعكس يف دالالت

النمط اجلسمي  عىلاملتغريات املورفولوجية املقاسة والدالة 

 وأسفل)حميطات بعض املناطق، وسمك الدهن خلف العضد 

: 4داول اللوح وجمموعهام( ومتوسط مؤرش كتلة اجلسم )ج

 إلمكانية، 0.01( والتي جاءت يميعها معنوية عند مستوى 7

عىل عتامدًا إالتنبؤ بمثل تلك املتغريات يف تقدير النمط اجلسمي 

إىل التحليل اإلحصائي  ، وباالستنادمؤرش كتلة اجلسم قيم

أكثر مصداقية لرتتيب العوامل  كطريقة "اإلنحدار املتعدد"

ستخراج إ أمكنوعليه تبعًا لتأثريها يف مؤرش كتلة اجلسم. 

بداللة املساهم األول )حميط  مؤرش كتلة اجلسم ألفراد العينة

الوسط(، واملساهم الثاين كذلك )جموع سمك ثنايا اجللد 

بتطبيق  لف العضد وأسفل اللوح(والدهن يف منطقتي خ

×  0.180+ ) 3.30مؤرش كتلة اجلسم =  املعادلة التالية:

جمموع سمك اجللد يف ×  0.156حميط الوسط )سم(( + )

 املنطقتني )مم((

ونرى بأن التنبؤ بمؤرش كتلة اجلسم استنادَا إىل دالالت 

املتغريات األنثروبومرتية )حميط الوسط، وسمك ثنايا اجللد يف 

نطقتي خلف العضد وأسفل اللوح( قد جاء منطقيًا ليعكس م

حالة العالقة القوية واملبارشة بني تلك املتغريات والنمط 

 2015اجلسمي، واعتبارها مؤرشًا له. يؤكد عىل ذلك اهلزاع 

 Waistمن خالل إشارته إلمكانية إستخدام حميط الوسط 

Circumference  كمؤرش للبدانة املركزيةCentral Obesity 

حيث تزداد إحتامالت اإلصابة بأمراض القلب واألوعية 

الدموية والسكري طرديًا مع زيادة حميط الوسط والذي جاء 

 Visceral adipose tissueجراء تراكم الشحوم يف األحشاء 

 Subcutaneousفضاًل عن األنسجة الشحمية حتت اجللد

adipose tissue  (1 يضاف لذلك تأكيد ،)Halle et al 2000 

عىل إعتبار سمنة البطن عاماًل هامًا يف اإلصابة بالسكري، 

خاصة مقاومة األنسولني، غري أن متتع الفرد بلياقة بدنية جيدة 

 et alتشري كذلك نتائج (، 14حيد من تفاقم تلك املشكلة )

1997 Rönnemaa ،Nielsen & Jensen 1997  أن زيادة كمية

رى كقلة النشاط البدين الدهون يف البطن إىل جانب عوامل أخ

واللياقة البدنية، تعد عامال هامًا من عوامل اخلطر األيضية 

والتي  Gothenburg Studyتؤكد ذلك نتائج (.30( )35)

سنوات للرجال  10استندت ملالحظات علمية ألكثر من 

والنساء عىل حد سواء، حيث أظهرت عالقة معنوية بني معدل 

وعوامل عديدة للخطر  Waist/Hip-ratioالوركني –الوسط

ويف املقابل تعد طريقة  (.22)( 21بأمراض القلب التاجية )

قياس سمك ثنايا اجللد والدهن طريقة ميدانية سهلة يمكن 

التنبؤ من خالهلا بنسبة الشحوم يف اجلسم، حيث تكون 

الشحوم املخزونة حتت اجللد، والتي متثل خمزون رئييس 

الشحوم فيه. ويؤكد  لشحوم اجلسم عامة، مؤرش عىل نسبة

اخلرباء أنه يمكن اإلستدالل عىل نسبة الشحوم املخزونة يف 

اجلسم من خالل قياس سمك طية اجللد يف مناطق حمددة من 

اجلسم، غري أن نتائج الدراسات البحثية تؤكد عىل إمكانية 
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اإلعتامد عىل قياس ثنايا اجللد يف منطقتي خلف العضد وأسفل 

لنتائج البحثية إلرتباط قياسات (، حيث تشري ا1اللوح )

سمك اجللد يف تلك املناطق ونسبة الشحوم الكلية باجلسم 

عىل إعتبار أن سمك طية اجللد أسفل اللوح متثل منطقة "

اجلذع، بينام متثل سمك ثنايا اجللد خلف العضد مؤرشاً 

(، أكد ذلك العالقة بني 167-168: 15)"لشحوم األطراف

وقيم جمموع سمك طيتي  Overfatnessالنسب العالية للسمنة 

اجللد والدهن يف منطقتي خلف العضد وأسفل اللوح 

Monyeki et al 1999 (29 كذلك حالة اإلرتباط املعنوية بني ،)

مناطق منها خلف العضد وأسفل  4جمموع سمك الدهن )يف 

اللوح( وقيم مؤرش كتلة اجلسم، كام أشارت نتائج 

Abdulrazzaq et al 2011 جريت عىل األطفال يف دولة والتي أ

سنة،  18-0اإلمارات العربية املتحدة  يف املرحلة العمرية 

وعىل خلفية تلك النتائج أوصت الدراسة بإستخدام املنحنى 

البياين ملجموع قياسات سمك الدهن لتقدير السمنة لدى 

ولعل إستخدامنا ملجموع سمك طيتي اجللد يف (. 2األطفال )

فل اللوح يتوافق مع إشارة العديد منطقتي خلف العضد وأس

من الباحثني من خالل دراساهتم التي إستندت إىل القياسات 

األنثروبومرتية يف توقع نسبة الشحوم أو طبيعة النمط 

 Lohman et al 1992 (24 ،)Slaughterاجلسمي، حيث وضع 

et al 1998 (41 ،)Dezenberg et al 1999 (11 معادالهتم )

شحوم الكلية لألطفال واملراهقني باإلستناد التنبؤية لنسبة ال

لقيم سمك طيتي اجللد والدهن يف تلك املناطق، ووضعت 

املعادالت يف إعتبارها متغريات اجلنس والسن والوزن 

باإلضافة إىل تلك القياسات املشار إليها ملنطقتي خلف العضد 

أن إختصاص األطفال  2015وأسفل اللوح. ويؤكد اهلزاع 

اء بمعادالت تنبؤية خاصة هبم، مرجعة اختالف من قبل اخلرب

طبيعة تركيبهم اجلسمي عن الكبار وذلك فيام يتعلق بكثافة 

العظام والتي تقل عن الكبار، وكذا املحتوى املائي والذي يزيد 

يف املقابل عن مثيله لدى الكبار، وبالتايل فإن معادالت تقدير 

ملقرتحة للكبار ال نسبة الشحوم املبنية عىل متوسطات الكثافة ا

األمر الذي حيقق الفرض األول من (. 1تصلح لألطفال )

توجد فروق بني متوسطات متغريات النمو "فروض البحث 

يف  "الطول، الوزن، حميط الوسط، سمك الدهن"البدين 

 "املراحل العمرية املتتالية ولصالح املراحل املتقدمة

اجلسمي ونرى بأنه عىل الرغم من أمهية قياس التكوين 

وحتديد نسبة الشحوم لدى األطفال يف متابعة النمو والنضج، 

(، تظل نسب توزيع 1وكذا يف حتديد نسبة البدانة لدهيم )

األطفال يف املراحل السنية قيد الدراسة عىل األنامط اجلسمية 

من خالل اجلدول املئيني اخلاص هبم استنادًا ملؤرش كتلة 

بكر لتعديل السلوك املعييش اجلسم، أمرًا رضوريًا للتدخل امل

ذلك  حيث تشري اآلراء العلمية إلرتباطلدهيم إىل سلوك صحي. 

قد تنذر ، كام أهنا وجود مشكالت صحية آنية لألطفالبإمكانية 

بمشكالت صحية قد تصيب الطفل حال وصولة ملرحلة عمرية 

 Monyekiعمرية )الحقة يف مراهقته أو شبابه وما تليها من مراحل 

et al 1999 ،Taeymans et al 2007 ،Whitaker et al 1998( )29 )

ضطراد يف زيادة الوزن يصاب الطفل بنفس فمع اإل(. 47)( 43)

 Wabitschيصاب هبا البالغون الكبار ) قد املشكالت الصحية التي

 Taeymans et al 2008ستنتجت دراسة إ(. وعليه فقد 45( )2004

راهقة ذو داللة ومعنى أن ضبط الوزن يف مراحل الطفولة وامل

. غري أنه من (42كتامل نموهم )إكبريين لصحتهم حال 

الرضوري كذلك التعرف عىل نسب توزيع األنامط اجلسمية عىل 

سنة كعينة واحدة،  15-6أفراد العينة خالل املرحلة العمرية من 

(، حيث تشري النتائج 5( وشكل )8هذا ما تظهره نتائج جدول )

للمركز الثاين بني أفراد العينة وبنسبة لرتاجع النمط الصحي 

% بينام حل النمط النحيف متضمنًا أقسامه الثالث 28.81

نقص حاد جدًا يف  –نقص حاد يف الوزن  –)نقص الوزن 

%، أما النمط 50الوزن( يف املركز األول حمققًا نسبة تتخطي 
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السمني متضمنًا الدرجات الثالث للسمنة، وكذا زيادة الوزن 

فقد جاء  Pre-Obeseنف عىل أساس ما قبل البدانة والتي تص

أما تتبع حالة توزيع األنامط  %.18ثالثًا وبنسبة تقرتب من 

سنة  15: 6اجلسمية خالل املراحل العمرية قيد الدراسة من 

( لرتاجع 6، والشكل البياين 9)جدول النتائج يف املقابل  فتشري

 –ص احلاد النق –معدالت ظهور النمط اجلسمي )نقص الوزن 

النقص احلاد جدًا يف الوزن( عكسيًا مع التقدم يف العمر خالل 

سنة بينام تضطرد نسبة  15إىل  6النطاق العمري للدراسة من 

زيادة الوزن والسمنة بدرجاهتا الثالث يف نفس اإلجتاه، حتى أن 

سنة حققت أعىل معدل يف  14.99: 14املرحلة السنية من 

يميع املراحل العمرية قيد الدراسة، ما زيادة الوزن والسمنة بني 

يشري لرتاكم مشكلة السمنة خالل مراحل نمو التالميذ وتركزها 

تنذر به من  قد ومايف مرحلة املراهقة )املدرسة املتوسطة(، 

عواقب غاية يف اخلطورة عىل صحة األطفال يف حارضهم 

 الصحة العامةواحدًة من أكثر مشكالت  بإعتبارها ومستقبلهم،

 (.4) (Barness et al 2007)يف القرن احلادي والعرشين خطورة 

نسب توزيع  تتباين" األمر الذي حيقق الفرض الثاين للبحث

كام  "العضيل، السمني النحيف،"نامط اجلسمية الثالث األ

حيددها مؤرش كتلة اجلسم يف املراحل العمرية املتتالية ولصالح 

 "املراحل املتقدمة

 Anderson et هذا ما تؤكده دراسات بحثية عديدة منها دراسة

al 2003  كيلو جرامات للوزن  5ضافة إن أشارت نتائجها أوالتي

ب بام يعادل املتوسط للفرد يزيد من خطورة إصابته بأمراض القل

. ويف املقابل نؤكد (Samaras 2007( )37 :114نقال عن ) 30%

عىل رضورة التدخل املبكر ملواجهة تلك املشكلة خاصة وأن نتائج 

تشري إىل إجتاه الفروق إىل زيادة املقارنة مع املرجعية األوربية 

الوزن يف إيماله لصالح عينة الدراسة احلالية يف األحساء عن 

أملانيا طرديًا مع الصف الدرايس املتقدم )جدول األطفال يف 

( وإن كانت الزيادة غري منتظمة، تتأكد تلك النتائج بدالالت 11

الفروق التي أمكن مالحظتها بمقارنة املستوى املئوي ملؤرش 

كتلة اجلسم املميز لألنامط اجلسمية لألطفال يف الدراسة احلالية 

(، والتي جاءت يف 9)عاملية ويف اخلريطة البيانية ملنظمة الصحة ال

سنوات(  10( كدراسة حالة عىل املرحلة العمرية )12جدول )

يشري إجتاه الفروق يف قيم مؤرش كتلة اجلسم املقابلة حيث 

للمستوى املئوي املميز لألنامط اجلسمية األساسية من النحيف 

وحتى زيادة الوزن والسمنة لزيادة مضطردة يف حالة األطفال 

غري أن اجلدير باملالحظة أنه بالرغم من يد الدراسة، السعوديني ق

تقارب القيم املئينية يف حالة النمط النحيف، إال أن املدى بني 

 25يتسع ليتعدى يف حدوده العليا رقم  85 – 5املستوى املئوي 

ليتخطى بقليل احلدود املامثلة يف حالة البالغني، أما يف حالة القيم 

و السمنة فنجدها تتطابق مع ذات القيم املعربة عن زيادة الوزن أ

إلجتاه عام لزيادة الوزن وللسمنة بني ما يشري اخلاصة بالبالغني، 

دراسات أخرى  األطفال السعوديني باملقارنة بنظرائهم عامليًا.

 Weinand et al 2000 (46 ،)Roelants et al 2009عديدة 

(34 ،)Pena et al 2002 (31 ،)Del-Rio-Navarro et al 2007 

( تأخذ نفس املنحى يف نتائجها حال مقارنتها مع 10)

الدراسات املرجعية الدولية تشري لكرب قيم املنحنى املئيني 

كبداية لزيادة الوزن،  85واملعرب عنها باملئني  BMIملتوسط 

–للسمنة كحد أدين للمراحل العمرية قيد الدراسة  95واملئني 

عن مثيالهتا الدولية  -سنة 18املراحل العمرية هنا حتى سن 

أو حتى املحلية يف فرتات سابقة، ما يعني اإلجتاه لزيادة الوزن 

-Del-Rioوللسمنة بني األطفال. وقد يربر ذلك توصية دراسة 

Navarro et al 2007  وكإجراء إحرتازي للتعامل مع هذه

 72.5لألوالد، واملئني  74.5اإلشكالية بإقرتاح املئني 

وذلك باإلستناد –لتحديد زيادة الوزن  للبنات كنقطة مرجعية

 85وليس املئني  -للخريطة البيانية التي توصلت إليها الدراسة

األمر الذي حيقق الفرض الثالث للدراسة (، 10كام هو مطبق )

يمكن التوصل جلداول مئينيه ملؤرش كتلة اجلسم لعينة "

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
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  ."ستخراج النمط اجلسمي هلمإالدراسة يمكن توظيفها يف 

وء ما أسفرت عنه الدراسات البحثية حول العامل من ويف ض

تسجيل ملعدالت مبالغ فيها لزيادة الوزن والسمنة بني األطفال 

العاملية بأن زيادة دون الثامنة عرش، جاء تنبؤ منظمة الصحة 

الوزن والسمنة سيحالن حمل مشكالت الصحة العامة التقليدية 

من األسباب  مثل نقص التغذية واألمراض املعدية كإثنني

ونرى يف املقابل أن اهلدف  األساسية يف احلالة الصحية املرتدية.

من هذا اإلجراءات قد يكون إلمكانية التعامل املبكر مع تلك 

. غري أن التعامل لاملشكلة اخلطرية والتي هتدد صحة األطفا

املنهجي مع تلك املشكلة يف دراسات النمو يقتيض احلذر يف 

 Flegal etاألمر الذي يؤكده لدراسات العاملية،التعامل مع نتائج ا

al 2011  ستخدام إحيث يرى إمكانيةBMI  يف التنبؤ باملخاطر

خصوصية  ، غري أنه يأيت يف سياقالصحية لألطفال يف املستقبل

فال  (،13والنطاق اجلغرايف) العرق، ، اجلنس،املرحلة السنية

فال، يؤكد أن نعمم نتائجها خاصة يف حال األطجيوز بأي حال 

( يف دراسته عىل الفنلنديني يف 34) Roelants et al 2009ذلك 

 Abdulrazzaq et alسنة وكذا  21املرحلة العمرية من صفر إىل 

مارات العربية ( يف دراسته عيل األطفال بدولة اإل2) 2011

سنة، حيث تطابقت منحنيات تطور  18من صفر إىل  املتحدة

لثالث )النحيف، العضيل، السمني( األنامط اجلسمية بمكوناهتا ا

لعينات الدراستني مع املعمول هبا أوربيًا بميل نحو منحنى 

يف زيادة الوزن  عىلأمع حتقيق الدراسة العربية ملعدالت  ،السمنة

حيث بلغ  سنة، 17: 13والسمنة خاصة يف املرحلة العمرية من 

الذين يعانون من زيادة الوزن  جمموع األطفال اإلماراتيني

األمر  % يف حالة األوالد.20.24% يف البنات، 25.1والسمنة 

نتشار زائدي الوزن والسمنة بني األطفال إالذي يعكس تزايد 

 Kurth & Schaffrathويف السياق يعرض واملراهقني حول العامل، 

والتي  Robert-Koch-Instituteالدراسة املقدمة من لنتائج  2007

م بتمثيل جغرايف لكافة ألف طفل تم إختياره 17متت عىل 

% 15مناطق الدولة األملانية، حيث جاءت نسبة زائدي الوزن  

سنة، بينام جاءت نسبة املصابون بالسمنة  17-3يف األعامر من 

 Korsten-Reck 2008(، يعني ذلك كام يشري 20% )6.3حوايل 

مليون طفل يف املرحلة العمرية املشمولة  1.9( أن 17)

زيادة الوزن والسمنة وذلك بزيادة بنسبة بالدراسة يعانون من 

% )تضاعفت نسبة املصابون بالسمنة كذلك( إذا ما قارنا 50

 Kromeyer-Hauschild et al 2001نتائج الدراسة بنتائج دراسة 

-1985( والتي متت عىل عينات تم جتميعها يف الفرتة بني 18)

والتي  Weinand et al 2000تأيت كذلك نتائج دراسة . 1999

باجلنوب الغريب ألملانيا عىل  Saarlandطبقت عىل أطفال إقليم 

سنة لتؤكد عىل  11-3األطفال من اجلنسني يف املرحلة العمرية 

إرتفاع نسبة األطفال الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة 

% عىل األقل مصابون 30: 20حيث أشارت النتائج لنسبة 

تزداد طرديًا مع األطفال  بالسمنة، غري أن الالفت هنا أن النسبة

عىل األطفال  Pena et al 2002(. أما يف دراسة 46األكرب سنًا )

سنة يف املكسيك فتشري النتائج  11-6يف املرحلة العمرية من 

% من األوالد املفحوصني زيادة 40خلطورة حقيقية حيث حقق 

%، غري أن نسبة 35يف الوزن والسمنة، بينام حققت البنات نسبة 

% عىل التوايل من النسبة الكلية 17%، 23ة وحدها جاءت السمن

(. ونؤكد يف املقابل أنه عىل الرغم من أمهية 31املشار إليها )

دراسات املقارنة للتشخيص املنهجي للمشكلة وللتوصية 

بإجراءات الوقاية والتدخل املبكر، فإنه يلزم األخذ بتوصية 

، 31، 34، 13، 2 ،36الدراسات البحثية املرجعية حول العامل )

( بأفضلية اإلعتامد عىل خرائطنا البيانية للمقاييس 10

األنثروبومرتية اخلاصة بأطفالنا يف عمليات متابعة النمو وختمني 

عوامل اخلطر املستقبلية باإلستناد حلدود زيادة الوزن والسمنة 

وفقًا للقيم املقابلة للمستوى املئوي ملؤرش كتلة اجلسم املميز 

األمر  جلسمية هلم ارتباطًا بمتغريي السن واجلنس.لألنامط ا

القيم املئينية  هناك تباين بني"الذي حيقق الفرض الرابع للبحث 
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بني األطفال  ملؤرش كتلة اجلسم املميز لألنامط اجلسمية

الدراسات  يف ونظرائهمحساء سنة يف األ 15: 6السعوديني من 

 ."دراسةيف املرحلة العمرية قيد ال املرجعية الدولية

 

 اإلستنتاجات والتوصيات

 اإلستنتاجات

نطالقًا من نتائج الدراسة ويف ضوء فرضيتها العلمية، إ

 ستنتاج ما ييل:إيمكن 

املقاييس األنثروبومرتية الدالة  تطوريف تساق هناك إ -

 طول والوزن ومؤرش كتلة اجلسمال عىل النمو والنمط اجلسمي:

سنة  15: 6من  ة العمريةاملرحلخالل  احلالية دى عينة الدراسةل

جتاهها للزيادة املوجبة توازيًا مع تقدم العمر الزمنى، حيث إو

: 4كجم يف متغري الوزن و  5: 4تراوحت الزيادة يف املتوسط بني 

حتفاظ إسم يف متغري الطول بني كل مرحلة والتي تليها مع  5

بطفرة واضحة يف النمو يف  14.99: 12مرحلة املراهقة من 

ستقرار قيم املتوسطات يف إظهر يف تلطول والوزن متغريي ا

ليشهد الطفرة  13.99: 13و 12.99: 12املرحلة العمرية 

نعكس عىل مؤرش كتلة إالواضحة يف سن الرابعة عرشة ما 

 .اجلسم

نتائج قياسات املحيطات يف مناطق  كذلك تشري -

ستقرار يف عملية النمو مع إل والفخذ والوركنيالصدر والوسط 

يف سنة  12 إىل 6لزيادة الطفيفة يف املرحلة العمرية من امليل ل

 15 إىل 12امليل للزيادة املضطردة يف املرحلة العمرية من  مقابل

مر ينطبق كذلك عيل سنة والتي متيز مرحلة املراهقة املبكرة، واأل

سفل أخلف العضد، و"قياسات سمك الدهن واجللد يف مناطق 

حيث تراوحت قيم متوسط ، جمموعهايف اللوح منفصلة وكذا 

 املرحلة يف مم3.31±9.26سمك الدهن خلف العضد بني 

 املرحلة يف مم8.97±17.89 إىل لتصل 6.99: 6 العمرية

بينام جاءت القيم عيل التوايل يف  14.99: 14كرب األ السنية

 إىل لتصل 3.78±7.93منطقة أسفل اللوح 

املعياري  اإلنحراف قيم تعكس حيث مم،20.10±11.85

فراد العينة خاصة يف مرحلة املراهقة أختالف التي متيز رجة اإلد

 منها.

يف ضوء ما أسفرت عنه نتائج اإلنحدار املتعدد  -

واخلاصة برتتيب القياسات املورفولوجية واملؤثرة يف املتزايد 

ستخراج مؤرش إمكن ، ألدى عينة البحث اجلسممؤرش كتلة 

كتلة  التالية: مؤرش كتلة اجلسم ألفراد العينة بتطبيق املعادلة

حميط الوسط )سم(( + ×  0.180+ ) 3.30اجلسم = 

خلف العضد  جمموع سمك اجللد يف منطقتي×  0.156)

 )مم(( وأسفل اللوح

تشري النتائج لرتاجع النمط الصحي للمركز الثاين بني  -

% بينام حل النمط النحيف متضمنًا 28.81أفراد العينة وبنسبة 

نقص  –نقص حاد يف الوزن  –ن أقسامه الثالث )نقص الوز

%، 50حاد جدا يف الوزن( يف املركز األول حمققًا نسبة تتخطي 

أما النمط السمني متضمنًا زيادة الوزن والدرجات الثالث 

%. غري أنه من 18للسمنة فقد جاء ثالثًا وبنسبة تقرتب من 

 –املالحظ تراجع معدالت ظهور النمط اجلسمي )نقص الوزن 

النقص احلاد جدا يف الوزن( عكسيًا مع التقدم يف  –النقص احلاد 

سنة، بينام  15إىل  6العمر خالل نطاق الدراسة العمري من 

تضطرد نسبة زيادة الوزن والسمنة بدرجاهتا الثالث يف نفس 

سنة حققت  14.99: 14اإلجتاه، حتى أن املرحلة السنية من 

ل العمرية أعىل معدل يف زيادة الوزن والسمنة بني يميع املراح

قيد الدراسة، ما يشري لرتاكم مشكلة السمنة خالل مراحل نمو 

 االطفال وتركزها يف مرحلة املراهقة )املدرسة املتوسطة(.

ملؤرش كتلة اجلسم  معياريجلدول مئيني التوصل  -

يف املرحلة العمرية  للنمط اجلسمي لألطفال يف االحساء املميز

طفال يف املدارس ستخدامه يف تصنيف األإيمكن  سنة 6-15

 .املختلفةإىل األنامط اجلسمية  واملتوسطة االبتدائية
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توضح القيم اخلاصة بمؤرش كتلة اجلسم املقابلة  -

للمستويات املئينية املميزة لألنامط اجلسمية األساسية اإلجتاه 

 15وحتى  6العام لقيم مؤرش كتلة اجلسم مع تقدم السن من 

( 85ستويات املئينية فوق سنة نحو زيادة الوزن والسمنة )امل

سنة حيث تقرتب قيم  14.99 -10خاصة يف املرحلة العمرية 

مؤرش كتلة اجلسم من القيم اخلاصة بالبالغني واملعمول هبا من 

قبل منظمة الصحة العاملية. حتى قيم النمط الطبيعي تدلل 

 كذلك عىل إجتاه عام نحو الزيادة.

اجلسم يف  تشري مقارنة القيم املئينية ملؤرش كتلة -

الدراسة احلالية مع الدراسات املرجعية الدولية لتفوق قيم 

للسمنة كحد  95كبداية لزيادة الوزن، واملئني  85املنحنى املئيني 

املراحل العمرية هنا حتى –أدين للمراحل العمرية قيد الدراسة 

عن مثيالهتا الدولية، ما يعني اإلجتاه لزيادة الوزن  -سنة 18سن 

وبشكل عام  األطفال السعوديني يف األحساء وللسمنة بني

طرديًا مع الصف الدرايس املتقدم. ما يعظم دور وأمهية أن يكون 

ألطفالنا يف األحساء وغريها خصوصية يف التشخيص من 

خالل جداول معيارية خاصة هبم تراعي متغريات السن 

 واجلنس واملوقع اجلغرايف.

 

 التوصيات

للدراسة وىف حدود وخصائص خلفية الفرضية العلمية  عىل

ساء حباأل سنة 15-6األطفال يف املرحلة العمرية من عينتها من 

ليها يمكننا إباململكة العربية السعودية والنتائج التي توصلت 

 التوصية بام ييل:

مؤرش كتلة اجلسم ملتابعة النمو إمكانية إستخدام  -

وتشخيص زيادة الوزن والسمنة يف األطفال السعوديني دون 

سنة، غري أن ذلك يكون من خالل اجلداول أو املنحنيات  18

املئينية لقيم مؤرش كتلة اجلسم املميزة لألنامط اجلسمية، وفقًا 

 خلصوصية العينة يف متغريات العمر واجلنس واملوقع اجلغرايف.

 ؤرش كتلة اجلسممل جدول املئينيات ستخدامإتعميم  -

ير النمط اجلسمي يف تقدوالذي توصلت إليه الدراسة احلالية 

يف املرحلة العمرية  الذكور يف احليز اجلغرايف لألحساء لألطفال

سنة يف يميع املدارس احلكومية وتسجيل الرقم يف  15: 6

السجل الصحي للتالميذ لتتبع حالتهم، والتوصية بالتدخل 

زيادة الوزن و ألزم االمر خاصة يف حاالت النحافة  ذاإ املناسب

 ئي.السمنة كإجراء وقاو

التخطيط لدراسة قومية تتبنى بناء جداول معيارية  -

لألنامط اجلسمية للتالميذ جلموع اململكة العربية السعودية يف 

ستخدامها بمصداقية عالية يف تصنيف إخطوات الحقة. يمكن 

، واإلهتامم ببناء األطفال يف املدارس إىل األنامط اجلسمية الثالث

 النتائجأن نخضع  مع أمهيةجداول خاصة للبنات كذلك. 

للمقارنة مع الدول األخرى للوقوف عىل وضع اململكة من 

دول يف ظواهر مرتبطة بدراسة األنامط اجلسمية كالسمنة تلك ال

كرب باملشكالت اخلطرية التي أامًا ووعيًا إمليتيح بني األطفال، ما 

املصابون  تعرتي أطفالنا والتي تتمثل بصورة مبارشة يف زيادة

ما جيعلنا ندخل معرتك التصدي  والسمنة الوزن ةمنهم بزياد

 بآليات عىل املستوى القومي والرتبوي للحد من خطورة تفاقم

 .السمنة وما يصاحبها من مشاكل صحية عىل أطفالنا مشكلة

إستخدام القيم املئينية ملؤرش كتلة اجلسم ملرحلة  -

لتخمني عوامل اخلطر املستقبلية  BMI Cut-Pointsسنية حمددة 

الستناد حلدود زيادة الوزن والسمنة وفقا لطبيعة العينة، با

األمر الذي يفيد يف دراسات مسوح الصحة العامة 

والتشخيص املبكر ملشكلة السمنة لدي األطفال، وكذا يف 

الدراسات املرجعية املقارنة مع جمتمعات أخرى أجنبية وحماولة 

 ل.االستفادة من التجارب الدولية الرائدة يف هذا املجا

كإجراء إحرتازي للتعامل مع إجتاه األطفال  -

السعوديني نحو زيادة الوزن والسمنة يف مقارنتهم 

كنقاط  70واملئني  75باملرجعيات األجنبية نرى إقرتاح املئني 
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سنوات  9 -6مرجعية لتحديد زيادة الوزن لدي األطفال من 

وذلك باإلستناد للخريطة –سنة عىل التوايل 15 – 10ومن 

كام هو  85وليس املئني  -ية التي توصلت إليها الدراسةالبيان

مطبق، هبدف التعامل املبكر مع تلك املشكلة اخلطرية والتي 

 . لهتدد صحة األطفا

وخاصة بني االعامر املبكرة )املرحلة  عتبار النحافةإ -

زيادة مهية عن خطرًا ال يقل يف األ اإلبتدائية( يف أطفال األحساء

 يف األعامر املتقدمة )املرحلة املتوسطة(،خاصة  السمنةالوزن و

 والتوعية بأمهية ممارسة الرياضة والتغذية الصحية لعالجها.

السعي نحو زيادة جرعة الرتبية البدنية يف املنهاج  -

خاصة بعد إضافة  نشطة الالصفية يف املدارساملدريس واأل

 ، وإعتبارمهابالتغذية السليمة الوعيوزيادة  ساعة للنشاط،

يف  طفالناأال غنى عنهام يف الوقاية من مشكالت سمنة  مرانأ

 . اململكة العربية السعودية
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كلية علوم الرياضة -ة أستاذ مشارك بقسم الرتبية البدني

 جامعة امللك سعود-والنشاط البدين 
 

 (م20/12/2018م  ؛   وقبل للنرش يف 21/10/2018)قدم للنرش يف  

 

 .التعليم، معلم الرتبية البدنية ،املعايري املهنية الكلامت املفتاحية:

مجيعها أثبتت أن التعليم هو  التعليم هو الركيزة األوىل لتقدم املجتمعات، فالتجارب العامليةملخص البحث:

السبيل للتقدم احلقيقي لألمم، واملعايري املهنية إلعداد املعلمني تعد أحد الربامج الرئيسة واملهمة يف إعداد 

معلمي التعليم العام وتلك املعايري هي التي حتدد االحتياجات التدريبية للمعلم وتقيس جودة خمرجات 

املعايري املهنية للتدريس حموًرا هامًا يف العملية الرتبوية والتعليمية وقد برامج إعداد املعلمني، حيث متثل 

هدفت الدراسة إىل معرفة مدى توفر املعايري املهنية لدي معلمي الرتبية البدنية بمنطقة الرياض وهل توجد 

وتكونت  فروق دالة إحصائيًا تبعا لسنوات اخلربة واملؤهل العلمي واستخدم الباحثان املنهج الوصفي ،

( معلم تربية بدنية من منطقة الرياض وتم استخدام االستبانة كأداة للدراسة بعد إجراء 27العينة من )

الصدق والثبات هلا. وأظهرت نتائج الدراسة أن معلمي الرتبية البدنية ال حيققون املعايري املهنية وخاصة يف 

ب حمتوى مادة الرتبية البدنية، واملفاهيم األساسية قضايا التدريس وتطوير املناهج التي تساعد يف تعليم الطال

للرتبية البدنية اخلاصة واألبحاث املعارصة املرتكزة عىل التدريس الفعال وجدت فروق دالة حسب املؤهل 

العميل لصالح احلاصلني عىل درجة البكالوريوس. بينام ال توجد فروق دالة احصائيا بني احلاصلني عىل 

راه. توجد فروق دالة احصائيا يف املعايري املهنية ملعلمي الرتبية البدنية حسب اخلربة درجة ماجستري ودكتو

سنوات. وقد اوصت الدراسة  5سنوات وأقل من  10-5سنة يليهم من  15تقع لصالح االقل خربة من 

والرتكيز عىل باالهتامم باألسس النظرية والتطبيقية لأللعاب الرياضية وتطبيقاهتا يف برامج الرتبية البدنية 

عوامل االمن والسالمة االهتامم يف برامج إعداد معلم الرتبية البدنية بالعلوم األساسية لتخصص التغذية 

 .وتوظيفها يف برامج الرتبية البدنية
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Abstract: Education standards are the first pillar of the progress of societies. All international experiences 
have proven that education is the way to real progress of nations. Professional standards for teacher training 
are one of the main programs in the preparation of general education teachers. These standards determine 
the training needs of the teacher and measure the quality of the outputs of teacher education programs. 
Where the professional standards of teaching an important axis in the educational process The study aimed 
to know the availability of professional standards for teachers of physical education in Riyadh and there are 
differences statistically significant according to years of experience and qualification The researchers used 
the descriptive approach. The sample consisted of (27) physical education teachers from the Riyadh region 
and the questionnaire was used as a tool for study after the process of honesty and consistency. The results 
of the study showed that the teachers of physical education do not achieve professional standards, especially 
in teaching issues and curriculum development, which helps in teaching students the content of physical 
education material, the basic concepts of special physical education and contemporary research based on 
effective teaching found differences in terms of practical qualification for holders of a bachelor's degree. 
While there were no statistically significant differences between those with a master's and doctorate degree. 
There are statistically significant differences in the professional standards of physical education teachers 
according to experience, which is in favor of the least experience of 15 years, followed by 5-10 years and 
less than 5 years. The study recommended focusing on theoretical and applied principles of sports and its 
applications in physical education programs and focusing on security and safety factors in the programs of 
preparing the physical education teacher in the basic sciences for the specialization of nutrition and its 
employment in physical education programs. 
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   مقدمة ومشكلة الدراسة

التعليم هو الركيزة األوىل لتقدم املجتمعات، فالتجارب 

العاملية مجيعها أثبتت أن التعليم هو السبيل للتقدم احلقيقي 

لألمم، لذا حترص الدول عىل أن تضع للتعليم أولوية يف 

 ( 2012)حسني. خططها وبراجمها وسياساهتا. 

أحد الربامج الرئيسة  ية إلعداد املعلبنيوتعد املعايري املهن

 هي املعايري وتلك واملهمة يف إعداد معلمي التعليم العام

 جودة وتقيس للمعلم التدريبية االحتياجات حتدد التي

  .املعلمني إعداد برامج خمرجات

 إىل  امليدانية  العلميةات  والدراس األبحاث نتائج وتشري

 االرتباط قوة ومدى التعليمية العملية يف املعلم دور  أمهية 

 الدرايس التحصيل ونتائج تأهيله مستوى بني اإلجيايب

 كفاءة مستوى من للرفع االهتامم من مزيد إعطاء إىل للطالب 

مني عىل تطوير وحتسني القائ أولويات من ذلك وأصبح املعلم

 عىل التعليمية النظم من العديد ركزت ولذلك جودة التعليم.

 وفرض بامليدان العاملني املعلمني قدرات رفعل برامج تصميم

 من معني مستوى لضامن التدريس ملهنة املتقدمني عىل قيود

  .للتدريس املهنية املعايري الربامج هذه ضمن ومن الكفاءة،

 العملية يف هاماً   املهنية للتدريس حموًرااملعايري متثل حيث

 الذي التعليم مستوى رفع هبدف وذلك والتعليمية الرتبوية

حدة يف العقود  األمر هذا وازداد للرتبويني، أمرا هاما أصبح

 األخرية بسبب إدراك املجتمعات لقيمة التعليم ورضورة

الرفيع  اجليد بالتعليم إال األمم رفعة تتحقق ال إذ به، االهتامم 

 املستوى.

وقد أكد تقرير اليونسكو للرتبية يف القرن الواحد  

جهة حتديات هذا القرن يكمن يف والعرشين أن أحد سبل موا

بناء التعليم عىل دعائم أربع، تتمثل يف أن يتعلم الفرد لتنمو 

شخصيته وليصبح قادًرا عىل الترصف واحلكم الصائب عىل 

درجة عالية من  يكتسبعرفة لامل الفرد األمور، وأن يتعلم

الثقافة وليستفيد من الفرص التي تتيحها له الرتبية مدى 

يتعلم الفرد للعمل ليكتسب الكفاءة إضافة إىل احلياة، وأن 

التأهيل املهني، وأن يتعلم للعيش مع اآلخرين لتحقيق 

)محود،  املشاريع املشرتكة معهم يف ظل احرتام التعددية

2008.)    

وبالطبع لن يتأتى حتقيق مثل هذه األهداف إال عن طريق 

عرفية اختيار املعلمني األكفاء ذوي القدرات التدريسية وامل

اجليدة. هنا يمكن للمعايري املهنية للتدريس أن تساعد كثرًيا يف 

حتقيق ذلك، خاصة وأن تنمية املوارد البرشية أصبحت حمكا 

لكل املجتمعات، والتي اجتهت يف العقود األخرية لالهتامم 

بتنميتها أسوة بتنمية املوارد الطبيعية املختلفة، وأصبح اإلنسان 

االهتامم  ة املعارصة مما يقتيض رضورةحمور العملية التنموي

  بأساس اختيار وتدريب املعلمني.

 أن الرتبويةاملعهد األسرتايل للتدريس واإلدارة  ويشري

املعايري املهنية للتدريس يمكن أن تساعد يف حتفيز املعلمني 

والرتبويني للتطلع ملستويات أعىل من األداء، وتوضيح سقف 

، وتوفري دليل إرشادي للمعلمني التوقعات للمامرسات املهنية

والرتبويني الراغبني يف حتسني أدائهم من خالل املراجعة الذاتية 

تعمل عىل حتقيق زيادة الوعي االجتامعي  والنمو املهني، كام

 .Aitsl) بأمهية دور املعلم وعظم املهمة التي يضطلع هبا.

2007). 

 ويقصد باملعايري املهنية يف هذه الدراسة هي جمموعة

التي ينبغي أن تتوافر لدى التخصصية املعارف واملهارات 

معلم الرتبية البدنية بام يمكنه من القيام بأداء مهامه بمستوى 

 اإلتقان. عال من 

ولقد أصبحت املعايري املهنية، ومنها معايري مهنة التدريس، 

سمة العرص احلديث يف جماالت احلياة املختلفة بغرض اختيار 
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يعد املعلم حمور  وحيث .الفاعلة علميا ومهنيا الكوادر البرشية

أسايس يف العملية التعليمية لذا حرصت الكثري من الدراسات 

عىل دراسة املعلم واملشكالت التي تواجهه يف تأدية عمله، 

ورجحت الكثري من الدراسات بناء معايري وكفايات للمعلمني 

ه، ملساعدته يف القيام بالعملية التعليمية عىل أفضل وج

واململكة العربية السعودية من الدول التي اهتمت 

وتم إنشاء بعض اهليئات التي هتتم بالتعليم عموما  بالتعليم

ومن ضمنها االهتامم باملعلم، وحيث أن معلم الرتبية البدنية 

جيب أن يتم تأهيله وإعداده بأفضل املهارات واملعارف لذا 

زارة التعليم حرصت اململكة العربية السعودية ممثلة يف و

واهليئات التعليمية )هيئة تقويم التعليم، هيئة تطوير التعليم، 

هيئة قياس( عىل بناء معايري وكفايات واختبارات تعمل عىل 

 ،تطوير املعلمني بوجه عام ومن ضمنهم معلمي الرتبية البدنية 

تتكون معايري معلم الرتبية البدنية من جزأين؛ اجلزء العام و

مع مجيع معلمي التخصصات األخرى،  الذي يشرتك فيه

واجلزء الثاين املتعلق بالتخصص، وتشتمل املعايري املشرتكة 

املعايري املهنية الوطنية )( معيارًا يتناوهلا بالتفصيل 11عىل )

للمعلمني باململكة العربية السعودية( فيام تشتمل املعايري 

( معيارًا تتناول بنية التخصص وطرق 19التخصصية عىل )

ما ينبغي عىل معلم معايري التخصص  ، حيث تناولت دريسهت

الرتبية البدنية معرفته والقدرة عىل أدائه يف التخصص 

التدرييس وطرق تدريسه، ويتضمن ذلك املعارف واملهارات 

املرتبطة بالتخصص، وما يتصل هبا من ممارسات تدريسية 

فاعلة تشمل تطبيق طرق التدريس اخلاصة، والتحيل بالسامت 

والقيم املتوقعة من املعلم املتخصص بحيث يمثل يف ممارساته 

وسلوكياته الدور املأمول من معلم الرتبية البدنية.  فيتوقع من 

معلم الرتبية البدنية معرفة حمتوى ختصص الرتبية البدنية 

وفروعه ويعي القضايا األساسية والتارخيية والتطويرية 

ساليب املعرفية واجلدلية للتخصص، ويعرف املهارات واأل

واللغة األكاديمية املتعلقة بمناهج الرتبية البدنية، وعالقة 

ختصصه بالتخصصات األخرى وأيضا لديه القدرة عىل توليد 

)املركز الوطني للقياس والتقويم يف التعليم املعرفة واإلبداع. 

أظهرت بعض الدراسات أن هناك  ثهـ( حي1434العايل. 

 هبية البدنية، لذا تم إجراء هذضعف يف مستويات معلمي الرت

الدراسة عىل معلمي الرتبية البدنية للمرحلة الثانوية باإلدارة 

العامة للعليم بمنطقة الرياض ملعرفة درجة توفر هذه املعايري 

 املهنية التخصصية لدهيم ملعاجلة أوجه القصور إن وجدت. 

 

  أمهية الدراسة

توفر املعايري  درجةحتديد نتائج هذه الدراسة ستساعد يف 

ادائه لألدوار املنوطة به  يفعلمي الرتبية البدنية مل املهنية

والتعرف عىل ما لدى املعلم من امكانات خمتلفة تساعدنا عىل 

ختطيط برامج التنمية املهنية املستمرة بناء عىل رؤية علمية 

وعليه ستساعد معلمي الرتبية البدنية ملعرفة جوانب القوة 

ستحقق هلم التطور املنشود لكي يصلوا اىل والقصور لدهيم و

املعرفة العلمية وتطبيقها عند القيام بعملهم، وكذلك ستساعد 

املرشفني الرتبويني ملعرفة جوانب القوة لدي معلمي الرتبية 

البدنية لدعمها ومعرفة جوانب القصور لدهيم لكي يقوموا 

اجليدين بمعاجلتها وهذا خيدم وزارة التعليم يف معرفة املعلمني 

 يف التخصص.

 

  أهداف الدراسة

معرفة درجة توفر املعايري املهنية لدي معلمي الرتبية  -1

 الرياض. البدنية بمنطقة

التعرف عىل الفروق بني معلمي الرتبية البدنية يف  -2

 اخلربة. توفر املعايري املهنية لدهيم وفًقا لسنوات  درجة

 التعرف عىل الفروق بني معلمي الرتبية البدنية يف -3

 .لمؤهل العلميلتوفر املعايري املهنية لدهيم وفًقا  درجة
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  أسئلة الدراسة

ما درجة توفر املعايري املهنية لدي معلمي الرتبية  -1

 البدنية بمنطقة الرياض؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني معلمي  -2

وفًقا لسنوات  يف درجة توفر املعايري املهنية لدهيمالرتبية البدنية 

 ؟اخلربة

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني معلمي  -3

وفقًا للمؤهل يف درجة توفر املعايري املهنية لدهيم الرتبية البدنية 

 العلمي؟

 

     مصطلحات الدراسة

الكفايات  من احلد األدنى إىل هي عبارات تشري املعايري:

الواجب  الكفايات أقل معني وتعترب حتقيقها لغرض املطلوب

 األعىل تلحق باملستوى كي املؤسسةأو  فراداأل لدى توافرها

اهليئة القومية لضامن جودة   املجتمع. تؤدي وظيفتها يف ولكي

  (.9:  14) (.2008)التعليم واالعتامد. 

هي عبارة وصفية حتدد ما الذي  املعايري املهنية للمعلم:

 جيب أن يعرفه املعلم وما يستطيع القيام به.

 قويم يف التعليم العايل،)املركز الوطني للقياس والت

 .هـ(1436

العبارات الوصفية التي  املعايري املهنية ملعلم الرتبية البدنية:

حتدد املعارف واملهارات وطرق تدريسها واملرتبطة بتخصص 

الرتبية البدنية والتي جيب أن يعرفها معلم الرتبية البدنية يف 

التقويم يف املركز الوطني للقياس و)اململكة العربية السعودية. 

 .هـ(1434التعليم العايل،

 

  الدراسات املرتبطة

واقع برنامج إعداد "( بعنوان 1436دراسة احلريب ) 

معلمي الرتبية البدنية يف ضوء املعايري املهنية الوطنية 

وهدفت الدراسة إىل معرفة واقع برنامج إعداد  "للمعلمني

وطنية للمعلمني معلمي الرتبية البدنية يف ضوء املعايري املهنية ال

( طالبا من قسم الرتبية 79وكانت عينة الدراسة عبارة عن )

البدنية بكلية علوم الرياضة والنشاط البدين بجامعة امللك 

سعود وتم استخدام املنهج املسحي وكذلك االستبانة كأداة 

هلذه الدراسة و كان من نتائجها أن املعايري الوطنية ملعلمي 

بدرجة متوسطة من خالل برنامج إعداد الرتبية البدنية تتحقق 

معلمي الرتبية البدنية بجامعة امللك سعود، وأنه ال توجد 

فروق ذات داللة إحصائية يف درجة حتقيق الربنامج للمعايري 

 وفقا ملعدل الطالب الرتاكمي.

مدى مسامهة "( بعنوان 2008دراسة احلايك ، والنداف )

معات األردنية يف مناهج كليات الرتبية الرياضية يف اجلا

اكساب الطلبة املعلمني مهارات التدريس يف ضوء معايري 

وهدفت إىل حتديد مدى مسامهة مناهج  "اجلودة الشاملة 

كليات الرتبية الرياضية يف اجلامعات األردنية يف اكساب الطلبة 

املعلمني مهارات التدريس يف ضوء معايري اجلودة الشاملة وتم 

واالستبانة يف هذه الدراسة و كان من  استخدام املنهج الوصفي

نتائجها أن مناهج كليات الرتبية الرياضية ال تسهم يف بدرجة 

كبرية يف اكتساب املهارات التدريسية الالزمة للطلبة املعلمني 

يف ضوء معايري اجلودة الشاملة و أظهرت الدراسة أن هناك 

ساس قصور واضح يف املنهج ويعزى ذلك اىل أن املناهج يف األ

 غري قائمة عىل معايري حتقق اجلودة الشاملة يف التعليم.

 Swaby, Castleton, and ون وبينـيتدراسة سوايب وكاسـل

Penney (2010) هــذه الدراســة إىل معرفــة مــدى  تهــدف

للتدريس. حتقــق املعــايري واستعداد الطالب املعلمني 

جامعـة تسـامنيا مـن  طالبـا) 43(عينة الدراسة عىل  واشتملت

جديــدا يف الســنة األوىل مــن  معلـام )38 (أسـرتاليا،يف 

البــاحثون االستبانة أداة للدراسة  التــدريس. واســتخدم

برنامج إعدادهم املهني  ملعرفة مدى حتقق املعـايري املهنيـة يف
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وقد اشـتملت عـىل املعرفـة املهنيـة، العالقات املهنية، 

 إعدادهم يفوأظهـرت نتـائج الدراسـة أن  ن.املهاملامرسات 

 ة.الثالث اجلوانبقـد تم بشـكل جيـد يف  اجلامعة

 "( بعنوان2011دراسة عبد الباقي. مرض، وآخرون )

الكفايات التعليمية ملدريس ومدرسات الرتبية الرياضية 

وهدفت الدراسة إىل حتديد  "حمافظات الفرات األوسط 

 ومدرسات الرتبية الرياضية الكفايات التعليمية ملدريس

 حيثللمرحلة املتوسطة وحتديد األمهية النسبية لكل منهم 

استخدم الباحثون املنهج الوصفي باألسلوب املسحي وتم 

استخدام االستبانة كأداة للدراسة وتم اختيار عينة البحث 

( معلام 120بالطريقة العشوائية وكانت العينة عبارة عن )

نتائج الدراسة إن الكفايات التعليمية ومعلمة وكان من أبرز 

األساسية رضورية ملدريس ومدرسات الرتبية الرياضية وأن 

  هذه الكفايات تستخدم كمعيار للمعلم الكفء.

الكفايات "( بعنوان 2011دراسة سليم، حسن )

التدريسية ملدريس ومدرسات الرتبية الرياضية للمرحلة 

 "دهوك  –نية سليام –األساس يف مراكز حمافظات أربيل 

وهدفت الدراسة إىل بناء مقياس لكفاءات التدريس ملعلمي 

ومعلامت الرتبية الرياضية والتعرف عىل الفروق يف الكفايات 

التدريسية وفقًا للجنس حيث استخدم الباحثان املنهج 

الوصفي باألسلوب املسحي، وتم استخدام االستبانة كأداءه 

( مدرسًا 61ن )للدراسة وكانت عينة البحث عبارة ع

ومدرسة. وكان من أبرز نتائجها تفوق مدريس الرتبية 

الرياضية عىل املدرسات ملحافظات إقليم ُكردستان ملحاور 

الكفايات التدريسية التالية: )كفايات تنفيذ الدرس، كفايات 

األنشطة الداخلية واخلارجية، كفايات االملام باملادة الدراسية 

يس ومدرسات الرتبية الرياضية والعلمية(. وكذلك تفوق مدر

يف حمافظة أربيل عىل مدريس ومدرسات حمافظتي )السليامنية 

ودهوك( يف حماور الكفايات التالية: )كفايات التقويم، 

 وكفايات تنفيذ الدرس واستخدام األساليب التدريسية.(

مستوى "( بعنوان 2015دراسة مقدادي وأمحد )

العاملية لدى معلمي الكفايات املهنية يف ضوء املعايري 

الرياضيات يف املرحلة األساسية يف منطقة اجلفرة يف ليبيا وسبل 

وهدفت الدراسة إىل حتديد مستوى الكفايات املهنية  "تطويرها

يف ضوء املعايري العاملية لدى معلمي الرياضيات يف املرحلة 

األساسية و استخدم الباحثان املنهج الوصفي واالستبانة كأداة 

( معلاًم ومعلمة 131وكانت عينة البحث عبارة عن ) للدراسة

من معلمي مادة الرياضيات يف منطقة اجلفرة، وكان من أبرز 

نتائج الدراسة أن مستوى عينة الدراسة كان متوسطًا حسب 

الكفايات املهنية وكذلك ال توجد فروق ذات دالالت 

إحصائية ألفراد العينة حسب متغريات اجلنس واخلربة 

 العلمي.واملؤهل 

( بعنوان تقويم أداء معلم الرتبية 2016دراسة العامر )

البدنية وفقًا للمعايري املهنية الوطنية لتدريس مادة الرتبية 

البدنية وهدفت الدراسة إىل تقويم أداء معلمي الرتبية البدنية 

وفق املعايري املهنية الوطنية ملادة الرتبية البدنية حيث استخدم 

صفي واستخدم االستبانة كأداء للبحث الباحث املنهج الو

( معلام وكان من أبرز نتائج البحث أن 71وبلغ جمموع العينة )

مستوى املعايري املهنية الوطنية للمعلمني حتققت بني الدرجة 

املتوسطة والعالية لدى عينة الدراسة وأظهرت الدراسة كذلك 

عدم وجود فروق ذات دالالت إحصائية يف مستوى حتقيق 

الوطنية لدى عينة الدراسة وفقًا للمؤهل العلمي  ةيري املهنياملعا

واملرحلة التي يقومون بتدريسها وكذلك عدد سنوات 

 خربهتم. 

( بدراسة عن تصور مقرتح 2018عثامن )،قام العميص 

لتطوير أداء معلمي الرتبية الرياضية يف ضوء املعايري املهنية 

لمي الرتبية الرياضية هدفت الدراسة إىل تقييم أداء مع للمعلمني

يف ضوء املعايري املهنية للمعلمني ومن ثم وضع تصور مقرتح 
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لتطوير أدائهم، ولتحقيق هدف الدراسة أعد الباحث استبانة يف 

( 53( معايري و)6ضوء املعايري املهنية املعارصة، تضمنت )

( 22مؤرًشا، تم تطبيق االستبانة عىل عينة قصدية مكونة من )

( من مرشيف 5رحلة االساسية بمحافظة غزة، و)مديًرا من امل

الرتبية الرياضية، واستخدم املجموعة البؤرية لوضع التصور 

املقرتح، أظهرت نتائج الدراسة أن درجة التزام معلمي الرتبية 

الرياضية باملعايري املهنية للمعلمني كانت مرتفعة اىل حد ما بوزن 

نت متوسطة %( من وجهة نظر املديرين، وكا78.64نسبي )

%( من وجهة نظر املرشفني، وكانت 68.30بوزن نسبي )

الدرجة الكلية للمرشفني واملديرين ككل متوسطة بوزن نسبي 

%(. وكان ترتيب املعايري عىل النحو التايل: املعرفة 73.47)

(، السامت الشخصية 77.84الرياضية بوزن نسبي )%

ة الرتبية (، تنفيذ حص89.72)%نسبي وأخالقيات املهنة بوزن 

%(، التخطيط لتعليم الرتبية 76.94الرياضية بوزن نسبي )

%(، تطوير تعليم الرتبية 63.03الرياضية بوزن نسبي )

%(، تقييم تعليم الرتبية الرياضية 72.75الرياضية بوزن نسبي )

النتائج املتعلقة بأثر املسمى  ت%(.وأظهر43. 61بوزن نسبي )

ائية بني متوسط درجات الوظيفي وجود فروق ذات داللة إحص

أفراد العينة لصالح املديرين. قام الباحث بوضع التصور املقرتح 

لتطوير أداء معلمي الرتبية الرياضية بناًء عىل املعايري الضعيفة 

  .واملتوسطة

 

  إجراءات الدراسة

استخدم الباحثان املنهج الوصفي وذلك  منهج الدراسة:

 ملالئمته لطبيعة البحث.

يشتمل جمتمع البحث عىل معلمي الرتبية : جمتمع البحث

البدنية للمرحلة الثانوية باإلدارة العامة للتعليم بمنطقة 

الرياض خالل الفصل الدرايس الثاين للعام اجلامعي 

 ( معلاًم. 174هـ والذي يبلغ عددهم )1438/1439

تم اختيار العينة األساسية  عينة الدراسة األساسية:

معلمي الرتبية البدنية للمرحلة الثانوية بالطريقة العشوائية من 

باإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض خالل الفصل الدرايس 

( 27هـ وبلغ عددهم )1438/1439الثاين للعام اجلامعي 

 % من جمتمع البحث.15معلاًم بنسبة 

تم اختيار العينة االستطالعية  عينة الدراسة االستطالعية:

علمي الرتبية البدنية للمرحلة الثانوية بالطريقة العشوائية من م

باإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض والذي يبلغ عددهم 

( 10( معلاًم وكان جمموع عينة الدراسة االستطالعية )174)

 معلمني من خارج العينة األساسية للبحث.

 

  أدوات مجع البيانات

 االستبيان كأداة رئيسية جلمع بياناتستخدم الباحثان ا

الرجوع للدراسات السابقة ومن أجل حتقيق  دالدراسة بع

أهداف البحث تم بناء استبيان جلمع املعلومات هلذه الدراسة 

( عبارة وتم توزيعها عىل 92حيث تكون االستبيان من )

حمور، وباستخدام مقياس ليكرت اخلاميس لإلجابة عىل 19

 غري حمايد /بشده /موافق /  عبارات االستبيان. )موافق

يتامشى معنى املقياس  موافق/ غري موافق بشدة(، ولكي

علم أبشده/  )أعلم فتم وضعها كالتايل:مع العبارات  اخلاميس

  بشده(علم أعلم /ال أعلم اىل حدا ما /ال أ /

  

 عىليف صورهتا األولية بعد العرض  االستبيان استامرةتوصيف . (1جدول )

 اخلرباء

 املحاور م
عدد 

 العبارات

أرقام 

 عباراتال

1 

 بالعلوم األساسية الكاملة املعرفة

 يف الترشيح وتوظيفها لتخصص

 الرتبية البدنية برامج

4 1-4 

2 

لتخصص  األساسية العلوم

البدين  اجلهد أعضاء وظائف

 برامج الرتبية البدنية. يف وتوظيفها

5 5-9 
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  . (1جدول )تابع 

 املحاور م
عدد 

 العبارات

أرقام 

 العبارات

3 

 لتخصص علم ساسيةاأل العلوم

 احليوية وتوظيفها وامليكانيكا احلركة

 .الرتبية البدنية برامج يف

5 10-14 

4 

لتخصص  األساسية املفاهيم

يف  وتوظيفها احلركي التعلم

 البدنية الرتبية برامج

5 15-19 

5 

 لتخصص أسس األساسية العلوم

 البدنية وتوظيفها واللياقة التهيئة

 ة.الرتبية البدني برامج يف

4 20-23 

6 

لتخصص  األساسية العلوم

يف  وتوظيفها الرياضية التغذية

 البدنية الرتبية برامج

5 24-28 

7 

الرياضية  اإلصابات أهم

وتوظيفها  األولية واإلسعافات

 البدنية الرتبية برامج يف

5 29-33 

8 

واملهارات  احلركية املفاهيم

يف  وتوظيفها األساسية احلركية

 بدنيةالرتبية ال برامج

5 34-38 

9 
 الرتبية البدنية برامج وتنظيم إدارة

 .املختلفة وتطبيقاهتا
5 39-43 

10 

احلركي  والتطور النمو خصائص

املختلفة  احلياة مراحل عرب

مع  مرحلة، كل واحتياجات

لكل  املالئمة الربامج مراعاة

اخلربة  تصميم عند مرحلة

 الرتبية البدنية درس يف التعليمية

5 44-48 

11 

علم  لتخصص األساسية العلوم

يف  وتوظيفها الريايض النفس

 .البدنية الرتبية برامج

5 49-53 

12 

 للرتبية البدنية األساسية املفاهيم

 يف برامج ذلك ومراعاة اخلاصة

 .اخلاصة البدنية الرتبية

5 54-58 

13 

 الكاملة باألسس واملعرفة التام الفهم

 ةالرياضي والتطبيقية لأللعاب النظرية

 البدنية الرتبية برامج وتطبيقها يف

 .والسالمة االمن مراعيا عوامل

5 59-63 

  . (1جدول )تابع 

 املحاور م
عدد 

 العبارات

أرقام 

 العبارات

14 

 الرتبية ختصص ارتباط جماالت

 املجتمع يف البدنية وتطبيقاهتا

 .وحاجاته

5 64-68 

15 
 املرتبطة بتدريس التعلم أساليب

 التخصص
5 69-73 

16 

وتطورات  التدريس قضايا

 والتي تساعده ختصصه يف املناهج

 حمتوى مادة الطالب لتعليم

 البدنية. الرتبية

7 74-80 

17 

 الرتبية البدنية تدريس طرق أهم

 التعليم ملحتوى أنشطة واختيار

 مصادر متنوعة. من املادة

3 81-83 

18 

 اسرتاتيجيات متنوعة اختيار

 يف حتقيق الطالب ملساعدة

 .التعلم هدافأ

5 84-88 

19 

عىل  املرتكزة املعارصة األبحاث

 باإلضافة إىل الفعال التدريس

املتعلقة  باألبحاث معرفته

ومعوقات  اخلاطئة باملفاهيم

 الطالب لدى التعلم

4 89-92 

  92 املجموع

 

  االستبياناملعامالت العلمية الستامرة 

ن يف اختبار أعتمد الباحثاصدق استامرة االستبيان:  أوالً:

  صدق استامرة االستبيان عىل ما ييل:

قام الباحثان بعرض  :"املحكمني"صدق املحتوى  -1

( مخس حمكمني من أعضاء هيئة 5استامرة االستبيان عىل عدد )

التدريس بكلية علوم الرياضة والنشاط البدين وكلية الرتبية 

 ( ، وكانت نسبة االتفاق بينهم1بجامعة امللك سعود )ملحق 

االستامرة يف إعداد % وتم حذف بعض الفقرات وتم 87

( عبارة موزعة عىل املحاور 92صورهتا النهائية متضمنة )

 لالستبيان.  التسعة عرش
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تم حساب معامالت  :صدق االتساق الداخيل -2

االرتباط بني عبارات كل حمور والدرجة الكلية للمحور 

ح يف اجلدول بمعامل بريسون كام يتض لقياس االتساق الداخيل

(2). 

 

 .حساب معامالت االرتباط بني عبارات كل حمور والدرجة الكلية للمحور لقياس االتساق الداخيل بمعامل بريسون. (2جدول )

 املحور اخلامس املحور الرابع املحور الثالث املحور الثاين املحور األول

رة
عبا

 ال
م

رق
ط 
تبا

الر
ل ا

ام
مع

 

رة
عبا

 ال
م

رق
ط 
تبا

الر
ل ا

ام
مع

 

م
رق

 
رة

عبا
ال

ط 
تبا

الر
ل ا

ام
مع

 

رة
عبا

 ال
م

رق
ط 
تبا

الر
ل ا

ام
مع

 

رة
عبا

 ال
م

رق
ط 
تبا

الر
ل ا

ام
مع

 

1 0.92 5 0.89 10 0.82 15 0.79 20 0.91 

2 0.89 6 0.90 11 0.88 16 0.86 21 0.90 

3 0.96 7 0.78 12 0.92 17 0.83 22 0.93 

4 0.86 8 0.81 13 0.81 18 0.88 23 0.90 

  9 0.84 14 0.83 19 0.91   

 املحور العارش املحور التاسع املحور الثامن املحور السابع املحور السادس

24 0.79 29 0.85 34 0.88 39 0.86 44 0.93 

25 0.82 30 0.97 35 0.91 40 0.95 45 0.93 

26 0.86 31 0.79 36 0.94 41 0.89 46 0.97 

27 0.80 32 0.88 37 0.93 42 0.81 47 0.95 

28 0.85 33 0.87 38 0.90 43 0.77 48 0.92 

 املحور اخلامس عرش املحور الرابع عرش املحور الثالث عرش املحور الثاين عرش املحور احلادي عرش

49 0.88 54 0.60 59 0.98 64 0.90 69 0.57 

50 0.95 55 0.75 60 0.93 65 0.95 70 0.92 

51 0.85 56 0.87 61 0.96 66 0.95 71 0.93 

52 0.94 57 0.82 62 0.94 67 0.96 72 0.96 

53 0.95 58 0.84 63 0.96 68 0.98 73 0.92 

  املحور التاسع عرش املحور الثامن عرش املحور السابع عرش املحور السادس عرش

74 0.94 81 0.95 84 0.94 89 0.86 

75 0.95 82 0.95 85 0.95 90 0.89 

76 0.92 83 0.90 86 0.96 91 0.91 

77 0.96   87 0.94 92 0.90 

78 0.94   88 0.96   

79 0.91       

80 0.88       

 (0.317قيمة ر اجلدولية )
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( ان مجيع قيم معامالت االرتباط 2يتضح من جدول )

( عىل مجيع 0.05دالة إحصائيا عند مستوي ) املحاورلعبارات 

وبذلك يصبح عدد ومل يتم استبعاد أي من العبارات العبارات 

 عبارة.( 92)ور اات املحعبار

 

  االستبيان استامرةثبات  ثانيًا:

معامل “استخدام الثبات عن طريق  بإجيادقام الباحثان 

 كودر"من ل للثبات وفقًا للمعادلة اإلحصائية لك " Alphaألفا 

Kuder وريتشاردسونRichardson “ويوضح  خكرو نبا تعديل

 ( معامل الثبات بطريقة ألفا.3جدول )

 

 (10=ملحاور االستبيان )ن Alphaقيم معامالت ألفا (. 3)جدول 

 Alphaقيمة معامل ألفا  مسمى املحور املحور

 0.97 الرتبية البدنية برامج يف الترشيح وتوظيفها لتخصص بالعلوم األساسية الكاملة املعرفة األول

 0.98 مج الرتبية البدنية.برا يف البدين وتوظيفها اجلهد أعضاء لتخصص وظائف األساسية العلوم الثاين

 0.97 .الرتبية البدنية برامج يف احليوية وتوظيفها وامليكانيكا احلركة لتخصص علم األساسية العلوم الثالث

 0.97 البدنية الرتبية يف برامج وتوظيفها احلركي لتخصص التعلم األساسية املفاهيم الرابع

 0.97 الرتبية البدنية. برامج يف البدنية وتوظيفها لياقةوال التهيئة لتخصص أسس األساسية العلوم اخلامس

 0.97 البدنية الرتبية يف برامج وتوظيفها الرياضية لتخصص التغذية األساسية العلوم السادس 

 0.97 البدنية الرتبية برامج وتوظيفها يف األولية الرياضية واإلسعافات اإلصابات أهم السابع 

 0.97 الرتبية البدنية يف برامج وتوظيفها األساسية املهارات احلركيةو احلركية املفاهيم الثامن

 0.98 .املختلفة وتطبيقاهتا الرتبية البدنية برامج وتنظيم إدارة التاسع

 مع مراعاة مرحلة، كل املختلفة واحتياجات احلياة مراحل احلركي عرب والتطور النمو خصائص العارش

 الرتبية البدنية درس يف اخلربة التعليمية تصميم عند لكل مرحلة املالئمة الربامج

0.97 

 0.97 .البدنية الرتبية يف برامج وتوظيفها الريايض علم النفس لتخصص األساسية العلوم احلادي عرش

 0.98 .اخلاصة البدنية الرتبية يف برامج ذلك ومراعاة اخلاصة للرتبية البدنية األساسية املفاهيم الثاين عرش

 وتطبيقها الرياضية والتطبيقية لأللعاب النظرية الكاملة باألسس واملعرفة التام الفهم الثالث عرش

 .والسالمة االمن مراعيا عوامل البدنية الرتبية برامج يف

0.97 

 0.97 .وحاجاته املجتمع يف البدنية وتطبيقاهتا الرتبية ختصص ارتباط جماالت الرابع عرش

 0.97 التخصص بطة بتدريساملرت التعلم أساليب اخلامس عرش

 0.98 البدنية. الرتبية حمتوى مادة الطالب لتعليم والتي تساعده ختصصه يف وتطورات املناهج التدريس قضايا السادس عرش

 0.97 مصادر متنوعة. من املادة التعليم ملحتوى أنشطة واختيار الرتبية البدنية تدريس طرق أهم السابع عرش

 0.97 .التعلم أهداف يف حتقيق الطالب ملساعدة اتيجيات متنوعةاسرت اختيار الثامن عرش

 املتعلقة باملفاهيم باألبحاث معرفته باإلضافة إىل الفعال عىل التدريس املرتكزة املعارصة األبحاث التاسع عرش

 الطالب لدى ومعوقات التعلم اخلاطئة

0.97 

 0.98 العام   

 0.317=( 0.05اجلدولية عند مستوي معنوية ) (ر)قيمة 

  

 "أن قيم املعامالت للثبات بطريقة  (3)يتضح من جدول 

   :ذلكيؤكد و (.0.98 – 0.97)بني  ترتاوح ما "الفا 

 الثبات.عىل أن االستبيان عىل درجة مقبولة من 
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  عرض ومناقشة وتفسري نتائج البحث

قام الباحثان بعرض نتائج البحث يف جمموعة من اجلداول 

إليها بعد املعاجلة اإلحصائية التي متت  التي تم التوصل

استامرة للبيانات اخلام بعد تطبيق أدوات مجع البيانات )

ستبيان( للوصول إىل الشكل النهائي لالستبيان املطبق عىل الا

وتم عرض هذه اجلداول بام حيقق  الرئيسية،عينة البحث 

أهداف البحث وقام الباحثان بعرض نتائج البحث التي 

ا تبعًا لرتتيب حماور إستامرة اإلستبيان التي قام توصل إليه

 4) منبتطبيقها عىل عينة البحث واملوضحة يف اجلداول أرقام 

  لآليت: وفقًا  (27 -

توفر املعايري املهنية  ىما مد لإلجابة عىل السؤال األول:

 الرياض؟ لدي معلمي الرتبية البدنية بمدينة

ملعياري ملحاور تم حساب املتوسط احلسايب واالنحراف ا

 الدراسة التسعة عرش كام ييل:

 

 يوضح املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري ملحاور الدراسة التسعة عرش. ( 4 جدول )

رقم 

 املحور
 ع م املحاور

 1.21 2.64 الرتبية البدنية برامج يف الترشيح وتوظيفها لتخصص بالعلوم األساسية الكاملة املعرفة 1

 0.91 2.63 برامج الرتبية البدنية. يف البدين وتوظيفها اجلهد أعضاء لتخصص وظائف يةاألساس العلوم 2

 0.98 2.81 .الرتبية البدنية برامج يف احليوية وتوظيفها وامليكانيكا احلركة لتخصص علم األساسية العلوم 3

 1.01 2.68 البدنية الرتبية يف برامج وتوظيفها احلركي لتخصص التعلم األساسية املفاهيم 4

 1.06 2.72 الرتبية البدنية. برامج يف البدنية وتوظيفها واللياقة التهيئة لتخصص أسس األساسية العلوم 5

 0.88 2.47 البدنية الرتبية يف برامج وتوظيفها الرياضية لتخصص التغذية األساسية العلوم 6

 1.12 2.47 البدنية الرتبية برامج وتوظيفها يف األولية الرياضية واإلسعافات اإلصابات أهم 7

 1.31 2.59 الرتبية البدنية يف برامج وتوظيفها األساسية واملهارات احلركية احلركية املفاهيم 8

 1.18 2.60 .املختلفة وتطبيقاهتا الرتبية البدنية برامج وتنظيم إدارة 9

10 
لكل  املالئمة الربامج مع مراعاة مرحلة، كل املختلفة واحتياجات احلياة مراحل احلركي عرب والتطور النمو خصائص

 الرتبية البدنية درس يف اخلربة التعليمية تصميم عند مرحلة
2.62 1.24 

 1.19 2.66 .البدنية الرتبية يف برامج وتوظيفها الريايض علم النفس لتخصص األساسية العلوم 11

 1.02 2.94 .اخلاصة البدنية الرتبية مجيف برا ذلك ومراعاة اخلاصة للرتبية البدنية األساسية املفاهيم 12

13 
 وتطبيقها الرياضية والتطبيقية لأللعاب النظرية الكاملة باألسس واملعرفة التام الفهم

 .والسالمة االمن مراعيا عوامل البدنية الرتبية برامج يف
2.38 1.39 

 1.31 2.52 .وحاجاته املجتمع يف البدنية وتطبيقاهتا الرتبية ختصص ارتباط جماالت 14

 1.14 2.55 التخصص املرتبطة بتدريس التعلم أساليب 15

 1.33 2.95 البدنية. الرتبية حمتوى مادة الطالب لتعليم والتي تساعده ختصصه يف وتطورات املناهج التدريس قضايا 16

 1.29 2.49 مصادر متنوعة. من املادة التعليم ملحتوى أنشطة واختيار الرتبية البدنية تدريس طرق أهم 17

 1.32 2.50 .التعلم أهداف يف حتقيق الطالب ملساعدة اسرتاتيجيات متنوعة اختيار 18

19 
ومعوقات  اخلاطئة املتعلقة باملفاهيم باألبحاث معرفته باإلضافة إىل الفعال عىل التدريس املرتكزة املعارصة األبحاث

 الطالب لدى التعلم
2.86 1.08 

 0.99 2.60 الكيل 
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( أن معلمي الرتبية البدنية حيققون 4ن اجلدول )يتضح م

املعايري املهنية وخاصة قضايا التدريس وتطوير املناهج التي 

تساعد يف تعليم الطالب حمتوى مادة الرتبية البدنية بمتوسط 

 اخلاصة للرتبية البدنية األساسية (، ويليها املفاهيم2.95)

( 2.94ة بنسبة )اخلاص البدنية الرتبية يف برامج ذلك ومراعاة

 الفعال عىل التدريس املرتكزة املعارصة وبعدها األبحاث

 اخلاطئة املتعلقة باملفاهيم باألبحاث معرفته باإلضافة إىل

(، وجاءت 2.86الطالب بنسبة ) لدى ومعوقات التعلم

 وامليكانيكا احلركة لتخصص علم األساسية االملام بالعلوم

 (، بينام2.81البدنية بنسبة ) الرتبية برامج يف احليوية وتوظيفها

 النظرية الكاملة باألسس واملعرفة التام جاءت الفهم

 البدنية الرتبية برامج وتطبيقها يف الرياضية والتطبيقية لأللعاب

 (.2.38والسالمة بنسبة ) االمن مراعيا عوامل

 

 

 لألوعبارات املحور ال ياري واألمهية النسبيةوالتكرار واملتوسط احلسايب واالنحراف املع النسبة املئوية يوضح . (5جدول )

 العبارة م
 ع م ال أعلم بشده ال أعلم أعلم اىل حدا ما أعلم أعلم بشده

 األمهية

 النسبية %

    % ك % ك % ك % ك % ك

1 

 بالرتكيب لدي املعرفة

 اجلسم ألجهزة الترشحيي

 عىل الرتكيز مع املختلفة،

 العظمي بناء اهليكل وحدة

 له الترشحيي والرتكيب

 .وأشكاهلا وتقسيامهتا

4 15.4 4 15.4 7 26.9 4 15.4 6 23.1 2.84 1.4 54.6 

2 

 املفاهيمب لدي املعرفة

 يف البناء لوحدة األساسية

 والرتكيب العضيل، اجلهاز

 وتقسيامهتا، الترشحيي له،

 .وأنواعها

1 3.8 6 23.1 8 30.8 5 19.2 6 23.1 2.65 1.2 53.1 

3 

 الترشحيي الرتكيب أعرف

 وتقسيامت املفصيل، للجهاز

 .وأنواعها املفاصل،

8 30.8 6 23.1 5 19.2 5 19.2 2 7.7 2.5 1.3 50 

4 

 املفاهيمب لدي املعرفة

 يف البناء لوحدة األساسية

 والرتكيب العصبي، اجلهاز

 وتقسيامته الترشحيي له،

 .وأنواعه

3 11.5 1 3.8 10 38.5 4 15.4 8 30.8 2.5 1.3 50 

 

( التكرارات والنسبة املئوية 5ح من جدول )يتض

الستجابات فئات عينة البحث لعبارات املحور االول حيث 

اجتاه  وجاءت ىف% ( ، 54.6% ،  50.00تراوحت ما بني ) 

( مما يدل أعلم إىل حد ما  وال أعلم بشدة وهو ) األعىلالتكرار 
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عىل توافق إجابات عينة البحث عىل عبارات املحور االول 

 لتخصص بالعلوم األساسية الكاملة لتى توضح املعرفةوا

فان املعلمني ليس  الرتبية البدنية برامج يف الترشيح وتوظيفها

 مع املختلفة، اجلسم ألجهزة الترشحيي بالرتكيب لدهيم املعرفة

 والرتكيب العظمي بناء اهليكل وحدة عىل الرتكيز عدم

%(. وتليها  54.6وبلغت ) وأشكاهلا وتقسيامهتا له الترشحيي

 العضيل، اجلهاز يف البناء لوحدة األساسية عدم االملام باملفاهيم

بنسبة  وأنواعها وتقسيامهتا، الترشحيي له والرتكيب

 الرتكيب %(، بينام كانت اقل نسبة تأيت لصالح أعرف53.1)

 وأنواعها املفاصل، وتقسيامت املفصيل، للجهاز الترشحيي

 والرتكيب العصبي، اجلهاز يف ناءالب لوحدة األساسية املفاهيمب

  %(. 50بنسبة ) وأنواعه وتقسيامته الترشحيي له،

 

 .والتكرار واملتوسط احلسايب واالنحراف املعياري واألمهية النسبية لعبارات املحور الثاين يوضح النسبة املئوية . (6جدول )

أعلم اىل حدا  أعلم أعلم بشده العبارة م

 ما

 االمهية ع م ال أعلم بشده ال أعلم

النسبية 

 % ك % ك % ك % ك % ك %

5 

 لدي القدرة عىل استنتاج

 الستجابة العلمية األسس

 املختلفة اإلنسان جسم أجهزة

 يف البدين وتكيفها للجهد

 والظروف االعتيادية، األحوال

 .املختلفة البيئية

- - 7 26.9 9 34.6 5 19.2 5 19.2 2.7 1.1 53.8 

6 

 األسس حوضأستطيع أن أ

 ألجهزة والتطبيقية النظرية

البدين  باملجهود املرتبطة اجلسم

 العضيل اجلهاز :وتشمل

 الدوري واجلهاز العصبي،

 .التنفيس

- - 6 23.1 8 30.8 5 19.2 7 26.9 2.5 1.1 50 

7 
 احلدود يمكنني رشح وتفسري

 .البدين لألداء الفسيولوجية
1 3.8 3 11.5 10 38.5 9 34.6 3 11.5 2.6 0.98 52.3 

8 

 لدي القدرة عىل حتليل 

 إنتاج ونظم األيضية، العمليات

 اإلنسان، جسم يف الطاقة

 .مع التدريب وتكيفها

1 3.8 5 19.2 9 34.6 5 19.2 6 23.1 2.6 1.2 52.3 

9 

 تصميم لدي القدرة عىل

 الفسيولوجية القياسات وإجراء

عمل  كفاءة بتقدير املرتبطة

 صةوبخا املختلفة اجلسم أجهزة

 التنفيس، الدوري اجلهاز

 .العصبي العضيل واجلهاز

- - 7 26.9 8 30.8 8 30.8 3 11.5 2.7 1 54.6 
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ومن خالل ما سبق من مناقشة وتفسري للمحور االول 

الترشيح  لتخصص بالعلوم األساسية توضح املعرفة والتي

نتائج  نجد أن ة لدى املعلمنيالرتبية البدني برامج يف وتوظيفها

( حيث 2015) احلريب، مشعانتتفق مع دراسة  املحورهذا 

حققت نتائج الدراسة درجة منخفضة يف معيار املعرفة بالعلوم 

كام اتفقت مع ما  األساسية لعلم احلركة وامليكانيكا احليوية،

( حيث حصل 2013)دراسة احلديدي. ودهش ليه إ تتوصل

 .فيها معيار املعرفة عىل درجة متوسطة

( التكرارات والنسبة املئوية 6يتضح من جدول )

حيث  لثاينالستجابات فئات عينة البحث لعبارات املحور ا

اجتاه  وجاءت يف% ( ، 54.6% ،  50.00تراوحت ما بني ) 

( مما يدل عىل أعلم إىل حد ما  وال أعلم وهو ) األعىلالتكرار 

 يوالت الثاينتوافق إجابات عينة البحث عىل عبارات املحور 

 اجلهد أعضاء لتخصص وظائف األساسية مالعلو توضح

برامج الرتبية البدنية بان املعلمني لدهيم  يف البدين وتوظيفها

 الفسيولوجية القياسات وإجراء تصميم القدرة إىل حد ما عىل

 وبخاصة املختلفة اجلسم عمل أجهزة كفاءة بتقدير املرتبطة

بنسبة  العصبي العضيل واجلهاز التنفيس، الدوري اجلهاز

 %(. تليها املعرفة املحدودة بالقدرة عىل استنتاج54.6)

 املختلفة اإلنسان جسم أجهزة الستجابة العلمية األسس

 والظروف االعتيادية، األحوال يف البدين وتكيفها للجهد

%(، تليها عدم االملام برشح  53.8بنسبة ) املختلفة البيئية

يس لدى وتفسري احلدود الفسيولوجية لألداء البدين وكذلك ل

، ونظم إنتاج املعلمني القدرة عىل حتليل العمليات األيضية 

بنسبة  الطاقة يف جسم اإلنسان، وتكيفها مع التدريب

 وضح%( بينام كانت اقل نسبة تأيت أستطيع أن أ52.3)

 باملجهود املرتبطة اجلسم ألجهزة والتطبيقية النظرية األسس

 الدوري ازواجله العصبي، العضيل اجلهاز :البدين وتشمل

ومن خالل ما سبق من مناقشة %(.  50حيث بلغت ) التنفيس

 األساسية العلومتوضح  يوالت الثاينوتفسري للمحور 

برامج  يف البدين وتوظيفها اجلهد أعضاء لتخصص وظائف

 العميص، عثامندراسة مع  تتعارضنجد أهنا  الرتبية البدنية

 املعيار ( حيث حققت نتائج الدراسة درجة مرتفعة يف2018)

اخلاص باملعرفة الرياضية حيث بلغ الوزن النسبي له 

دراسة احلديدي، ليه إ تاتفقت مع ما توصل %( بينام84.12)

( حيث حصل فيها معيار املعرفة الرياضية عىل 2013)ودهش 

 درجة متوسطة.

 

 

 .الثالث عبارات املحورل األمهية النسبيةوالتكرار واملتوسط احلسايب واالنحراف املعياري و النسبة املئوية يوضح . (7جدول )

 العبارة م
 أعلم أعلم بشده

أعلم اىل حدا 

 ما
 ال أعلم بشده ال أعلم

 ع م

 االمهية

النسبية 

 % ك % ك % ك % ك % ك %

10 

يمكنني التعرف عىل 

 جهازلل امليكانيكية اخلصائص

 املفاصل العظام، (احلركي

 .) العضالتو

- - 6 23.1 9 34.6 7 26.9 4 15.4 2.6 1 53.1 

11 

 احلركات أستطيع أن أصنف

 ألسس وفقا الرياضية

 .احليوية امليكانيكا

1 3.8 6 23.1 7 26.9 6 23.1 6 23.1 2.6 1.2 52.3 
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 .  (7جدول )تابع 

 العبارة م
 أعلم أعلم بشده

أعلم اىل حدا 

 ما
 ال أعلم بشده ال أعلم

 ع م

 االمهية

النسبية 

 % ك % ك % ك % ك % ك %

12 

 احليوية امليكانيكاب لدي املعرفة

 علوم جمال يف وتطبيقاهتا

 .البدين والنشاط الرياضة

3 11.5 4 15.4 9 34.6 6 23.1 4 15.4 2.8 1.2 56.9 

13 

 النظرية بني أستطيع التمييز

 امليكانيكا جمال يف والتطبيق

 .احليوية

2 7.7 5 19.2 12 46.2 2 7.7 5 19.2 2.9 1.2 57.7 

14 

 لقواننيلدي املعرفة با

 املرتبطة األساسية الفيزيائية

 .اإلنسان جسم بحركة

1 3.8 10 38.5 8 30.8 3 11.5 4 15.4 3 1.1 60.8 

 

( التكرارات والنسبة املئوية الستجابات 7يتضح من جدول )

حيث تراوحت ما بني  لثالثفئات عينة البحث لعبارات املحور ا

وهو  األعىلاجتاه التكرار  يف وجاءت% ( ، %60.8 ،  52.3) 

( مما يدل عىل توافق إجابات عينة أعلم إىل حد ما  وال أعلم )

 العلوم توضح يوالت الثالثالبحث عىل عبارات املحور 

 يف احليوية وتوظيفها وامليكانيكا احلركة لتخصص علم األساسية

 يزيائيةالف لقواننيالرتبية البدنية فأن املعلمني لدهيم املعرفة با برامج

%( وتليها 60.8بنسبة ) اإلنسان جسم بحركة املرتبطة األساسية

 يف والتطبيق النظرية بني أن املعلمني ليس لدهيم القدرة عىل التمييز

%(،تليها املعلمني ليس  57.7بنسبة ) احليوية امليكانيكا جمال

املعرفة بامليكانيكا احليوية وتطبيقاهتا يف جمال علوم الرياضة لدهيم 

%(  بينام كانت اقل نسبة تأيت  56.9بنسبة ) لنشاط البدينوا

 امليكانيكا ألسس وفقا الرياضية احلركات أستطيع أن أصنف

 %(. 52.3بنسبة ) احليوية

 الثالثملحور لنتائج امن خالل ما سبق من مناقشة وتفسري 

 احلركة لتخصص علم األساسية العلوم توضح التيو

نجد أهنا  الرتبية البدنية برامج يف احليوية وتوظيفها وامليكانيكا

( حيث حققت نتائج 2015) احلريب، مشعانتتفق مع دراسة 

الدراسة درجة منخفضة يف معيار املعرفة بالعلوم األساسية 

بينام تعارضت مع دراسة  لعلم احلركة وامليكانيكا احليوية،

حيث كان مستوى املعايري املهنية الوطنية لدى  (1437)العامر 

 مني جاءت بني الدرجة املتوسطة والعالية.املعل

 

 .الرابع عبارات املحورل والتكرار واملتوسط احلسايب واالنحراف املعياري واألمهية النسبية النسبة املئوية يوضح (. 8جدول )

 أعلم أعلم بشده العبارة م
أعلم اىل حدا 

 ما
 ع م ال أعلم بشده ال أعلم

 االمهية

النسبية 

% 

    % ك % ك % ك % ك % ك  

15 

 العوامل أستطيع تفسري

 تعلم يف تؤثر التي األساسية

 .احلركية املهارات واكتساب

- - 7 26.9 10 38.5 3 11.5 6 23.1 2.7 1.1 53.8 
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  (. 8جدول )تابع 

 أعلم أعلم بشده العبارة م
أعلم اىل حدا 

 ما
 ع م ال أعلم بشده ال أعلم

 االمهية

النسبية 

% 

    % ك % ك % ك % ك % ك  

16 

 واألساليب الطرق رفأع

 املهارات تصنيفل املختلفة

 .احلركية

1 3.8 4 15.4 8 30.8 8 30.8 5 19.2 2.5 1.1 50.7 

17 

 لدي القدرة عىل توضيح

 احلركة إعداد كيفية

 املعلومات معاجلة ومراحل

 القرارات املرتبطة واختاذ

 احلركي باألداء

3 11.5 3 11.5 7 26.9 10 38.5 3 11.5 2.7 1.2 54.6 

18 

 مراحل أستطيع أن أوضح

 ومؤرشات احلركي التعلم

 احلركي والتطور التقدم

 اإلجيايب أثر التعلم وانتقال

 للمتعلمني.

1 3.8 5 19.2 7 26.9 8 30.8 4 15.4 2.6 1.1 50.8 

19 

 استخدام لدي القدرة عىل

 املهارات لتقييم خمتلفة طرق

أخطاء  ومعرفة احلركية

 التُّمكن مع كياحلر األداء

 راجعة تغذية تقديم من

 وإجيابية. تصحيحية

3 11.5 4 15.4 6 23.1 5 19.2 7 26.9 2.6 1.4 50.8 

 

( التكرارات والنسبة املئوية 8يتضح من جدول )

حيث  الرابعالستجابات فئات عينة البحث لعبارات املحور 

اجتاه  وجاءت يف% ( ، 54.6% ،  50.7تراوحت ما بني ) 

( مما يدل عىل أعلم إىل حد ما  وال أعلم وهو ) األعىلر التكرا

 يوالت الرابعتوافق إجابات عينة البحث عىل عبارات املحور 

املفاهيم األساسية لتخصص التعلم احلركي وتوظيفها  توضح

فأن املعلمني ليس لدهيم القدرة عىل  يف برامج الرتبية البدنية

 واختاذ املعلومات ةمعاجل ومراحل احلركة إعداد كيفية توضيح

%( تليها أن  54.6بنسبة ) احلركي باألداء القرارات املرتبطة

 األساسية العوامل املعلمني لدهيم القدرة املحدودة عىل تفسري

بنسبة  احلركية املهارات واكتساب تعلم يف تؤثر التي

مراحل التعلم  %( إضافة إىل عدم قدرهتم عىل توضيح53.8)

والتطور احلركي وانتقال أثر التعلم  احلركي ومؤرشات التقدم

كانت اقل نسبة تأيت  %( بينام50.8للمتعلمني بنسبة )اإلجيايب 

الطرق واألساليب املختلفة لتصنيف ب هي عدم املامهم 

ومن خالل ما سبق من %( .  50.7بنسبة ) املهارات احلركية

 املفاهيم توضح التيو الرابع ملحورلنتائج امناقشة وتفسري 

 الرتبية يف برامج وتوظيفها احلركي لتخصص التعلم يةاألساس

 احلريب، مشعاندراسة نتائج مع  تتعارضنجد أهنا  البدنية

( حيث حققت نتائج الدراسة درجة مرتفعة يف معيار 2015)
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اتفقت مع ما  بينام معرفة املفاهيم األساسية للتعلم احلركي،

( حيث حصل 2013)دراسة احلديدي. ودهش ليه إ تتوصل

 فيها معيار املعرفة عىل درجة متوسطة.

 

 

 .اخلامس عبارات املحورل والتكرار واملتوسط احلسايب واالنحراف املعياري واألمهية النسبية النسبة املئوية يوضح . (9جدول )

 العبارة م
 أعلم أعلم بشده

أعلم اىل حدا 

 ما
 ال أعلم بشده ال أعلم

 ع م

 مهيةاأل

النسبية 

 % ك % ك % ك % ك % ك %

20 

 النظريات هملدي املعرفة بأ

 بأسس املرتبطة واملعارف

البدنية  واللياقة التهيئة

 وعالقتها وتقسيامهتا وأنواعها

 .األخرى الرياضية بالعلوم

2 7.7 4 15.4 8 30.8 8 30.8 3 11.5 2.7 1.1 53 

21 

 اللياقة عنارصب لدي املعرفة

 املناسبة ومستوياهتا البدنية

وغري  اضينيالري للطالب

 ذلك يف بام الرياضيني

 .البدنية اللياقة بطاريات

- - 8 30.8 5 19.2 7 26.9 5 19.2 2.6 1.2 50.7 

22 

 لدي القدرة عىل إجراء 

 وامليدانية املعملية االختبارات

 وتقييم لقياس الالزمة

 ملختلف اللياقة البدنية مستوى

 .واملهارية الصحية األغراض

3 11.5 4 15.4 5 19.2 10 38.5 3 11.5 2.7 1.2 53 

23 

 لدي القدرة عىل تصميم 

 البدين النشاط وصفة تنفيذو

 للطالب العلمية األسس وفق

 .ويقومها

2 7.7 4 15.4 8 30.8 7 26.9 4 15.4 2.7 1.2 52 

 

( التكرارات والنسبة املئوية 9يتضح من جدول )

حيث  اخلامسالستجابات فئات عينة البحث لعبارات املحور 

اجتاه  وجاءت يف% ( ، 53.0% ،  50.7راوحت ما بني ) ت

( مما يدل عىل أعلم إىل حد ما  وال أعلم وهو ) األعىلالتكرار 

 يوالت اخلامستوافق إجابات عينة البحث عىل عبارات املحور 

العلوم األساسية لتخصص أسس التهيئة واللياقة  توضح

املعلمني ليس  فأنالبدنية وتوظيفها يف برامج الرتبية البدنية 

بأسس التهيئة واللياقة البدنية وأنواعها لدهيم املعرفة 

% ( 53بنسبة ) وتقسيامهتا وعالقتها بالعلوم الرياضية األخرى

عىل إجراء  االختبارات تليها أن املعلمني ليس لدهيم القدرة 

املعملية وامليدانية الالزمة لقياس وتقييم مستوى اللياقة البدنية 

% ( 53بنفس النسبة ) اض الصحية واملهاريةملختلف األغر

وصفة النشاط  إضافة إىل عدم قدرهتم عىل تصميم وتنفيذ

%( 52بنسبة ) البدين وفق األسس العلمية للطالب ويقومها

املعرفة بعنارص  املعلمني لديكانت اقل نسبة تأيت هي  بينام

اللياقة البدنية ومستوياهتا املناسبة للطالب الرياضيني وغري 
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بنسبة  لرياضيني بام يف ذلك بطاريات اللياقة البدنيةا

لنتائج ومن خالل ما سبق من مناقشة وتفسري %(.  50.7)

العلوم األساسية لتخصص  توضح التيو اخلامس ملحورا

أسس التهيئة واللياقة البدنية وتوظيفها يف برامج الرتبية البدنية 

ث ( حي2015) احلريب، مشعانمع دراسة  تتفقنجد أهنا 

حققت نتائج الدراسة للمعايري درجة منخفضة يف معيار 

 .العلوم األساسية لتخصص أسس التهيئة واللياقة البدنية

 

 

 .السادس عبارات املحورل والتكرار واملتوسط احلسايب واالنحراف املعياري واألمهية النسبية النسبة املئوية يوضح (. 10جدول )

 العبارة م
 أعلم أعلم بشده

حدا  أعلم اىل

 ما
 ال أعلم بشده ال أعلم

 ع م

 االمهية

النسبية 

 % ك % ك % ك % ك % ك %

24 

 لعنارصلدي املعرفة با

 هضم وآلية للغذاء، األساسية

 املواد وامتصاص ونقل

 املرتبطة الغذائية واملسارات

 .الغذائي بالتمثيل

0 0 5 19.2 6 23.1 8 30.8 6 23.1 2.4 1.1 
46.15 

 

25 

 كل   دور ضحأوأستطيع أن 

 والدهون الكربوهيدرات من

 األنسجة بناء يف والربوتني

 تناوهلا وتوقيت وإنتاج الطاقة

 ممارسة وبعد وأثناء قبل

 .البدنية األنشطة

0 0 4 15.4 6 23.1 8 30.8 7 26.9 2.2 1.1 

43.85 

 

 

26 

 الفيتامينات أمهيةلدي املعرفة ب

 واملاء املعدنية واألمالح

حة الص عىل للمحافظة

 األداء حتسني يف ودورها

 .الريايض

3 11.5 2 7.7 5 19.2 9 34.6 6 23.1 2.5 1.3 

47.69 

 

 

27 

 خطر للأستطيع أن أع

 واملحسنات اإلضافات

 غري الغذائية واملكمالت

 وخاصة املنشطات الصحية

 .املحظورة

1 3.8 3 11.5 8 30.8 8 30.8 5 19.2 2.5 1.1 
47.69 

 

28 

 برنامج لدي القدرة عىل إعداد

 األنشطة ملامريس فردي غذائي

 املعلومات وحتويل البدنية

 عملية تطبيقات الغذائية إىل

 عامة صحية ألغراض سواءً 

البدين  األداء حتسني هبدف أو

 .للطالب والريايض

0 0 5 19.2 9 34.6 10 38.5 1 3.8 2.7 0,8 

  
52.31 
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( التكرارات والنسبة املئوية 10يتضح من جدول )

حيث  السادستجابات فئات عينة البحث لعبارات املحور الس

اجتاه  وجاءت يف% ( ، 52.31% ،  43.85تراوحت ما بني ) 

( مما يدل عىل أعلم إىل حد ما  وال أعلم وهو ) األعىلالتكرار 

 السادستوافق إجابات عينة البحث عىل عبارات املحور 

ية العلوم األساسية لتخصص التغذية الرياض توضح يوالت

فأن املعلمني ليس لدهيم  وتوظيفها يف برامج الرتبية البدنية

القدرة عىل إعداد برنامج غذائي فردي ملامريس األنشطة البدنية 

وحتويل املعلومات الغذائية إىل تطبيقات عملية سواًء ألغراض 

 صحية عامة أو هبدف حتسني األداء البدين والريايض للطالب

% ( وتليها أن املعلمني ال يستطيعوا أن يعللوا 52.31بنسبة )

خطر اإلضافات واملحسنات واملكمالت الغذائية غري الصحية 

% ( وأيضَا ليس 47.69بنسبة )وخاصة املنشطات املحظورة 

املعرفة بأمهية الفيتامينات واألمالح املعدنية واملاء لدهيم 

بنفس  للمحافظة عىل الصحة ودورها يف حتسني األداء الريايض

كانت اقل نسبة تأيت هي عدم قدرة  % ( بينام47.69النسبة )

دور كل  من الكربوهيدرات والدهون  املعلمني عىل توضيح

والربوتني يف بناء األنسجة وإنتاج الطاقة وتوقيت تناوهلا قبل 

ومن %(. 43.85بنسبة ) وأثناء وبعد ممارسة األنشطة البدنية

 السادس ملحورتائج النخالل ما سبق من مناقشة وتفسري 

العلوم األساسية لتخصص التغذية الرياضية  توضح التيو

مع ما  تتعارضنجد أهنا  وتوظيفها يف برامج الرتبية البدنية

( حيث حصل 2013)دراسة احلديدي. ودهش ليه إ تتوصل

 فيها معيار املعرفة عىل درجة متوسطة.

 

 .السابع عبارات املحورل سط احلسايب واالنحراف املعياري واألمهية النسبيةوالتكرار واملتو النسبة املئوية يوضح (. 11جدول )

 العبارة م
 أعلم أعلم بشده

أعلم اىل حدا 

 ما
 ال أعلم بشده ال أعلم

 ع م

 االمهية

النسبية 

 % ك % ك % ك % ك % ك %

29 

 اإلصابات أنواع أعرف

 هلا يتعرض التي املختلفة

 باملالعب، املدارس طالب

 من الوقاية عوامل عرفي كام

 .اإلصابات

1 3.8 4 15.4 6 23.1 6 31.1 8 30.8 2.4 1.6  5.38 

30 

 حدوث آلية أستطيع تفسري

 وأعرف الرياضية اإلصابات

األويل  اإلسعاف إجراء كيفية

 .إصابة لكل

3 
11.5 

 
2 7.7 9 34.6 3 11.5 8 30.8 2.6 1.4 49.23 

31 

 الطبيعي العالج طرق أعرف

 حلااملر اللخ والتأهييل

 .لإلصابة العالجية

1 3.8 8 30.8 3 11.5 7 26.9 6 23.1 2.6 1.3 50.77 

32 

 الطرقلدي املعرفة ب

 املتبعة واخلطوات الصحيحة

 الوعي فاقد إنقاذ عند

 واإلجراءات اخلاصة

 .الرئوي القلبي باإلنعاش

2 7.7 4 15.4 6 32.1 5 19.2 8 30.8 2.3 1.3 
47.69 
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  (. 11جدول )تابع 

 العبارة م
 أعلم أعلم بشده

أعلم اىل حدا 

 ما
 ال أعلم بشده ال أعلم

 ع م

 االمهية

النسبية 

 % ك % ك % ك % ك % ك %

33 

 وضع كيفيةلدي املعرفة ب

 األجزاء عىل واجلبائر األربطة

 .اجلسم من املصابة

2 7.7 1 3.8 8 30.8 6 32.1 8 30.8 2.3 1.2 44.62 

 

كرارات والنسبة املئوية ( الت11يتضح من جدول )

حيث  السابعالستجابات فئات عينة البحث لعبارات املحور 

اجتاه  وجاءت يف% ( ، 50.77% ،  44.62تراوحت ما بني ) 

( مما يدل عىل أعلم و أعلم إىل حد ما  وهو ) األعىلالتكرار 

 يوالت السابعتوافق إجابات عينة البحث عىل عبارات املحور 

ياضية واإلسعافات األولية وتوظيفها يف اإلصابات الر توضح

طرق العالج فأن املعلمني لدهيم املعرفة ببرامج الرتبية البدنية 

بنسبة  الطبيعي والتأهييل خالل املراحل العالجية لإلصابة

تفسري آلية عىل  لدهيم القدرة%( كام أن املعلمني 50.77)

كيفية إجراء اإلسعاف  معرفةحدوث اإلصابات الرياضية و

كانت اقل نسبة أن  %( بينام 49.23بنسبة ) ألويل لكل إصابةا

بكيفية وضع األربطة واجلبائر عىل  املعلمني ليس لدهيم املعرفة

ومن خالل ما %(.  44.62بنسبة ) األجزاء املصابة من اجلسم

 توضح التيو السابع ملحورلنتائج اسبق من مناقشة وتفسري 

ة وتوظيفها يف برامج اإلصابات الرياضية واإلسعافات األولي

 احلريب، مشعانمع دراسة  تتفقالرتبية البدنية نجد أهنا 

( حيث حققت نتائج الدراسة للمعايري درجة 2015)

 األولية.اإلصابات الرياضية واإلسعافات منخفضة يف معرفة 

 

 .الثامن عبارات املحورل ية النسبيةوالتكرار واملتوسط احلسايب واالنحراف املعياري واألمه النسبة املئوية يوضح (. 12جدول )

 العبارة م
 أعلم أعلم بشده

أعلم اىل حدا 

 ما
 ال أعلم بشده ال أعلم

 ع م

 االمهية

النسبية 

 % ك % ك % ك % ك % ك %

34 

 تعليم أمهية يمكنني توضيح

 احلركية املهارات وتطوير

كاحلركات  للطالب األساسية

 االنتقالية وغري االنتقالية

 والسيطرة، والتحكم

 تدريس عند وتطبيقاهتا

 .الرتبية البدنية

1 3.8 4 15.4 6 32.1 3 11.5 11 42.3 2.2 1.3 43.08 

35 

 احلركية املفاهيم عرفأ

 باجلسم كالوعي األساسية

والوعي  املكاين والوعي

 الزمني والوعي باالجتاه

 ستدري عند وتطبيقاهتا

 .البدنية الرتبية

2 7.7 5 19.2 7 26.9 3 7.7 9 34.9 2.6 1.4 49.23 
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  (. 12جدول )تابع 

 العبارة م
 أعلم أعلم بشده

أعلم اىل حدا 

 ما
 ال أعلم بشده ال أعلم

 ع م

 االمهية

النسبية 

 % ك % ك % ك % ك % ك %

36 

 دور حأستطيع أن أرش

 يف األساسية احلركية املهارات

  سماجل أجهزة تنمية

 احلركية وتطويرها للقدرات

 .والتوازن كالتوافق املختلفة

1 3.8 6 32.1 7 26.9 4 15.4 7 26.9 2.6 1.3 
50 

 

27 

 دور أستطيع أن أوضح 

 يف األساسية احلركية املهارات

 احلركية املهارات وإتقان تعلم

 يف الرياضية التخصصية

 .الرياضية األلعاب

2 7.7 5 19.2 7 26.9 3 11.5 8 30.8 2.6 1.4 
50 

 

38 

 دور أستطيع أن أوضح 

 يف األساسية احلركية املفاهيم

احلركية  املهارات وإتقان تعلم

 يف التخصصية الرياضية

 .الرياضية األلعاب

3 11.5 7 26.9 3 11.5 5 19.2 7 26.9 2.8 1.5 53.80 

 

( التكرارات والنسبة املئوية 12يتضح من جدول )

حيث  الثامنالستجابات فئات عينة البحث لعبارات املحور 

اجتاه  وجاءت يف% ( ، 53.08% ،  43.08ني ) تراوحت ما ب

( مما يدل أعلم إىل حد ما وال أعلم بشدة وهو ) األعىلالتكرار 

 الثامنعىل توافق إجابات عينة البحث عىل عبارات املحور 

املفاهيم احلركية واملهارات احلركية األساسية  توضح يوالت

يس لدهيم فأن املعلمني لوتوظيفها يف برامج الرتبية البدنية 

دور املفاهيم احلركية األساسية يف تعلم   القدرة عىل  توضيح

وإتقان املهارات احلركية الرياضية التخصصية يف األلعاب 

 % ( كام ال يستطيع املعلمني توضيح53.08بنسبة ) الرياضية

دور املهارات احلركية األساسية يف تعلم وإتقان املهارات 

بنسبة  األلعاب الرياضيةاحلركية الرياضية التخصصية يف 

دور عىل توضيح  لدهيم القدرة%( كام أن املعلمني ليس 50)

املهارات احلركية األساسية يف تعلم وإتقان املهارات احلركية 

%(   49.23بنسبة ) الرياضية التخصصية يف األلعاب الرياضية

 كانت اقل نسبة أن املعلمني ليس لدهيم القدرة عىل بينام

ليم وتطوير املهارات احلركية األساسية توضيح أمهية تع

للطالب كاحلركات االنتقالية وغري االنتقالية والتحكم 

بنسبة  والسيطرة، وتطبيقاهتا عند تدريس الرتبية البدنية

لنتائج ومن خالل ما سبق من مناقشة وتفسري %(.  43.08)

املفاهيم احلركية واملهارات احلركية  توضح التيو الثامن ملحورا

 تتعارضاسية وتوظيفها يف برامج الرتبية البدنية نجد أهنا األس

( حيث حققت نتائج 2018) العميص، عثامندراسة مع 

الدراسة درجة مرتفعة يف املعيار اخلاص باملعرفة الرياضية 

اتفقت مع ما  %( بينام84.12حيث بلغ الوزن النسبي له )

( حيث حصل 2013)دراسة احلديدي، ودهش ليه إ تتوصل

 معيار املعرفة الرياضية عىل درجة متوسطة. فيها
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 .التاسع عبارات املحورل والتكرار واملتوسط احلسايب واالنحراف املعياري واألمهية النسبية النسبة املئوية يوضح (. 13جدول )

 العبارة م
 أعلم أعلم بشده

أعلم اىل حدا 

 ما
 ال أعلم بشده ال أعلم

 ع م

 االمهية

النسبية 

 % ك % ك % ك % ك % ك %

39 

 االجتاهاتلدي املعرفة ب

 وخاصة اإلدارة يف احلديثة

 .ومستوياهتا الرياضية اإلدارة

2 7.7 5 19.2 7 26.9 8 30.8 3 11.5 2.8 1.2 53.83 

40 

 دور لدي القدرة عىل توضيح 

 الرياضية اإلدارة يف القيادة

 القرار صناعة وأسس

4 15.4 2 7.7 8 30.8 2 7.7 9 34.6 2.6  1.5 
50 

 

41 

 اإلدارة عنارصلدي املعرفة ب

 التخطيط، :األساسية

 والتوجيه، والتنظيم،

 والرقابة

2 7.7 6 23.1 4 15.4 4 15.4 8 30.8 2.5 1.5 47.69 

42 
 وتشغيل إدارة أسسأعرف 

 .الرياضية املنشئات
3 11.5 2 7.7 10 38.5 5 19.2 5 19.5 2.7 1.2 56.15 

43 
 برامجير أستطيع أن أنظم وأد

 البدنية الرتبية
3 11.5 4 15.4 5 19.2 1 3.8 12 46.2 2.4 1.5 46.15 

 

( التكرارات والنسبة املئوية 13يتضح من جدول )

حيث التاسع الستجابات فئات عينة البحث لعبارات املحور 

اجتاه  وجاءت يف% ( ، 56.15% ،  46.15تراوحت ما بني ) 

( مما يدل عىل ما وال أعلم أعلم إىل حدوهو ) األعىلالتكرار 

 يوالت التاسعتوافق إجابات عينة البحث عىل عبارات املحور 

إدارة وتنظيم برامج الرتبية البدنية وتطبيقاهتا املختلفة  توضح

أسس إدارة وتشغيل فأن املعلمني ليس لدهيم املعرفة الكاملة ب

املعرفة %(وليس لدهيم 56.15بنسبة ) املنشئات الرياضية

هات احلديثة يف اإلدارة وخاصة اإلدارة الرياضية باالجتا

لدهيم %( كام أن املعلمني ليس 53.85بنسبة ) ومستوياهتا

القدرة عىل توضيح  دور القيادة يف اإلدارة الرياضية وأسس 

كانت اقل نسبة أن املعلمني  %(  بينام 50بنسبة ) صناعة القرار

بية البدنية تنظيم وإدارة برامج الرت ليس لدهيم القدرة عىل

 %(.  46.15بنسبة )

 ملحورلنتائج اومن خالل ما سبق من مناقشة وتفسري 

إدارة وتنظيم برامج الرتبية البدنية  توضح التيو التاسع

العميص، دراسة مع  تتعارضوتطبيقاهتا املختلفة نجد أهنا 

( حيث حققت نتائج الدراسة درجة مرتفعة يف 2018) عثامن

الرياضية حيث بلغ الوزن النسبي له  املعيار اخلاص باملعرفة

دراسة احلديدي، ليه إ تاتفقت مع ما توصل %( بينام84.12)

( حيث حصل فيها معيار املعرفة الرياضية عىل 2013)ودهش 

 درجة متوسطة.
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 .العارش ت املحورعبارال والتكرار واملتوسط احلسايب واالنحراف املعياري واألمهية النسبية النسبة املئوية يوضح (. 14جدول )

 العبارة م
 أعلم أعلم بشده

أعلم اىل حدا 

 ما
 ال أعلم بشده ال أعلم

 ع م

 االمهية

النسبية 

 % ك % ك % ك % ك % ك %

44 

 ملفاهيملدي املعرفة با

 والتطور النمو يف األساسية

 .ونظرياته البدين

3 11.5 3 11.5 8 30.8 4 15.4 7 26.9 2.6 1.4 50.77 

45 

 النمو ظاهرعرفة بملدي امل

 واحلركي البدين والنضج

 .العام التعليم مراحل لطالب

2 7.7 3 11.5 7 26.9 6 23.1 7 26.9 2.5 1.3 47.69 

46 

 النمو مظاهرب لدي املعرفة

 لطالب واملعريف اإلدراكي

 .العام التعليم مراحل

2 7.7 6 23.1 6 23.1 5 19.2 6 23.1 2.7 1.3 52.31 

47 

 املؤثرة عواملاللدي املعرفة ب

 والتطور البدين النمو عىل

 مراحل لطالب احلركي

 .العام التعليم

3 11.5 4 15.4 8 30.8 4 15.4 6 23.1 2.8 1.3 49.23 

48 

 املعلم دور مهيةلدي املعرفة بأ

 قدرات وتطوير تنمية يف

واحلركية  البدنية الطالب

 وفق واملعرفية واإلدراكية

 بكل اخلاصة النمو خصائص

 .مرحلة

2 7.7 4 15.4 7 26.9 4 15.4 8 30.8 2.5 1.3 48.46 

 

( التكرارات والنسبة املئوية 14يتضح من جدول )

حيث العارش الستجابات فئات عينة البحث لعبارات املحور 

اجتاه  وجاءت يف% ( ، 52.31% ، 47.69تراوحت ما بني ) 

ل عىل ( مما يدأعلم إىل حد ما وال أعلم بشدة وهو ) األعىلالتكرار 

 يوالت العارشتوافق إجابات عينة البحث عىل عبارات املحور 

خصائص النمو والتطور احلركي عرب مراحل احلياة  توضح

املختلفة واحتياجات كل مرحلة، مع مراعاة الربامج املالئمة لكل 

فأن  البدنية درس الرتبيةمرحلة عند تصميم اخلربة التعليمية يف 

بمظاهر النمو اإلدراكي واملعريف  املعلمني ليس لدهيم املعرفة

%( وليس لدهيم 52.31بنسبة ) لطالب مراحل التعليم العام

بنسبة  املعرفة باملفاهيم األساسية يف النمو والتطور البدين ونظرياته

املعرفة بالعوامل املؤثرة عىل النمو البدين %(وكذلك 50.77)

%(  49.23بنسبة ) والتطور احلركي لطالب مراحل التعليم العام

املعرفة بمظاهر النمو كانت اقل نسبة أن املعلمني ليس لدهيم  بينام

بنسبة  والنضج البدين واحلركي لطالب مراحل التعليم العام

لنتائج ومن خالل ما سبق من مناقشة وتفسري %(.  47.69)

خصائص النمو والتطور احلركي  توضح التيو العارش ملحورا

مع مراعاة  تياجات كل مرحلةعرب مراحل احلياة املختلفة واح

درس الربامج املالئمة لكل مرحلة عند تصميم اخلربة التعليمية يف 

( حيث 1437) العامردراسة مع  تتعارضالبدنية نجد أهنا  الرتبية

جاءت نتائج الدراسة بني درجة متوسطة ومرتفعة يف املعايري 

 املهنية الوطنية لدى املعلمني.
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 .احلادي عرش عبارات املحورل والتكرار واملتوسط احلسايب واالنحراف املعياري واألمهية النسبية املئوية  النسبةيوضح (. 15جدول )

 العبارة م
 أعلم أعلم بشده

أعلم اىل حدا 

 ما
 ال أعلم بشده ال أعلم

 ع م

 االمهية

النسبية 

 % ك % ك % ك % ك % ك %

49 
 ونظريات مبادئلدي املعرفة ب

 .الريايض النفس علم
2 7.7 4 15.4 8 30.8 5 19.2 6 23.1 2.6 1.3 50.77 

50 

 الطرق أهملدي املعرفة ب

 لتعزيز الرتبوية واألساليب

 يف للمشاركة الطالب دافعية

 .والريايض البدين النشاط

1 3.8 5 19.2 8 30.8 2 7.7 9 34.6 2.5 1.3 47.69 

51 

 العوامل أهملدي املعرفة ب

 األداء عىل املؤثرة النفسية

 .للطالب الريايض

2 7.7 5 19.2 7 26.9 4 15.4 7 26.9 2.6 1.3 50.77 

52 

 االستثارة لدي املعرفة بأثر

 والسلوك األداء عىل والقلق

 .للطالب الريايض

2 7.7 5 19.2 8 30.8 4 15.4 6 23.1 2.7 1.3 52.31 

53 

 لدي القدرة عىل حتليل

 بسلوك العالقة ذات القضايا

 النشاط ممارسة أثناء الطالب

 وكيفية البدين والريايض

 .معاجلتها

2 7.7 8 30.8 5 19.2 4 15.4 6 23.1 2.8 1.3 54.62 

 

( التكرارات والنسبة املئوية 15يتضح من جدول )

احلادي عرش  الستجابات فئات عينة البحث لعبارات املحور 

 وجاءت يف% ( ، 54.62% ، 47.69حيث تراوحت ما بني ) 

( مما يدل عىل أعلم إىل حد ما و أعلم وهو ) ىلاألعاجتاه التكرار 

 احلادي عرشتوافق إجابات عينة البحث عىل عبارات املحور 

العلوم األساسية لتخصص علم النفس الريايض  توضح يوالت

عىل فأن املعلمني لدهيم القدرة  وتوظيفها يف برامج الرتبية البدنية

ممارسة النشاط  حتليل القضايا ذات العالقة بسلوك الطالب أثناء

%( وتليها 54.62بنسبة ) البدين والريايض وكيفية معاجلتها

بأثر االستثارة والقلق عىل األداء والسلوك املعلمني معرفة 

%(. بينام جاءت التكرارات 52.31بنسبة ) الريايض للطالب

أعلم إىل حد ما وال أعلم )األعىل للمؤرشات األخرى يف اجتاه 

املعرفة بأهم العوامل النفسية ليس لدهيم بشدة( حيث أن املعلمني 

كانت  %( بينام50.77بنسبة ) املؤثرة عىل األداء الريايض للطالب

املعرفة بأهم الطرق واألساليب اقل نسبة أن املعلمني ليس لدهيم 

الرتبوية لتعزيز دافعية الطالب للمشاركة يف النشاط البدين 

من مناقشة ومن خالل ما سبق %(. 47.69بنسبة )والريايض 

العلوم األساسية  توضح التيو احلادي عرش ملحورلنتائج اوتفسري 

لتخصص علم النفس الريايض وتوظيفها يف برامج الرتبية البدنية 

( حيث 2018) العميص، عثامندراسة مع  تتعارضنجد أهنا 

حققت نتائج الدراسة درجة مرتفعة يف املعيار اخلاص باملعرفة 

 %(.84.12النسبي له ) الرياضية حيث بلغ الوزن
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 .الثاين عرش عبارات املحورل والتكرار واملتوسط احلسايب واالنحراف املعياري واألمهية النسبية النسبة املئوية يوضح (. 16جدول )

 العبارة م
 أعلم أعلم بشده

أعلم اىل حدا 

 ما
 ال أعلم بشده ال أعلم

 ع م

 االمهية

النسبية 

 % ك % ك % ك % ك % ك %

54 
 الرتبية ماهية رسأستطيع أن أف

 .وأهدافها اخلاصة البدنية
3 11.5 4 15.4 7 26.9 6 23.1 5 19.2 2.8 1.3 53.08 

55 

 برامج أمهيةلدي املعرفة ب

 لذوي البدنية الرتبية

يف  اخلاصة االحتياجات

 العقلية اإلعاقات خمتلف

 والسمعية واحلركية

 .والبرصية

3 11.5 1 3.8 8 30.8 7 26.9 6 23.1 2.5 1.3 48.46 

56 

 الرتبية برامج فذأستطيع أن أن

 عىل للمعاقني اخلاصة البدنية

 واجلامعي بام الفردي املستوى

 مع الدمج برامج ذلك يف

 .األصحاء أقراهنم

6 23.1 4 15.4 6 23.1 6 23.1 3 11.5 3.2 1.4 60.77 

57 

 إجراءات يفيةلدي املعرفة بك

 الرتبية يف والتقويم القياس

 .اخلاصة البدنية

5 19.2 3 11.5 7 26.9 6 23.1 4 15.4 3 1.4 56.92 

58 

 برامج لدي القدرة عىل تطبيق 

 لذوي البدنية الرتبية

 التعلم صعوبات

 .السلوكية واالضطرابات

6 23.1 5 19.2 7 26.9 5 19.2 2 7.7 3.3 1.3 63.85 

 

( التكرارات والنسبة املئوية 16يتضح من جدول )

الثاين عرش  فئات عينة البحث لعبارات املحور  الستجابات

 وجاءت يف% ( ، 63.85% ، 48.46حيث تراوحت ما بني ) 

( مما أعلم إىل حد ما و أعلم بشدةوهو ) األعىلاجتاه التكرار 

الثاين يدل عىل توافق إجابات عينة البحث عىل عبارات املحور 

اخلاصة  املفاهيم األساسية للرتبية البدنية توضح يوالت عرش

فأن املعلمني  ومراعاة ذلك يف برامج الرتبية البدنية اخلاصة

الرتبية البدنية لذوي صعوبات  تطبيق برامجعىل لدهيم القدرة 

%( وتليها 63.85بنسبة ) التعلم واالضطرابات السلوكية

نفذ برامج الرتبية البدنية اخلاصة للمعاقني عىل يأن يستطيع 

يف ذلك برامج الدمج مع أقراهنم  املستوى الفردي واجلامعي بام

املعرفة بكيفية إجراءات %( ولدهيم 60.77بنسبة ) األصحاء

%(  56.92بنسبة ) القياس والتقويم يف الرتبية البدنية اخلاصة

بينام جاءت التكرارات األعىل للمؤرشات األخرى يف اجتاه 

أعلم إىل حد ما وال أعلم( حيث أن املعلمني ليس لدهيم )

أمهية برامج الرتبية البدنية لذوي االحتياجات اخلاصة املعرفة ب

 يف خمتلف اإلعاقات العقلية واحلركية والسمعية والبرصية

ومن خالل ما سبق من مناقشة وتفسري %(. 48.46بنسبة )
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املفاهيم األساسية  توضح التيو الثاين عرش ملحورلنتائج ا

ية البدنية للرتبية البدنية اخلاصة ومراعاة ذلك يف برامج الرتب

 احلريب، مشعاندراسة مع نتائج  تتعارضنجد أهنا  اخلاصة

( حيث حققت نتائج الدراسة درجة مرتفعة يف املعيار 2015)

 بينام املفاهيم األساسية للرتبية البدنية اخلاصةاخلاص بمعرفة 

( 2013)دراسة احلديدي، ودهش ليه إ تاتفقت مع ما توصل

 ياضية عىل درجة متوسطة.حيث حصل فيها معيار املعرفة الر

 

 

 .الثالث عرش عبارات املحورل والتكرار واملتوسط احلسايب واالنحراف املعياري واألمهية النسبية النسبة املئوية يوضح (.  17جدول )

 العبارة م
 أعلم أعلم بشده

أعلم اىل حدا 

 ما
 ال أعلم بشده ال أعلم

 ع م

 االمهية

النسبية 

 % ك % ك % ك % ك % ك %

59 

 لدي القدرة عىل تدريس

 اجلامعية الرياضية األلعاب

 .البدنية الرتبية منهج وفق

4 15.4 3 11.5 6 23.1 0 0 12 46,2 2,5 1,6 47,69 

60 

 لدي القدرة عىل تدريس

 الفردية الرياضية األلعاب

 .البدنية الرتبية منهج وفق

4 11.5 4 15.4 5 19.2 1 3,8 12 46,2 2,4 1,5 46,15 

61 

 دي القدرة عىل تدريسل

 منهج وفق املرضب العاب

 .البدنية الرتبية

0 0 6 23.1 6 23.1 6 23.1 7 26,3 2,4 1,2 46,92 

62 

 لدي القدرة عىل تدريس

 منهج وفق البدنية التمرينات

 .البدنية الرتبية

3 11.5 5 19.2 3 11.5 2 7,7 12 46,2 2,4 1,6 46,15 

63 

لدي املعرفة بعوامل األمن 

المة التي جيب مراعاهتا والس

عند استخدام األدوات 

 والتجهيزات الرياضية.

2 7,7 4 15.4 4 15.4 2 7,7 13 50 2,2 1,4 42,31 

 

( التكرارات والنسبة املئوية 17يتضح من جدول )

الثالث عرش  الستجابات فئات عينة البحث لعبارات املحور 

 يفوجاءت % ( ، 47.69% ، 42.31حيث تراوحت ما بني ) 

( مما أعلم إىل حد ما و ال أعلم بشدةوهو ) األعىلاجتاه التكرار 

يدل عىل توافق إجابات عينة البحث عىل عبارات املحور 

املعلم الفهم التام واملعرفة  امتالك توضح يوالت الثالث عرش

الكاملة باألسس النظرية والتطبيقية لأللعاب الرياضية 

من مراعيا عوامل األوتطبيقها يف برامج الرتبية البدنية 

عىل تدريس فأن املعلمني ليس لدهيم القدرة  والسالمة

بنسبة  األلعاب الرياضية اجلامعية وفق منهج الرتبية البدنية

القدرة عىل تدريس العاب املرضب وفق %( وتليها 47.69)

عىل %(.وتليها القدرة 46.92بنسبة ) منهج الرتبية البدنية

 دية وفق منهج الرتبية البدنيةتدريس األلعاب الرياضية الفر

كانت اقل نسبة أن املعلمني ليس لدهيم  %( بينام46.92بنسبة )

املعرفة بعوامل األمن والسالمة التي جيب مراعاهتا عند 

%(. 42.31بنسبة )استخدام األدوات والتجهيزات الرياضية 

الثالث  ملحورلنتائج اومن خالل ما سبق من مناقشة وتفسري 

املعلم الفهم التام واملعرفة الكاملة  امتالك ضحتو التيو عرش



  93                                                                        مستوى توفر املعايري املهنية لدى معلمي الرتبية البدنية بمنطقة الرياض    

 

باألسس النظرية والتطبيقية لأللعاب الرياضية وتطبيقها يف 

من والسالمة نجد أهنا برامج الرتبية البدنية مراعيا عوامل األ

( 2011سليم، فداء. حسن، زمان )دراسة مع نتائج  تتعارض

الرتبية حيث اثبتت نتائج الدراسة امتالك معلمي ومعلامت 

الرياضية كفايات تدريسية لدرس الرتبية الرياضية أعىل من 

 %(. 75النسبة املحددة للمحك الفريض والبالغ )

 

 .الرابع عرش عبارات املحورل والتكرار واملتوسط احلسايب واالنحراف املعياري واألمهية النسبية النسبة املئويةيوضح (. 18جدول )

 العبارة م
 أعلم أعلم بشده

م اىل حدا أعل

 ما
 ال أعلم بشده ال أعلم

 ع م

 االمهية

النسبية 

 % ك % ك % ك % ك % ك %

64 

 يف املسامهةلدي القدرة عىل 

 املجتمع وثقافة وعي زيادة

الرتبية  بمجاالت املرتبطة

 .البدنية

3 11.5 3 11.5 5 19.2 4 15.4 10 38.5 2.4 1.4 46.15 

65 

لدي القدرة عىل القيام 

 املهارات عىل بالتدريب

 األلعاب يف الرياضية

 .املجتمع ألفراد املختلفة

2 7.7 6 23.1 5 19.2 4 15.4 8 30.8 2.6 1.4 
50 

 

66 

 أستطيع أن أصمم وأنفذ

 الصحية األنشطة برامج

 رشائح لكافة والرتوحيية

 .املجتمع

1 3.8 4 15.4 8 30.8 2 7.7 10 38.5 2.4 1.3 45.38 

67 

 ةبأنشط ساهمأستطيع أن أ

 الرتبية جمال يف جمتمعية علمية

 .املختلفة وبراجمها البدنية

1 3.8 7 26.9 6 23.1 3 11.5 8 30.8 2.6 1.3 
50 

 

68 

 القيمب لدي املعرفة 

 الوطنية واملفاهيم االجتامعية

الوسط  يف للجامعات املحركة

 املدريس. الريايض

3 11.5 5 19.2 6 23.1 2 7.7 9 34.6 2.6 1.5 50.77 

 

( التكرارات والنسبة املئوية 18من جدول ) يتضح

الرابع عرش  الستجابات فئات عينة البحث لعبارات املحور 

 وجاءت يف% ( ، 50.77% ، 45.38حيث تراوحت ما بني ) 

( مما أعلم إىل حد ما و ال أعلم بشدةوهو ) األعىلاجتاه التكرار 

يدل عىل توافق إجابات عينة البحث عىل عبارات املحور 

ارتباط جماالت ختصص الرتبية  توضح يوالت ابع عرشالر

فأن املعلمني ليس  البدنية وتطبيقاهتا يف املجتمع وحاجاته

املعرفة  بالقيم االجتامعية واملفاهيم الوطنية املحركة  لدهيم

%(  50.77بنسبة ) للجامعات يف الوسط الريايض املدريس

تمعية يف جمال بأنشطة علمية جماملسامهة عىل القدرة  موتليها عد

%( وتليها بنفس 50بنسبة ) الرتبية البدنية وبراجمها املختلفة

القدرة عىل القيام بالتدريب عىل املهارات الرياضية يف النسبة 

كانت اقل  %(. بينام50بنسبة )األلعاب املختلفة ألفراد املجتمع 

برامج  نسبة أن املعلمني ليس لدهيم القدرة عىل تصميم وتنفيذ
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بنسبة الصحية والرتوحيية لكافة رشائح املجتمع األنشطة 

لنتائج ومن خالل ما سبق من مناقشة وتفسري %(. 42.31)

املفاهيم ارتباط جماالت  توضح التيو الرابع عرش ملحورا

ختصص الرتبية البدنية وتطبيقاهتا يف املجتمع وحاجاته نجد 

( حيث جاءت نتائج 1437) العامردراسة مع  تتعارضأهنا 

سة بني درجة متوسطة ومرتفعة يف املعايري املهنية الوطنية الدرا

 لدى املعلمني.

 

 

 .اخلامس عرش عبارات املحورل والتكرار واملتوسط احلسايب واالنحراف املعياري واألمهية النسبية النسبة املئوية يوضح (. 19جدول )

 العبارة م
 أعلم أعلم بشده

أعلم اىل حدا 

 ما
 ال أعلم بشده ال أعلم

 ع م

 االمهية

النسبية 

 % ك % ك % ك % ك % ك %

69 

 املالمحب لدي املعرفة

 موسكا لنظرية األساسية

 يف التعليم ألساليب موستن

 .الرتبية البدنية

2 7.7 7 23.1 7 26.9 3 11.5 7 26.9 2.7 1.3 25.31 

70 

 األساليب أستطيع أن أوضح 

 غري واألساليب املبارشة

 رتبيةال تعليم يف املبارشة

 .البدنية

2 7.7 6 23.1 6 23.1 2 7.7 9 34.6 2.6 1.4 50 

71 

 اإلعداد قرارات أعرف

 وقرارات التنفيذ وقرارات

الرتبية  دروس يف التقويم

 .البدنية

0 0 8 30.8 4 15.4 4 15.4 9 34.6 2.4 1.3 46.92 

72 
 إلعداد الرتبوية األسسب ُملم

 .الدروس
1 3.8 7 26.9 4 15.4 3 11.5 10 38.5 2.4 1.4 46.92 

73 

 لدي القدرة عىل توضيح

 والتعلم، التدريس بني الفرق

 التي واملعايري األسس ويعرف

 طريقة ضوئها اختيار يف يتم

 املناسبة التدريس

 .للموضوعات

1 3.8 6 23.1 6 23.1 5 19.2 7 26.9 2.6 1.3 49.32 

 

( التكرارات والنسبة املئوية 19يتضح من جدول )

اخلامس عرش  فئات عينة البحث لعبارات املحور  الستجابات

 وجاءت يف% ( ، 52.31% ، 46.92حيث تراوحت ما بني ) 

( مما أعلم إىل حد ما و ال أعلم بشدةوهو ) األعىلاجتاه التكرار 

يدل عىل توافق إجابات عينة البحث عىل عبارات املحور 

أساليب التعلم املرتبطة بتدريس  توضح يوالت اخلامس عرش

املعرفة باملالمح األساسية  فأن املعلمني ليس لدهيم التخصص

 لنظرية موسكا موستن ألساليب التعليم يف الرتبية البدنية

األساليب %( وتليها يستطيع أن يوضح 52.31بنسبة )

بنسبة  املبارشة واألساليب غري املبارشة يف تعليم الرتبية البدنية
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ني التدريس القدرة عىل توضيح الفرق ب%(.وتليها 50)

والتعلم، ويعرف األسس واملعايري التي يتم يف ضوئها اختيار 

%(. 49.23بنسبة ) طريقة التدريس املناسبة للموضوعات

 الرتبوية األسسب كانت اقل نسبة أن املعلمني غري ملمني بينام

ومن خالل ما سبق من %(.  46.92بنسبة )الدروس  إلعداد

 توضح التيو مس عرشاخلا ملحورلنتائج امناقشة وتفسري 

 تتعارضأساليب التعلم املرتبطة بتدريس التخصص نجد أهنا 

( حيث 2011سليم، فداء. حسن، زمان )دراسة مع نتائج 

اثبتت نتائج الدراسة امتالك معلمي ومعلامت الرتبية الرياضية 

كفايات تدريسية لدرس الرتبية الرياضية أعىل من النسبة 

%(. وتتعارض كذلك 75غ )املحددة للمحك الفريض والبال

( التي حققت درجة مرتفعة 2015) احلريب، مشعاندراسة مع 

 .أساليب التعلم املرتبطة بتدريس التخصص ةيف معيار معرف

 

 

 .السادس عرش عبارات املحورل واملتوسط احلسايب واالنحراف املعياري واألمهية النسبية والتكرارالنسبة املئوية يوضح (. 20جدول )

 ارةالعب م
 أعلم أعلم بشده

أعلم اىل 

 حدا ما
 ال أعلم بشده ال أعلم

 ع م

 االمهية

النسبية 

 % ك % ك % ك % ك % ك %

74 
 وغايات غراضلدي املعرفة بأ

 بدنية.ال الرتبية يف التدريس
3 11.5 5 19.2 5 19.2 2 7.7 10 38.5 2.6 1.5 49.32 

75 

 لدي القدرة عىل توضيح

 البدنية الرتبية مناهج تطورات

 املعرفية األهداف جمال يف

 وكيفية واملهارية والوجدانية

 .وتطبيقاهتا صياغتها

1 3.8 5 19.2 6 23.1 2 7.7 10 38.5 2.3 1.4 43.58 

76 

 الرتبية مناهج تطوراتب ُملم

 أساليب جمال يف البدنية

 وغري املبارشة املبارشة التعليم

 الرتبية دروس يف وتطبيقاهتا

 .البدنية

3 11.5 3 11.5 7 26.9 2 7.7 10 38.5 2.5 1.5 47.69 

77 

 الرتبية مناهج تطوراتب ُملم

 تقنيات جمال يف البدنية

 ودجمها يف التعليم ووسائل

 .البدنية الرتبية برامج

2 7.7 5 19.2 6 23.1 0 0 12 46.2 2.4 1.5 46.15 

78 

 الرتبية مناهج تطوراتب ُملم

 أساليب جمال يف البدنية

 برامج الرتبية يف التقويم

 .البدنية

2 7.7 4 15.4 5 19.2 3 11.5 11 42.3 2.3 1.4 44.62 

79 

 لدي القدرة عىل تصميم

 تدريسية ومشكالت أنشطة

 الطالب خالهلا من يامرس

 .تفكري متنوعة مهارات

0  0 7 26.9 7 26.9 2 7.7 9 34.6 2.5 1.3 47.69 
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  (. 20جدول )تابع 

 العبارة م

 أعلم أعلم بشده
لم اىل أع

 حدا ما
 ال أعلم بشده ال أعلم

 ع م

 االمهية

النسبية 

% 
 % ك % ك % ك % ك % ك

80 

 لدي القدرة عىل تشجيع

 توجهاهتم حتديد عىل الطالب

 البدنية وميوهلم وهواياهتم

 عىل والرياضية والعمل

 بالطريقة وتعديلها تنميتها

 املناسبة.

4 15.4 5 19.2 4 15.4 3 11.5 9 34.6 2.7 1.6 51.54 

 

( التكرارات والنسبة املئوية 20يتضح من جدول )

السادس عرش الستجابات فئات عينة البحث لعبارات املحور 

 وجاءت يف% ( ، 51.54% ، 43.85حيث تراوحت ما بني ) 

( مما أعلم إىل حد ما و ال أعلم بشدةوهو ) األعىلاجتاه التكرار 

بارات املحور يدل عىل توافق إجابات عينة البحث عىل ع

قضايا التدريس، وتطورات  توضح يوالت السادس عرش

املناهج يف ختصصه والتي تساعده لتعليم الطالب حمتوى مادة 

القدرة عىل تشجيع  فأن املعلمني ليس لدهيم الرتبية البدنية

الطالب عىل حتديد توجهاهتم وهواياهتم وميوهلم البدنية 

 ها بالطريقة املناسبةوالرياضية والعمل عىل تنميتها وتعديل

املعرفة بأغراض وغايات التدريس %( وتليها 51.54بنسبة )

%( تليها أن املعلمني غري 49.23بنسبة ) يف الرتبية البدنية

بتطورات مناهج الرتبية البدنية يف جمال أساليب التعليم ُملمني 

 املبارشة وغري املبارشة وتطبيقاهتا يف دروس الرتبية البدنية

القدرة عىل %( وبنفس النسبة ليس لدهيم 47.69بنسبة )

امرس من خالهلا الطالب تصميم أنشطة ومشكالت تدريسية يُ 

كانت اقل  %( بينام47.69بنسبة ) مهارات تفكري متنوعة

القدرة عىل توضيح تطورات نسبة أن املعلمني ليس لدهيم 

مناهج الرتبية البدنية يف جمال األهداف املعرفية واملهارية 

%(.  43.85بنسبة )انية وكيفية صياغتها وتطبيقاهتا والوجد

السادس  ملحورلنتائج اومن خالل ما سبق من مناقشة وتفسري 

قضايا التدريس، وتطورات املناهج يف  توضح التيوعرش 

ختصصه والتي تساعده لتعليم الطالب حمتوى مادة الرتبية 

 (2015) احلريب، مشعاندراسة مع  تتعارضالبدنية نجد أهنا 

قضايا التدريس، التي حققت درجة مرتفعة يف معيار 

الرتبية البدنية. وتتعارض كذلك مع  وتطورات املناهج يف

( حيث اثبتت 2011سليم، فداء. حسن، زمان )دراسة نتائج 

نتائج الدراسة امتالك معلمي ومعلامت الرتبية الرياضية 

كفايات تدريسية لدرس الرتبية الرياضية أعىل من النسبة 

 %(. 75حددة للمحك الفريض والبالغ )امل
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 .السابع عرش عبارات املحورل والتكرار واملتوسط احلسايب واالنحراف املعياري واألمهية النسبية النسبة املئوية يوضح (. 21جدول )

 العبارة م
 أعلم أعلم بشده

أعلم اىل حدا 

 ما
 ال أعلم بشده ال أعلم

 ع م
 االمهية

 النسبية %
 % ك % ك % ك % ك % ك

81 

 التعلم أساليبلدي املعرفة ب

 واملامرسة والتباديل باألمر

والتطبيق  الذايت والتطبيق

 املستويات متعدد الذايت

 الرتبية دروس يف وتطبيقاهتا

 أساليب التعلم كأحد البدنية

 .البدنية الرتبية يف املبارشة

2 7.7 7 26.9 5 19.2 1 3.5 10 38.5 2.6 1.5 
 50 

 

82 

 التعلم ساليباملعرفة بأ لدي

 املوجة باالكتشاف

 وحل املتعدد واالكتشاف

 الفردي املشكلة والربنامج

 يف وتطبيقاهتا الذايت والتعليم

كأحد  البدنية الرتبية دروس

 املبارشة غري التعليم أساليب

 .البدنية الرتبية يف

2 7.7 6 23.1 5 19.2 0 0 12 46.2 2.4 1.5 46.92 

83 

 وأهداف نيةبلدي املعرفة ب

 البدين التطور ووصف

 واملعريف واملهارى

 من أسلوب والوجداين لكل

 املبارشة التعليم أساليب

 الرتبية يف املبارشة وغري

 .البدنية

0 0 7 26.9 3 11.5 9 34.6 6 32.1 2.4 1.2 46.92 

 

( التكرارات والنسبة املئوية 21يتضح من جدول )

السابع عرش املحور الستجابات فئات عينة البحث لعبارات 

اجتاه  وجاءت يف% ( ، 50% ، 46.92حيث تراوحت ما بني ) 

( مما يدل عىل توافق أعلم و ال أعلم بشدةوهو ) األعىلالتكرار 

وهي  السابع عرشإجابات عينة البحث عىل عبارات املحور 

املعلم يوضح أهم طرق تدريس الرتبية البدنية واختيار أنشطة 

فأن املعلمني ليس  ة من مصادر متنوعةالتعليم ملحتوى املاد

املعرفة بأساليب التعلم باألمر والتباديل واملامرسة  لدهيم

والتطبيق الذايت والتطبيق الذايت متعدد املستويات وتطبيقاهتا يف 

دروس الرتبية البدنية كأحد أساليب التعلم املبارشة يف الرتبية 

التعلم املعرفة بأساليب %( وتليها 50بنسبة ) البدنية

باالكتشاف املوجة واالكتشاف املتعدد وحل املشكلة 

والربنامج الفردي والتعليم الذايت وتطبيقاهتا يف دروس الرتبية 

 البدنية كأحد أساليب التعليم غري املبارشة يف الرتبية البدنية

املعرفة ببنية وأهداف ووصف % ( وكذلك 46.92بنسبة )

لوجداين لكل أسلوب من التطور البدين واملهارى واملعريف وا

بنفس  أساليب التعليم املبارشة وغري املبارشة يف الرتبية البدنية

ومن خالل ما سبق من مناقشة وتفسري % (. 46.92النسبة  )
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املعلم يوضح تنص عىل أن  يالسابع عرش والت ملحورلنتائج ا

أهم طرق تدريس الرتبية البدنية واختيار أنشطة التعليم 

مع نتائج  تتعارضن مصادر متنوعة نجد أهنا ملحتوى املادة م

( يف املعيار اخلاص بتنفيذ حصة 2018العميص، عثامن )دراسة 

الرتبية البدنية حيث أهنا حققت درجة مرتفعة وتتعارض 

( التي حققت درجة 2015) احلريب، مشعاندراسة كذلك مع 

أساليب التعلم املرتبطة بتدريس  ةمرتفعة يف معيار معرف

 التخصص.

 

 .الثامن عرش عبارات املحورل والتكرار واملتوسط احلسايب واالنحراف املعياري واألمهية النسبية النسبة املئوية يوضح (. 22جدول )

 العبارة م
 أعلم أعلم بشده

أعلم اىل حدا 

 ما
 ال أعلم بشده ال أعلم

 ع م

 االمهية

النسبية 

 % ك % ك % ك % ك % ك %

84 

 املؤثرة لعوامللدي املعرفة با

 التدريس أساليب اختيار عىل

 حيث من املرتبطة باملعلم

 والثقافية العلمية قدرته

 والفنية وعالقته والرتبوية

 به ثقتهم ومدى بالطالب

 .معه للتفاعل وقابليتهم

3 11.5 4 15.4 4 15.4 4 15.4 10 38.5 2.4 1.5 46.92 

85 

 املؤثرة لعوامللدي املعرفة با

 لتدريسا أساليب اختيار عىل

 حيث بالطالب من املرتبطة

 واستعدادهم قدراهتم

 واهتاممهم وحاجاهتم

 و باملادة الدراسية وعالقتهم

 السلبية أو اإلجيابية ميوهلم

 الفصل يف وعددهم نحوها

 .الدرايس

1 3.8 7 26.9 5 19.2 3 11.5 9 34.6 2.5 1.4 48.46 

86 

 العوامل لدي القدرة عىل فهم

 ليبأسا اختيار يف املؤثرة

 املرتبطة باملدرسة التدريس

 التعليمية املرحلة حيث من

 .البرشية واملادية وإمكانياهتا

0 0 7 26.9 7 26.9 2 7.7 9 34.6  2.5 1.3 47.69 

87 

 لدي القدرة عىل معرفة وفهم 

 اختيار عىل املؤثرة العوامل

 املرتبطة التدريس أساليب

 موضوعه حيث بالدرس من

 ةاملهاري اخلاصة وأهدافه

 واملعرفية والبدنية

 .والوجدانية

3 11.5 6 23.1 3 11.5 4 15.4 9 34.6 2.6 1.5 
50 
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  (. 22جدول )تابع 

 العبارة م
 أعلم أعلم بشده

أعلم اىل حدا 

 ما
 ال أعلم بشده ال أعلم

 ع م

 االمهية

النسبية 

 % ك % ك % ك % ك % ك %

88 

 لدي القدرة عىل معرفة

 ختيارا عىل املؤثرة العوامل

 املرتبطة التدريس أساليب

 توقيت حيث بالزمن من

 احلصة وتوقيت الدراسة

 .الدراسية احلصة وزمن

1 3.8 7 26.9 5 19.2 2 7.7 10 38.5 2.5 1.4 47.69 

 

( التكرارات والنسبة املئوية 22يتضح من جدول )

عرش  ناملحور الثامالستجابات فئات عينة البحث لعبارات 

اجتاه  وجاءت يف% ( ، 50% ، 46.92)  حيث تراوحت ما بني

( مما يدل عىل توافق أعلم و ال أعلم بشدةوهو ) األعىلالتكرار 

 يوالت الثامن عرشإجابات عينة البحث عىل عبارات املحور 

اختيار اسرتاتيجيات متنوعة ملساعدة الطالب يف حتقيق  توضح

 وفهم للعواملمعرفة  فأن املعلمني ليس لدهيم أهداف التعلم

املؤثرة عىل اختيار أساليب التدريس املرتبطة بالدرس من 

حيث موضوعه وأهدافه اخلاصة املهارية والبدنية واملعرفية 

املعرفة بالعوامل املؤثرة عىل % ( وتليها 50بنسبة ) والوجدانية

اختيار أساليب التدريس املرتبطة بالطالب من حيث قدراهتم 

قتهم باملادة الدراسية واستعدادهم وحاجاهتم واهتاممهم وعال

و ميوهلم اإلجيابية أو السلبية نحوها وعددهم يف الفصل 

القدرة عىل معرفة العوامل %( تليها 48.46بنسبة ) الدرايس

املؤثرة عىل اختيار أساليب التدريس املرتبطة بالزمن من حيث 

بنسبة  توقيت الدراسة وتوقيت احلصة وزمن احلصة الدراسية

أقل نسبة يف اجتاه تكرار )أعلم إىل حد % ( ثم جاءت 47.69)

املعرفة بالعوامل ما ، وال أعلم بشدة( أن املعلمني ليس لدهيم 

املؤثرة عىل اختيار أساليب التدريس املرتبطة باملعلم من حيث 

قدرته العلمية والثقافية والرتبوية والفنية وعالقته بالطالب 

% (. 46.92بنسبة  ) ومدى ثقتهم به وقابليتهم للتفاعل معه

 نالثام ملحورلنتائج اومن خالل ما سبق من مناقشة وتفسري 

اختيار اسرتاتيجيات متنوعة ملساعدة توضح  يعرش والت

مع نتائج  تتعارضالطالب يف حتقيق أهداف التعلم نجد أهنا 

( يف املعيار اخلاص بالتخطيط 2018العميص، عثامن )دراسة 

ت درجة مرتفعة حيث لتطوير الرتبية الرياضية حيث أهنا حقق

%( ومعيار ختطيط تعليم الرتبية 78.24بلغ الوزن النسبي )

 %(.  72.73الرياضية بوزن نسبي بلغ )

 

 .التاسع عرش عبارات املحورل والتكرار واملتوسط احلسايب واالنحراف املعياري واألمهية النسبية النسبة املئوية يوضح (. 23جدول )

 العبارة م
 أعلم أعلم بشده

لم اىل حدا أع

 ما
 ال أعلم بشده ال أعلم

 ع م

 االمهية

النسبية 

 % ك % ك % ك % ك % ك %

89 

 املتعلقة األبحاث عىل طلعأ

 والعقبات اخلاطئة باملدركات

 عملية التعلم تعوق التي

 .معاجلتها وأساليب للطالب

2 7.7 8 30.8 7 26.9 6 23.1 2 7.7 3.1 1.1 59.23 



   بدنيةجملة علوم الرياضة والرتبية ال                                                                                                       100

 .التاسع عرش عبارات املحورل والتكرار واملتوسط احلسايب واالنحراف املعياري واألمهية النسبية بة املئوية النسيوضح (. 23جدول )

 العبارة م
 أعلم أعلم بشده

أعلم اىل حدا 

 ما
 ال أعلم بشده ال أعلم

 ع م

 االمهية

النسبية 

 % ك % ك % ك % ك % ك %

90 

 لدي القدرة عىل معرفة وفهم 

 مصغرة حاثأب إجراء كيفية

 لدراسة الطالب مع بالتعاون

 وتعلم تعليم وتطوير أساليب

 .البدنية الرتبية

2 7.7 6 23.1 8 30.8 4 15.4 5 19.2 2.8 1.3 54.62 

91 

 لدي القدرة عىل حتليل

 مناهج يف احلديثة االجتاهات

 .البدنية الرتبية تدريس وطرق

1 3.8 6 23.1 9 34.6 4 15.4 5 19.2 2.8 1.2 53.08 

92 

 القائمة املشاريع أهم أعرف

 البدنية للرتبية لتطوير

 .منها الوطنية وبخاصة

2 3.8 6 23.1 7 26.9  3 11.5 9 34.6 2.5 1.3 
50 

 

 

( التكرارات والنسبة املئوية 23يتضح من جدول )

املحور التاسع الستجابات فئات عينة البحث لعبارات 

اءت وج( ، %59.23،  %50حيث تراوحت ما بني )عرش 

( مما أعلم و أعلم إىل حد ماوهو ) األعىلاجتاه التكرار  يف

يدل عىل توافق إجابات عينة البحث عىل عبارات املحور 

ألبحاث املعارصة لاملعلم  معرفة توضح يوالت التاسع عرش

املرتكزة عىل التدريس الفعال باإلضافة إىل معرفته 

تعلم لدى باألبحاث املتعلقة باملفاهيم اخلاطئة ومعوقات ال

 األبحاث عىل واطالعمعرفة  فأن املعلمني لدهيم الطالب

عملية  تعوق التي والعقبات اخلاطئة باملدركات املتعلقة

%( 59.23بنسبة ) معاجلتها وأساليب للطالب التعلم

إجراء أبحاث مصغرة  وفهم كيفيةالقدرة عىل معرفة وتليها 

وتعلم  بالتعاون مع الطالب لدراسة وتطوير أساليب تعليم

%(، كام أن لدى املعلمني 54.62بنسبة ) الرتبية البدنية

عىل حتليل االجتاهات احلديثة يف مناهج وطرق القدرة 

%( ثم جاءت أقل 53.08بنسبة ) تدريس الرتبية البدنية

نسبة يف اجتاه تكرار )أعلم إىل حد ما ، وال أعلم بشدة( أن 

وير للرتبية أهم املشاريع القائمة لتطاملعلمني ال يعرفون 

ومن خالل ما % (.50بنسبة )  البدنية وبخاصة الوطنية منها

 يالتاسع عرش والت ملحورلنتائج اسبق من مناقشة وتفسري 

ألبحاث املعارصة املرتكزة عىل لاملعلم  توضح معرفة

التدريس الفعال باإلضافة إىل معرفته باألبحاث املتعلقة 

نجد أهنا  الطالبباملفاهيم اخلاطئة ومعوقات التعلم لدى 

دراسة احلديدي. ودهش ليه إ تاتفقت مع ما توصل

( حيث حصل فيها معيار املعرفة عىل درجة 2013)

 متوسطة.

هل توجد فروق ذات داللة  ولإلجابة عىل السؤال الثاين:

املعايري املهنية  إحصائية بني معلمي الرتبية البدنية يف درجة توفر

 لدهيم وفًقا لسنوات اخلربة؟

ساب حتليل التباين األحادي وقيمة ف ملعرفة الفروق تم ح

 .اإلحصائية حسب املؤهل العلمي
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 (.   يوضح حتليل التباين االحادي قيمة ف ملعرفة الفروق 24جدول )

 .العلمي املؤهلاالحصائية حسب                            

 املتغري
جمموع 

 املربعات

درجة 

 احلرية

متوسط 

 املربعات

قيمة 

 ف
 الداللة

بني 

 املجموعات
12.54 2 6.27 

12.3

9* 
داخل  0.01

 املجموعات
11.14 22 0.50 

  24 23.68 الكيل

 (  0.01*دال احصائيا عند ) 

 

( وهي دالة 12.39( قيمة ف )24يوضح اجلدول )

( يف املؤهل العلمي لعينة 0.01احصائيا عند مستوى )

لمني الرتبية البدينة، الدراسة لتوفري املعايري املهنية لدى مع

( أقل فرق (Lsdوملعرفة الفروق بني املتوسطات تم استخدام 

 معنوي بني املتغريات.

 

 (. يوضح حتليل التباين االحادي قيمة ف ملعرفة الفروق 25جدول )

 .العلمي املؤهلاالحصائية حسب                           

 دكتوراه ماجستري بكالوريوس متوسط املتغري

 * *  3.45 الوريوسبك

    2.16 ماجستري

    1.71 دكتوراه

 

( ان الفروق الدالة احصائيا يف 25يتضح من اجلدول )

املعايري املهنية ملعلمي الرتبية البدنية حسب املؤهل العميل 

لصالح احلاصلني عىل درجة البكالوريوس. بينام ال توجد 

ري فروق دالة احصائيا بني احلاصلني عىل درجة ماجست

 ودكتوراه.

( 1437وتتعارض تلك النتيجة مع نتائج دراسة العامر )

والتي أكدت عىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى 

 عينة البحث من املعلمني تبعا الختالف املؤهل العلمي.

هل توجد فروق ذات داللة  ولإلجابة عىل السؤال الثالث:

توفر املعايري املهنية  يف درجةإحصائية بني معلمي الرتبية البدنية 

 وفقًا للمؤهل العلمي؟لدهيم 

تم حساب حتليل التباين األحادي وقيمة ف ملعرفة الفروق 

 اإلحصائية حسب اخلربة.

 

(. يوضح حتليل التباين االحادي قيمة ف ملعرفة الفروق 26جدول )

 .ربةاخلاالحصائية حسب 

 املتغري
جمموع 

 املربعات

درجة 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 الداللة قيمة ف

بني 

 املجموعات
10.40 3 3.46 

5.48*
داخل  0.01 

 املجموعات
13.28 21 0.63 

  24 23.68 الكيل

 (  0.01*دال احصائيا عند ) 

 

( وهي دالة 5.48( قيمة ف )26يوضح اجلدول )

( يف اخلربة لعينة الدراسة لتوفري 0.01احصائيا عند مستوى )

ني الرتبية البدينة، وملعرفة الفروق بني املعايري املهنية لدى معلم

 .( أقل فرق معنوي بني املتغريات(Lsdاملتوسطات تم استخدام 

 

 (. يوضح حتليل التباين االحادي قيمة ف ملعرفة الفروق 27جدول )

 .االحصائية حسب اخلربة                          

 متوسط املتغري

ن 
ل م

أق
ت 5

سنوا
 

5 
– 

1
0

ت 
سنوا

 

1
1

 
– 

1
5

 
س

نة
 

ن 
اكثر م

1
5

 

سنة
 

 5أقل من 

 سنوات
3.23    

 

5 – 10 

 سنوات
3.23    

 

    4.06 سنة 15 – 11
 

 15اكثر من 

 سنة
2.60 * * * 
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( ان الفروق الدالة احصائيا يف 27يتضح من اجلدول )

املعايري املهنية ملعلمي الرتبية البدنية حسب اخلربة تقع لصالح 

اجلدول عدم وجود سنة حيث يوضح  15االقل خربة من 

فروق دالة احصائية يف السنوات االوىل من التدريس 

والسنوات العرشة االوىل وبينام بينهم وبني السنوات االكثر 

 توجد الفروق لصالح السنوات األقل.  

( 1437وتتعارض تلك النتيجة مع نتائج دراسة العامر )

والتي أكدت عىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى 

 نة البحث من املعلمني تبعا لعدد سنوات اخلربة.عي

 

  والتوصياتاإلستخالصات 

قام الباحثان بوضع النتائج التي توصلوا إليها من عرض 

نتائج البحث ومناقشتها وتفسريها يف صورة عدد من 

 لتحقيقها،اإلستخالصات حتقق األهداف التي سعي البحث 

صات التي اإلستخال عىلكام وضع عدد من التوصيات بناء 

 توصل إليها.  

 

  إستخالصات البحث

معلمي الرتبية البدنية مل حيققوا املعايري املهنية وخاصة  -1

يف قضايا التدريس وتطوير املناهج التي تساعد يف تعليم 

الطالب حمتوى مادة الرتبية البدنية واملامهم باملفاهيم األساسية 

لفعال ومعوقات للرتبية البدنية اخلاصة وبراجمها والتدريس ا

 التعلم لدى الطالب.

 وامليكانيكا احلركة لتخصص علم األساسية االملام بالعلوم -2

 لقواننيالرتبية البدنية، لدهيم املعرفة با برامج يف احليوية وتوظيفها

وتصنيف  اإلنسان جسم بحركة املرتبطة األساسية الفيزيائية

 .احليوية امليكانيكا ألسس وفقااحلركات الرياضية 

 التهيئة لتخصص أسس األساسية االملام بالعلوم -3

 الرتبية البدنية والقدرة عىل برامج يف البدنية وتوظيفها واللياقة

املعملية وامليدانية الالزمة لقياس وتقييم  إجراء االختبارات

 .مستوى اللياقة البدنية ملختلف األغراض الصحية واملهارية

عايري املهنية ملعلمي توجد فروق دالة احصائيا يف امل -4

الرتبية البدنية حسب املؤهل العميل لصالح احلاصلني عىل 

 درجة البكالوريوس.

يف املعايري املهنية ملعلمي  احصائياتوجد فروق دالة   -5

 15الرتبية البدنية حسب اخلربة تقع لصالح االقل خربة من 

 سنوات. 5سنوات وأقل من  10-5سنة يليهم من 

 

  التوصيات

 لعدم حتقق أكثر املعايري املهنية فينبغي مراعاة ما ييل: نظراً 

لأللعاب الرياضية . االهتامم باألسس النظرية والتطبيقية 1

عوامل االمن  والرتكيز عىليف برامج الرتبية البدنية  ااهتوتطبيق

 والسالمة.

. االهتامم يف برامج إعداد معلم الرتبية البدنية بالعلوم 2

 غذية وتوظيفها يف برامج الرتبية البدنية. األساسية لتخصص الت

. االهتامم يف برامج إعداد معلم الرتبية البدنية بمحاور 3

 البدنية. الرتبية برامج توظيفها يف وكيفيةككل  ةاملعايري املهني

. االهتامم باإلعداد املهني عىل رأس العمل وعقد 4

ما هو الدورات املستمرة ملعلمي الرتبية البدنية ملواكبة كل 

 جديد يف جمال التخصص واالتقاء باملستوى املهني هلم.
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 واقع التعلم باخلربة العملية من وجهة نظر طالب  

 قسم الرتبية البدنية

 

 ملجد حممد سديري السديري  

  البدين والنشاط الرياضة علوم كلية – البدنية الرتبية بقسم مساعد أستاذ

 سعود امللك جامعة 

 

 (م31/1/2019م  ؛   وقبل للنرش يف 4/11/2018)قدم للنرش يف  

 

 .الطالب ، العملية اخلربة ،التعلم  فتاحية:الكلامت امل

هتدف هذه الدراسة إىل التعرف عىل واقع مقررالتعلم باخلربة العملية و مدى استفادة  ملخص البحث:

طالب قسم الرتبية البدنية بكلية علوم الرياضة و النشاط البدين جامعة امللك سعود من جتربتهم امليدانية من 

( طالبا، واستخدم الباحث 117و بلغت عينة الدراسة )وجهة نظرهم، و عالقتها باالعداد األكاديمي، 

املنهج الوصفي و قد توصلت الدراسة إىل أن املحور  اإلكاديمي  جاء يف الدرجة األوىل بدرجة  جيد جدا من 

االستفادة، واتفقت عينة الدراسة عىل أن الطالب املتدرب حيتاج إىل قدرات بدنية ومهارات رياضية تساعده 

موذج الصحيح أمام الطالب ، جاء املحور  الشخيص و االجتامعي يف الرتتيب الثاين بدرجة  عىل تقديم الن

جيدة من االستفادة، و اتفقت عينة الدراسة عىل الدور اإلجيايب الذي يقوم به أستاذ مقرر التعلم باخلربة  يف 

توسطة من االستفادة، مساعدة الطالب، جاءت املحاور اإلداري و  التخصيص يف الرتتيب الثالث بدرجة م

اتفقت عينة الدراسة عىل الدور اإلجيايب للمعلم املتعاون يف دعمه لقرارات الطالب املتدرب  اخلاصة بحفظ و

خربات طالب النظام، توجد عالقة متوسطة طردية بني املقررات األكاديمية لأللعاب اجلامعية الرياضية و

ي ، التخصيص، اإلدراي(.كام توجد عالقة ضعيفة  بني األلعاب التعلم باخلربة العملية يف حماور) التطبيق

الرياضية الفردية  و حماور الدراسة ، استفاد الطالب املعلم  من جتربة مقرر التعلم باخلربة العملية  املرتبطة 

هم التوصيات إىل  رضورة التنسيق بني اجلهات أشارت أو باجلوانب )الشخيص االجتامعي ، األكاديمي(.

املؤسسة املستضيفة ، املعلم املتعاون، الطالب( يف اختيار مدارس ذات اإلمكانات  ية )أستاذ املقرر،املعن

 .املناسبة لتطبيق الطالب املقرر

 

  

 (هـ1441/م2020جامعة امللك سعود، الرياض ) ، 129 -105، ص ص 2ع، 4م، علوم الرياضة والرتبية البدنيةجملة 
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The reality of learning with practical experience from the viewpoint of students 
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Keywords: Learning, work experience, students. 

Abstract: This study aims to identify the reality of the course of learning with practical experience and the 
extent to which students of the Department of Physical Education at the College of Sports Science and 
Physical Activity benefit from King Saud University from their field experience from their point of view, 
and their relationship to academic preparation, and the study sample reached (117) students, and the 
researcher used the curriculum Descriptive and the study concluded that the academic axis came in the first 
degree with a very good degree of benefit, and the study sample agreed that the trainee student needs 
physical capabilities and mathematical skills that help him to provide the correct model in front of students, 
the personal and social axis came in the second order I have a good degree of benefit, and the study sample 
agreed on the positive role played by a professor of learning with experience in helping the student, the 
administrative and specialist axes came in the third order with an average degree of benefit, and the study 
sample agreed on the positive role of the teacher cooperating in supporting the student’s decisions The 
trainee in maintaining the system, there is an intermediate direct relationship between the academic courses 
of team sports and the experiences of students learning with practical experience in (practical, specialized, 
and administrative) axes. There is also a weak relationship between individual sports and study axes, the 
student benefited from pain Knowledge from the experience of the course of learning with practical 
experience related to the aspects (social, academic, personal). The most important recommendations 
indicated the necessity of coordination between the concerned authorities (course professor, host institution, 
collaborating teacher, and student) in choosing schools with appropriate capabilities to implement the 
students of the course. 
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  املقـــدمــة

مرت عىل اإلنسانية يف تارخيها حقب من التطورات 

الفكرية التي حدت باملفكرين إىل إعادة النظر يف وضع وتصور 

ف، وكان من الطريقة األمثل لتعلم اإلنسان واكتسابه املعار

أسبق املفكرين يف تفعيل التعلم الذايت لتطوير سلوك اإلنسان 

)جون جاك روسو(، الذي قامت نظريته الرتبوية عىل  ومعارفه

خالل للمتعلم فرص الوصول إىل املعارف من  أن يوفر

)فروبل( يف دعوته إىل  نظريةالتجربة، ومن ثم طور هذه ال

من ة بالتعلم الكثر . كام شغلت عالقة اخلربالتعلم باللعب

  John Dewey, Kurt Lewin , Jean)نهمعلامء النفس والرتبية م

(Piaget and David Kolb ،  حيث بدأ االهتامم هبا خالل القرن

اخلربة  "خالل كتابه )جون ديوي( من املايض من قبل 

حني نادى بأن تكون اخلربة أساسًا ( Dewey,1938) "والتعليم

تقلت وظيفة املدرسة من تلقني املعارف للتعليم و من ثم إن

املرتبطة باملقررات املدرسية اىل هتيئة الظروف إلكتساب 

و يؤكد ديوي عىل الصلة الوثيقة بني اخلربة  ،اخلربات اجلديدة

و التجريب، فالتعلم يف نظره ما هو إال ثمرة التجريب املستمر 

ملية ن الطفل من التعاطي االجيايب مع املواقف العالذي يمك  

 .التي تعدل من سلوكه

( إىل أن 1977)قورة، نقال عن   (1954يشر) ديوي، كام 

، أو عملية تفاعل  تأثر وتأثر بني الفرد وبيئتههي عملية الاخلربة 

نشيط بينه وبني مكوناهتا، وما يواجهه من مواقف وظروف، أو 

مشكالت أو أشخاص ليحدث نوعًا من التوافق يف شتى أشكاله 

عقيل منه أو النفيس أو اإلجتامعي لتحدث مواءمة بني سواًء ال

سلوكه ونموه، واخلربة عىل هذا األساس تكون ذات جماالت 

ولكي تكون اخلربة ، متعددة تتأثر بالبيئة وبخصائص الفرد نفسه

مفيدة و ذات مدلول تربوي ينبغي أن تقود إىل مزيد من اخلربات 

 .التعلم مما يضمن استمرارية عملية

 

املقصود باخلربة ليس ( عىل أنه 2004قليدة ) كدويؤ

الرتبوية هنا ما حتتويه من معلومات ومعارف وأنواع من 

األنشطة التي يقوم هبا املتعلم فقط، ولكنها تتمثل يف عملية 

التفاعل التي حتدث بني الفرد و البيئة املحيطة به واملتمثلة يف 

 .املواقف التعليمية املتعددة

( نقال عن 2011عبدالوهاب،)عبدالقادر  ويؤكد

أن اخلربة خربات (  (Johnson,1990و  1999))عبداحلميد،

إىل أن التعلم يكون أفضل حني يندمج  مماثلة. ويشر كذلك

املعرفة بنفسه، و يصل   . الشخص يف خربة التعلم ليكتشف

التعلم إىل ذروته عندما يكون املتعلم حرًا يف وضع أهداف 

 ويستمر يف حتقيق أهدافه. تعلمه، وأن يتابع بنشاط

وآخرون  Freire"  "و فريري  " Mezirow "ويرى  ميزيرو  

( أن قلب كل تعلم يكمن يف 1983نقال عن) جربائيل بشارة ،

، كام  "طريقة تعلمنا للخربة وخاصة رد فعلنا النقدي للخربة 

أن التعلم يمثل دورة متكاملة تبدأ من اخلربة مرورا برد الفعل 

السلوك و الذي يصبح بحد ذاته جتربة ملموسة لرد ثم تنتهي ب

الفعل. ويرجع بعض العلامء عملية التعلم اجليد إىل مدى ربط 

( 2000املعارف النظرية بالتطبيق العميل، حيث  يؤكد قنديل )

عىل رضورة قيام طالب التعلم باخلربة املبارشة بزيارات 

 متكررة للمدارس قبل خروجهم للرتبية امليدانية.

مدرسة التعلم ( و آخرون أن 2007) Marrie  ترىكام

باخلربة ال تنظر للمعرفة عىل أهنا جسم مستقل، بل ترى أن 

املعرفة تتكون وُيعاد تكوينها َلَدْينا يف عملية مستمرة اسمها 

 كام يتم  (.A process to be created and recreatedالتعلم )

تسبناها من موقف تكوين املعرفة بواسطة حتويل اخلربة التي اك

و  ،تتخذ شكال آخر يعيننا عىل التعامل مع مواقف أخرىلما، 

التعلم عملية متكاملة من التأقلم مع العامل  ُتْوَلد من اخلربة 

د املعرفة  .وُتَولِّ

رئيس قطاع  Schleicher, 2018)وقد أوضح شاليكر)
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واملسؤول عن الرتبية بمنظمة التعاون األقتصادي و التنمية 

الرئيس لقياس جودة  الدويل عترب املعيارتالتي   بيسا اتاختبار

أن إعداد املعلم ال بد أن  ،األنظمة التعليمية يف البلدان املختلفة

يتضمن معرفة بالتخصص و بطرق تدريسه و بخصائص 

إعداد املعلم بطبيعتها تتطلب املتعلمني، مؤكدا عىل أن برامج 

تكثف اجلانب امليداين حتى يتخرج الطالب املعلم وهو يف 

مستوى مهني عال متسلح بمخزون واسع من التجارب و 

 املشاهدات و املشاركات الفاعلة.

و يرى الباحث أن التعلم باخلربة  ركن أسايس يعتمد عىل 

ه أمهية كربى يف اخلربة امليدانية  يف برنامج إعداد املعلمني، و ل

تطبيق الطالب املتدرب  ملا تعلمه من نظريات و مبادئ اإلعداد 

املهني و التخصيص، كام يعمل برنامج التعلم باخلربة  عىل تنمية 

اجتاهات إجيابية نحو مهنة التدريس بام يعزز احلافز للعطاء و 

التغلب عىل التحديات. و قد اشارت العديد من الدراسات 

كيز عىل املشكالت التي تعوق عملية تطبيق إىل أمهية الرت

الطالب  للخربة امليدانية يف املؤسسة املستضيفة. و يؤكد كال 

( 2017(،) سديري،2017)العبيس،، Schleicher,2018)من )

((Goldhaber,2016( ،(2011,Kecik  ، (،Thomson)،2003)  ،

عىل رضورة  حتسني جودة التعليم و  تكثيف  اجلوانب 

ية امليدانية و تصميم عدد من املواقف التدريبية املبنية التطبيق

عىل حماكاة مواقف أو مشاهد تطبيقية ختدم العملية التعليمية ، 

و ذلك إلعداد املعلم اجليد الذي يصنع الفرق يف تعلم الطالب 

. كام اشارت إىل وجود صعوبات  متنوعة يف برنامج هتيئة 

خلربة امليدانية ، نذكر منها الطالب املتدربني لنشاطات التعلم با

عدم توجيه املعلم املتعاون  للطالب املتدربني ، و نقص "

إمكانات املؤسسة التعليمية، وعدم إدراك الطالب للهيكل 

، قلة إهتامم   أثناء قيامه بواجباته املهنية اإلداري باملدرسة

املتدربني بملفات االنجاز و التقارير الدورية عن نشاطاهتم  

. مما دفع الباحث لدراسة واقع التعلم باخلربة العملية  "نيةامليدا

و اكتشاف نقاط القوة و نقاط  الضعف يف برنامج اعداد املعلم  

لتدارك النقائص  و تلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق 

 العمل.

 

  مشكلة الدراسة

من خالل دور الباحث األكاديمي و امليداين يف تدريس      

وهو من املقررات اجلديدة التي م باخلربة العملية مقرر التعل

و االرشاف عىل   أدرجت ضمن اخلطة الدراسية إلعداد املعلم

، و بناء عىل  تقارير الطالب  التي طالب برنامج الرتبية العملية

تعترب من أهم العمليات الرئيسية للتحقق من انجازات الطالب 

بات تعرقل الطالب للخربة امليدانية، اتضح أن هناك عدة صعو

املتدربني يف حتقيق أهداف التعلم باخلربة العملية امليدانية 

و هذا ما أكدته العديد من الدراسات )سديري و  املنشودة.

( ، 2007 ( ، ) املعال ،1437( ، )العبيس ،2017آخرون ،

أن معاير نشاطات (. كام 2001( ، ) املالكي ،2006)حنفي ،

أشارت إىل رضورة القيام  بدراسة أراء التعلم باخلربة العملية 

الطالب حول جتربتهم امليدانية و تقييمهم لبيئة التعلم  و للخربة 

العملية امليدانية التي عاشوها عىل أرض الواقع، و االستفادة من 

 نتائجهم يف عملية التخطيط و تطوير املقرر.

 

  تساؤالت الدراسة

 لة لتالية:مما سبق حتاول الدراسة اإلجابة عن األسئ

ما مدى استفادة طالب قسم الرتبية البدنية من  -1

بطة باجلوانب املهنية خربات مقرر التعلم باخلربة العملية املرت

، الشخصية ، االجتامعية ، التطبيقية ،التخصصية ، )اإلدارية

 االكاديمية(؟

ما مدى ارتباط اإلعداد االكاديمي باستفادة  -2

اخلربة العملية يف قسم الطالب من خربات مقرر التعلم ب

 الرتبية البدنية؟

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
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هل توجد فروق دالة احصائيا بني استفادة طالب  -3

التعلم باخلربة العملية و طالب التدريب امليداين من جتربة مقرر 

 التعلم باخلربة العملية؟

 

  أهداف الدراسة

 حتددت أهداف الدراسة يف:

ية التعرف عىل مدى استفادة طالب قسم الرتبية البدن-1

 من تطبيقه ملقرر التعلم باخلربة العملية  باملدرسة املستضيفة. 

التعرف عىل عالقة اإلعداد األكاديمي باستفادة -2

 الطالب املتدرب من خربات مقرر التعلم باخلربة العملية.

التعرف عىل مدى استفادة الطالب املعلم من اخلربات -3

 يداين.  امليدانية املبكرة  أثناء تطبيقه  للتدريب امل

 

  أمهية الدراسة

تكمن أمهية الدراسة فيام ملوضوعها من أمهية علمية و  

 التي تتمثل يف التايل: 

اإلستفادة من التغذية الراجعة و من نتائج الدراسة -1

لتفادي النقائص و الصعوبات التي تعرقل الطالب بمدرسة 

 التطبيق، مع تقديم التوصيات لالزمة لتطوير املقرر.

ة الدراسات و البحوث التي تناولت دراسة التعلم  ندر -2

باخلربة امليدانية  يف جمال الرتبية البدنية و عالقتها باالعداد 

 األكاديمي، يف حدود علم الباحث. 

 لدراسةجماالت ا

مقرر التلعم باخلربة العملية و املجال البرشي: طالب 

ملعرفة  أرائهم حول كهدف طالب مقرر التدريب امليداين 

 .التعلم باخلربة العملية

 .الرياضب كلية علوم الرياضة و النشاط البديناملجال املكاين: 

للعام الدرايس  ألولاملجال الزمني: الفصل الدرايس ا

2018-2019. 

  الدراسة مصطلحات

الطالب املعلم: هو الطالب امللتحق يف برنامج التدريب 

ن ، و يقوم بعملية امليداين يف خطة اعداد املعلم يف املستوى الثام

التدريس يف إحدى املدارس املتوسطة أو الثانوية، حتت ارشاف 

 أحد أعضاء هيئة التدريس.

الطالب التعلم باخلربة العملية: هو الطالب امللتحق يف 

برنامج التعلم باخلربة العملية يف خطة اعداد املعلم،و يتيح هذا 

يدانية يف املقرر الفرصة للطالب يف اكتساب خربة تطبيقية م

مؤسسة تعليمية  ذات عالقة باجلوانب املهنية املرتبطة 

 بالتخصص.

أستاذ املقرر: هو عضو هيئة التدريس يف القسم الذي يقوم 

 بالتدريس يف برنامج مقرر التعلم باخلرة العملية.

مقرر جديد  أدرج ضمن اخلطة  التعلم باخلربة العملية:

لب بالتعلم عن طريق الدراسية إلعداد املعلم، و يتيح للطا

اخلربة العملية من خالل تطبيق املعارف العلمية و األكاديمية 

 املكتسبة يف بيئة عمل مهنية واقعية.

املدرسة املستضيفة: هي املدرسة املتعاونة مع اجلامعة 

 لتطبيق برنامج التعلم باخلربة العملية.

املعلم املتعاون: هو املعلم الذي يقوم عىل عمليات 

 و اإلرشاد للطالب املتدرب يف املدرسة املستضيفة.  اإلرشاف

 

  الدراسات املرتبطة

 أوالً : الدراسات العربية

مشكلة الدراسة فسيعرض الباحث يف ضوء حتديد 

الدراسات التي أمكن احلصول عليها، و التي تناولت كيفية 

  اكتساب اخلربة و أثرها يف التطبيق امليداين.

أهم  "(  بعنوان: 2017دراسة  سديري و آخرون ) -1

حيث  ، "الصعوبات التي تواجه طالب التعلم باخلربة العملية

( من 59اخترت عينة البحث بالطريقة العمدية وعددهم )

 طالب مقرر التعلم باخلربة العملية يف قسم الرتبية البدنية.
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استخدم الباحثون املنهج الوصفي أسلوب املسح امليداين  

ليل األبعاد النظرية ملضامني عملية الذي ينطلق من دراسة و حت

التعلم باخلربة العملية. و من أهم ما توصلت إليه  الدراسة: 

عدم تعاون بعض املدارس يف قبول طالب التعلم باخلربة 

العملية للتطبيق لدهيم، نقص إمكانات املؤسسة التعليمية و 

تعترب كام  عدم إدراك الطالب للهيكل اإلداري باملدرسة.

التكيف مع بيئة التعلم باخلربة العملية و شعور صعوبات 

لطابور الصباح من أبرز أدائه الطالب باالرتباك خالل 

عدم كام أن صعوبات حمور اجلوانب الشخصية واالجتامعية. 

التزام بعض معلمي الرتبية البدنية بتطبيق املنهج الدرايس 

 من أبرز صعوبات حمور اجلوانب التطبيقية. مداملعت

واقع  برنامج  "( بعنوان2017لعبيس)دراسة ا -2

الرتبية العملية ضمن نشاطات اخلربة امليدانية يف جامعة طيبة  

يف ضوء معاير اهليئة الوطنية السعودية للتقويم و االعتامد 

. هتدف الدراسة إىل الكشف عن مدى حتقق "االكاديمي

 معاير اهليئة الوطنية للتقويم و االعتامد األكاديمي يف برنامج

الرتبية العملية ضمن نشاطات اخلربة امليدانية يف جامعة طيبة. 

لتحقيق هذا اهلدف استخدمت الباحثة املنهج الوصفي 

التحلييل يف إعداد و حتليل النتائج و تفسرها. تألفت عينة 

( طالبا و طالبة خترجوا من برنامج  161الدراسة من )

أن أهم  البكالوريوس و الدبلوم الرتبوي. أظهرت النتائج

جوانب القوة تكمن يف عقد لقاءات تعريفية هبدف هتيئة الطلبة 

املتدربني لنشاطات اخلربة العملية، بينام متثلت أهم نقاط 

الضعف  يف عدم تكليف املتدربني إلعداد ملفات انجاز و 

 تقديم تقارير دورية عن نشاطات اخلربة امليدانية. 

ى دراسة مستو "( بعنوان2013دراسة سديري)  -3

وعالقتها باإلعداد  للطالب املعلم  كفايات التدريس الالزمة

، هدفت الدرسة إىل التعرف عىل مدى اكتساب "األكاديمي

ملعلم الرتبية  الالزمالطالب املعلم لكفايات التدريس املهنية 

املنهج "استخدم الباحث  البدنية خالل مرحلة االعداد ، و

 نت عينة الدراسة . تكو"الوصفي التحلييل وحتليل املضمون

طالبا ، من جمتمع الدراسة  (210الطالب املطبقني )من 

(. أظهرت النتائج وجود عالقة طردية بني 260عددهم )و

أداء الطالب التدرييس و حتصيله الدرايس  يف املقررات العملية 

 من جهة، و الكفايات األدائية  واملواد النظرية من جهة أخرى.

دراسة مدى  "عنوان (: ب2011دراسة اللهيبي) -4

علوم الرياضة و النشاط متكن طالب التدريب امليداين بكلية 

بجامعة امللك سعود يف مهارات التدريس من وجهة  البدين

( عبارة 16، واستخدم الباحث استبانة مكونة من )"نظرهم

التخطيط، إدارة  عداد وإل( حماور رئيسية )ا4موزعة عىل )

( 42)من  عينة الدراسة ونتتك وتنفيذ الدرس، التقويم(، و

االعداد و كفايات و متيز أداء الطالب املطبقني بجودة  .اطالب

املناسبة  اختيار أساليب التدريس  و تعترب كفاية، التنفيذ 

 .صعوباتللدرس من أبرز ال

املشكالت التي  "م( بعنوان2009دراسة الصفار ) -5

ألساسية يف تواجه طلبة قسم الرتبية الرياضية / كلية الرتبية ا

استهدفت الدراسة التعرف و  . "أثناء فرتة التدريب امليداين

التدريب امليداين  البعىل أهم املشكالت التي تواجه ط

باملدارس، واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي للدراسات 

طالبا، و من أهم  (26عىل ) دراسةاشتملت عينة ال و ،املسحية

لقة بمدريس املدرسة يف جاء حمور املشكالت املتعالنتائج ، 

، تليه حمور اجلانب اإلداري ثم اجلانب الرتتيب األول 

 .  التطبيقي 

تقويم دور معلم  "( بعنوان2007دراسة املعال ) -6

الرتبية الرياضية املتعاون من وجهة نظر طلبة الرتبية العملية 

( طالبا 46، و قد أجريت الدراسة عىل )"جلامعة البحرين

رر الرتبية العملية، واستخدم الباحث وطالبة من طلبة مق

االستبانة كأداة جلمع البيانات. و من أبرز نتائج الدراسة أن 
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تقويم الطالب املعلمني لدور املعلم املتعاون يف متابعتهم و 

 توجيههم كان يف مستوى  أقل من املتوسط.

( التي هدفت إىل وضع تصور 2006دراسة حنفي ) -7

 اجلودة يف برنامج الرتبية مقرتح للتحقق من تطبيق معاير

امليدانية القائم من وجهة نظر الطلبة، و مدى إسهام الربنامج 

يف إكساهبم مهارة التمكن و اجلودة يف األداء التدرييس. و 

توصلت الدراسة إىل : وجود عدة صعوبات يف تطبيق الطالب 

املعلم لربنامج الرتبية امليدانية و من بينها  الشعور باخلجل 

ار برنامج الرتبية امليدانية القائم ملعاير اجلودة، ضعف وافتق

مستوى أداء الطالب التدرييس ، باألضافة إىل اإلجتاه السلبي 

 للطالب نحو مهنة الدريس.

الصعوبات التي "( بعنوان 2001دراسة املالكي ) -8

تواجه الطالب املعلم يف الرتبية العملية بدولة البحرين و دور 

. أجريت الدراسة عىل "بوي يف تذليلهازيارات املرشف الرت

( طالبا و طالبة، و كان من أبرز نتائجها قلة مشاركة 167)

الطالب املعلمني يف األنشطة املدرسية و قلة توفر الوسائل 

التعليمية. كام تبني عدم تعاون معلم الرتبية البدنية يف توجيه 

 أداءالطالب التدرييس.

معوقات الرتبية  "(  بعنوان 1996دراسة املطوع ) -7

العملية لدى طلبة و طالبات قسم الرتبية البدنية و الرياضة 

،  تكونت عينة الدراسة "بكلية الرتبية األساسية بدولة الكويت

( طالبا و طالبة ممن نجحوا يف املقرر األول و الثاين من 42من )

و تضمن استبانة الدراسة مخس حماور)االعداد  ،الرتبية العملية

مي، درس الرتبية البدنية ، اإلرشاد، اإلدارة املدرسية، األكادي

ضعف  متثلت أهم ماعوقات  الدراسة  يف االمكانيات(، و

عىل إعداد و اخراج الطالب اإلعداد األكاديمي و عدم القدرة 

إدارة ، و عدم تعاون و ضعفهم يف   ضبط الفصل الدرس

 .هممع املدرسة

 

  الدراسات األجنبية -ثانيًا 

التي هدفت إىل وصف النموذج  Kecik,2011)سة )درا -9

املطور ملامرسة التدريس يف برنامج تدريب املعلمني قبل اخلدمة 

( يف تركيا. واستخدم الباحث Eskiserhir,Andaoluيف جامعة)

املنهج التجريبي و االستبانة أداة للدراسة. و أهم النتئج التي 

لمني ال توصلت إليها الدراسة هي أن بعض الطلبة املع

ينظرون إىل رضورة إعداد خطط الدرس و كتابتها بعد االنتهاء 

من التدريس، كام أن بعض املعلمني املتعاونني ليس لدهيم ما 

يكفي من املعرفة و اخلربة ملساعدة و توجيه املتدربني، و 

بعضهم باملثل لدهيم صعوبات يف تقويم خطط الدروس أو 

 تقويم أداء الطالب التدرييس. 

أراء  "بعنوان  (Thomson،2003)دراسة تومسن  -10

معلمني قبل بدء خدمتهم عن جتربة الطالب املعلمني يف 

وبينت  ،طالبا )40(عىلالدراسة أجريت  ، "التطبيق امليداين

من عينة البحث تعلموا إدارة الصف  (% 60.7)الدراسة أن 

تطورت لدهيم املهارات  (%17)، و وتقنيات االنضباط

الطالب املعلمني يف  خربةكام أظهرت الدراسة أن التدريسية. 

عداد وتأهيل الطالب اجلامعي مل تكن كافية مما أدى إىل إبرنامج 

واقرتح الباحث اضافة  أدائهم التدرييس.بعض الصعوبات يف 

 .مقرر تدريب ميداين داخيل

تأثر قيم  "بعنوان  Margaret)،2009دراسة ) -11 

بية الرياضية ملعلامن قبل بدء التوجيهات لتفسر و نقل الرت

، هدفت الدراسة إىل التعرف عىل تأثر قيم "خدمتهام

التوجيهات النظامية و اإلدارية يف أسلوهبام التدرييس، 

واستخدم املنهج الوصفي املفارن و االستبانة أدوات الدراسة. 

 و كانت أهم النتائج هي أن اتقاهنام النظامي أثر بشدة عىل

، و هذا والثقة بالنفس جتامعيإللتواصل ااكتساب مهارات ا

كان له أثر إجيابيا يف مستوى  جودة عملية نقل املعلومة 

 للطالب.
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   االستفادة من الدراسات السابقة

 (،2017الدراسات السابقة )العبيس،باستعراض 

 (،2007، )املعال، م(2009،الصفار ( ، )2017سديري ،)

(Thomson,2003), (Kscik,2011),  التي اتفقت و  هم و غر

معظم نتائجها عىل وجود صعوبات خمتلفة اجلوانب املهنية 

)اإلدارية، شخصية اجتامعية، تطيقية ، ختصصية ، اكاديمية(  

تعرقل مهام  الطالب أثناء تطبيقه للخربات امليدانية، كام 

أشارت هذه الدراسات إىل رضورة حتسني جودة اخلربة 

قية  جتمع اجلانب التطبيقي امليدانية و اعداد برامج تطبي

والنظري، و ذلك إلعداد املعلم اجليد الذي يناسب متطلبات 

سوق العمل. و يمكن اجياز استفادة الباحث من هذه 

، و االطالع عىل يف حتديد املنهج العلمي للدراسةالدراسات 

معظم الصعوبات امليدانية التي واجهت الطالب املتدربني، 

ات الدراسات وعىل الوسائل عىل جمتمع وعين والتعرف

الدراسة حصائية املستخدمة و يف تدعيم و مناقشة نتائج إلا

 احلالية.

 

   اإلجراءات

  املنهج

أسلوب املسح  "ج الوصفي استخدم الباحث املنه

الذي ينطلق من دراسة وحتليل األبعاد النظرية  "امليداين

 العملية. ملضامني عملية التعلم باخلربة

 

 جمتمع البحث

ثل جمتمع الدراسة بطالب قسم الرتبية البدنية بكلية مت

علوم الرياضة والنشاط البدين بجامعة امللك سعود ممن درسوا 

مقرر التعلم باخلربة العملية بداية من سنة الفصل األول من 

هـ ، و بلغ عددهم  1440إىل الفصل األول  1436سنة 

 ( طالبا .236)

 

 عينة البحث

( طالبا ممن اهنو  مقرر 133) تكونت عينة الدراسة من

( طالبا  لعدم جدية 16التعلم باخلربة العملية، و تم استبعاد )

 استجاباهتم. 

 

 أدوات مجع البيانات

( عبارة، و ) مخسة 74قام الباحث ببناء استبيان مكون من)

املحكمني يف  ضعب باتاجاست نماالستفادة  تموحماور( ، 

 ح .االستبيان املقرت تاراببعض عتعديل 

 

    لالستبيان العلميةالت معاامل

 من ددع لالستبيان عىل نيلتقنإجراءات ا منتضت 

 :يفثل متت األساسية اإلجراءات البحثية

م حساب الصدق بطريقتي تق االستبيان: دأوالً: ص

 االتساق الداخيل. دقصى  ووملحتاق صد

 

  توىحملا صدق

ل ك اتراعب ور االستبيان واقرتاحاحم ديحدتث بباحلام اق

املنطقي  كرفتلا عىل ىوتاملح دقص دمعتأ ثر حيوحم

حث، لبيد اقاالستبيان  ورحما عىلء ارباخلء راالنسبية آل واألمهية

 % من إمجايل آراء العينة.75وقد حقق نسبة اتفاق أعىل من 

   قياسثبات امل -ثانيا

م حساب الثبات بإستخدام معادلة الفا كرونباخ ت

(Cronbach Alfer و ،)النهائية عىل  طبق املقياس يف صورته

( من غر عينة الدراسة 35جمموعة من الطالب وعددهم )

(. 0.85وبلغ معامل ثبات املقياس وفق هذه الطريقة )

معامل وبلغت نسبة االتساق الداخيل بني املحاور حسب 

( وهو معامل قوي يدل  0.85 - 0.79الفاكرونبا ما بني ) 

 دم يف التطبيق العلمي.عىل ثبات االستبانة ويستخ
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 .يوضح معامل الفا كرونباخ . ( 1جدول رقم )

 معامل الفا كرونباخ املحور

 0.79 االدراي

 0.80 الشخيص االجتامعي

 0.83 التطبيقي

 0.80 التخصيص

 0.84 االكاديمي

 0.85 الكيل

 

  األسلوب اإلحصائي املستخدم 

ألساليب استخدم الباحث يف معاجلة النتائج إحصائيًا ا

 التالية: )املتوسط احلسايب ـ االنحراف املعياري ـ معامل 

 – برسون لتحديد قيمة االرتباط بني متغرات الدراسة

(  حلساب 2كاختبار حسن املطابقة ) –النسبة املئوية  –التكرار 

لداللة الفروق ( كام  F)معنوية الفروق بني التكرارات، وقيمة )

ض النتائج اإلحصائية عىل برنامج أعتمد الباحث يف معاجلة بع

SPSS  ( للتأكد 0.05اإلحصائي. واستخدم مستوى الداللة )

 من معنوية النتائج اإلحصائية للبحث.

 

  عرض و مناقشة نتائج التساؤل األول-أوال

العملية التعلم باخلربة ما مدى استفادة الطالب من خربات 

 ة ، االجتامعية ،) اإلدارية ،الشخصياملهنية  املرتبطة باجلوانب

 التطبيقية ،التخصصية ، االكاديمية( ؟

( ما مدى استفادة الطالب من اخلربات العملية املبارشة 1

 املرتبطة باجلانب اإلداري؟

( .  يوضح  التكرار والنسب املئوية واملتوسط 2جدول )

واالمهية النسبية ملحور  2احلسايب واالنحراف املعياري وكا

 اجلانب االدراي.

 

 .واالمهية النسبية ملحور اجلانب االدراي 2يوضح  التكرار والنسب املئوية واملتوسط احلسايب واالنحراف املعياري وكا( .  2دول )ج

غري موافق  غري موافق حمايد موافق موافق بشدة العبارة م

 بشدة

األمهية  ع م

 النسبية

 2كا

 % ك % ك % ك % ك % ك

حتصلت بسهولة عىل   1

ادارة املدرسة   موافقة

املستضيفة لتطبيق 

مقرر التعلم باخلربة 

 العملية.

31 26.5 48 41 26 22.2 9 7.7 3 2.6 3.81 0.99 76.24 55.26*
 

يوجد تنسيق كاف بني  2

إدارة الكلية   

واملدرسة  املستضيفة 

 لتطبيق  مقرر

19 16.2 37 31.6 45 38.5 14 12 2 1.7 3.49 0.96 69.74 52.01*
 

ني إدارة ساعدت 3

املدرسة املستضيفة 

عىل القيام بواجبايت 

 اخلاصة باملقرر

28 23.9 33 28.2 49 41.9 5 4.3 2 1.7 3.68 0.94 73.67 66.89*
 

أطلعت عىل لوائح  4

النظام املدريس  

وبنودها وأتعامل 

معها وفق قواعدها 

 .الرتبوية

10 8.5 32 27.4 37 31.6 31 26.5 7 6 3.06 1.06 61.19 32.70*
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  ( .  2جدول )تابع 

غري موافق  غري موافق حمايد موافق موافق بشدة العبارة م

 بشدة

األمهية  ع م

 النسبية

 2كا

 % ك % ك % ك % ك % ك

اطلعت عىل اللوائح  5

القانونية التي تنظم 

عمل معلم الرتبية 

 البدنية

9 7.7 24 20.5 39 33.3 34 29.1 11 9.4 2.88 1.08 57.60 30.65*
 

خطة  عىل اطلعت 6

النشاط الريايض 

باملدرسة ومدى 

 تناسبها مع

االمكانات واملنشآت 

 الرياضية.

10 8.5 37 31.6 42 35.9 22 18.8 6 5.1 3.20 1.01 63.93 43.38*
 

عرفني مدير املدرسة   7

بالكفايات اإلدارية 

للتنظيم  والقيادية

 .اإلداري

3 2.6 15 12.8 39 33.3 48 41 12 10.3 2.56 0.93 51.28 62.61*
 

عرفني مدير املدرسة   8

باإلجراءات 

اإلنضباطية املعمول 

 .هبا

8 6.8 26 22.2 33 28.2 34 29.1 16 13.7 2.79 1.14 55.89 21.50* 

 شجعني مدير املدرسة 9

عىل املشاركة يف 

النشاطات الرياضية 

 الالصفية

1 1.9 21 17.9 40 34.2 38 32.5 17 14.5 2.58 0.97 51.62 44.32* 

ساعدين مدير املدرسة  10

عىل حل الصعوبات 

التي واجهتني أثناء 

 فرتة التطبيق.

4 3.4 15 12.8 41 35 42 35.9 15 12.8 2.58 0.98 51.62 50.13* 

ساعدين معلم الرتبية  11

البدنية يف التعرف عىل 

النظام اإلداري 

 الداخيل للمدرسة.

15 12.8 32 27.4 45 38.5 19 16.2 6 5.1 3.26  65.30 39.88* 

قام أستاذ املقرر  12

التعلم باخلربة العملية 

بتوضيح أهم 

اإلجراءات 

اإلنضباطية و اللوائح 

و األنظمة االدارية 

املعتمدة يف نظام 

 املدارس.

23 19.7 38 32.5 37 31.6 15 12.8 4 3.4 3.52 1.05 70.42 36.12* 
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 ( .   2تابع جدول )

غري موافق  غري موافق حمايد قمواف موافق بشدة العبارة م

 بشدة

األمهية  ع م

 النسبية

 2كا

 % ك % ك % ك % ك % ك

يل إدارة  وفرت 13

املدرسة كل 

االمكانات 

والتجهيزات الالزمة  

للقيام بواجبات 

 املقرر.

17 14.5 29 24.8 52 44.4 17 14.5 2 1.7 3.36 0.96 67.18 59.36* 

ألتزم باملظهر الالئق  14

رب  لكي أكون كمتد

 .قدوة لطالب املدرسة

64 54.7 39 33.3 11 9.4 1 0.9 2 1.7 4.38 0.82 87.69 128.42* 

استفدت من الوقت  15

املخصص للتعلم 

باخلربة العملية يف 

تطوير خربايت 

 .اإلدارية

33 28.2 35 29.9 42 35.9 4 3.4 3 2.6 3.78 0.98 75.55 58.34* 

  65.26 0.56 3.26 الكيل

 .(  0.05ل احصائيا عند مستوى ) دا *

 

( ان األمهية النسبية ملحور اجلانب  2يتضح من اجلدول رقم )

(، كام أن أغلب   87.69 – 51.28اإلداري  تراوحت ما بني ) 

% يف 65عبارات املحور االداري  حققت نسبة مئوية أعىل من 

 128.65 – 30.65ما بني ) 2األمهية النسبية، و تراوحت قيم كا

(، مما يؤكد عىل أن 0.05( وهي دالة احصائيا عند مستوى داللة ) 

عينة الدراسة اتفقت فيام بينها حول عبارات هذا املحور، و إىل 

وجود مواقف إجيابية من الطالب حول مدى استفادهتم من 

ألتزم  "( و التي تنص عىل 14جاءت الفقرة عدد) اجلانب اإلداري.

يف  " ون قدوة لطالب املدرسةلكي أك باملظهر الالئق كمتدرب

( و التي تنص عىل 1%(،  تليها الفقرة عدد) 87.69املرتبة األوىل )

حتصلت بسهولة عىل موافقة ادارة املدرسة املستضيفة لتطبيق مقرر  "

%(، بينام جائت  76.24بأمهية نسبية)  " التعلم باخلربة العملية

مدير املدرسة  ( و التي تشر إىل مسامهة8،9،10،7الفقرات رقم )

يف تعزيز خربات الطالب االدارية يف أدنى الرتتيب، بأمهية نسبية 

 %(. 55.89-51.28ترتاوح بني )

مما سبق يرى الباحث أن أغلب عينة الدراسة اتفقت عىل  

رضورة االلتزام باملظهر الالئق و سهولة احلصول عىل مدرسة 

ة ملدير و التطبيق  و عىل عدم استفادهتم من اخلربات اإلداري

املرشد الطاليب باملدرسة، و تتفق هذه النتائج مع دراسة 

التزام الطالب  (. و يعزو الباحث ذلك إىل1996)املطوع،

و تطبيق  دارية املعتمدة يف نظام املدارسإلوائح و األنظمة اللبا

التوجيهات حول األعراف املهنية و األخالقية الواجب 

 .Margaret, 2009)اسة )مراعاهتا، و هذا ما أشارت إليه در

كام  يعزو الباحث عدم استفادة الطالب من خربات مدير  

املدرسة إىل قلة التنسيق بني املؤسسات املعنية يف اختيار 

مدارس ذات اإلمكانات املناسبة لتطبيق الطالب املقرر، و 

عدم توضيح األهداف و طبيعة اخلربة املطلوبة و دور الطالب 

ة املستضيفة، مما يستوجب عقد خالل وجوده يف املؤسس
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لقاءات تعريفية و تنظيم حلقات نقاش بمشاركة)أستاذ املقرر، 

ممثل املؤسسة املستضيفة ، املعلم املتعاون، الطالب( و تقدم من 

خالهلا كل املعلومات الالزمة عن مقرر التعلم باخلربة العملية 

واتفقت  و املنظومة التعليمية و اإلدارية و آليات االندماج هبا.

( ، 1917هذه النتائج مع نتائج  دراسات  )سديري،

( و التي 1990، )كامل، (1996،املطوع (،)2001)املالكي،

تشر إىل عدم تعاون إدارة املدرسة، نقص إمكانات املؤسسة 

 التعليمية و عدم إدراك الطالب للهيكل اإلداري باملدرسة. 

وع عبارات و بلغت األمهية النسبية و املتوسط العام ملجم

( مما يشر إىل أن استفادة الطالب من 3.26%( و)65.26)

 هذا املحور كانت بدرجة دون املتوسط.

ما مدى استفادة الطالب من اخلربات العملية املرتبطة -2

 باجلانب الشخيص و االجتامعي؟

(.  يوضح التكرار والنسب املئوية واملتوسط 3جدول )

( واالمهية النسبية ملحور 2احلسايب واالنحراف املعياري و)كا

 اجلانب الشخيص و االجتامعي.

 

 .ملحور اجلانب الشخيص و االجتامعي واالمهية النسبية (2كا)يوضح التكرار والنسب املئوية واملتوسط احلسايب واالنحراف املعياري و . (3) جدول

غري موافق  غري موافق حمايد موافق موافق بشدة العبارة م

 بشدة

األمهية  ع م

 النسبية

 2كا

 % ك % ك % ك % ك % ك

معلم الرتبية البدنية  عرفني 1

 بكوادر املدرسة املستضيفة.

28 23.9 47 40.2 23 19.7 14 12 5 4.3 3.68 1.09 73.5 42.95*
 

قدمني معلم الرتبية البدنية   2

لطالب املدرسة و قام 

بتهيئتهم نفسيا وتربويا 

 موضحا هلم طبيعة مهمتي.

34 29.1 45 38.5 25 21.4 8 6.8 5 4.3 3.81 1.06 76.24 49.45*
 

وجهني معلم الرتبية  3

البدنية إىل كيفية اكتساب 

املكانة الرتبوية واحرتام 

 اآلخرين يف املدرسة. 

35 29.9 45 38.5 26 22.2 8 6.8 3 2.6 3.86 1 77.26 53.89*
 

ساعدين معلم الرتبية البدنية  4

  عندعىل كرس حاجز الرهبة 

 .مع الطالبالتواصل 

53 45.3 40 34.2 16 13.7 3 2.6 5 4.3 4.14 1.03 82.70 83.81*
 

ساعدين احلوار البناء مع  5

مدير ووكالء املدرسة يف 

اكتساب مهارات التواصل 

 والثقة بالنفس. االجتامعي

12 10.3 19 16.2 56 47.9 26 22.2 4 3.4 3.08 0.96 61.53 68.17*
 

طاليب إىل  وجهني املرشد ال 6

كيفية  حل مشكالت 

الطالب يف املواقف 

 التعليمية الصعبة. 

8 6.8 13 11.1 39 33.3 43 36.8 14 12 2.64 1.05 

 

52.82 45.35*
 

ختلصت من الرهبة  و  7

اإلرتباك أثناء وقويف أمام 

الطالب خالل الطابور 

 الصباحي.

49 41.9 41 35 23 19.7 2 1.7 2 1.7 4.14 0.9 82.73 80.39*
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   . (3) جدولتابع 

غري موافق  غري موافق حمايد موافق موافق بشدة العبارة م

 بشدة

األمهية  ع م

 النسبية

 2كا

 % ك % ك % ك % ك % ك

حرتم اكتسبت اخلربة يف ا 8

آراء اآلخرين سواء كانت 

 يل. مؤيدة أم معارضة

34 29.1 55 47 22 18.8 5 4.3 1 0.9 3.99 0.85 79.83 83.47* 

يناقش  معلم الرتبية البدنية   9

أهم  الصعوبات يف أدائي 

 التدرييس

7 6 21 17.9 64 54.7 15 12.8 10 8.5 3 0.94 60 92.87* 

حتسنت قدرايت الشخصية   10

و ثقتي بنفيس خالل 

تواصيل مع منسويب إدارة 

 املدرسة.

36 30.8 50 42.7 28 23.9 1 0.9 2 1.7 4 0.86 80 78.94* 

مقرر التعلم  ساعدين 11

باخلربة العملية عىل صقل 

 شخصيتي.

30 25.6 51 43.6 25 21.4 8 6.8 3 2.6 3.83 0.97 76.58 62.44* 

شعرت بالرىض أثناء  12

 تواجدي بجهة التطبيق

31 26.5 47 40.2 33 28.2 5 4.3 1 0.9 3.87 0.88 77.43 66.22* 

 *45.30 73.38 0.61 3.67 الكيل

 .( 0.05وى ) *دال احصائيا عند مست

 

ن األمهية النسبية ترتاوح ما أ( 3يتضح من اجلدول رقم )

أن أغلب  عبارات هذا  و (، %82.73-%52.82بني )

 % ( ،كام تراوحت قيم65املحور حققت أمهية نسبية أعىل من )

دالة احصائيا وهي مجيعها ( 92.87-42.95ما بني )( 2كا)

ة الدراسة اتفقوا ، مما يؤكد عىل أن عين(0.05عند مستوى ) 

وهي تشر إىل وجود  فيام بينهم حول عبارات هذا املحور.

مواقف إجيابية من طالب التعلم باخلربة العملية حول  

 استفادهتم من اجلانب الشخيص واإلجتامعي.

ختلصت من  ": التي تنص عىل( و7عدد )جاءت الفقرة 

ور الرهبة و اإلرتباك أثناء وقويف أمام الطالب خالل الطاب

وتليها  ،(%82.73)بأمهية نسبية يف املرتبة األوىل  "الصباحي

ساعدين معلم الرتبية  "عىل:  التي تنص( و 4عدد)الفقرة 

 "مع الطالبالتواصل عند البدنية عىل كرس حاجز الرهبة 

التي ( و 6عدد)(، بينام جاءت الفقرة % 82.70)بنسبة بلغت

ية  حل مشكالت وجهني املرشد الطاليب إىل  كيف ": تنص عىل

 قل أمهية نسبيةأب "الطالب يف املواقف التعليمية الصعبة

 و بدرجة ضعيفة. (52.82%)

و مما سبق يرى الباحث أن أغلب عينة الدراسة اتفقت  

عىل دور املعلم املتعاون اإلجيايب يف تعزيز لدى الطالب مهارات 

، و حاجز الرهبةالتواصل مع اآلخرين  و مساعدهتم عىل كرس 

هذا املجال، و يعزو الباحث يف انعدام دور املرشد الطاليب 

سبب ذلك إىل اقتناع معلمي الرتبية البدنية برضورة دعم 

الطالب من اجلانبي الشخيص و االجتامعي للتكيف مع البيئة 

التعليمية دون مساعدهتم يف اجلانب التخصيص التطبيقي ، بينام 

نظرا حلداثة املقرر و    كان دور مدير و وكالء املدرسة سلبي

قلة التنسيق بني اجلهات املعنية و هو ما يتناىف مع نتائج 
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( 2006(، و تتفق مع دراسات )حنفي،2007)املعال،

 .Margaret,2009)( و )2013و)سديري،

و بلغت األمهية النسبية الكلية و املتوسط العام هلذا 

( مما يشر إىل أن استفادة 3.67%( و )73.38املحور)

 لطالب من حمور الشخيص و االجتامعي كانت بدرجة جيدة.ا

ما مدى استفادة الطالب من اخلربات العملية املبارشة -4

 املرتبطة باجلانب التطبيقي؟

(. يوضح التكرار والنسب املئوية واملتوسط 4جدول )

واألمهية النسبية ملحور  2احلسايب واالنحراف املعياري وكا

 اجلانب التطبيقي.

 

 . ملحور اجلانب التطبيقي مهية النسبيةواأل 2ايب واالنحراف املعياري وكايوضح التكرار والنسب املئوية واملتوسط احلس. (4) جدول

غري موافق  غري موافق حمايد موافق موافق بشدة العبارة م

 بشدة

األمهية  ع م

 النسبية

 2كا

 % ك % ك % ك % ك % ك

ساعدين معلم الرتبية  1

إعداد وحتضر    البدنية يف

 الدروس .

3 2.6 8 6.8 60 51.3 37 31.6 9 7.7 2.65 0.82 52.99 101.93*
 

أتاح يل معلم الرتبية  2

البدنية الفرصة لتطبيق 

 املهارات أمام الطالب.

5 4.3 19 16.2 59 50.4 26 22.2 8 6.8 2.98 0.90 57.77 79.88*
 

ساعدين معلم الرتبية  3

وى البدنية يف اختيار املحت

املناسب والتدرج يف 

اخلطوات التعليمية 

 خالل الدرس.

3 2.6 8 6.8 45 38.5 53 45.3 8 6.8 2.53 0.82 50.59 95.43*
 

وجهني معلم الرتبية  4

البدنية إىل كيفية 

استخدام الوسائل 

التعليمية  املناسبة 

 للدرس.

1 0.9 18 15.4 55 47 35 29.9 8 6.8 2.74 0.83 54.70 81.24*
 

ي معلم الرتبية وجهن 5

البدنية إىل كيفية استثامر 

 الوقت خالل الدرس.

4 3.4 6 5.1 25 21.4 59 50.4 23 19.7 2.22 0.93 44.44 83.30*
 

وجهني معلم الرتبية  6

البدنية إىل كيفية اكتشاف 

 األخطاء وتصحيحها.

3 2.6 3 2.6 27 23.1 67 57.3 17 14.5 2.21 0.81 44.27 114.11*
 

الرتبية  وجهني معلم 7

البدنية إىل كيفية تقييم 

أداء الطالب خالل 

 الدرس. 

3 2.6 4 3.4 34 29.1 58 49.6 18 15.4 2.28 0.85 45.64 91.07*
 

وجهني معلم الرتبية  8

البدنية إىل كيفية مراعاة 

الفروق الفردية بني 

 الطالب .

6 5.1 19 16.2 61 52.1 19 16.2 12 10.3 2.90 0.96 57.94 80.56* 

 



   119                                                                             قسم الرتبية البدنية واقع التعلم باخلربة العملية من وجهة نظر طالب

 

 .  (4) جدولابع ت

غري موافق  غري موافق حمايد موافق موافق بشدة العبارة م

 بشدة

األمهية  ع م

 النسبية

 2كا

 % ك % ك % ك % ك % ك

وجهني معلم الرتبية  9

البدنية  إىل كيفية  العمل 

مع طالب خمتلف 

 املراحل العمرية. 

4 3.4 25 21.4 53 45.3 26 22.2 9 7.7 2.91 0.93 58.12 62.78* 

وجهني معلم الرتبية  10

البدنية إىل أساليب 

التدريس التي تثر 

التفكر اإلبداعي لدى 

 الطالب 

2 1.7 8 6.8 23 19.7 54 46.2 30 25.6 2.13 0.93 42.56 71.59* 

وجهني معلم الرتبية  11

البدنية إىل كيفية توظيف 

 وسائل األمن والسالمة 

4 3.4 35 25.9 55 47 19 16.2 4 3.4 3.14 0.85 62.72 81.42* 

قام استاذ مقرر التعلم  12

باخلربة العملية  برشح 

اجلوانب املرتبطة بإعداد 

 وتنفيذ الدرس.

14 12 56 47.9 39 33.3 7 6 1 0.9 3.64 0.80 72.82 92.53* 

ساعدين استاذ مقرر  13

التعلم باخلربة يف حل 

املشكالت التي واجهتني 

 أثناء التطبيق.

10 8.5 47 40.2 52 44.4 7 6 1 0.9 3.50 0.77 69.91 99.36* 

وجدت لدى جهة  14

التطبيق مرافق وخدمات 

ومنشآت مناسبة 

ساعدتني عىل أدائي 

 التدرييس

1 0.9 6 5.1 31 26.5 55 47 22 18.8 3.13 0.86 62.56 75.95* 

 *80.71 55.50 0.50 2.77 الكيل

 

ة  ترتاوح ما ن األمهية النسبيأ( 4يتضح من اجلدول رقم )

أن أغلب  عبارات هذا  و(، %72.82-%42.56بني )

 %(، كام تراوحت قيم65املحور حققت أمهية نسبية أقل من )

دالة وهي مجيعها ( 101.93-62.78ما بني )( 2كا)

، مما يؤكد عىل أن عينة الدراسة (0.05احصائيا عند مستوى )

 إىل وجود اتفقوا فيام بينهم حول عبارات هذا املحور. كام تشر

مواقف سلبية من طالب التعلم باخلربة العملية حول 

استفادهتم من اجلانب التطبيقي،  و اتفقت هذه النتائج مع 

 (.(Thomson,2003 دراسة 

قام استاذ  " :التي تنص عىل ( و12عدد ) جاءت الفقرة و

مقرر التعلم باخلربة العملية برشح اجلوانب املرتبطة بإعداد 

وتليها  ،(%72.82)بنسبة يف املرتبة األوىل "وتنفيذ الدرس

أستاذ مقرر  ساعدين" :التي تنص عىل ( و13عدد) الفقرة

 "التعلم باخلربة يف حل املشكالت التي واجهتني أثناء التطبيق

بينام جاءت يف الرتتيب األدنى (، %69.91)بأمهية نسبية 

( وهي تشر إىل دور 2،3،4،5،6،7،8،9،10فقرات عدد ) 



   جملة علوم الرياضة والرتبية البدنية                                                                                                       120

املتعاون يف تطوير الكفايات  التدريسية التطبيقية الالزمة  املعلم

-%42.56ألداء الطالب بأمهية نسبية ترتاوح بني )

 %(.65%( و مجيعها بدرجة ضعيفة أقل من )57.77

و مما سبق يرى الباحث أن أغلب عينة الدراسة اتفقت  

عىل دور أستاذ مقرر التعلم باخلربة اإلجيايب  يف مساعدة 

ىل فهم و ادراك اجلوانب املرتبطة بإعداد وتنفيذ الطالب ع

الدرس، كام اتفقت عىل عدم متابعة املعلم املتعاون ألداء 

التزامه  باملنهج  قلة الطالب التدرييس خالل التطبيق و

الدرايس. و يعزو الباحث ذلك إىل عدم توفر الوقت الكايف 

أسابيع يف آخر الفصل الدرايس( لتطبيق الطالب  4)مدة

ربات النظرية و العملية التي اكتسبها بالكلية و إىل عدم اخل

اهتامم و استعداد بعض املعلمني املتعاونني بمتابعة أداء الطالب  

التدرييس خالل التطبيق، واتفقت النتائج مع ما وصلت إليه 

 ( .2007( ،)املعال،2001)املالكي، ،Kecik,2011)دراسات)

 العام هلذا املحوروبلغت األمهية النسبية و املتوسط  

( وهي تؤكد عىل أن استفادة الطالب 2.77%( و)55.50)

من هذا املحور كانت بدرجة ضعيفة. و هذا ما اشارت إليه 

 )اللهيبي، (،2001 )املالكي، (،2006دراسات )حنفي،

2011( ،)(Kecik,2011 ( ،(Tomson ,2003. 

 ما مدى استفادة الطالب من اخلربات العملية  املرتبطة( 4

 ؟باجلانب التخصيص

(. يوضح التكرار والنسب املئوية واملتوسط 5جدول )

واألمهية النسبية ملحور  2احلسايب واالنحراف املعياري وكا

 اجلانب التخصيص.

 

 .ملحور اجلانب التخصيص مهية النسبيةألوا 2يوضح التكرار والنسب املئوية واملتوسط احلسايب واالنحراف املعياري وكا. (5) جدول

غري موافق  غري موافق حمايد موافق موافق بشدة العبارة م

 بشدة

األمهية  ع م

 النسبية

 2كا

 % ك % ك % ك % ك % ك

اطلعت عىل اخلطة  1

التعليمية للمنهج 

الدرايس املقررة من 

وزارة  التعليم وإلتزمت 

 بتنفيذها.

4 3.4 29 24.8 50 42.7 24 20.5 10 8.5 2.94 0.96 58.80 55.35*
 

وجهني معلم الرتبية  2

البدنية إىل كيفية اختيار 

أساليب التدريس  

املالءمة ألعامر ورغبات 

 الطالب.

3 2.6 11 9.4 49 41.9 43 36.8 11 9.4 2.59 0.88 51.79 75.35*
 

قام أستاذ التعلم باخلربة  3

العملية بتوضيح مجيع 

اجراءات درس الرتبية 

البدنية ورشح  الكفايات 

 زمة.الدريس الال

20 17.1 50 42.7 36 30.8 11 9.4 - - 3.68 0.86 73.50 30.59*
 

تناقش معي معلم الرتبية  4

البدنية حول أدائي 

التدرييس و تفاصيل  

الدرس  بكل تواضع و 

 مرونة 

1 0.9 13 11.1 53 45.3 40 43.2 10 8.5 2.62 0.82 52.30 82.95*
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 .  (5) جدولتابع 

غري موافق  غري موافق حمايد موافق موافق بشدة العبارة م

 بشدة

األمهية  ع م

 النسبية

 2كا

 % ك % ك % ك % ك % ك

دعمني معلم الرتبية  5

البدنية يف  قرارايت 

اخلاصة بحفظ النظام 

 واإلنضباط مع الطالب. 

14 12 50 42.7 45 38.5 7 6 1 0.9 3.59 0.81 71.79 86.89*
 

ساعدين التزام معلم  6

ية باملنهج الرتبية البدن

الدرايس عىل حتسني 

 قدرايت التخصصية.

4 3.4 18 15.4 55 47 33 28.2 7 6 2.82 0.88 56.41 75.43*
 

شاركت مع   معلم  7

الرتبية البدنية يف  

تنظيم األنشطة 

 الالصفية.

7 6 14 12 47 40.2 39 33.3 10 8.5 2.74 0.98 54.70 57.14*
 

تعرفت عىل املنشآت  8

وات واملالعب و األد

الرياضية املتوفرة 

 باملدرسة.

38 32.5 58 49.6 18 15.4 2 1.7 1 0.9 4.11 0.78 82.22 102.53* 

طبقت اجلانب  9

النظري األكاديمي يف 

أدائي التدرييس أثناء 

 التطبيق.

7 6 34 29.1 65 55.6 8 6.8 3 2.6 3.29 0.78 65.81 118.17* 

طبقت اجلانب العميل  10

األكاديمي خالل 

التدرييس أثناء  أدائي

 التطبيق.

18 15.4 59 50.4 36 30.8 3 2.6 1 0.9 3.77 0.77 75.38 101.41* 

 *112.21 64.27 0.47 3.21 الكيل

 

ملحور ن األمهية النسبية  أ( 5يتضح من اجلدول رقم ) 

 (،% 82.22 -% 52.30)ترتاوح ما بني اجلانب التخصيص 

ة نسبية أعىل من أن أغلب  عبارات هذا املحور حققت أمهي و

( 128.65 – 30.65ما بني ) (2كا) تراوحت قيمو %(،65)

، مما يؤكد عىل (0.05حصائيا عند مستوى )إدالة وهي مجيعها 

أن عينة الطالب قد اتفقوا فيام بينهم حول عبارات هذا 

املحور، وهي تشر إىل وجود مواقف اجيابية من طالب التعلم 

 من اجلانب التخصيص. باخلربة العملية حول  استفادهتم

  

تعرفت  ":التي تنص عىل ( و8عدد) حيث جاءت الفقرة

 "عىل املنشآت واملالعب و األدوات الرياضية املتوفرة باملدرسة

( 10عدد)تليها فقرة ، (%82.22)بنسبة األول رتتيبيف ال

طبقت اجلانب العميل األكاديمي خالل  "عىل: تنص وهي

 (،%75.38)أمهية نسبية ب "أدائي التدرييس أثناء التطبيق

( وهي تشر إىل 2،4،6،7وجاءت يف األخر فقرات عدد )

دور املعلم املتعاون يف دعم الطالب من اجلانبي  التخصيص، 

%( وهي 56.41-%51.30وبأمهية نسبية ترتاوح بني)

 مجيعها بدرجة ضعيفة. 
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و مما سبق يرى الباحث ان أغلب عينة الدراسة اتفقت عىل 

ستاذ املقرر يف توجيه الطالب نحو كيفية بناء إجيابية دور أ

وتأسيس درس الرتبية البدنية قبل بداية املرحلة التطبيقية، 

تعاونني لقررات الطالب اخلاصة امل نيعلمامل ودعم أغلب

و  .بحفظ النظام و االنضباط دون االهتامم بأداءه   التدرييس

رر يف تطوير يعزو الباحث هذه النتائج  إىل أن مسامهة أستاذ املق

قدرات الطالب التخصصية ذات أالمهية و لكن حتتاج إىل 

ارشاف املعلم املتعاون عىل الطالب ، كام أن بعض املعلمني 

املتعاونني ال تتوفر لدهيم اخلربة و اخللفية العلمية الكافية 

لإلرشاف و التوجيه. و تتفق هذه النتائج مع نتائج دراسات 

و التي Kecik)  ،2011( ، )2007( ، )املعال،2001)املالكي،

تؤيد عدم إملام بعض املعلمني لكفايات االرشاف و التوجيه، 

 وعدم متابعتهم و اهتاممهم بدور الطالب التخصيص. 

 بلغت  األمهية النسبية  و املتوسط العام هلذا املحور و

( مما يشر إىل أن استفادة الطالب من 3.21%( و )64.27)

 دون املتوسط. هذا املحور كانت بدرجة

ما مدى استفادة الطالب من اخلربات العملية املرتبطة -4

 باجلانب االكاديمي؟

( :يوضح التكرار والنسب املئوية واملتوسط 6جدول )

واالمهية النسبية ملحور  2احلسايب واالنحراف املعياري وكا

 .اجلانب االكاديمي

 

 .كاديميملحور اجلانب األ واالمهية النسبية 2حلسايب واالنحراف املعياري وكايوضح التكرار والنسب املئوية واملتوسط ا. ( 6) جدول

غري موافق  غري موافق حمايد موافق موافق بشدة العبارة م

 بشدة

األمهية  ع م

 النسبية

 2كا

 % ك % ك % ك % ك % ك

قام استاذ مقرر التعلم  1

باخلربة العملية بتوضيح 

 أهداف و طبيعة املقرر .

52 44.4 50 42.7 12 10.3 2 1.7 1 0.9 4.28 0.78 85.64 111.76*
 

شجعني أستاذ املقرر عىل  2

استخدام التقنيات احلديثة 

 بام يطورأدائي التدرييس .

14 12 33 28.2 46 39.3 19 16.2 5 4.3 3.27 1.01 65.74 44.83*
 

تواجد أستاذ املقرر يف  3

الساعات املكتبية للرجوع 

 ة.إليه أثناء احلاج

26 22.2 44 37.6 41 35 4 3.4 2 1.7 3.75 0.89 75.04 67.31*
 

عقد أستاذ املقرر اجتامعات  4

مجاعية مع جمموعة طالب 

التعلم باخلربة العملية ملناقشة 

 الصعوبات التي تواجههم.

20 17.1 35 29.9 48 41 8 6.8 6 5.1 3.74 1.02 69.40 55.17*
 

عقد أستاذ املقرر لقاءات  5

ع الطالب لتزويده فردية م

باملعلومات التي تسهم يف 

حتسني معارفه و خرباته 

 التطبيقية.

32 27.4 43 36.8 31 26.5 7 6 4 3.4 3.79 1.02 75.72 49.62*
 

تواصلت أسبوعيا مع   6

استاذ مقرر التعلم باخلربة 

 خالل فرتة التطبيق 

13 11.1 29 24.8 46 39.3 26 22.2 3 2.6 3.20 0.99 63.93 45.86*
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 .  ( 6) جدولتابع 

غري موافق  غري موافق حمايد موافق موافق بشدة العبارة م

 بشدة

األمهية  ع م

 النسبية

 2كا

 % ك % ك % ك % ك % ك

وجهني استاذ املقرر يف  7

تنفيذ مجيع الواجبات 

املطلوبة مني بمدرسة 

 التطبيق.

28 23.9 51 43.6 30 25.6 6 5.1 1 0.9 3.82 0.94 76.41 104.69*
 

كان أستاذ املقرر مهتام  8

بمدى تقدمي واستفاديت 

 من تطبيقي باملدرسة.

40 34.2 43 36.8 20 22.2 6 5.1 2 1.7 3.97 0.96 79.31 60.99* 

وجهني أستاذ مقرر   9

التعلم باخلربة  إىل كيفية 

 التكيف يف البيئة التعليمية.

20 17.1 57 48.7 34 29.1 4 3.4 2 1.7 3.76 0.83 75.21 89.19* 

وضح يل استاذ املقر  10

التوجيهات الالزمة  التي 

حتدد مسؤوليايت  بمدرسة 

 التطبيق.

42 35.9 49 41.9 23 19.7 1 0.9 2 1.7 4.09 0.86 81.88 83.81* 

أتاح يل مقرر التعلم باخلربة  11

القدرة عىل تطبيق املعارف 

النظرية التي اكتسبته 

 بالكلية

7 6 24 20.5 70 59.8 15 12.8 1 0.9 3.18 0.76 63.59 128.77* 

أتاح يل مقرر التعلم باخلربة  12

القدرة عىل تطبيق اخلربات 

العملية التي اكتسبته 

 بالكلية.

11 9.4 44 37.6 51 43.6 10 8.5 1 0.9 3.46 0.81 69.23 86.37* 

افادتني دراستي للمواد  13

النظرية  بالكلية يف  فهم 

لوكية واعداد األهداف الس

 لدروس الرتبية البدنية.

11 9.4 70 59.8 30 25.6 6 5.1 - - 3.74 0.70 74.70 86.65* 

أفادتني دراستي لأللعاب  14

الرياضية  اجلامعية بالكلية 

يف حتضر وتطبيق 

 الدروس.

35 29.9 55 47 26 22.2 1 0.9 - - 4.06 0.74 81.19 51.44* 

أفادتني دراستي لأللعاب  15

ياضية  بالكلية الفردية الر

يف حتضر وتنفيذ الدروس 

 بمدرسة التطبيق.

9 7.7 48 41 52 44.4 8 6.8 - - 3.50 0.73 69.61 59.17* 

ساعدتني دراستي ملقرر  16

التعلم والتعليم يف الرتبية 

البدنية عىل إعداد وتنفيذ 

 الدروس.

25 21.4 63 53.8 22 18.8 7 69 - - 3.91 0.79 78.12 58.25* 
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 .  ( 6) دولجتابع 

غري موافق  غري موافق حمايد موافق موافق بشدة العبارة م

 بشدة

األمهية  ع م

 النسبية

 2كا

 % ك % ك % ك % ك % ك

ساعدتني دراستي ملقرر  17

منهج وتطبيقات الرتبية 

البدنية للألطفال عىل 

 اعداد وتنفيذ الدروس.

47 40.2 44 37.6 21 17.9 5 4.3 - - 4.14 0.86 82.73 40.64* 

ساعدتني قدرايت البدنية  18

واملهارية الرياضية عىل 

تقديم النموذج الصحيح 

 يف دروس الرتبية البدنية. 

70 59.8 40 34.2 6 5.1 - - 1 0.9 4.52 0.67 90.42 106.48* 

ساعدتني قدرايت البدنية  19

ومهارايت الرياضية يف 

اكتساب ثقة الطالب 

 واحرتامهم يل .

66 56.4 41 35 8 6.8 2 1.7 - - 4.46 0.70 89.23 91.71* 

كانت الفرتة التمهيدية  20

أسابيع(  3األوىل بالكلية )

مناسبة لفهم مجيع 

املعلومات اخلاصة بتطبيق 

 املقرر

34 29.1 51 34.6 28 23.9 3 2.6 1 0.9 3.79 0.84 79.48 77.48* 

كانت عدد ساعات مقرر  21

 4التعلم باخلربة العملية )

أسبوعيا( كافية  ساعات

 لتحقيق األهداف املرجوة.

46 39.3 34 29.1 23 19.7 10 8.5 4 3.4 3.92 1.11 78.46 50.39* 

كانت الفرتة التطبيقية  22

لألداء التدرييس 

أسابيع( يف آخر مرحلة 4)

التطبيق كافية لتحقيق 

 األهداف.

4 3.4 21 17.9 48 41 39 33.3 5 4.3 2.83 0.89 56.58 67.06* 

كانت أسئلة التقارير و  23

 معاير التقييم واضحة 

42 35.9 51 43.6 20 17.1 3 2.6 1 0.9 4.11 0.83 82.22 87.06* 

 *57.46 75.80 0.36 3.79 الكيل 

 

هلذا املحور ( ان األمهية النسبية  6يتضح من اجلدول رقم )

أن أغلب  عبارات  و(، %90.42-%56.58ترتاوح ما بني ) 

 بلغت قيم و %(، 65ت أمهية نسبية أعىل من )هذا املحور حقق

دالة وهي مجيعها ( %128.77 -% 44.83ما بني ) 2كا

،  مما يؤكد عىل أن عينة الطالب (0.05احصائيا عند مستوى )

قد اتفقوا فيام بينهم حول عبارات هذا املحور. وهي تشر إىل 

وجود مواقف اجيابية من طالب التعلم باخلربة العملية حول  

 تفادهتم من اجلانب األكاديمي.اس

ساعدتني قدرايت  ": تنص عىل هي ( و18) جاءت فقرة و

البدنية واملهارية الرياضية عىل تقديم النموذج الصحيح يف 

بأمهية نسبية  ول الرتتيبيف ا "دروس الرتبية البدنية

ساعدتني قدرايت البدنية  " (19) تليها فقرة ،(90.42%)
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 "تساب ثقة الطالب واحرتامهم يلومهارايت الرياضية يف اك

(  16، 8، 14، 17ثم جاءت ) ، (% 89.23) بأمهية نسبية

%( ،  82.73  -% 78.12وبأمهية نسبية متفاوتة ترتاوح )

وهي توضح مدى استفادة الطالب املعلم من دراسته 

 ،  22ات )فقر  األكاديمية النظرية و العملية. يف األخر جاءت

 إىل أهم صعوبات هذا املحور: شرت (، وهي2،  6،  11

أسابيع( يف آخر  4كانت الفرتة التطبيقية لألداء التدرييس ) "

أتاح يل مقرر  "،  "مرحلة التطبيق كافية لتحقيق األهداف 

 االتعلم باخلربة القدرة عىل تطبيق املعارف النظرية التي اكتسبته

ة تواصلت أسبوعيا مع استاذ مقرر التعلم باخلرب "،" بالكلية

شجعني أستاذ املقرر عىل استخدام  "،  "خالل فرتة التطبيق

ترتاوح  أمهية نسبيةب" التقنيات احلديثة بام يطور أدائي التدريس

 .(% 65.73-% 56.58) بني

مما سبق يرى الباحث أن أغلب عينة الدراسة اتفقت عىل و 

أمهية القدرات البدنية واملهارات الرياضية يف  تقديم الطالب 

ج الصحيح أمام الطالب، حيث تعزز لديه الثقة يف النموذ

النفس واحرتام الطالب له و هذا ما يؤكد نظرية املعلم اجليد 

يصنع الفرق يف التعلم، لذا جيب أن تبدأ خطة اعداد املعلم  

بانتقاء الطالب املتمييزين، و ان يتضمن الربنامج  نامذج من 

ودة عالية جتمع املامرسات اجليدة و من مواقف تعليمية ذات ج

. كام اتفقت Godhaber,2016)بني النظرية  و املامرسة العملية )

عينة الدراسة عىل دور االعداد األكاديمي يف تطبيقهم 

واكتساهبم اخلربة امليدانية، حيث جاء يف الرتتيب األول مقرر 

%( ،  82.73بنسبة)منهج وتطبيقات الرتبية البدنية لألطفال 

 81.195الرياضية اجلامعية بأمهية نسبية )تليه دراسة األلعاب 

%(، و  81.19%(، ثم التعلم والتعليم يف الرتبية البدنية بنسبة)

بأقل أمهية نسبية جاء االعداد النظري األكاديمي 

(74.70  .)% 

 

ويعزو الباحث هذه النتائج  إىل طبيعة و خصائص  برامج 

اجلوانب  اعداد معلم الرتبية البدنية ، التي تركز عادة عىل

التطبيقية أكثر من تركيزها عىل تقديم املحتوى املعريف، ليكون 

للجانب العميل األكاديمي أكرب تأثرا يف تعلم الطالب و هذا 

ما يتامشى مع معاير نشاطات اخلربة امليدانية. كام أن دراسة 

يتيح  للطالب  "منهج وتطبيقات الرتبية البدنية لألطفال"

يف بيئة عمل حقيقية. كام أن مدة التطبيق  فرص املامرسة العملية

أسابيع( غر كافية  جلمع اجلانب  4امليداين املتاحة للطالب )

النظري األكاديمي و املامرسة العملية، و هذا ما يوضح ترجيح 

كفة استفادة الطالب املتدرب من اجلانب األكاديمي العميل. 

ديري، ، )س Kecik,2011)وتتفق هذه النتائج مع دراسات :)

 (.2002( ، )العامدي، 2011(، )اللهيبي،2013

 و بلغت  األمهية النسبية  و املتوسط العام هلذا املحور

( مما يشر إىل أن استفادة الطالب من 3.79%( و) 75.80)

 هذا املحور كانت بدرجة جيدة.

 

 ترتيب حماور الدراسة

املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري  : (7) جدول

 .ئوية ملحاور الدراسةوالنسب امل

 

 يوضح املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري واالمهية   .(7جدول رقم ) 

 النسبية ملحاور الدراسة                              

 ع م املحور
األمهية 

 النسبية
 الرتتب

 ثالث 65.26 0.56 3.26 اإلداري

الشخيص 

 االجتامعي
 ثاين 73.38 0.61 3.67

 خامس 55.50 0.50 2.77 التطبيقي

 رابع 64.27 0.47 3.21 التخصص

 اول 75.80 0.36 3.79 كاديمياأل

  66.84 0.36 3.34 الكيل
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( متوسط املتوسطات احلسابية 7يوضح اجلدول )

واالنحرافات املعيارية  واألمهية النسبية والرتتيب ملحاور 

الدراسة ، حيث جاء حمور اجلانب األكاديمي يف الرتتيب 

%(،  75.80( و  بأمهية نسبية )3.79ول بمتوسط حسايب )األ

يليه حمور اجلانب الشخيص و االجتامعي بمتوسط حسايب 

%(، ثم جاءت حماور 73.38( و بأمهية نسبية )3.67)

املرتبطة باجلانب اإلداري  و التخصيص بمتوسطات حسابية 

%(  64.27-%65.26( و بأمهية نسبية )3.21، 3.26)

حور املتعلق باجلانب التطبيقي يف الرتتيب األخر بينام جاء امل

 من حيث درجة االستفادة. 

ومما سبق يرى الباحث أن الرتتيب الذى جاءت عليه حماور 

الدراسة هو ترتيب موضوعي، حيث جاء حمور اجلانب 

( وباستفادة 3.79االكاديمي يف الرتتيب األول بمتوسط عام)

ب املتدرب من اإلعداد جيدة، و هذا يدل عىل  استفادة الطال

األكاديمي بالكلية و مدى تطبيقه للمامرسات العملية امليدانية. 

وجاء يف الرتتيب الثاين حمور اجلانب الشخيص و االجتامعي 

( و بدرجة استفادة قريب من اجليد ،   يف 3.67بمتوسط عام)

الرتتيب الثالث جاءت حماور اجلوانب اإلداري و التخصيص 

( باستفاد متوسطة ، ويعزى 3.21، 3.26) بمتوسطات حسابية

إىل عدم اكتساب الطالب خلربات إدارية قبل خروجه للتطبيق .  و 

جاءت حماور اجلانب التخصيص و اإلداري يف الرتتيب الرابع  ، و 

يعزى إىل عدم توفر الفرص و الوقت الكايف  لتطبيق اجلانب 

االدارية تعزى إىل العميل امليداين ، أما  قلة االستفاة من اخلربات 

قلة التنسيق و التواصل بني اجلهات املعنية.  جاء حمور اجلانب 

( باستفادة ضعيفة، و يعزو البحث إىل 2.77التطبيقي بمتوسط )

 عدم توفر الفرص و املدة الالزمة  للتطبيق .

 

  عرض و مناقشة نتائج التساؤل الثاين-ثانياً  

) األلعاب  الكاديمي حسب متغرما عالقة االعداد ا

النظري  –النظري العام  –األلعاب الفردية  –اجلامعية 

 التخصيص ( وحماور الدراسة؟

(: يوضح معامل برسون الجياد العالقة بني 8جدول)

 .كاديمي وحماور الدراسةألعداد اإلمتغرات ا

 

   يوضح معامل بريسون الجياد العالقة بني متغريات .( 8جدول رقم )

 .االعداد االكاديمي وحماور الدراسة                                 

 املتغريات
األلعاب 

 اجلامعية

األلعاب 

 الفردية

النظري 

 العام

النظري 

 التخصيص

 *0.25 *0.25 0.02 *0.19 االدراي

الشخيص 

 االجتامعي
0.15 - 0.05 0.04 0.15 

 0.06 0.07 0.01 *0.21 التطبيقي

 *0.18 *0.19 0.01 *0.19 التخصص

 0.13 0.02 - 0.15 0.08 الكاديميا

 *0.22 0.16 0.02 *0.24 الكيل

 (  0.05*دال احصائيا عند مستوى ) 

 

( معامل برسون ملتغرات 8يتضح من اجلدول رقم )

كاديمي وحماور الدراسة، حيث كان معامل ألعداد اإلا

( يف األلعاب اجلامعي دال 0.19، 0.21، 0.19برسون )

دراي ، إل( مع حماور )ا0.05)احصائيا عند مستوى 

التطبيقي، التخصص( وهي عالقة طردية ضعيفة. بينام يف 

،  0.25اجلانب النظري التخصيص كان معامل برسون )

( مع  0.05( وهي دالة احصائيا عند مستوى الداللة ) 0.18

ر )االدراي ، التخصيص ( وهي عالقة طردية ضعيفة. وحما

ل برسون دال احصائيا عند عامملوجاء متغر النظري العام 

 ،0.25( ) و التخصيص درايإلور ) اا( يف حم0.05مستوى )

( وهي عالقة طردية ضعيفة. وكان متغر األلعاب 0.18

 الفردية التوجد عالقة دالة احصائيا مع حماو الدراسة.

تشر النتائج إىل عالقة طردية ضعيفة بني  مقررات 

الدراسة  و ذلك حسب األلعاب اجلامعية الرياضية و حماور 

، و يعزو دراي(إلا ،)التطبيقي، التخصص التنازيل الرتتيب
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الباحث سبب ذلك إىل اهتامم الطالب باأللعاب الرياضية 

اجلامعية الشائعة و سهلة التطبيق، و ضعف العالقة بني 

األلعاب الرياضية الفردية  و حماور الدراسة إىل قلة ممارسة 

لفردية باملدراس.و يعزى ضعف الطالب لأللعاب الرياضية ا

العالقة  بني حماور الدراسة)اإلداري، التخصيص( و اجلانب 

النظري التخصيص إىل اعتامد الطالب املعلم عىل ما تعلمه من 

مفاهيم ومبادئ ونظريات يف اعداد وختطيط الدروس، و لكن 

 جيد  صعوبة  يف تطبيقها عىل أرض الواقع.

 

  لتساؤل الثالثعرض و مناقشة نتائج ا-ثالثاً 

بني استفادة الطالب و الطالب دالة هل توجد فروق  

 املبارشة؟العملية املعلم يف اكتساب اخلربة 

 

 يوضح اختبار ) ت ( الجياد الفروق بني متوسطات  . (9جدول رقم )

 .طالب التعلم باخلربة العملية والطالب املعلم                               

علم طالب الت املحاور

 باخلربة

قيمة  الطالب املعلم

 )ت(

مستوى 

 الداللة

 ع م ع م

 0.03 *2.02 0.54 3.13 0.56 3.35 اإلداري

الشخيص 

 االجتامعي

3.57 0.61 3.80 0.59 - 

2.01* 

0.04 

 0.31 1.01 0.39 2.83 0.56 2.73 التطبيقي

 0.95 0.05 0.45 3.21 0.49 3.21 التخصيص

 0.04 *2.00 0.24 3.87 0.45 3.73 االكاديمي

 .( 0.05* دال احصائيا عند مستوى ) 

 

( قيمة )ت( حيث بلغت 9يتضح من اجلدول رقم ) 

( يف املحور 0.05( وهي دالة احصائيا عند مستوى )2.02)

اإلدراي بني طالب التعلم باخلربة العملية والطالب املعلم 

 لصالح طالب التعلم باخلربة، بينام كانت قيمة )ت( يف حمور

،  2.01 -كاديمي( تواليا ) )الشخيص االجتامعي، األ

( لصالح 0.05( وهي دالة احصائيا عند مستوى )2.00

الطالب املعلم، و ال توجد فروق دال احصائيا عند مستوى 

( يف حمور) التطبيقي و التخصص( بني 0.05الداللة )

 املجموعتني.

ويعزو الباحث الفروق اإلداري إىل عدم وجود خربات  

ارية سابقة لدى الطالب، كام أن اهلدف الرئييس من هذا إد

املقرر هو تعزيز مهارات التواصل االجتامعي و اإلحتكاك 

بكوادر البيئة التعليمية. و يف حماور ) الشخيص االجتامعي و 

األكاديمي( كانت الفروق دالة و لصالح الطالب املعلمني 

عىل استفادة  الذين عاشوا جتربة التدريب امليداين، مما يدل 

طالب التدريب امليداين من خربات التعلم باخلربة العملية من 

جوانبه) الشخيص االجتامعي و االكاديمي(  يف تطبيقهم 

امليداين. كام أن عدم وجود فروق دالة احصائيا بني طالب 

التعلم باخلربة العملية و طالب التدريب امليداين يف حماور 

جود مواقف سلبية حول التطبيق و التخصص يشر إىل و

 استفادهتم من اجلوانب التخصصية والتطبيقية.

 

   اإلستنتاجات والتوصيات

 : اإلستنتاجات أوالً 

جاء حمور اجلالنب االكاديمي يف الرتتيب األول من -1

 حيث استفادة الطالب من مقرر التعلم باخلربة العملية، و تعترب

رايت الرياضية ساعدتني قدرايت البدنية ومها "( 18) الفقرة

من  "عىل تقديم النموذج الصحيح واكتساب الثقة يف النفس

( 22أبرز اإلجيابيات حمور اجلانب األكاديمي، بينام تعترب فقرة )

أسابيع( يف آخر  4كانت الفرتة التطبيقية لألداء التدرييس ) "

من أبروز صعوبات "مرحلة التطبيق كافية لتحقيق األهداف

 ي.حمور اجلانب األكاديم

جاء حمور اجلانب الشخيص و االجتامعي يف الرتتيب -2   

الثاين يف األمهية النسبية، و كنت استفادة الطالب بدرجة جيدة، 

ختلصت من الرهبة و اإلرتباك أثناء  " (7وتعترب فقرة عدد)

من أبرز إجيابيات  "وقويف أمام الطالب خالل الطابور الصباحي
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 (6عدد)الفقرة  تعترب اجلانب الشخيص و االجتامعي، بينام

وجهني املرشد الطاليب إىل  كيفية  حل مشكالت الطالب يف "

 من أبرز صعوبات هذا املحور. "املواقف التعليمية الصعبة

جاءت ترتيب حماور اجلانب اإلداري و اجلانب -3

التخصيص يف الرتتيب الثالث حسب األمهية النسبية، و كانت  

 (14و تعترب فقرات عدد)استفادة الطالب بدرجة متوسطة. 

لكي أكون قدوة لطالب  ألتزم باملظهر الالئق كمتدرب"

طبقت اجلانب العميل األكاديمي خالل  "( 10و )  " املدرسة

من أبرز اجيابيات هاذين  "أدائي التدرييس أثناء التطبيق

( والتي 7، 10، 9،  8اجلانبني، بينام تعترب الفقرات رقم )

 تعزيز خربات الطالب اإلدارية تعكس دور مدير املدرسة يف

( التي  تعكس دور 2،4،6،7من اجلانب االداري، و فقرات )

، من اجلانب  "املعلم املتعاون يف الدعم التخصيص للطالب

 التخصيص من أبرز الصعوبات.

جاء حمور اجلانب التطبيقي يف الرتتيب األخر حسب -4

عيفة. األمهية النسبية، و كانت استفادة الطالب بدرجة ض

قام استاذ مقرر التعلم باخلربة العملية  " (12) فقرةوتعترب 

من أبرز   "برشح اجلوانب املرتبطة بإعداد وتنفيذ الدرس

 ، 4، 3، 2إجيابيات حمور اجلانب التطبيقي، بينام تعترب فقرات )

( والتي تعكس دور املعلم املتعاون يف 10، 9، 8، 7، 6 ، 5

تطبيقية الالزمة إلعداد املعلم من تطوير الكفايات التدريسية ال

 أبرز صعوبات هذا املحور.

توجد عالقة متوسطة طردية بني املقررات األكاديمية -5 

لأللعاب اجلامعية الرياضية و  خربات طالب التعلم باخلربة 

 (.درايإلا ،التخصيص ،التطبيقي العملية يف حماور) 

      

    التوصيات

البحث يوىص الباحث ائج يف ضوء ما أسفرت عنه نت     

 يت : باالهتامم باآل

رضورة التنسيق بني اجلهات املعنية )أستاذ  -1

املقرر،املؤسسة املستضيفة ، املعلم املتعاون، الطالب( يف اختيار 

مدارس ذات اإلمكانات املناسبة لتطبيق الطالب املقرر، 

وتوضيح األهداف و طبيعة اخلربة املطلوبة و دور الطالب 

 ه يف املؤسسة املستضيفة.خالل وجود

السامح للطالب بالتطبيق العميل بداية من أول زيارة  -2

( 11للمؤسسة املستضيفة، لتكون مدة التطبيق احدى عرش)

 ( ساعات. 4أسبوع و بواقع )

تطبيق التكنولوجيا و االستفادة من الشبكة   -3

العنكبودية و تقنية املعلومات يف التواصل بني الطالب و أستاذ 

و يف البحث عن املصادر املراجع ذات عالقة  املقرر،

 بموضوعات املقرر.

تنظيم حلقات نقاش يشارك فيها الطالب و عضو   -4

هيئة التدريس و املعلم املتعاون، و توضيح كل املعلومات 

 الالزمة عن املنظومة التعليمية واإلدارية و آليات االندماج. 

تكليف الطالب املتدربني إلعداد تقارير وملفات  -5

اإلنجاز عن خرباهتم يف التعلم باخلربة امليدانية، و االستفادة 

من تلك التقارير و امللفات يف تقييم الربنامج و خربة الطالب 

 املتدرب. 

تعبئة نامذج توصيف اخلربة امليدانية لتقويم الربنامج  -6

من الطالب و املرشف و أعضاء هيئة التدريس يف القسم 

 ية التخطيط.واالستفادة من النتائج يف عمل

 

  املراجع 

 أوالً : املراجع العربية

تصور مقرتح لتطوير الرتبية العملية  (:2006حنفي ، رايض ) 

يف كلية الرتبية جامعة الزقازيقفي ضوء معاير اجلودة 

الشاملة و فعاليته يف تقويم الداء التدرييس للطالب و 

دد جملة كلية الرتبية، بني سويف، الع ،االجتاه نحو املهنة

 .57-1،ص7
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ترمجة متى ، الديموقراطية و الرتبية: (1954جون ) ديوي ، 

/.  2جلنة التأليف القاهرة .ط  . عقراوي و زكريا ميخائيل

 (.79ص 

،  ز، أيمن عبد العزيدعبد احلميسديري، ملجد بن حممد،  

الصعوبات التي  (:2017مصطفى) مناور، سمري حممد

امللك سعود باململكة تواجه طالب التعلم باخلربة بجامعة 

املجلة العلمية للرتبية البدنية و علوم  ،العربية السعودية

 (.199-182) اجلزء اخلامس(،)ص28الرياضة، العدد 

دراسة مدى تطبيق الطالب  (:2017) سديري، ملجد حممد 

،  املعلم لكفايات التدريس يف ضوء اإلعداد األكاديمي

( 44ياضية ،عدد)جامعة أسيوط لعلوم و فنون الرتبية الر

 (. 33-1اجلزء األول،)ص

 تواجه التي املشكالتم(: 2009) حممود الصفار، نشوان  

 أثناء يف األساسية الرتبية كلية / الرياضية الرتبية قسم طلبة

، جملة علوم الرياضة ، العدد األول، امليداين التدريب فرتة

 بغداد.

وبناء  أسس ختطيط املناهج :(2004قالدة ، فؤاد سليامن ) 

، كفر سلوك اإلنسان يف التعليم النظامي وتعليم الكبار

 مكتبة بستان املعرفة. الدرار:

أسس ختطيط املناهج وبناء  :(2004قالدة ، فؤاد سليامن ) 

، كفر سلوك اإلنسان يف التعليم النظامي وتعليم الكبار

 .الدرار

صول الرتبوية يف بناء (: األ1977)حسني سليامن  قورة ، 

 . القاهرة – املعارف دار –هج املنا

 كلية الرتبية ،جامع طنطا،( : 1990)زكية ابراهيم  كامل ، 

املؤمتر االول ،دور الرتبية الرياضية يف حل املشكالت 

 جامعة الزقازيق ،كلية الرتبية الرياضية للبنات . ، املعارصة

دراسة مدى  " م(:2011) عبد اهلل بن حامد نارص اللهيبي ،  

ب التدريب امليداين بكلية الرتبية البدنية متكن طال

من  "والرياضة بجامعة امللك سعود يف مهارات التدريس

، جملة أسيوط لعلوم وفنون الرتبية "وجه  نظرهم

الرياضية. جامعة أسيوط، العدد الثالث و الثالثون، اجلزء 

 (194-192ص)األول .

 معوقات حول دراسة(: م1996) اهلل عبد بدور ، املطوع  

 والرياضة البدنية الرتبية قسم طلبة لدى العملية الرتبية

 يف منشور بحث. الكويت بدولة األساسية الرتبية بكلية

 رؤية ملؤمتر والرياضة البدنية للرتبية العلمية املجلة

 .بالقاهرة حلوان جامعة املدرسية للرتبية مستقبلية
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 ةبني طالبات السنة التحضريي ةدور وسائل اإلعالم يف نرش الثقافة الرياضية والصحي

 بجامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل 

 

 د. رانيا حممد عبد اجلواد مصطفى

 أستاذ مشارك بقسم تطوير الذات ،

 ،  ةعامدة السنة التحضريي 

 جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل

 د. منى عوض سليامن

 ستاذ مشارك بقسم تطوير الذات ، أ

 ،  ةعامدة السنة التحضريي

 جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل

 د. منى عبداملنعم عبداملعبود

 أستاذ مشارك بقسم تطوير الذات ، 

 ،  ةعامدة السنة التحضريي

 جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل

 

 (م2019/ 18/1م  ؛   وقبل للنرش يف 18/11/2018)قدم للنرش يف  

 

 .الصحة، الثقافة الرياضية، اإلعالم الكلامت املفتاحية:

هيدف البحث إىل بناء إستبيان قياس الثقافة الرياضية للتعرف عىل دور وسائل اإلعالم يف ملخص البحث:

نرش الثقافة الرياضية والصحيه بني طالبات عامدة السنة التحضرييه بجامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل، 

( طالبة من طالبات املسار العلمى 800ستخدمت الباحثات املنهج الوصفى وطبقت هذه الدراسة عىل )وإ

م، وكانت أهم النتائج 2019 -2018بعامدة السنة التحضرييه للفصل الدراسى األول  بالعام اجلامعى 

دة السنة التحضريية فاعلية إستبيان قياس الثقافة الرياضية يف قياس مستوى الثقافة الرياضية لطلبات عام

بجامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل، باإلمكان استخدام أي من املجاالت األربعة من جماالت اإلستبيان 

 .كعامل مستقل لقياس الثقافة الرياضية، إنَّ وسائل اإلعالم دورا اجيابيا يف تزويد الطالبات بالثقافة الرياضية

 

  

 (هـ1441/م2020جامعة امللك سعود، الرياض ) ، 147 -131، ص ص 2ع، 4م، علوم الرياضة والرتبية البدنيةجملة 
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Abstract: The study aims at building a questionnaire to measure the mathematical culture to identify 
the role of the media in spreading the sport and health culture among the students of the Deanship of 
the preparatory year in Imam Abdul Rahman bin Faisal University. The researcher used the 
descriptive approach. This study was applied to 800 students from the scientific track, The most 
important results were the effectiveness of the questionnaire of measuring the culture of sports in 
measuring the level of sports culture for the requests of the Deanship of the preparatory year at Imam 
Abdul Rahman bin Faisal University, it is possible to use any of the four areas of the questionnaire 
fields An independent factor in the measurement of sports culture, the media plays a positive role in 
providing students with sports culture. 
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 املقدمة ومشكلة البحث

يعترب اإلعالم رضورة هامة ىف أى جمتمع حديث فوسائل 

اإلعالم هى ىف حقيقتها وسائل وعى ونرش مهام تعددت 

أشكاهلا وظروفها فهى تدخل ىف إطار واحد يمكن أن نطلق 

عليها الوسيلة اإلعالمية الثقافية لألفكار والتجارب وهذه 

ة سواء كانت بدائية أو متحرضة فهى صاحبة الفضل الوسيل

األول ىف النرش والذيوع وبدوهنا تغلق املجتمعات أبواهبا 

لتعيش كل جمموعة ىف عزلة عن األخرى وكلام زاد املجتمع 

تعقيدًا بفضل التقدم التكنولوجي أصبح اإلعالم أشد أمهية 

 وأكثر رضورة.

عىل توصيل وتظهر أمهية اإلعالم الريايض يف قدرته  

البيانات واملعلومات يف شكل رسائل إىل قاعدة مجاهريية كبرية 

ومتباينة اإلجتاهات وخمتلفة يف الرأي كام أن له القدرة عىل تغيري 

األنامط السلوكية وهو من األسس الرئيسية يف أي جهاز 

إعالمي حيث أصبحت الرياضة ظاهرة إجتامعية وحضارية 

 (2001 ،)إسامعيلهامة يف املجتمعات احلديثة. 

( أن 1998ويضيف خري الدين عويس، عطا عبد الرحيم )

اإلعالم الريايض بأنواعه املختلفة من صحافة رياضية وبرامج 

رياضية وبرامج رياضية إذاعية تلفزيونية وعرب اإلنرتنت تؤثر 

تأثريًا كبريًا عيل هتيئة الرأي العام لقبول أو رفض القرارات 

 أو مؤسسة رياضية. التي تصدر عن أي هيئة 

ووسائل اإلعالم يف أي جمتمع هي املسؤولة عن صياغة 

ونرش وتوزيع األخبار واملعلومات واألفكار واآلراء، وبالتايل 

تصبح من أهم الوسائل الفاعلة يف أي جمتمع لتغيري القيم 

واإلجتاهات ولتعزيز أي سلوك إجيايب وتكريسه، وهتميش أي 

( 2003)مكاوي والسيد،سلوك سلبي يف نفس املجتمع. 

 (1998)عويس وعبد الرحيم ،

 

كام يعد اإلعالم من أهم وسائل اإلتصال بني أفراد 

املجتمع الواحد واملجتمعات املتعددة والسيام بعد التطور 

الواسع الذي حدث يف وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة 

واملرئية يف مجيع أنحاء العامل، واإلعالم يقوم بدور املريب 

واملوجه يف أسلوب تكوين وتطور الثقافة يف خمتلف أوجه 

أنشطة املجتمع، وإن إتساع دور وسائل اإلعالم الريايض فيام 

يتعلق بنقل املسابقات الرياضية إىل اجلمهور أدى إىل ظهور 

ختصص يف جمال العلوم اإلعالمية وهو اإلعالم الريايض، 

وقائع الرياضة والذي له أدوار متميزة وكبرية ومن ضمنها نرش 

بأرسع وقت ممكن ونرش الثقافة الرياضية فضال عن دوره يف 

احليلولة دون أعامل العنف والشغب يف أثناء ممارسة املسابقات 

 (1999()الشافعي ومريس ،1996الرياضية. )حسن ،

ويمكن القول إنَّ وسائل اإلعالم بمختلف أنواعها تؤثر 

هري الرياضية، فال ختلو أرسة تأثريًا كبريًا عىل ثقافة ومعرفة اجلام

يف املجتمع من فرد أو أكثر يتابع وسائل اإلعالم الرياضية 

ويتفاعل معها، إذ إنَّ الكثري منها تعتمد يف أساليبها املختلفة 

عىل جذب املشاهدين يف أنحاء العامل كافة وبطريقة مشوقة يف 

عرض األخبار والتقارير إىل مشاهدهيا وبشكل مجيل ومؤثر 

عني باللقاءات التي جترهيا مع أبرز الشخصيات الرياضية وتست

 املتخصصة. 

ويعد ما يبث عن الرياضة من العنارص الرئيسة يف نرش 

الوعي الريايض بني اجلامهري بمختلف مستوياهتا وثقافتها 

وتساعد وسائل اإلعالم يف إحداث التغيري الثقايف وتكوين 

وتعلق عىل األفكار املعرفة الرياضية، إذ حتلل وترشح وتفرس 

واآلراء خالل نقل وقائع املنافسات واأللعاب الرياضية 

املختلفة ملختلف البطوالت املحلية والدولية والعاملية. )ميلر 

 (1994وأخرون ،
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وملا للرياضة من خصوصية يف املجتمع فقد تكونت هلا  

منظومة إعالمية خاصة هبا تظم مجيع وسائل اإلعالم من 

ورقية وإلكرتونية وحمطات إذاعية وقنوات  صحف وجمالت

فضائية رياضية التي تتفرد بإختصاصها باملجال الريايض 

ويتوقف تطور هذه املنظومة يف أي بلد بحسب نظرة املجتمع 

للرياضة وإيامنه بأمهيتها كام يعتمد أيضا عىل إمكاناته املادية 

الم والبرشية وفرص اإلستثامر هبذا املجال، وتعد وسائل اإلع

الرياضية موجهًا كبريًا ألهنا تزيد من وضوح املعرفة وجذب 

اإلنتباه كام أن هلا دورًا بارزًا يف وصول الثقافة الرياضية بصورة 

 (1998جيدة وعىل املستويات كافة. )عويس وعبد الرحيم ،

وكذلك يظهر دور اإلعالم الريايض عىل املستوى  

به الرياضية اخلارجي من حيث تعريف العامل بحضارة شعو

والذي يعكس بدوره رقي هذه الدول وتقدمها يف شتى 

املجاالت، ويف ظل التقدم العلمي والتكنولوجي الكبري 

والرسيع يف املجال الريايض تربز أمهية اإلعالم الريايض يف 

رضورة إحاطة األفراد يف املجتمع علاًم بكل ما يدور من 

ن زيادة أحداث وتطورات يف هذا املجال، هذا فضالً ع

تدفق املعلومات الرياضية وزيادة مصادرها وتشابك املجال 

الريايض باملجاالت األخرى سواء االقتصادية أو 

اإلجتامعية أو السياسية وعدم قدرة الفرد عىل متابعة 

ومالحقة هذا التدفق من املعلومات والذي يعد أمرًا صعباً 

يجة فأقل ما يوصف به هذا العرص هو )عرص املعلومات( نت

التقدم الذي حلق بالكمبيوتر واألقامر الصناعية وإنتشار 

شبكة املعلومات )اإلنرتنت( ومن هنا تربز أمهية الدور 

الذي يقوم به اإلعالم الريايض يف التغلب عىل هذه 

الصعوبات بام يساعد مجهور الرياضة عىل إستيعاب كل ما 

هو جديد يف املجال الريايض والتجاوب 

 (2010)الزنكاوي ،(2002معه.)أمحد،

 

وتعترب الثقافة الرياضيه مظهر من مظاهر املجتمع وجزءًا  

من الثقافة العامة بوجه عام ويعترب اإلهتامم بالثقافة الرياضية 

من املؤرشات الدالة عىل إرتفاع املستوى الثقايف والتقدم يف 

املجتمع وتلعب وسائل اإلعالم الرياىض بمختلف أنواعها 

اضحًا يف إنتشار الثقافة الرياضية وهي من أقرب دورًا كبريًا وو

الوسائل الفعالة للمجتمع كام إن للثقافة الرياضية أثر واضح 

عىل اجلانب الصحي واإلجتامعي والرتبوي والثقايف لإلنسان 

وكذلك توجيه وتوحيد عواطف املواطنني ومشاعرهم من 

خالل املحافل الدولية العاملية وزرع حمبة الوطن. 

 (stanly,1992( )1996( )اخلويل وعدنان، 1998،)عالوي

وتعد الرياضة وسيلة معارصة ألداء الكثري من املهام  

وإرسال العديد من الرسائل وتعرب عن مستوى تطور وتقدم 

األمم وجمتمعاهتا، لذلك فإن من الصعب التمييز بني 

الرياضة ووسائل اإلعالم وخاصة التي تنقل األحداث 

مشاهدة الرياضة واإلحساس هبا موجود يف  الرياضية، إذ أنَّ 

كل مكان، وقد تكونت نظرة جديدة يف عرصنا الراهن نحو 

الثقافة الرياضية ووضع الريايض ومفهوم الرياضة كفعالية 

أو كمؤسسة جتارية غايتها الربح متاماً كباقي الفعاليات 

واملؤسسات األخرى، إذ إستغلت بعض الفضائيات من 

األحداث الرياضية والرتويج  خالل إحتكارها لبث

للرياضة أو بطل ما وسيلة لتحقيق الربح، يف الوقت الذي 

يمكن اإلستفادة من هذه الفضائيات الرياضية لتحقيق 

التنمية والبناء االجتامعي والثقايف واإلقتصادي، أو كجزءاً 

من الثقافة العامة والبناء الوطني والقومي، ووسيلة لبناء 

توازن نفسياً وجسديًا، وهناك أنظمة اإلنسان الكفء امل

تستخدم الفضائيات الرياضية لتحقيق نوع من التوازن بني 

الرياضات املختلفة وبني الطابع الثقايف والرتبوي وطابعها 

 اإلقتصادي والتجاري.
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 أمهية البحث      

تكمن أمهية البحث ىف معرفة دور وسائل اإلعالم 

رياضية والصحيه بني بمختلف أنواعها يف نرش الثقافة ال

طالبات السنة التحضرييه بجامعة اإلمام عبد الرمحن بن 

فيصل والتي من خالهلا يتم غرس أفكار وقيم وأنامط معينة 

من السلوك الريايض السوي لدى الطالبات وإبراز أمهية 

الرياضة عىل اجلانب الصحي والبدين واإلجتامعي والرتبوي 

واطفهن ومشاعرهن والثقايف، وكذلك توجيه وتوحيد ع

خالل املحافل الدولية والعاملية وزرع حب الوطن يف 

نفوسهن، كام أن طبيعة املجتمع والعينة املختارة واملتمثلة 

والتى تضع  2030بطالبات السنة التحضريية ورؤية 

الرياضة من أهم أهدافها ونرش الثقافة الرياضية وممارسة 

ة أحد حماورها الرياضة ىف ضوء حمددات الرشيعة اإلسالمي

 األساسية.

كام أن املتابع لوسائل اإلعالم الرياىض يرى دورها  

الكبري والفعال يف متابعة األحداث الرياضية املحلية 

واإلقليمية والدولية وتغطيتها املبارشة هلا، والتي توفر خدمة 

جليلة للمشاهدين عىل إمتداد دول العامل، ونظرًا ملا تقدمه 

الوعي والثقافة بني عموم املشاهدين  هذه الوسائل من نرش

بشكل عام والرياضيني بشكل خاص، ونظرا لكون الطالبات 

يف املرحلة اجلامعية من الرشائح املهمة التي يعتمد عليها يف 

عملية النهوض بالبلد يف جماالت احلياة املختلفة ومنها 

مستقبل البلد الريايض لذا أرادت الباحثات الوقوف عىل 

ى الثقافة الرياضية لدى الطالبات، وعىل حد حقيقة مستو

علم الباحثات ومن خالل إطالعهن عىل البحوث 

والدراسات تبني هلن أنه ال يوجد مقياس لقياس الثقافة 

الرياضية هلذه الفئة، لذا تكمن مشكلة البحث يف بناء مقياس 

للثقافة الرياضية وتطبيقه عىل رشحية من الطالبات يف السنة 

جامعة اإلمام عبد اللرمحن بن فيصل للوقوف التحضريية ب

عىل حقيقة مستوى ثقافتهن الرياضية والصحية، واملصادر 

 التى يستقني منها هذه الثقافة. 

 

  هدف البحث

هيدف البحث إىل بناء إستبيان قياس الثقافة الرياضية 

للتعرف عىل دور وسائل اإلعالم يف نرش الثقافة الرياضية 

السنة التحضرييه بجامعة اإلمام عبد والصحيه بني طالبات 

 الرمحن بن فيصل.

 

  تساؤالت البحث

ما هى حماور إستبيان قياس الثقافة الرياضية لطالبات 

 السنة التحضرييه بجامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل؟

هل هناك تأثري معنوي لوسائل اإلعالم يف نرش الثقافة 

ه بجامعة اإلمام الرياضية بني طالبات عامدة السنة التحضريي

 عبد الرمحن بن فيصل؟

 

  مصطلحات البحث

  اإلعالم الريايض

عملية نرش األخبار واملعلومات واحلقائق الرياضية         

ورشح قواعد والقوانني اخلاصة باأللعاب واألنشطة الرياضية 

للجمهور بقصد نرش الثقافة الرياضية بني أفراد املجتمع وتنمية 

 (1998س وعبد الرحيم ،وعيه الريايض. )عوي

 

 اإلعالم الريايض

هو إيصال فكرة معينة، عىل أن يكون املوصل دائام حمايد     

 ويتحدث بشكل عام. 

 

  الثقافة الرياضية

هى جمموعة العلوم واملعارف واملعلومات من الفنون 
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لألنشطه الرياضيه املختلفه والتى يكتسبها الفرد من البيئه 

خلاصه سواء باملشاهده أو املامرسه أو ويتزود من خالل خربته ا

القراءة لتلك األنشطه الرياضيه. )عويس وعبد الرحيم 

،1998) 

 

  الدراسات السابقة

( هدفت إىل معرفة أمهية وسائل 1993دراسة  العبادي) 

األعالم يف نرش الثقافة بني أوساط الشباب يف العراق، إذ تم 

غداد وبعض اختيار عينة البحث من طلبة كليات جامعة ب

( شابا وشابة تم اختيارهم 1380املدارس اإلعدادية وبلغت)

بالطريقة العشوائية، وتوصل الباحث إىل ان للتلفاز تأثريًا كبريًا 

يف إشباع حاجات الشباب الرياضية والثقافية ملا يمتلكه من 

مقومات جتعله وسيلة مهمة يف هذا املجال وجاءت الصحافة 

احتلت اإلذاعة املركز الثالث لضعف  يف املركز الثاين يف حني

األساليب املستخدمة يف الوصول إىل حواس وعقول 

املستمعني الذين هتمهم األخبار والنشاطات الرياضية، كام 

توصل الباحث إىل إن لوسائل األعالم أثرًا كبريًا يف توجيه 

اجتاهات املواطنني ، وان هذه الوسائل انحرصت مهامها 

يف تغطية األحداث الرياضية التي تلقت  بالناحية اإلخبارية

اهتامما متصاعدا بني أوساط خمتلف الفئات العمرية يف 

 املجتمع.

( هدفت إىل معرفة تأثري T Chen) 1996دراسة شني   

وسائل األعالم الرياضيه عىل مشاركة الطالب املراهقني ىف 

الرياضات، واستخدم الباحث املنهج الوصفى، وكانت أهم 

ن وسائل األعالم الرياضيه هلا دور كبري ىف حث النتائج أ

الطالب املراهقني عىل املشاركه ىف الرياضات ىف فصول الرتبيه 

 الرياضيه وتصحيح النظرة إىل القيم الرياضيه.

( هدفت إىل التعرف عىل 1996دراسة عادل حسن )

الوعي الرياىض وعالقته باملامرسه الرياضيه لدى طالب 

دم الباحث املنهج الوصفى، وكانت أهم جامعة املنيا، واستخ

النتائج أن التليفزيون من أهم وأكثر املصادر للحصول عىل 

الوعي الرياىض لطالب كليات الرتبيه الرياضيه مقارنة بباقى 

 الكليات االخرى.

 

  االستفـادة من الدراسـات املرتبطـة

 املسامهة يف حتديد األهداف وصياغة تساؤالت البحث. 

لفعالة ىف تدعيم اإلطار النظرى ملتغريات املسامهة ا

 البحث.

 حتديد املنهج املستخدم.

 اختيار التصميم التجريبى املناسب.

توضيح معظم اخلطوات اإلجرائية التى سوف تتبع ىف 

 البحث.

املسامهة ىف حتديد أدوات ووسائل القياس الالزمة جلميع 

 البيانات.

اإلحصائية التعرف عىل أنسب وأفضل أساليب املعاجلات 

 املالئمة للبحث ووفقًا ألهداف البحث ونوع وحجم العينة.

 

  إجراءات البحث

  منهج البحث

إستخدمت الباحثات املنهج الوصفى باألسلوب        

 املسحى ملناسبته لطبيعة الدراسة.

 

  جمتمع وعينة البحث

إختارت الباحثات جمتمع البحث بالطريقة العمديه من 

-عامدة السنة التحضرييه -مى بالريانطالبات املسار العل

بجامعة االمام عبدالرمجن بن فيصل للعام اجلامعى 

م الفصل الدراسى األول، والبالغ عددهن 2019م/2018

( طالبة عشوائيا كعينة 50( طالبة وقد تم إختيار عدد )981)
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( طالبة وهن 800استطالعية، وبلغت عينة البحث األساسية )

اإلجابة عىل اإلستبيان كاماًل حيث تم الطالبات الالتى قمن ب

إستبعاد اإلستبيانات التى مل يتم اإلجابة عليها كاملة وجدول 

 .( يوضح تصنبف جمتمع البحث1)

 

 (. تصنيف جمتمع وعينة البحث. 1جدول )

 النسبة املئوية العدد تصنيف جمتمع البحث

 %81.5 800 لعينة األساسيةا

 %5.1 50 العينة اإلستطالعية

 %13.4 131 ستبعداتامل

 %100 981 العدد الكىل

 

  البيانات أدوات ووسائل مجع 

يف مجع البيانات واملعلومات اخلاصة  اتالباحث تإستخدم

   التالية:بالبحث الوسائل 

 فحص وحتليل املراجع والدراسات السابقة. -

 املقابلة الشخصية. -

 اإلستبيان. -

 

    قةفحص وحتليل املراجع والدراسات الساب

وذلك باالطالع عىل العديد من الدراسات والبحوث 

 السابقة واملتعلقة بموضوع البحث ومنها دراسة العبادي

 (.1996( ، حسن )TChen  1996شني )( ، 1993)

 

  املقابلة الشخصية

قامت الباحثات بإستطالع رأي جمموعة من اخلرباء يف  

ة. مرفق ـــية والعالقات العامــــجماالت اإلدارة الرياض

(1) 

 

 

  اإلستبيان

يعد اإلستبيان هو أهم وسائل مجع البيانات املستخدمة ىف 

هذا البحث وقد قامت الباحثات بتصميم اإلستبيان وعرضه 

عىل جمموعة من اخلرباء املتخصصني وقامت بإجراء املعامالت 

العلمية له قبل تطبيقه، ولكي تتمكن الباحثات من صياغة 

الثقافة الرياضية، إعتمدت الباحثات يف فقرات أستبيان قياس 

صياغة فقرات اإلستبيان عىل املسح املرجعى، الدراسات 

 السابقه. 

 

  تصميم وإعداد اإلستبيان

قامت الباحثات ببناء إستبيان قياس الثقافة الرياضية وفقًا 

 خلطوات التالية:

تم حتديد تصور مبدئي ملحاور اإلستبيان تم إقرتاح  -

رهتا األولية وهي )املجال املعريف، واملجال ( حماور بصو5)

االجتامعي، واملجال الرتبوي، واملجال الصحي، واملجال 

 (2الديني(. مرفق )

تم عرض حماور اإلستبيان عىل السادة اخلرباء 

واملتخصصني يف جمال اإلدارة الرياضية، اإلدارة العامة واإلدارة 

وكليات التجارة اإللكرتونية يف بعض كليات الرتبية الرياضية 

 ( خرباء10واإلعالم، وبلغ عددهم )

 
 .استامرة االستبيان حماور توضيح نسب اتفاق املحكمني عىل. (2)جدول 

 النسبة املئوية املحاور م

 %100 املجال املعريف  1

 %90 املجال االجتامعي 2

 %100 املجال الرتبوي 3

 %90 املجال الصحي 4

 %20 املجال الديني 5

      

اخلرباء ىف  ألراءاملئوية  ةالنسبأن  (2) يتضح من جدول

% وقد 100 إىل% 20بني قد تراوجت ستبيان حماور اإل
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أقل  مئويةإستبعدت الباحثات املحاور التى حصلت عىل نسبه 

 %.90من 

 

حتديد أسلوب وأسس صياغة فقرات إستبيان قياس 

 الثقافة الرياضية: 

ابية وأخرى سلبية جيإوضع فقرات  اتالباحث تعمدت      

كإحدى الطرق املستخدمة  قياس الثقافة الرياضية إستبيانىف 

 يف بناء املقاييس وذلك لألسباب التالية:

تسمح بأكرب تباين بني ، توفر مقياسا أكثر جتانسا -1

 األفراد.

 متتعها بصدق وثبات عاليني. -2

 برسعة. اإلستبيانمن بناء  اتمرنة ومتكن الباحث -3

ىل القواعد اآلتية يف صياغة فقرات ع اتالباحث تعتمدإو

 إستبيان قياس الثقافة الرياضية:

أن تكون الفقرة معربة عن فكرة واحدة وقابلة  -1

 للتفسري.

جيابية وأخرى إمن فقرات  اإلستبيانأن يتكون  -2

سلبية، وسبب هذا التنويع للتخفيف من نزعة املستجيب 

إلجابة خلو الفقرة من أي تلميح غري مقصود ل ،لإلجابة األوىل

 الصحيحة.

ستخدام الباحث الفقرات التي حيتمل أن إعدم  -3

 (1985( )جالل،laura,2009)اجلميع. جييب عليها 

راء اخلرباء وعدد تم إختيارها وفقًا إلتفاق آ (. املحاور التى3جدول )

إستبيان قياس الثقافة العبارات املكونة لكل حمور من حماور 

 10ن =               الرياضية 

 عدد العبارات ملحــــاورا م

 15 املجال املعريف  1

 17 املجال االجتامعي 2

 4 املجال الصحي 3

 10 املجال الرتبوي 4

 46 املجمــــــــوع

( آراء اخلرباء حول املحاور وعدد 3يتضح من جدول )و

العبارات املكونة لكل حمور من حماور إستامرة اإلستبيان 

 ( عبارة.46والبالغ عددهم )

 

  تصحيح إستبيان قياس الثقافة الرياضية

، )موافق هي ثالثيإعتمدت الباحثات عىل ميزان تقدير 

أحيانا، غري موافق( وعليه يتم تصحيح املقياس بإعطاء ثالث 

درجات للبديل )موافق( ودرجتني للبديل)أحيانا( ودرجة 

)غري موافق( للفقرات االجيابية، أما بالنسبة للفقرات  للبديل

انت صياغتها سلبية فيكون إعطاء الدرجات من درجة التي ك

 واحدة إىل ثالث درجات.

 

  ستبيان قياس الثقافة الرياضيةاملعامالت العلمية إل

ستبيان قياس الثقافة إلحتديد املعامالت العلمية      

بتصميمة عىل عينة قوامها  اتالباحث تقام الذيالرياضية 

ومن خارج فرع الريان  طالبات املسار العلمىمن طالبة  (50)

 .األساسية عينة البحث

  

  اإلستطالعيةالدراسة 

 9/ 2يوم األحد املوافق  تم إجراء الدراسة ىف الفرتة من     

 دفهب م2018/  9/ 20 م إىل يوم اخلميس املوافق2018/ 

 حتديد املعامالت العلمية لإلستبيان.

 

  اإلستطالعيةإجراءات الدراسة 

 –)الصدق  ب املعامالت العلميةبحسا اتالباحث تقام

بتصميمة وذلك بعد  اتالباحث تقام الذي لإلستبيان( الثبات

صدق اإلتساق الداخىل  بإستخداموضعة ىف صورته النهائية 

حلساب الثبات، كام يتضح من  الصدق، ومعامل ألفاحلساب 

 (.6(، )5(، )4) جدول
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   إستبيان قياس الثقافة الرياضيةصدق 

ت بإستخدام صدق اإلتساق الداخىل قامت الباحثا 

للعبارات مع حمورها واملحاور مع املجموع الكىل لإلستامرة 

( يوضحا 4(، )3عىل عينة البحث اإلستطالعية وجدول )

ذلك من خالل إجياد معامل اإلتساق الداخىل بني عبارات 

املحور واملجموع الكىل للمحور وجمموع املحور واملجموع 

 بيان كله.الكىل لعبارات اإلست

( وجود إرتباطات دالة إحصائيًا بني 4يتضح من جدول )

عبارات كل حمور واملجموع الكىل لعبارات املحور مما يدل عىل 

 صدق العبارات لكل حمور. 

 

 . 50ن=       ستبيان قياس الثقافة الرياضيةإل معامالت اإلرتباط بني العبارات وجمموع املحاور.  (4جدول ) 

 الرتبوىاملجال  الصحىاملجال  اإلجتامعىاملجال  ريفاملجال املع م

1 0.665* 0.617* 0.72* 0.617* 

2 0.685* 0.587* 0.624* 0.587* 

3 0.627* 0.715* 0.832* 0.715* 

4 0.617* 0.641* 0.793* 0.641* 

5 0.665* 0.702* - 0.702* 

6 0.676* 0.604* - 0.604* 

7 0.697* 0.661* - 0.661* 

8 0.664* 0.832* - 0.832* 

9 0.656* 0.612* - 0.612* 

10 0.786* 0.834* - 0.834* 

11 0.685* 0.656* - - 

12 0.576* 0.678* - - 

13 0.645* 0.592* - - 

14 0.786* 0.878* - - 

15 0.827* 0.661* - - 

16 - 0.618* - - 

17 - 0.712* - - 

 0.277( = 0.05* قيمة ر اجلدولية عند مستوى )

  

ستبيان قياس معامالت اإلرتباط بني املحور واملجموع الكىل إل. (5جدول )

 . 50قيد البحث            ن = الثقافة الرياضية 

 املحــــاور م
عدد 

 العبارات

معامل 

 االتساق

 0.871 15 املجال املعريف  1

 0.793 17 املجال االجتامعي 2

 0.882 4 املجال الصحي 3

 0.826 10 رتبوياملجال ال 4

  0.273( =0.05* قيمة ر اجلدولية عند مستوى )

( وجود إرتباطات دالة إحصائيًا بني 5يتضح من جدول )

املحور واملجموع الكىل لعبارات املقياس مما يدل عىل صدق 

 املحاور.

 

  ثبات املقياس

إستبيان قياس الثقافة تطبيق  طريقة الباحثات تستخدمإ 

 وإجياد، Test Re Test هــــوإعادة تطبيققيد البحث الرياضية 
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حلساب ثبات إستبيان قياس الثقافة بريسون رتباط معامل اإل

القياسني األول والثانى، وتم إجراء التطبيقني الرياضية بني 

بفارق أسبوعني عىل عينة البحث اإلستطالعية البالغ قوامها 

الفرتة وذلك ىف طالبة طالبات املسار العلمى فرع الريان ( 50)

م إىل يوم اخلميس 7/9/2018من يوم األحد املوافق 

 م.20/9/2018

 

  إستبيانمعامل االرتباط بني التطبيقني األول والثانى ملحاور . (6جدول )

 50قيد البحث                      ن=قياس الثقافة الرياضية                        

 م

املعامالت 

 اإلحصائية

 املحاور

 القياس الثانى ولالقياس األ
معامل 

 ع+ -س ع+ -س االرتباط 

1 
املجال 

 املعريف 
23.0 0.12 23.1 0.16 0.81* 

2 
املجال 

 االجتامعي
24.8 0.26 24.6 0.32 0.80* 

3 
املجال 

 الصحي
6.34 0.31 6.41 0.52 0.83* 

4 
املجال 

 الرتبوي
21.6 0.10 21.9 0.42 0.80* 

 0.273( = 0.05* قيمة ر اجلدولية عند مستوى )

 

وجود عالقة إرتباط بني ( 6جدول ) يتضح من

التطبيق األول والتطبيق الثانى لعينة البحث ىف حماور 

، وقد تراوح معامل إستبيان قياس الثقافة الرياضية

رتباط عايل ( معامل إ 0.83إىل  0.80اإلرتباط ما بني )

 ملحاور املقياس ، مما يدل عىل ثبات املقياس.

 

  راسةتطبيق الد

تم تطبيق الدراسة األساسية ىف الفرتة من يوم األحد  

/  10/  25م إىل يوم اخلميس 2018/ 10/  7املوافق 

م حيث قامت الباحثات بتوزيع إستامرة اإلستبان البالغ 2018

( عبارة عىل عينة البحث األساسية املكونه 31عدد عباراته )

املقابلة  من طالبات املسار العلمى فرع الريان من خالل

الشخصية مع الطالبات حيث تم تعريفهم هبدف البحث 

واملرجو من تطبيقه بصورة ال جتلعهم جييبون بمثالية لضامن 

إستامرة برشح مضمون واقعيه النتائج، قامت الباحثات 

ستفسارات أفراد العينة بام ال خيل إواالجابة عىل  اإلستبيان

 ستجابات التى يدونوهنا.بحيادية اإل

 

  اإلحصائيةاجلات املع

متت املعاجلات اإلحصائية بواسطة احلاسب اآلىل 

، وحتقيقًا ألهداف البحث SPSS & Excel بإستخدام برناجمى

وصحة تساؤالتة إستخدم الباحث املعاجلات اإلحصائية 

 التالية:

 معامل-املعيارى االنحراف-احلسابىاملتوسط ) 

-املئوية سبةالن-2كا اختبار- T" test" "ت"إختبار-اإلرتباط

 (.L.S.D-حتليل التباين

 تها عرض النتائج ومناقش

 عرض النتائج 

 

 .   800ن =        قياس الثقافة الرياضية  ستبيان إل راء عينة البحث ىف حمور املجال املعرىف( والنسبة املئوية إلتفاق آ 2قيمة مربع كاى )كا. (7جدول )

 نعم العبـــــــــــارة م
 إىل

 احد م
 ال

 نسبةال

 املئوية لإلتفاق
 2كا

وسائل اإلعالم بتغطية البطوالت واألحداث الرياضية املحلية  تقوم 1

 والدولية والعاملية 

160 320 320 20% 2.88 

 2.88 %40 320 160 320 تساعد وسائل اإلعالم يف معرفة املصطلحات واملفاهيم الرياضية 2
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 (.  7تابع جدول )

 نعم العبـــــــــــارة م
 ىلإ

 احد م
 ال

 النسبة

 املئوية لإلتفاق
 2كا

 *6.57 صفر% 480 320 - تسهم وسائل اإلعالم يف معرفة تاريخ األلعاب الرياضيةال  3

املعامل الرياضية وتعريف  الضوء عىل وسائل اإلعالم ال تسلط 4

 املشاهدين هبا

 *29.48 صفر% 768 32 -

 2.88 %40 320 160 320 الرياضية املختلفة تساهم وسائل اإلعالم يف التعرف عىل املهارات 5

تسهم وسائل اإلعالم يف معرفة مواعيد وأماكن األحداث الرياضية ال  6

 ونتائجها 

160 320 320 20% 2.88 

 *29.48 %96 - 32 768 تعرض وسائل اإلعالم األخبار بطريقة علمية حديثة 7

بارزة يف كل تسهم وسائل اإلعالم يف معرفة الشخصيات الرياضية ال 8

 دول العامل

320 160 320 40% 2.88 

التشويق يف عرض النواحي الفنية لأللعاب  عىل تعتمد وسائل اإلعالم 9

 الرياضية

768 32 - 96% 29.48* 

 2.88 %40 320 160 320 األلعاب الرياضية قانونتسهم وسائل اإلعالم يف معرفة  10

 *29.48 صفر% 768 32 - ري حياديهغتعرض وسائل اإلعالم األخبار بطريقة ال  11

الريايض  اإلمحاء قبل أداء النشاط أمهية وسائل اإلعالمال توضح  12

 .للمحافظة عىل سالمة العضالت واملفاصل

 *29.48 صفر% 768 32 -

 *29.48 صفر% 768 32 - وسائل اإلعالم املعلومات الرياضية  يف العامل. ال تعرض 13

يف جتنب العادات اخلاطئة أثناء ممارسة النشاط  تسهم وسائل اإلعالمال  14

 الريايض

 *29.48 صفر% 768 32 -

توضح وسائل اإلعالم للمرأة كيفية اكتساب الرشاقة واجلامل  15

 .اجلسمي

320 160 320 40% 2.88 

 . 3.84=  1اجلدولية عند درجات حرية  2* قيمة كا

 . 5.99=  2اجلدولية عند درجات حرية  2* قيمة كا

 

( وجود فروق دالة إحصائيا بني 7جدول ) يتضح من

إستجابات عينة البحث ىف عبارات املحور األول املجال 

تسهم وسائل اإلعالم يف معرفة تاريخ األلعاب املعرىف )ال 

تسلط وسائل اإلعالم الضوء عىل املعامل ال  – الرياضية

تعرض وسائل اإلعالم  - الرياضية وتعريف املشاهدين هبا

تعتمد وسائل اإلعالم عىل  - ار بطريقة علمية حديثةاألخب

ال  – التشويق يف عرض النواحي الفنية لأللعاب الرياضية

ال  – تعرض وسائل اإلعالم األخبار بطريقة غري حياديه

توضح وسائل اإلعالم أمهية اإلمحاء قبل أداء النشاط الريايض 

تعرض ال  – للمحافظة عىل سالمة العضالت واملفاصل

تسهم ال  - ئل اإلعالم املعلومات الرياضية  يف العاملوسا

وسائل اإلعالم يف جتنب العادات اخلاطئة أثناء ممارسة النشاط 

( وبلغت النسبة املئوية هلذه العبارات ما بني )صفر% الريايض

%( بينام ال توجد فروق دالة إحصائيا بني استجابات عينة 96 –

م بتغطية البطوالت تقوم وسائل اإلعالالبحث ىف عبارات )

تساعد  - واألحداث الرياضية املحلية والدولية والعاملية 

 - وسائل اإلعالم يف معرفة املصطلحات واملفاهيم الرياضية

تساهم وسائل اإلعالم يف التعرف عىل املهارات الرياضية 
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تسهم وسائل اإلعالم يف معرفة مواعيد وأماكن  - املختلفة

تسهم وسائل اإلعالم يف  - ااألحداث الرياضية ونتائجه

تسهم  - معرفة الشخصيات الرياضية البارزة يف كل دول العامل

توضح  - وسائل اإلعالم يف معرفة قانون األلعاب الرياضية

وسائل اإلعالم للمرأة كيفية اكتساب الرشاقة واجلامل 

 -%20( وبلغت النسبة املئوية هلذه العبارات ما بني )اجلسمي

40. )% 

 

 

 .   800ن=     إلستبيان قياس الثقافة الرياضيةوالنسبة املئوية إلتفاق آراء عينة البحث ىف حمور املجال اإلجتامعى  ( 2قيمة مربع كاى )كا.  (8)جدول 

 نعم العبـــــــــــارة م
إىل حد 

 ما
 ال

 النسبة

املئوية 

 لإلتفاق

 2كا

 *18.57 صفر 640 160 - الجتامعية للفردتعمل وسائل اإلعالم عىل تطبيع العالقات الثقافية واال  1

 *9.78 %20 160 480 160 تعمل وسائل اإلعالم عىل توطيد العالقات بني البلدان 2

 320 160 320 تبني وسائل اإلعالم أمهية األنشطة الرياضية يف إشباع حاجات الفرد وميوله 3

 

40% 2.88 

 2.88 %40 320 160 320 املقبولةتعمل وسائل اإلعالم عىل تنمية القيم االجتامعية  4

 2.88 %20 320 320 160 تساعد وسائل اإلعالم يف توجيه حياة الفرد نحو أهداف نافعة ومفيدةال  5

 2.88 %20 320 320 160 تنمي وسائل اإلعالم مفهوم االنتامء للجامعة والوطن ال  6

 2.88 %20 320 320 160 تدعم وسائل اإلعالم رياضة املعوقني باهتامم ملحوظال  7

 2.88 %40 320 160 320 تنمي وسائل اإلعالم مفهوم التعاون وقيمته املجتمعية 8

تشجع وسائل اإلعالم املشاهدين عىل االنتامء إىل املؤسسات واألندية الرياضية  9

 والشبابية

320 320 160 40% 2.88 

قات بني الفرد النشاط الريايض الرتوحيي ينمي العالأن وسائل اإلعالم توضح  10

 وزمالئه وجمتمعه

320 320 160 40% 2.88 

 2.88 %40 160 320 320 تنمي وسائل اإلعالم مفهوم التعاون وقيمته اإلجتامعية 11

 2.88 %40 160 320 320 تعمل وسائل اإلعالم عىل تنمية القيم اإلجتامعية املقبولة 12

 2.88 %40 160 320 320 لوطنتنمي وسائل اإلعالم مفهوم اإلنتامء للجامعة وا 13

 *18.57 %80 - 160 640 تدعو وسائل اإلعالم إىل جتنب العنف والشغب يف البطوالت واملنافسات الرياضية 14

تؤدي وسائل اإلعالم دورًا مهاًم يف الكشف عن بعض اإلنحرافات يف الوسط  15

 الريايض

320 320 160 40% 2.88 

األنشطة الرياضية جزء هام يف تعمق العالقة بني  ممارسةان وسائل اإلعالم توضح  16

 الرياضة واجلمهور.

640 160 - 80% 18.57* 

 2.88 %40 160 320 320 تنمي وسائل اإلعالم مفهوم التعاون وقيمته االجتامعية  17

 .3.84= 1اجلدولية عند درجات حرية  2* قيمة كا

 .5.99=  2اجلدولية عند درجات حرية  2* قيمة كا

 

( وجود فروق دالة إحصائيا بني 8جدول ) ضح منيت

تعمل وسائل اإلعالم استجابات عينة البحث ىف عبارات )ال 

تدعو  - عىل تطبيع العالقات الثقافية واالجتامعية للفرد

وسائل اإلعالم إىل جتنب العنف والشغب يف البطوالت 
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توضح وسائل اإلعالم ان ممارسة  - واملنافسات الرياضية

لرياضية جزء هام يف تعمق العالقة بني الرياضة األنشطة ا

( وبلغت النسبة املئوية هلذه العبارات ما بني واجلمهور

%( بينام ال توجد فروق دالة إحصائيا بني 80-)صفر%

تعمل وسائل اإلعالم عىل استجابات عينة البحث ىف عبارات )

تبني وسائل اإلعالم أمهية  -توطيد العالقات بني البلدان

تعمل  - ة الرياضية يف إشباع حاجات الفرد وميولهاألنشط

تساعد  - وسائل اإلعالم عىل تنمية القيم االجتامعية املقبولة

 وسائل اإلعالم يف توجيه حياة الفرد نحو أهداف نافعة ومفيدة

 -تنمي وسائل اإلعالم مفهوم االنتامء للجامعة والوطن  -

تنمي  - ملحوظتدعم وسائل اإلعالم رياضة املعوقني باهتامم 

تشجع ال  – وسائل اإلعالم مفهوم التعاون وقيمته املجتمعية

وسائل اإلعالم املشاهدين عىل االنتامء إىل املؤسسات واألندية 

توضح وسائل اإلعالم أن النشاط  - الرياضية والشبابية

 الريايض الرتوحيي ينمي العالقات بني الفرد وزمالئه وجمتمعه

 - فهوم التعاون وقيمته اإلجتامعيةتنمي وسائل اإلعالم م -

 - تعمل وسائل اإلعالم عىل تنمية القيم اإلجتامعية املقبولة

تؤدي  - تنمي وسائل اإلعالم مفهوم اإلنتامء للجامعة والوطن

وسائل اإلعالم دورًا مهاًم يف الكشف عن بعض اإلنحرافات 

ني ( وبلغت النسبة املئوية هلذه العبارات ما بيف الوسط الريايض

(20%-40. )% 

 

 

 .800ن =       إلستبيان قياس الثقافة الرياضيةوالنسبة املئوية إلتفاق آراء عينة البحث ىف حمور املجال الصحى  ( 2قيمة مربع )كا. (9جدول )

 ال إىل حد ما نعم العبـــــــــــارة م
 النسبة

 املئوية لإلتفاق
 2كا

 *18.57 %80 - 160 640 ار املنشطاتتعمل وسائل اإلعالم عىل توعية الفرد بمض 1

 *18.57 %80 - 160 640 هتتم وسائل اإلعالم بربامج التأهيل البدين والصحة العالجية 2

تربز وسائل اإلعالم أمهية ممارسة الرياضة يف زيادة كفاءة أجهزة اجلسم  3

 الوظيفية

320 320 160 40% 2.88 

 2.88 %40 320 160 320 وعالجها تبني وسائل اإلعالم كيفية تاليف اإلصابات 4

 . 3.84=  1اجلدولية عند درجات حرية  2* قيمة كا

 . 5.99=  2اجلدولية عند درجات حرية  2* قيمة كا

 

( وجود فروق دالة إحصائيا بني 9جدول ) يتضح من

تعمل وسائل اإلعالم عىل استجابات عينة البحث ىف عبارات )

وسائل اإلعالم بربامج  هتتم- توعية الفرد بمضار املنشطات

( وبلغت النسبة املئوية هلذه التأهيل البدين والصحة العالجية

%( بينام ال توجد فروق دالة إحصائيا بني 80العبارات )

تربز وسائل اإلعالم أمهية استجابات عينة البحث ىف عبارات )

 تبني- ممارسة الرياضة يف زيادة كفاءة أجهزة اجلسم الوظيفية

وعالجها( وبلغت كيفية تاليف اإلصابات  وسائل اإلعالم

 %(.40النسبة املئوية هلذه العبارات )
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 .800ن =      إلستبيان قياس الثقافة الرياضية والنسبة املئوية إلتفاق آراء عينة البحث ىف حمور املجال الرتبوى ( 2قيمة مربع كاى )كا. (10جدول )

 نعم العبـــــــــــارة م
إىل حد 

 ما
 ال

 بةالنس

 املئوية لإلتفاق
 2كا

تدعو وسائل اإلعالم إىل جتنب العنف والشغب يف البطوالت  1

 .واملنافسات الرياضية

320 320 160 40% 2.88 

ض االنحرافات يف عتؤدي وسائل اإلعالم دورا مهام يف الكشف عن ب 2

 .الوسط الريايض

320 320 160 40% 2.88 

اث الرياضية حيرم املشاهدين احتكار بعض وسائل اإلعالم لبث األحد 3

 .حق املشاهدة

640 160 - 80% 18.57* 

ال هتتم وسائل اإلعالم بالبحوث والدراسات الرتبوية التي تعمق  4

 .العالقة بني الرياضة واجلمهور

320 320 160 40% 2.88 

 *29.48 صفر% 768 32 - .توضح وسائل اإلعالم السلوك الريايض وتبعده عن التعصبال  5

تسهم وسائل اإلعالم يف جتنب العادات اخلاطئة أثناء ممارسة النشاط ال  6

 .الريايض 

 *18.57 صفر% 640 160 -

 *29.48 %96 - 32 768 .تدعم وسائل اإلعالم الصلة بني الرياضة والعلوم األخرى 7

تسهم وسائل اإلعالم يف إيقاظ احلس اجلاميل يف البرش ودوره يف  8

 .احلضارة واألخالق

768 32 - 96% 29.48* 

 *29.48 %96 - 32 768 .تساعد وسائل اإلعالم يف توجيه حياة الفرد نحو أهداف نافعة ومفيدة 9

 *29.48 %96 - 32 768 .الصلة بني الرياضة والصحة العامة ىف املجتمعوسائل اإلعالم تدعم  10

 .3.84=  1اجلدولية عند درجات حرية  2* قيمة كا

 .5.99=  2ة عند درجات حرية اجلدولي 2* قيمة كا

 

( وجود فروق دالة إحصائيا بني 10جدول ) يتضح من

احتكار بعض وسائل استجابات عينة البحث ىف عبارات )

 اإلعالم لبث األحداث الرياضية حيرم املشاهدين حق املشاهدة

توضح وسائل اإلعالم السلوك الريايض وتبعده عن  -

نب العادات اخلاطئة تسهم وسائل اإلعالم يف جت - التعصب

تدعم وسائل اإلعالم الصلة  - أثناء ممارسة النشاط الريايض

تسهم وسائل اإلعالم يف  - بني الرياضة والعلوم األخرى

 - إيقاظ احلس اجلاميل يف البرش ودوره يف احلضارة واألخالق

تساعد وسائل اإلعالم يف توجيه حياة الفرد نحو أهداف نافعة 

ل اإلعالم الصلة بني الرياضة والصحة تدعم وسائ - ومفيدة

( وبلغت النسبة املئوية هلذه العبارات ما بني العامة ىف املجتمع

%( بينام ال توجد فروق دالة إحصائيا بني 96 –)صفر 

تدعو وسائل اإلعالم إىل استجابات عينة البحث ىف عبارات )

 - جتنب العنف والشغب يف البطوالت واملنافسات الرياضية

سائل اإلعالم دورا مهام يف الكشف عن بغض تؤدي و

ال هتتم وسائل اإلعالم  - االنحرافات يف الوسط الريايض

بالبحوث والدراسات الرتبوية التي تعمق العالقة بني الرياضة 

 %( .40( وبلغت النسبة املئوية هلذه العبارات )واجلمهور

 

  مناقشة النتائج

دمتها الباحثات بناء عىل التحليالت اإلحصائية التي إستخ

ويف ضوء أهداف البحث وحدود القياسات التي تم إجراؤها 

 يف اإلطار املحدد لعينة البحث تم التوصل إىل النتائج التالية:
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 ( والتعليق عليهم6 -2نتائج اجلداول من ) يتضح من

الثقافة الرياضية لطالبات السنة قياس إستبيان التوصل إىل بناء 

وكانت  م عبد الرمحن بن فيصل، التحضريية بجامعة اإلما

)املجال  أربعة حماور هي اإلستبيانالتي بني عليها  املحاور

املجال  – املجال الصحى – املجال اإلجتامعى – املعرىف

الثقافة الرياضية معربة عن  املحاور( وجاءت هذه الرتبوى

السنة التحضريية بجامعة اإلمام عبد الرمحن بن  لطالبات

 تقام الثقافة الرياضة قياسإستبيان  وبعد تقنني ،فيصل

إستطالعية تكونت من جمموعة عىل عينة  هابتطبيق اتالباحث

من الطالبات من نفس املجتمع ومن خارج العينة األساسية 

وتم ( طالبة من طالبات املسار العلمى بالريان، 50وعددهن )

من  إلستبيان قياس الثقافة الرياضيةإجراء املعامالت العلمية 

يف  إستبيان قياس الثقافة الرياضية توأصبحق وثبات،  صد

ذف احلبعد قابل للتطبيق عىل العينة األساسية صورته النهائية 

  والتعديل عىل  العبارات.

 

 للبحث والذي ينص عىل:  األول تساؤلالتحقق ي وبذلك

ما هى حماور إستبيان قياس الثقافة الرياضية لطالبات "

 "فيصل؟اإلمام عبد الرمحن بن السنة التحضرييه بجامعة 

( الدور 10 -7يتضح من نتائج اجلداول من )يتض

اإلجيايب لوسائل اإلعالم يف نرش الثقافة الرياضية، وترى 

الباحثات أن ذلك يوضح مدى الدور اإلجيايب لوسائل 

اإلعالم يف نرش الثقافة الرياضية لدى طالبات السنة 

ن فيصل، إذ تشري التحضريية بجامعة اإلمام عبد الرمحن ب

هذه النتائج ألثر لوسائل اإلعالم يف إكتساب الطالبات 

للثقافة الرياضية بمجاالهتا  املعرفية واإلجتامعية والصحية 

والرتبوية، ألن هذه القيم هي نتائج إحصائية إعتمدت يف 

عملياهتا عىل البيانات األصلية إلجابات العينه عىل فقرات 

احثات هذا إىل تأثري وسائل إستبيان القياس، وتعزو الب

اإلعالم يف نرش الثقافة الرياضية وإىل الدور املهم الذي تؤديه 

هذه الوسائل يف الوقت احلارض بالنسبة إىل الطالبات خاصة 

بعد إنتشار وتنوع وسائل اإلعالم من أجهزة التقاط القنوات 

الفضائية عرب األقامر الصناعية، الراديو ، الصحافة 

ومواقع التواصل اإلجتامعى عرباإلنرتنت الذى  اإللكرتونية،

ال يفارق الطالبات طوال الوقت عرب هواتفهم املحمولة، وإن 

كل طالبة من املؤكد أهنا تقيض بعض الوقت ملتابعة الربامج 

 واألحداث الرياضية املختلفة. 

( أن اإلعالم الريايض عرب 2003ويذكر كامل، حسني ) 

نت تسهم يف نرش األخبار القنوات الفضائية أو اإلنرت

واملعلومات واحلقائق واملوضوعات يف عملية التفسري 

والتوجيه والرتفيه والتثقيف ويذكر أن التثقيف أحد أهم أدوار 

 وسائل اإلعالم. 

( بأن لوسائل اإلعالم الرياضية 1998ويؤكد أبو أصبع ) 

تأثريًا مبارشًا وقويًا بحيث يمكن أن تسيطر عىل أفكار 

، كام أن هلا تأثريا عىل اخللفيات الثقافية للطالبات اجلامهري

وتساعدهن عىل فهم العوامل الثقافية التي يمكن أن تؤثر عىل 

 التحصيل اجلامعي لدهين. 

وجيب أن نتذكر أن وسائل اإلعالم التي يتم من خالهلا 

تشكيل ونرش وتوزيع وتناول الثقافة الرياضية تتنوع وتتعدد 

اإلجتامعى )اإلنرتنت( والصحافة ومنها مواقع التواصل 

والصحافة اإللكرتونية تعّد أيضا من املكونات األساسية يف 

 البنية الثقافية لوسائل االعالم الرياضية. 

وال شك أن الثقافة الرياضية رضورية يف املجتمع وهي 

أمر مرغوب وإجيايب وذلك يعني أن املجتمع يف عملية تقدم 

يس هو يف الواقع إال ختلف حضاري وإن أي توقف أو تلكؤ ل

عن مواكبة متطلبات العرص، ألن عملية التقدم احلضاري 

تسري إىل اإلمام بإستمرار وال تقف فتزداد الفجوة بميض 

الوقت ومن هنا جيب أن نسعى لتحقيق املوازنة بني اجلنسني 
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 Stanlyىف اإلهتامم بالرياضة وهذا ما يشري إاليه ستانىل 

امعة تتكون لدهيم انطباعات ورغبات ( إىل أن طلبة اجل1992)

وتوجهات متقاربة لدى اجلنسني) الطلبة والطالبات( فضال 

عن تقارب مستوى الذكاء والقدرات العقلية يف هذه املرحلة 

 العمرية. 

ويمكن أيضا أن نعزو هذه النتيجة إىل  الدور الذي تؤديه  

جلنسني وسائل اإلعالم يف نرش الثقافة الرياضية وتأثريها لدى ا

عىل حد سواء وهذا ما تؤكده اللجنة األوملبية أن وسائل 

اإلعالم جذبت إنتباه اجلمهور ولكال اجلنسني عىل حد سواء 

ملشاهدة الربامج واألحداث الرياضية وإعتباره جزءًا من 

املوروث الثقايف املتحرض، كام أدركت اللجنة األوملبية الدولية 

الكربى يف وسائل اإلعالم هو  بأن امليزة اإلقتصادية والثقافية

مجاهرييتها اهلائلة من كال اجلنسني، إذ أنَّ هذه الوسائل يمكن 

أن تعطي لباليني الناس اإلحساس بأهنم يمرون يف وقت 

 (wood,1993واحد بنفس اخلربة الرياضية. )

  FiFA) ،(welson , 1998( 2002وأشارت إحصائيات ) 

ايد برسعة ملحوظة ففي إىل أن إهتامم النساء بالرياضة يتز

اليابان مثال كان عدد مشاهدي املباريات من النساء مقاربا 

%( 51لعدد املشاهدين من الرجال فقد كانت النسبة حوايل )

 %( للنساء وهي نسبة متعادلة تقريبا.49للرجال و)

وغالبا ما يتم التقليل من إمكانيات هذه القوة واالستهانة  

جال هو جمرد رياضة، وبرغم أن من هبا ألن النشاط يف هذا امل

املهم أن نستخلص املعاين السياسية والثقافية واإلقتصادية 

املتضمنة يف هذه القوة لوسائل اإلعالم الريايض كي نتمكن 

من إعداد املوضوعات الرياضية التي تناسب املواطنني يف مجيع 

 أنحاء العامل. 

 ومن خالل هذه اخلطوات البحثية حتقق هدف البحث 

وأيضا تم حتقيق تساؤالت البحث، أي أن هناك داللة 

إحصائية معنوية ألثر وسائل اإلعالم يف نرش الثقافة الرياضية 

بني طالبات السنة التحضريية بجامعة اإلمام عبد الرمحن بن 

 .فيصل

 وبذلك يتحقق التساؤل الثانى للبحث والذي ينص عىل:

 الثقافة هناك تأثري معنوي لوسائل اإلعالم يف نرشهل "

الرياضية بني طالبات السنة التحضرييه بجامعة اإلمام عبد 

 ."الرمحن بن فيصل؟

 

  اإلستنتاجات

إىل االستنتاجات  اتالباحث تتوصل يف ضوء النتائج 

 اآلتية:

الثقافة الرياضية يف قياس  إستبيان قياسفاعلية  -1

 جامعةات السنة التحضريية بمستوى الثقافة الرياضية لطلب

 .عبد الرمحن بن فيصلاإلمام 

باإلمكان استخدام أي من املجاالت األربعة من  -2

 كعامل مستقل لقياس الثقافة الرياضية.  اإلستبيانجماالت 

 الطالباتإنَّ وسائل اإلعالم دورا اجيابيا يف تزويد  -3

 بالثقافة الرياضية.

 

  التوصيات

 ويص بام ييل:ت اتإليها الباحث تيف ضوء النتائج التي توصل 

احلايل عىل  الثقافة الرياضية قياسإستبيان يق تطب -1

جامعات أخرى للتعرف عىل  ات وطلبةعينات أخرى من طلب

 .لدهيممستوى الثقافة الرياضية 

ىف اململكة االهتامم بتوسيع وسائل اإلعالم الرياضية  -2

ودعمها لكون الرياضة من الوسائل املهمة العربيه السعودية 

 التي تفهمها الشعوب كافًة.

البات هتامم بالربامج الرياضية املوجهة إىل فئة الطاال -3

 من خالل نرش الثقافة الرياضية.
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دعوة املؤسسات اإلعالمية الرياضية إىل االهتامم  -4

باملضامني املعرفية واالجتامعية والرتبوية والصحية عدم 

 االقتصار عىل التغطيات اإلخبارية. 

القنوات التأكيد عىل الربامج الثقافية الرياضية يف  -5

 الفضائية الرياضية وليس عىل األخبار الرياضية.
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 قياس اجتاهات طالب بعض كليات جامعة ذمار باجلمهورية اليمنية

 نحو ممارسة النشاط البدين يف ضوء بعض املتغريات

 

 ثابت أمحد العيزريد. 

كلية علوم الرياضة والنشاط -قسم الرتبية البدنية 

 جامعة امللك سعود -البدين 

 مازن صالح اجلصاصد. 

 لرياضة والنشاطكلية علوم ا-قسم الرتبية البدنية 

 جامعة امللك سعود -البدين  
 

 (م24/1/2019م  ؛   وقبل للنرش يف 5/12/2018)قدم للنرش يف  

 

 .االجتاهات، طالب اجلامعة، النشاط البدين الكلامت املفتاحية:

هدف البحث اىل التعرف عىل اجتاهات طالب جامعة ذمار باجلمهورية اليمنية نحو ممارسة  ملخص البحث:

اط البدين، وحتديد الفروق يف االجتاه نحو النشاط البدين تبعًا ملتغريات، املستوى الدرايس، والعمر، النش

( طالب، ُاختريوا بطريقه 242والكلية واستخدم الباحثان املنهج الوصفي وتكونت عينة البحث من )

( فقرة، وبعد 54كونت من )عشوائية، وُطبق عليهم مقياس كينون لالجتاه نحو ممارسة النشاط البدين والتي ت

وأظهرت نتائج البحث أن االجتاه نحو النشاط  spssمجع البيانات عوجلت باستخدام الربنامج االحصائي 

(، وجاء املحور ) اخلربة اجلاملية، اخلربة  3.40البدين العام لدى أفراد العينة كان متوسطًا، بمتوسط حسايب) 

اما بالنسبة باقي املحاور فقد كان االجتاه نحو النشاط البدين متوسط ) االجتامعية، الصحة واللياقة ( اجيايب، 

خفض التوتر ، التفوق الريايض، التوتر واملخاطرة (، كام أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية 

لصالح تبعا ملتغري املستوى الدرايس لصالح املستوى الثالث والرابع مقارنة باألول والثاين، وملتغري العمر 

األكرب سنًا، وملتغري الكلية لصالح كلية اآلداب )انسانية ( مقارنة بكلية الزراعة ) علمية (، ويف ضوء هذه 

النتائج أوىص الباحثان برضورة تفعيل دور النشاط الطاليب يف اجلامعات إلجياد برامج وأنشطة ذات مضامني 

اإلجيايب نحو ممارسته وأمهيته، بني أوساط املجتمع اجيايب للنشاط البدين، هتدف إىل تعزيز وتنمية االجتاه 

اجلامعي، والتنسيق والتكامل بني التعليم العايل والصحة واإلعالم؛ لتكثيف محالت الوعي الثقايف لالجتاه 

 .نحو لنشاط البدين يف املجتمع اليمني

 

  

 (هـ1441/م2020، جامعة امللك سعود، الرياض )170 -149، ص ص 2ع، 4م، علوم الرياضة والرتبية البدنيةجملة 
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Abstract: The research aims to identify the students  ̀ trends of Thamar University in Yemen towards 
physical activity, and to specify the trend differences towards the physical activity according to the 
variables of the studying level, the age, and the faculty. The researchers used the descriptive approach. The 
sample consisted of (242) students who randomly selected, and the Kinon scale for trend towards the 
physical activity was applied on them, which consisting of (54) paragraphs. After collecting data, data were 
corrected using the spss statistical program, and the results of the research showed that the trend towards 
general physical activity for the sample individuals were medium, at an average of (3.40). The results on the 
axes showed that (aesthetic experience, social experience, health and fitness) were positive, while the other 
the axes (stress reduction, athletic superiority, tension and risk) were medium. The results also showed that 
there were statistically significant differences according to variable of the studying level in favor of the third 
and fourth level compared to the first and the second, and for variable of the age in favor of the oldest, and 
for the faculty variable in favor of Faculty of Arts (Humanities) compared to the Faculty of Agriculture 
(scientific). Through of these results, the researchers recommended the need for activation of the role of 
student activity in universities to create programs and activities with positive implications for physical 
activity, which aim to promote and develop a positive trend towards its practice and importance among the 
university community, and to intensify the cultural awareness campaigns for the trend toward physical 
activity in Yemeni community. 
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 مقدمة ومشكلة البحث

أصبحت حياة الكثري يف عاملنا املعارص تعتمد عىل ما توفره 

اجلسامنية فأصبحت  احلضارة لنا من وسائل الراحة والرفاهية

احلركة قليلة والنشاط البدين الوجود له إال يف نطاق ضيق، 

إضافة للضغوط النفسية واحلياتية، مما يؤدي إىل حياة تكثر فيها 

نسبة املخاطر الصحية التي يتعرض هلا الفرد، ويمكن القول 

بأن نسبة أمراض القلب تزداد مع زيادة االعتامد عىل وسائل 

ية واخلمول املرتافق بنمط غذائي تتوفر فيه الراحة والرفاه

كميات زائدة عن احلاجة من الطاقة التي حيتاجها اجلسم فيزداد 

معها الوزن ويرفع الضغط الدموي وتصلب الرشايني فتزداد 

 ( م2009اإلصابة بأمراض القلب عامة. )احلسنات،

من أنواع الدوافع املكتسبة أو  تعد أن االجتاهات الرياضية

للسلوك، واالجتاهات اإلجيابية نحو النشاط  ةاملتهيئعية االجتام

دورًا مهاًم يف االرتقاء بالنشاط البرشي؛ ألهنا متثل  تقدمالبدين 

 ،وتثريه ملامرسة هذا النشاط ،القوة التي حترك الفرد

. م(1992واالستمرار يف ممارسته بصورة منتظمة )عالوي، 

اإلجيايب نحو  م( بأن تنمية االجتاه2014اجلفري،)ويشري 

النشاط البدين يعد رضورة وخمرجًا تربويا واجتامعيًا للتغلب 

عىل املشكالت الصحية والنفسية والسلوكية واألخالقية 

 املتعلقة بالتقدم التقني لدى مجيع افراد الطبقات االجتامعية.

حيث اثبتت كثري من األبحاث والدراسات أمهية النشاط 

الصحة، فهو يقلل من احتامالت  البدين وتأثريه االجيايب عىل

اإلصابة بعدد من األمراض املزمنة كالسمنة وأمراض القلب 

والسكري والرسطان، وغريها، ويستفيد اجلميع من خمتلف 

الطبقات االجتامعية، ومن خمتلف األعامر من ممارسة النشاط 

البدين والرياضة بانتظام والتغذية السليمة عوامل مساعدة يف 

 م(.2014ياة لفأفراد. )اهلزاع،تغيري نمط احل

أن املامرسة املنتظمة للنشاط (، م2004)مفتي،ويشري 

البدين املعتدل الشدة )عىل األقل( وارتفاع اللياقة البدنية للفرد 

حتمالن يف طياهتام تـأثريات إجيابيـة مجـة علـى وظائف اجلسم 

املختلفة، وتعودان بفوائد صحية كثرية عىل اإلنسان. وعىل 

كس مـن ذلك فإن اخلمول البدين والركون للراحة يقودان الع

. وهناك من إىل مجلة من اآلثار السلبية علـى صـحة الفـرد

األدلة العلمية التي تشري إىل التأثري اإلجيايب للمستوى املرتفع 

من النشاط البدين املنتظم املتمثل يف انخفاض خماطر األمراض 

راض األوعية القلبية بصورة القلبية الوعائية بصورة عامة، وأم

خاصة، وانخفاض ضغط الدم، وانخفاض خماطر اإلصابة 

 م(. 2003برسطان القولون، ومرض السكري )املزيني، 

 عدُ هلذا فإن اجتاهات الطالب نحو ممارسة النشاط البدين يُ 

، و يف بناء شخصياهتم لشبابمن األدلة املهمة واألساسية ل

نحو ممارسة الطالب اهات املستقبلية، وأن الكشف عن اجت

 ،وميوهلم ،مراعاة حاجاهتم عن طريقالنشاط البدين يكون 

التفاعل بني املؤسسة  بواسطةوانتقال اخلربات هلم، وهذا يتم 

 ،واملسؤولني فيها ،متمثلة بالقائمني عىل العملية التعليمية

والدراسة اجلدية يف بناء مقياس لالجتاهات نحو ممارسة 

يث أثبتت العديد من البحوث أن مستوى النشاط البدين، ح

وميوله ملامرسة  هي التي متثل كفاءة الطالب ،اللياقة البدنية

 .( م2007األنشطة البدنية املختلفة )حممود،

م( ان التوجه 2014م(، واهلزاع )2011)ويؤكد سالمة، 

نحو مزاولة النشاط الريايض سواء كان بغرض شغل وقت الفراغ 

للوصول إىل املستويات الرياضية العالية  أو كان بغرض التدريب

يعترب طريقًا سليام نحو حتقيق الصحة، حيث إنه من خالل مزاولة 

ذلك النشاط يتحقق للفرد النمو املتكامل من النواحي البدنية 

والنفسية واالجتامعية والعقلية، وهذا يف الواقع يساعد عىل حتقيق 

ملية بأهنا ليست خلو مفهوم الصحة كام عرفتها منظمة الصحة العا

الفرد من املرض أو األعجاز ولكنها تكامل النواحي البدنية 

والنفسية واالجتامعية والعقلية، ومن خالل ممارسة النشاط 

 الريايض نجد أن هناك فرصا كثرية لتحقيق هذا املفهوم.
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 يف املرحلة اجلامعية مقبلون عىل الشباب إنويرى الباحثان 

االجتاه اإلجيايب نحو يكون لدهيم  فال بد أن ،حياة جديدة

عن أنفسهم،  ناحية مسؤولنيفهم من  ممارسة النشاط البدين،

 عن توعية وإنشاء نيوعن أرسهم، ومن ناحية أخرى مسؤول

فإنه من الرضوري  جيل بعد جيل يف املستقبل، ومن ثم  

 اجتاهاهتم نحو ممارسة النشاط البدين؛ وذلكالكشف عن واقع 

االجتاه املتوسط او السلبي الضارة املرتتبة عىل لتاليف اآلثار 

 هلذا القطاع املهم من أفراد املجتمع. نحو النشاط البدين

يف املجال األكاديمي اجلامعي  الباحثانومن خالل عمل  

عدد قليل من الطالب الذين يامرسون  مالحظة أن -لتدريس 

 لدهيم اجتاه سلبي من الطالب النشاط البدين والبعض االخر

 عىل وباالطالع او متوسط نحو أمهية او ممارسة النشاط البدين،

باالجتاه نحو ممارسة عدد من الدراسات السابقة ذات العالقة 

م(، 2013،  اجلفريكدراسات ) النشاط البدين

 ، أبو طامعم(  ) 2017،  محزة) م( ،2016،األطرش)

سمري ، م(2002، ذبابات) ،  ((Jevon,2000، جون  م(2005

حممود  م(،2017، ودراسة العتيبي )م(2009ون )وآخر

م(، ودراسة 2001م (، اخلاجة، هدى )2007إسامعيل ) 

التي أجريت يف بيئات خمتلفة من حيث  م(2010نشمي، عامد )

ال  الباحثانأن البيئة اليمنية عىل حد علم  االجتاه والفروق،  اال

ة، عىل طالب اجلامع أجريت يف هذا املجالتوجد هبا دراسات 

للقيام بإجراء الدراسة احلالية عىل رشحية  الباحثانمما دفع 

كون هذه  اجلامعة،من رشائح املجتمع املتمثلة بطالب  مةهم

الركيزة  عدُ الرشحية ستتحمل مسؤولية إعداد أجيال واعدة تُ 

 األساسية لبناء مستقبل مرشق.

 

   أمهية البحث

سية يف ُيعدُّ قطاع الشباب اجلامعي أحد الرشائح األسا

املجتمع الذي جيب تزويده بقدٍر ُمناسب من املعارف، 

الثقايف التي تشكل الوعي  املتعلقة بالنشاط البدين واملعلومات

 للمجتمع، ومن هذه املعارف واملعلومات التوجه والصحي

نحو ممارسة النشاط البدين، إذ إن  الشباب اجلامعي هم  اإلجيايب

فكارهم وخرباهتم تغيري كثرٍي أبناء املستقبل الذين يمكنهم بأ

تتمثل األمهية  .بالنشاط البدينمن املفاهيم اخلاطئة املتعلقة 

 :للدراسة فيام ييل

، التي تبحث الباحثانتعدُّ الدراسة األوىل عىل حد علم -1

نحو  طالب جامعة ذمار باجلمهورية اليمنية اجتاهاتيف معرفة 

 النشاط البدين. 

يف التخطيط لالرتقاء  تساعد نتائج هذه الدراسة-2

 .لدى طالب جامعة ذمار باجلمهورية اليمنية بالنشاط البدين

تساعد هذه الدراسة اجلامعة عىل تصميم املناهج، -3

لدى النشاط البدين واختيار األنشطة، والوسائل الالزمة لبث 

 .طالب جامعة ذمار باجلمهورية اليمنية

سات يف متثل هذه الدراسة مرجعًا لغريها من الدرا-4

 املجال نفسه.

 

  أهداف البحث

التعرف عىل اجتاهات طالب بعض هيدف البحث إىل 

كليات جامعة ذمار باجلمهورية اليمنية نحو ممارسة النشاط 

الدرايس، الكلية، املستوى البدين يف ضوء بعض املتغريات )و

 خالل اآليت:وذلك من (  العمر

مهورية طالب جامعة ذمار باجل اجتاهات التعرف عىل -1

 .نحو ممارسة النشاط البدين اليمنية

طالب جامعة ذمار  اجتاهاتالتعرف عىل الفروق يف  -2

تبعا ملتغريات  نحو ممارسة النشاط البدين باجلمهورية اليمنية

 .(الدرايس، الكلية، العمراملستوى و)
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  أسئلة البحث

طالب جامعة ذمار باجلمهورية  هي اجتاهاتما  -1

 ؟رسة النشاط البديننحو مما اليمنية

 اجتاهاتهل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف   -2

نحو ممارسة النشاط  طالب جامعة ذمار باجلمهورية اليمنية

 ؟(، والكلية، العمرالدرايس ملتغريات )املستوى ىالبدين، تعز

 

  مصطلحات الدراسة

  االجتاه

ميل وتوجه من االفراد  "يعرف العتوم االجتاه بأنه 

حكم بالتأييد أو املعارضة أو املحايدة جتاه األشياء  إلصدار

 ( 2009) العتوم،  "واألشخاص واملواقف

عبارة عن تكوين  "لقد عرف )الرشجبي( االجتاه بانة

فريض يعرب عن استعداد نفيس أو هتيؤ عقيل عصبي متعلم 

نسبيًا لالستجابة املوجبة أو السالبة )القبول أو الرفض(؛ 

ومشاعرة نحو أشخاص أو أشياء أو وحيدد سلوك الفرد 

 )الرشجبي، "موضوعات ويقع ما بني املثري واالستجابة

 م(2015

هو مفهوم يعرب عن حمصلة  " االجتاه نحو النشاط البدين:

استجابات الفرد نحو معارف وخربات مرتبطة بالنشاط البدين 

وذلك من حيث تأييد الفرد هلذه املعارف واخلربات أو 

 .م (2014اجلفري )  "معارضته هلا

 

  الدراسات السابقة

 طلبة اجتاهات "م( دراسة بعنوان 2017،  محزة) أجرى

اجتاهات طلبة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 

التسيري نحو ممارسة النشاط البدين والريايض وعالقتها ببعض 

اجتاهات  عىل التعرف الدراسة اىل هذه هدفت "املتغريات

وم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري نحو طلبة كلية العل

 ممارسة النشاط البدين والريايض وعالقتها ببعض املتغريات ،

 املسحي، بأسلوبه الوصفي املنهج الباحث استخدم ولقد

 طالب من وطالبة طالباً ( 200) من الدراسة عينه وتكونت

 استخدم، العشوائية الطبقية بالطريقة اختيارهم تم اجلامعة

 ولإلجابة، جلمع البيانات (كوسيله مقياس) كينون احثالب

 العلمية املعامالت استخدام تم الدراسة تساؤالت عن

اجتاهات  أن إىل الباحث توصل النتائج حتليل وبعد اإلحصائية،

طلبة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري نحو 

ال توجد  ممارسة النشاط البدين كانت سلبية، أضافة اال انه

فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات الطلبة نحو النشاط 

الريايض تعزى ملتغريات اجلنس، ، والتخصص، واملستوى 

 الدرايس.

 اجتاهات "م( دراسة  بعنوان 2016،  بالقاسم) أجرى

تلميذات املرحلة املتوسطة نحو ممارسة النشاط الريايض 

امرسة، املستوى الرتبوي يف ضوء بعض املتغريات )طبيعة امل

الدراسة  هذه هدفت "الدرايس، واملستوى االقتصادي لفأرسة

االجتاهات النفسية لدى الطور املتوسط  نحو  عىل التعرف اىل

 ممارسة النشاط الريايض الرتبوي يف ضوء بعض املتغريات ،

 املسحي، بأسلوبه الوصفي املنهج الباحث استخدم ولقد

 اختيارهم تم لميذةت (120) من الدراسة عينه وتكونت

مقياس) كينون  الباحث استخدم، العشوائية الطبقية بالطريقة

 عن ولإلجابة، جلمع البيانات ( كوسيله لقياس االجتاهات

 اإلحصائية، العلمية املعامالت استخدام تم الدراسة تساؤالت

اجتاهات تلميذات   أن إىل الباحث توصل النتائج حتليل وبعد

ممارسة النشاط الريايض الرتبوي كانت  املرحلة املتوسطة نحو

اجيابية، أضافة اال انه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف 

نحو النشاط الريايض تعزى ملتغريات طبيعة   تاالجتاها

املامرسة لصالح املامرسني، ، املستوى االقتصادي لفأرسة 

لصالح احلالة االقتصادية املرتفعة، واملستوى الدرايس لصالح 

 ى املتقدم.املستو
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قياس "م( دراسة بعنوان 2016،األطرش)  كام أجرى

التغري يف مستوى االجتاهات نحو ممارسة النشاط الريايض بعد 

وهدفت  "دراسة مساق اللياقة البدنية بجامعة النجاح الوطنية

التعرف عىل مستوى االجتاهات نحو النشاط  الدراسة إىل

، وكذلك حتديد الريايض بعد دراسة مساق اللياقة البدنية 

التغري يف مستوى االجتاهات نحو النشاط الريايض بعد دراسة 

العشوائية  بالطريقةواختريت العينة مساق اللياقة البدنية ، 

استبيان جلمع البيانات،  ، تم استخدام ( طالب وطالبة40)

واملنهج املستخدم هو املنهج الوصفي ، وبعد التحليل 

أن اجتاهات طلبة مساق اللياقة  إىلأشارت النتائج  األخصائي ،

البدنية نحو ممارسة النشاط الريايض بعد دراسة املساق يف 

االختبار البعدي كانت إجيابية ،بعد ان كانت متوسطة قبل 

 دراستهم املساق يف االختبار القبيل.

 اجتاهات "م( دراسة  بعنوان 2014،  اجلفري) أجرى

 نحو السعودية لعربيةا باململكة العزيز عبد امللك جامعة طلبة

 إىل التعرف الدراسة هذه هدفت "البدين النشاط ممارسة

 النشاط ممارسة نحو العزيز عبد امللك جامعة طلبة اجتاهات

 بأسلوبه الوصفي املنهج الباحث استخدم ولقد البدين،

 من وطالبة طالباً ( 275) من الدراسة عينه وتكونت املسحي،

، العشوائية الطبقية ريقةبالط اختيارهم تم اجلامعة طالب

 ولإلجابة، جلمع البيانات كوسيله االستبانة الباحث استخدم

 العلمية املعامالت استخدام تم الدراسة تساؤالت عن

 اجتاهات أن إىل الباحث توصل النتائج حتليل وبعد اإلحصائية،

 كانت البدين النشاط نحو العزيز عبد امللك جامعة طلبة

 . اجيابية

دراسة بعنوان  بأجراء م(2005، أبو طامع)  كام اجرى

حضوري نحو ممارسة  -اجتاهات طالب كلية فلسطني التقنية"

التعرف إىل اجتاهات طلبة  وهدفت الدراسة إىل "النشاط البدين

حضوري نحو ممارسة النشاط البدين،  -كلية فلسطني التقنية

وكذلك حتديد الفروق يف اجتاهات الطلبة حسب املتغريات، 

، والربنامج االكاديمي، والتخصص، واملستوى اجلنس

 بالطريقةواختريت العينة املامرسة الرياضية ،  الدرايس،

( طالبًا و طالبة، تم 135) العشوائية الطبقية، وكان عددها

مقياس كينون املعدل لقياس االجتاهات ،وبعد  استخدام

وجود اجتاهات إىل أشارت النتائج  التحليل األخصائي ،

، أضافة اال انه ال توجد نحو ممارسة األنشطة الرياضيةإجيابية 

فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات الطلبة نحو النشاط 

الريايض تعزى ملتغريات اجلنس، والربنامج االكاديمي، 

والتخصص، واملستوى الدرايس، بينام كانت الفروق دالة 

ني لنشاط احصائيًا تبعا ملتغري املامرسة الرياضية ولصالح املامرس

  البدين.

التغريات  "بعنوان دراسة  (Mack, 2004ماك ) و أجري 

يف املواقف عىل املدى القصري نحو النشاط البدين لطالب 

لتعرف عىل التغيري يف إىل اوهدفت الدراسة  "جامعة ويلنس 

اجتاهات طلبة اجلامعة املسجلني يف مساق، العافية الشخصية 

لبدين، وقد استخدم الباحث نحو ممارسة النشاط والتدريب ا

( ATEPAمقياس االجتاهات نحو النشاط والتدريب البدين )

كأداة جلمع البيانات، حيث طبق القياس عىل عينة من الطلبة 

واليوم األخري  ،( طالبًا وطالبة يف اليوم األول1625بلغت )

من أيام املساق، وأشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة 

 اجتاهات مجيع أفراد عينة الدراسة نحو إحصائية يف تغري

النشاط والتدريب البدين، كام أظهرت النتائج وجود فروق 

دالة إحصائيًا يف تغيري اجتاهات الطلبة نحو النشاط والتدريب 

واخلربة يف النشاط البدين لصالح  ،ملتغري اجلنس اعزالبدين تُ 

 الطالبات.

( Demirhan G Koca c,2004 ) كوكـا وديمريهان أجرى 

االجتاهات لدي طالب املدارس الثانوية نحو "دراسة بعنوان 

 تهدف "الرتبية البدنية تبعًا لطبيعة اجلنس واملشاركة الرياضية
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موقف واجتاهات طالب املرحلة  الدراسة إىل التعرف عىل

بناء عىل املشاركني وغري املشاركني  الثانوية نحو الرتبية البدنية

واستخدم الباحثان  الطالب والطالبات، يف الرتبية البدنية بني

شاركني ( من الطلبة امل440)بلغت العينة املنهج الوصفي و

( من الطلبة 427و) ،(مشارك 265و مشاركة 175بواقع )

 واجلميع من( طالب 200و  طالبة 227بواقع )املشاركني غري 

( سنة. وأظهرت أهم النتائج أن هناك فروق داله 15عمر )

 شاركنيوبني غري املشاركني اجتاهات الطالب املإحصائيًا بني 

، وهناك فروق شاركنينحو الرتبية البدنية ولصالح الطالب امل

وبني  شاركنيدالة إحصائيًا بني اجتاهات الطالب الذكور امل

نحو الرتبية البدنية ولصالح الطالب شاركات الطالبات امل

 .الذكور

اجتاهات " بعنوان دراسة م(2002) ذيابات ، أجرى ايضاً 

طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية نحو ممارسة 

وهدفت الدراسة إىل معرفة وبحث  "األنشطة الرياضية

عًا بالفروق يف االجتاهات نحو ممارسة األنشطة الرياضية ت

 ،مكان اإلقامةوالسنة الدراسية، وملتغريات )اجلنس، 

لطبقية، وكان العشوائية ا بالطريقةوالكلية(، واختريت العينة 

( طالبًا و طالبة، تم استخدام استبيان مكون من 385عددها)

( فقرة موزعة عىل مخسة جماالت هي)األكاديمي، 34)

االجتامعي، واإلمكانات(، وأشارت والنفيس، والصحي، و

وجود اجتاهات إجيابية نحو ممارسة األنشطة إىل النتائج  

إحصائيًا تبعًا ملتغري  الرياضية،  ومل تظهر النتائج أية فروق دالة

 اً ومتغري مكان اإلقامة، يف حني أظهرت النتائج فروق ،اجلنس

 ،والكلية ،ملتغريي السنة الدراسية اعزذات داللة إحصائية تُ 

 لصالح طلبة كلية طب األسنان .  

 "بعنوان  بأجراء دراسة ((Jevon,2000جون  كام قام

و الرتبية البدنية العالقة بني اجتاه طالب اجلامعات الكورية نح

وهدفت الدراسة إىل التعرف عىل  "ومستوى النشاط البدين 

اجتاهات طلبة اجلامعة يف كوريا نحو الرتبية الرياضية 

ومستويات النشاط الريايض، حسب املدارس العامة تبعًا 

جنس الطلبة، وقد تكونت عينة وملتغريات السنة الدراسية، 

تني مها يونغ نام من جامع ( طالباً 1293الدراسة من )

(ueungnam( وجامعة شينغ نام ،) (Chengnam  وطبق الباحث

( نحو النشاط الريايض ومقياس آدمر Godinاستبانة غودن )

(Adams)  عىل طلبة يف اجلامعتني املذكورتني، وقد أظهرت

نتائج الدراسة وجود اجتاهات إجيابية لدى الطلبة نحو ممارسة 

رياضية، كام أظهرت النتائج إىل النشاط الريايض والرتبية ال

واملواقف نحو النشاط  ،عدم وجود فروق يف االجتاهات

 الريايض لدى الطلبة .

 دراسة ( Young l. Mary 1990 ) يونج ماريوأجرى 

 البدينة واللياقة الشخيص االجتامعي التكيف" بعنوان

ي طالبات املدرسة لد الرياضية الرتبية نحو واالجتاهات

 وهدفت،"ا للمستوي االقتصادي واالجتامعيالثانوية وفق

التعـرف علـي التكيـف االجتمـاعي الشخيص  اىل الدراسة

واللياقة البدنية واالجتاهـات نحـو الرتبيـة الرياضـية لـدي 

طالبـات املدرسـة الثانويـة وفقـا للمسـتوي االقتصـادي 

طالبـة  114واالجتمـاعي، واشـتملت عينـة البحـث 

بـات الصـف احلـادي عشـر الصـف الثـاين يشـكلن طال

وتم  ،واسـتخدم الباحـث املـنهج الوصـفي ،الثـانوي بمصـر

 -قياس هذه املتغريات من خالل اختبار كاليفورنيا للشخصية 

، Aنموذج  -الثانوي، جرد موقف مالبس  AAنموذج 

تم حتديد املستوى   .AAHPERواختبار لياقة الشباب 

وكانـت  McCallي باستخدام مقياس االجتامعي االقتصاد

نتائج هذه الدراسة وجود فرق كبرية بني مـن أهـم 

 -املجموعات االجتامعية االقتصادية يف مسألة التكيف 

االجتامعي، حيث أظهرت املجموعة االجتامعية واالقتصادية 

العالية نتائج ضبط أفضل من املجموعة املتوسطة واملجموعة 
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وعة املنخفضة. كانت هناك أيضا املتوسطة أفضل من املجم

عالقات إجيابية هامة بني املتغريات التالية: اللياقة البدنية 

واملوقف جتاه الرتبية البدنية واللياقة البدنية والتكيف 

الشخيص، واملوقف نحو الرتبية البدنية والتكيف الشخيص 

واالجتامعي. هذه العالقات، يف بعض األحيان، ختتلف وفقا 

نـاك عالقـة اجيابيـة وه جتامعي واالقتصاديةللمستوى اال

ذات داللـة بـني اللياقـة البدنيـة واالجتاهات نحو الرتبية 

 .الرياضية

 

  إجراءات البحث

  منهج البحث

املنهج الوصفي بالطريقة املسحية  الباحثاناستخدم 

 طبيعة هذه الدراسة ولتحقيق أهدافها. هملالئمت

  جمتمع البحث

 طالب ثالث كليات من كليات دراسة منيشتمل جمتمع ال

جامعة ذمار باجلمهورية اليمنية والبالغ عددهم وفق 

قسم اإلحصاء واملعلومات يف اجلامعة خالل العام  إحصائيات

 .( طالب2000هـ(، )1438/1439الدرايس )

  عينة البحث

طبقية من الطالب  بطريقة عشوائيةعينة الدراسة  اختريت

ول للعام امعة يف الفصل الدرايس األكليات اجل يفاملسجلني 

( 300هـ(، حيث تكونت عينة الدراسة من )1438/1439)

( استبانة من العينة وذلك لعدم 58وتم استبعاد ) طالب،

اسرتجاعها أو اكتامل اإلجابة عليها بشكل صحيح، لتصبح 

حيث متثل  ( طالب242)عدد العينة الفعلية التي تم تطبيقها 

صلية من جمتمع الدراسة األ %( تقريباً 12) ههذه العينة ما نسب

حيث تم اختيار  ( من كليات اجلامعة2000والبالغ عددهم )

، كلية العلوم التطبيقية، كلية الزراعةكلية وهي )( كليات 3)

 (1اآلداب(.)

 

 .يوضح توزيع عينة البحث ومعامل االلتواء . ( 1جدول رقم ) 

 املتغري
معامل  ( 81العوم التطبيقية ) ن،  ( 81) ن،  ةالزارع (80اآلداب ) ن، 

 % ك % ك % ك االلتواء

 العمر بالسنة

18 – 20 26 10.74 5 2.06 12 4.95 

-0.04 21 - 23 40 16.53 58 23.96 46 19 

 9.50 23 7.43 18 5.78 14 23اكثر من 

 املستوى الدرايس

 1.65 4 5.37 13 5.78 14 األول

0.26 
 7.85 19 9.09 22 10.33 25 الثاين

 11.98 29 9.09 22 8.67 21 الثالث

 11.98 29 9.91 24 8.26 20 الرابع

 

(  3 ±( يتضح معامل االلتواء بني )  1من اجلدول رقم ) 

وهذا يدل عىل جتانس املجموعات بني عينة البحث يف 

 .متغريات العمر واملستوى الدرايس

  عينة استطالعية

ملباشــرة بإجراء الدارســـــة قبــل ا الباحثانقام 

 اً ( طالب30) اختريامليدانيـــــة بدارســة اســتطالعية، حيث 

بمثابة عينة  بطريقة عشوائيةمن املجتمع الكيل للبحث 

ـروف املحيطة بعملية ـف الظـاستطالعية، ملعرفــة خمتلـ

التطبيق، وكذلك وضوح البنود ومالئمتها ملستوى العينة 

كد من اخلصائص السيكو مرتية للمقياس ، والتأوخصائصه
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 ،(، والتأكد من وضوح التعليامتوالثباتاملستخدم )الصدق 

 تلك العينة االستطالعية من العينة الفعلية.  اسُتبعدتوقد 

 

  البحث حدود

  احلدود املكانية

بإجراء الدراسة يف جامعة ذمار باجلمهورية  الباحثانقام 

 اليمنية.

  احلدود الزمانية

بإجراء الدراسة خالل العام الدرايس  الباحثان قام

 هـ(. 1438/1439)

   احلدود البرشية

ن خالل وطالب جامعة ذمار باجلمهورية اليمنية املنتظم

 هـ(.1438/1439العام الدرايس )

  هواخلصائص السيكو مرتي أداة البحث

الباحثان مقياس االجتاه نحو النشاط البدين، هذا استخدم 

( وقد 1968) kenyonيف األصل جريالد كينون املقياس وصفة 

( ابعاد لالجتاهات نحو النشاط 6)استطاع كنيون أن حيدد ستة 

 (.3البدين. ملحق رقم )

يشتمل املقياس ككل عىل  م1987عربه عالوي عام  ولقد

( عبارة، يقوم املفحوص باالستجابة لكل عبارة بطريقة 54)

قد أعد ليكرت عىل ميزان مدرج من مخس تدرجات. و

املقياس عىل درجة عالية من الصدق والثبات واملوضوعية 

وذلك الستخدامه العديد من الدراسات التي أجريت عىل 

 (.1977البيئة العربية، مثل دراسة عزيزة، سامل )

 

  صدق وثبات املقياس يف الدراسة احلالية

  صدق املقياس

تم التوصل اىل صدق أداة الدراسة احلالية عن طريق 

( حمكمني من املتخصصني يف الرتبية الرياضية 5ا عىل )عرضه

بكلية علوم الرياضة والنشاط البدين، جامعة امللك سعود، 

( من أعضاء هيئة التدريس بقسم الرتبية البدنية 2وكذلك )

 ءبجامعة ذمار لتقنني املقياس عىل البيئة اليمنية، ويف ضو

حثان بإجراء املالحظات واملقرتحات من قبل املحكمني قام البا

التعديالت املناسبة عىل االستبانة من حيث إعادة صياغة 

( 2ووضوح الفقرات وغريها من تعديالت. ) ملحق رقم )

 يوضح صدق املحكمني. ( 

  ثبات املقياس

 ألفا معادلة باستخدام األداة ثبات حلساب الباحثان قام

( حيث كان الثبات الكيل  Cronbach's Alpha ) كرونباخ

 .ذلك يوضح( 3) وجدول (0,78س )للمقيا

 

 

 .لثبات االستبانة كرونباخ ألفا لممعايوضح قيمة  . (3) جدول

 اخلربة االجتامعية املحور
الصحة 

 واللياقة

الرتويح وخفض 

 التوتر
 التفوق الريايض التوتر واملخاطرة اخلربة اجلاملية

الثبات 

 الكيل

درجات 

 الثبات
0,76 0,75 0,76 0,74 0,74 0,74 0,78 

 

 ألبعاد كرونباخ ألفا معامل أن( 3) جدول من يتضح

 مناسب ثبات معامل وهو( 0.78 – 0.74) بلغ االستبانة

 .اإلنسانية الدراسات يف ومقبول

 األداة طريقة تطبيق 

للحصول عىل املعلومات والبيانات تم توزيع أداة الدراسة 

 عىل افراد عينة الدراسة واسرتجاعها وفقًا لتايل؟
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عد اختيار العينة وموافقة إدارة الكليات تم توزيع ب  - 

األداة من قبل الباحثان مع مساعدة أعضاء هيئة التدريس 

 بالكليات.

( إي 300)( استبانة من أصل 242اسرتجعت )  - 

 %( 80)بنسبة 

 بوبة البيانات وعوجلت احصائيًا.   - 

  مفتاح تصحيح املقياس

ة مكان العالمة لقد تم تصحيح املقياس من خالل مالحظ

/( املوافقة لرأي املجيب مع الدرجة املوضوعة واملقابلة )

لذلك، ويف األخري وبعد االنتهاء من عملية تقدير كل عبارة 

نقوم بحساب درجة املقياس ككل، ودرجة كل بعد من أبعاد 

املقياس املوافق إلحدى الفرضيات املوضوعة، وهذا لكل فرد 

 .(4)يف العينة كام يبينه اجلدول 

 

 .درجات العبارات املوجة والسالبة . (4) جدول

 اآلراء
موافق 

 بشدة
 متوسط موافق

غري 

 موافق

غري موافق 

 بشدة

العبارات 

 املوجبة
5 4 3 2 1 

العبارات 

 السالبة
1 2 3 4 5 

 

  طريقة تقدير درجات املقياس

يتبع هذا املقياس تدرج الدرجات تبعًا إلجيابية وسلبية 

م عكس درجات الفقرات السالبة قبل العبارات، وقد ت

-2-3-4-5التحليل اإلحصائي، أي أنه تعطى الدرجات )

( عىل الرتتيب للعبارات املوجبة، كام تعطى عىل الرتتيب 1

( 5( للعبارات السالبة، واجلدول )1-2-3-4-5)الدرجات 

 .يبني الفقرات السالبة واملوجبة يف املقياس

 .املحاور مجيع عىل( والسلبية اإلجيابية) االستبانة اتعبار توزيعيوضح  . (5رقم ) جدول

 عدد العبارات ارقام العبارات السلبية رقم العبارات اإلجيابية األبعاد

 8 2،6،7 1،3،4،5،8 النشاط البدين كخربة اجتامعية

 9 14،17 9،10،11،12،13،15،16 النشاط البدين لصحة واللياقة

 10 18،19،22،27 20،21،23،24،25،26 ةالنشاط البدين كخربة توتر وخماطر

 10 ---------- 28،29،30،31،32،33،34،35،36،37 النشاط البدين كخربة مجالية

 9 42،46 38،39،40،41،43،44،45 النشاط البدين خلفض التوتر

 8 48،50 47،49،51،52،53،54 النشاط البدين للتفوق الريايض

 

ك بحساب طول خاليا مقياس ليكرت اخلاميس، وذل

( وتقسيمة عىل اكرب قيمة يف املقياس للحصول 4=1-5)املدى 

( ثم إضافة هذه القيمة اىل اقل  80,0=4/5عىل طول اخللية )

قيمة يف املقياس )الواحد الصحيح(، فأصبحت أطوال اخلاليا 

 (.6كام يف اجلدول رقم )

 

 

 .يوضح أطوال خاليا املقياس .(6رقم )جدول 

قيمة املتوسط 

 احلسايب

اىل اقل 1من 

 1,80من

اىل اقل من 1,81من 

2,60 

اىل اقل  2,61من 

 3,40من

ال اقل من  3,41من

4,20 

اىل اقل  4,21من 

 5من 

معيار 

 االستجابة
 إجيايب جداً  اجيايب متوسط سلبي سلبي جداً 
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  املعاجلات اإلحصائية

من أجل اإلجابة عن تساؤالت الدراسة، استخدم    

 ،(SPSS)م اإلحصائية للعلوم االجتامعية الباحثان برنامج الرز

 وذلك باستخدام املعاجلات اإلحصائية اآلتية: 

االنحراف ، واملتوسط احلسايب، والنسبة املئوية  -

 .االلتواء، والفا كرونباخ، ومعامل 2ااملعياري، وك

( للمجموعتني مستقلة،  T-testاختبار)ت( )  -

واختبار  ،(One Way ANOVA)حتليل التباين األحادي و

LSD (Least Significant Difference)  للمقارنات البعدية

ثر أبني املتوسطات احلسابية عند اللزوم، لتحديد 

 .االجتاه نحو النشاط البديناملتغريات املستقلة عىل 

 

  عرض النتائج

اجتاهات طالب  ااوالً: النتائج املتعلقة بالسؤال األول: م

 البدين؟ جامعة ذمار نحو ممارسة النشاط

لإلجابة عن السؤال استخدم الباحثان املتوسطات 

لكل فقره وللدرجة  2احلسابية واالنحرافات املعيارية وكا

الكلية لكل حمور او جمال من جماالت االجتاه نحو ممارسة 

 ،10  ، 11  ، 12 ، 13النشاط البدين ونتائج اجلداول رقم )

 ( توضح ذلك.7،  8 ،9

 

 .(242 )ن   ( اخلربة اجلتامعية جمال  )لألجتاة نحو النشاط البدين 2وسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية وكايوضح املت . (7جدول )

 االجتاه 2كا ع م العبارة ت

 اجيايب *130,1 1.014 3.99 أفضل ممارسة األنشطة الرياضية اجلامعية التي يشارك فيها جمموعة من االفراد. 1

2 
ألنشطة الرياضية اجلامعية التي يشارك فيها عدد كبري من ال تعجبني بصفة خاصة ا

 الطالب.
 متوسط *81,47 11.02 3.03

3 
يف اجلامعة ينبغي االهتامم بدرجة كبرية بمامرسة األنشطة الرياضية التي تتطلب العمل 

 والتعاون.
 اجيايب *116,96 0,93 3.85

 اجيايب *117,46 0,94 3.56 ا االتصال بالناس.أهم ناحية جتعلني ُأمارس الرياضة أين أستطيع من خالهل 4

5 
من بني األنشطة الرياضية أفضل بصفة خاصة األنشطة التي أستطيع ممارستها مع 

 اآلخرين.
 اجيايب *148,2 0,86 3.85

 اجيايب *197,54 0,83 3.45 أفضل ممارسة األنشطة الرياضية التي يستطيع اإلنسان ممارستها بمفردة. 6

 متوسط *81,51 1.02 2.98 ال االجتامعي التي تتيحة ممارسة الرياضة ال يمثل بالنسبة يل أمهية قصوى.إن االتص 7

 اجيايب *134,81 0,90 3.62 االتصال االجتامعي ملامرستي الرياضة له أمهية كبرية بنسبة يل. 8

 اجيايب  0.55 3,54 املتوسط العام 

 (  0.05*دال احصائيا عند مستوى ) 

 

نحو  طالب اجلامعة اجتاهات ( أن7من اجلدول ) يتضح

للفقرات  متوسط كانالنشاط البدين للخربة االجتامعية 

 و( 2.98) للفقرتنيحيث بلغ املتوسط احلسايب  ،(2.7)

االجتاه نحو النشاط أما باقي الفقرات فقد كان  (،3.03)

حيث بلغ املتوسط احلسايب ما بني  اجيابيًا،الطالب  البدين لدى

( وكان 1.3.5.8.4.6للفقرات )( 3.99 – 3.45)

لدى  )للخربة االجتامعية(االجتاه نحو النشاط البدين ملجال 

حيث بلغ املتوسط احلسايب للمحور  اجيابيًا، الطالب

(3.54). 
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 .(242 )ن    للياقة(واالصحة  لألجتاة نحو النشاط البدين )جمال 2يوضح املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية وكا . (8)جدول 

 االجتاه 2كا ع م العبارة ت

 اجيايب *135,06 0,90 3.86 اهلدف الرئييس ملامرستي الرياضة هو اكتساب الصحة. 9

 اجيايب *90,13 0,77 3.96 خالل النشاط الريايض ينبغي الرتكيز عىل القيمة الصحية للرياضة. 10

 اجيايب *155,19 0,85 3.89 من الناحية الصحية. عند اختياري لنشاط ريايض هتمني جدًا فائدته 11

 متوسط *112,79 1,01 3.39 الصحة بالنسبة يل هي الدافع الرئييس ملامرستي الرياضة فقط. 12

هُ  أعتقد 13  إجيايب *212,38 0,81 3.90 للصحة. بالنسبة كربى فائدة هلا التي الرياضية األنشطة ممارسة القصوى األمهية من َأن 

 سلبي *119,81 0,96 2,59 ال أفضل املامرسة الرياضية اليومية ألجل الصحة فقط. 14

 إجيايب *86,16 0,80 3.86 املزايا الصحية ملامرسة الرياضة هامة جدًا يل. 15

 إجيايب *135,72 0,88 3.68 ممارسة التمرينات اليومية ذات أمهية قصوى بالنسبة يل. 16

سة التامرين الصباحية يمكن استغالله بصورة أحسن يف أنشطة الوقت الذي أقضيُه يف ممار 17

 أخرى.
2,46 0,99 100,85* 

 سلبي

 إجيايب  0,48 3,51 املتوسط العام 

 .( 0.05دال احصائيا عند مستوى )  *

 

نحو  طالب اجلامعة اجتاهات ( أن8يتضح من اجلدول )

( 12) للفقرة متوسطكان للصحة واللياقة  النشاط البدين

االجتاه أما باقي الفقرات فقد كان  (،3,39) وسط حسايبمتب

حيث بلغ املتوسط  اجيابيًا،الطالب  نحو النشاط البدين لدى

 ،10،11للفقرات ) (3،96 - 3,68احلسايب ما بني )

( بمتوسط حسايب 17،14(، ماعدا الفقرة )  9،15،16

االجتاه نحو النشاط البدين كان و ( توايل، 2.46(، )  2.59)

متوسط حسايب اجيابيًا ب لدى الطالب (الصحة واللياقةال)ملج

(3,51.) 

 

 

 .(242 )ن      التوتر واملخاطرة( )جمال لألجتاة نحو النشاط البدين 2يوضح املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية وكا .(9)جدول 

 االجتاه 2كا ع م العبارة   ت

18 
اخلطورة عن األنشطة التي ترتبط بقدر كبري من  أفضل األنشطة التي ترتبط بقدر بسيط من

 اخلطورة.
 سلبي *162,50 0,89 2.41

 سلبي *160,97 0,90 2.21 ال أفضل األنشطة الرياضية التي تتضمن قدرًا كبريًا من اخلطورة. 19

 اجيايب *191,01 0,96 3.82 ال اميل إىل األنشطة الرياضية التي ترتبط باملخاطر. 20

 متوسط *104,52 1,03 3.34 شطة الرياضية التي تتضمن قدرًا كبريًا من اخلطورة.أفضل األن 21

 سلبي *171,01 0,92 2.32 ال تناسبني املامرسة املتكررة لفأنشطة الرياضية اخلطرية. 22

 معتدل *152,58 0,97 3.15 إذا طلب مني االختيار فأنني أفضل األنشطة اخلطرة عىل األنشطة غري اخلطرة أو األقل خطورة. 23

 متوسط *166,67 1,02 3.07 األنشطة الرياضية التي تتطلب اجلرأة واملغامرة أفضلها إىل اقىص مدى. 24

 متوسط *147,62 0,96 3.02 أفضل األنشطة الرياضية التي ترتبط بلحظات من اخلطورة. 25

 متوسط *83,95 1,01 3.40 اخلطرة.تعجبني األنشطة الرياضية التي تتطلب من الالعب السيطرة عىل املواقف  26

 اجيايب *183,37 0,89 3.86 إذا ُطلب مني االختيار فأنني أفضل السباحة يف املياه اهلادئة عن السباحة يف املياه املتحركة. 27

 متوسط  0.27 3.06 املتوسط العام 

 .( 0.05دال احصائيا عند مستوى )  *
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نحو  جلامعةطالب ا اجتاهات ( أن9يتضح من اجلدول )

للفقرات متوسط كان  النشاط البدين للتوتر واملخاطر

حيث بلغ املتوسط احلسايب ما بني  ،(26،21،23،24،25)

( كانت إجيابية 27،20والفقرات ) (،3.02 – 3.40)

( عىل التوايل، والفقرات 3.82(، )3.86بمتوسط حسايب )

 2.21)متوسط احلسايب ما بني ( كانت سلبية ب18،22،19)

للتوتر االجتاه نحو النشاط البدين ملجال )كان (، و2.41-

 (.3,06متوسط حسايب )متوسط ب لدى الطالب واملخاطر(

 

 .(242 )ن    اخلربة اجلاملية( )جمال لألجتاة نحو النشاط البدين 2يوضح املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية وكا . (10)جدول 

 االجتاه 2كا ع م العبارة ت

 إجيايب *158,99 0,84 3.77 ظم قيمة للنشاط البدين الريايض هي مجال احلركات التي يؤدهيا الطالب.أع 28

 إجيايب *88,61 0,80 3.72 الرياضة تتيح الفرص املتعددة إلظهار مجال احلركات البرشية. 29

30 
حركات  أستطيع أن اميض عدة ساعات يف مشاهدة بعض احلركات التي تتميز بالتوافق اجليد مثل

 اجلمباز والرقص االيقاعي.
 إجيايب *90,81 1,07 3.53

 إجيايب *146,88 0,86 3.72 تعجبني األنشطة الرياضية التي تظهر مجال حركات االعب. 31

 اجيايب *142,05 0,87 3.64 خالل النشاط الريايض ينبغي وضع أمهية كبرية عىل مجال احلركات. 32

 اجيايب *61,76 0,86 3.72  مجال احلركات.أفضل األنشطة التي حتافظ عىل 33

 اجيايب *170,02 0,81 3.67 أفضل بصفة خاصة األنشطة الرياضية التي هتدف إىل التذوق اجلاميل أو الفني. 34

 اجيايب *123,28 0,91 3.77 أحس بسعادة ال حدود هلا عندما ُأشاهد قوة التعبري ومجال احلركات الرياضية. 35

 اجيايب *144,15 0,85 3.74 ياضية التي تتطلب فن ومجال احلركات اعطيها الكثري من االهتامم.األنشطة الر 36

37 
األنشطة الرياضية التي تستخدم اجلسم كوسيلة للتعبري )الرقص احلركي( اعتربها من أحسن أنواع 

 النشطة.
 متوسط *81,30 1,08 3.24

 اجيايب  0,58 3,65 املتوسط العام 

 .( 0.05عند مستوى )  دال احصائيا *

 

نحو  طالب اجلامعة اجتاهات ( أن10يتضح من اجلدول )

حيث  ،(37) للفقرة متوسطكان للخربة اجلاملية  النشاط البدين

أما باقي الفقرات فقد كان  (،3,24) هلابلغ املتوسط احلسايب 

حيث بلغ  اجيابيًا،الطالب  االجتاه نحو النشاط البدين لدى

عىل التوايل ( 3،77 - 3,53ما بني )املتوسط احلسايب 

االجتاه كان (، و 28،35،36،29،31،33،34،32للفقرات ) 

اجيابيًا  لدى الطالب( خلربة اجلامليةنحو النشاط البدين ملجال )ا

 (.3,65) متوسط حسايبب

 

 .(242 )ن    خفض التوتر( )جمال لألجتاة نحو النشاط البدين 2يوضح املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية وكا . (11)جدول 

 االجتاه 2كا ع م العبارة ت

 اجيايب *89,94 1,01 3.47 املامرسة الرياضية هي غالبًا الطريق الوحيد إلزالة التوترات. 38

39 
 أو الرياضة ممارسة مثل اليومي عملة متاعب من لالسرتخاء اإلنسان أمام كثرية فرص هناك

 الرياضية. املباريات مشاهدة
3.62 1,09 73,37* 

 اجيايب

 اجيايب *73,0 1,10 3.51 املامرسة الرياضية تعترب بالنسبة يل أحسن فرصة لالسرتخاء. 40
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 .(242 )ن    خفض التوتر( )جمال لألجتاة نحو النشاط البدين 2يوضح املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية وكا . (11)جدول 

 االجتاه 2كا ع م العبارة ت

 متوسط *70,89 1,06 3.36 املامرسة الرياضية هي الطريق العلمي للتحرر من الرصاعات النفسية والعدوانية. 41

 متوسط *198,86 0,80 2.62 هناك العديد من األنشطة الرياضية متنحني االسرتخاء بدرجة أحسن من ممارسة الرياضة. 42

 اجيايب *162,25 0,86 3.71 ددة للحياة اليومية.أشعر بأن الرياضة تعزلني متامًا عن املشاكل املتع 43

 اجيايب *171,01 0,83 3.49  املامرسة الرياضية تستطيع أن جتعلني سعيدًا بصورة حقيقية.  44

 اجيايب *129,73 0,93 3.46 عدم ممارسة النشاط الريايض تضيع مني فرصة هامة لالنسجام واالسرتخاء. 45

 متوسط *207,71 0,86 3.00 ها وسيلة هامة من وسائل الرتويح.املامرسة الرياضية ال اعترب 46

 متوسط  0.60 3.36 املتوسط العام 

 .( 0.05*دال احصائيا عند مستوى ) 

 

نحو  طالب اجلامعة اجتاهات ( أن11يتضح من اجلدول )

للفقرات  متوسطكان خلفض التوتر  النشاط البدين

 - 2.62ا بني )حيث بلغ املتوسط احلسايب م ،(41,42,46)

االجتاه نحو النشاط البدين أما باقي الفقرات فقد كان  (3,36

حيث بلغ املتوسط احلسايب ما بني  اجيابيًا،الطالب  لدى

( 43،39،40،44،38،45( للفقرات )3،71 - 3,46)

)خفض االجتاه نحو النشاط البدين ملجال كان متتالية، و

 .(3.36)متوسط حسايب متوسط ب لدى الطالب املخاطر(

 

 .(242)     التفوق الريايض( لألجتاة نحو النشاط البدين )جمال 2يوضح املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية وكا . (12)جدول 

 االجتاه 2كا ع م العبارة ت

47 
أستطيع ان ُأمارس التدريب الريايض الشاق يوميًا إذا كان ذلك يعطيني فرصة االنضامم إىل إحدى 

 لرياضية.الفرق ا
 متوسط *208,08 0.89 3.11

 متوسط *130,35 1.04 3.17 أستطيع حتمل التدريب اليومي العنيف طوال العام. 48

49 
تعجبني األنشطة الرياضية التي حتتاج إىل تدريب منتظم لفرتات طويلة، والتي يقيس فيها الالعب 

 قدرته يف املنافسات عىل مستوى عايل من املهارة.
 اجيايب *100,02 0.98 3.55

 سلبي *103,0 0.99 2.57 ال أفضل أي نشاط ريايض يزداد فيه الطابع التنافيس بدرجة كبرية. 50

 متوسط *132,17 0.91 3.36 اعتقد أن النجاح يف البطوالت الرياضية يتأسس عىل انكار الذات والتضحية واجلهد. 51

52 
لذلك ينبغي التشجيع عىل ممارسة األنشطة الرياضية نظرًا ألن املنافسة مبدأ أسايس يف املجتمع فعاًل 

 التي تظهر فيها الطابع التنافيس بصورة واضحة.
 اجيايب *141,18 0.87 3.60

 متوسط *94,32 0.99 3.37 جيب عدم االهتامم بمحاولة الفوز يف الرياضة بدرجة زائدة عن احلد من ممارسته. 53

54 
الرياضية التي تأخذ طابع اجلدية، وال حتتاج إىل وقت  أفضل مشاهدة أو ممارسة أنواع األنشطة

 طويل أو جمهود كبري.
 اجيايب *135,81 0.96 3.54

 متوسط  0.40 3.28 املتوسط العام 

 . ( 0.05*دال احصائيا عند مستوى )

 

نحو  طالب اجلامعة اجتاهات ( أن12يتضح من اجلدول )

قرات للف اجيايبكان للتفوق الريايض  النشاط البدين

 - 3,54حيث بلغ املتوسط احلسايب ما بني ) ،(49،52،54)

االجتاه نحو النشاط أما باقي الفقرات فقد كان  توايل، (3,60
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حيث بلغ املتوسط احلسايب ما بني  م متوسط،الطالب  البدين لدى

( كانت سلبية بمتوسط 50(، ما عدا فقر )3،37 - 3,11)

)للتفوق ين ملجال االجتاه نحو النشاط البدكان (، و2.57)

 (.3,28متوسط حسايب )متوسط ب لدى الطالب الريايض(

 

 2يوضح املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية وكا: (13جدول )

 (242 )ن لألجتاة نحو النشاط البدين

 رقم

 املحور
 املحاور

متوسط 

 حسايب

انحراف 

 معياري

االجتاه 

 الكيل

النشاط البدين  1

 كخربة اجتامعية
 اجيايب 0.55 3.54

النشاط البدين  2

 لصحة واللياقة
 اجيايب 0,48 3.51

النشاط البدين  3

 كخربة توتر وخماطرة
 متوسط 0.27 3.06

النشاط البدين  4

 كخربة مجالية
 اجيايب 0,58 3,65

النشاط البدين  5

 خلفض التوتر
 متوسط 0.40 3.36

النشاط البدين  6

 لتفوق الريايض
 متوسط 0.40 3.28

 متوسط 0,36 3,40 جموعامل 

 

االجتاه نحو ممارسة النشاط أن  (13)يتضح من اجلدول 

متوسط بمتوسط عام بلغ لدى طالب اجلامعة كان  البدين

 كان االجتاه اإلجيابية للمحور اجلاميل (، حيث3,40)

( 3.51(، والصحة واللياقة )3,54، واالجتامعي )(3,65)

 اه نحو النشاط البدين لدىاالجتفقد كان  متتايل، وبقية املحاور

)التوتر واملخاطر، خلفض التوتر، التفوق الريايض(  الطالب

 (.3،36  - 3,06)لغ املتوسط احلسايب ما بني متوسط وب

 

  ثانيًا: النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين

االجتاه نحو هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف  

ار تعزى ملتغريات لدى طالب جامعة ذمممارسة النشاط البدين 

 ، الكلية، العمر؟الدرايس )املستوى

حتليل التباين األحادي  :لإلجابة عن السؤال استخدم

(One Way ANOVA)،  واختبارLSD (Least Significant 

Difference)  للمقارنات البعدية بني املتوسطات احلسابية عند

ممارسة  االجتاه نحوثر املتغريات املستقلة عىل أاللزوم، لتحديد 

 .( توضح ذلك 14النشاط البدين ونتائج اجلداول ) 

 

أوالً: الفروق بني استجابات أفراد عينة البحث تبعًا ملتغري 

 األول، الثاين، الثالث، الرابع(.))املستوى الدرايس( 

 

يوضح نتائج حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف (: 14جدول )

 لبديناجتاهات طالب جامعة نحو النشاط ا

 (املستوى الدرايستبعا ملتغري ) 

 قيمة ف الداللة
متوسط 

 املربعات

درجة 

 احلرية

جمموعة 

 املربعات
 

0.01 8.83* 

0.68 3 2.06 
بني 

 املجموعات

0.07 238 
18.4

9 

داخل 

 املجموعات

 241 
20.5

5 
 الكيل

 .( 0.01*دال إحصائيًا عند مستوى ) 

 

ت داللة فروق ذا( وجود 14)يتضح من اجلدول 

اجتاهات طالب جامعة يف (  0.05عند مستوى ) إحصائية 

 نحو النشاط البدين

(، وتم إجراء اختبار  8.83حيث بغلت قيمة ) ف ( ) 

(LSD  ملعرفة الفروق بني املستوى الدرايس كام يف اجلدول )

 (. 15رقم ) 
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 .رى الدرايس( لطالب جامعة ذماالبعدي ملعرفة الفروق بني متغري )املستو LSDاختبار   . ( 15جدول ) 

 املستوى الرابع لثالثا املستوى املستوى الثاين ولاملستوى األ ع م 

     0.41 2.68 ولاملستوى األ

     0.26 2.70 املستوى الثاين

   * * 0.24 2.87 املستوى الثالث

   * * 0.25 2.89 املستوى الرابع

 (0.05*دال إحصائيًا عند مستوى )

 

فروق ذات داللة  وجود (15من اجلدول )يتضح 

عزى تُ  اجتاهات طالب جامعة نحو النشاط البدين،إحصائية يف 

 والرابع(،، والثاين، والثالث، )األولملتغري املستوى الدرايس 

 األول، والثاين، باملستوى ةمقارنالثالث لصالح املستوى 

 األول، الثاين.باملستوى  ةمقارنالرابع ولصالح املستوى 

 

 

 ثانيًا: الفروق بني استجابات أفراد عينة البحث تبعًا ملتغري )الكلية(.
 

 (الكليةملتغري ) تبعاً  اجتاهات طالب جامعة نحو النشاط البديننتائج حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف  ح(: يوض16جدول )

  جمموعة املربعات درجة احلرية متوسط املربعات قيمة ف الداللة

0.01 8.52* 

 بني املجموعات 1.37 2 0.68

 داخل املجموعات 19.18 239 0.08

 الكيل 20.55 241 

 ( 0.01*دال إحصائيًا عند مستوى ) 

   

فروق ذات داللة  وجود (16يتضح من اجلدول )

 تبعاً  اجتاهات طالب جامعة نحو النشاط البدينإحصائية يف 

( دالة احصائيا  8.52حيث بلغت قيمة ف )  (الكليةملتغري )

  ( وملعرفة الفروق تم استخدام 0.05عند مستوى الداللة ) 

(LSD  ( وبني اجلدول رقم )17 ) 
 

 

 .رلطالب جامعة ذما    الكلية(البعدي ملعرفة الفروق بني متغري ) LSDاختبار  . (17جدول )

 اآلداب العلوم التطبيقية الزراعة ع م 

    0.41 3.29 الزراعة

    0.31 3.47 تطبيقيةالعلوم ال

   * 0.35 3.43 اآلداب

 

فروق ذات داللة  وجود (17يتضح من اجلدول )

عزى تُ  اجتاهات طالب جامعة نحو النشاط البدين،إحصائية يف 

 بكلية الزراعة. ةمقارنكلية اآلداب لصالح الكلية ملتغري 
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 )العمر(.ثالثًا: الفروق بني استجابات أفراد عينة البحث تبعًا ملتغري 

 

 .(العمرملتغري ) تبعاً  اجتاهات طالب جامعة نحو النشاط البديننتائج حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف  حيوض . (18جدول )

  جمموعة املربعات درجة احلرية متوسط املربعات قيمة ف الداللة

0.01 4.97* 

 بني املجموعات 0.82 2 0.41

 موعاتداخل املج 19.73 2.39 0.08

 الكيل 20.55 241 

 ( 0.01*دال إحصائيًا عند مستوى ) 

   

فروق ذات داللة  وجود (18يتضح من اجلدول )

 تبعاً  اجتاهات طالب جامعة نحو النشاط البدينإحصائية يف 

( دالة احصائيا  4,97حيث بلغت قيمة ف )  (العمرملتغري )

  استخدام ( وملعرفة الفروق تم 0.05عند مستوى الداللة ) 

(LSD  ( وبني اجلدول رقم )19 ). 

 

 

 .ر( لطالب جامعة ذماالعمر البعدي ملعرفة الفروق بني متغري ) LSDاختبار  .(19جدول )

 23اكثر من  سنة 23 – 21 سنة 20 – 18 ع م 

    0.33 2.78 سنة 20 – 18

    0.28 2.77 سنة 23 – 21

  * * 0.26 2.91  23اكثر من 

 

فروق ذات داللة  وجود (19جلدول )يتضح من ا

عزى تُ  اجتاهات طالب جامعة نحو النشاط البدين،إحصائية يف 

، 20 – 18بعمر  ةقارنسنة م 23أكثر من لصالح العمر ملتغري 

 سنة. 23 – 21

 

  مناقشة النتائج

نتائج يف اجلداول اليتضح من خالل عرض 

العام االجتاه نحو النشاط البدنيأن   (13،12،11،10،9،8،7)

(، 3.40، بمتوسط حسايب )متوسط لدى أفراد العينة كان 

باملرتبة  إجيايب " اخلربة اجلاملية "وبالنسبة للمحاور  فأن حمور

اخلربة  "حموريليه  (3,65بمتوسط حسايب ) االوىل

الصحة  "حمور "ثم  (3,54بمتوسط حسايب ) "ةاالجتامعي

باقي املحاور ا اما بالنسبة (3,51بمتوسط حسايب ) " واللياقة

فقد كان االجتاه نحو النشاط البدين متوسط حيث بلغ متوسط 

 "واملخاطرة رالتوت"( وحمور 3,36) "خفض التوتر "حمور 

 .(3,06) "التفوق الريايض" حموروأخريًا ( 3,28)

وجاءت نتيجة اجتاهات الطالب نحو ممارسة النشاط 

( وهو اجتاه 3,40البدين للمقياس بشكل عام بمتوسط )

طالب  متوسط غري إجيايب، وهذا يعكس اىل قلة الوعي لدى

 بأمهية النشاط البدين الريايض ودوره يف اجلوانب اجلامعة

الصحية واالجتامعية والنفسية والعلمية، ويعزى الباحثان 

التوعية باجلهود املبذولة  إىل قلة املجاالت نتيجة يف بعضذلك 

البدين، كذلك عدم  بأمهية النشاط يف وسائل اإلعالم املختلفة

االهتامم الفعيل للجامعة بنرش وتثقيف الطالب بالنشاط البدين 
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 وذلك من خالل خطة األنشطة الطالبية املختلفة يف اجلامعة،

 املعلمون املتخصصون بالرتبية الرياضيةوكذلك ضعف اهتامم 

 ويرى الباحثان ام، يف مجيع مراحل التعليم العبنرش والتثقيف 

ضوء التغريات الكبرية التي حدثت عىل يف  ايضًا أنه

التدهور االقتصادي واالجتامعي،  املجتمعات والتي أدت إىل

مما أدى اىل عزوف الشباب عن ممارسة النشاط البدين والتوجه 

وشموهلا فئة الشباب وخاصة الشباب نحو أعباء احلياة، 

ظهور العديد من األمراض املرتبطة بقلة ، مما أدى اىل اجلامعي

، كل هذه االسباب ركة وانخفاض مستوى النشاط البديناحل

 أدت اىل التوجه املتوسط نحو النشاط البدين من قبل الطالب،

وهذا ما أظهرته نتائج الدراسة احلالية واتفقت به مع نتائج 

م( والتي أشارت إىل أن 2017 محزة،)، دراسة كال من

وم طلبة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعل تاجتاها

التسيري نحو ممارسة النشاط البدين كانت سلبية، وتتفق ايضًا 

م( والتي أشارت 2009ابوشادي، سمري وآخرون ) مع دراسة

إىل أن الجتاه نحو النشاط الريايض لدي تالميذ املرحلة 

وختتلف ، االبتدائية بمدينة الرياض )عينة البحث( منخفض

(، (Jevon,2000 نجوالدراسة احلالية مع نتائج دراسة 

، (Subramaniam & Silverman. 2007) سوبرمان وسلفرمان 

م( 2013)اجلفري  ،م( 2005)أبو طامع  ،م( 2002) ذيابات

دارساهتم التي  حيث أشارتم( 2017ودراسة العتيبي ) ،

طبقت عىل عينات خمتلفة من الشباب اجلامعي وطالب التعليم 

، ملعرفة اجتاهاهتم الثانوي يف املدارس الثانوية ويف بيئات خمتلفة

نحو ممارسة النشاط البدين، وكانت هذه االجتاهات اجيابية 

 وتقع بني املستوى اجليد واملمتاز. 

ول امتغري املستوى الدرايس يتضح من اجلدبفيام يتعلق 

 اجتاهاتفروق ذات داللة إحصائية يف  وجود( 15،14)

 تعزى ملتغرينحو ممارسة النشاط البدين  طالب جامعة ذمار

لصالح  ،املستوى الدرايس )األول، والثاين، والثالث، والرابع(

، ولصالح األول والثاينباملستوى الثالث باملقارنة املستوى 

 الباحثان، ويعزو األول والثاينباملستوى ة مقارن الرابعاملستوى 

إىل أنه كلام كان مستواهم الدرايس اعىل زاد  هذه الفروق

ان شخصية الطالب  البدين، أي نحو ممارسة النشاط ماجتاهاهت

اجلامعي قد اقرتبت من النضوج التام لتدرك مدى أمهية وقيمة 

كخربة اجتامعية وصحية ولياقة بدنية وصفة  لبدينالنشاط ا

واملسامهة يف ختفيف الضغوط النفسية للفرد يف احلياة  ،مجالية

األمر الذي دفع واملحافظة عىل الصحة العامة،  املعارصة

، كذلك تعترب باندفاع اكرب لبدنية ممارسة األنشطة االطالب إىل

السنوات األوىل يف الدراسة اجلامعية من اصعب املراحل 

اجلامعية الن الطالب اجلامعي حيتاج اىل وقت طويل لالندماج 

مع االجواء اجلامعية وطبيعة الدراسة التي ختتلف عن 

رة عىل اكثر قد ااملدرسة، كام ان طالب املستوى األخري اصبحو

تنظيم اوقاهتم بحيث يوفقون بني الدراسة وممارسة النشاطات 

وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة حممود اسامعيل  األخرى ،

،  بالقاسم)ودراسة   م(2002، ذبابات) م،  ودراسة 2007

حيث اشارت نتائج هذه  م(2017ودراسة العتيبي ) م(2016

ئية ملتغري املستوى الدراسات انه توجد فروق ذات داللة احصا

الدرايس لصالح اعىل مستوى، السنة الرابعة، وختتلف نتائج 

و) ابو طامع   م(2017،  محزة)هذه الدراسة  مع دراسة  

م( حيث اظهرت نتائج هذه الدراسات بانة ال توجد 2005

 فروق ذات داللة احصائية تبعًا للمتغري املستوى الدرايس.

( 17،16) ولامن اجلد يتضح الكليةمتغري بفيام يتعلق 

طالب جامعة  اجتاهاتفروق ذات داللة إحصائية يف  وجود

الكلية لصالح كلية تعزى ملتغري  نحو ممارسة النشاط البدين  ذمار

اآلداب )كلية إنسانية( ويعزو الباحثان هذه الفروق اىل ان 

طالب الكليات العلمية ال جيدون الوقت الكايف ملامرسة ومتابعة 

ين، الن اغلب اوقاهتم باملختربات ومضغوطني النشاط البد

دراسيًا، مما أثر عىل اجتاهاهتم نحو النشاط البدين، بعكس طالب 
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كلية اآلداب وهي احد الكليات اإلنسانية حيث جيدون مساحة 

من الوقت ملامرسة ومتابعة النشاط البدين، مما كانت اجتاهاهتم 

وقد يعود نحو النشاط البدين اعىل من الكليات األخرى، 

السبب ايضًا اىل ان  طالب كلية اآلداب لدهيم مقرر درايس 

باملستوى األول يسمى الرتبية الصحية هذا ساعدهم عىل الوعي 

وتتفق نتائج هذه الدراسة  ،بأمهية النشاط البدين بالنسبة للصحة

م( التي اشارت بإن هناك فروق ذات 2001مع دراسة اخلاجة )

ية اإلنسانية، وختتلف مع دراسة داللة إحصائية لصالح الكل

التي اشارت اىل  م(2002، م( و) ذيابات2005)النوارصة، 

وجود فروق ذات داللة إحصائية ملتغري الكلية لصالح الكلية 

وختتلف ايضًا مع نتائج دراسة دليلة والرشيف  العلمية،

م(، التي أشارت 2010م(، ودراسة نشمي، عامد )2016)

فروق دالة إحصائيًا يف االجتاه نحو دراساهتم إىل عدم وجود 

 النشاط البدين لعينة البحث وفقًا ملتغري الكلية. 

( 19،18ول )ايتضح من اجلد العمرمتغري بفيام يتعلق 

طالب جامعة  اجتاهاتفروق ذات داللة إحصائية يف  وجود

لصالح  العمر،تعزى ملتغري نحو ممارسة النشاط البدين  ذمار

 21، 20 – 18بعمر )  ةقارنفام فوق، م سنة 23األكرب سنًا من 

إىل أنه كلام كان  هذه الفروق الباحثان، ويعزو سنة (. 23 –

نحو ممارسة النشاط البدين،  معمر الطالب اكرب زاد اجتاهاهت

من التخرج، وقد اصبح  ان الطالب اجلامعي قد اقرتب أي

وفهم اعمق بأمهية وممارسة النشاط البدين، نضوج تام عنده 

عباء قد يكون يف بداية دراسته اجلامعية مشغوالً باأل كوكذل

من اجل مشكالته اخلارجي والعمل الدراسية، إضافة اىل 

املدرسة قد  دظروف اعباء احلياة، والطالب اجلامعي ما بع

يكون غري واعي وفاهم املعنى احلقيقي لالجتاه نحو ممارسة 

وية النشاط البدين وفوائده من الناحية النفسية والرتب

سباب دعت إىل األ ذهوهواالجتامعية والثقافية والصحية، 

وتتفق هذه النتائج مع  نتائج دراسة  ،إحداث تلك الفروق

( 2009م(، ) عبد احلافظ، عرسان 2012)شمروخ، نبيل 

التي أشار بإن هناك فروق ذات داللة إحصائية لبعض حماور 

لعمر دراسته حول املامرسني النشاط البدين تعزى ملتغري ا

لصالح العمر اجلامعي واالكرب سنًا، وختتلف نتائج هذه 

م(، ) الرشيف، 2016الدراسة مع نتائج دراسة ) عامر، رضاء 

م( التي اشارت دراسته بان هناك وجود فروق 2013امحد 

ذات داللة إحصائية لالجتاه نحو ممارسة النشاط الريايض ملتغري 

 العمر لصالح األصغر سنًا.

 

  االستنتاجات

 ما ييل: الباحثانيف ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها يستنتج  

النشاط  ةنحو ممارس جامعة ذمار اجتاهات طالب -1 

 . متوسط غري اجيايبكان  البدين بشكل عام

االجتاه نحو فروق ذات داللة إحصائية يف  وجود  -2 

الدرايس  ىملتغري املستو لدى الطالب تبعاً  النشاط البدين

لفأول والثاين بمعنى  ةمقارنالثالث والرابع وى ولصالح املست

انه كلام زاد املستوى الدرايس يزيد معه االجتاه اإلجيايب نحو 

  النشاط البدين.

االجتاه نحو فروق ذات داللة إحصائية يف  وجود -3

العمر، لصالح األكرب لدى الطالب تبعًا ملتغري  النشاط البدين

 سنًا. 

االجتاه نحو صائية يف فروق ذات داللة إح وجود -4

الكلية، لصالح كلية لدى الطالب تبعًا ملتغري  النشاط البدين

 اآلداب )إنسانية( مقارنتًا بكلية الزراعة )علمية(.

 

  التوصيات

تنمية وتعزيز اجتاهات طالب جامعة ذمار نحو ممارسة  -1

النشاط البدين لكي تصل اىل املستوى اإلجيايب. جلميع الفئات 

 املستويات الدراسية. العمرية، و
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بتعديل خطة األنشطة الطالبية  ةن تقوم اجلامعأجيب  -2

من مجيع  هيف ضوء اجتاهات الطالب نحو النشاط البدين وأمهيت

 النواحي البدنية، والصحية، واالجتامعية، والنفسية، والثقافية

ذلك من خالل املواد الدراسية واألنشطة املتعددة تفعيل و

 هجية.املنهجية والالمن

 التعليم العايل العمل عىل التنسيق والتكامل بني وزارة -3

بأمهية  عالم، لتكثيف محالت الوعيوالصحة واإل والرتبية

 يف املجتمع اليمني. النشاط البدين

إجراء دراسات مشاهبه لدراسة احلالية ملتابعة -4

للشباب من خالل القياسات االجتاهات نحو النشاط البدين 

، يف اجلامعات اهات نحو النشاط البدينباالجتاخلاصة 

 .واملدارس

 

 شكر وتقدير

تم دعم هذا البحث من مركز بحوث كلية علوم الرياضة 

 .جامعة امللك سعود-والنشاط البدين وعامدة البحث العلمي
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بعض العوامل املؤثرة يف  م(.2014إبراهيم، امحد عيل ) 
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 مدى مالئمة مناهج الرتبية البدنية العامة لقدرات الطالب ذوي االحتياجات الرتبوية اخلاصة

 بمدارس الدمج  من وجهة نظر معلمي الرتبية البدنية باململكة العربية السعودية 
   

 د. طارق بن عيل الصاحلي
    

 ،أستاذ مشارك باألنشطة البدنية املعدلة

 اململكة العربية السعودية، جامعة امللك سعود-اط البدينكلية علوم الرياضة والنش

 

 (م31/1/2019م  ؛   وقبل للنرش يف 17/12/2019)قدم للنرش يف  

 

 .الدمج مدارس – اخلاصة الرتبوية االحتياجات طالب –مناهج الرتبية البدنية  الكلامت املفتاحية:

ية البدنية العامة بالصفوف العليا باملرحلة هدفت الدراسة إىل معرفة مالئمة مناهج الرتبملخص البحث:

اإلبتدائية لقدرات الطالب ذوي االحتياجات الرتبوية اخلاصة بمدارس الدمج من وجهة نظر معلمي الرتبية 

البدنية باململكة العربية السعودية. الدراسة قاست أيضًا تأثري متغريات املؤهل العلمي، واخلربات التعليمية، 

ية عىل رأي املشاركني. اشتملت عينة الدراسة التي استخدمت املنهج الوصفي عىل عدد والدورات التدريب

( مدرسة عامة تطبق نظام الدمج بمدينة الرياض. أهم 35( معلم تم اختيارهم بشكل عشوائي من )12)

لية باملرحلة نتائج الدراسة أشارت إىل عدم وجود توافق بني مناهج الرتبية البدنية العامة بالصفوف العليا احلا

اإلبتدائية وبني قدرات وإمكانات طالب ذوي االحتياجات الرتبوية اخلاصة القابلني للدمج. كام أشارت 

النتائج إىل عدم تأثري املؤهل العلمي، واخلربات التعليمية، والدورات التدريبية عىل وجهة نظر املشاركني جتاه 

إمكانات الطالب ذوي االحتياجات الرتبوية اخلاصة. توافق مناهج الرتبية البدنية احلالية مع قدرات و

توصيات الدراسة شددت عىل أمهية تطوير وتعديل مناهج الرتبية البدنية بالصفوف العليا باملرحلة االبتدائية 

بام يتناسب مع قدرات وإمكانات الطالب ذوي االحتياجات الرتبوية اخلاصة بمدارس الدمج، ورضورة 

قييم مناهج الرتبية البدنية لتتالئم حركيًا، وعلميا، ونفسيًا، واجتامعيًا مع كافة وتدريب املعلمني عىل ت

الطالب خصوصًا الطالب ذوي االحتياجات الرتبوية اخلاصة، باإلضافة إىل رضورة اجراء زيارات مسحية 

ة البدنية مكثفة ملدارس الدمج ملعرفة مدى ارشاك الطالب ذوي االحتياجات الرتبوية اخلاصة بدروس الرتبي

 .املدجمة
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Keywords: Physical Education Curriculums – Students with disabilities - Integrated Schools. 

Abstract: The purpose of this study was to: (a) determine the appropriateness of the physical education 
curricula of students with disabilities studying in the upper grades of the primary schools based on the point 
of view of physical educators from Saudi Arabia; and (b), measuring the effect of academic qualifications, 
educational experiences, and training on the participants’ response. Participants of the study were (12) 
teachers who randomly selected from (35) integrated schools in Riyadh city. The results of this descriptive 
study indicated that there is no correlation between general physical education curricula in the upper grades 
in the primary schools and the abilities and potential of students with disabilities. Results also indicated that 
educational qualification, educational experience, and training did not affect positively on the attitudes of 
the participants toward the compatibility of the current physical education curricula with the abilities and 
potential of students with disabilities. This study also suggests developing and modifying the current 
physical education curricula in the upper grades in the primary schools in accordance with the abilities and 
potentials of students with disabilities and training physical educators to evaluate the curriculums of 
physical education. 
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  مقـــدمــة

باململكة العربية السعودية بالكثري من مناهج الرتبوية تتميز 

حيث يتم  العريب،بالوطن  املامثلةالتحديثات مقارنتًا باملناهج 

بشكل دوري بام يتالئم مع إمكانيات  هاوتطوير هاتقييم

 يةالدول املعايري وصول هبا إىل مستوياتللوقدرات الطالب 

أمهية التعديل املستمر للمناهج حسب التي تركز عىل 

 املتوفرة واالقتصادية والرتبوية،املستجدات العلمية 

((Williams & Bedward, 2001 .مناهج الرتبية البدنية تعتمد و

املعارف  كغريها من املناهج الدراسية األخرى عىل جمموعة من

من قبل معلمي تقديمها ت الرتبوية واملهنية التي يتم اخلرباو

بطرق وأساليب  للطالبتربوية خمتلفة  هدافكأالرتبية البدنية 

)اخلويل  هتماقدراهتم وإمكانأعامرهم و ووسائل تتناسب مع

ويعترب خرباء املناهج يف العرص احلديث  (.2005 والشافعي،

يعاد النظر فيها من التقليدية جيب أن  مناهج الرتبية البدنيةأن 

لتتالئم مع قدرات مجيع الطالب داخل  تضمينها التنوعخالل 

التي حتتوي عىل طالب تلك دروس الرتبية البدنية خصوصًا 

فعىل سبيل املثال: عدم  من ذوي االحتياجات الرتبوية اخلاصة.

إىل الطرق بخطوات الدرس يف مناهج الرتبية البدنية اإلشارة 

تعديل املهارات جلميع اإلعاقات القابلة  يف العامة األساسية

مما يعترب قصور باملنهج للتعلم بدروس الرتبية البدنية املدجمة 

يرتتب عليه حرمان طالب هذه الفئات من املشاركة خصوصًا 

يف عندما يكون املعلم حديث التخرج أو ليس لديه خربة كافية 

 (.   Alsalhe, 2011) التعديل

املرتاكمة يف تقديم دورات  ومن خالل خربات الباحث

إعداد وهتيئة للمعلمني خاصًة معلمي الرتبية البدنية بمدارس 

الدمج ، الحظ وجود تفاوت كبري يف وجهات نظر معلمي 

الرتبية البدنية العامة يف تعديل حمتويات مناهج الرتبية البدنية 

احلالية لتتالءم مع طالب ذوي االحتياجات الرتبوية اخلاصة ، 

يرى البعض  ى البعض قدرهتم عىل التعديل بينامحيث ير

خر ان املناهج احلالية ال تساعد عىل تعديل املهارات اآل

املطروحة باملنهج لعدم مناسبتها  لكثري من االعاقات القابلة 

للدمج كاإلعاقة اجلسدية ، والبرصية ، والفكرية ، باإلضافة 

التباين لطالب التوحد األقل عددًا واألصعب تعلياًم. هذا 

وجهة نظر باآلراء دفع الباحث إىل إجراء هذه الدراسة ملعرفة 

حول  معلمي الرتبية البدنية للصفوف العليا باملرحلة االبتدائية

البدنية احلالية لقدرت الطالب هج الرتبية امدى مالئمة من

 بمدارس الدمج حتديدًا.اخلاصة الرتبوية ذوي االحتياجات 

 

 أمهية البحث

الئمة مناهج الرتبية البدنية العامة لقدرات معرفة مدى م 

الطالب ذوي االحتياجات الرتبوية اخلاصة بمدارس الدمج مما 

 يساعد عىل اكتشاف مكامن القصور ومعاجلته وتطويره. 

 واخلربات التعليمية، العلمي، معرفة مدى تأثري املؤهل 

التدريبية عىل وجهة نظر معلمي الرتبية البدنية يف  والدورات

 لقدرات الطالب ذوي البدنية الرتبية ئمة مناهجمال

 اخلاصة بمدارس الدمج. الرتبوية االحتياجات

نتائج الدراسة تساعد يف تطوير وتعديل مناهج الرتبية  

البدنية باملستقبل لتالئم مجيع الطالب والطالبات بمدارس 

 الدمج مهام كانت قدراهتم وإمكاناهتم. 

عىل حد علم  –ألوىلهذه الدراسة من الدراسات اتعد  

التي هتتم بتعديل مناهج الرتبية البدنية العامة لتالئم  -الباحث

 الطالب ذوي االحتياجات الرتبوية اخلاصة بمدارس الدمج.  

قد متثل هذه الدراسة مدخاًل للعديد من الدراسات  

 األخرى يف نفس املجال.

 

 هداف البحثأ

ايل البدنية احلمدى مالئمة منهج الرتبية معرفة  -

ذوي لقدرات الطالب  لصفوف العليا باملرحلة االبتدائيةبا
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من وجهة نظر بمدارس الدمج اخلاصة  الرتبوية االحتياجات

 .معلمي الرتبية البدنية

 التعليمية، واخلربة العلمي، معرفة مدى تأثري املؤهل 

التدريبية عىل وجهة نظر املشاركني يف مالئمة  والدورات

 االحتياجات لقدرات الطالب ذوي البدنية الرتبية مناهج

 اخلاصة بمدارس الدمج. الرتبوية

 

 البحث تتساؤال

لصفوف العليا البدنية بامدى مالئمة منهج الرتبية ما  

 ذوي االحتياجاتلقدرات الطالب  باملرحلة االبتدائية

وجهة نظر معلمي الرتبية  اخلاصة بمدارس الدمج من الرتبوية

 ؟البدنية

 التعليمية، واخلربة العلمي، لما مدى تأثري املؤه 

التدريبية عىل وجهة نظر املشاركني يف مالئمة  والدورات

 االحتياجات لقدرات الطالب ذوي البدنية الرتبية مناهج

 اخلاصة بمدارس الدمج. الرتبوية

 

 السابقة الدراسات 

التعرف إىل درجة  إىل ( هدفت2017دراسة العتيبي ) 

 مناهج الرتبية البدنية يف املرحلة حتقيق معايري اجلودة الشاملة يف

الثانوية من وجهة نظر املعلمني يف منطقة مبارك الكبري 

استخدم املنهج الوصفي . العتيبي التعليمية يف دولة الكويت

الرتبية البدنية للمرحلة الثانوية  منسويبمجيع  عىل املسحي

نتائج الدراسة سجلت  ( معلم ومعلمة.108والبالغ عددهم )

معايري اجلودة الشاملة يف مناهج الرتبية توسطة من درجة م

املشاركني. الدراسة البدنية يف املرحلة الثانوية وجهة نظر 

لتوضيح عقد ورشات عمل ركزت يف توصياهتا إىل رضورة 

ملعلمي الرتبية البدنية  البدنيةعايري اجلودة بمناهج الرتبية م

 .هايف تطوير تهمتفعيل مسامهول

تقويم ( هدفت إىل 2016)خرون دراسة الشحات وآ 

منهاج الرتبية الرياضية للمرحلة الثانوية باملعاهد األزهرية من 

. استخدم الرتبية الرياضية ومعلمي موجهيوجهة نظر 

( معلم و 30الباحث املنهج الوصفي عىل عينة كان قوامها )

( موجه. وقد أشارت أهم نتائج هذه الدراسة إىل قصور 20)

املعرفية والرتبوية والنفس حركية والوجدانية  يف تنمية اجلوانب

يف منهج الرتبية البدنية باإلضافة إىل عدم مناسبة املحتوى 

 واألدوات واألجهزة مع اعداد وقدرات الطالب.

تقديم آلية لتقويم  عىلركزت ( 2013دراسة عيل ) 

للمرحلة املتوسطة يف ضوء متغريات  البدنيةمنهج الرتبية 

وقد أستعمل الباحث املنهج  . ظر املدرسنيمعيارية من وجهة ن

( 45) عينة كان قوامهاالوصفي باألسلوب املسحي عىل 

ضعف وقد أشارت أهم نتائجها إىل وجود  .مدرس ومدرسة

مستوى املنهج املقرر وعدم مسايرته التقدم العلمي يف 

 خاص ملعلميإعداد دليل بأمهية  وقد أوىص الباحث للطالب.

التقدم  يتناسب معللمرحلة املتوسطة  بدنيةالالرتبية  ومعلامت

وأساليب  طرق تضمني املنهج لطالهبم، مع أمهيةالعلمي 

مشاركة الطالب يف املواقف التعليمية  تركز عىلحديثة  تعليمية

 .وإثارة تفكريه وتنمية ميوله وقدرته

تقويم منهج الرتبية  ( إىل2008هدفت دراسة محدان ) 

ية بفلسطني من وجهة نظر معلمي الرياضية يف املرحلة الثانو

املنهج الوصفي  يف هذه الدراسةاستخدم  .الرتبية الرياضية

تربية  مة( معلم ومعل200) كان قوامهاعينة  عىل التحلييل

دراسة محدان ركزت عىل  .رياضية يف املرحلة الثانوية بفلسطني

حمتوي منهج الرتبية الرياضية، وأهداف منهج الرتبية 

األنشطة و الرياضية،تدريس منهج الرتبية  طرقو الرياضية،

 الرياضية،التعليمية والفعاليات املصاحبة ملنهاج الرتبية 

الدراسة أظهرت  نتائج .وسائل تقويم منهج الرتبية الرياضيةو

أن الداللة اإلحصائية لتقييم منهج الرتبية البدنية من وجهة 
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ذلك إىل مما أدى  "إىل حد ما"نظر املعلمني جاءت يف اإلجابة 

تطوير وإثراء منهج الرتبية الرياضية تشديد الباحث عىل أمهية 

 والتطوير هلذا الربنامج.واالستمرارية يف التقويم 

( والتي هدفت إىل 2013نتائج دراسة الرشيدي ) 

التعرف عىل الواقع احلايل ملنهج الرتبية البدنية باملرحلة 

بية مقارنة املتوسطة باململكة العربية السعودية كانت إجيا

بالدراسات التي سبقت. الباحث استخدم املنهج الوصفي 

( من املعلمني واملرشفني الرتبويني 271لعينة كان قوامها )

مدن باململكة. أهم نتائج هذه الدراسة  9باملرحلة املتوسطة يف 

أوضحت أن منهج الرتبية البدنية يف املرحلة املتوسطة باململكة 

يمية العامة، ويتسم حمتواه يتامشى مع السياسة التعل

باإلستمرارية وتتابع املحاور، كام أوضح الرشيدي أن املنهج 

 احلايل يرفع قدرات الطالب ويستخدم طرق تدريس متنوعة.

ز كان عىل ييتضح من مجيع الدراسات السابقة أن الرتك

مالئمة منهج الرتبية البدنية للطالب األسوياء ومل جيد الباحث 

دى مالئمة منهج الرتبية البدنية للطالب أي دراسة تقيس م

ذوي االحتياجات الرتبوية اخلاصة سواء باملدارس اخلاصة أو 

مدارس الدمج مما يدل عىل عدم الرتكيز عىل هذا اجلانب املهم 

عىل  بالدول العربية ، وجيعل هذه الدراسة األوىل التي تركز

 ذوي احلايل للطالب البدنية الرتبية منهج مالئمة مدى

 معلمي نظر وجهة باململكة من اخلاصة االحتياجات الرتبوية

االبتدائية كبداية  باملرحلة العليا للصفوف  البدنية الرتبية

 لدراسات أخرى يف هذا املجال. 

 

 إجراءات البحث

 البحثمنهج 

 الباحث املنهج الوصفي ملناسبته لطبيعة الدراسةاستخدم 

 

 

 جمتمع البحث

مي الرتبية البدنية بمدارس تكون جمتمع البحث من معل

 .الدمج بمدينة الرياض باململكة العربية السعودية

 

 عينة البحث

اختيار العينة بالطريقة العمدية من معلمي الرتبية البدنية تم 

( معلم تم اختيارهم بطريقة 12بمدارس الدمج وبلغ عددهم )

( مدرسة تطبق نظام الدمج بمدينة الرياض. 35عشوائية من )

( تظهر توصيف العينة حسب متغريات  3،  2،  1ل )اجلداو

 املؤهل العلمي ، واخلربة التعليمية ، والدورات التعليمية.

 

 .يوضح توصيف العينة حسب متغري املؤهل العلمي .( 1جدول )

 % ت املتغري

 58.3 6 بكالوريوس الرتبية البدنية

 8.3 2 بكالوريوس تربية خاصة

 8.3 1 ماجستري تربية خاصة

 25 3 ماجستري تربية بدنية خاصة 

 100 12 الكيل

 

 .يوضح توصيف العينة حسب متغري اخلربة التعليمية   .( 2جدول )

 % ت املتغري

 25 3 سنة 2 – 1

 8.3 1 سنة  4 – 3

 66.7 8 سنوات 4اكثر من 

 100 12 الكيل

         

 .بيةيوضح توصيف العينة حسب متغري الدورات التدري   . (3جدول )

 % ت املتغري

 25 3 دورة واحدة

 16.7 2 دورتان 

 25 3 ثالث دورات

 16.7 2 أكثر من ذلك

 16.7 2 اليوجد

 100 12 الكيل
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 أدوات مجع البيانات

وجهة نظر معلمي قام الباحث بتصميم استبيان لقياس 

البدنية لقدرات هج الرتبية امن ةمدى مالئميف الرتبية البدنية 

اخلاصة، حيث تناولت  الرتبوية حتياجاتذوي اال الطالب

عبارات االستبانة مجيع حمتويات منهج الرتبية البدنية يف دليل 

تتالئم االبتدائية، مثال:  باملرحلة العليا املعلم للصفوف

علم للصفوف املاألهداف العامة ملنهج الرتبية البدنية يف دليل 

 .(1). مرفق العليا مع مجيع اإلعاقات القابلة للدمج

 

 العلمية لالستبياناملعامالت 

 الصدق

 صدق املحتوى  - أ

بعد تم احتساب صدق املحتوى الظاهري لإلستبانة 

حمكمني متخصصني من قبل ثالثة ألخذ بالتعديالت املطلوبة ا

بمناهج وطرق التدريس بالرتبية البدنية ومعلم تربية بدنية، 

 ما ييل:حتقيق  حيث تم التأكد من

الذي وضعت للهدف واملعنى  نةمالئمة عبارات االستبا 

 ألجلة. 

 كفاية اإلستبانة من حيث عدد العبارات.   

 تنوع وشمولية عبارات اإلستبانة.  

 

 االستبانة:  لعبارات الداخيل االتساق صدق - ب

 االستبانة لعبارات الداخيل االتساق صدق من التحقق تم

 وذلك عباراهتا تداخل وعدم معرفة مدى ترابط خالل من

 موضح هو كام " بريسون " االرتباط معامل باستخدام

 (.4رقم ) باجلدول

 

 . يوضح قيمة معامل بريسون ملعرفة صدق االتساق الداخيل لعبارات االستبانة. (4جدول )

 معامل بريسون العبارة معامل بريسون العبارة معامل بريسون العبارة

1 0.63* 12 0.37* 23 0.83* 

2 0.89* 13 0.43* 24 0.82* 

3 0.61* 14 0.45* 25 0.76* 

4 0.82* 15 0.68* 26 0.82* 

5 0.33* 16 0.63* 27 0.61* 

6 0.42* 17 0.78* 28 0.70* 

7 0.44* 18 0.72* 29 0.79* 

8 0.57* 19 0.79* 30 0.78* 

9 0.32* 20 0.58* 31 0.54* 

10 0.39* 21 0.67*   

11 0.32* 22 0.90*   

 .( 0.05*دال احصائيا عند مستوى )

 

( قيمة معامل بريسون والتي ترتاوح بني 4يتضح من اجلدول )

( ومجيعها تعترب دالة احصائيًا عند مستوى 0.90 – 0.32)

 االستبانة. لعبارات الداخيل ( مما يدل عىل صدق االتساق0.05)

   الثبات

هلذه  (Alpha Cronbachs)تم استخدام معامل الفاكرونباخ 

( حيث تعترب قيمة عالية يف 0.94الدراسة وبلغت قيمته )
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التطبيق العلمي للدراسات ومناسبة ألغراض الدراسة. وهبذا 

يف صورهتا النهائية لقياس ما  ثابته وجاهزةأداة الدراسة تكون 

 .( 5ألجله كام هو موضح باجلدول رقم )وضعت 

 

 .قيمة معامل الفاكرونباخ للعبارات مع املحور. (5جدول رقم )

 العبارة
قيمة 

 فاكرونباخال
 العبارة

قيمة 

 الفاكرونباخ
 العبارة

قيمة 

 الفاكرونباخ

1 0.94 12 0.94 23 0.93 

2 0.93 13 0.94 24 0.93 

3 0.94 14 0.94 25 0.93 

4 0.94 15 0.94 26 0.93 

5 0.94 16 0.94 27 0.94 

6 0.94 17 0.94 28 0.94 

7 0.94 18 0.93 29 0.93 

8 0.94 19 0.94 30 0.93 

9 0.94 20 0.94 31 0.94 

 0.94 الكيل 0.94 21 0.94 10

11 0.94 22 0.93   

 

 الدراسة االستطالعية 

( من 5الباحث بإجراء دراسة استطالعية عىل عدد )قام 

معلمي الرتبية البدنية للتعرف عىل مدى فهم عبارات 

االستبيان ، ومعرفة الزمن املناسب لتعبئته ، والتعرف عىل أي 

 طرأ اثناء تطبيقه.مشكالت قد ت

 األساسيةالدراسة 

 2018الباحث بتنفيذ الدراسة األساسية يف العام قام 

 اإلحصائيةاملعامالت 

 املتوسط احلسايب 

 املعيارياالنحراف  

 املئوية النسبة  

 التكراراتل ممعا 

 معامل االرتباط بريسون 

 الفاكرونباخ 

 

  عرض النتائج

 

ذوي االحتياجات الرتبوية  الطالب مناهج الرتبية البدنية لقدرات. ملالئمة  2املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري وقيمة كاالتكرار والنسبة املئوية و. ( 6جدول )

 .اخلاصة

 العبارة
 غري موافقة اىل حد ما موافقة

 2كا ع م
 % ت % ت % ت

يوجد ربط بني األهداف واملحتوى يف 

نية للصفوف دليل معلم الرتبية البد

 الرتبوية العليا لذوي االحتياجات

 اخلاصة

6 50 5 41.7 1 8.3 2.42 0.67 3.50 

تتالئم األهداف العامة ملنهج الرتبية 

البدنية يف دليل معلم الرتبية البدنية 

للصفوف العليا مع مجيع اإلعاقات 

 القابلة للدمج

2 16.7 8 66.7 2 16.7 2 0.60 6 

يف دليل  تناسب الوحدات التعليمية

معلم الرتبية البدنية للصفوف العليا مع 

 مجيع اإلعاقات القابلة للدمج

1 8.3 9 75 2 16.7 1.92 0.51 9.50* 
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 .  ( 6جدول )تابع 

 العبارة
 غري موافقة اىل حد ما موافقة

 2كا ع م
 % ت % ت % ت

تناسب مكونات وحدة الصحة واللياقة 

نية البدنية يف دليل معلم الرتبية البد

للصفوف العليا مع مجيع اإلعاقات 

 القابلة للدمج

4 33.3 6 50 2 16.7 2.17 0.71 2 

تناسب مكونات وحدة العاب القوى 

يف دليل معلم الرتبية البدنية للصفوف 

 العليا مع مجيع اإلعاقات القابلة للدمج

- - 11 91.7 1 8.3 1.92 0.29 8.33* 

تناسب مكونات وحدة اجلمباز الرتبوي 

دليل معلم الرتبية البدنية للصفوف  يف

 العليا مع مجيع اإلعاقات القابلة للدمج

1 8.3 5 41.7 6 50 1.58 0.67 3.50 

تناسب مكونات وحدة كرة القدم 

للصغار يف دليل معلم الرتبية البدنية 

للصفوف العليا مع مجيع اإلعاقات 

 القابلة للدمج

4 33.3 6 50 2 16.7 2.17 0.72 2 

نات وحدة كرة الطائرة تناسب مكو

للصغار يف دليل معلم الرتبية البدنية 

للصفوف العليا مع مجيع اإلعاقات 

 القابلة للدمج

1 8.3 7 58.3 4 33.3 1.75 0.62 4.50 

تناسب مكونات وحدة كرة السلة 

للصغار يف دليل معلم الرتبية البدنية 

للصفوف العليا مع مجيع اإلعاقات 

 القابلة للدمج

2 16.7 7 58.3 3 25 1.92 0.67 3.50 

تناسب مكونات وحدة كرة اليد يف دليل 

معلم الرتبية البدنية للصفوف العليا مع 

 مجيع اإلعاقات القابلة للدمج

4 33.3 6 50 2 16.7 2.17 0.72 2 

تناسب مكونات وحدة الريشة الطائرة 

يف دليل معلم الرتبية البدنية للصفوف 

 بلة للدمجالعليا مع مجيع اإلعاقات القا

1 8.3 5 41.7 6 50 1.58 0.67 3.50 

تناسب مكونات وحدة كرة الطاولة يف 

دليل معلم الرتبية البدنية للصفوف 

 العليا مع مجيع اإلعاقات القابلة للدمج

2 16.7 7 58.3 3 25 1.92 0.67 3.50 

تناسب مكونات وحدة التنس األريض 

املصغر يف دليل معلم الرتبية البدنية 

العليا مع مجيع اإلعاقات  للصفوف

 القابلة للدمج

1 8.3 6 50 5 41.7 1.67 0.65 3.50 
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 .  ( 6جدول )تابع 

 العبارة
 غري موافقة اىل حد ما موافقة

 2كا ع م
 % ت % ت % ت

يتناسب حمتوى املنهج يف دليل معلم 

الرتبية البدنية للصفوف العليا مع 

املرحلة السنية للطالب ذوي 

 اخلاصة الرتبوية االحتياجات

3 25 8 66.7 1 8.3 2.17 0.57 6.50* 

يراعي املنهج الفروق الفردية للطالب 

ذوي اإلعاقات املختلفة القابلة للدمج ) 

 فكري ، برصي ، سمعي ، حركي (

4 33.3 5 41.7 3 25 2.08 0.79 0.50 

يتضمن حمتوى املنهج يف دليل معلم 

الرتبية البدنية للصفوف العليا عىل 

داف معرفية تتالئم مع قدرات أه

 الرتبوية طالب ذوي االحتياجات

 اخلاصة القابلني للدمج

3 25 6 50 3 25 2 0.74 0.50 

يتضمن حمتوى املنهج يف دليل معلم 

الرتبية البدنية للصفوف العليا عىل 

أهداف وجدانية تتالئم مع قدرات 

 الرتبوية طالب ذوي االحتياجات

 اخلاصة القابلني للدمج

5 41.7 4 33.3 3 25 2.17 0.83 0.50 

يتضمن حمتوى املنهج يف دليل معلم 

الرتبية البدنية للصفوف العليا عىل 

أهداف انفعالية تتالئم مع قدرات 

 الرتبوية طالب ذوي االحتياجات

 اخلاصة القابلني للدمج

7 58.3 3 25 2 16.7 2.42 0.79 3.50 

يسمح زمن الدرس بتطبيق حمتوى 

ل معلم الرتبية البدنية املنهج يف دلي

للصفوف العليا يف حال تم ادراج 

 الرتبوية الطالب ذوي االحتياجات

 اخلاصة

2 16.7 7 58.3 3 25 1.92 0.67 3.50 

يسمح زمن الدرس بتطبيق حمتوى 

املنهج يف دليل معلم الرتبية البدنية 

للصفوف العليا عىل الطالب ذوي 

 اخلاصة الرتبوية االحتياجات

3 25 6 50 3 25 2 0.74 1.50 

تتناسب األدوات واألجهزة املحددة يف 

دليل معلم الرتبية البدنية للصفوف 

العليا مع إمكانيات الطالب ذوي 

اخلاصة بدروس  الرتبوية االحتياجات

 الدمج

2 16.7 7 58.3 3 25 1.92 0.67 3.50 
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 .  ( 6جدول )تابع 

 العبارة
 غري موافقة اىل حد ما موافقة

 2كا ع م
 % ت % ت % ت

يتناسب أسلوب التعليم املحدد يف دليل 

معلم الرتبية البدنية للصفوف العليا مع 

االحتياجات إمكانيات طالب ذوي 

 اخلاصة بدروس الدمج الرتبوية

5 41.7 5 41.7 2 16.7 2.25 0.75 1.50 

تتناسب إجراءات التنفيذ املحددة يف 

دليل معلم الرتبية البدنية للصفوف 

مع إمكانيات طالب ذوي العليا 

اخلاصة بدروس  الرتبويةاالحتياجات 

 الدمج

4 33.3 5 41.7 3 25 2.08 0.79 0.50 

تتناسب األجزاء التعليمية املحددة يف 

دليل معلم الرتبية البدنية للصفوف 

العليا مع إمكانيات طالب ذوي 

اخلاصة بدروس  الرتبوية االحتياجات

 الدمج

3 25 5 41.7 4 33.3 1.92 0.79 0.50 

املحدد  "التقدم باخلربة"يتناسب مكون 

يف دليل معلم الرتبية البدنية للصفوف 

العليا مع إمكانيات طالب ذوي 

اخلاصة بدروس  الرتبوية االحتياجات

 الدمج

3 25 7 58.3 2 16.7 2.08 0.67 3.50 

يف دليل معلم  ةاألنشطة اإلضافية املحدد

من  الرتبية البدنية للصفوف العليا تعزز

حتسني أداء اخلربات التعليمية للطالب 

اخلاصة  الرتبوية ذوي االحتياجات

 بدروس الدمج

2 16.7 8 66.6 2 16.7 2 0.60 6 

يتالئم حمتوى بطاقة املهام املحددة يف 

دليل معلم الرتبية البدنية للصفوف 

العليا مع إمكانيات طالب ذوي 

اخلاصة بدروس  الرتبوية االحتياجات

 الدمج

2 16.7 8 66.6 2 16.7 2 0.60 6 

تتناسب التقويامت املحددة يف دليل 

معلم الرتبية البدنية للصفوف العليا مع 

 إمكانيات طالب ذوي االحتياجات

 اخلاصة بدروس الدمج الرتبوية

2 16.7 7 58.3 3 25 1.92 0.67 3.50 
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 .  ( 6جدول )تابع 

 العبارة
 غري موافقة اىل حد ما موافقة

 2كا ع م
 % ت % ت % ت

استامرة مالحظة ضبط "تراعي 

 "االنفعاالت اثناء املشاركة يف األنشطة

املحددة يف دليل معلم الرتبية البدنية 

للصفوف العليا مع امكانيات طالب 

اخلاصة  الرتبوية ذوي االحتياجات

 بدروس الدمج

2 16.7 7 58.3 3 25 1.92 0.67 3.50 

مواصفات األداء الصحيح "تتناسب 

املحددة يف دليل  "خربات التعليميةلل

معلم الرتبية البدنية للصفوف العليا مع 

 إمكانيات طالب ذوي االحتياجات

 اخلاصة بدروس الدمج الرتبوية

2 16.7 8 66.6 2 16.7 2 0.60 6 

مناهج الرتبية البدنية  ،بشكل عام

تتناسب  بالصفوف العليا االبتدائية ال

خلاصة ا الرتبوية مع طالب االحتياجات

 القابلني للدمج

3 25 5 41.7 4 33.3 1.92 0.79 0.50 

 0.40 2.00 الكيل

 ( 0.05*دال احصائيا عند مستوى )

 

عدم مالئمة مناهج الرتبية البدنية ( 6يتضح من اجلدول )

ذوي لقدرات الطالب العامة التي تدرس بمدارس الدمج 

يب بلغ املتوسط احلسا االحتياجات الرتبوية اخلاصة، حيث

( جلميع عبارات 6 – 0.50) 2( وتراوحت كا2.00العام )

 (. 0.05االستبانة وهي تعترب غري دالة إحصائيًا عند مستوى )

 

ملالئمة مناهج  2ملتوسط احلسايب واإلنحراف املعياري وقيمة كاا. (7)دول ج

ذوي االحتياجات الرتبوية  الطالب الرتبية البدنية لقدرات

ملؤهل العلمي، اخلربة التعليمية، اخلاصة حسب املتغريات )ا

 .الدورات التدريبية(

 2كا ع م املتغري

 26.85 0.40 1.84 املؤهل العلمي

 24.00 0.40 2.19 اخلربة التعليمية

 22.22 0.39 1.98 الدورات التدريبية

عدم وجود داللة إحصائية يف ( 7يتضح من اجلدول )

 والدورات التعليمية، واخلربة العلمي، متغريات املؤهل

( وهي غري 26.85 – 22.22) 2التدريبية، حيث تراوحت كا

(. مما يدل عىل اتفاق 0.05دالة إحصائية عند مستوى )

املشاركني باختالف مؤهالهتم العلمية وخرباهتم التعليمية 

وعدد دوراهتم التدريبية بأن مناهج الرتبية البدنية العامة ال 

ات الرتبوية تتالئم مع قدرات الطالب ذوي االحتياج

 اخلاصة. 

 

 مناقشة النتائج

عدم توافق مناهج الرتبية البدنية ( 6يتضح من اجلدول ) -

ذوي مع قدرات الطالب العامة التي تدرس بمدارس الدمج 

االحتياجات الرتبوية اخلاصة. ويرى الباحث أن عدم موافقة 



   جملة علوم الرياضة والرتبية البدنية                                                                                                       182

معلمي الرتبية البدنية بمدارس الدمج أن مناهجهم تتالئم مع 

طالهبم من ذوي االحتياجات الرتبوية اخلاصة قد قدرات 

يكون أحد األسباب التي تؤدي هبم لتجاهل تعليم هذه 

الفئات كون حمتوى املنهج ال يناسبهم. وعليه يرى الباحث 

أمهية تزويد مناهج الرتبية البدنية بمدارس الدمج بدليل 

ارشادي خاص يقدم أهم التعديالت العامة التي تتناسب مع 

قة بعد األخذ باإلعتبار الفروق الفردية والصحية هلم. كل إعا

( التي أشارت أهم 2013ويتفق ذلك مع نتيجة دراسة عيل )

الرتبية البدنية  نهجممستوى يف ضعف نتائجها إىل وجود 

للطالب، حيث أوىص الباحث لتقدم العلمي لوعدم مسايرته 

 البدنيةالرتبية  ومعلامت خاص ملعلميإعداد دليل بأمهية 

 لطالهبم. التقدم العلمي  بحيث يتناسب معللمرحلة املتوسطة 

 العلمي، أيضًا عدم تأثري املؤهل( 7يتضح من اجلدول ) 

التدريبية عىل وجهة نظر معلمي  والدورات التعليمية، واخلربة

ذوي لقدرات الطالب الرتبية البدنية جتاه مالئمة مناهجهم 

يع املشاركني االحتياجات الرتبوية اخلاصة، حيث اتفق مج

باختالف مؤهالهتم العلمية وخرباهتم التعليمية وعدد 

دوراهتم التدريبية بأن مناهج الرتبية البدنية العامة ال تتالئم مع 

إمكانيات وقدرات الطالب ذوي االحتياجات الرتبوية 

 اخلاصة. ويرى الباحث أمهية االبتعاد عن اإلعتامد عىل املؤهل

التدريبية للمعلمني  والدورات ة،التعليمي واخلربة العلمي،

لتعديل حمتويات مناهج الرتبية البدنية العامة لتتناسب مع 

قدرات طالب االحتياجات الرتبوية اخلاصة القابلني للتعلم، 

بل جيب وضع اعتبارات ورشوحات بدليل املعلم تظهر كيفية 

تعديل املهارات واأللعاب بشكل عام لكل إعاقة مع األخذ 

مهية الرجوع إىل الربنامج الفردي للطالب، وتطبيق باالعتبار أ

وسائل األمن والسالمة ، ومراعاة الفروق الفردية ، وتطبيق 

اختبارات حتديد املستوى ، ومراجعة امللف الطبي للطالب. 

( 2016)هذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة الشحات وآخرون 

اهد تقويم منهاج الرتبية الرياضية باملعالتي هدفت إىل 

نظر ليس فقط املعلمني بل أرشكت وجهة  خالل األزهرية من

ايضًا املوجهني ممن حيملون مؤهالت وخربات تعليمية 

ودورات تدريبية أعىل من املعلمني. أهم نتائج هذه الدراسة 

أثبتت اتفاق املوجهني واملعلمني عىل وجود قصور يف تنمية 

وجدانية يف اجلوانب املعرفية والرتبوية والنفس حركية وال

منهج الرتبية البدنية، باإلضافة إىل عدم مناسبة املحتوى 

واألدوات واألجهزة مع اعداد وقدرات الطالب. ويرى 

الباحث أن عدم مالئمة منهج الرتبية البدنية لقدرات الطالب 

يعني عدم مناسبتها باملجمل للطالب ذوي االحتياجات 

ب الضعفاء من الرتبوية اخلاصة األقل قدرة من قدرات الطال

 األسوياء.

 

 الستنتاجاتا

لصفوف البدنية احلالية باهج الرتبية امالئمة منعدم  -

 ذوي االحتياجات لقدرات الطالب العليا باملرحلة االبتدائية

 .اخلاصة من وجهة نظر معلمي الرتبية البدنية الرتبوية

عدم تأثري املؤهل العلمي بشكل إجيايب عىل وجهة نظر 

لصفوف با البدنية احلالية الرتبية اه مالئمة مناهجاملشاركني جت

 االحتياجات لقدرات الطالب ذوي العليا باملرحلة االبتدائية

 اخلاصة.  الرتبوية

عدم تأثري اخلربات التعليمية بشكل إجيايب عىل وجهة نظر 

لصفوف با البدنية احلالية الرتبية املشاركني جتاه مالئمة مناهج

 االحتياجات لقدرات الطالب ذوي دائيةالعليا باملرحلة االبت

 اخلاصة. الرتبوية

عدم تأثري الدورات التدريبية بشكل إجيايب عىل وجهة نظر 

لصفوف با البدنية احلالية الرتبية املشاركني جتاه مالئمة مناهج

 االحتياجات لقدرات الطالب ذوي العليا باملرحلة االبتدائية

 اخلاصة.  الرتبوية
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 التوصيات

 احلاليةتطوير وتعديل مناهج الرتبية البدنية  أمهية -

بام يتناسب مع قدرات  لصفوف العليا باملرحلة االبتدائيةبا

وإمكانات الطالب خصوصًا ذوي االحتياجات الرتبوية 

 .بمدارس الدمجاخلاصة 

مناهج الرتبية أمهية اعداد وتدريب املعلمني عىل تقييم  -

 البدنية بشكل مستمر.

لرتبية البدنية بمدارس الدمج بدليل تزويد معلمي ا -

ارشادي يقدم أهم التعديالت العامة باملنهج التي تتناسب 

بشكل عام مع كل إعاقة بعد األخذ باإلعتبار الفروق الفردية 

 والصحية لطالب هذه الفئات.

ملعرفة  الدمجأمهية اجراء زيارات مسحية مكثفة ملدارس  -

رتبوية اخلاصة مدى ارشاك الطالب ذوي االحتياجات ال

 بدروس الرتبية البدنية. 

مناهج إجراء مزيد من الدراسات حول توافق  

الدراسية مع قدرات الطالب  املرحلبجميع الرتبية البدنية 
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