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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.

.



 ©  ٢٠٢١ (١٤٤٢هـ) 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 
العاشر من المجلة (شهر يوليو من عام ٢٠٢١م الموافق شهر شوال من عام ١٤٤٢هـ)، 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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مداخل التكامل بني الفنون البرصية والرياضة من وجهة نظر معلمي الرتبية الفنية والرتبية الرياضية ما قبل 

 اخلدمة بسلطنة ُعامن

 

 د. حممد محود العامري

كلية الرتبية، جامعة 

سلطنة -السلطان قابوس

  ُعامن

 د. فخرية خلفان اليحيائي

السلطان كلية الرتبية، جامعة 

  سلطنة ُعامن-قابوس

 د. يارس حممود فوزي

كلية الرتبية جامعة السلطان 

قابوس وكلية الرتبية الفنية 

 جامعة حلوان

 محدي نرص ةد.مرو

كلية الرتبية جامعة السلطان 

قابوس وكلية الرتبية الرياضية 

 جامعة اإلسكندرية

 د. نارص يارس الرواحي 

 قطر جامعة –كلية الرتبية 

 

 (م1/5/2019م  ؛   وقبل للنرش يف 25/12/2018لنرش يف  )قدم ل

 

 .التكامل املعريف، الفنون البرصية، الرتبية البدنية والرياضية، الرتبية الفنية، إعداد املعلم الكلامت املفتاحية:

يرجع تاريخ العالقة بني الفن والرياضة إىل األزمنة القديمة عندما كانت الصور واألشكال  ملخص البحث:

التي تصور احلركات الرياضية واملنافسات موضحة وموثقة برصيًا عىل جدران املعابد والبيوت وحتى 

من جذور الفخاريات لتسجيل خمتلف الرياضات الفردية واجلامعية وكذلك األلعاب االوليمبية. وبالرغم 

التكامل بني الفنون والرياضة إال أن بعض القطاعات الرتبوية حديثا بالوطن العريب يف احتياج إىل تقيص تلك 

العالقة والعمل عىل تطويرها واستغالل تطبيقاهتا خلدمة العملية التعليمية. هتدف هذه الدراسة استطالع 

ختصيص الرتبية الفنية والرتبية الرياضية بكلية الرتبية  أشكال وصور الدمج الواقعية واملستقبلية كام يراها طلبة

جامعة السلطان قابوس. واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي لتحليل أداة الدراسة عىل عينه مكونة من -

حماور  8طالب/طالبة يف التخصصني. ومن أجل حتقيق أهداف الدراسة، تم تصميم استبانة مكونة من  161

بندا.  وقد دللت املعاجلات اإلحصائية لنتائج تطبيق االستبانة أن هناك ارتفاع يف  65بلغ إمجايل بنودها 

املتوسطات احلسابية الستجابات العينة بالتوافق حول صور وأشكال التكامل بني املجالني، وأظهر الطلبة يف 

تعليمية من عدة نواح التخصصني الرغبة يف حتقيق التكامل املعريف ملا لذلك من آثار اجيابية عىل العملية ال

ادراكية مفاهيمية كانت أو مجالية؛ االمر الذي يعمل عىل فتح آفاق جديدة للرشاكة بني التخصصني داخل 

املؤسسات الرتبوية، ليس عىل املستوى التدرييس فحسب بل وعىل مستوى الفعاليات الرتبوية التي تقدمها 

اسة رضورة وضع ُأطر منهجية تتالقى فيها الرؤى املؤسسات التعليمية بوجه عام. ومن أهم توصيات الدر

التخطيطية بني الفنون التشكيلية والرياضة لتحقيق التكامل والرشاكة التعليمية بينهام، وكذلك رضورة 

 تدريب منتسبي كلية الرتبية من التخصصني لتحقيق ذلك التكامل يف ضوء املعايري املهنية إلعداد املعلم.

 

  

 (هـ1442/م2021، جامعة امللك سعود، الرياض )27 -3، ص ص 2ع، 5م، علوم الرياضة والرتبية البدنيةجملة 

 



   جملة علوم الرياضة والرتبية البدنية                                                                                       4

 

  

 

 

The integration approaches between Visual Arts and Sports as perceived by Preservice 
Art and Physical Education Teachers in the Sultanate of Oman 

 
Dr. Naseer Al Rawahi 

   
College of Education, 

Qatar University   

Dr. Marwa Hamdy 
Mohamed Elsayed Nasr  

College of Education, 
Sultan Qaboos University & 

Faculty of Sports 
Education, Alexandria 

University 

Dr. Yasser Mohammed 
Fawzy   

College of Education, 
Sultan Qaboos University & 

College of Art 
Education, Helwan 

University 

Dr. Fakhriya K. Al-
Yahyai 

College of Education, 
Sultan Qaboos University 

Dr. Mohammed H. Al-
Amri 

College of Education, 
Sultan Qaboos University 

 
 (Received 25/12/2018 ; Accepted for publication 1/5/2019) 

 
 

Keywords: Cognitive Integration, Visual Arts, Physical Education, Art Education, Teacher 
Education. 

Abstract: The relationship between visual arts and Sports dates back to ancient times where 
movements, shapes, even Olympic games, were all visual documented clearly on the walls of temples, 
papyrus, and houses thousands of years ago. 
Despite this historical fact, the integration between the two major disciplines need to be further 
examined and explored to improve the educational process. The present study aims to explore the 
forms of integration between visual arts and physical education from student’s prospective. To 
achieve this, the descriptive method is used, and a questionnaire was designed (65 items) and a 
sample of 161 students from the faculty of Education, Sultan Qaboos University, responses were 
collected. The results showed an increase in students means of responses in favor of forms of 
integration between visual arts and physical education. Students responses from the two majors 
indicated high positive desire towards integration approaches between the two disciplines especially 
on the cognitive concepts and aesthetics domains, and impress its importance on the educational 
process as a whole. Also, the findings of the present study highlighted the importance of developing 
an educational framework that serve the convergence of visions between the two disciplines to 
support the educational partnership between them. In addition to previous, the present study shed the 
light on the importance of integration in professional standards for teacher preparation internationally. 
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 الدراسةة مقدم

معات املعارصة يف القرن احلادي والعرشين تتعرض املجت

إىل تطورات وتغيريات رسيعة يف خمتلف جماالت احلياة 

االجتامعية واالقتصادية والرتبوية والعلمية، وتبعا هلذه 

التغريات كانت هناك استجابات من خمتلف املجاالت ومن 

بينهام املجال الرتبوي الذي يمثل املدخل الشمويل جلميع تلك 

(. ويف الوقت الراهن 2007ت )الطيطي وأبو رشيخ، املجاال

تتسع املعرفة وتتجزأ بطرق خمتلفة وبكميات كثري جتعل من 

الصعوبة االحتفاظ هبا وجعلها حمل التطبيق وذلك للكم اهلائل 

من املعرفة املنقسمة بني املجاالت املعرفية املختلة. ويشري عبد 

الدراسية هي من  ( أن فكرة التكامل بني املواد2009القادر )

األفكار املطروحة ملواجه التطورات والتحديات اجلارية. 

تقديم املعرفة يف نمط "ويقصد بالتكامل بمفهومه العام 

وظيفي عىل هيئة مفاهيم متدرجة ومرتابطة تغطي املوضوعات 

وجتنب التمييز والفصل غري املنطقي بني جماالت العلوم 

عى املناهج املتكاملة إىل (. وتس1993)لبيب ومينا،  "املختلفة

إزالة احلواجز التقليدية بني جماالت املعرفة املختلفة وتتيح 

فرص اكتساب املفاهيم األساسية التي تعكس وحدة املعرفة يف 

(. وتعترب املناهج املتكاملة 2007احلياة )الطيطي وأبو رشيخ، 

خطوة وسط بني انفصال املادة الدراسة وإدماجها دجمًا تامًا عرب 

حدود املواد الدراسية ُأثناء عملية التدريس )أبو حرب، 

 (.2006؛ بطانية، 2011

( ببعض املصطلحات Integrationويقرتن مفهوم التكامل )

األخرى ذات العالقة مثل الدراسات البينية 

(Interdisciplinary( والدراسات التعددية )Multidisciplinary 

Studies( والوحدات املوضوعية )Thematic Units والدمج )

(Connected( واملوحد )Unified( وامللتحم )Fused )

( ، وهذا يشري اتساع مفهوم التكامل ومدى 2012)السعدي، 

املداخل التي يمكن اعتامدها من أحل فتح باب الرشاكة بني 

املجاالت العلمية املختلفة هبدف التأثري اإلجيايب يف بناء 

كثر رحابة تعمل عىل شخصيات املتعلمني من خالل آفاق أ

 توسيع خرباهتم وشموليتها يف شتى ميادين املعرفة . 

ويعترب مدخل التكامل املعريف من املداخل املتعارف عليها 

يف معظم النظم التعليمية يف أنحاء العامل ، وجرت العديد من 

تأسيسها بناء عىل مقومات التنظيامت املنهجية التي تم 

دراسات اىل حتقيق ذلك ، ، وسعت العديد من الالتكامل

فكانت موجات من االهتامم الكبري هبذا املدخل ، يعقبها 

موجات اخرى ينحرس فيها هذا االهتامم نظرا للتشعب املعريف 

اهلائل الذي اختص به كل ميدان معريف عىل حدى ، فاهنمك 

الرتبويون يف كل ميدان يف كيفية استيعاب التحديات املتجددة 

ذي عاد بسالف اإلشكاليات التي دعت للتخصص ، االمر ال

لتوظيف التكامل املعريف يف التعليم ، أال وهي إشكاليات 

التفتت املعريف والتجزئة واالنفصال الذي طال كل ميدان 

 معريف منفردا .

وقدم تم تعريف التكامل يف األدب الرتبوي بأشكال 

 خمتلفة ال خترج عن املعنى احلقيقي للتكامل، فعىل سبيل املثال

تقديم "( أن التكامل هو 2001يرى الرشبيني والطنطاوي )

للمعرفة يف نمط وظيفي يف صورة مفاهيم مرتابطة تغطي 

املوضوعات املختلفة دون أن يكون هناك جتزئة أو تقسيم 

( أن 2010للمعرفة إىل ميادين منفصلة. بينام ترى مطاوع )

فيها منهج واحد أو عدة مناهج معًا تزال "التكامل عبارة عن 

احلواجز بني املواد الدراسية وتؤكد عىل تقديم املعرفة بالعلمية 

يف صورة مفاهيم وقوانني تظهر وحدة الفكر العلمي، والنظرة 

العلمية يف البحث والتفكري مع الرتكيز عىل املشكالت العامة 

يف احلياة أو هو جماالت معرفية واسعة جتمع من خالهلا املواد 

 ,Shoemakerنى وهدف، وينظر شوماكر )وترتابط ترابطا له مع

طريقة للرتبية تنتظم بشكل أو "( إىل التكامل املعريف بأنه 1989

بآخر بحيث تزال الفوارق بني حدود املواد الدراسية املختلفة 
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. "يف املنهج املدريس، لكي يكون االرتباط ذا معنى يف جوهرة

ها ومهام تعددت تعريفات مصطلح التكامل فأهنا تؤكد مجيع

عىل وحدة املعرفة وعدم جتزئتها وإزالة احلواجز بني املواد 

بحيث يتم تنظيم وتقديم املعرفة بصورة متكاملة تتناسب مع 

شخصية الطالب املتكاملة التي جتعله قادرا عىل النظر 

للموضوعات واملشكالت بصورة متكاملة وفق جمريات احلياة 

 التي نعيشها بشكل متكامل.

ن الباحثني إىل أسباب تبني املدخل وقد اشار العديد م

و )الطيطي وأبو Furner & Kumar, 2007التكاميل ومنهم ) )

( ومن هذه 2001؛ الرشبيني والطناوي ، 2007رشيخ، 

األسباب أن هذا املنهج اكثر واقعية وأكثر ارتباطا بمشكالت 

احلياة، كام أنه يساعد الفرد عىل تطوير مهاراته بصورة افضل 

بني جماالت خمتلفة من العلوم ، كام انه حيقق مبدأ حينام جيمع 

( إىل أن 2013شمول اخلربة لدى املتعلم . كام أشارت مراد )

الطريقة التكاملية تعد من الطرق الفعالة التي تساعد "

املتعلمني عىل التفاعل، من خالل ربط ما لدهيم من خربات يف 

ة مهاراهتم، املواقف التعليمية والعملية، فيؤدي ذلك إىل تنمي

وإثراء عقوهلم، وحثهم عىل التفكري العلمي املؤدي إىل اإلبداع 

واخليال يف عرص املعلومات.  كام يؤدي إىل اكتساب مهارات 

التفكري الناقد وحل املشكالت بأسلوب علمي متكامل 

يتناسب مع أهداف الرتبية احلديثة. وتلخص لنا السعدي 

 -الدراسات السابقةبعد الرجوع إىل العديد من  -( 2012)

أمهية ومربرات األخذ بمنهج التكامل بني املواد يف النقاط 

 اآلتية:

يساعد املنهج املتكامل عىل حتقيق تكامل شخصية  -1

املتعلم. وذلك ألنه ينظر إىل املتعلم من مجيع اجلوانب باعتباره 

 كال متكامل له أبعاده وجوانبه.

ينمي املنهج املتكامل مهارات التفكري. وذلك بربط  -2

خلربات املتكاملة املواد الدراسية مع بعضها وربط ا

 واستدعاءها باستخدام مهارات التفكري العليا.

يعد املنهج املتكامل الفرد للتعلم مدى احلياة. وذلك  -3

من خالل تعليم املتعلم كيف يتعلم وكيف يربط بني املعارف، 

وكيف يستنتج وحيلل ويوظف كل ذلك يف جوانب حياته 

 املختلفة.

التطبيق. يقوم يقوم املنهج املتكامل عىل املامرسة و -4

املتعلم يف املشاريع املتكاملة بالتخطيط والتنفيذ والتقويم حتت 

إرشاف معلمه، وهذا بدوره يعزز بقاء أثر التعلم )السعدي، 

 (.29-28، ص ص 2012

( أيضا أنه يمكن حتقيق 2012وتشري دراسة السعدي )

 بناء عملية أثناء يف سواء –التكامل يف املواد الدراسية املختلفة 

 إىل تؤدي التي املداخل بعض طريق عن – تدريسه أو املنهج

واملعارف واخلربات اخلاصة هبذه املواد  احلقائق ترابط

وتكاملها. ويمكن إجياز مداخل وتنظيامت منهج التكامل يف 

النقاط اآلتية وهي خالصة دراسات وأدبيات سابقة يف 

 Mental( مدخل العمليات العقلية )1التكامل املعريف: )

Process Approach) ،(2 ( مدخل املفاهيمConcept 

Approach) ،(3مدخل ا )( ملشكالت املعارصةContemporary 

Problem Approach) ،(4مدخل العلوم التطبيقية ) ؤApplied 

Science Approach) ،(5( مدخل املرشوع )Project 

Approach) ،(6املدخل البيئي  ؤEnvironmental Approach) ،

 Natural Phenomenaمدخل الظواهر الطبيعية ) 7)

Approach) ،(8مدخل املوضو ؤ( عTopic Approach وتعترب .)

هذه املداخل من املداخل العامة التي يمكن االستفادة منها يف 

أي مادة دراسية ومع أي مادة متكاملة أو أكثر من مادة. وهذه 

املداخل ال تؤكد عىل حفظ املفاهيم واستدعائها بصفتها هدف 

وغاية يف حد ذاهتا من التكامل املعريف ولكن مجيعها تؤكد عىل 

ملية تكوين املفاهيم العلمية واكتساب املهارات الرضورية ع

 .املختلفة التي تساعد الطلبة عىل مواجهة احلياة بشكل متكامل
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وتعترب ماديت الرتبية الفنية والرتبية الرياضية من جماالت 

الفنون املتعددة، فهام جيمعان بني ما هو برصي تشكييل، وبني 

ية للامدتني متقاربة نظرا ما هو أدائي حركي، فالطبيعة اهليكل

لكوهنام ميدانني من ميادين املعرفة اإلنسانية التي تسعى لفهم 

أشكال الفن، واملشاركة يف العملية اإلبداعية يف اطارها العام. 

وبالنظر إىل هاتني املادتني فإهنام يمتلكان من السامت 

واخلصائص ما جتعلهام حيققان أمهية التكامل وفوائده بسهولة 

أن هذه املواد تركز عىل اكتساب املهارات وعىل حيث 

املامرسات والتطبيقات العملية واجلمع بني ما هو نظري معريف 

وما هو تطبيقي عميل. وبالتايل فإن املداخل املذكورة أنفا يمكن 

تطبيقها وتبنيها بسهول يف التكامل ما بني الفنون والرياضة 

من أجل بلوغ وعليه فهذا املوضوع جدير بالبحث والتقيص 

 الغاية والتعليم ذي املعني الذي نطمح إليه مجيعا.

ومن ثم فالرتبية الفنية تعترب ميدانًا معرفيًا منظاًم، يربط يف 

ابجدياته التخصصية بحقل الفنون البرصية يف اطاره العام. 

املنظومة البرصية "فالرتبية الفنية املعارصة ختضع آلليات 

والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمعايري يف الرتبية الفنية،  "للتعلم

اإلبداع يف العرص املفاهيمي اجلديد، فتسلسل العمليات 

العقلية املعرفية متر خالل تلك املنظومة بعمليات تصور وختيل 

وجدل وشك ومتثيل واستنتاج وجتربة وخطأ وخماطرة، وهي 

مجيعا عمليات تتطلب إعامل العقل والتفكري املتشعب الذي 

التفكري املتجمع، وتكون نواجته االجيابية دائام تشري إىل  يقود إىل

 .كلية اخلربة ووحدهتا وشموهلا

فالفنون البرصية برمتها تستمد طاقتها من االبداع، فاملبدع 

ذو خيال خصب وتفكري خالق يولد احلقائق من ركام معريف 

يبدو عليه التناسق ظاهريًا، فالعمل اإلبداعي جهد علمي 

املعهود وخيلق توليفه جديدة تعني النظر يف يتجاوز اإلطار 

االجتهادات السابقة وفق أسس قابلة للتحقيق، لذلك فإن 

نتاج اإلبداع دائاًم يتميز بأكرب قدر من الطالقة الفكرية "

واملرونة التلقائية واألصالة والتداعيات البعيدة وذلك 

(. ويف هذا 2006)بلغيث،  "كاستجابة ملشكلة أو موقف مثري

( إن اإلبداع مرادفًا Shoemaker, 1989دد يري روشكا )الص

حلل املشكلة، حيث يظهر اإلبداع يف سياق حل املشكلة، 

فمواجهة املعطيات املرتبطة باملشكلة تتطلب التفكري اإلبداعي 

حللها. فأسلوب حل املشكالت يمثل حالة من التفكري يمكن 

يب عىل القيام تنفيذه يف هيئة اسرتاتيجية مقننة تعمل عىل التدر

بعمليات تفكري إبداعي. فحل املشكلة والوصول إىل حلول 

 جديدة مل تكن معروفة لدي املتعلم متثل نواتج إبداعية.

وتؤكد الكثري من الدراسات عىل أمهية الفنون التشكيلية 

ومميزاهتا يف تكامل املعرفة اإلنسانية انطالقا من كوهنا أساس 

ة، فقد رصحت )األمحد وعثامن، لتدريس املواد العلمية املختلف

( و وبوندي Riccio, 2001( بالرجوع إىل ريسيوا )2007

أن استخدام أسلوب  ؤ( (Bondy et al., 2005وآخرون 

التكامل بني الرتبية الفنية واملواد األخرى يؤدي إىل انخفاض 

معدالت الغياب، ويزيد الدافعية للتعلم والثقة بالنفس 

ت االجتامعية، ويشري سايمون ومستوى األداء يف املهارا

(Simon, 2001 أيضا إىل أن استخدام هذا األسلوب يغطي )

مجيع أشكال التعلم احلسية، واللفظية واملرئية. وتؤكد دراسة 

( أن الفنون البرصية ينبغي أن تكون جزء Ward, 2000وارد )

رئيسيًا من قائمة األنشطة املدرسية؛ حيث أن التفكري البرصي 

لرتكيز عىل األشكال والصور البرصية من أجل يوفر فرص ل

تطوير الفهم وحتسني األداء املدريس كام أهنا تنمي مهارات 

 .التفكري الناقد

 & Parr, Redford )كام يذكر بارر وردفورد وسنايدر

Snyder, 1998)   أن التدريس بواسطة الفنون يعمل عىل زيادة

أجل كيفية التواصل بني املعلمني وذلك ألمهية االجتامع من 

الربط بني الفنون التشكيلية باملواد األخرى، وتنظيم املادة 

العلمية بالشكل الذي يراعي احتياجات وخصائص املتعلم. 
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 ة كروســــــــومجيع الدراسات السابقة باإلضافة إىل دراس

( Cross, 1999)   التي أشارت إىل أنه من أجل حتقيق النجاح

ياًم وتدريبًا عىل أنوع ألسلوب التكامل جيب أن يتلقى املعلم تعل

الفنون التي يستخدمها بصفتها وسائل لتعليم املواد العلمية، 

باإلضافة إىل تدعيم التواصل والتعاون بني معلمي املادة 

واالختصاصني أو معلمي الفنون التشكيلية لتحديد كيفية 

الربط بني املواد وتنظيم املادة العلمية بالشكل الذي يراعي 

(. كام تنظر 2007املتعلم )األمحد وعثامن،احتياجات وميول 

نظرة جديدة للفنون حيث تعتربها   (Cornett, 2003)كورنيت 

من املصادر التي ال غني عنها للمعلومات التارخيية والثقافية "

ووسيلة إلعطاء أفاق وقيم متنوعة، وهي عملية يف غاية 

 . "األمهية

ة خارط"( اىل أن 2009ومن جهة أخرى يشري العامري )

الصادرة من منظمة اليونسكو إثر  "الطريق لتعليم الفنون

 9-6املؤمتر العاملي لتعليم الفنون املنعقد يف مدينة لشبونة، من 

م، تؤكد عىل إن تعليم الفنون يمكن أن 2006مارس لعام 

تكون عملية تربوية من خالهلا يتم دمج اإلمكانيات اجلسدية 

لعالقات املميزة والعقلية واإلبداعية جلعل احتاملية ا

 ,UNESCOوالديناميكية أكثر فيام بني الرتبية والثقافة والفنون )

إن الفن "( Fulbright, 2003( وتؤكد أيضا فولربايت )2006

باختصار يعزز ويشجع القدرات املعرفية واللغوية واالجتامعية 

واهلامشية ... وإن أكثر برامج الرتبية الرياضية البدنية 

مج خدمة املجتمع فاعليًة كانت برامج تتضمن األكاديمية وبرا

وهذا يؤكد العالقة بني الفنون بصفتها  "عنارص ابداعية وفنية

جمال مستقل وبني الرياضية كمجال مدمج مما يؤكد أن الفنون 

 .تفيد هؤالء الطلبة الشباب يف حتسني حياهتم بشكل عام

ووفق هذا السياق فإن من أعامل الفن البرصي التشكييل ما 

قودنا فحص دالالت عىل املستوى املادي البرصي ألعامل ي

فنية تشكيلية سجلت حاالت رياضية منذ عصور وحضارات 

ولت، وهي أمثلة متعددة عىل سبيل املثال ال احلرص فيها ما 

ُوجد عىل جدران بعض معابد مرص القديمة من جداريات 

جتسد حاالت رياضية ملجموعات تتناسق يف وحدة متناغمة 

ًا عن املامرسة واحلركة التي يتضمنها املوضوع، حيث تعبري

عمد الفنان إىل حتقيق جوانب مجالية تشكيلية ليظهر التناسق 

الالحمدود بني الشخصيات التي يصورها. كام يمكننا فحص 

للفنان االغريقي  "رامي القرص"مثاال آخر أال وهو متثال 

فن  والذي يشري إىل مدى التطور الذي وصل اليه "ميزون"

النحت الكالسيكي يف اليونان القديمة، فالتعبري احلركي يف 

التمثال ارتبط بسامت الشخصية الرياضية املتجسدة يف رامي 

القرص الذي يلتف بجسده يف انحناءات متأهبا للحظة 

انطالق القرص من يده، فهو عمل يتضمن دالالت عظيمة 

لريايض عىل مدى تأثر الفنان التشكييل وانفعاله باملوضوع ا

الذي أراد ان خيلده خالل هذا العمل الفني، وغري ذلك من 

األعامل الكثرية الدالة عىل تضافر املقومات الفنية مع الرياضية 

 . وجتسيدها يف رؤية خالصة تبدو متوحدة

وتشري الكثري من الدراسات أن هناك عالقة أزلية بني 

الفنون والرياضة عىل مر التاريخ، حيث رصح الساعايت 

( أن معرفة األلعاب األوملبية القديمة تم عن طريق 2001)

الرسامني والنحاتني الذين خلدوها وأعطونا احلقائق املرتبطة 

هبا كام وكأننا نراها عىل الواقع. ويؤكد مطاوع وعثامن وكروان 

( أنه من خالل تأمل الرسوم الزيتية املوجودة عىل 2003)

أقدم احلضارات  جدران القصور لدى الشعوب املينيوية وهي

اإلغريقية يمكن القول إهنم عرفوا الرياضة ومارسوا بعض 

األلعاب الرياضية مثل الوثب واأللعاب البهلوانية واملصارعة 

( أن الرسوم 1998واملالكمة. ومن جهة أخرى، يشري سامل )

املوجودة عىل األواين الفخرية املكتشفة يف قربص تدل عىل أن 

ارس قديام مثل املصارعة ورياضة األلعاب الشعبية كانت مت

سباق العربات احلربية ورياضات أخرى مثل اجلري حول 
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املضامر ومجيعها شواهد مل نكن نعرفها لوال الرسوم التي تم 

( أنه من 2003اكتشافها. كام يؤكد مطاوع وعثامن وكروان )

خالل الشعار األوملبي نجد أن هناك تفاعالً مشرتكًا بني 

هداف الفنون اجلميلة فكالمها يسعى إىل أهداف الرياضة وأ

 .خلق اجلامل واالنسجام وغرس القيم األخالقية

( يف دولة قطر أنه 2006ويؤكد مركز الفنون البرصية )

يمكن اجلمع بني الفن والرياضة من زاوية )اجلسد والروح 

والطاقة والفعل( وهذه املكونات يتقاسمها البرش بشكل مبارش 

ملكان والزمان مع اختزال هذا يف جسد أو غري مبارش يف حيز ا

الريايض والفنان حيث يمكن أدراك جتانسا للفعل احلركي 

واألداء اجلاميل وصوال إىل حالة اإلبداع الفردي واجلامعي وهبذا 

يكون اإلبداع بمثابة األمر األسايس املشرتك بني الفنان 

( أن هناك عالقة وثيقة بني 2008والريايض. ويرى سناجلة )

نون والرياضة، فكام إن الفنان بصفته إنسانًا مبدعًا بحسه الف

وفكره وقدرته عىل جتسيد أفكاره يف املادة وجتسيمها من خالل 

تقريب اخليال إىل وقاع ملموس؛ فإن الريايض أيضا لديه القدرة 

عىل انتزاع إعجاب اجلامهري من خالل مهارته وحركاته سواء 

من أعضاء جسمه التي  أكانت باليد أو القدم أو بـأي عضو

تصبح مثار إعجاب ودهشة، فهو حيسن التسديد والرمي ويضع 

( أنه كام 2008النرص هدفًا والفوز غاية، وهنا يؤكد سناجلة )

للفنانني والنحاتني واملصورين أساليبهم اإلبداعية اخلاصة التي 

تشد انتباه اجلمهور إليهم فالرياضيون أيضا يتميزون بأساليب 

علهم حمط أنظار اجلمهور وتكسبهم مكانة وشهرة خاصة هبم جت

 .بسبب مهاراهتم الفريدة واحرتافهم الريايض

ومن جهة أخرى، فإن الرياضة هتتم باجلامل كام هتتم 

( أنه جيب أدراك أن 2001الفنون به، وهنا يؤكد الساعايت )

أِشكال النشاط الريايض واحلركي بكافة أنواعها تتيح لألفراد 

بري عن النفس والشعور باجلامل. وعلينا أدراك فرص كثرية للتع

أن الرياضة ليست أهداف حركية يتم انجازها بشكل جاف أو 

حاد، وإنام هي فرص عظيمة للتعبري وحتقيق الذات اجلاملية 

للفرد وبالتايل يتميز عن غريه من األفراد بخاصية رياضية 

وحركات مجالية فنية جيعلها حمل إثارة وإعجاب اآلخرين. 

( أن الرياضة تعمل عىل هتذيب اخلُلق، 2008يرى سناجلة )و

وغرس الروح الرياضية، ورفع الكفاءة البدنية والسعي إىل 

حتقيق الفوز واالنتصار؛ فإن الفنون املختلفة تغرس يف النفس 

اإلنسانية حب التميز، وختلق السعي إىل السعادة واحلق واخلري 

ون اجلميلة بأنواعها ( أن الفن2008واجلامل. ويؤكد سناجلة )

تتفق مع األنشطة الرياضية يف تكوين الشخصية اإلنسانية 

املتزنة التي تتصف بالشمول والتكامل واتاحة فرص املتعة 

والبهجة، وذلك انطالقا من أن األصل يف هذين النشاطني هو 

اللعب واحلركة والتذوق اجلاميل والتعبري عن النفس. وهو يرى 

ة بني هذين التخصصني يف خلق أن اإلسهامات املشرتك

اإلبداع الشخيص من خالل الوصول بالشخصية اإلنسانية إىل 

 .أعىل مستويات الراحة النفسية

 

  مشكلة الدراسة

رغم إن الدراسات واألدبيات الرتبوية أثبتت أن هناك 

عالقة أزلية قديمة بني جمايل الفنون والرياضية وأن أنشطتهام 

تتفق يف تكوين الشخصية اإلنسانية املتزنة التي تتصف 

ل والتكامل واتاحة فرص املتعة والبهجة، وذلك بالشمو

انطالقا من أن األصل يف هذين النشاطني هو اللعب واحلركة 

والتذوق اجلاميل والعبري عن النفس إال إننا نجد قلة يف 

الدراسات التي تبحث يف مناطق التكامل املعريف بني هاذين 

ة التخصصني هبدف وحدة املعرفة واقتصادها. لذا تتأكد مشكل

الدراسة يف الفصل التام بني التخصصني والذي قد يشعر 

البعض بغرابة فكرة التكامل بني الفنون البرصية والرياضة 

وذلك انطالقا من أن املجالني بعيدين كل البعد عن التالقي 

من حيث التخصص الدقيق. لذا تسعى هذه الدراسة يف 



   جملة علوم الرياضة والرتبية البدنية                                                                                       10

رياضة البحث يف املناطق واملداخل املشرتكة بني الفنون وال

وحتديدها حتديدًا علميًا ومن ثم رصد آراء وتصورات معلمني 

ما قبل اخلدمة )الطلبة املعلمني( يف ختصيص الرتبية الفنية 

والرتبية الرياضية حول مقومات التكامل بني التخصصني من 

خالل عدة حماور تستهدف الوقوف عىل خرباهتم احلالية يف 

نية حتقيق أبعاد تكاملية هذا املضامر، وحماولة السترشاف إمكا

منهجية منظمة بني التخصصني بام حيقق أوارص االرتباط بينهام 

وإقامة اجلسور املعرفية التي ستقود بالتايل إىل حتقيق غايات 

تربوية هامة يف تعلم التالميذ بشكل شمويل وتطوير مهاراهتم 

احلياتية هبدف اإلسهام املشرتك يف خلق اإلبداع الشخيص 

ن خالل الوصول بالشخصية اإلنسانية إىل أعىل لألفراد م

 مستويات الراحة النفسية. 

 

  أهداف الدراسة

حتديد تقديرات معلمي الرتبية الفنية والرتبية الرياضية  -1

ما قبل اخلدمة بسلطنة ُعامن حول مداخل التكامل املعريف بني 

 التخصصني.

تقيص أثر متغريات: التخصص )فنون/رياضة(،  -2

كر/أنثى(، والسنة الدراسية يف تقديرات معلمي واجلنس )ذ

الرتبية الفنية والرتبية الرياضية ما قبل اخلدمة بسلطنة ُعامن 

 حول مداخل التكامل املعريف بني التخصصني.

تكوين إطار علمي حول مداخل التكامل املعريف  -3

بني الرتبية الفنية والرتبية الريايض يضمن ثامنية أبعاد يمكن 

عليه يف عملية حتسني الرتبية والتعليم يف هاذين االعتامد 

 القطاعني.

 

 تساؤالت الدراسة

ما مستوى تقديرات عينة الدراسة للمداخل  -1

 املُحتملة للتكامل بني الفنون البرصية والرتبية الرياضية؟

ما تصورات معلمي الرتبية الفنية ومعلمي الرتبية  -2

مل بني الفنون الرياضية ما قبل اخلدمة نحو مداخل التكا

 والرياضة؟

هل ختتلف تصورات معلمي الرتبية الفنية ومعلمي  -3

الرتبية الرياضية ما قبل اخلدمة نحو التكامل بني الفنون 

 والرياضة باختالف التخصص، والنوع، وسنوات الدراسة؟

 

  أمهية الدراسة

 تكمن أمهية هذه الدراسة يف اجلوانب األتية:

لتكامل املحتملة بني الفنون ا مداخل إىل النظر توجيه •

البرصية والرتبية الرياضية من خالل النتائج التي تم التوصل هلا 

عند رصد تصورات الطلبة املعلمني يف التخصصني كمنطلق 

 لالستفادة منها ووضعها يف اطر منهجية نظامية مستقبال.

 هي - الباحثني علم حدود ويف – الدراسة هذه تعترب •

سلطنة ُعامن التي تعمل عىل رصد آراء  يف األوىل الدراسة

الطلبة املعلمون وتصوراهتم حول مقومات التكامل بني 

 ختصيص الفنون البرصية والرتبية الرياضية. 

 وضع يف الدراسة عينة تصورات من االستفادة يمكن •

 املعلمون الطلبة هبا يقوم أن يمكن تكاملية النشطة مؤرشات

ب امليداين ويف أثناء التدريس التدري فرتة خالل التخصصني يف

 الرسمي يف احلقل الرتبوي.

 

  حدود الدراسة

 اقترصت الدراسة عىل احلدود اآلتية:

رصد تصورات معلمي الفنون  احلدود املوضوعية:

البرصية والرتبية الرياضية ما قبل اخلدمة حول ُسبل التكامل 

بني التخصصني، ومن ثم حتليل تلك االستجابات وصوال إىل 

ع اطر عامة تستهدف اجياد نظام منهجي مستقبال حيقق وض

 التكامل بني التخصصني.
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تم تطبيق الدراسة يف الفصل الدرايس  احلدود الزمانية:

 .2018/2019األول من العام األكاديمي 

اقترص التطبيق عىل طلبة السنوات الثالثة  احلدود املكانية:

ان قابوس والرابعة واخلامسة بكلية الرتبية جامعة السلط

)سلطنة ُعامن( وذلك يف ختصيص الرتبية الفنية والرتبية 

 الرياضية.

 

  مصطلحات الدراسة

ويقصد هبا املنطلقات التي من خالهلا  مداخل التكامل:

يمكن الكشف عن تصورات وآراء عينة من املفحوصني حول 

ُسبل التكامل املعريف والتقاء املفاهيم واألساليب والطرق 

ليات التي يمكن من خالهلا الكشف عن وغريها من العم

خربات العينة حول مقومات ذلك التكامل، فضال عن 

االستفادة من نتائج رصد تصوراهتم يف وضع إطار ورؤية 

مستقبلية لوضع نامذج منهجية تستهدف شمولية اخلربة يف 

التخصصني لدى املتعلمني. وقد تم حتديد ثامن مداخل وقد 

املؤرشات التي تسهم يف صياغة  ارتبط بكل مدخل جمموعة من

يف أداة بحثية جلمع تصورات العينة ومن ثم حتليلها وبلورهتا 

 يف رؤية مستقبلية يمكن االستفادة منها.

هي أحد جماالت الفنون املتعددة التي  الفنون البرصية:

ُتعنى بكل ما هو برصي ليستوعب ويتداخل فيه ما هو تشكييل 

ما هو أدائي حركي وسمعي سواء كان مسطحا أو جمسام مع 

ومليس.. الخ وأيه تفاعالت أخرى ترتبط بحواس اإلنسان 

رشيطة أن تكون حاسة البرص هي املدخل الرئيس 

لالستيعاب، ومن ثم فهو اصطالح رحب يستوعب 

االجتاهات املعارصة وما بعد احلداثية يف الفنون بكافة أشكاهلا 

 نون التشكيلية. وأنامطها وهي مرادفة للفنون اجلميلة أو الف

هي ذلك اجلانب املتكامل من فروع  الرتبية الرياضية:

الرتبية الذي يعمل عىل تنمية املتعلم جسامنيًا وعقليًا واجتامعيًا 

وانفعاليًا عن طريق جمموعة من املناشط البدنية والرتوحيية 

 والرياضية املختارة والتي تتناسب مع مراحل النمو املختلفة.

 

  قةالدراسات الساب

الرياضة "دراسة جاءت بعنوان  (Reid, 2000قدم رايد  )

هدفت من خالهلا إىل التعرف عىل أوجه  "والفن واجلامل

الشبه بني الفن والرياضة وطرق تقييم هذين التخصصني 

وجاءت عىل هيئة دراسة مقارنة هبدف إجياد واثبات العالقة 

وأوجه الربط بينهام. وأظهرت هذه الدراسة أن الرياضة 

بأنواعها وأشكاهلا املختلفة تتضمن ألعاب رياضية خمتلفة 

تتصف بالفن واجلامل مثل الرقص وفن الباليه الذي يتضمن 

حركات تعبريية ومجالية فنية. كام أظهرت هذه الدراسة أنه 

ليس هناك تعقيدات سلبية لربط ودمج هذين املجالني 

 احليويني. وعليه فإن كل من الرياضة والفن مها عنرصان

أساسيان وهامان يف احلياة ال يمكن تفنيد وتفريق أهدافهام 

 بسهولة فالقاسم املشرتك بينهام اجلامل.

( مرجعًا هامًا استخالص من 2001كام قدم اخلويل )

خالله رؤية نظرية لكافة اجلوانب واألبعاد التي تشكل املجال 

املعريف للرتبية البدنية والرياضية. وفيام يتعلق ارتباطه هذا 

املرجع بالدراسة احلالية فقد أفرد املؤلف فصل كامل يتحدث 

لرياضية وذلك من فيه عن علم اجلامل يف الرتبية البدنية وا

حيث رشوط اجلامل ومقاييسه ونظرياته والتذوق الفني 

للحركات الرياضية ويف أحكام القيم املتعلقة باآلثار الفنية 

الرياضية. وأظهر هذا املرجع أنه ليس هناك ما يمنع من اجلمع 

بني الغرضية واجلاملية يف احلركة يف إطار واحد. وأن األنشطة 

بيعتها إىل الفن، وأن األداء اجلاميل يف احلركية تنتمي بحكم ط

 هذه األنشطة يتحد مع األغراض وال يمكن الفصل بينهام.

( دراسة جاءت Dimitri, 2003بينام أجرى ديميرتات )

هبدف حماولة الربط بني الرياضة  "الرياضة والفن"بعنوان 
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والفن وإجياد التربيرات املنطقية جلمع هاذين التخصصني يف 

وتظهر هذه الدراسة أن هناك خصائص مشرتكة إطار واحد. 

بني الرياضة والفن والتي من خالهلا يمكن إظهار العالقة 

بينهام، ويف الوقت نفسه ال يمكن حرصمهها يف مفاهيم قاطعة 

كتعريفات حمددة خصوصًا يف القرن احلادي والعرشين. 

وأظهرت نتائج هذه الدراسة أيضًا التكامل بني هذين 

أن يكون يف املؤسسات الرياضية أو يف  التخصصني يمكن

املسارح واملعارض وساحات العرض وغريها من األماكن 

التي يمكن أن يالحظ من خالهلا تلك العالقة التي تظهر أن 

الرياضة والفن جزءان متكامالن يكمالن بعضهام البعض 

وهذا ما جيعل الرياضة شكاًل من أشكال الفن تعمل عىل 

 ة والرياضيني.الرقي بمستوى الرياض

( يف قطر دراسة 2006كذلك قدم مركز الفنون البرصية )

وذلك احتفاًء  "العصورة الكونية يف الفن والرياضة"بعنوان 

بدورة األلعاب األوملبية اآلسيوية اخلامسة عرش. هدفت هذه 

الدراسة إىل توضيح دور الفن يف اكتشاف الطبيعة واجياد 

واحدة تلغي املسافات  التفسريات العالنية للكون يف لغة

واألزمنة. وتركز هذه الدراسة عىل الرياضة والفن بصفتهام أحد 

روافد العالقة واللغة املشرتكة بني البرش. أظهرت نتائج هذه 

الدراسة الوصفية أن عملية اجلمع بني الفن والرياضة يأيت انطالقا 

من أن اجلسد والروح والطاقة والفعل هي مكونات مشرتكة 

 أماكن وأزمنة خمتلفة وهذا يتجسد بشكل واضح يف للبرش يف

أجساد الرياضيني والفنانني من حيث االنسجام والتجانس بني 

الفعل احلركي واألداء اجلميل وصوالً إىل اإلبداع سواء أكان 

إبداعًا فرديًا أم مجاعيًا. ومن أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة أن 

تعبري عن الذات وهو نوع من الفعل الفني واإلبداعي هو املربر لل

التواصل بني الفنون واألحداث الرياضية ويعترب اإلبداع مفهوم 

مشرتك بني الفنان والريايض وهو بمثابة األسايس خللق العالقة 

 التشاركية بني هاذين التخصصني.

ويف مستوى أخر من العالقة بني الرياضة والفن، أجرى 

 التعرف دور الفنون ( دراسة هدفت إىلGarcia, 2004جاريكا )

يف عمليات التحديث املدين ومكانتها يف األحداث الرئيسية 

وقدرهتا يف خلف املفاهيم السياحية والثقافية بصفتها أداة 

إلنجاح التظاهرات املختلفة سواء أكانت ثقافية أم سياسية أم 

رياضية. وقد أوصت هذه الدراسة أن عىل خمططي املدن 

ن يستغلوا الفنون بحيث تكون عامل وصناع القرار السيايس أ

حتفيز مؤثر وفعال يف عمليات التحديث والتجديد املدين كام هلا 

دور يف رفع الثقة يف املجتمعات املحلية والعاملية. وقد أوصت 

أيضا أن برجمة الفنون جيب أن تكون هلا مكانة بحيث يمكن 

 مشاهدهتا كعامل مشارك يف النجاح يف األحداث املدنية وعىل

نطاق واسع كام يف مشاركة الفنون يف املهرجانات املحلية 

والعاملية ومهرجان الفنون واأللعاب األوملبية وغريها من 

 األحداث اهلامة يف حياة البرش.

( دراسة استهدفت وضع 2006أجرت )عبد اجلليل، 

برنامج مبني عىل التكامل بني الرتبية الفنية وجماالت الفنون 

تنمية القدرة عىل تذوق ونقد جماالت  املتعددة للعمل عىل

الفنون املتعددة، واملساعدة يف نمو اخلربة الكلية من خالل 

تكامل جماالت الفنون مع الرتبية الفنية يف تعلم مفاهيم وقيم 

مجالية. ويف سبيل ذلك تم حتديد عينة من طلبة املرحلة 

املتوسطة يف التعليم العام لدراسة بعض املفاهيم والقيم 

اصة بمجاالت الدراما واملوسيقى واالدب وجماالت الرتبية اخل

الفنية من خالل توظيف املنهج التكاميل يف تفعيل برنامج 

يتضمن انشطة تعمل عىل نمو اخلربة الكلية يف جماالت الفنون 

املتعددة. وقد دللت النتائج عىل فعالية الربنامج يف حتقيق نمو 

ج االربعة وهي الرتاث للخربة لدى العينة يف حماور الربنام

الفني واالدراك الفني والتعبري االبتكاري والتقدير اجلاميل. 

وقد خرجت الدراسة بعدة توصيات كان امهها تنفيذ مشاريع 

تكاملية يف كليات إعداد املعلمني قائمة عىل املستويات املتعدة 
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ملنهج التكامل وتتضمن جماالت الفنون املتعددة بام حيقق نموا 

 يات اخلربة الكلية لدى الدارسني.يف مستو

( دراسة الستقصاء أثر 2007كم قدمت )الكواري، 

برنامج تدريبي قائم عىل طريقة هيجايش املستندة عىل الرياضة 

والفن يف تنمية املهارات التواصلية واالجتامعية لدى االطفال 

اطفال يعانون  5التوحديني يف قطر، حيث تكونت العينة من 

م تطبيق االداة البحثية املصممة خصيصا هلم التوحد، ومن ث

قبليا وبعديا وهو مقياس املهارات التواصلية، كام تم تطبيق 

عىل العينة لقياس االثار النامجة من  "ويلكوكسون"اختبار 

دراسة الربنامج عىل مظاهر التوحد لدهيم. وقد دللت النتائج 

فال عىل فعالية الربنامج يف حتسني حالة التوحد لدى االط

وإجيابيتهم عرب انشطة الربنامج. وقد اوصت الدراسة برضورة 

تبني الربنامج املقرتح هبدف حتسني وتنمية املهارات التواصلية 

 لدى هذه الفئة. 

( بدراسة تستهدف الكشف عن 2008كام قام )سناجلة ، 

العالقة بني األنشطة الرياضية والفنون اجلميلة من وجهة نظر 

بية الرياضية والرتبية الفنية يف مدارس معلمي ومعلامت الرت

حمافظة اربد تبعا الختالف متغريات الدراسة )اجلنس، سنوات 

اخلربة، التخصص، املؤهل العلمي( ، ومن أجل ذلك تم 

تصميم استبانة حلرص آراء عينة البحث من معلمي 

التخصصني للوقوف عىل املعلومات واخلربات التي يمتلكوهنا 

 التخصصني يف حماور رئيسية متثلت يف: من حيث العالقة بني

اآلثار الفنية يف املجال الريايض، والسامت املشرتكة لكل من 

الرياضيني والفنانني، واآلثار الوجدانية للرياضة والفنون. 

( معلاًم ومعلمة من 305وتكونت عينة الدراسة من )

التخصصني. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك درجة عالقة 

ني األنشطة الرياضية والفنون اجلميلة يف مجيع حماور كبرية ب

الدراسة السالفة الذكر. وقد دللت النتائج أيضا عىل وجود 

سامت مشرتكة جتمع بني الشخصية الفنية والشخصية 

الرياضية. كام أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

زى يف درجة العالقة بني األنشطة الرياضية والفنون اجلميلة تع

ملتغريات )اجلنس، السنوات، اخلربة، املؤهل العلمي( باستثناء 

متغري )التخصص( الذي أِشار إىل وجود فروق ذات داللة 

إحصائية وكانت لصالح ختصص الرتبية الفنية. وقد اوصت 

الدراسة برضورة تفعيل العالقة بني األنشطة الرياضية والفنون 

ل واالرتباط بني اجلميلة من أجل عىل حتقيق أوارص التكام

 التخصصني.

، 2008وبمناسبة األلعاب األوليمبية يف )بكني( عام 

 Chinese Olympicأصدرت اللجنة األوملبية الصينية )

Committee, 2008 إصدارا عن الفنون اجلميلة األوملبية )

هدفت من خالله إظهار العالقة التي جتمع ما بني األلعاب 

تلف أنواعها بدأ من األلعاب األوملبية والفنون اجلميلة بمخ

األوليمبية اليونانية القديمة وحتى يومنا هذا. هدف هذا 

اإلصدار إىل إتاحة الفرصة للفنانني إلظهار إبداعاهتم من 

خالل استلهام األلعاب األوملبية ورسم شعاراهتا كام يتصورها 

الفنانني وبلغة الفن التشكييل البرصي. وقد أظهر هذا 

ون اجلميلة هي جزء ال يتجزأ من األلعاب اإلصدار أن الفن

األوليمبية والتي بدورها جتعلها مهرجانًا رياضيًا مجياًل مفعم 

باللون واحلركة واإلبداع. كام أن املعارض الفنية التي تقام عىل 

هامش األلعاب األوليمبية هتدف إىل تعزيز الثقافة والتطور 

وح الريايض بصورة حضارية بحيث تعمل عىل تعزيز ر

املنافسة الرشيفة. ويؤكد هذا اإلصدار أن اللوحات الفنية 

والرسوم التي يرسمها الفنانون هتدف بدورها إىل إيصال القيم 

الرياضية واإلحساس باحلركة والتألق بطرق سلسة وواضحة 

يف أعني املشاهدين كام هتدف تلك املعارض الفنية األوليمبية 

خالل دمج الفنون اجلميلة إىل مزج ثقافات العامل املتعددة من 

 بالرياضة بأشكاهلا املتعددة. 
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( بدراسة هدف من خالهلا إلقاء 2009كام قام )العامري 

الضوء عىل الدور الرتبوي للفنون التشكيلية يف العملية 

التعليمية وحتديد أهم مالمح العالقة التكاملية بني مناهج 

اسية الفنون التشكيلية من جهة وبني وبعض املناهج الدر

املختلفة من جهة أخرى مع اقرتاح بعض التطبيقات للتكامل 

املعريف بني تلك املناهج الدراسية، استخدم الباحث املنهج 

الوصفي التحلييل يف هذا البحث من أجل اخلروج ببعض 

املالمح واملقرتحات، ومن أبرز النتائج التي خرج هبا هذا 

تستخدم كمصدر  البحث:  أن ملادة الفنون التشكيلية يمكن أن

ثري يف تكامل املعرفة اإلنسانية وهي إحدى الطرق للحصول 

عىل املعرفة والفهم العلمي الدقيق للظواهر يف البيئة واملجتمع 

بشكل عام، كام هلا القدرة عىل اخرتاق التخصصات املختلفة 

ولدهيا القدرة عىل إزالة احلدود.، وقد أثبت هذا البحث أن 

ملية ترابطية بني الفنون التشكيلية من هناك عالقة عضوية تكا

جهة وبني املناهج الدراسية املختلفة من جهة أخرى كام قدم 

البحث صور ونامذج تطبيقية خمتلفة ملرشوع التكامل املعريف. 

قدمت هذه الدراسة تطبيقات عملية بني مادة الفنون ومواد 

العلوم والرياضيات والدراسات االجتامعية. ورغم عدم 

ا أي تطبيقات ملادة الرياضة إال أنه أكدت عىل العالقة تقديمه

بني هذين التخصصني من خالل الرجوع إىل دراسة فولربايت  

(Fulbright, 2003 التي أشارت إىل وجود عالقة بني برامج)

الرتبية الرياضية البدنية وبني الفنون من خالل تشجيع 

خدمة القدرات املعرفية واللغوية واالجتامعية يف برامج 

 املجتمع. 

( فقد هدفت قياس أثر فاعلية 2012أما دراسة حممد )

أسلوب التعلم لإلتقان باستخدام الرسوم الكاريكاتريية يف 

تعلم بعض مهارات كرة اليد لتالميذ املرحلة اإلعدادية. 

استخدم الباحث املنهج شبه التجريبي مستخدما جمموعتني 

ياس القبيل والبعدي أحدمها جتريبية وأخرى ضابطة باتباع الق

( تلميذا تم 60لكال املجموعتني. بلغ قوام عينة الدراسة )

%( من 22اختيارهم بطريقة عشوائية حيث شكلوا ما نسبته )

جمتمع البحث. وقد تم ضبط تكافؤ املجموعتني من مجيع 

املتغريات )السن والطول والوزن( قبل البدء يف التجريبية. 

توجد فروق ذات داللة  وتظهر نتائج هذه الدراسة أنه

إحصائية بني متوسطي درجات القياسني القبيل والبعدي 

للمجموعة التجريبية يف االختبارات املهارية قيد البحث 

ولصالح القياس البعدي. كام أظهرت النتائج فروق ذات داللة 

إحصائية بني متوسطي درجات القياسني البعديني 

ختبارات املهارية للمجموعتني التجريبية والضابطة يف اال

لصاح املجموعة التجريبية وذلك الستخدام أسلوب التعلم 

لإلتقان باستخدام الرسوم الكاريكاتريية. ويويص الباحث 

بعدد من التوصيات أمهها رضورة استخدام أسلوب التعلم 

لإلتقان باستخدام الرسوم الكاريكاتريية يف تعلم مهارات 

لتعليمية وتدريب معلمي األنشطة الرياضية بمختلف املراحل ا

الرتبية الرياضية عىل كيفية استخدام هذا األسلوب وإجراء 

املزيد من البحوث املشاهبة التي تعزز التكامل املعريف بني املواد 

 الدراسية. 

( دراسة تكاملية بني 2013وأجرت الشاذيل وزمالؤها )

الرياضة والصحة والسياحة والثقافة والفنون هبدف الوصول 

إلبداع التكاميل بني تلك املجاالت. استخدمت هذه إىل ا

الدراسة املنهج الوصفي التنظريي ملفاهيم ذات عالقة 

بالرياضة وصحة وسعادة اجلسم البرشي. حيث أشارت هذه 

الدراسة إىل أن هناك العديد من الدراسات يف خمتلف فروع 

الصحة أن ممارسة الرياضة يؤثر بشكل رئييس عىل إفرازا 

عديد من اهلرمونات التي تعمل جمتمعة من أجل نمو اجلسم لل

اإلنسان بطريقة سليمة متوازنة ومنها هرمون النمو املرتبط 

بالرشايني واألنشطة كمصدر للطاقة يف العضالت. كام أشارت 

إىل التأثري اإلجيايب يف اجلهاز العصبي نتيجة ممارسة الرياضة 
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راكية احلسية وتفعيل اخلاليا العصبية وتطوير القدرات اإلد

التي تشمل البرص والسمع واللمس واإلحساس والتوازن 

ومجيعها تعمل عىل ضبط اإليقاع احلركي الداخيل لإلنسان. 

وأظهرت نتائج هذه الدراسة عالقة الرياضة بالسياحة وبالفن 

ومن أهم ما توصلت إليه أن الدراسات التارخيية للرياضة 

عاب وفهم األطوار والصحة والسياحة والفن ُتسهم يف استي

املختلفة التي صاحبتها عىل مر التاريخ حتى وصلت إىل ما هي 

عليه، كام متكننا أيضا من الفهم العميق ملايض الشعوب 

وحارضها باعتبار أن التفاعل اإلبداعي بني الرياضة والصحة 

 والسياحة والفن مجيعها يعد مظهرًا من مظاهر حضارة األمم.

اسة استهدفت قياس فاعلية ( بدر2013وقامت مراد ) 

أنشطة تعليمية قائمه عىل التكامل بني املواد الفنية والتدريبات 

املهنية يف تنمية املهارات العملية وحتقيق األمن الصناعي 

والسالمة املهنية لدى طالب املدرسة الثانوية الصناعية ، 

من طالبات الزخرفة واإلعالن   46وتكوين عينة الدراسة من

طالبة للمجموعة  " 23 "للمجموعة التجريبية وطالبة  23

الضابطة بمحافظة القاهرة ، ولتحقيق هدف الدراسة قامت 

الباحثة باستطالع رأي اخلرباء واملتخصصني لعمل قائمتني 

األويل للمهارات العملية والثانوية لعنارص األمن الصناعي 

 والسالمة املهنية، ويف ضوء ذلك قامت الباحثة بتصميم أنشطة

تعليمية قامة عىل التكامل بني املواد الفنية والتدريبات املهنية . 

وقد أظهرت نتائج البحث فاعلية األنشطة القائمة عىل 

التكامل يف تنمية كال من اجلانب املعريف، وأيضا التأثري اإلجيايب 

عىل تنمية املهارات العملية لدي الطالبات وكذلك حتقيق 

 نية.األمن الصناعي والسالمة امله

 

  إجراءات الدراسة

  منهج الدراسة

اتبعت الدراسة احلالية املنهج الوصفي التحلييل من أجل 

مجع البيانات حول تقديرات معلمي الرتبية الفنية والرتبية 

الرياضية ما قبل اخلدمة بسلطنة ُعامن حول مداخل التكامل 

املعريف بني الفنون والرياضة.  ويعد هذا النوع من مناهج 

بحث مناسب هلذه الدراسة التي تسعى إىل وصف الظاهرة ال

كام هي، ومن ثم حتليلها للوصول إىل نتائج معتمدة تقود إىل 

توصيات فيام يتعلق بمداخل التكامل املعريف بني التخصصني، 

وقد تم حتديد متغريات الدراسة كالتايل: املتغريات املستقلة 

)ذكر/أنثى(، وتتمثل يف: التخصص )فنون/رياضة(، واجلنس 

والسنة الدراسية، واملتغريات التابعة وتتمثل يف: مداخل 

 والرياضة.التكامل بني الفنون 

 

  جمتمع الدراسة وأفرادها )عينتها(

تكون جمتمع الدراسة من مجيع طلبة ختصيص الرتبية الفنية 

والرتبية الرياضية املسجلون بكلية الرتبية جامعة السلطان 

والبالغ عددهم  2018/2019 قابوس للعام األكاديمي

( يف 210( طالب وطالبة يف ختصص الرتبية الفنية و )213)

ختصص الرتبية الرياضية. أما بالنسبة لعينة الدراسة فقد 

تكونت من الطلبة املرشحني )معلمي ما قبل اخلدمة( بكلية 

الرتبية يف السنوات الدراسية الثالثة والرابعة واخلامسة 

عدد العينة يف ختصص الرتبية الفنية بالتخصصني، وقد بلغ 

( طالبا وطالبة، بينام بلغ عدد العينة يف ختصص الرتبية 69)

( 161( طالبا وطالبة وذلك بعينة إمجالية بلغت )92الرياضية )

طالب وطالبة من كال التخصصني. ومن حيث اجلنس، فقد 

( 46بلغت عينة الطلبة املعلمني من الذكور يف التخصصني )

( طالبة. ويوضح جدول 115بلغت عينة اإلناث )طالبا، و

( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب اخلصائص الديمغرافية 1)

 )التخصص، اجلنس، سنوات الدراسة(.  
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 .اخلصائص الديمغرافية )التخصص، اجلنس، سنوات الدراسة(حسب أفراد عينة الدراسة توزيع يوضح  .(1دول )ج

 بية الفنيةقسم الرت اخلصائص الديمغرافية م

 (69ن=)

 قسم الرتبية الرياضية

 (92ن=)

 % ك % ك

 57.1 92 42.9 69 التخصص 

  161 املجموع       

س
جلن
ا

 

 43.5 40 8.7 6 ذكر

 56.5 52 91.3 63 أنثى

 100 92 100 69 املجموع

 
سة
را
لد
ت ا

وا
سن

 

 22.8 21 20.3 14 السنة الثالثة

 32.6 30 42 29 السنة الرابعة

 سنة اخلامسةال

26 37.7 41 44.6 

 100 92 100 69 املجمـــوع

 

  أداة الدراسة

استبانة موجهة لطلبة  مجع البيانات يف أداةمتثلت 

بني التخصصني يف كلية الرتبية تبحث يف مداخل التكامل 

الفنون البرصية والرياضية كام يراها معلمي الرتبية الفنية 

وتم تصميم والرتبية الرياضية ما قبل اخلدمة بسلطنة ُعامن. 

 :تيةاألداة وفقًا للخطوات اآل

استبانة موجهة للطلبة بتصميم  ونقام الباحث -1

مداخل التكامل بني الفنون البرصية والرياضية املعلمني حول 

ي الرتبية الفنية والرتبية الرياضية ما قبل اخلدمة كام يراها معلم

األولية بالرجوع إىل الرتاث النظري،  ايف صورهت بسلطنة ُعامن

واإلطار التصوري املوجه للدراسة، والرجوع إىل الدراسات 

املتصلة لتحديد العبارات التي ترتبط بكل متغري من املتغريات 

  اخلاصة بالدراسة.

توى العبارات اخلاصة بكل تم حتديد األبعاد وحم -2

بعد،  التي تشتمل عليها استبانة الطلبة املعلمني والتي متثلت يف 

الوضع الراهن يف التعاون والرشاكة ثامنية أبعاد وهى: 

عبارات(، ومدخل املفاهيم  6والتفاعل بني التخصصني )

 7(، ومدخل الصور اجلاملية املشرتكة )10املشرتكة )

جيات وطرق التدريس واألنشطة عبارات(، ومدخل اسرتاتي

عبارات(، ومدخل أشكال وصور  8التعليمية املشرتكة ) 

عبارات(، ومدخل مستوى  10التكامل بني التخصصني )

متكن املعلم ما قبل اخلدمة من حتقيق التكامل بني مقومات 

عبارت(، ومدخل عائد التكامل عىل تعلم  7التخصصني )

، عبارات( 6مية املشرتكة )املتعلمني، ومدخل االرتباطات القي

( عبارة شكلت االستبانة 65وقد بلغ إمجايل عدد العبارات )

 يف صورهتا النهائية بعد إجراء الصدق والثبات عليها. 

عىل التدريج الثالثي، بحيث  اعتمدت االستبانة -3

تكون االستجابة لكل عبارة )أوافق، إىل حد ما، ال أوافق( 

ستجابات وزنًا )درجة(، وأعطيت لكل استجابة من هذه اال

)ثالثة درجات(،  أوافقفاالستجابات تأخذ األوزان اآلتية: 



   جملة علوم الرياضة والرتبية البدنية                                                                                       6

 )درجة واحدة(.ال أوافق )درجتني(،  إىل حد ما

تم بناء استبانة وتقسيمها إىل فئات حتى يمكن  -4

حيث  احلسايبباستخدام املتوسط التوصل إىل نتائج الدراسة 

 ولتحديد طول ،تم ترميز وإدخال البيانات إىل احلاسب اآليل

املقياس الثالثي )احلدود الدنيا والعليا(، تم حساب  خاليا

عىل  هتقسيم تم ،(2=  1–3أقل قيمة )  –املدى = أكرب قيمة 

 2/3) عدد خاليا املقياس للحصول عىل طول اخللية املصحح

( وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إىل أقل قيمة يف 0.67=

وذلك لتحديد ي الواحد الصحيح أو بداية املقياس وه املقياس

 يف وهكذا أصبح طول اخلاليا كام  اخللية،احلد األعىل هلذه 

( وهي املستويات التي تم اعتامدها للحكم عىل 2جدول )

 استجابات عينة الدراسة:

 

 .احلكم عىل استجابات عينة الدراسة مستويات .(2جدول )

 منإىل أقل  1 ات احلسابية منإذا تراوحت قيمة املتوسط

1.67 

مستوى 

 منخفض

إىل أقل  1.67 ات احلسابية منإذا تراوحت قيمة املتوسط

 2.35 من

مستوى 

 متوسط

مستوى  3 إىل 2.35 ات احلسابية  منإذا تراوحت قيمة املتوسط

 مرتفع

 

  وثباهتا صدق األداة-5

تم عرض األداة ؛ لصدق الظاهري لألداةللتحقق من ا

عة السلطان قابوس، متخصصني من كلية الرتبية جامعىل 

وكلية الرتبية الفنية جامعة حلوان وكلية الرتبية الرياضية 

بجامعة اإلسكندرية، وذلك إلبداء الرأي يف صالحية 

األداة من حيث السالمة اللغوية للعبارات من ناحية 

وقد تم ومدى ارتباطها بأبعاد الدراسة من ناحية أخرى، 

%(، وقد تم 80االعتامد عىل نسبة اتفاق ال تقل عن )

وبناء عىل  ،حذف بعض العبارات وإعادة صياغة البعض

. أما بالنسبة يف صورته النهائية املقياسذلك تم صياغة 

لصدق املحتوى )الصدق املنطقي( فقد تم التحقق منها 

 قبل عرضه عىل املحكمني لألداة وذلك من خالل االطالع

النظرية، والدراسات  واألطروالكتب،  األدبيات عىل

والبحوث السابقة التي تناولت متغري الدراسة بصفة عامة 

 تلكحتليل ومن خالل  وأبعاد املقياس بصفة خاصة.

 إىل يف جمال الدراسة تم التوصل والدراسات األدبيات

ذات  األبعاداملختلفة والعبارات املرتبطة هبذه  األبعاد

حتديد مداخل التكامل  ومن ثمبمشكلة الدراسة عالقة ال

تم حساب ثبات األداة  نون البرصية والرياضية.بني الف

باستخدام معامل ثبات )ألفا ـ كرونباخ( لقيم الثبات 

، وذلك بتطبيقها عىل عينة لالستبانة املستخدمةالتقديرية 

من الطلبة من جمتمع الدراسة ومل يتم ( 10ن=  قوامها )

تضمينها يف نتائجها يف العينة النهائية اخلاصة هبذه 

لألبعاد جمتمعة  ـ كرونباخ(ألفا )معامل  وقد بلغ ،الدراسة

( وهي قيمة مناسبة إلمتام إجراءات الدراسة. 0.87)

ألداة الدراسة وللوصول إىل نتائج أكثر صدقاً وموضوعية 

 االستبانةفقد تم استخدام طريقة ثانية حلساب ثبات 

  -  Spearmanبراون  -وذلك باستخدام معادلة سبريمان 

Brown النصفية  للتجزئةSplit – half  حيث تم تقسيم ،

عبارات كل متغري إىل نصفني، يضم القسم األول القيم 

التي تم احلصول عليها من االستجابة للعبارة الفردية، 

 وجاءت نتائج ويضم القسم الثاين العبارات الزوجية، 

معادلة سبريمان براون  للتجزئة  االختبار باستخدامهذا 

معظم أن  هذه اإلجراءاتضح من ويت( 0.91) النصفية

للمتغريات تتمتع بدرجة عالية من  الثباتمعامالت 

التايل تكون الثبات، وبذلك يمكن االعتامد عىل نتائجها وب

صاحلة من حيث الصدق  األداة يف صورهتا النهائية

 . والثبات
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 خطوات الدراسة

 :تم إتباع اخلطوات اآلتية

االطالع عىل االدب الرتبوي يف التكامل بشكل  -1

 ودراسة عام والتكامل املعريف بشكل خاص يف التخصصني

 مقومات التكامل وطبيعته بني التخصصني.

إعداد وتصميم الصورة االولية لالستبانه املوجهة  -2

 للطلبة املرشحون يف التخصصني.

عرض االستبانات عىل جلنة من املتخصصني  -3

باقسام الرتبية الفنية والرتبية الرياضية واملناهج وطرق 

بوس وأيضا بعض التدريس بكلية الرتبية جامعة السلطان قا

املتخصصني من كلية الرتبية الفنية بجامعة حلوان وكلية 

الرتبية الرياضية جامعة األسكندرية وذلك هبدف التحقق 

من صدق عبارات االستبانة ومدى اتفاقها مع أهداف 

 الدراسة وأسئلتها.

تطبيق االستبانة عىل الطلبة يف العام األكاديمي  -4

ثم إجراء املعاجلات يف التخصصني ومن  2018/2019

 االحصائية للبيانات واستخراج النتائج.

مناقشة النتائج يف ضوء تساؤالت البحث  -5

 وأهدافه واألدب الرتبوي املرتبط هبا.

عرض أهم النتائج والتوصيات واملقرتحات يف  -6

 ضوء ما توصلت إليه الدراسة.

 

 أساليب التحليل اإلحصائي  

ام تم معاجلة البيانات من خالل احلاسب اآليل باستخد

احلزم اإلحصائية للعلوم  (SPSS.V. 17.0)برنامج 

التالية: االجتامعية، وقد طبقت األساليب اإلحصائية 

االنحراف ، واملتوسط احلسايب، والتكرارات والنسب املئوية

معادلة ، ومعامل ثبات )ألفا. كرونباخ(، واملدى، واملعياري

ني اختبار )ت( لعينت، وبراون للتجزئة النصفية -سبريمان 

 One Way)مرتبطتني، وحتليل التباين أحادي االجتاه 

ANOVA)الفرق املعنوي األصغر ، واختبار LSD. 

 

  نتائج الدراسة ومناقشتها

مستوى تقديرات  ما: النتائج املتعلقة بالتساؤل األول: أوالا 

املُحتملة للتكامل بني الفنون البرصية  عينة الدراسة للمداخل

 ة؟يالرياضالرتبية و

عودة إىل لإلجابة عىل هذا التساؤل، قام الباحثون بال

األدبيات ذات الصلة، ومراجعة العديد من مصادر املعرفة 

لتحديد جمموعة مداخل يمكنها أن تسهم يف الكشف عن 

أوارص التكامل املعريف الشامل بني ختصيص الرتبية الفنية 

والرتبية الرياضية. ويف هذه الدراسة، تم التوصل إىل ثامنية 

حثي مداخل يمكن من حماور أساسية والتي اعتربها الفريق الب

خالهلا الكشف عن طبيعة الوضع القائم والرؤية املستقبلية 

آلليات التكامل فيام بني التخصصني، وجاءت عىل النحو 

( الوضع الراهن يف التعاون والرشاكة والتفاعل بني 1اآليت: )

( الصور اجلاملية 3( املفاهيم املشرتكة، )2التخصصني، )

وطرق التدريس واألنشطة  ( اسرتاتيجيات4املشرتكة، )

( أشكال وصور التكامل بني 5التعليمية املشرتكة، )

( مستوى متكن معلم ما قبل اخلدمة من حتقيق 6التخصصني، )

( عائد التكامل عىل 7التكامل بني مقومات التخصصني، )

( ارتباطات قيمية مشرتكة. وعليه، فقد تم 8تعلم املتعلمني ، )

انة هبدف إجراء عمليات الصدق وضع هذه املداخل يف االستب

الظاهري عليها من قبل جلنة من اخلرباء يف التخصصني. 

ولإلجابة عىل هذا التساؤل حتديدا، استخدمت املتوسطات 

احلسابية واالنحرافات املعيارية وحتديد املستوى والرتتيب 

لالستجابة لكل حمور من حماور املداخل بصورة عامة كام هو يف 

وضح تقديرات عينة الدراسة ملداخل ( الذي ي3جدول )

 التكامل بني التخصصني.
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 الرياضية كام يراها معلمي الرتبية الفنيةالرتبية داخل التكامل بني الفنون البرصية واملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية واملستوى والرتب مل. (3) جدول 

 (161=ن) ما قبل اخلدمة بسلطنة ُعامنوالرتبية الرياضية 

 املداخل م
املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 الرتتيب املستوى

 7 مرتفع 0.48 2.46 الوضع الراهن يف التعاون والرشاكة والتفاعل بني التخصصني 1

 4 مرتفع 0.6 2.61 املفاهيم املشرتكة 2

 3 مرتفع 0.53 2.64 الصور اجلاملية املشرتكة 3

 6 مرتفع 0.57 2.54 واألنشطة التعليمية املشرتكةاسرتاتيجيات وطرق التدريس  4

 1 مرتفع 0.47 2.76 أشكال وصور التكامل بني التخصصني 5

 8 مرتفع 0.71 2.38 مستوى متكن معلم ما قبل اخلدمة من حتقيق التكامل بني مقومات التخصصني 6

 5 مرتفع 0.49 2.55 عائد التكامل عىل تعلم املتعلمني  7

 2 مرتفع 0.44 2.74 ية مشرتكةارتباطات قيم 8

 مستوى مرتفع 0.38 2.59 ككل والرياضية مداخل التكامل بني الفنون البرصية

 

( أن تقديرات عينة 3يتضح من خالل بيانات جدول )

 داخل التكامل بني الفنون البرصية والرياضيةالدراسة مل

جاءت بمستوى مرتفع حيث بلغ املتوسط العام للمداخل 

( مما يدل عىل اتفاق 0.38حراف معياري قدره )( بان2.59)

كبري عىل تلك املداخل وفق املقياس املحدد يف هذه الدراسة. 

أشكال وصور التكامل "ويالحظ من اجلدول أيضا أن مدخل 

بمتوسط حسايب جاء باملرتبة األوىل  "بني التخصصني

ارتباطات "( يليه 0.47وانحراف معياري بلغ ) (2.76)

وانحراف  (2.74) قدره بمتوسط حسايب "مشرتكة "قيمية

وتتفق هذه النتيجة مع ما دراسات (. 0.44معياري قدره )

عديدة تؤكد أمهية التكامل املعريف بني الفنون والرياضة مثل 

، مطاوع وعثامن 2001الدارسات العربية عند )اخلويل 

 Reid( ودراسات أجنبية أخرى مثل دراسة 2003وكروان 

2000, Parr et al, 1998) Dimitri 2003,)  ومن خالل عرض

مستوى "النتيجة العامة لتقديرات عينة الدراسة نجد أن بعد 

متكن املعلم ما قبل اخلدمة من حتقيق التكامل بني مقومات 

 قدره بمتوسط حسايب جاء يف املرتبة األخرية "التخصصني

( مقارنة 0.71وانحراف معياري كبري ) (2.38)

 الوضع"ة األخرى، كذلك سجل بعد باالنحرافات املعياري

 "التخصصني بني والتفاعل والرشاكة التعاون يف الراهن

 بمتوسط الرتتيب قبل األخري يف استجابات عينة الدراسة

(، 0.48وانحراف معياري بلغ ) (2.46) حسايب قدره

رغم –ويعزو الباحثني ارتفاع مستوى نتيجة التقديرات لنتيجة 

إىل حداثة موضوع  -اس املحددارتفاع مستواها وفق املقي

التكامل املعريف بني التخصصني حيث أنه من املوضوعات 

اجلديدة التي قد ال يكون لدى الطلبة املعلمني خربة أو معرفة 

بكيفية التكامل أو وجوده يف األساس، كام أن من الصعوبة 

التكهن به وتبقى تقديرات ذاتية من عينة الدراسة باإلضافة إىل 

ت خمتلفة من برناجمي التخصصني ) سنة ثالثة وسنة وجود دفعا

رابعة وسنة خامسة( مما قد يؤدي إىل تشتت االستجابات 

وعدم تركيزها يف مستويات موحدة وهذا يؤثر سلبا عىل 

النتائج العامة لتقديرات عينة الدراسة للمداخل التكامل بني 

الفنون والرياضة خصوصا عند استخدام التقييم الذايت يف 

مستوى متكن معلم ما قبل اخلدمة من حتقيق التكامل "دير تق
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، غري أن هذا احلليل ال يقلل من "بني مقومات التخصصني

ارتفاع النتيجة بشكل عام ويؤكد عىل أمهية التكامل بني 

 التخصصني كام أشارت عليه الدراسات السابقة.

 

ما تصورات معلمي : النتائج املتعلقة بالتساؤل الثاين: ثانياا 

نحو  ما قبل اخلدمة الرتبية الفنية ومعلمي الرتبية الرياضية

 مداخل التكامل بني الفنون والرياضة؟

لإلجابة عىل هذا التساؤل تم استخدام املتوسطات 

احلسابية واالنحرافات املعيارية ومستوى التدريب يف كل 

ختصص عىل حدى، هبدف املقارنة بني استجابات عينة 

داخل التكامل بني الفنون الدراسة وفق التخصص مل

( يوضح املتوسطات احلسابية 4والرياضة. وجدول رقم )

واالنحرافات املعيارية والرتتيب لكل بعد من أبعاد االستبانة 

 املستخدمة وبشكل امجايل تفصييل لكل ختصص. 

( أن تقديرات املتوسطات احلسابية 4يالحظ من جدول )

إمجايل األبعاد  يف التخصصني جاءت بمستوى مرتفع حيث بلغ

( لتخصص الرتبية 2.48( و)2.73يف ختصص الرتبية الفنية )

الرياضية وهي نتيجة مرتفعة حسب املقياس املستخدم. كذلك 

نالحظ ارتفاع قيم املتوسطات احلسابية لدى استجابات أفراد 

ختصص الرتبية الفنية مقارنة بتخصص الرتبية الرياضية مما 

 املعريف مع التخصص األخر. يقرتح استعداد أكرب للتكامل

وتتفق هذه النتيجة مع دراسات سابقة مثل دراسة )حممد 

 .(2007الكواري، ، 2008سناجلة ، 2013مراد ، 2012

املفاهيم "( نجد أن بعد 4وبالنظر أيضا يف جدول )

يف ختصص الرتبية الفنية  يف املرتبة األوىل تجاء "املشرتكة

 ختصص الرتبية ( بينام يف2.9وبمتوسط حسايب قدره )

أشكال وصور "الرياضية احتل املركز األول يف الرتتيب بعد 

( يليه 2.7وبمتوسط حسايب قدره ) "التكامل بني التخصصني

يف التخصصني  "ارتباطات قيمية مشرتكة"ترتيب مشرتك لبعد 

( 2.66( للرتبية الفنية و )2.86معا بمتوسط حسايب قدره )

مستوى متكن "نتائج أيضا أن بعد للرتبية الرياضية. كام تظهر ال

املعلم ما قبل اخلدمة من حتقيق التكامل بني مقومات 

جاء يف الرتتيب األخري يف كال التخصصني  "التخصصني

( للرتبية 2.32( للرتبية الفنية و)2.48بمتوسط حسايب )

الرياضية وهذا يقرتح أن مستوى التمكن مرتفع من وجهة نظر 

دمة يف ختصص الرتبية الفنية استجابات معلمي ما قبل اخل

مقارنة باستجابات ختصص الرتبية الرياضية والتي جاءت 

بمستو متوسط وفقا ملقياس احلكم املحدد يف هذه الدراسة 

(. وبشكل عام فإن تصورات معلمي الرتبية الفنية 1)جدول 

ومعلمي الرتبية الرياضية ما قبل اخلدمة نحو مداخل التكامل 

ة جاءت يف مستوى مرتفع يف كل بني الفنون والرياض

 التخصصني ويف املعدل العام.

 

والرتبية الرياضية  داخل التكامل بني الفنون البرصية والرياضية كام يراها معلمي الرتبية الفنيةاملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والرتتيب مل. (4جدول )

 .سلطنة ُعامنيف ما قبل اخلدمة 

 املداخل م

 فنية تربية

 (69ن=)

 تربية رياضية الرتتيب 

 (92ن=)

 الرتتيب

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

 4 0.49 2.43 7 0.46 2.49 الوضع الراهن يف التعاون والرشاكة والتفاعل بني التخصصني 1

 6 0.65 2.39 1 0.37 2.9 املفاهيم املشرتكة 2
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  . (4دول )جتابع 

 املداخل م

 تربية فنية

 (69ن=)

 تربية رياضية الرتتيب 

 (92ن=)

 الرتتيب

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

 3 0.6 2.56 5 0.4 2.75 الصور اجلاملية املشرتكة 3

 5 0.62 2.43 6 0.44 2.7 اسرتاتيجيات وطرق التدريس واألنشطة التعليمية املشرتكة 4

 1 0.53 2.7 3 0.34 2.83 أشكال وصور التكامل بني التخصصني 5

6 
مستوى متكن املعلم ما قبل اخلدمة من حتقيق التكامل بني مقومات 

 0.66 2.48 التخصصني
8 

2.32 0.75 
8 

 7 0.49 2.36 4 0.35 2.81 عائد التكامل عىل تعلم املتعلمني  7

 2 0.49 2.66 2 0.32 2.86 كةارتباطات قيمية مشرت 8

  0.45 2.48 مرتفع 0.2 2.73 البعد ككل

 

 ختتلف هل :الثالث بالتساؤل املتعلقة النتائج: ثانياا 

 قبل ما الرياضية الرتبية ومعلمي الفنية الرتبية معلمي تصورات

 باختالف والرياضة الفنون بني التكامل نحو اخلدمة

 الدراسة؟ وسنوات والنوع، التخصص،

لتحديد إذا ما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية يف 

تصورات املعلمني الطلبة وفقا ملتغري التخصص فقد تم 

. ومن خالل تفحص جدول رقم (T-test)استخدام اختبار 

فروق  ( الذي يظهر نتائج االختبار املستخدم نجد وجود5)

(، 0.01جوهرية دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )

الرتبية الفنية  يبقسم بة املعلمنياستجابات الطل ( بني0.05)

، "للمفاهيم املشرتكة"والرتبية الرياضية فيام يتعلق بتحديدهم 

اسرتاتيجيات وطرق "، و"الصور اجلاملية املشرتكة"و

عائد التكامل عىل "، و"التدريس واألنشطة التعليمية املشرتكة

اخل ، ومد"ارتباطات قيمية مشرتكة"، و"تعلم املتعلمني

التكامل بني الفنون البرصية والرياضية ككل لصالح 

 .الرتبية الفنية معلمي ما قبل اخلدمة لتخصصاستجابات 

( التي 2008سناجلة وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دارسة )

يف متغري  إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية تأشار

 لصالح ختصص الرتبية الفنية. التخصص

 

 

 .التخصص )الرتبية فنية/الرتبية الرياضية( ملتغري (T-Test)ختبار انتائج  . (5جدول )

 املداخل م
جمتمع 

 البحث

العدد

 )ن(

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

درجات 

احلرية 

(df) 

 الداللة tقيمة 

1 
الوضع الراهن يف التعاون والرشاكة والتفاعل بني 

 التخصصني

 0.46 2.49 69 ت. فنية
159 0.780 

   غري    

 0.49 2.43 92 ت. رياضية دال

 املفاهيم املشرتكة 2
 0.37 2.9 69 ت. فنية

159 5.775 ** 
 0.65 2.39 92 ت. رياضية

 الصور اجلاملية املشرتكة 3
 0.4 2.75 69 ت. فنية

159 2.293 * 
 0.6 2.56 92 ت. رياضية
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 .( 5جدول )تابع 

 املداخل م
جمتمع 

 البحث

العدد

 )ن(

توسط امل

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

درجات 

احلرية 

(df) 

 الداللة tقيمة 

4 
اسرتاتيجيات وطرق التدريس واألنشطة التعليمية 

 املشرتكة

 0.44 2.7 69 ت. فنية
159 3.081 ** 

 0.62 2.43 92 ت. رياضية

 أشكال وصور التكامل بني التخصصني 5
 0.34 2.83 69 ت. فنية

159 1.822 
   غري    

 0.53 2.7 92 ت. رياضية دال

6 
مستوى متكن معلم ما قبل اخلدمة من حتقيق 

 التكامل بني مقومات التخصصني

 0.66 2.48 69 ت. فنية
159 1.419 

غري       

 0.75 2.32 92 ت. رياضية دال

 عائد التكامل عىل تعلم املتعلمني 7
 0.35 2.81 69 ت. فنية

159 6.491 ** 
 0.49 2.36 92 اضيةت. ري

 ارتباطات قيمية مشرتكة 8
 0.32 2.86 69 ت. فنية

159 3.030 ** 
 0.49 2.66 92 ت. رياضية

 مداخل التكامل بني الفنون البرصية

 ككل والرياضية

 0.2 2.73 69 ت. فنية
159 4.261 ** 

 0.45 2.48 92 ت. رياضية

 (0.05* معنوي عند )                                                                     (                0.01** معنوي عند )

 

( أيضا أنه ال توجد فروق 5كام تظهر النتائج يف جدول )

جوهرية دالة إحصائيًا بني استجابات الطلبة املعلمني بقسمي 

الوضع "الرتبية الفنية والرتبية الرياضية فيام يتعلق بتحديد 

، "اهن يف التعاون والرشاكة والتفاعل بني التخصصنيالر

مستوى متكن "، و"أشكال وصور التكامل بني التخصصني"و

معلم ما قبل اخلدمة من حتقيق التكامل بني مقومات 

 ."التخصصني

من أجل حتديد الفروق يف تصورات الطلبة املعلمني 

( (T-testاستخدام اختبار تم  اجلنس )ذكر، أنثى( بالنسبة ملتغري

( الذي يظهر النتائج 6كام هو واضح يف جدول رقم )

 واملقارنات بني التخصصني وفق متغري اجلنس.

املتعلق بمتغري اجلنس ومن خالل التأمل يف هذا اجلدول 

إىل وجود  (T-test)ذكر، أنثى(، فقد أشارت نتائج اختبار )

(، 0.01فروق جوهرية دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )

ني استجابات معلمي الرتبية الفنية ومعلمي الرتبية ( ب0.05)

للوضع الراهن "الرياضية ما قبل اخلدمة فيام يتعلق بتحديدهم 

الصور "، و"يف التعاون والرشاكة والتفاعل بني التخصصني

اسرتاتيجيات وطرق التدريس "، و"اجلاملية املشرتكة

ني أشكال وصور التكامل ب"، و"واألنشطة التعليمية املشرتكة

، "عائد التكامل عىل تعلم املتعلمني"، و"التخصصني

، ومداخل التكامل بني "االرتباطات القيمية املشرتكة"و

الفنون البرصية والرياضة ككل لصالح استجابات معلمي 

الرتبية الفنية ومعلمي الرتبية الرياضية ما قبل اخلدمة اإلناث. 

تي ال (2008)سناجلة وهذه النتيجة عكس نتائج دراسة 

أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجة 

العالقة بني األنشطة الرياضية والفنون اجلميلة تعزى ملتغريات 

)اجلنس، السنوات، اخلربة، املؤهل العلمي( باستثناء متغري 

أيضا أنه ال  الدراسة احلالية كام تظهر نتائج. )التخصص(

بات معلمي توجد فروق جوهرية دالة إحصائيًا بني استجا

الرتبية الفنية ومعلمي الرتبية الرياضية ما قبل اخلدمة فيام يتعلق 

مستوى متكن معلم ما "، و"للمفاهيم املشرتكة"بتحديدهم 

 ."قبل اخلدمة من حتقيق التكامل بني مقومات التخصصني
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ولتحديد الفروق يف تصورات الطلبة املعلمني بالنسبة 

لثة، السنة الرابعة، السنة ملتغري سنوات الدراسة )السنة الثا

كام  (One Way ANOVA) اخلامسة( فقد تم استخدام اختبار

  .(7) هو يف جدول رقم

تظهر النتائج أنه توجد فروق جوهرية دالة إحصائيًا عند 

( بني السنوات الدراسية ملعلمي 0.01مستوى معنوية )

يتعلق الرتبية الفنية ومعلمي الرتبية الرياضية ما قبل اخلدمة فيام 

الوضع الراهن يف التعاون والرشاكة والتفاعل بني "بمدخل 

. وهذه الفروق لصالح الفئة األوىل التي تقع يف "التخصصني

)السنة الثالثة( لتصبح أكثر السنوات الدراسية حتديدًا لتلك 

املداخل واستعدادا للتكامل املعريف بني التخصصني. وقد 

لبة الزالوا حديثي اخلربة ترجع هذه النتيجة إىل كون هؤالء الط

واملعرفة يف السنوات الدراسة اجلامعية ومل يدرسوا بعد 

مقررات املناهج وطرق تدريس التخصص لذا قد يؤثر هذا 

 .عىل استجاباهتم للمداخل املحددة

 

 

 .ملتغري اجلنس )ذكر، أنثى(  (T-Test)اختبار نتائج . ( 6جدول )

 املداخل م
جمتمع 

 البحث

العدد

 )ن(

وسط املت

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

درجات 

احلرية 

(df) 

 الداللة tقيمة 

1 
الوضع الراهن يف التعاون والرشاكة والتفاعل بني 

 التخصصني

 0.47 2.32 46 ذكر
159 2.354 * 

 0.47 2.51 115 أنثى

 املفاهيم املشرتكة 2
 0.55 2.5 46 ذكر

159 1.526 
غري       

 0.61 2.65 115 أنثى دال

 الصور اجلاملية املشرتكة 3
 0.71 2.4 46 ذكر

159 3.866 ** 
 0.4 2.74 115 أنثى

4 
اسرتاتيجيات وطرق التدريس واألنشطة التعليمية 

 املشرتكة

 0.62 2.29 46 ذكر
159 3.648 ** 

 0.51 2.64 115 أنثى

 أشكال وصور التكامل بني التخصصني 5
 0.62 2.54 46 ذكر

159 3.889 ** 
 0.36 2.84 115 أنثى

6 
مستوى متكن معلم ما قبل اخلدمة من حتقيق 

 التكامل بني مقومات التخصصني

 0.78 2.24 46 ذكر
159 1.638 

غري       

 0.68 2.44 115 أنثى دال

 عائد التكامل عىل تعلم املتعلمني 7
 0.49 2.37 46 ذكر

159 3.104 ** 
 0.48 2.63 115 أنثى

 ارتباطات قيمية مشرتكة 8
 0.57 2.53 46 ذكر

159 4.221 ** 
 0.34 2.83 115 أنثى

  مداخل التكامل بني الفنون البرصية

 ككل الرياضةو

 0.48 2.4 46 ذكر
159 4.142 ** 

 0.31 2.66 115 أنثى
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 اً فروق جوهرية دالة إحصائي كام أظهرت النتائج وجود

علمي مل السنوات الدراسية( بني 0.01عند مستوى معنوية )

الرتبية الفنية ومعلمي الرتبية الرياضية ما قبل اخلدمة فيام يتعلق 

وهذه الفروق  عائد التكامل عىل تعلم املتعلمني."بمدخل 

( لتصبح أكثر السنة الرابعةالتي تقع يف ) الثانيةلصالح الفئة 

فروق توجد كذلك  .داخلحتديدًا لتلك امل السنوات الدراسية

( بني 0.01عند مستوى معنوية ) اً جوهرية دالة إحصائي

علمي الرتبية الفنية ومعلمي الرتبية مل السنوات الدراسية

بمدخل أشكال وصور الرياضية ما قبل اخلدمة فيام يتعلق 

 الثالثةوهذه الفروق لصالح الفئة  التكامل بني التخصصني.

 وات الدراسيةالسن( لتصبح أكثر السنة اخلامسةالتي تقع يف )

  .داخلحتديدًا لتلك امل

ويرجع الباحثني هذه النتيجة إىل أن الطلبة يف السنة 

اخلامسة أكثري خربة ومعرفة بأساليب وطرق تدريس املادة 

وكيفية دجمها مع املواد األخرى ومدى إمكانية هذا الدمج 

والتكامل، كام أن هؤالء الطلبة يقومون بالتدريب امليداين 

ربة امليدانية من الواقع وهذا يمكن أن يؤثر يف وستقاء اخل

استجاباهتم باإلضافة إىل أن الطالب يف هذه املرحلة قد مر 

بمقررات عديدة يف املناهج الدراسية يف التخصص وطرق 

تدريس التخصص ملدة عامني باإلضافة إىل التدريب امليداين 

 الذي يستمر ملدة فصل درايس كامل يكون الطالب عادة متفرغ

 للتدريب واخلربات امليدانية يف أحد املدارس الرسمية املتعاونة.

ومن جهة أخرى، فقد أظهرت النتائج بالنسبة ملتغري 

السنوات أنه ال توجد فروق جوهرية دالة إحصائيًا بني 

السنوات الدراسية ملعلمي الرتبية الفنية ومعلمي الرتبية 

فاهيم امل"الرياضية ما قبل اخلدمة فيام يتعلق بمدخل 

، ومدخل "الصور اجلاملية املشرتكة"، ومدخل "املشرتكة

اسرتاتيجيات وطرق التدريس واألنشطة التعليمية "

مستوى متكن معلم ما قبل اخلدمة من "، ومدخل "املشرتكة

، ومدخل "حتقيق التكامل بني مقومات التخصصني

وقد ترجع هذه النتيجة  "االرتباطات القيمية املشرتكة"

نة منها ما يتعلق باخلربة املشرتكة يف كون الربناجمني ألسباب معي

هلام نفس األصول واهليكلة العامة من حيث املتطلبات وحجم 

اخلربات الرتبوية وامليدانية فهام براجمني حتت إرشاف كلية 

الرتبية بجامعة السلطان قابوس مما يشكل توحيد بعض 

مة أيضا، كام املفاهيم العلمية املشرتكة وطرق التدريس املستخد

أن بعض تلك املداخل مل يكن هلا فروق ذات داللة حتى عىل 

مستوى اجلنس أو التخصص وهي نتيجة طبيعية أيضا للتقييم 

الذايت فيام يتعلق بمدى التمكن يف كفايات التكامل املعريف. 

باإلضافة أنه ال توجد فروق جوهرية دالة احصائيًا بني سنوات 

يف استجاباهتم بشكل عام ملداخل الدراسة للطلبة املعلمني 

 التكامل بني الفنون البرصية والرتبية الرياضة ككل.

 

 

   .ملتغري السنوات الدراسية (One Way ANOVA)نتائج حتليل التباين األحادي  . (7جدول )

 م

 سنوات الدراسة

 

 

 

 املداخل

 السنة الثالثة

(1) 

 (35)ن=

 السنة الرابعة

(2) 

 (59)ن=

 السنة اخلامسة

(3) 

 (67)ن=
قيمة )ف( 

 وداللتها

اختبار 

LSD 
املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

1 
مدخل الوضع الراهن يف التعاون والرشاكة 

 والتفاعل بني التخصصني
2.82 0.31 2.37 0.48 2.34 0.45 15.829**  1> 2 ،3 
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     . (7جدول )تابع 

 م

 سنوات الدراسة

 

 

 

 املداخل

 السنة الثالثة

(1) 

 (35)ن=

 السنة الرابعة

(2) 

 (59)ن=

 السنة اخلامسة

(3) 

 (67)ن=
قيمة )ف( 

 وداللتها
اختبار 

LSD 
املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 ياملعيار

 غري دال 0.806 0.68 2.58 0.5 2.68 0.6 2.53 مدخل املفاهيم املشرتكة 2

 غري دال 0.699 0.52 2.69 0.61 2.58 0.38 2.65 مدخل الصور اجلاملية املشرتكة 3

4 
مدخل اسرتاتيجيات وطرق التدريس 

 0.49 2.59 0.65 2.49 0.55 2.54 واألنشطة التعليمية املشرتكة
 غري دال 0.573

5 
مدخل أشكال وصور التكامل بني 

 0.49 2.8 0.33 2.86 0.5 2.48 التخصصني
8.867**  3> 1 ،2 

6 
مدخل مستوى متكن املعلم ما قبل اخلدمة من 

 0.71 2.44 0.78 2.27 0.6 2.48 حتقيق التكامل بني مقومات التخصصني
 غري دال 1.305

 3، 1 <2  7.195 0.49 2.39 0.51 2.69 0.36 2.65 مدخل عائد التكامل عىل تعلم املتعلمني  7

 غري دال 0.479 0.49 2.74 0.41 2.78 0.38 2.69 مدخل االرتباطات القيمية املشرتكة 8

 غري دال 0.080 0.41 2.57 0.38 2.59 0.35 2.6 ككل والرياضة    مداخل التكامل بني الفنون البرصية

 (0.05* معنوي عند )                                           (                               0.01** معنوي عند )

 

  التوصيات

 يف ضوء ماتقدم من نتائج، توصيي هذه الدراسة باآليت:

رضورة وضع ُأطر منهجية تتالقى فيها الرؤى  -1

التخطيطية بني الفنون التشكيلية والرياضة لتحقيق التكامل 

ام واالستفاده من التكامل املعريف إىل اكة التعليمية بينهوالرش

 .أبعد حد

االخذ بنتائج الدراسة امليدانية احلالية من حيث  -2

كوهنا تشري إىل وجود دالالت ملضمون املحاور الثامنية التي تم 

اعتامدها لتحقيق التكامل بني التخصصني والعمل عىل تفعيلها 

 يف مجيع املستويات.

، والرتبية النوعية، الرتبية اتكلي تدريب منتسبي -3

لتحقيق  يف التخصصات ذات العالقة والرتبية الرياضية

 يف ضوء املعايري املهنية إلعداد املعلم املعريف التكامل

 .واالجتاهات احلديثة يف الدراسات التكاملية

اجراء ورش تدريبية ولقاءات مقننة بني طلبة  -4

الرياضية ملعاجلة جوانب التخصصني يف الرتبية الفنية والرتبية 

االرتباط بني التخصصني عىل مستوى املامرسات التدريسية 

وخلق لغة مشرتكة يمكن دعمها من  بمدارس التعليم العام

أجل الوصول إىل حتقيق أقىص فائدة من التكامل املعريف بني 

 التخصصني.
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 الدراسة ةمقدم

 مل 

 

 

 

 س  بعع  اهماررا  احليرتية جزاء اجلأالسلوكي احلركي يف تطوير تعيني  تأثري العالج

 طفرل طيف التوحد خفيف الشدةألدى 

 

 عبد السترر جبرر الضمد  .أ.د

 كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة،

 جامعة البرصة، العراق 

 فرطمة حسن حسون .م.د

 الطالبية،   مديرية النشاطات

 جامعة البرصة ، العراق

 

 (م1/5/2019م  ؛   وقبل للنرش يف 25/12/2018)قدم للنرش يف  

 

 .طيف التوحد-املهارات احلياتية-العالج السلوكي احلركي الكلام  اهمفترحية:

اىل بناء منهج سلوكي حركي ألطفال طيف التوحد خفيف الشدة.  الدراسةهيدف  :الدراسةملخص 

لدراسة عىل املنهج التجريبي. كانت أهم النتائج ان املنهج السلوكي احلركي كان له االثر الواضح اعتمدت ا

يف تطوير تعيني اجزاء اجلسم وتطوير املهارات احلياتية ألطفال طيف التوحد. يويص الباحثان اعتامد املنهج 

اطفال طيف التوحد. العالج السلوكي احلركي كمنهج عالجي وظيفي يف املعاهد واملراكز اخلاصة بتأهيل 

السلوكي احلركي: هو شكل من اشكال العالج هيدف اىل حتقيق تغريات يف سلوك طفل التوحد جتعل حياته 

 .وحياة املحيطني به أكثر اجيابية وفاعلية
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 and some life skills for mild spectrum Autistic children 

 
Lect.Dr. Fatima Hassan Hassoun  

Directorate of student sports activities, 
University Of Basrah 

Prof. Abdul-sattar Jabbar Dhumad  

College of Physical Education and Sports 
Sciences, University Of  Basrah       

 
 (Received 25/12/2018 ; Accepted for publication 1/5/2019) 
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Abstract: This study aims to construct a motion behavioral approach of the children of mild 
spectrum autism. It is based on experimental method. The most important results are that motion 
behavioral approach had a clear effect on the development of body parts labeling and other life skills 
of them. The researchers have recommended to apply this method as a thereby way in the institutions 
and centers that is specialized in qualifying of autistic children. The motional behavioral thereby is 
kind of treatment aims to make changes in child behavior and making his life and the life of the 
people around him more positive and efficiency. 
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 الدراسةة مقدم

 التي االعاقات أحد هو التوحد طيف اضطراب يعد 

 الدراسة من واسعا جانبا االخرية السنوات يف أخذت

 يف واملهتمني النفسيني والباحثني االختصاصيني عند واالهتامم

 العامل دول خمتلف يف النفسية والصحة الطفولة رعاية

 اعداد بنسب العاملي االزدياد نتيجة منها املتقدمة وخصوصا

 يتطلب الذي االمر،  االضطراب هبذا املصابني االطفال

 طرق عىل للوقوف ورسيعة متخصصة دراسات عمل رضورة

 الفئة هلذه عالجية تربوية مناهج عمل وإمكانية الناجعة العالج

 وأمهات آلباء املساعدة تقديم منها الغرض االطفال من

 التدريب عمليات عىل والقائمني واملعلمني واملرشفني االطفال

 واحلياتية والبدنية املعرفية االطفال كفاءة من للرفع والتأهيل

 .  السوي بالشكل سلوكياهتم وتقويم

اخلفيف، )مستويات  ثالث التوحد طيف الضطراب نأ    

 مستوى بازدياد املقدم الدعم فيها يزداد( الشديداملتوسط، 

 احلالية الدراسة استهدفت ثحي االضطراب، هذا شدة

 باضطراب املصابون االطفال يواجه و منه، اخلفيف املستوى

 االستقالل يف وصعوبات ذهنية صعوبات عدة التوحد طيف

 الذي احلركي اجلانب طبيعة عن فضال، النفس عىل واالعتامد

 .السوي غري بالشكل يتسم

 النشاط اعتامد يف الدراسة أمهية جاءت هنا ومن    

 تعني لتطوير اساس حركي يكون عالجي كأسلوب يايضالر

 ويتبني التوحد طيف الطفال الذاتية والعناية اجلسم اجزاء

 :خالل من ذلك

 املهمة املجاالت كأحد الرياضية الرتبية أمهية توضيح •

 يف ودجمه الطفل عند التوحد أثار من التقليل عىل تعمل التي

 .املجتمع

 طيف طفل مهارات تطوير يف احلركي التدريب استخدام •

 .ساسيةاأل حاجاته وقضاء نفسه عىل االعتامد يف التوحد

 علمية كامدة العلمي الدراسة بأدبيات العربية املكتبة اثراء •

 طيف باضطراب املصابني االطفال من فئة لعالج مهمة

 .الشدة اخلفيف التوحد

 

 الدراسة مشكلة

 عىل واالطالع التوحد ملراكز امليدانية الزيارات خالل من

 هذه ان تبني ،التوحد طيف اطفال تأهيل يف املتبعة املناهج

 عىل االطفال من الفئة هلذه املقدمة مناهجها يف تعتمد املراكز

 وادوات واساليب طرق باستخدام املتكرر الثابت العمل

 والتعدد التنوع اىل التوحد طيف طفل حاجة من بالرغم حمددة

 كفاءته من لرفع مبكر سن ويف اليه مةاملقد العالجية املناهج يف

 الريايض النشاط امهية من فبالرغم ،واحلياتية والبدنية املعرفية

 وتشكيل تعليم يف ودوره عام بشكل الطفولة مرحلة يف

 ،السواء حد عىل االطفال لدى السلمية واملدركات اخلربات

 تربوي وبشكل املناهج هذه من جيدا نصيبا يأخذ مل انه اال

 امللل من حاالت ظهور اىل يؤدي الذي االمر ،مدروس علمي

 والتفاعل بالتعلم االستمرار يف االطفال وعزوف الرغبة وعدم

 وتأهيلهم عالجهم مدة اطالة يف يتسبب مما هلم يقدم ما مع

 من العديد تظافر يتطلب الذي االمر ،جمتمعاهتم يف لالندماج

 سبيل يف صحيةوال والنفسية الرتبوية جماالت عدة ويف اجلهود

 .          وتأهليها االطفال من الفئة هذه عالج

 خالل من املشكلة هذه دراسة الباحثان ارتأى فقد لذا 

 تعني تطوير يف ومالحظة تأثريه حركي سلوكي منهج اعداد

 خفيف التوحد طيف ألطفال واملهارات احلياتية اجلسم اجزاء

 مساعدة يف جديد رافد تقديم خالله من يمكن حيث الشدة

 منها يعانون التي الصعوبات تقليل يف االطفال من الفئة هذه

 .أفضل حلياة وأعدادهم وختطيها
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 الدراسة  أهداف

 اىل: الدراسة هيدف

 التوحد طيف ألطفال حركي سلوكي منهج بناء-1

 الشدة. خفيف

 تطوير يف احلركي السلوكي املنهج فاعلية عىل التعرف-2

 رات احلياتية.واملها اجلسم اجزاء تعيني

 

 الدراسة  فربض

  يأيت: ما الباحثان يفرتض

 التوحد طيف ألطفال مناسب احلركي السلوكي املنهج-1

 الشدة. خفيف

 تطوير يف احلركي السلوكي للمنهج اجيايب تأثري يوجد-2

 التوحد طيف ألطفال واملهارات احلياتية اجلسم اجزاء تعيني

 .التجريبية املجموعة يف الشدة خفيف

 اجلسم اجزاء تعيني تطور يف احصائيا دالة فروق يوجد-3

واملجموعة  الضابطة املجموعة بني واملهارات احلياتية

 .البعدي القياس يف التجريبية املجموعة لصالح التجريبية

 

 الدراسة  جمرال 

 يف الشدة خفيف التوحد طيف اطفال البرشي: املجال 

 .البرصة حمافظة

/  30   إىل 2018/ 1/ 24    من للمدة الزماين: املجال 

4 /2018 

 وأرسيت (،ع) احلسني االمام معهدي املكاين: املجال  1

 . العراق مجهورية البرصة حمافظة يف التوحد طيف ألطفال

 

  رلدراسةع اهمستخدمة اهمصطلحر 

 العالج اشكال من شكل هو احلركي: السلوكي العالج

 حياته جتعل التوحد طفل سلوك يف تغريات حتقيق اىل هيدف

 (.اجرائي )تعريف وفاعلية اجيابية كثرأ به املحيطني وحياة

  النظرية الدراسر 

 (The Autism)  التوحد مفاوم

 تصيب التي املعقدة االضطرابات من التوحد يعد  

 تعيق كام اللفظي وغري اللفظي تواصلهم وتعيق االطفال

 هروتظ املتبادلة، االجتامعية وعالقاهتم التخييل نشاطهم

 اذ،  الطفل عمر من االوىل الثالث السنوات خالل اعراضه

 متكررة ونمطية شاذة تطويرية سلوكيات بإظهار الطفل يبدأ

 التوحد اضطراب ومايميز،  ذاته عىل واالنطواء واالنسحاب

 ، له املصاحبة املعتادة غري السلوكية واالنامط الغموض هو

 او اعاقات اعراض بعض مع السلوكية مظاهره بعض وتداخل

  (2001)عبداهلل، .اخرى اضطرابات

 يشري للتوحدتعريفًا  (2010) جميد شاكر سوسن وعن   

 وان،  سلوكياً  يعرف متالزمة او اضطراب "التوحد ان اىل

 ان قبل تظهر ان جيب التوحدي للشخص  االساسية املظاهر

 االضطرابات ويتضمن شهراً  ثالثني اىل الطفل عمر يصل

 (2010،)جميد ."تيةاآل

 .مراحله او النمو رسعه يف اضطراب-1

 . احلسية للمثريات االستجابات يف اضطراب-2

 املعرفية. والسعة واللغة الكالم يف اضطراب-3

 واألحداث لألشخاص املناسب التقليد يف اضطراب-4

 .  واملوضوعات

 American Psychiatric  Association (2000) تعرف كام   

 تظهر التطورية االضطرابات انواع نم نوع" نه:بأ التوحد

 نتائج وتكون الطفل عمر من االوىل سنوات الثالث خالل

 تؤثر بالتايل املخ، وظائف عىل نريولوجية تؤثر االضطرابات

 صعبا االجتامعي االتصال فتجعل النمو، نواحي خمتلف عىل

 االتصال  يف صعوبة عندهم وجتعل ، االطفال هؤالء عند

 .لفظي غري وا لفظيا كان سواء
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 التوحد ان هو املجال هذا يف قبوال االكثر التعريف ولعل  

 الدماغ، يف( )وظيفي عصبي خلل عن ناتج نامئي اضطراب "

 من االوىل الثالث السنوات يف يظهر االسباب، معروف غري

 مع التواصل يف بالفشل الطفل فيه ويتميز،  الطفل عمر

 اللغة تطوير دموع،  التفاعل يف واضح وضعف،  االخرين

 يف وضعف،  السلوك من شاذة انامط وظهور،  مناسب بشكل

  (2010.)القمش واملعايطة ،  التخييل اللعب

 الرابع االحصائي التشخييص الدليل يف التوحد جاء حني يف 

(DSM-Iv  )االرتقائي النمو يف املزمن القصور من حالة " انه عىل 

 النفسية الوظائف مون يف وتأخر بانحراف يتميز الذي للطفل

 وتشمل،  واللغوية،  االجتامعية املهارات بنمو املرتبطة االساسية

 االعراض هذه وتبدأ،  احلركي والنمو،  احليس واإلدراك،  االنتباه

 (2011)القمش،  .االوىل الثالث السنوات خالل

 االطفال م1975 (Smith)ٍ عن شاكر سوسن وعرفت

 من يعانون الذين لاالطفا اولئك "بأهنم التوحديني

 الفشل أوالتواصل،  وفقداناملجتمع،  من الشديد االنسحاب

 للكلامت امليكانيكي والرتديداالخرين،  مع العالقات تطوير يف

 ونطق لألفعال اململة واالعادةالتغيري،  يف والسلبيةوالعبارات، 

  (2004جميد،)الكلامت. 

 يالتوحد الطفل Hare &Hare) )1977 عرف حني يف   

 اقامة عىل القدرة ضعف عالمات لديه تظهر الذي الطفل" بانه

 االستجابة وضعف االخرين، االشخاص مع العالقة

 فقدان أو،  الواضح اللغوي واالضطراب العائلية، للمثريات

 (Hare& James, 1977)  .الكالم عىل القدرة

 الطفل ذلك" بانه االمريكية النفس علم مجعية وعرفته       

 عىل بذلك مؤثرا النمو يف التحسن عىل القدرة فقدي الذي

 وعادة ، االجتامعي والتفاعل اللفظي وغري اللفظي التواصل

 عىل بدوره يؤثر والذي،  سنوات ثالث قبل سن يف رما يظه

 (2012)أبوزبد، .التعلم يف االداء

  اهميدانية بإجراءاته الدراسة مناجية 

 التجريبي جاملنه الباحثان استخدم: الدراسة مناج

 . والتجريبية الضابطة املجموعة بأسلوب

 بأطفال الدراسة جمتمع بعينته: يتمثل الدراسة جمتمع

 بعمر طفل( 64) عددهم البالغ الشدة خفيف التوحد طيف

( 20) ب النهائية الدراسة عينة حددت ، سنوات( 7-8)

 وزعوا اذ العشوائية بالطريقة اختريوا(  اناث – ذكور) طفال

 االمام معهد من التجريبية املجموعتني بني تساوم بشكل

 أطفال( 10) وبواقع، ارسيت معهد من الضابطة و( ع) احلسني

  الباحثان اعتمد وقد( ، اناث3، ذكور7) جمموعة لكل

 شدة مستوى حتديد يف االخصائيني االطباء تشخيص

 تشخيصهم كان حيث التوحد طيف اطفال عند االضطراب

 . الشدة خفيف

 

  الدراسة يف اهمستخدمة بررا االخت

  (1995)ربيب،: اجلس  أجزاء تعيني اختبرر-1

 . باجلسم الوعي قياس -االختبار:  من اهلدف

 ملس منه ويطلب املخترب أمام الطفل يقف-األداء:  وصف

 ملس ويتم اللفظية املمتحن ألوامر تبعا جسمه من أجزاء

  :التايل بالتسلسل اآلتية األجزاء

  .الكتفني ملس               .الركبتان ملس

 .  احلوض عظمتي ملس                  . العينني ملس

 . األيرس املرفق ملس        . األيمن املرفق ملس

 .اليد رسغ ملس                   .الرأس ملس

 . االذنني ملس                    .نفاأل ملس

 :                              التالية البنود حسب التقييم يتم -التقييم: 

 4) صحيحة بصور االختبار بنود مجيع الطفل ادى -

 (.                       درجات

 (.درجات 3) اإلطراب أو الرتدد من بقليل أدى -
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 من أكثر ملس أو أكثر أو استجابة يف الرتدد بعض يظهر -   

 (.درجتان) االختبار أثناء عضو

 األعضاء من أكثر أو واحد حتديد ىلع قادر غري كان إذا - 

 (.واحدة )درجة األعضاء جيد حتى جسمه ملس إذا أو

 

  احليرتية اهماررا  مقيرس-2

 ألطفال احلياتية املهارات مقياس بتصميم الباحثان قام  

 النهائية بصيغته صار و اخلرباء عىل عرضة تم و التوحد طيف

 اجلنس ونوع التولد وتاريخ الطفل اسم تضمن بتقديم،

 فقرة(  14) بلغ للمقياس فقرات وبمجموع، التقييم وتاريخ

 بدرجة و درجة( 5-1) من يتدرج باألرقام تقديري وبسلم

 القوة و الداخيل االتساق حتديد تم ، درجة( 70)  امجالية

 خفيف توحدي طفل( 20) عىل تطبيقه طريق عن التميزية

 تم و ، ةاألساسي العينة خارج و الدراسة جمتمع من الشدة

 و اخلرباء عىل عرضة طريق عن الظاهري الصدق من التأكد

 من مكونة عينة عىل تطبيقه اعادة و تطبيقه طريق عن ثباته

 خارج و الدراسة جمتمع من الشدة خفيف توحدي طفل( 20)

 العلمية بالرشوط املقياس متتع بذلك و األساسية العينة

 بالرشب خلاصةا املهارات بعض املقياس ضمنتي و ، للمقياس

 . غريها و الغسل و الطعام تناول و

 

   احلركي السلوكي اهمناج- 3 

 الدراسة وطبيعة يتالءم املنهج بشكل بناء من بد ال      

 قام ذلك اجل ومن، املستهدفة العينة وخصوصية واهدافه

 : بااليت الباحثان

 والدراسات واملراجع املصادر من العديد عىل االطالع -

 طيف بأطفال اخلاصة والعالجية الرتبوية والربامج السابقة

 .التوحد

 طيف اطفال وتأهيل عالج وأنشطة يف ادوات استخدام  -

 : االنشطة هذه فمن، الشدة خفيف التوحد

، االصطناعي بالطني هندسية وأشياء اشكال تشكيل-1

 .    املكعبات وتركيب

 واحليوانات اهلندسية لألشكال الصور مطابقة-2

 . اخلرز ان، واحلروف، ولضمواأللو

 ، اليها واالشارة اجلسم اعضاء اسامء االطفال تعليم-3

 ألشخاص واألسامء الكلامت وترديد، االلوان وأسامء

 .بمسمياهتا االشياء وتسمية،  واألماكن،  واألدوات

 لتحية االستجابة مثل اجتامعية حاالت االطفال تعليم-4

 . ردها وكيفية االخرين

 .اجسامهم بنظافة االعتناء طفالاال تعليم-5

  

    النارئية احلركي عصيغته السلوكي اهمناج اعداد -4

 املنهج اعد السابقة باإلجراءات الباحثان قيام بعد    

 : احلركي وكااليت السلوكي

 الوحدة زمن بلغ عالجية، وحدة( 36) املنهج تضمن-1 

 جيةالعال الوحدة اشتملت،  دقيقة (30) الواحدة العالجية

 عرض ونشاط،  حركيني نشاطني) انشطة( 3) عىل الواحدة

 اخلرباء من جمموعة عىل بعرضه الباحثان قام  ثم( فيديو فلم

 : حيث من املنهج يف رأهيم إلبداء واملختصني

 املخصص والزمن عددها العالجية الوحدات-1

 للوحدة.

 املنهج. وحدات تنفيذ يف املستخدمة الطريقة-2

 املنهج. يف املستخدمة والتقويم تقنياتوال االجراءات-3

 .املنهج يف املستخدمة االنشطة-4

 املنهج. دعم شاهنا من تعديالت او اضافات اية-5

 

  االستطالعية التجرعة-5 

 اجزاء تعيني اختبار لتطبيق االستطالعية التجربة اجريت   

 يوم التوحد طيف طفل احلياتية املهارات ومقياس  اجلسم
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 يف صباحا التاسعة الساعة متام يف 2018/  1/ 18 اخلميس

 معلمة خالل ومن فردية بصورة املقياس وطبق ارسيت معهد

 االيت: التجربة من الغرض كان اذ االطفال من طفل كل

 املعلمة تواجه قد التي االشكاالت عىل للوقوف -1

 .واملقياس االختبار تطبيق عند

 املقياس تطبيق يف املستغرق الوقت عىل التعرف -2

 .تقريبا دقيقة( 25) بلغ لذيا

 يوم املنهج لتطبيق اخرى استطالعية جتربة واجريت   

 يف صباحا التاسعة الساعة متام ويف 2018/ 1/ 20 السبت

 عالجية وحدة تنفيذ خالل من( ع)احلسني االمام معهد ساحة

 لتدريبهن الباحثان االطفال معلامت فيها رافقت متكاملة

 ، املنهج انشطة مع االطفال فاعلت مدى عىل التعرف عن فضال

 . امكانياهتم مع والتفاعلية احلركية االنشطة مالءمة ومدى

 

 الرئيسة التجرعة -6

  القبلية القيرسر - 

 2018/ 21/1 االحد يوم يف القبلية القياسات اجريت

  صباحا التاسعة الساعة متام ويف

 االرشردي احلركي السلوكي اهمناج تطبيق-

 2018/ 22/1 املوافق االثنني يوم نهجامل تنفيذ تم   

 ، 2018/  4/  25 املوافق االربعاء يوم لغاية واستمر

 . بوعاس( 12) تنفيذه واستغرق

 البعدية القيرسر  -

املوافق  اخلميس يوم يف البعدية القياسات اجريت    

 للمجموعتني صباحا التاسعة الساعة متام ويف 2018/ 26/4

 (والتجريبية الضابطة)

 

 االحصرئية الوسرئل   -7

 الباحث قام الدراسة نتائج اىل الوصول اجل من    

 خالل: من عليها حصل التي البيانات بمعاجلة

     .(2كا) كاي مربع -

 .    بريسون() البسيط االرتباط معامل -

 احلسايب. الوسط -

     الوسيط. -

     املعياري. االنحراف -

 .املستقلة للعينات( T-test)  اختبار -

  . (2002الضمد،)االلتواء.  لمعام -

 

  بمنرقشة النترئج عرض

 

 . باهماررا  الذاتية اجلس  اجزاء تعيني يف التجريبية للمجموعة بالبعدي القبيل للقيرس(  ) قيمة. (1) جدبل

 الوحدة اهماررا   
قيمة    القيرس البعدي القيرس القبيل

 اهمحسوعة

الداللة 

 االنحراف طالوس االنحراف الوسط االحصرئية

 معنوي 7.29 3.51 33.53  3.40   12.81 درجة تعني اجزاء اجلسم 1

 معنوي 8,83 2,17 59,11 4,95 37,77 درجة املهارات الذاتية 2

 

 تعيني يف( ت) قيمة أن( 1) اجلدول خالل من يتضح

 اكرب هي و( 8.83) واملهارات الذاتية( 7.29) اجلسم اجزاء

 تساوي( 0,05) داللة مستوى عند اجلدولية القيمة من

 يف البعدي القياس لصالح الفروق تكون بذلك و( 2,30)

 . التجريبية املجموعة
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 .باهماررا  الذاتية اجلس  اجزاء تعيني يف الضرعطة للمجموعة بالبعدي القبيل للقيرس(  ) قيمة. (2) جدبل

قيمة    القيرس البعدي القيرس القبيل الوحدة اهماررا   

 عةاهمحسو

الداللة 

 االنحراف الوسط االنحراف الوسط االحصرئية

 غري معنوي 1.89 3.37 16.00 4.43 12.86 درجة اجلسم تعيني اجزاء 1

 غري معنوي 1,65 5,16 35,44 5,71 34,78 درجة املهارات الذاتية 2

 

 تعيني يف( ت) قيمة أن( 2) اجلدول خالل من يتضح

 وهي ( 1.65) ات الذاتيةواملهار( 1.89) اجلسم اجزاء

 تساوي( 0,05) داللة مستوى عند اجلدولية القيمة من صغرأ

 عشوائية. الفروق تكون بذلك و( 2,30)

 

 باهماررا  الذاتية اجلس  اجزاء تعيني يف بالتجريبية الضرعطة للمجموعتني البعدي-البعدي للقيرسني(  ) قيمة. (3) جدبل

قيمة    القيرس البعدي  الوحدة اهماررا   

 اهمحسوعة

الداللة 

 االحصرئية
 التجريبية م. الضرعطة م.

 االنحراف الوسط االنحراف الوسط

 معنوي 9.12 3.51 33.53 3.37 16.00 درجة تعيني اجزاء اجلسم 1

 معنوي 8,69 2,17 59,11 5,16 35,44 درجة املهارات الذاتية 2

  

 اجزاء لتعيني( ت) قيمة نأ( 3) اجلدول خالل من يتضح

 وهي ( 8.69) بلغت وللمهارات الذاتية( 9.12) اجلسم

 تساوي( 0,05) داللة مستوى عند اجلدولية القيمة من اكرب

 الضابطة املجموعة بني فروق هناك تكون بذلك و( 2,45)

 .البعدي يف التجريبية لصالح و والتجريبية

 

       الدراسة نترئج منرقشة

 يف حوظلم تطور هناك ان( 1) اجلدول خالل من يتضح

 يمكن التطور ان و احلياتية املهارات و اجلسم اجزاء تعيني

 املقدم السلوكي العالجي املنهج امهية بيان خالل من تفسريه

 التجريبية املجموعة يف الشدة خفيف التوحد طيف ألطفال

 واملتنوعة املتعددة االنشطة خالل من مهاراهتم تطوير يف ودوره

 -والتفاعلية،  حركية واحلس ، احلركية) املنهج تضمنها التي

 قوية طريقة يعد الذي املتفاعل الفيديو خالل من قدمت

 تعليمية دروس تقديم عىل يعمل نظام فهو للتعليم وعملية

 هذا يعمل اذ،  برصي رشيط عىل تسجل ان بعد لألطفال

 ويسمح اهتاممه عىل وحيوز املتعلم انتباه جذب عىل النظام

 تعليمية مادة من الفيديو يقدمه فيام بفاعلية باالشرتاك للمتعلم

 اذ( 2011.)عبيد،(املعريف ومستواه املتعلم وقدرات تتناسب

 للفروق ومراعاة الفهم وسهولة بالبساطة االنشطة هذه متيزت

 شحذ عىل الطفل ساعد مما ، التوحد طيف اطفال بني الفردية

 التعامل نحو توجههو واإلدراك االنتباه مستويات ورفع طاقاته

 من العديد مع ليتفق بحثنا وجاء،  الذاتية احتياجاته مع

 العالجية واملناهج الربامج امهية عىل تؤكد التي البحوث

 قدرات تطوير يف ودورها،   التوحد طيف لألطفا السلوكية

( 2000) سليامن ومنها ومهاراته التوحد طيف طفل

 لوفاس قةوطري .(2010)جميد  Cohen ((1981ودراسة

( 2006.)املغلوث،ميللر وطريقة،  Lovaas  السلوكي للعالج

 هذه وأمهية املبكر التدخل امهية عىل البحوث هذه اكدت فقد

 احلياة ومهارات التوحد طيف طفل قدرات تنمية يف الربامج
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             تقنيات ذلك اىل للوصول الباحثان استخدم اذ، له اليومية

 التقنيات كإحدى(  التقليد و  والنمذجة،  االجيايب التعزيز) 

 هذه لعبت اذ، احلركي السلوكي املنهج تنفيذ يف املستخدمة

 تقنية وخاصة، النتيجة هذه حتقيق يف مهام دورا التقنيات

، احللوى قطع تقديم) مثل( واملعنوي املادي) االجيايب التعزيز

 وكذلك( ، للطفل املحببة واهلدايا،  والبسكويت، والعصري

 واالبتسامة، واحتضانه،  للطفل التصفيق)مثل املعنوي لتعزيزا

 يف  الواضح االثر هلا كان والتي( ،  بطل يا و،  شاطر وكلمة،

 بتكراره بنجاح النشاط اداء عىل وحثهم االطفال تشجيع

 قدرات زيادة يف دافعا شكل مما االخرى تلو املرة وتنفيذه

 يف النجاح قحتقي بغرض مهاراهتم استخدام عىل االطفال

 تلقيه عند الطفل يداخل الذي والفرح الرسور بجانب االداء

 وهنا ، صحيح وسلوك ناجح اداء كل بعد اليه املحبب املعزز

 تكرار لزيادة طريقة افضل ان اىلBorba  (2001 )  تؤكد

 عدم وباملقابل. بتعزيزه هي االطفال عند الصحيح السلوك

 هذه خالل همة، ومنامل يف فشله عند التعزيز عىل احلصول

 استخدام عىل الطفل تعليم أمكن والتكرارات املحاوالت

 الصدد هذا اليومية، ويف حياته يف واستغالهلا الذاتية مهاراته

 التعزيز ان اىل( 2000) الطالب عن ( نقال2011يشري شلش )

 واملهارات الفعاليات تثبيت او لتقوية تستعمل نفسية، عملية "

 ظهورها ثم ومن انتقائها معدل فيزداد هاغري عىل تسود بحيث

 . املشاهبة املواقف يف

 يف وفعال واضح اثر( والتقليد النمذجة)  لتقنية كان كام   

 طبيعة الطفل ادراك خالل من للطفل احلياتية املهارات تطوير

 منه واملطلوب امامه املعروض النموذج بني واملفاهيم العالقة

 فقد، النموذج هلذا املعزز عىل احلصول يف ذلك وعالقة تنفيذه

 استخدام من متكينه يف الطفل مداخل حتسني اىل ذلك ادى

 تعليم ان اىل Borba  (2001) تشري اذ اليومية حياته يف قدراته

 االشخاص تقديم خالل من يكون اجليدة السلوكيات االطفال

 منذ الطفل تربية عند كأنموذج السلوكيات هذه منهم املقربني

 مشاهدة حمطة يف خصوصا واضحا هذا ظهر قدو، الصغر

 عرض خالل من النمذجة تقنية عىل اعتمدت التي الفيديو

 احلياتية الرضوريات من العديد لتتناو متنوعة فيديو افالم

 صحيحة وخطوات وقواعد وأساليب التوحد طيف لطفل

 النموذج عرض بإتباع له اليومية احلياتية االعامل لبعض

 النموذج مع والتواصل لصحيحةا واخلطوات الصحيح

 واملصحوب اخلاصة االطفال معلمة بمساعدة املعروض

ما  مع هذا تطابق وقدBorba  (2001 ) قبلها من باإلرشاد

 وتأهيل تدريب نجاح عوامل من ان( 2000) سليامن هأكد

 قدراته لتنمية للحواس مثرية وسائل استخدام الذايت الطفل

 عىل املعتمدة والبرصية عيةالسم الوسائل استخدام خالل من

 او كالتلفزيون، اللمس او السمع او البرص حواس اثارة

 تشري اذ (.2000،سليامن) ." التعليمية االجهزة او الفيديو

 التوحد طيف أطفال لدى ان اىل (2013) القصريى

 احلاسة طريق عن املعلومات الستقبال والقابلية االستعداد

 السمعية، احلاسة من بدال ةلفظي بتعليامت مقرتنة البرصية

 واإلشكال الصور مثل املرئية الوسائل من يستفاد لذلك

 .االطفال هؤالء مع تعليمية كوسيلة الفيديو وأفالم املرسومة

 واالعتناء االسنان تفريش طريقة)  االفالم هذه تناولت ما ففي

 الوجه غسل طريقة، اليدين لغسل الصحيحة اخلطوات،  هبا

، املرآه امام الشعر متشيط،  الطعام لتناول حةالصحي الطريقة،

 ممارسة،  الصباح يف النهوض عند وعملها اخلطوات حتديد

 صور)  والصور تالبوسرتا وتناولت(  الرياضية االنشطة

 االماكن تظهر صور،  الكتب رفوف لرتتيب متسلسلة

 عىل فوائدها وبيان لفواكه صور،  االشياء لوضع املخصصة

 وجتميع لعبهم كيفية تبني ألطفال وروص،  الطفل صحة

 وقد(، املخصصة بأماكنها اللعب من االنتهاء بعد العاهبم

 وبمصاحبة االطفال قبل من العميل التطبيق مع ذلك جرى
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 اىل Howlin (1988) يشري ذلك ويف، اخلاصة االطفال معلمة

 عىل كثرية اجيابيات التوحد طيف ألطفال العميل للتدريب ان"

 تكيفهم اىل ذلك يؤدي حيث هلم واالجتامعية نفسيةال النواحي

 وتوجهيهم وتعليمهم تدربيهم تم ما اذا واجتامعيا نفسيا

 من العديد مع بحثنا اتفق وقد .االكمل الوجه عىل وتأهيلهم

 التقنيات هذه مثل استخدام امهية اكدت التي البحوث

(  ظةواملالح والتلقني، والتقليد، والنمذجة االجيايب، التعزيز)

  ومناهجها السلوكي العالج برامج يف

 افراد بني املقارنة خالل ومن( 3) جدول ومن      

 القياسني يف الضابطة املجموعة وافراد التجريبية املجموعة

 املهارات مستوى يف حتسن حدوث النتائج اظهرت البعديني

 املنهج اثر عىل دلل مما،   التجريبية املجموعة ألفراد احلياتية

 خفيف التوحد طيف ألطفال تطويرها يف  احلركي لوكيالس

 واالجراءات االسس ضوء يف تفسريه يمكن والذي،  الشدة

 واإلرشادات املنهج بناء يف الباحثان اعتمدها التي واالليات

 ممارسة عند هبا االطفال يزود التي املنهج نشاطات رافقت التي

 مالحظة) من  املنهج انشطة يف املستخدمة والتقنيات نشاط كل

 ،فديو افالم،  صور، تلقني، تكرار، وتقليد ةونموذج ،تعزيز،

 السلوكي العالج يف االجيايب ودورها(،االستجابة تكلفة

 نتائج مع لتتفق بحثنا نتائج جاءت اذ التوحد طيف ألطفال

 (2004، جميد) Churchill & Conlter(1997) ةدراس

  النمذجة تقنية عىل احلركي السلوكي املنهج اعتامد وكذلك

 من للطفل الرضورية احلياتية املهارات عىل االطفال وتدريب

 اطفال عمر من اطفال وصور ديويالف افالم عرض خالل

، الوجه غسل)مهارة مثل احلياتية باألعامل يقومون العينة

 اليدين وغسل،  اخلارجي باملظهر واالعتناء،  االسنان وتفريش

 خالل من الصحي الغذاء اىل االطفال ارشاد اىل باإلضافة( 

 مصحوبة فديو وافالم،  الصحي والطعام،  للفواكه صور)

 الصحيحة العادات تناولت صور وكذلك(  هلم حمببة بأناشيد

 االدوات واسامء، واملالبس،  االشياء وترتيب املأكل)  يف

 توجيه بني املحطة هذه مجعت فقد( ، واستعامالهتا واماكنها

 اليومية واحتياجاته حياته يف الرضورية ءلألشيا الطفل انتباه

 فيها يتواجد وما وحميطه لبيئته ادراكه وبني بذلك القيام وكيفية

 وهنا،  الصحيح بشكلها االدوات استعامل وكيفية اشياء من

 املهارات تعليم يف االمهية من ان اىل( 2001)سليامن  يشري

 نتائج عىل الطفل يطلع ان وجوب" التوحد طيف ألطفال

 ويدرك، تقدمه مدى يعرف حتى التعلم موقف يف استجابته

 يرشده الذي املعلم بمساعدة او بنفسه ويصححها، اخطاءه

 ذلك من التأكد تم وقد، بنفسه املواقف مواجهة عىل ويشجعه

 يف شاهدوه الذي السلوك وتكرار بأداء االطفال قيام خالل من

 سلوكيات نامذج مع تفاعلهم وكذلك، وتكراره ديويالف افالم

 هذا ويف .الصور ويف ديويالف افالم يف عرضت التي االطفال

 بعملية االهتامم " رضورة اىل( 2012) احليل يشري املجال

 اىل مبارش بشكل الصحيح والتلقني والنمذجة الوسائل تقديم

 النشاط نوع تالئم والتي املوسيقى السيام التوحد طيف طفل

 .احلركة او

 

   بالتوصير االستنترجر 

  االستنترجر 

 يمكن الباحثان اليها توصل التي النتائج خالل من 

  االتية: االستنتاجات استخالص

 وفق عىل صمم احلركي الذي السلوكي املنهج نإ  -1

 تطوير يف الواضح االثر له كان العلمية والرشوط االسس

 الشدة خفيف التوحد طيف ألطفال اجلسم اجزاء تعيني

 والبعدية القبلية القياسات يف الفروق بداللة ذلك ويظهر

 . التجريبية للمجموعة

 املهارات تطوير يف املستخدم للمنهج فاعلية هناك  -2

 ذلك ويظهر ، الشدة خفيف التوحد طيف ألطفال احلياتية
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 للمجموعة والبعدية القبلية القياسات يف الفروق بداللة

 . التجريبية

 نهجامل يف املستخدمة والتفاعلية احلركية االنشطة  -3

 التوحد طيف اطفال اعامر مع تناسبت والتي اجلمعي العالجي

 شعورا ولدت واملعرفية البدنية وقدراهتم الشدة خفيف

 االهداف حتقيق يف قويا دافعا لدهيم شكل والتحدي باإلثارة

 . املطلوبة

 قبل من املصمم احلياتية املهارات مقياس ان  -4

 .أجله من وضع ما قياس عىل قادر الباحثان

 

  لتوصير ا

 ، الدراسة نتائج من املستخلصة االستنتاجات اىل استنادا 

 :  يأيت بام الباحثان يويص
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 أ.دالل حممد العامرية 

 وزارة الرتبية والتعليم

 د. كاشف زايد نايف

 أستاذ مشارك، كلية الرتبية،

 جامعة السلطان قابوس 

 د. بدرية اهلدابية 

 ، كلية الرتبية، أستاذ مساعد

 جامعة السلطان قابوس

 

 (م1/5/2019م  ؛   وقبل للنرش يف 25/12/2018)قدم للنرش يف  

 

 .األحداث اجلانحني، التوافق النفيس الكلامت املفتاحية:

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل أثر برنامج تروحيي ريايض مقرتح عىل التوافق النفيس  :الدراسةملخص 

 اده األربعة) الشخيص، االجتامعي، األرسي، االنفعايل( لدى األحداث اجلانحني يف سلطنة ُعامن.العام  بأبع

تكونت عينة الدراسة من األحداث اجلانحني املودعني بدار إصالح األحداث يف سلطنة ُعامن، البالغ عددهم 

 والبعدي ملجووعة رجريبية حدثًا جانحًا، واستخدم الباحثون املنهج التجريبي من خالل القياسني القبيل 26

واحدة. وقد أشارت نتائج الدراسة إىل التأثري اإلجيايب للربنامج الرتوحيي الريايض املقرتح عىل التوافق 

النفيس العام بأبعاده األربعة. وعليه يويص الباحثون بتطبيق الربنامج الرتوحيي الريايض يف هذه الدراسة ملا له 

لتوافق النفيس العام بأبعاده املختلفة لألحداث اجلانحني بدار إصالح األحداث من تأثري إجيايب عىل حتقيق ا

 .يف سلطنة ُعامن

 

  

 (هـ1442/م2021، جامعة امللك سعود، الرياض )67 -41، ص ص 2ع، 5م، ياضة والرتبية البدنيةعلوم الرجملة 
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Abstract: This study aims at identifying the impact of a proposed sport recreational program on the 
four dimensions (personal, social, family and emotional) of the psychological adjustment of juvenile 
delinquents in  the Sultanate of Oman. 
 The study sample consisted of 26 juvenile delinquents at the Juvenile Correction Home in Sultanate 
of Oman. The researchers used the experimental approach for the pre- and post-measurements for one 
experimental group.The findings of the study revealed a positive effect of the proposed sport 
recreational program on the four dimensions of the psychological adjustment of juvenile delinquents 
in the Sultanate of Oman. The researchers recommends the application of the sport recreational 
program of this study as it has some positive effects on achieving the psychological adjustment of 
juvenile delinquents at the Juvenile Correction Home in the Sultanate of Oman. 
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                                                 املقدمة

تعد الثروة البرشية من أهم مصادر الثروات وأثونها 

بالنسبة ألّي أمة، حيث يقاس مدى تقدم األمم بام متلكه من 

ثروات برشية جيدة اإلعداد وعالية الكفاءات، حيث حتتل 

ىل مستوى العامل املوارد البرشية املرتبة األساسية يف االهتامم ع

املعارص بأعتبارها أهم عنرص من عنارص التنوية، واالهتامم 

باملوارد البرشية ورعايتها يعد اهم ظاهرة تشغل بال املسئولني 

بالدول املتقدمة والنامية عىل السواء يف وقتنا احلارض، ويرجع 

ية متثل عنرص مهاًم من عنارص ذلك إىل كون املوارد البرش

 نتاج.اإل

لكل بيئة من البيئات أو جمتوع من املجتوعات العديد وإن  

من العقبات واملشكالت التي تعيق تقدمه وازدهاره، كام أن 

هناك بعض املشكالت املشرتكة بني بلدان العامل كافة، ومن 

بينها مشكلة األحداث اجلانحني حيث إن هذه املشكلة قد 

تكون من بني أخطر املشكالت والقضايا التي تواجه 

جتوعات احلديثة فكثري من وسائل اإلعالم كالصحافة امل

واإلذاعة والتلفزيون تنقل آالف التقارير عن الشباب 

واملراهقني الذين يعانون من سوء السلوك ويرتكبون 

انحرافات ترتاوح ما بني اهلرب من البيت إىل جرائم القتل. 

 (.2014)البكري، 

 ىتارخيها وحت نسانية قاطبة، منذ بدءتعاين املجتوعات اإلو

والشباب عن  بعض األحداث جنوحاليوم، من ظاهرة 

حيان، يلحق هذا القوانني والقيم السائدة. ويف كثري من األ

اجلنوح أرضارًا جسيوة بالنظم االجتامعية واالقتصادية 

حداث أعىل اعتبار أن ، والثقافية السائدة يف تلك املجتوعات

ي تتطلع إليه يف حتقيق اليوم هم بناة الغد وأمل املستقبل الذ

آماهلا وأهدافها املنشودة. ومن أجل ذلك، فقد كرست 

املجتوعات كل ما تستطيع من جهد وطاقة لتوفري الرعاية 

والظروف املالئوة من الناحية اجلسدية والنفسية والثقافية لنوو 

) الوقاية  للوبدأ القائل: تطبيقاً  معافً  األحداث فيها نووًا سليامً 

 (.2004.    ) الزهراين، عالج(خري من ال

 عىل كربى حتوالت اخلليجي العريب املجتوعوقد شهد 

 ما النفطية الطفرة بفضل؛ والعورانية املستويات االقتصادية

 ومعايري ضوابطله  تقليدي جمتوع الرسيع من االنتقال إىل أدى

 وصوالً  ،العامل اخلارجي عىل واالنفتاح الوفرة أولية، إىل جمتوع

 هنضةمع  رعمتسا وبشكل تفاعالت العوملة بؤرة يف ولهدخ إىل

والصحة  الرفاه ديصع عىل احلياة لنوعية وارتقاء كربى عورانية

ولقد كان نصيب الطفولة كبرياً  ،جلويع أفراد املجتوع والتعليم

 رعاية أصبحت، ود الصحة والتعليم والرعايةيجدًا عىل صع

 الرتبية فروع نم مستقالً  فرعاً  تشّكل األحداث اجلانحني

 والشهادات، والتدريب، الدراسة حيث من املعروفة اخلاصة

هذا يعد من أبرز جوانب التطوير و .الوظيفي والتوصيف

 هذا ضون ويتعنيالذي تسعى إليه دول املجلس لتحقيقه، 

 تعيد بحيث الرعاية برامج يف نوعيةة نقل إحداث ذاته اإلطار

النواحي  عىل ليس همتكين خالل من اجلانح حدثلل تأهيالً 

 النفيس التوكني صعيد عىل وإنام وحدها واملهنية التعليوية

 بوجرد يكتفي ال والسلوكي، بحيث واالجتامعي والشخيص

 الذات إدارة جدارةب يكتسب وإنام اجلانح السلوك عن اإلقالع

 مستقبله بناء عىل قادراً  مواطناً  منه رجعل التي احلياة ومهارات

. وحتصينه تنويته يف نشطاً  ومشاركاً  عهجمتو إىل ومنتوياً 

 (.2010)حجازي، 

 النوو حتقيق يف دور الرتبوي الريايض لنشاطا وامرسةولل

 والنفسية والعقلية البدنية النواحي مجيع والسوي، من املتوازن

 من املنضبط، وذلك غري السلوك تعديل وأيضاً  واالجتامعية،

، كام أن الرتوحيية الرياضية األنشطة برامج يف املشاركة خالل

 السامتتنوية وه وتطوير السلوك لتعديل ثوينة فرصة هناك

، الرياضية لألنشطة املامرسني عند بصورة إجيابية الشخصية

 الوسائل من وسيلة املختلفة بأنشطتها الرياضية املامرسة وتعترب
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 الذات عن الزائدة، والتعبري الطاقات عن التفريغ يف املهوة

، وقد أكدت الكثري واملتكاملة املتزنة الشخصية والوجود، وبناء

من الدراسات عىل دور األنشطة الرياضية الرتوحيية )عطية، 

2012.) 

وعند احلديث عن املجتوع العامين فإن شأنه شأن غريه من 

املجتوعات يعاين من ظاهرة جنوح األحداث وما تثريه من 

ة، األمر مشكالت اجتامعية واقتصادية ونفسية وتربوية وقانوني

الذي يستدعي رضورة اإلرساع ملواجهة هذه املشكلة التي باتت 

هتدد مستقبل األجيال اجلديدة؛ بحيث يتم احلفاظ عىل هذه الثروة 

البرشية من خالل استثامرها االستثامر اجليد الذي يعود عليها 

وعىل املجتوع بالنفع والفائدة، وال يكون ذلك إال عندما يكون 

 تكوين مفهوم وتصور سليم وإجيايب لذاته احلدث قادرًا عىل

وبالتايل تكون لديه القدرة عىل التكيف النفيس واالجتامعي الذي 

 (.2014هييئ له حياة نفسية متوازنة. )البكري، 

وقد أولت حكومة سلطنة عامن اهتاممًا كبريًا بقضايا 

املجتوع ومشكالته ودراسة ظواهره االجتامعية، بكل إجيابياهتا 

هتا، ويتضح ذلك من خالل االسرتاتيجيات العامة التي وسلبيا

تتبناها وزارة التنوية االجتامعية التي نص عليها النظام 

اخلاصة باملبادئ االجتامعية، عىل  12األسايس للدولة يف املادة 

أن تكفل الدولة للوواطن وأرسته املعونة يف حالة الطوارئ 

امن االجتامعي واملرض والعجز والشيخوخة وفقًا لنظام الض

للعول عىل تضامن املجتوع. )وزارة الشؤون القانونية،  

(. كام تنسجم مشكلة هذه الدراسة مع اهتامم اجلهات 2009

الرسوية يف السلطنة بوشكلة جنوح األحداث، التي متثلت 

( واخلاص 30/2008باملرسوم السلطاين السامي رقم )

 والعقوبات بإصدار قانون مساءلة األحداث من حيث التدابري

وختصيص حماكم خاصة ملحاكوة األحداث اجلانحني، 

وختصيص دار إلصالح األحداث اجلانحني بدالً من إيداعهم 

 (.2008يف السجن املركزي. )وزارة الشؤون القانونية،  

 مشكلة الدراسة 

عّد جنوح األحداث من املشكالت االجتامعية السلبية يُ 

نتيجة للوتغريات التي تعاين منها معظم املجتوعات؛ 

االقتصادية واالجتامعية والثقافية، والسلطنة كغريها من 

املجتوعات شهدت يف السنوات األخرية تزايد حاالت جنوح 

األحداث؛ وذلك من خالل مقارنة إحصائيات األحداث 

حيث بلغ  2015إىل 2014اجلانحني يف سلطنة ُعامن لعامي 

م 2014 عام حدثًا جانجًا يف 423عدد األحداث اجلانحني 

حدثًا جانحًا )وزارة  506م إىل 2015بينام بلغ عددهم يف عام 

(. وفـي إطار سعي وزارة 2015؛2014التنوية االجتامعية، 

التنوية االجتامعية نحو تطوير برامج خدماهتا يف خمتلف 

املجاالت السيام تلك املوجهة لألحداث، فقد تم إصدار 

 م السلطاين رقـمقانون مساءلة األحداث بووجب املرسو

وعليه فقد تـم إنشـاء دائـرة شـؤون  ،(2008/ 30)

األحداث باملديرية العامة للرعاية االجتامعية بووجب القرار 

.  وهتدف الدائرة إىل تأهيل (2008/ 100)  الـــوزاري رقم

األحداث املعرضني للجنوح واجلانحني وإعدادهم ورعايتهم 

لرتبية السليوة والعناية هبم وإجياد السبل الكفيلة لرتبيتهم ا

وتأهيلهم وتعليوهم وفق قدراهتم واستعداداهتم، ليتوكـن 

األحداث اجلانحيـن واملعرضني للجنوح مـن العـودة إىل 

املجتوـع كأفــراد أسوياء، ويقدم هلم من خالل دار اإلصالح 

ودار التوجيه برامج إلعادة تأهيلهم اجتامعيًا ونفسيًا وتعليويًا 

باإلضـافة إىل الرعاية الالحقة أي متابعـة احلـدث وصحيًا 

بعـد خروجـه مـن دار رعايـــة األحداث. ) وزارة التنوية 

 .(2014االجتامعية، 

وقد أظهرت أغلب الدراسات أن فئة األحداث اجلانحني 

يعانون من اضطرابات نفسية وشخصية: كتدين مفهوم الذات، 

ت نتائج الدراسة والتوتر، والقلق، واإلحباط، حيث أظهر

( أن اجلانحني يعانون من نقص 2010التي قام هبا الفيومي )
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شديد يف إشباع بعض احلاجات النفسية كلوم الذات ، ونقص 

يف مفهوم الذات وأكدت العديد من الدراسات هذه النتائج 

 (.2002كدراسة قويدري )

وبام أن املهوة الرئيسة لربامج رعاية األحداث اجلانحني يف 

الرعاية هي تعديل سلوكهم ودعم توافقهم النفيس دور 

واالجتامعي عرب استخدام العديد من االسرتاتيجيات، وحيث 

إنه لوحظ أن دار إصالح األحداث ال تويل القدر الكايف من 

االهتامم بالربامج الرياضية التي من املوكن أن تلعب دورًا يف 

ه العديد من حتقيق التوافق النفيس، وذلك وفقًا ملا توصلت إلي

 ,Davis) وبانكس وستوِوب ( وديفيز2003دراسات عسكر )

Banks & Stope, 2002( وقويدري )فقد برزت 2002 ،)

احلاجة إىل إجراء هذه الدراسة التي هتدف إىل تقيص أثر برنامج 

تروحيي ريايض مقرتح لتحقيق التوافق النفيس العام بأبعاده 

 املختلفة لدى عينة هذه الدراسة.

 

 اف الدراسة أهد

 هدفت هذه الدراسة إىل :

تقيص أثر الربنامج الرتوحيي الريايض املقرتح يف  -1

 حتقيق التوافق النفيس العام لدى فئة األحداث اجلانحني.

التعرف عىل أثر الربنامج الرتوحيي الريايض  -2

املقرتح يف حتقيق التوافق الشخيص لدى فئة األحداث 

 اجلانحني.

الرتوحيي الريايض املقرتح  التعرف عىل أثر الربنامج -3

 يف حتقيق التوافق االجتامعي لدى فئة األحداث اجلانحني.

التعرف عىل أثر الربنامج الرتوحيي الريايض املقرتح  -4

 يف حتقيق التوافق األرسي لدى فئة األحداث اجلانحني.

التعرف عىل أثر الربنامج الرتوحيي الريايض   -5

دى فئة األحداث املقرتح يف حتقيق التوافق االنفعايل ل

 اجلانحني.

 الدراسة فرضيات

 توىـــعند مس توجد فروق ذات داللة إحصائية -1

=α 0,05  القياس البعدي لصالح والقبيل  القياسنيبني

 التوافق النفيس العام لدى األحداث اجلانحني.البعدي يف 

عند مستوى  توجد فروق ذات داللة إحصائية -2

=α 0,05  القياس لصالح  البعديوالقبيل  القياسنيبني

الُبعد الشخيص ملقياس التوافق النفيس لدى البعدي يف 

 األحداث اجلانحني.

 α=عند مستوى  توجد فروق ذات داللة إحصائية -3

البعدي يف القياس البعدي لصالح والقبيل  القياسنيبني  0,05

الُبعد االجتامعي ملقياس التوافق النفيس لدى األحداث 

 اجلانحني.

 α=عند مستوى  لة إحصائيةتوجد فروق ذات دال -4

البعدي يف القياس البعدي لصالح والقبيل  القياسنيبني  0,05

الُبعد األرسي ملقياس التوافق النفيس لدى األحداث 

 اجلانحني.

 α= عند مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية  -5

البعدي يف القياس البعدي لصالح والقبيل  القياسنيبني  0,05

قياس التوافق النفيس لدى األحداث الُبعد االنفعايل مل

 .اجلانحني

 

 الدراسات املرتبطة

رف تأثري 2014أجرت عبدالرمحن، . دراسة هدفت تعُّ

برنامج مسابقات ألعاب القوى لألطفال عىل مستوى السلوك 

رف العالقة بني السلوك العدواين  ومستوى اللياقة البدنية، و تعُّ

انحات. وقد تم ومستوى اللياقة البدنية لدى احلدثات اجل

اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية من احلدثات اجلانحات 

والاليت مر عليهن مدة ال تقل عن سنة داخل املؤسسة وبلغ 

سنه،  12 - 10 فتاة ملن ترتاوح أعامرهن ما بني 51 عددهن
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ومن أهم النتائج التي توصلت هلا الدراسة أن استخدام 

ألطفال يؤثر تأثريًا إجيابيًا عىل برنامج مسابقات ألعاب القوى ل

السلوك العدواين لدى احلدثات اجلانحات كام يؤثر إجيابيًا عىل 

مستوى اللياقة البدنية، كام توجد عالقة ارتباطية إجيابية بني 

السلوك العدواين ومستوى اللياقة البدنية لدى احلدثات 

 اجلانحات.

 دور النشاط "بعنوان دراسة  .2013كام قام حسني،

الريايض الرتوحيي يف حتقيق التكيف االجتامعي لدى 

رف الدور الذي يلعبه هدفت  "اجلانحني الدراسة إىل تعُّ

النشاط الريايض الرتوحيي لدى فئة مهوة يف املجتوع وما يوفره 

هذا النشاط من فرص طيبة لنوو الشخصية اإلنسانية للفرد، 

جانحًا نصفهم ممارسون  40وتكونت عينة الدراسة من

للنشاط الريايض الرتوحيي داخل مركز إعادة الرتبية، 

واستخدم الباحث املنهج الوصفي، ومن أهم النتائج التي 

توصلت إليها الدراسة أن للنشاط الريايض الرتوحيي دوراً 

كبريًا يف حتقيق التكيف االجتامعي لدى اجلانحني إذ يعترب 

املحرومة  النشاط الريايض ملجأ تربويًا وترفيهيًا هلذه الفئة

 ويشعرهم بإنسانيتهم ووجودهم يف املجتوع.

. دراسة استخدم من خالهلا Martinez 2012,وقام مارتينز،

الربامج الرياضية ملنع نكوص األحداث اجلانحني إىل اجلنوح 

مرة أخرى، حيث هدفت دراسته إىل تقييم فاعلية الربامج 

م الرياضية كأداة خلفض العدوان واالكتئاب وزيادة مفهو

الذات ملنع نكوص األحداث اجلانحني للجنوح، وقد 

استهدف الربنامج املقرتح فئة املراهقني الذين ترتاوح أعامرهم 

سنة، حيث قام الباحث بتعيني عينة عشوائية من  17-13بني 

حدث جانح يف مقاطعة لوس أنجلوس، كام أن الربنامج  100

ة الريايض الذي وضعه الباحث استغرق تطبيقه عىل عين

الدراسة فرتة تسعة أشهر، بحيث يقدم من خالل ذلك 

الربنامج أنشطة رياضية ترفيهية إىل جانب اخلدمات العالجية 

التي هيدف من خالهلا إىل حتسني األداء النفيس لدى األحداث 

اجلانحني، وقد أشارت الدراسة يف نتائجها إىل أن للياقة البدنية 

لإلنسان ما يعني إمكانية اعتبار تأثريًا إجيابيًا عىل األداء النفيس 

 هذا الربنامج الريايض أداة إلعادة تأهيل األحداث اجلانحني.

 ,Taylor & Turekيف حني هدفت دراسة تايلور وتوريك، 

رف تأثري املشاركة الرياضية عىل التكيف املدريس 2010 . إىل تعُّ

واحرتام الذات، واستخدام املواد املخدرة مثل) املارجيونا، 

مراهقة من  1976كحول(، وقد تكونت عينة الدراسة من وال

املناطق الريفية واملناطق احلرضية من أصل أفريقي، ومن أهم 

النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن املشاركة الرياضية تعزز 

التكيف املدريس وتعزز احرتام املراهق لذاته وذلك نتيجة 

ية، أما بالنسبة للقبول االجتامعي وزيادة الكفاءة االجتامع

للوضع االجتامعي والتفاعالت االجتامعية اإلجيابية بني 

األشخاص فقد كان للوشاركة يف األنشطة الرياضية دور كبري 

يف تعزيزها كام أن هلا دورًا يف تعزيز الذات واحرتامها ، وأن 

املشاركة الرياضية تساعد عىل الوقاية من استعامل املواد 

قارنة بني املناطق األكثر انتشارًا من املخدرة، ومن خالل امل

حيث استخدام املواد املخدرة توصلت الدراسة إىل أن املناطق 

 الريفية هي األكثر انتشارًا.

 

 منهجية الدراسة وإجراءاهتا

الدراسة عىل املنهج التجريبي  اعتودت :منهج الدراسة

 .لتحقيق أهدافها

 تكون جمتوع الدراسة عىل مجيع  جمتمع الدراسة:

األحداث اجلانحني املودعني بدار اإلصالح التابعة لوزارة 

التنوية االجتامعية بالسجن املركزي يف سلطنة ُعامن، الذين 

 26سنة والبالغ عددهم  17-11ترتاوح أعامرهم ما بني

 حدثًا جانحًا. 

 



   47                                           أثر برنامج تروحيي ريايض مقرتح عىل التوافق النفيس العام لدى األحداث اجلانحني يف سلطنة ُعامن

 

 عينة الدراسةخصائص 

إّن حتديد عينة الدراسة عولية أساسية تستحق االهتامم 

عرف عىل عنارصه وخصائصه، وتتكون عينة حيث جيب الت

الدراسة من مجيع األحداث اجلانحني املودعني يف دار إصالح 

 26األحداث يف حمافظة الداخلية بوالية سامئل، وبلغ عددهم 

 حدثًا جانحًا.

 

 .توزيع أفراد عينة الدراسة حسب السن (. 1)اجلدول 

 النسبة التكرار السن

11 1 3,85% 

14 1 3,85% 

15 4 15,38% 

16 8 30,80% 

17 12 46,15% 

 %100 26 املجووع

 

بأن أفراد عينة الدراسة ترتاوح  1يتضح من اجلدول 

سنة، كام يتبني بأّن غالبية أفراد العينة 17سنة و 11أعامرهم بني 

 %.46,15سنة وذلك بنسبة  17أعامرهم 

 

 أدوات الدراسة 

 يت:تم استخدام أدوات الدراسة وهي عىل النحو اآل

 عام: مقياس التوافق النفيس الأوالا 

بعد االطالع ومراجعة األدب النظري والدراسات 

والبحوث املرتبطة بالتوافق النفيس تم بناء هذا املقياس من 

(؛ 1986(؛ رسي)2012خالل االستفادة من بركات )

(؛ وقد تم حتديد أهم 2003(؛ وعسكر )2014والشبيل )

 لعام لعينة هذه الدراسة؛ وهي:أبعاد مفهوم التوافق النفيس ا

مدى إشباع الفرد ُبعد التوافق الشخيص ويعني:  -1

تقبله لذاته وفهوه لذاته فهاًم واقعيًا، وحلاجاته النفسية، 

قدرته عىل اختاذ ولية، ؤوحتوله املسوثقته بنفسه، وواحرتامها، 

( فقرة 14، ويشول هذا املحور )حل مشكالتهوالقرار، 

 -12-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1أرقامها 

13- 14 . 

ستوتاع الفرد ا ويعني: ُبعد التوافق االجتامعي  -2

بعالقات اجتامعية محيوة تتصف باالحرتام والتقدير والعطاء 

املتبادل التي تشبع حاجاته االجتامعية، ومشاركته باألنشطة 

، والتكيف االجتامعي االجتامعية، وتقبله لثقافة جمتوعه

 -18 -17 -16 -15( أرقامها فقرة 14حور )ويشول هذا امل

19-20- 21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28. 

تكوين عالقات ٌبعد التوافق األرسي ويعني:   -3

رسة أساسها املحبة والتفاهم واالحرتام منسجوة مع أفراد األ

نه جزء من العائلة وله القدرة أو، والشعور بالطوأنينةوالثقة 

، ويشول هذا املحور القة باألرسةعىل إنجاز املهام ذات الع

 -35 -34 -33 -32 -31 -30 -29( أرقامها فقرة 14)

36- 37- 38- 39- 40- 41- 42. 

لسيطرة عىل ُبعد التوافق االنفعايل ويعني: ا  -4

االنفعاالت واستوتاعه بحياة خالية من التوترات والرصاعات 

، والشعور بالطوأنينة والتكيف الشخيص واألمراض النفسية

 -46-45 -44 -43( أرقامها فقرة 14يشول هذا املحور )و

47- 48- 49- 50- 51- 52- 53- 54- 55- 56. 

بتحديد أهم أبعاد  الباحثونقام  عىل ما سبق فقدوبناء  

اخلاصة بكل  الفقرات، ووضع جمووعة من النفيس التوافق

ومالءمتها  الفقراتُبعد، مع مراعاة وضوح هذه 

ية واملعرفية واالجتامعية للفئة للخصائص العقلية والنفس

ستفادة من العورية التي تطبق عليها الدراسة، كام تم اال

واإلرشاد  واالجتامع، وجهات نظر املختصني يف علم النفس

، وقد مر بناء هذا املقياس بوجووعة من النفيس والرتبوي

ه الصورة اخلطوات التي أسفرت يف النهاية إىل ظهوره هبذ

 النهائية.
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 عاممقياس التوافق النفيس الخطوات بناء : ثانياا 

  حتديد الفقرات -1

فقرة تنتوي كل مخسة عرش فقرة إىل ُبعد من  60تم اختيار

األبعاد األربعة، كام اعتود الباحثون يف اختيار الفقرات عىل 

اخلربة العلوية واالطالع عىل املقاييس املستخدمة يف دراسات 

بشكٍل عام عىل  وبحوث سابقة طبقت عىل فئة املراهقني

األحداث اجلانحني بشكل خاص، وعىل آراء األساتذة 

واملختصني، وتعديلها بام يناسب املواقف املطلوبة، حيث تم 

الذي يتألف من  "ليكرت اخلاميس"اإلجابة عنها بوقياس 

بدائل االستجابة اآلتية: موافق، موافق متامًا، غري متأكد، غري 

 موافق، غري موافق متامًا.

ملقياس بصورته األولية قبل التحكيم عىل فئة عرض ا -2

  عمرية مماثلة للفئة املستهدفة

بعد اختيار الفقرات املكونة للوقياس، تم عرضها عىل 

جمووعة طالب من مدرسة صالح بن املتوكل للتعليم األسايس 

 2016/ 11/ 21بوالية سامئل يف حمافظة الداخلية بتاريخ 

وذلك من خالل قراءة  سنة، 17 -11ترتاوح أعامرهم بني 

الفقرات، هبدف التأكد من وضوح الصياغة وحتديد أي 

 3غووض يف الفقرات ومناسبتها للفئة العورية. وامللحق 

 يوضح املقياس الذي تم عرضه عىل هذه الفئة قبل التحكيم.

عرض املقياس عىل املختصني يف الرتبية وعلم النفس  -3

  واإلرشاد النفيس والرتبوي واالجتامع

عرض الفقرات املكونة للوقياس عىل املختصني يف  تم

جمال علم النفس، واإلرشاد النفيس والرتبوي، واالجتامع 

من جامعات خمتلفة يف سلطنة عامن وجامعات من دول 

يوضح قائوة بأسامء أعضاء جلنة  4اخلليج، وامللحق 

التحكيم، الذين طلب منهم إبداء الرأي حول مدى مناسبة 

ومدى مناسبتها ألفراد العينة من حيث املقياس للهدف، 

العور الزمني والعقيل، ومدى وضوح صياغتها اللغوية 

املقياس الذي  5بالنسبة للفئة املستهدفة. ويوضح امللحق 

 تم عرضه للوحكوني.

  املقياس يف صيغته النهائية -4

بعد االطالع عىل آراء املحكوني، تم إجراء التعديالت 

% فأكثر، وقد تم 92ع نسبته وفقًا لرأي األغلبية وإمجا

ترتيب الفقرات يف املقياس بشكل عشوائي تبعاً لكل ُبعد، 

باإلضافة إىل آلية تصحيحها ) بعض الفقرات ذات درجات 

 55، و39، و26، و13عكسية(، وتم حذف الفقرات 

. وإضافة فقرة أخرى يف البُعد االنفعايل. ويوضح 57و

ابقة )املقياس املقياس بعد حذف الفقرات الس 6امللحق 

بصيغته النهائية(، الذي تم عرضه عىل العينة االستطالعية 

 لقياس ثباته.

  عرض املقياس عىل عينة استطالعية -5

نظرًا لقلة عدد األحداث اجلانحني يف دار إصالح 

األحداث، تم االكتفاء بعينة استطالعية من األحداث غري 

د من طالب مدرسة أمح 2016/ 12/ 18اجلانحني بتاريخ 

بن النظر للتعليم األسايس بوالية سامئل يف حمافظة الداخلية 

سنة، وتم  17و11طالبًا ترتاوح أعامرهم بني  30قوامها 

تطبيق املقياس بشكل فردي لكل طالب، وكان اهلدف من هذا 

 العرض تعّرف:

الوقت املستغرق يف تطبيق املقياس: حيث تبني أن  -1

 15لب يرتاوح بني مدى الوقت املستغرق يف التطبيق لكل طا

 دقيقة. 20إىل 

 التأكد من وضوح التعليامت. -2

التأكد من وضوح الصياغة والكشف عن أي  -3

 غووض يف الفقرات.

إجياد اخلصائص السيكومرتية من صدق املقياس  -4

 وثباته.
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تطبيق املقياس عىل عينة الدراسة والتوصل إىل  -6

  النتائج والتوصيات

 صدق مقياس التوافق النفيس -أ

(  2016ق األداة عىل ضوء ما ذكره كامش ) يوصف صد 

بأنه درجة التقارب أو التباعد يف فقرات املقياس عن الصفة 

( بأنه التأكد من أّن 2000)Zikmundالتي تقيسها، وعرفها 

املقياس الذي تم استخدامه يقيس فعليًا ما ينبغي قياسه، 

ويقاس الصدق بعدة طرق، حيث استخدم الباحثون الصدق 

   -لقياس صدق مقياس التوافق النفيس :الظاهري 

 (الصدق الظاهريFace validity) 

لتحقيق الصدق الظاهري للوقياس قام الباحثون بعرض 

فقرات املقياس عىل املختصني يف جمال علم النفس، واإلرشاد 

النفيس والرتبوي، واالجتامع من جامعات خمتلفة يف سلطنة 

يوضح قائوة  4عامن وجامعات من دول اخلليج، وامللحق 

 بأسامء األعضاء واملحكوني وختصصاهتم العلوية.

 ثبات مقياس التوافق النفيس - ب

 قام الباحثون بالتأكد من ثبات املقياس باستخدام:

 (ثبات االتساق الداخيل Internal Consistency) 

حيث تم االستفادة من تطبيق املقياس عىل العينة 

حساب مؤرش الثبات،  طالبًا يف 30االستطالعية البالغ عددها 

 Cronbach's alphaوذلك باستخدام طريقة ألفا كرونباخ 

للحصول عىل معامالت الثبات للوقياس ككل وأبعاده، التي 

 .2يوضحها اجلدول 

 

 

 .للمقياس وأبعاده والدرجة الكلية له Cronbach's alphaمعامل الثبات ألفا كرونباخ   (. 2) جدول

 ألفاكرونباخ دد الفقراتع أرقام الفقرات األبعاد م

 0,74 14 14 -1 ُبعد التوافق الشخيص 1

 0,80 14 28 -15 ُبعد التوافق االجتامعي 2

 0,80 14 42 -29 ُبعد التوافق األرسي 3

 0,77 14 56 -43 ُبعد التوافق االنفعايل 4

 0,93 56 56 املجووع 5

 

نجد أّن معامل الثبات للوقياس  (2)ومن خالل اجلدول

وهي قيوة مقبولة تؤكد  0,93تخدام طريقة ألفا كرونباخ بلغ باس

االتساق الداخيل لدرجات املقياس، كام تراوحت قيم ثبات 

وتعترب أيضًا  80,0و 74,0درجات األبعاد الفرعية للوقياس بني 

 قياًم مقبولة تدل عىل االتساق الداخيل لدرجات األبعاد.

 

 قرتح الربنامج الرتوحيي الريايض امل: ثالثاا 

تم بناء الوحدات التدريبية للربنامج الرتوحيي الريايض 

املقرتح يف ضوء جمووعة من االعتبارات، والتي تتوثل يف 

 املحاور اآلتية:

قام الباحثون باالطالع عىل عدد من األدبيات  -

والدراسات السابقة واملراجع العلوية التي تناولت إعداد 

ص النفسية واالجتامعية الربامج  الرتوحيية الرياضية واخلصائ

التكريتي  ،(2005لفئة األحداث اجلانحني ومنها: إبراهيم )

 (،2009اخلوايل والشافعي ) (،2008جابر) (،2012)

(، النعيوي 2007(، املطريي )2009الصبان وعرايب)

(2011.) 

تم عرض الربنامج الرتوحيي الريايض املقرتح بصورته  -

صاص يف جماالت: الرتبية من اخلرباء ذوي االخت 9األولية عىل 

الرياضية ومناهج وأساليب تدريس الرتبية الرياضية 
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يوضح  7والتدريب الريايض واألنشطة الرياضية واملحلق

قائوة بأسامء أعضاء جلنة التحكيم، حيث طلب منهم إبداء 

املدة الزمنية للربنامج، الرأي يف الربنامج الريايض من حيث: 

اجلامعية للفئة املستهدفة، ومدى ومناسبة األلعاب واملسابقات 

حتقق اهلدف من خالل األنشطة املنفذة، وقد أمجع اخلرباء عىل 

مالءمة حمتوى الربنامج الرتوحيي الريايض واإلجراءات املتبعة 

يوضح نووذج لوحدة من وحدات  1وامللحق يف تطبيقه، 

 الربنامج الرتوحيي الريايض يف صورته النهائية.

عًا للوالحظات التي أبداها اخلرباء يف ويف ضوء ما سبق وتب

املجال الريايض قام الباحثون بوضع الربنامج الرتوحيي 

 الريايض كام يأيت:

 اخلطوات التنفيذية ملحتوى الربنامج الرتوحيي الريايض

تم حتديد حمتوى الربنامج الريايض املقرتح بناًء عىل 

لتنفيذ األهداف التي تم حتديدها والتي تم اإلشارة إليها، و

حمتوى الربنامج الرتوحيي الريايض اتبع الباحثون اخلطوات 

 اآلتية:

 أسبوعًا. 12تم تطبيق الربنامج  -1

 3يتكون الربنامج الرتوحيي الريايض املقرتح من  -2

 وحدات تدريبية.

وحدات  3عدد الوحدات التدريبية يف األسبوع  -3

 أسبوعيًا.

 دقيقة. 45زمن الوحدة التدريبية  -4

 135= 3 ×45دات يف األسبوع: إمجايل زمن الوح -5

 دقيقة.

 540= 4 ×135إمجايل زمن الوحدات يف الشهر:  -6

 دقيقة. 

 دقائق يف الوحدة. 5زمن اإلمحاء:  -7

 دقيقة. 35اجلزء الرئييس:  -8

دقائق يف الوحدة.  5زمن اجلزء اخلتامي أو التهدئة:  -9

التوزيع الزمني ألجزاء الوحدة التدريبية  3ويوضح اجلدول

 حيي الريايض املقرتح بالدقائق.للربنامج الرتو

 

 

 .التوزيع الزمني ألجزاء الوحدات التدريبية للربنامج الرتوحيي الريايض املقرتح بالدقائق والنسبة املئوية (. 3) جدول

 النسبة املئوية% يف الشهر بالدقيقة يف األسبوع بالدقيقة يف اليوم بالدقيقة أجزاء الوحدة

 %11 60 15 5 اإلمحاء

 %78 420 105 35 الرئييس اجلزء

 %11 60 15 5 اخلتام

 %100 540 135 45 املجووع

  

 الدراسة االستطالعية للربنامج الرتوحيي الريايض املقرتح:

قام الباحثون بإجراء دراسة استطالعية للربنامج الرتوحيي 

ملدة ثالثة  2016/ 12/ 27-25الريايض املقرتح يف الفرتة   

طالبًا من  20تدريبية( عىل عينة قوامها  وحدات 3أيام بواقع )

( ترتاوح أعامرهم بني 10-5مدرسة فنجا للتعليم األسايس)

سنة، الذين يوتلكون خصائص مشاهبة لعينة  17و11

 الدراسة، وذلك هبدف الكشف عن:

مدى صالحية األدوات واألجهزة املستخدمة  -

 للتأكد من عوامل األمن والسالمة.

امج الرتوحيي الريايض مدى مناسبة حمتوى الربن -

 املقرتح للعينة املامثلة لعينة الدراسة.

التوزيع األنسب للتورينات وتسلسلها يف الوحدة  -

 التدريبية الواحدة.

 توزيع األزمان املثالية ألجزاء الوحدة التدريبية. -
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الصعوبات التي قد تعرتض الباحث يف أثناء تنفيذ  -

 الربنامج.

العية عن مناسبة وقد أسفرت نتائج الدراسة االستط

حمتوى الربنامج الرتوحيي الريايض واألدوات املستخدمة يف 

 تنفيذه ألفراد العينة االستطالعية.

 

 تنفيذ حمتوى الربنامج  

سبق إجراء تنفيذ الربنامج الرتوحيي الريايض املقرتح 

بعض اخلطوات التوهيدية، التي متثلت يف عدة لقاءات مع 

نة استهدفت توفري فرص منفذين للربنامج وأفراد العي

التقارب، وخلق جو تسوده الثقة قبل تنفيذ الربنامج الرتوحيي 

الريايض املقرتح، وتم تنفيذ الربنامج الرتوحيي الريايض 

 املقرتح عىل عينة الدراسة وفق ثالث مراحل هي:

 مرحلة القياس القبيل (أ

 -28أجري القياس القبيل لعينة الدراسة من الفرتة 

لك باستخدام مقياس التوافق النفيس ، وذ29/12/2016

العام، وتم تنفيذ االختبار بشكل فردي لكل فرد من أفراد 

العينة، وذلك من خالل االلتقاء مع كل فرد، بحيث يقوم 

الفرد بقراءة الفقرات وتوضيح مفهوم الفقرة له ومن ثم تعطى 

له فرصة اختيار االستجابة املناسبة، أما بالنسبة لألفراد الذين 

يستطيعون القراءة فقد قام الباحثون بقراءة الفقرة وتوضيح  ال

مفهومها ومن ثم توضيح االستجابات له واختيار االستجابة 

 التي اختارها الفرد.

 

 مرحلة تطبيق الربنامج الرتوحيي الريايض (ب

قام الباحثون بتطبيق الربنامج الرتوحيي الريايض املقرتح 

إصالح األحداث بالفرتة  باالعتامد عىل مدريب الرياضة يف دار

، علاًم أن أيام 22/3/2017حتى تاريخ   1/1/2017من 

أسبوعًا،  12التطبيق هي األحد، اإلثنني، األربعاء وملدة 

وحدة  36وبذلك يكون عدد الوحدات التدريبية املنفذة فعلياً 

 تدريبية.

 مرحلة القياس البعديجـ(  

ريايض املقرتح بعد االنتهاء من تطبيق الربنامج الرتوحيي ال

قام الباحثون بإجراء القياسات البعدية يف الفرتة الواقعة بني 

لعينة الدراسة، وذلك  2017/  3/ 27و 2017/  3/ 23

باتباع الطريقة التي قامت بتنفيذها يف أثناء تطبيق القياس 

القبيل، وكانت نتائج القياس القبيل والبعدي عىل النحو املبني 

 يف الفصل الرابع.

 

 ار احلكم عىل درجة التوافق النفيسمعي

للحكم عىل درجة التوافق النفيس استخدم الباحثون 

املعيار اآليت ) املستند إىل قاعدة التقريب يف احلساب للحدود 

الفعلية للفئات( للحكم عىل نتائج الدراسة كام هو موضح يف 

 (.4) اجلدول

 

 .معيار احلكم عىل النتائج (. 4) 4جدول

 جة التوافق النفيسدر مدى الدرجة

 منخفض 2,49 -1

 متوسط 3,49 -2,50

 مرتفع 5 -3,50

 

 ومناقشة النتائجعرض 

 عرض نتائج الفرضية األوىل -1

توجد فروق ذات داللة  "نصت الفرضية عىل أنه: 

القبيل  القياسنيبني  α 0,05=عند مستوى  إحصائية

عام التوافق النفيس الالبعدي يف القياس البعدي لصالح و

تم حساب املتوسطات  ."لدى األحداث اجلانحني

احلسابية، واالنحرافات املعيارية، وتم استخدام اختبار 

للعينات املرتابطة لتقديرات أفراد عينة الدراسة  "ت"
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القبيل والبعدي،  ملستوى التوافق النفيس لدهيم يف القياسني

 (.5) كام هي موضحة يف اجلدول

 

 

 لتقديرات أفراد عينة الدراسة عىل مقياس التوافق النفيس يف القياسني "ت"سابية واالنحرافات املعيارية ودرجة التوافق واختباراملتوسطات احل (.5) جدول

 .(26القبيل والبعدي )ن= 

 م
ابعاد التوافق 

 النفيس

 القياس البعدي القياس القبيل
 "ت"قيمة 

 املحسوبة
 الداللة

اجتاه 

 الرتبة ع س الفروق
درجة 

 افقالتو
 الرتبة ع س

درجة 

 التوافق

 بعدي 0,001> ** 26,41 مرتفع 4 0,25 4,54 منخفض 2 0,43 2,25 التوافق الشخيص 1

 مرتفع 1 0,18 4,58 منخفض 3 0,53 2,18 االجتامعي التوافق 2
 

20,32** 
 بعدي 0,001>

 مرتفع 2 0,22 4,58 متوسط 1 0,55 2,80 األرسي التوافق 3
 

17,94** 
 ديبع 0,001>

 مرتفع 3 0,17 4,57 منخفض 4 0,40 2,04 التوافق االنفعايل 4
 

28,79** 
 بعدي 0,001>

 بعدي 0,001> **30,89 مرتفع = 0,14 4,57 منخفض = 0,36 2,32 األداة ككل 

 )α=0.01) الداللة مستوى عند إحصائياً  دالة** 

 

كل بلغ ك لألداة احلسايب املتوسطأّن ( 5) يبني اجلدول

 منخفضة توافق درجةوب 0,36 معياري حرافانب 2,32

كام أّن ُبعد  .القبيل القياس يف العينة أفراد تقديرات حسب

، 2,80التوافق األرسي احتل املرتبة األوىل بوتوسط حسايب 

، وبدرجة توافق متوسطة، تاله يف 0,55وانحراف معياري 

 2,25املرتبة الثانية ُبعد التوافق الشخيص بوتوسط حسايب 

ودرجة توافق منخفضة، تاله يف  0,43اف معياري وانحر

 2,18املرتبة الثالثة ُبعد التوافق االجتامعي بوتوسط حسايب 

، بينام جاء يف ودرجة توافق منخفضة 0,53وانحراف معياري 

 2,04املرتبة األخرية ُبعد التوافق االنفعايل بوتوسط حسايب 

لنسبة أما با ودرجة توافق منخفضة. 0,40وانحراف معياري 

لتقديراهتم يف القياس البعدي، فقد بلغ املتوسط احلسايب لألداة 

بدرجة توافق مرتفعة  0,14وانحراف معياري  4,57ككل 

. وأن ُبعد التوافق االجتامعي وقد احتل جلويع أبعاد املقياس

وانحراف معياري  4,58املرتبة األوىل بوتوسط حسايب 

توافق األرسي بوتوسط ، تاله يف املرتبة الثانية ُبعد ال0,18

، تاله يف املرتبة الثالثة 0,22وانحراف معياري  4,58حسايب 

وانحراف  4,57ُبعد التوافق االنفعايل بوتوسط حسايب 

، بينام جاء يف املرتبة األخرية ُبعد التوافق 0,17معياري 

 .0,25وانحراف معياري 4,54الشخيص بوتوسط حسايب 

ات داللة إحصائية وجود فروق ذ (5) كام يبني اجلدول

عند مجيع أبعاد املقياس، وذلك  0,001>عند مستوى الداللة 

البعدي، حيث كان مستوى التوافق النفيس القياس لصالح 

لدى أفراد العينة قبل الربنامج الرتوحيي الريايض بدرجة توافق 

، 0,36وانحراف معياري  2,32منخفضة بوتوسط حسايب 

لريايض جاء مستوى التوافق وبعد تطبيق الربنامج الرتوحيي ا

، 4,57النفيس بدرجة توافق مرتفعة، بوتوسط حسايب 

 . 0,14وانحراف معياري

 

  مناقشة  نتائج الفرضية األوىل-1

يعزو الباحثون حتسن مستوى التوافق النفيس لدى  

أفراد عينة الدراسة من خالل مالحظة الباحثني عند تطبيق 
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، إىل األلعاب اجلامعية الربنامج الرتوحيي الريايض املقرتح

التنافسية )كرة القدم، وكرة السلة، وكرة اليد، وكرة 

الطائرة(، التي تم تنفيذها بشكل مستور ومنتظم ومن 

خالل توزيع أفراد العينة عىل مجيع األنشطة، باإلضافة إىل 

وجود أساليب التعزيز املتنوعة، وخلق روح املرح والتعاون 

اب الصغرية كلعبة )التوريرات فيام بينهم عند تنفيذ األلع

املتتالية، ولعبة التخلص من الكرة، ولعبة الصياد، وغريها 

من األلعاب املنفذة(، التي اتاحت فرصة التعاون بني أفراد 

عينة الدراسة، واملرح والرسور، وااللتزام بالتعليامت من 

، واأللعاب األلعاب اجلامعية التنافسيةخالل تطبيق قوانني 

لعبة )سباق التتابع، ومناولة الكرات ولقفها، الصغرية ك

، وغريها من األلعاب املنفذة(، وتفريغ احلواجز جتيازوا

االنفعاالت والذي تم حتقيقه من خالل تنفيذ بعض 

األلعاب كلعبة )األلوان، ومترير الكرة باليدين، واحلجل 

بوصاحبة اإليقاع، واالنتقال من املوقع، وغريها من 

(، وعدم استخدام أدوات وأساليب ختالف األلعاب املنفذة

قواعد اللعبة إال يف إطار املسووح به، كام ساعدت يف تنوية 

الثقة بالنفس كلعبة )الدفاع باليدين، وكرة العوود، ورضب 

الكرة املرتدة، وركل الكرة فوق اهلدف( وتقبل اقرتاح 

الزمالء وخططهم لتحقيق الفوز، وعدم التهور واالنفعال 

األداء ويف أثناء ممارسة النشاط الريايض، وعدم يف تنفيذ 

اإلحباط عند خسارة الفريق، والسيطرة عىل مشاعر 

الغضب كلعبة) إيقاف الزجاجات اخلشبية وإيقافها، ومحاية 

الكنز، ونقل الكرات(، واإلرصار عىل بذل اجلهد والتعاون 

فيام بينهم من أجل حتقيق الفوز، وعدم معاقبة النفس من 

ئج األداء، ومراجعة تقييم األداء وتعّرف نواحي خالل نتا

القصور يف أثناء اإلخفاق يف األلعاب اجلامعية وذلك من 

أجل حتقيق الفوز يف املرات القادمة، كام يرى الباحثون أّن 

االهتامم باللعب النظيف ينوي الروح الرياضية، ما ينعكس 

عىل خفض السلوكيات غري املرغوب فيها ألفراد العينة، 

حيث يعد الربنامج جزءًا من اإلعداد النفيس ألفراد عينة 

الدراسة، وقد الحظ الباحثون أّن الربنامج قد أحدث 

تغريات إجيابية يف سلوك األفراد. وهذا ما يؤكده كل من 

 Plam et( وبامل وآخرون )2003( و عرار)2008ياسني )

al, 2005 )أن املامرسة الرياضية تؤدي إىل إحداث تعديالت ب

السلوك، فتفاعل األفراد فيام بينهم، وإقامة  جوهرية يف

احلوار والتواصل واملساندة كفريق واحد يؤدي إىل إحداث 

تغريات إجيابية يف مستوى توافقهم النفيس العام، فاشرتاك 

جمووعة من األحداث اجلانحني يف جو ودي دافئ آمن 

يسهل ويعزز من خفض السلوكيات غري املرغوب فيها 

اء واخلجل وجرح مشاعر اآلخرين عودًا، فيتعلم كاالنطو

احلدث اجلانح كيفية بناء عالقات حسنة مع اآلخرين، 

وكيف يوكنه أن حيدد مشاعر اآلخرين ومشاعره ويعرب 

عنها برصاحة وبطريقة مقبولة، وكيف حيافظ عىل هذه 

العالقة التي اكتسبها. وتتفق هذه الدراسة مع دراسة كل 

(؛ 2014الرمحن)(؛ وعبد2007من جابر)

 (2012(؛ ومارتينز2010(؛ وقدادرة )2012وعطية)

(Martinez,خرونآوميشيل و ؛ (Mchale et al, 2005)  التي

اعلية ممارسة األنشطة الرياضية يف أشارت نتائجها إىل ف

 حتسني التوافق النفيس العام لدى األحداث اجلانحني.

فروق توجد  "وهبذه النتيجة يتم قبول الفرضية األوىل: 

القياسني بني  α =0,05عند مستوى  ذات داللة إحصائية

التوافق النفيس العام البعدي يف القياس البعدي لصالح والقبيل 

ويستنتج الباحثون أّن الربنامج  ."لدى األحداث اجلانحني

 3أسبوعًا وبواقع  12الرتوحيي الريايض املقرتح خالل 

حتسني مستوى  وحدات تدريبية كان له دور إجيايب وفعال يف

القياس التوافق النفيس العام ألفراد عينة الدراسة ولصالح 

 البعدي.
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  عرض نتائج الفرضية الثانية-2

توجد فروق ذات داللة  "نصت الفرضية عىل أنه: 

القبيل القياسني بني  α  =0,05عند مستوى  إحصائية

الُبعد الشخيص ملقياس يف  البعديالقياس البعدي لصالح و

تم حساب  ."لنفيس لدى األحداث اجلانحنيالتوافق ا

 "ت"املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية واختبار 

للعينات املرتابطة لتقديرات أفراد عينة الدراسة للبُعد 

القبيل والبعدي، كام هي موضحة  القياسنيالشخيص لدهيم يف 

 .(6) يف اجلدول

 

 

لتقديرات أفراد عينـة الدراسـة عـىل فقـرات ُبعـد التوافـق الشخ ـ يف  "ت"ت املعيارية ودرجة التوافق واختباراملتوسطات احلسابية واالنحرافا (. 6)  جدول

 .(26)ن=    القبيل والبعدي القياسني

 فقرات بعد التوافق الشخ  م

 القياس البعدي القياس القبيل

 "ت"قيمة 

 املحسوبة
 الداللة

اجتاه 

 ع س الفروق

رت
ال

ــ
ــ
ـ

 بة

 درجة

 فقالتوا
 ع س

رت
ال

ــ
ــ
ـ

 بة

 درجة

 التوافق

1 
ال أستطيع االعتامد عىل نفيس يف 

 اليومية إنجاز أعاميل
 بعدي 0,001> **8,16 مرتفع 13 0,98 4,19 منخفض 10 0,87 1,96

إذا فشلت يف حتقيق هدف معني  2

 فإنني أحاول من جديد

 بعدي 0,001> **5,74 مرتفع 6 0,64 4,58 متوسط 2 1,23 2,92

تردد كثريًا يف اختاذ قرارايت يف أ 3

 ةاألعامل البسيط

 بعدي 0,001> **20,38 مرتفع 1 0,33 4,88 منخفض 13 0,86 1,46

أضع لنفيس أهدافاً وأعول عىل  4

 حتقيقها

 بعدي 0,001> **6,57 مرتفع 12 0,80 4,35 متوسط 4 1,27 2,62

 مواجهة عىل كبرية بثقة أعول 5

 وحلها الشخصية مشكاليت

 بعدي 0,001> **8,09 مرتفع 8 0,76 4,54 منخفض 7 1,34 2,27

 بعدي 0,001> **9,93 مرتفع 2 0,37 4,85 منخفض 6 1,32 2,31 أشعر بأنني أقل من غريي 6

تنقصني اجلرأة عىل الترصف يف  7

 املواقف املخجلة

 بعدي 0,001> **20,44 مرتفع 11 0,50 4,38 منخفض 14 0,85 1,38

 يف مفيدة شخصية بأنني أشعر 8

 احلياة

 بعدي 0,001> **8,15 مرتفع 4 0,49 4,65 متوسط 5 1,27 2,50

 بعدي 0,001> **10.37 مرتفع 5 0.50 4.58 منخفض 12 1,35 1,85 حيايت عن راضٍ  أنا 9

 بعدي 0,001> **7.40 مرتفع 14 1.10 4.19 منخفض 11 1,13 1,92 منها باهلرباملؤملة  املواقف أرجنب 10

 بعدي 0,001> **6.75 مرتفع 3 0.40 4.81 متوسط 3 1,41 2,92 ات ومواهب متويزةلدي قدر 11

 لالعرتاف الكافية الشجاعة أمتلك 12

 فيه أقع عندما باخلطأ

 بعدي 0,001> **8,30 مرتفع 7 0,58 4,54 منخفض 8 1,39 2,19

 يؤذي أن الصواب من أنه أرى 13

 يف املخطئني األشخاص اإلنسان

 حقه

 بعدي 0,001> **4,53 مرتفع 9 0,86 4,50 متوسط 1 1,21 3,23

 كافية حرية لدي أن أشعر 14

 حيايت شؤون يف ألترصف

 بعدي 0,001> **10,72 مرتفع 10 0,71 4,46 منخفض 9 1,13 1,92

 بعدي 0,001> **26,41 مرتفع = 0,25 4,54 منخفض = 0,43 2,25 البعد ككل 

 )α=0.01) الداللة مستوى عند إحصائياً  دالة** 
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أّن املتوسط احلسايب لتقديرات أفراد العينة  6ُيبني اجلدول 

، 2,25يف القياس القبيل لبُعد التوافق الشخيص ككل بلغ  

، بدرجة توافق منخفضة. وأن الفقرة 0,43وانحراف معياري

 يؤذي أن الصواب من أنه أرى "التي تنص عىل  13رقم 

لت املرتبة قد احت "حقه يف املخطئني األشخاص اإلنسان

، وانحراف معياري 3,23األوىل وبوتوسط حسايب بلغ  

ودرجة توافق متوسطة، تلتها يف املرتبة الثانية الفقرة  1,21

 فإنني معني هدف حتقيق يف فشلت إذا "التي تنص عىل 2رقم 

، وانحراف 2,92بوتوسط حسايب بلغ  "جديد من أحاول

ت الفقرة ، ودرجة توافق متوسطة، بينام جاء1,23معياري 

 األعامل يف قرارايتأتردد كثريًا يف اختاذ  "ونصها 3رقم 

، 1,46املرتبة قبل األخرية بوتوسط  حسايب  "البسيطة

، ودرجة توافق منخفضة، أما املرتبة 0,86وانحراف معياري 

 "التي تنص عىل 7االخرية فقد حصلت عليها الفقرة رقم 

بوتوسط  "لةاملخج املواقف يف الترصف عىل اجلرأة تنقصني

، ودرجة توافق 0,85، وانحراف معياري 1,38حسايب 

 منخفضة.

أما بالنسبة لتقديراهتم يف القياس البعدي، فقد بلغ املتوسط 

، وانحراف 4,54احلسايب لتقديرات أفراد العينة للُبعد ككل

، ودرجة توافق مرتفعة جلويع فقرات ُبعد 0,25معياري

 "التي تنص عىل 3احتلت الفقرة رقم ثالتوافق الشخيص. حي

يف املرتبة  "البسيطة األعامل يف قرارايت اختاذ يف كثرياً  ترددأ

، 0,33، وانحراف معياري 4,88األوىل وبوتوسط حسايب 

 من أقل بأنني أشعر "التي تنص عىل  6بينام جاءت الفقرة رقم 

وانحراف  4,85يف املرتبة الثانية بوتوسط حسايب  "غريي

ال  "التي تنص عىل 1، وحصلت الفقرة رقم 0,37 معياري

املرتبة قبل  "أستطيع االعتامد عىل نفيس يف إنجاز أعاميل اليومية

، 0,98، وانحراف معياري 4,19األخرية بوتوسط حسايب 

 "ونصها 10أما املرتبة األخرية فقد حصلت عليها الفقرة رقم 

 4,19بوتوسط حسايب "منها باهلرب املؤملة املواقف أرجنب

وجود فروق  2. كام ُيبني اجلدول 1,10وانحراف معياري

عند مجيع  0,001>ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

فقرات ُبعد التوافق الشخيص، وذلك لصالح القياس البعدي، 

حيث كان مستوى التوافق للُبعد الشخيص لدى أفراد العينة 

خفضة قبل الربنامج الرتوحيي الريايض بدرجة توافق من

، وبعد 0,43معياري  وانحراف 2,25بوتوسط حسايب 

تطبيق الربنامج الرتوحيي الريايض جاء مستوى التوافق للُبعد 

 4,54الشخيص بدرجة توافق مرتفعة بوتوسط حسايب 

 .0,25وانحراف معياري

 

  مناقشة  نتائج الفرضية الثانية-3

يعزو الباحثون حتسن التوافق الشخيص لدى أفراد عينة 

 الربنامج تنفيذ الباحثني عند مالحظة خالل ومنراسة الد

الرتوحيي الريايض املقرتح، إىل أّن الربنامج اتاح الفرصة ألفراد 

عينة الدراسة يف حتديد هدف الفوز وحتقيقه يف أثناء ممارسة 

األلعاب اجلامعية )كرة اليد، وكرة القدم، وكرة السلة، وكرة 

تنوعة، وإبراز مواهبهم الطائرة(، أو األلعاب الفردية امل

وقدراهتم املتويزة وزيادة ثقتهم بأنفسهم كلعبة )محاية الكنز، 

وركل الكرة فوق اهلدف، واإلرسال الناجح، وغريها من 

األلعاب املنفذة(، واالعتامد عىل النفس عند اختاذ القرارات من 

خالل تويل القيادة يف بعض مواقف اللعب وذلك من خالل 

تم تنفيذها كلعبة) رضب الريشة الطائرة،  بعض األلعاب التي

ولعبة السبورة، والدفاع باليدين، وغريها من األلعاب التي 

تتيح الفرصة ألفراد العينة اعتامدهم عىل أنفسهم، وتشجعهم 

عىل اختاذ القرارات(، وتكوين ارجاهات إجيابية نحو أنفسهم 

ونحو اآلخرين، حيث توصلت دراسة كلٍّ من الرمضاين 

( إىل أن 2008(؛ والقحطاين)2007(؛ والفيومي )2015)

أهم احلاجات النفسية التي حققت أعىل نسبة إحلاح لدى هذه 
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الفئة هي )لوم الذات، والتحقري املكبوت(، وأّن سوة التقدير 

السلبي للذات والشعور بتأنيب الضوري من أكثر السامت التي 

رتوحيي تتويز هبا هذه الفئة، يف حني نجد أّن الربنامج ال

الريايض املقرتح قد أتاح فرصًا متعددة إلشباع حاجاهتم 

وتنوية مفهوم تقدير الذات من خالل مفهوم الذات اإلجيايب، 

الذي جيعل الفرد أكثر ثقة وأمنًا يف معامالته مع نفسه ومع 

 اآلخرين.

وأكرب  (Kenari, 2013) كيناريوهذا ما أكد عليه كلٌّ من 

بأّن التوافق الشخيص يساعد  (Akbar et al, 2011)وآخرون 

عىل التعامل الكفء مع املواقف الضاغطة وحتول املسؤوليات 

 وحتقيق احلاجات واألهداف الشخصية. 

وهذا ما تم مالحظته كذلك يف أثناء تنفيذ الربنامج 

الرتوحيي الريايض حيث إّن التوافق اإلجيايب حيدث نتيجة 

ت والتغريات إلجراء الفرد وبشكل مستور ببعض التعديال

السلوكية حتى حيقق درجة من االنسجام والراحة واألمن 

 النفيس مع ذاته. 

(، 2012وتتفق هذه الدراسة مع دراسة كل من حسني)

التي تؤكد عىل أّن النشاط الريايض يعترب ملجأ تربويًا وترفيهيًا 

هلذه الفئة يشعرهم بإنسانيتهم، كام تتفق مع دراسة الصبان 

 ,Taylor et al)راسة تايلور وآخرون ( ود2010وعرايب)

( التي أشارت نتائجها 2005السويع )عبد ؛ ودراسة (2010

إىل دور الربامج الرياضية يف حتسني التوافق الشخيص لدى 

 األحداث اجلانحني.

توجد فروق  "وهبذه النتيجة يتم قبول الفرضية الثانية: 

 القياسنيبني  α 0,05= عند مستوى ذات داللة إحصائية

الُبعد الشخيص البعدي يف  القياسالبعدي لصالح والقبيل 

 ."ملقياس التوافق النفيس العام لدى األحداث اجلانحني

أّن الربنامج الرتوحيي الريايض املقرتح الباحثون ويستنتج 

وحدات تدريبية له دور فعال  3أسبوعًا وبواقع  12خالل 

ينة وإجيايب يف حتسني مستوى التوافق الشخيص ألفراد ع

 الدراسة ولصالح القياس البعدي.

 

  عرض نتائج الفرضية الثالثة-4

توجد فروق ذات داللة  "نصت الفرضية عىل أنه: 

البعدي والقبيل  القياسنيبني  α 0,05=عند مستوى  إحصائية

الُبعد االجتامعي ملقياس التوافق يف  البعدي االختبارلصالح 

حساب  ، تم"النفيس العام لدى األحداث اجلانحني

 "ت"املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية واختبار 

للعينات املرتابطة لتقديرات أفراد عينة الدراسة للبُعد 

القبيل والبعدي، حيث كانت كام  االجتامعي لدهيم يف القياسني

 (.7) هي موضحة يف اجلدول

 

 

لتقديرات أفراد عينة الدراسة عىل فقرات ُبعد التوافق االجتامعي يف  "ت"وافق واختباراملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ودرجة الت (.7) جدول

 .(26القبيل والبعدي )ن=  القياسني

 م
فقرات ُبعد التوافق 

 االجتامعي

 القياس بعدي القياس قبيل

 "ت"قيمة 

 املحسوبة
 الداللة

اجتاه 

 ع س الفروق

بة
رت
ال

 

درجة 

 التوافق
 ع س

بة
رت
ال

 

درجة 

 قالتواف

1 
غم وحيد رغوأشعر بأن

 وجودي مع اآلخرين
 بعدي 0,001> 15,97 مرتفع 5 0,57 4,62 منخفض 14 0,70 1,38

2 
أتقبل مالحظات 

 اآلخرين بصدر رحب
 بعدي 0,001> 10,34 مرتفع 2 0,53 4,73 منخفض 8 1,38 2,15
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 (. 7) جدولتابع 

 م
فقرات ُبعد التوافق 

 االجتامعي

 ديالقياس بع القياس قبيل

 "ت"قيمة 

 املحسوبة
 الداللة

اجتاه 

 ع س الفروق

بة
رت
ال

 

درجة 

 التوافق
 ع س

بة
رت
ال

 

درجة 

 التوافق

3 
معظم زمالئي  أشعر أنّ 

 يكرهونني
 بعدي 0,001> 7,94 مرتفع 10 0,86 4,50 منخفض 12 1,22 1,69

4 
اآلخرين  أشعر أنّ 

 يعاملونني معاملة سيئة
 بعدي 0,001> 7,52 مرتفع 8 0,51 4,54 منخفض 4 1,30 2,38

5 
كثريًا ما أتسبب يف جرح 

 مشاعر اآلخرين
 بعدي 0,001> 5,15 مرتفع 9 0,71 4,50 متوسط 1 1,37 3,04

6 
عالقايت حسنة وناجحة 

 مع اآلخرين
 بعدي 0,001> 7,15 مرتفع 5 0,57 4,62 متوسط 2 1,23 2,65

7 
فتقد الثقة واالحرتام أ

 املتبادل مع اآلخرين 
 بعدي 0,001> **10,10 مرتفع 3 0,47 4,69 منخفض 9 1,24 2,12

8 

أخجل من الدخول إىل 

مكان فيه جمووعة من 

 الناس

 بعدي 0,001> **9,74 مرتفع 6 0,50 4,58 منخفض 11 1,35 1,85

9 

أفضل أن يكون لدي 

عدد قليل من األصدقاء 

من عدد  املقربني بدالً 

 كبري من املعارف

 بعدي 0,001> **5,65 مرتفع 11 1,10 4,38 منخفض 5 1,85 2,31

10 
يسهل عيل تكوين 

 صداقات مع اآلخرين
 بعدي 0,001> **6,68 مرتفع 1 0,40 4,81 متوسط 3 1,73 2,54

11 
أواجه صعوبة باملشاركة 

 يف املناقشات اجلامعية
 بعدي 0,001> **9,06 مرتفع 4 0,49 4,65 منخفض 10 1,37 2,04

12 
 عندما باالرتياح أشعر

 الناس مع أكون
 بعدي 0,001> **8,26 مرتفع 5 0,57 4,62 منخفض 7 1,28 2,23

13 
 الناس بعض أنّ  أشعر

 معي التعامل حيبون ال
 بعدي 0,001> **9,47 مرتفع 7 0,76 4,58 منخفض 6 1,11 2,23

14 
 يف صعوبة أجد

 الناس مع االندماج
 بعدي 0,001> **10,14 مرتفع 12 0,75 4,35 منخفض 13 1,10 1,62

 بعدي 0,001> **20,32 مرتفع = 0,18 4,58 منخفض = 0,53 2,18 البعد ككل 

 .)α=0.01) الداللة مستوى عند إحصائياً  دالة** 

 

أّن املتوسط احلسايب لتقديرات أفراد العينة  7يبني اجلدول

، 2,18يف القياس القبيل لُبعد التوافق االجتامعي ككل بلغ 

وأّن الفقرة . فق منخفضة، بدرجة توا0,53وانحراف معياري

 مشاعر جرح يف أتسبب ما كثرياً  "التي تنص عىل  5رقم 
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قد احتلت املرتبة األوىل وبوتوسط حسايب بلغ  " اآلخرين

، فق متوسطة، ودرجة توا1,37، وانحراف معياري 3,04

 عالقايت "التي تنص عىل 6تلتها يف املرتبة الثانية الفقرة رقم 

، 2,65بوتوسط حسايب بلغ  "اآلخرين مع وناجحة حسنة

، بينام جاءت فق متوسطة، ودرجة توا1,23وانحراف معياري

 "صعوبة يف االندماج مع الناس أجد "ونصها 14الفقرة رقم 

وانحراف  ،1,62املرتبة قبل األخرية بوتوسط حسايب 

 فق منخفضة. ، ودرجة توا1,10معياري 

التي  1أما املرتبة األخرية فقد حصلت عليها الفقرة رقم  

 " اآلخرين مع وجودي رغم وحيد بأين أشعر "تنص عىل 

، ودرجة 0,70، وانحراف معياري 1,38بوتوسط حسايب 

 . فق منخفضةتوا

أما بالنسبة لتقديراهتم يف القياس البعدي، فقد بلغ  

املتوسط احلسايب لتقديرات أفراد العينة للُبعد ككل بلغ 

رتفعة بدرجة توافق م 0,18، وانحراف معياري4,58

التي تنص  10وجلويع فقرات الُبعد. وجاءت الفقرة رقم 

يف املرتبة  " يسهل عيل تكوين صداقات مع اآلخرين "عىل

، 0,40وانحراف معياري ، 4,81سايب األوىل وبوتوسط ح

أتقبل  "التي تنص عىل  2تلتها يف املرتبة الثانية الفقرة رقم 

، 4,73بوتوسط حسايب  " مالحظات اآلخرين بصدر رحب

أما املرتبة قبل األخرية فقد حصلت  ،0,53وانحراف معياري 

 لدي يكون أن لفّض أُ  "التي تنص عىل  9عليها الفقرة رقم 

 من كبري عدد من بدالً  املقربني األصدقاء من قليل عدد

، 1,10، وانحراف معياري 4,38بوتوسط حسايب  "املعارف

 ماجاالند يف صعوبة أجد "ونصها 14وحصلت الفقرة رقم 

وانحراف معياري  4,35بوتوسط حسايب  " الناس مع

 عىل املرتبة األخرية. 0,75

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  7بني اجلدوليُ كام 

عد التوافق عند مجيع فقرات بُ  0,001>مستوى الداللة 

االجتامعي، وذلك لصالح القياس البعدي، حيث كان مستوى 

اد العينة قبل الربنامج عد االجتامعي لدى أفرالتوافق للبُ 

الرتوحيي الريايض بدرجة توافق منخفضة بوتوسط حسايب 

، وبعد الربنامج الريايض 0,53وانحراف معياري  2,18

بدرجة توافق مرتفعة  االجتامعيعد جاء مستوى التوافق للبُ 

 .0,18وانحراف معياري 4,58بوتوسط حسايب 

 

  مناقشة  نتائج الفرضية الثالثة-5

ثون حتّسن التوافق االجتامعي لدى أفراد عينة يعزو الباح

الدراسة من خالل مالحظة الباحثني وكذلك حتليل فقرات 

الُبعد إىل أّن الربنامج الرتوحيي الريايض املقرتح أتاح فرصة 

تكوين العالقات احلسنة والناجحة يف أثناء العول اجلامعي، 

يذ األلعاب وفتح جماالً للتعاون بني أفراد العينة يف أثناء تنف

اجلامعية، حيث احتوى الربنامج عىل جمووعة كبرية من األلعاب 

الصغرية املتنوعة التي ساعدت عىل التأقلم االجتامعي كلعبة ) 

صياد اإلشارات، وكرة اليد املتدحرجة، ولعبة نقل الكرات(، 

كام أّن للربنامج الرتوحيي الريايض تأثريًا إجيابيًا يف تنوية االنتامء 

امعة وحتقيق مصلحة اجلامعة كلعبة )إصابة األرقام، مع اجل

وركل الكرة يف ارجاه احلائط، واحلارس اليقظ، والوثب باحلبل(، 

وللربنامج دور يف تنوية التعامل احلسن مع الزمالء واملشاركة 

اإلجيابية السارة كلعبة ) سباق التورير والتصويب عىل اهلدف، 

وران واألرقام،(. كام ساعد وبريد الكرة، والكرة القطرية، والد

الربنامج الرتوحيي الريايض عىل تكوين عالقات مبنية عىل 

األخوة واملحبة وإتاحة فرصة لالندماج االجتامعي، ومجيعها 

تعترب من األغراض االجتامعية التي حتققت من خالل ممارسة 

(؛ 2001األنشطة الرتوحيية التي أكدت عليها كلٌّ من هتاين )

نجد أّن بعض الدراسات  ، يف حني(luterman, 2006) وليرتمان

أثبتت أّن فئة األحداث اجلانحني يعانون من عدم قدرهتم عىل 

االندماج مع بيئاهتم التي يعيشون فيها كدراسة شويتا وآخرون 
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(Shweta et al,2013) كام نجد أّن املامرسات الرياضية اجلامعية ،

ن خالل مواقف تساعد احلدث عىل تشكيل ارجاهات إجيابية م

اللعب املختلفة والشعور بالسعادة أثناء حتقيق أهداف اجلامعة 

ومراعاة قدرات اآلخرين، حيث إّن املشاركة يف األلعاب 

اجلامعية بدالً من األنشطة الفردية ترتبط بصحة أفضل ويعود 

ذلك إىل الطبيعة االجتامعية لرياضة الفريق، وأّن الفوائد 

يزها من خالل املشاركة اإلجيابية مع الصحية والنفسية يتم تعز

أقراهنم والبالغني، ولكي يكون التوافق االجتامعي ناجحًا، جيب 

أن يكون عولية متبادلة بني الفرد واملجتوع املحيط وهذا ما تم 

مالحظته يف أثناء تنفيذ الربنامج الرتوحيي الريايض املقرتح 

وصل إليها لألحداث اجلانحني، ويؤكد عىل ذلك النتائج التي ت

وتتفق هذه الدراسة  .(Eime et al, 2013) كل من إيوي وآخرون

 Shweta et)(؛ وشويتا وآخرون 2007جابر) كل من مع دراسة

al, 2013)(؛ 2005(؛ وعبدالسويع )2010؛ والصبان وعرايب)

وميشيل وآخرون  (2014نسيوه )(؛ و2010وقدادرة )

(Mchale et al, 2005) ل األلعاب حيث يسعى احلدث من خال؛

حاجاته السيكولوجية  إشباع الصغرية واملنافسات اجلامعية إىل

وحيقق مطالبه املختلفة، متبعًا يف سبيل ذلك وسائل مرضية لذاته 

 ومالئوة للجامعة التي يعيش بني أفرادها.

توجد فروق  "وهبذه النتيجة يتم قبول الفرضية الثالثة: 

 القياسنيبني  α =0,05 عند مستوى  ذات داللة إحصائية

الُبعد االجتامعي البعدي يف  القياسالبعدي لصالح والقبيل 

 ."ملقياس التوافق النفيس العام لدى األحداث اجلانحني

أّن الربنامج الرتوحيي الريايض املقرتح الباحثون ويستنتج 

وحدات تدريبية له دور إجيايب  3أسبوعًا وبواقع  12خالل 

االجتامعي ألفراد عينة وفعال يف حتسني مستوى التوافق 

 الدراسة ولصالح القياس البعدي.

 

  عرض نتائج الفرضية الرابعة-6

توجد فروق ذات داللة  "نصت الفرضية عىل أنه: 

البعدي والقبيل  القياسنيبني  α 0,05=عند مستوى  إحصائية

الُبعد األرسي ملقياس التوافق البعدي يف  القياسلصالح 

، تم حساب "اجلانحنيالنفيس العام لدى األحداث 

 "ت"املتوسطات احلسابية، واالنحرافات املعيارية، واختبار 

للعينات املرتابطة لتقديرات أفراد عينة الدراسة للُبعد األرسي 

لدهيم يف القياسني القبيل والبعدي، حيث كانت كام هي 

 .(8) موضحة يف اجلدول

   

لتقـديرات أفـراد عينـة الدراسـة عـىل فقـرات ُبعـد التوافـق األ ي يف  "ت"ارية ودرجة التوافق واختبـاراملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعي  (.8) جدول

 .(26القياسني القبيل والبعدي )ن= 

 م
فقرات ُبعد التوافق 

 األ ي

 القياس البعدي القياس القبيل
 "ت"قيمة 

 املحسوبة
 الداللة

اجتاه 

 ع س الفروق

بة
رت
ال

 

درجة 

 التوافق
 ع س

بة
رت
ال

 

درجة 

 التوافق

1 
أشعر بعدم الراحة وأنا 

 رسيتأبني أفراد 
 بعدي 0.001 **3,65 مرتفع 10 1,03 4,50 متوسط 5 1,27 3,38

2 
أشعر أن أفراد أرسيت 

 حرتامايعاملونني بثقة و
 قبيل 0.006 *3,00 مرتفع 11 0,74 4,31 مرتفع 3 1,10 3,54

3 
أتشاور مع أفراد أرسيت 

 هلامةيف اختاذ قرارايت ا
 بعدي 0,001> **9,49 مرتفع 2 0,47 4,69 منخفض 10 1,25 2,27

4 
أسبب الكثري من 

 املشاكل ألرسيت
 بعدي 0,001> **11,83 مرتفع 5 0,64 4,62 منخفض 11 1,19 1,73
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    (.8) جدولتابع 

 م
فقرات ُبعد التوافق 

 األ ي

 القياس البعدي القياس القبيل
 "ت"قيمة 

 املحسوبة
 الداللة

اه اجت

 ع س الفروق

بة
رت
ال

 

درجة 

 التوافق
 ع س

بة
رت
ال

 

درجة 

 التوافق

5 

تتدخل أرسيت يف 

شؤوين اخلاصة بشكل 

 يضايقني

 بعدي 0,001> **12,10 مرتفع 2 0,47 4,69 منخفض 11 1,19 1,73

6 
رسيت كثريًا يف أأشارك 

 وقت الفراغ
 بعدي 0,001> **5,86 مرتفع 4 0,57 4,62 متوسط 7 1,44 3,19

7 
رسيت عىل أينتقدين أفراد 

 األعامل التي أقوم هبا
 بعدي 0,001> **16,60 مرتفع 8 0,71 4,54 منخفض 12 0,68 1,31

8 
يتصف جو أرسيت 

 باملودة واملحبة
 بعدي 0,001> **6,86 مرتفع 1 0,43 4,77 متوسط 8 1,35 3,08

9 

أفضل األوقات لدي 

هي التي أقضيها مع 

 أرسيت

 بعدي 0,001> **4,03 مرتفع 9 0,58 4,50 متوسط 6 1,34 3,27

10 

يوجه أفراد أرسيت 

يف  يلالتوبيخ والنقد 

 اخلاصة أموري

 بعدي 0,001> **21,59 مرتفع 3 0,49 4,65 منخفض 13 0,65 1,23

11 

أشعر بالسعادة عندما 

يعاملني أفراد أرسيت 

 معاملة حسنة

 قبيل 0.061 1,96 مرتفع 6 0,50 4,58 مرتفع 1 0,83 4,15

12 
رسيت أأشعر أن أفراد 

 يعتنون يب
 بعدي 0.001 **3,85 مرتفع 7 0,58 4,58 مرتفع 4 1,27 3,46

13 

ترى أفراد أرسيت أنني 

سأكون ناجحًا يف 

 حيايت املستقبلية

 بعدي 0,001> **4,74 مرتفع 11 0,74 4,31 متوسط 9 1,33 3,00

14 
أمتنى أن أعيش بعيدًا 

 عن أرسيت
 بعدي 0,001> **4,07 مرتفع 1 0,43 4,77 مرتفع 2 1,14 3,88

 مرتفع = 0,22 4,58 متوسط = 0,55 2,80 البعد ككل 
 

17,94** 
 بعدي 0,001>

 .)α=0.05) الداللة مستوى عند إحصائياً  دالة* .)α=0.01) الداللة مستوى عند إحصائياً  دالة** 

 

، أّن املتوسط احلسايب لتقديرات أفراد (8) يبني اجلدول

، 2,80 القياس القبيل لُبعد التوافق األرسي ككل بلغالعينة يف

الفقرة  أنّ و. فق متوسطة، بدرجة توا0,55وانحراف معياري

أشعر بالسعادة عندما يعاملني أفراد  "التي تنص عىل  11رقم 

قد احتلت املرتبة األوىل وبوتوسط  " أرسيت معاملة حسنة

 ودرجة توافق 0,83وانحراف معياري  4,15حسايب بلغ 

 "التي تنص عىل 14تلتها يف املرتبة الثانية الفقرة رقم  ،مرتفعة

 ،3,88بوتوسط حسايب  "أمتنى أن أعيش بعيدًا عن أرسيت
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، ودرجة توافق مرتفعة، بينام جاءت  1,14وانحراف معياري 

ينتقدين أفراد أرسيت عىل األعامل التي  "ونصها  7الفقرة رقم 

 ،1,31بوتوسط حسايب يف املرتبة قبل األخرية  "أقوم هبا

ا املرتبة ، أمّ ، ودرجة توافق منخفضة0,68وانحراف معياري 

 "التي تنص عىل 10خرية فقد حصلت عليها الفقرة رقم األ

 " يوجه أفراد أرسيت التوبيخ والنقد يل يف أموري اخلاصة

، ودرجة 0,65وانحراف معياري، 1,23بوتوسط حسايب 

 البعدي، القياس يف ملتقديراهتتوافق منخفضة. أما بالنسبة 

 للبُعد ككل العينة أفراد لتقديرات احلسايب املتوسط بلغ فقد

، ودرجة توافق مرتفعة 0,22معياري وانحراف، 4,58

 .األرسيجلويع فقرات ُبعد التوافق 

 جو يتصف "عىل تنص التي 8 رقم الفقرة جاءت فقد

نى أمت "التي تنص عىل  14والفقرة رقم  " واملحبة باملودة أرسيت

 حسايب وبوتوسط األوىل املرتبة يف  "أن أعيش بعيدًا عن أرسيت

 3بينام حصلت الفقرة رقم  ،0,43 معياري وانحراف 4,77

 قرارايت اختاذ يف أرسيت أفراد مع أتشاور "التي تنص عىل

 شؤوين يف أرسيت تتدخل "التي تنص عىل  5، والفقرة "املهوة

انية بوتوسط حسايب عىل املرتبة الث "يضايقني بشكل اخلاصة

 1وحصلت الفقرة رقم  ،0,47، وانحراف معياري4,69

عىل  "أرسيت أفراد بني وأنا الراحة بعدم أشعر "التي تنص عىل

، وانحراف 4,50املرتبة قبل األخرية بوتوسط حسايب 

 الفقرة عليها حصلت فقد خريةاأل املرتبة أما ،1,03معياري

 "حرتامااملونني بثقة وأفراد أرسيت يع أشعر أنّ  "ونصها 2رقم

 سأكون أنني أرسيت أفراد  ترى "ونصها 13 والفقرة رقم

 وانحراف 4,31 حسايب بوتوسط " املستقبلية حيايت يف ناجحاً 

وجود فروق ذات داللة  4بني اجلدول يُ .كام 0,74 معياري

عد عند مجيع فقرات بُ  0,001>إحصائية عند مستوى الداللة 

ما عدا الفقرة  ح القياس البعدي،، وذلك لصالاألرسيالتوافق 

لدى   األرسيعد حيث كان مستوى التوافق للبُ  ،11و 2رقم 

أفراد العينة قبل الربنامج الرتوحيي الريايض بدرجة توافق 

 ،0,55وانحراف معياري ، 2,80بوتوسط حسايب  متوسطة،

عد للبُ  جاء مستوى التوافق الربنامج الريايضتنفيذ وبعد 

 4,58ق مرتفعة بوتوسط حسايب بدرجة تواف األرسي

 .0,22وانحراف معياري

 

  مناقشة  نتائج الفرضية الرابعة-7

يعزو الباحثون حتسن التوافق األرسي لدى أفراد عينة 

الدراسة وذلك من خالل حتليل فقرات الُبعد إىل أّن الربنامج 

الرتوحيي الريايض املقرتح، سواء كان بتطبيق األلعاب اجلامعية 

م، وكرة اليد، وكرة السلة، وكرة الطائرة(، أو ) كرة القد

األلعاب الصغرية املتنوعة) التنطيط املتتابع، ولعبة الصيادون، 

ولعبة اهلدف، وكرة اليد الدائرية، األطواق، ولعبة التعاون، 

ومسك الطوق، وغريها من األنشطة التي احتوى عليها 

راد العينة الربنامج الرتوحيي الريايض(؛ قد ساهم يف اكتساب أف

خربات اجتامعية ونفسية كإحساسهم باالنتامء للجامعة 

واكساهبم املعارف واحرتام الزمالء يف أثناء التعامل معهم، 

ونتيجة االحتكاك مع الفرق األخرى وكيفية التعامل مع 

بعضهم البعض وتقدير جهود اآلخرين، واملشاركة اإلجيابية 

يب مبنية عىل تقبل السارة، وما يتطلب هذا التواصل من أسال

وتعترب هذه مؤرشات التوافق التي آراء اآلخرين بسعة صدر. 

 .(2005أكد عليها الدهري )

كام أّن للحدث دورًا معينًا جيب أن يقوم به بأكول وجه 

ومن خالل هذه اخلربات التي كوهنا احلدث ومن خالل تفاعله 

رسته مع أقرانه، حيث يستقبل احلدث هبذه الثقافة املكتسبة مما

املختلفة مع أرسته التي تساعده كثريًا يف بناء قنوات تواصل 

وحوار وتفاهم يف جو من املحبة واملودة والثقة يف خمتلف 

األمور ومع مجيع أفراد األرسة، وهذا ما حيتاج إليه احلدث يف 

 Garstein et)هذه املرحلة وهي مرحلة املراهقة التي أكد عليها 



   جملة علوم الرياضة والرتبية البدنية                                                                                       62

al, 2003)، املرحلة العورية احلاسوة من  حيث تعترب هذه

حياهتم للشعور بالتوافق داخل أرسهم يف ظل مناخ يتيح هلم 

الفرص املناسبة للتواصل والتعبري عن مشاعرهم، ويزيد من 

قدرهتم عىل الفهم ومواجهة متطلبات تلك املرحلة وحيقق هلم 

حياة مستقرة تتسم بالصحة واللياقة النفسية، وهذا ما تم 

وتتفق هذه الدراسة مع  ل الربنامج املنفذ.حتقيقه من خال

 ,Kremer-Sadlik et al)كريورسادليك وآخرون دراسة كل من 

(؛ التي تؤكد عىل أّن 2013وعبدالقادر وحمود)، (2007

املامرسة الرياضية تفتح جماالت النقاش والتحاور والتشاور كام 

 أرسي أّن املامرسة الرياضية املنتظوة هلا دوٌر فعاٌل يف خلق جو

إجيايب وتعدل سلوك األبناء وهتّذبه، كذلك تتفق مع دراسة 

 (. Asgeirsdottir et al, 2011أسجريسدوتري وآخرون)

توجد فروق  "وهبذه النتيجة يتم قبول الفرضية الرابعة: 

 القياسنيبني  α= 0,05 عند مستوى  ذات داللة إحصائية

ألرسي البُعد االبعدي يف  القياسالبعدي لصالح والقبيل 

 ."ملقياس التوافق النفيس العام لدى األحداث اجلانحني

أن الربنامج الرتوحيي الريايض املقرتح الباحثون ويستنتج 

وحدات تدريبية له دور إجيايب  3أسبوعًا وبواقع  12خالل 

وفعال يف حتسني مستوى التوافق األرسي ألفراد عينة الدراسة 

 ولصالح القياس البعدي.

 

  لفرضية اخلامسةعرض نتائج ا-8

 توجد فروق ذات داللة إحصائية "نصت الفرضية عىل أنه: 

البعدي لصالح والقبيل  القياسنيبني  α 0,05=عند مستوى 

البُعد االنفعايل ملقياس التوافق النفيس العام البعدي يف  القياس

، تم حساب املتوسطات احلسابية "لدى األحداث اجلانحني

للعينات املرتابطة لتقديرات  "ت"تبار واالنحرافات املعيارية واخ

أفراد عينة الدراسة للبُعد االنفعايل لدهيم يف القياسني القبيل 

 .9والبعدي، حيث كانت كام هي موضحة يف اجلدول 

العينة  أفراداملتوسط احلسايب لتقديرات ، أّن 9بني اجلدول يُ 

، 2,04لُبعد التوافق االنفعايل ككل بلغ يف القياس القبيل 

مناقشة  .، بدرجة توافق منخفضة0,40نحراف معياريوا

أشكر كل من يترصف معي  "التي تنص عىل  14قم نتائج

وبوتوسط حسايب ، قد احتلت املرتبة األوىل "بصورة حسنة 

، ، ودرجة توافق مرتفعة0,94وانحراف معياري ، 3,92بلغ 

أشعر  "التي تنص عىل 11تلتها يف املرتبة الثانية الفقرة رقم

بوتوسط حسايب بلغ  "عادة عندما يكون اآلخرين سعداء بالس

 ،، ودرجة توافق متوسطة1,38وانحراف معياري ، 2,69

 عيلّ  متر ما كثرياً  "التي تنص عىل  12وحصلت الفقرة رقم 

عىل املرتبة قبل األخرية بوتوسط  "باحلزن فيها أشعر حلظات

، ودرجة توافق 0,55، وانحراف معياري 1,31حسايب 

خرية فقد حصلت عليها الفقرة رقم أما املرتبة األ ،منخفضة

 "يتغري مزاجي دون سبب واضح  "التي تنص عىل 10

، ودرجة 0,45وانحراف معياري ، 1,27بوتوسط حسايب 

أما بالنسبة لتقديراهتم يف القياس البعدي،  .توافق منخفضة

للبُعد ككل  بلغ املتوسط احلسايب لتقديرات أفراد العينةفقد 

، ودرجة توافق مرتفعة 0,17وانحراف معياري، 4,57

 8. فقد جاءت الفقرة رقم جلويع فقرات ُبعد التوافق االنفعايل

يف املرتبة األوىل  "أعتقد أنني رسيع الغضب "التي تنص عىل

، تلتها يف 0,45وانحراف معياري ، 4,73وبوتوسط حسايب 

 أشكر كل من "التي تنص عىل 14 املرتبة الثانية الفقرة رقم

 4,65بوتوسط حسايب بلغ  "يترصف معي بصورة حسنة 

التي  4بينام حصلت الفقرة رقم  ،0,49وانحراف معياري 

عىل املرتبة  "املواقف بعض يف متهوراً  نفيس أجد "تنص عىل

، وانحراف 4,35قبل األخرية بوتوسط حسايب 

خرية فقد حصلت عليها الفقرة أما املرتبة األ ،0,75معياري

 " باحلزن فيها أشعر حلظات عيلّ  متر ما كثرياً  "ونصها 12رقم

بني يُ .كام 0,71وانحراف معياري ، 4,46بوتوسط حسايب 
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وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  5اجلدول 

عد التوافق االنفعايل، عند مجيع فقرات بُ  0,001>الداللة 

وذلك لصالح القياس البعدي، حيث كان مستوى التوافق 

يل لدى أفراد العينة قبل الربنامج الرتوحيي عد االنفعاللبُ 

، 2,04بوتوسط حسايب والريايض بدرجة توافق منخفضة 

الرتوحيي الربنامج تطبيق ، وبعد 0,40وانحراف معياري 

بدرجة توافق  االنفعايل عدالريايض جاء مستوى التوافق للبُ 

 .0,17وانحراف معياري، 4,57بوتوسط حسايب ، مرتفعة

 

لتقديرات أفراد عينة الدراسة عىل فقرات ُبعد التوافق االنفعايل يف  "ت"توسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ودرجة التوافق واختبارامل (. 9)جدول 

 .(26القياسني القبيل والبعدي )ن= 

 م
فقرات ُبعد التوافق 

 االنفعايل

 القياس البعدي القياس القبيل
 "ت"قيمة 

 املحسوبة
 الداللة

اجتاه 

 ع س وقالفر

بة
رت
ال

 

درجة 

 التوافق
 ع س

بة
رت
ال

 

درجة 

 التوافق

1 
مشاعري هادئة 

 ومستقرة
 بعدي 0,001> 9,06 مرتفع 8 0,65 4,54 منخفض 8 1,44 1,81

2 

أسيطر عىل أعصايب 

عند مواجهة مواقف 

 تغضبني

 بعدي 0,001> 9,15 مرتفع 7 0,76 4,58 منخفض 6 1,26 2,08

3 
متر عيل فرتات أكره 

 ا نفيس وحيايت فيه
 بعدي 0,001> 16,06 مرتفع 9 0,58 4,42 منخفض 12 0,69 1,35

4 
أجد نفيس متهورًا يف 

 بعض املواقف
 بعدي 0,001> 10,13 مرتفع 10 0,75 4,35 منخفض 10 1,03 1,58

5 
أعاين من القلق معظم 

 الوقت
 بعدي 0,001> 17,39 مرتفع 6 0,50 4,58 منخفض 11 0,58 1,42

6 
أن  من الصعب

 ينجرح شعوري 
 بعدي 0,001> 11,26 مرتفع 4 0,57 4,62 منخفض 9 1,28 1,73

7 

ستطيع الكالم أ

بسهولة حتى عندما 

 أكون غضبان

 بعدي 0,001> 6,88 مرتفع 6 0,50 4,58 منخفض 5 1,53 2,38

8 
أعتقد أنني رسيع 

 الغضب 
 بعدي 0,001> 9,39 مرتفع 1 0,45 4,73 منخفض 7 1,44 2,08

9 
ع الرتكيز وأنا أستطي

 أقوم باألعامل
 بعدي 0,001> **7,79 مرتفع 3 0,56 4,65 منخفض 4 1,36 2,38

10 
يتغري مزاجي دون 

 سبب واضح 
 بعدي 0,001> **22,90 مرتفع 4 0,57 4,62 منخفض 14 0,45 1,27

11 

أشعر بالسعادة عندما 

يكون اآلخرين 

 سعداء

 بعدي 0,001> **6,89 مرتفع 5 0,58 4,58 متوسط 2 1,38 2,69
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  (.  9جدول )تابع 

 م
فقرات ُبعد التوافق 

 االنفعايل

 القياس البعدي القياس القبيل
 "ت"قيمة 

 املحسوبة
 الداللة

اجتاه 

 ع س الفروق

بة
رت
ال

 

درجة 

 التوافق
 ع س

بة
رت
ال

 

درجة 

 التوافق

12 

كثريًا ما متر عيّل 

حلظات أشعر فيها 

 باحلزن

 بعدي 0,001> **17,39 مرتفع 11 0,71 4,46 منخفض 13 0,55 1,31

13 

أشعر بوتعة يف 

التحدث أمام 

 اآلخرين 

 بعدي 0,001> **7,46 مرتفع 5 0,58 4,58 متوسط 3 1,39 2,62

14 
أشكر كل من يترصف 

 معي بصورة حسنة
 بعدي 0.001 **3,58 مرتفع 2 0,49 4,65 مرتفع 1 0,94 3,92

 بعدي 0,001> **30,89 مرتفع = 0,17 4,57 منخفض = 0,40 2,04 البعد ككل 

 .)α=0.01) الداللة مستوى عند إحصائياً  دالة** 

 

  ناقشة  نتائج الفرضية اخلامسة -9

حتسن التوافق االنفعايل لدى أفراد عينة الباحثون يعزو 

 فقرات نتائج حتليلو الباحثني مالحظةالدراسة ومن خالل 

لريايض املقرتح إىل البعدي لتطبيق الربنامج الرتوحيي ا القياس

ما حيتويه من أنشطة ومنافسات مجاعية يف ألعاب ) كرة اليد، 

وكرة السلة، وكرة القدم، وكرة الطائرة(، وذلك من خالل 

مواقف اللعب املختلفة التي هتيئ ألفراد العينة الرغبة يف الفوز 

وتقبل اخلسارة بروح رياضية، والتي تم حتقيقها من خالل 

ب كلعبة )الدفاع عن الشاخص، وتتابع كرة تنفيذ بعض األلعا

السلة، والكرة العالية، واخرتاق الدفاع، واألهداف الربعة، 

واحلفاظ عىل الكرة( والسيطرة عىل انفعاالته، حيث يصبح 

الفرد أكثر تقبالً للحياة االجتامعية، وتقبل أفكار اآلخرين، 

ومن األلعاب التي حققت هذه األهداف لعبة )إصابة الكرة 

املتحركة، ونقل الكرات من أعىل، وعبور الشبكة، ولبس 

احلبل، والبحث عن الرشيط الالصق، وإسقاط الكرة، 

والوثب باحلبل(، كام أّن لبعض األلعاب املنفذة دورًا يف إضافة 

، وامللعب تاملرح والتسلية ومن هذه األلعاب )مجع البالونا

، والدوران اخلايل، ودائرة األقامع، وفريق مخس وعرشون نقطة

حول القاطرة، واملرآة العاكسة، ونقل الكرات، وسباق مسك 

الكرات(. كذلك احلدث املتوافق انفعاليًا يكون لديه القدرة 

عىل االحتفاظ بتوازنه االنفعايل وضبط انفعاالته والتعبري عنها 

بالشكل الذي يتناسب مع املواقف التي يواجهها احلدث يف 

ياضية، ويكون راضيًا فيها عن نفسه أثناء ممارسة األنشطة الر

بحيث يكون لديه القدرة عىل بناء عالقات مع اآلخرين تكون 

خالية من التوترات النفسية كالقلق واخلوف، ويساعده ذلك 

يف التعبري عن انفعاالته بالشكل املعقول قوالً وفعاًل وهذا ما 

ا . وهذتم مالحظته يف أثناء تنفيذ الربنامج الرتوحيي الريايض

( بأن املامرسة الرياضية تؤثر 2009ما أكد عليه عبداحلليم)

بصورة إجيابية عىل حتسني املزاج واحلالة االنفعالية والشعور 

بالنجاح واالستوتاع باألنشطة املنفذة ما ينتج خربات سارة 

وتولد االسرتخاء والشعور بالرضا، كام أّن االلتزام واالنضباط 

دة يف األلعاب الرياضية تؤدي إىل بالقوانني والتعليامت املوجو

تنشئة الفرد عىل االتزان النفيس، وضبط النفس، وزيادة 

وهنا يتضح دور  مستوى التحكم والسيطرة عىل االنفعاالت.

املامرسة الرياضية يف التأثري االجيايب عىل السامت الشخصية 

التي تتويز هبا فئة األحداث اجلانحني كالعصابية والشعور 
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وري والقلق واحلزن والتي توصلت هلا دراسة كلٍّ بتأنيب الض

(؛ وكانجاناونج 2007(؛ والفيومي)2011من بيت دشيشة)

(Kanjanwong, 2007)؛ وكيفن (Cavin, 2005) . 

(، 2014وتتفق هذه الدراسة مع دراسة كل، نسيوه )

 Rawal et (2004؛ روال وآخرون(Martinez, 2012)مارتينزو

al,طة الرياضية هلا دور إجيايب يف حتقيق ( يف أّن ممارسة األنش

 التوافق االنفعايل.

توجد فروق  "وهبذه النتيجة يتم قبول الفرضية اخلامسة: 

 القياسنيبني  α  =0,05  عند مستوى ذات داللة إحصائية

الُبعد االنفعايل البعدي يف  القياسالبعدي لصالح والقبيل 

 ."انحنيملقياس التوافق النفيس العام لدى األحداث اجل

أّن الربنامج الرتوحيي الريايض املقرتح الباحثون ويستنتج 

وحدات تدريبية له دور إجيايب  3أسبوعًا وبواقع  12خالل 

وفعال يف حتسني مستوى التوافق االنفعايل ألفراد عينة الدراسة 

 ولصالح القياس البعدي. 

 

 االستنتاجات والتوصيات

 أوالا: االستنتاجات

الباحثون ئج ومناقشتها توصل يف ضوء عرض النتا

 لالستنتاجات اآلتية:

الرياضة الرتوحيية تؤثر بصورة إجيابية عىل التوافق  -1

 النفيس العام لدى فئة األحداث اجلانحني.

الرياضة الرتوحيية تؤثر بصورة إجيابية عىل التوافق  -2

 الشخيص لدى فئة األحداث اجلانحني.

 التوافق الرياضة الرتوحيية تؤثر بصورة إجيابية عىل -3

 االجتامعي لدى فئة األحداث اجلانحني.

الرياضة الرتوحيية تؤثر بصورة إجيابية عىل التوافق  -4

 األرسي لدى فئة األحداث اجلانحني.

 

 

الرياضة الرتوحيية تؤثر بصورة إجيابية عىل التوافق  -5

 االنفعايل لدى فئة األحداث اجلانحني.

 

 ثانياا: التوصيات

ليه من استنتاجات، يويص بناء عىل ما تم التوصل إ

 الباحثون بام يأيت:

االستفادة من الربنامج الرتوحيي الريايض يف هذه  -1

الدراسة ملا له من آثار إجيابية عىل حتقيق التوافق النفيس العام 

 لألحداث اجلانحني بدار إصالح األحداث يف سلطنة عامن.

 األنشطة بإدارة للقائوني تدريبية دورات عقد -2

 الرتوحيية األنشطة إلعداد ،صالح األحداثدار إب اخلاصة

 .الفئة هذه سلوكيات تقويم يف وتنفيذها الرياضية

 الفئات جلويع النطاق واسعة يةوتوع حركة عول -3

 األمور، وأولياء ،دار إصالح األحداث إدارة عن ولنيؤواملس

 الريايض والرتويح عام بشكل الرتويح بأمهية لتعريفهم وذلك

 ونفسياً  بدنياً  النشء تربية يف دور من له ملا خاص بشكل

؛ وذلك عند طريق عقد ورش العول، وحلقات واجتامعياً 

 .النقاش

االهتامم بنرش الوعي بالرتويح الريايض بني التالميذ  -4

يف املدارس من خالل الفعاليات، واأليام الرياضية، والورش 

 واملحارضات.

تطبيق الربنامج الرتوحيي الريايض املقرتح عىل  -5

لتالميذ ذوي األنامط السلوكية غري السوية يف املدارس بعض ا

 بسلطنة ُعامن.
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 الدراسة ةمقدم

 مل 

 

 

 

 أسـباب حدوث إصابـة التهاب وتر الرضفة لدى الناشئني والوقاية

 منها  يف بعض األنشطة الرياضية بسلطنة عامن 

 

 بو القمصانأأ. د. وائل حممد رمضان 

 للبنني الرياضية الرتبية كلية –جامعة حلوان 

 

 (م1/5/2019م  ؛   وقبل للنرش يف 25/12/2018)قدم للنرش يف  

 

 .عامن سلطنة – الناشئني –التهاب وتر الرضفة  الكلامت املفتاحية:

هدفت الدراسة ايل التعرف عىل أسباب حدوث إصابة التهاب وتر الرضفة مع وضع  :الدراسةملخص 

تصور للوقاية منها  لدى الناشئني  ، تساؤالت الدراسة : ما هي أسباب حدوث إصابة التهاب وتر الرضفة 

الوقائية التي حتد من حدوثها  لدى الناشئني يف األنشطة الرياضية املختارة ؟  واستخدام املنهج  واإلجراءات

العب ناشئ يمثلون رياضات القدم والطائرة والسلة والعاب  45الوصفي املسحي ،  تم تطبيق الدراسة عيل 

تامرة االستبيان كأدوات القوى من العبي مراكز اعداد الناشئني  ، تم استخدام املقابالت الشخصية واس

( لتحليل البيانات املستخدمة و من  SPSSجلمع البيانات ) ستة حماور ( ، تم استخدام الربنامج االحصائي ) 

عدم إعطاء  -عدم ارتداء املالبس املناسبة  -اهم االستنتاجات هو إجراء كشف طبي شامل قبل املامرسة 

فرتة التدريب ومن اهم التوصيات التي خلصت اليها الدراسة حتدث االصابة يف هناية  -الالعب راحة كافية

االهتامم  -توفري عوامل األمان والسالمة  -دورية إجراء الكشف الطبي -عمل دورات تثقيفية لالعبني 

 .بعنارص اللياقة البدنية

 

  

 (هـ1442/م2021، جامعة امللك سعود، الرياض )90 -69، ص ص 2ع، 5م، علوم الرياضة والرتبية البدنيةجملة 
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Causes of the infection of the patellar tendon with a vision to prevent it in some sports 
activities in the Sultanate of Oman 
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Keywords: Inflammation of the patellar tendon - Youngsters - Sultanate of Oman. 

Abstract: The study aimed at identifying the causes of the infection of the patellar tendon with a 
vision to prevent it among the youth. The study questions: What are the causes of the infection of the 
patellar tendon and preventive measures that limit the occurrence of the juvenile in the selected sports 
activities using the descriptive approach, the study was applied to 45 young players representing 
football, volleyball, basketball and athletics from the youth center. The interviews and questionnaire 
were used as data collection tools (six axes). The statistical program (SPSS) was used to analyze the 
data used and One of the most important conclusions is to conduct a comprehensive medical 
examination before the practice - not to wear the appropriate clothes - not to give the player adequate 
rest - the injury occurs at the end of the training period and one of the most important 
recommendations of the study the work of educational sessions for players - periodic medical 
examination - Safety - attention to the elements of fitness. 
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   املقدمة

الحظ اخلرباء املهتمون بالرياضات املختلفة بعض 

فعىل سبيل املثال  اإلصابات،العنارص اهلامة التي قد تتسبب يف 

نعلم مجيعًا قلة اهتامم األندية باخلدمة الطبية للناشئني امجع 

رياضة هو حتسني الصحة والبعد عن العلامء عىل الغرض من ال

واحلل ال يكمن فقط عىل املدربني  حياتنا،الضغوط يف 

واملعدات واإلمكانيات ولكنه أيضا يف وضع اخلطط والربامج 

للحد من اإلصابات وحتسني صحة الرياضيني وخاصة عند 

 (Birrer R.B,2004) الناشئني.

ر م( إىل أن إصابة التهاب وت2000) Fery فرييويشري 

الرضفة ووتر العضلة األمامية الرباعية الفخذية من اإلصابات 

الشائعة والشهرية بني العبي األنشطة الرياضية التي يتميز 

أدائها بتكرار الثني والفرد للركبة وحركات الدوران واللف 

وهذا االلتهاب حيدث امل مكان  والرسيع،والتغيري املفاجئ 

عية بأسفل الرضفة عند اندغام عضالت الفخذ األمامية الربا

املصاب أداء  ذلك يتجنبحدبة القصبية األمامية ولعالج 

األنشطة التي تؤدي إىل ذلك واستبداهلا بأنشطة أخرى مثل 

 السباحة وامليش وركوب الدراجات. 

أن مفصل الركبة يمكن أن  مBirrer (2004) بريركام يذكر 

 – يلالزال االلتهابات – التمزقات –يتعرض لكل من الكدم 

 – الركبة خلع –الرضفة  خلع- الغرضوف إصابة – االلتواءات

التهاب وتر  مرض – احلرقفي القصبي املسار أعراض – الكسور

 كام يذكر . املئبيض الرشيان احتبال – الرضفي الورم –الرضفة 

تثبيت  مkerighabaum, &  Brathls  (2005)كريفبام وبراثلز

أبيض املائل، ويمتد من الناحية الركبة خلفا عن طريق الرباط امل

اخللفية اخلارجية لعظم الفخذ واىل اجلانب الداخيل لعظم القصبة، 

أما من الناحية األمامية فتثبت الركبة بواسطة الرباط الرضفي، 

والذي يرتبط باجلزء البعيد لعظم الرضفة وايل حدبة عظم 

 (  Kerighabaum, E and Brathls, K.2005القصبة. ) 

روبرت أوس غود سم الطبيب اب OSDيت اإلصابة كام سم

م، وكذلك 1903الذي عرف املرض عام  وكارل شالتر

يعرف بمرض تكلس العظم والغرضوف، كام يشري أيضا أن 

هذا املرض هو نتيجة االستعامل الكثري التي تسبب التورم، 

والتأمل عند النتوء العظمي )وتر الرضفة( مبارشة حتت الركبة 

در أمل الركبة يف الرياضيني الشباب والتي تتواكب انه أكثر مصا

   مع مراحل طفرة النمو للناشئني.

(http://pain.health.ivillage.com 2000) 

ومن أسباب إصابة التهاب وتر الرضفة هو تركيز )توجيه( 

اندغام وتر الرضفة من الضغط املتكرر عىل أعىل القصبة عند 

خالل النشاط الذي حيتوي عىل الركض الكثري والقفز مثل ما 

حيدث من حركات يف كرة القدم و كرة السلة وكرة الطائرة 

واجلمباز، وأن الشد للعضلة ذات األربعة رؤوس اخللفية التي 

تستطيع توجيه الضغط عىل حزمة األنسجة التي تربط الركبة 

لرضفي يبدأ بالسحب بعيدا عن املنطقة بالقصبة، وأن الوتر ا

املرتفعة من القصبة عند اتصاهلا بالنتوء للحدبة القصبية مما 

  ينتج عن األمل والورم.

http://www.mayoclinic.com/health/osgood-     
schlatterdisease/DS003 92, 1998  

مSylvia  Lachmann et al (2004 ) سلفا الشامنويشري 

إلتهاب وتر الرضفة   Osgood-Schlatterأن تتسبب إصابة 

 سنة 16 – 10واالستخدام الزائد له يصيب األطفال من 

لسبب يف ذلك هو تكرار استخدام الركبة وإجبارها ا ويكون

دوس يف منطقة وتر الرضفة، عىل العمل يؤدي إىل تدمري الكر

ويبدأ األمر بمجرد التهاب ومع االستخدام الزائد قد يؤدي إىل 

تفتيتها، ومع زيادة املعظم وتتكون العظمة الزائدة ويتشكل 

جزء بارز أكرب من وتر الرضفة، وعادة حيدث بسبب لعب كرة 

القدم وكذلك تؤثر بطبقة دائمة عىل الرجل املستخدمة يف 

العبي كرة السلة والعبي اجلري فإن ذلك  التصويب، ولدى

 عادة حيدث يف اجلانبني أي )الرجلني معا(. 

http://www.mayoclinic.com/health/osgood-schlatterdisease/DS003%2092,%201998
http://www.mayoclinic.com/health/osgood-schlatterdisease/DS003%2092,%201998
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   Sylvia  Lachmann & John  R., Jenner, Soft 2004  

وتظهر هذه اإلصابة جلية خاصة عند الناشئني حيث يشري 

ن من عوامل اخلطر يف إىل أ م(2007)عليوة احلسينى جمدي 

ض مستوى املدربني يف مرحلة رياضات الناشئني هو انخفا

الناشئني وعدم مالئمة قوانني اللعبة ملستوى أعامر الناشئني 

وإمهال الرقابة الطبية عىل رياضات الناشئني وإمهال اإلعداد 

   البدين للناشئني.

 

  البحـث مشكلة

نظرًا لعمل الباحث كمدرب ضمن اهم مرشوع قومي يف 

ار السلطنة )مرشوع مراكز اعداد الناشئني( والذي الحظ تكر

ظهور ومعانة العديد من الالعبني من هذه االصابة مما دفعة ذلك 

استمرار  للبحث وراء اسباب هذه االصابة لتأثريها السلبي عىل

الالعبني الناشئني من مواصلة مشوارهم التدريبي. ويف حدود علم 

الباحث والذي قام بمسح مرجعي وذلك باستعراض الدراسات 

فقد الحظ إن معظم األبحاث العربية واألجنبية السابقة، 

والدراسات العربية يف جمال اإلصابات الرياضية مل تتطرق إىل 

امة حتديد وإنام تناولت بصفه ع موضوع إصابة التهاب وتر الرضفة،

أنواع اإلصابات الرياضية الشائعة ودرجاهتا، وأسباب حدوثها، 

جد وعوامل الوقاية منها، ويف إطار جمتمع سلطنة عامن فأنه ال تو

دراسات تشري إىل هذا اجلانب ذو األمهية الكبرية لدى الناشئني يف 

األنشطة الرياضية، مما دعا الباحث إىل أن يكون هذا املوضوع جماالً 

لدراسته، وسبب ذلك فإن هذه الدراسة العلمية تعترب بعد مراجعه 

دقيقة هي األوىل من نوعها بسلطنة عامن )وذلك يف حدود علم 

من الناشئني تدعم نتائجها جانبا من جهود ومحاية الباحث(، وقد 

خطر اإلصابات الرياضية ومضاعفاهتا سعيا لالرتقاء باملستوى 

 الريايض للفرق الرياضية للناشئني بسلطنة عامن.
 

   أهـدف البحـث

التعرف عىل أسباب حدوث إصابة التهاب وتر  -1

الرضفة لدى الناشئني يف بعض األنشطة الرياضية )الكرة 

 ( يف سلطنة عامن.القوى ألعاب –كرة السلة  –ائرة الط

وضع تصور للوقاية من حدوث إصابة التهاب وتر  -2

الناشئني يف بعض األنشطة الرياضية )الكرة  الرضفة لدى

 .عامن سلطنة يف( القوى ألعاب – السلة كرة –الطائرة 

  تسـاؤل البحـث

ما هي أسباب حدوث إصابة إلتهاب وتر الرضفة  -1

 البحث؟ني يف بعض األنشطة الرياضية قيد لدى الناشئ

ما هي االجراءات الوقائية التي حتد من حدوث  -2

  الناشئني؟اإلصابة بالتهاب وتر الرضفة لدي 

 

  مصطلحات البحـث

 Laparotomy  :وتر الرضفة

هو تورم مؤمل ألعىل عظمة القصبة حتت الرضفة وهي 

وغالبا سنة  15- 10الناشئني ما بني  إصابة غالبا ُترى يف

  حيدث خالل فرتة النمو الرسيع.

(http://www.med.umich.edu/1libr/pa/paknee-osg 
_sma.htm.2006)             

هو اإلفراط يف التهاب وتر الرضفة ن إصابة أ كام يذكر

يسبب إصابة وأمل  ركبة واإلجهاد البدينستعامل املتكرر للاإل

 وتورم عند النقطة الوتر يف الرضفة والذي يربط بعظم الساق.

  ttp: //www.kidshealth.org/teen/diseases 2007.)    

 

  الدراسـات املرتبطـة

بعنوان دراسة  مAlbert  (2001)ألربتقام  -1

هدفت الدراسة معرفة و، "من إصابات الرياضة  الوقاية"

لعوامل التي تؤدي إىل إصابات األطفال أثناء ممارسة ا

الرياضة، والسبل إيل ختفيف اإلصابات، واشتملت العينة عيل 

برز اإلصابات أطفاًل يف املدارس االبتدائية، وكانت  1560

٪ من سوء االلتواءات، أعىل نسبة 11٪ خملوع الكاحل، و5

٪ إىل 7بني إصابة كرة القدم اجلمباز والبيسبول بنسبة ترتاوح 

٪ أهم أسباب اإلصابة التغيريات يف البيئة الرياضية، قلة 46

http://www.med.umich.edu/1libr/pa/paknee-osg%20_sma.htm.2006
http://www.med.umich.edu/1libr/pa/paknee-osg%20_sma.htm.2006
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عدم تدريب األطفال لتجنب  عوامل السالمة يف املدارس،

اإلصابة من خالل إدراك إبعاد املكان واجلسم )الرتبية 

ن إدارة التعامل بشكل صحيح مع اإلصابة أل احلركية(، عدم

يف منهاج طب األطفال  اإلصابات الناجتة عن التدريب مل تدرج

 بصورة منهجية. 

مMarius et al(2002 ) ماريوس وآخرون أجرى  -2

هل هبدف هل االرتطام هو سبب بروز الركبة؟  دراسة بعنوان

يعترب احلمل الزائد املزمن السبب الرئييس اللتهاب األوتار 

ن ارتطام القطب أن قد يكون هناك آراء بأالرضفية، غري 

الرضفي أثناء ثني الركبة قد يكون هو  الرضفي األسفل بالوتر

حتديد دور القطب الرضفي يف التهاب األوتار ، السبب

، وتكونت الرضفية بالتصوير الديناميكي بالرنني املغناطييس

ركبة مصابة بااللتهاب  19 لعدد عمل مقارنة من خالل العينة

ركبة ليس هلا أعراض ألفراد  32عدد األوتار الرضفية و

، لعمر باستخدام نظام تصوير بالرنني املغناطييسمتساوين يف ا

ومن أهم النتائج أنه مل يكن هناك أي فرق معنوي يف كال من 

، ثني زاوية أي عند املجموعتني بني الرضفة ويف –زاوية الوتر 

ومع تنشيط العضلة ذات الرؤوس األربعة الفخذية، ولكن 

 هناك فرق معنوي حيث زاد حجم ونسبة الفرق يف إشارات

الضوضاء يف املناطق التي زادت فيها اإلشارة يف كال من داخل 

 الرضفي للوتر اخللفي وموضع - الرضفي والقطر –الوتر 

قة العال وكانت أعراض، عليها ظهرت التي الركبة يف األسفل

بني الرضفة والوتر الرضفي متشاهبة يف املجموعتني، ولذلك 

 اللتهاب الوتر يبدو احلمل الزائد املزمن هو السبب الرئييس

 الرضفي.

بدراسة مMacgregor (2003 ) ماكرجيورقام  -3

التعرف عيل نوعية وشدة ، هبدف "ال حتتفظ بالكرة  " عنواهنا

اإلصابات احلادثة خالل عام كنتيجة ملامرسة األلعاب 

واستخدم الباحث املنهج الوصفى عىل عينة قوامها الرياضية، 

النتائج أن كرة من أهم ولعاب الكرة، أطفاًل مصابون يف  187

٪ من 69القدم هي الرياضة الرئيسية يف حدوث اإلصابات، 

٪ من حاالت اإلصابات هي للكسور، 4اإلصابات للذكور، 

أكثر اإلصابات كانت يف الرسغ واألصابع، األسباب الرئيسية 

لإلصابات كانت احتفاظ الالعب بالكرة فرتة طويلة، قواعد 

املستخدمة، أساليب التدريب، املامرسة اخلاطئة، املعدات 

 بعض اإلصابات أصبح هلا أثار ضارة طويلة املدى. 

م( بدراسة عنواهنا 2004) Gregory جرجيورىقام  -4

مقارنة اإلصابات يف رياضتي كرة القدم )مجاعية( والكريكيت 

)فردية(، هبدف مقارنة إصابات العمود الفقري بني العبي كرة 

مت الدراسة بمركز الطب القدم والعبي الكريكيت حيث أقي

من  47الريايض نوتنجهام بريطانيا، وإشتملت العينة عيل عدد 

من العبي كرة القدم، وأظهرت النتائج  78العبي الكريكيت، 

 17نقطة بالعمود الفقري لالعبي الكريكيت ،  23اإلصابة يف 

نقطة بالعمود الفقري لالعبي كرة القدم، هناك اختالف يف 

 العبي الكريكيت وكرة القدم، كانت موقع اإلصابات بني

العب  10العب كريكيت و 14هناك كسور غري مكتملة يف 

كرة قدم، كسور اإلجهاد حتدث بنسبة كبرية لالعبي 

الكريكيت، اإلجهاد موزع عيل العظام لالعبي كرة القدم 

 مقارنة بالعبي الكريكيت. 

 م( دراسة بعنوان2005) Nielsen نيلسونأجرى  -5

كرة القدم وكرة  -رياضية يف ألعاب الكرة للمراهقني اإلصابات ال

حتليل حوادث كرة القدم وكرة اليد وكرة ، هبدف اليد وكرة السلة

السلة يف مركز مقاطعة مستشفى آرهوس بالدانمرك، واستخدم 

من املراهقني يف  302الباحث املنهج الوصفى عىل عينة قوامها 

رة السلة(، ومن أدوات ثالثة ألعاب هي )كرة القدم وكرة اليد وك

إصابة  119وجود  ومن أهم النتائجمجع البيانات االستبيان، 

يف كرة السلة(،  3.0يف كرة اليد  4.1يف كرة القدم،  5.6)

٪ من اإلصابات، إلتواءات األصابع 25إلتواءات الكاحل متثل 
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٪، أخطر اإلصابات كانت، 10٪، إجهاد يف الفخذ والساق 32

إصابة واحدة قطع الرباط الصليبي،  أربع إصابات الكسور،

إصابتني بجروح خطرية، اإلصابات التي حتتاج إيل فرتة طويلة 

إلعادة التأهيل حدث يف كرة القدم، غالبية اإلصابات يف كرة 

القدم حدثت نتيجة احتكاك وتداخل بني الالعبني، بينام 

اإلصابات يف كرة اليد وكرة السلة تسببت به الكرة أوالً ثم 

 .تكاك بني الالعبني ثانياً االح

بدراسة  مFranck, et al(2006)  فرانك وآخرونقام  -6

معدالت اإلصابة ومؤثراهتا يف العبي كرة القدم  عنواهنا

الفرنسيني صغار السن، هبدف التحقق من معدالت اإلصابة 

املتعلقة بكرة القدم يف شباب العبي كرة القدم الفرنسيني معتمدًا 

ني( لكرة القدم، واستخدم الباحثون املنهج عىل مركز )كالريفونت

الوصفى عىل عينة مكونة من الالعبني املصابني يف أعامر أقل من 

إصابة موثقة  1152سنة، ومن أهم النتائج وجود  16، 15، 14

٪ 69.1ومسجلة يف مجيع املجموعات السنية باإلصابات بنسبة 

جموع ٪ أثناء التدريبات واملباريات عىل التوايل، امل30.9و

ساعة تم اكتشافها وتسجيلها  1000٪ إصابة لكل 4.8

ساعة يف املباريات  1000٪ إصابة لكل 3.9٪ و11.2و

والتدريبات عىل التوايل، ومل يكن هناك اختالفات مؤثرة يف تكرار 

اإلصابة بالنسبة للمجموعات العمرية، حيث أن املجموعة 

ل اإلصابات األصغر حدث هبا أكثر اإلصابات أثناء التدريب واق

أثناء املباريات وأكثر مما يف جماميع الكبار يف العمر، حيث أن 

معدالت اإلصابة اختلفت خالل املوسم حيث ارتفعت 

ووصلت للذروة من خالل شهر سبتمرب من كل املجاميع، 

٪ 60.2دامت اقل من أسبوع واحد  اإلصاباتوغالبية 

ىل ٪ وأع30.6والكدمات والرضوض هي اإلصابات السائدة 

 ٪.24.5القدم كان هو املكان األكثر إصابة 

 "م( دراسة عنواهنا 2013) عادل مكى حسنأجرى  -7

دراسة األسباب املؤدية إلصابة وتر أكيلس لدى عدائي املسافات 

، هبدف التعرف عىل األسباب املؤدية إلصابة وتر "القصرية 

واستخدم أكيلس لدى عدائى املسافات القصرية بدولة الكويت، 

فرادًا، تضمنت  (31حث املنهج الوصفى عىل عينة قوامه )البا

( عداء من عدائي املسافات القصريًة من املسجلني 14عدد )

( فردًا من أعضاء اجلهاز الفنى 17بأندية دولة الكويت، وعدد )

أن ومن أهم النتائج والطبي، ومن أدوات مجع البيانات االستبيان، 

صابة وتر أكيلس لدى عدائي األسباب اخلاصة بالعداء املؤدية إل

)عدم جتنب العداء التوتر الذهني قبل  القصرية هى املسافات

إعتياد العداء عىل النوم ىف ساعات متأخرة وعدم  - وأثناء املنافسة

انتظام العداء ىف التدريب واالنقطاع  عدم -الراحة الكافية 

 - أرضية غري مناسبة إجراء التدريب عىل - لفرتات طويلة

 -ة العداء ىف التدريب أو املنافسة ىف حالة لظروف املرضية مشارك

مشكلة  عدم مصارحة العداء اجلهاز الفنى والطبي ىف حالة وجود

صحية أو بدنية أو نفسية أو من هذا القبيل(، أن األسباب اخلاصة 

باملدرب املؤدية إلصابة وتر أكيلس لدى عدائى املسافات القصرية 

)التوازن بني قدريت القوة واملرونة ىف  :هى قصور املدرب ىف األتى

تقنني محل التدريب وفقًا للقابلية  -السفىل اجلسم عضالت الطرف

القوة  تدريبات –البدنية لدى العداء  الفسيولوجية والقدرة

 - تدريبات الرسعة - العضلية ملنطقة الفخذين والساقني

بشكل واالسرتخاء  تدريبات اإلمحاء - تدريبات القدرة العضلية

تدريبات مرونة مفاصل ومطاطية عضالت الطرف  - صحيح

 االهتامم بفرتات الراحة البينية للتدريبات أو الوحدات -السفىل

 األسبوعية(.

 

 إجـراءات البحــث 

استخدام املنهج الوصفي املسحي  تمالبحـث: منهج 

 لطبيعة هذه الدراسة. وذلك ملالئمته

  جماالت الدراسة

راكز اعداد الناشئني التابع لوزارة الشؤون : ماملجال املكاين

 املختارة.الرياضية بسلطنة عامن يف الرياضات 
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متت الدراسة يف املوسم الريايض  املجال الزماين:

 .م2016/2017

تم تنفيذ إجراءات البحث عىل عينة  املجال البرشي:

( تم اختيارها عمديًا من العبي مراكز اعداد 45قوامها )

ة الطائرة، كرة السلة، ألعاب القوى( املامرسني كريف )الناشئني 

لألنشطة الرياضية بصورة منتظمة. املمثلني للفئة العمرية من 

 التايلواجلدول  (،18 حتت – 16حتت – 14)الناشئني حتت 

  يوضح ذلك.

 

 وعينة الدراسةجمتمع 

بتكون جمتمع الدراسة من العبي مراكز اعداد الناشئني يف 

)كرة الطائرة، كرة السلة، ألعاب القوى(، تم اختيار عينة 

( بالطريقة العمدية من العبي مراكز اعداد 45قوامها )

ئني يف )كرة الطائرة، كرة السلة، ألعاب القوى( املامرسني الناش

لألنشطة الرياضية بصورة منتظمة. املمثلني للفئة العمرية من 

 التايل واجلدول( 18حتت–16حتت–14)الناشئني حتت 

 .ذلك يوضح

 

تصنيف الفئات العمرية لعينة الدراسة يف األنشطة الرياضية .  (1)جـدول 

 .لالعبني الناشئني

  النشاط
حتت 

14 
 16حتت 

حتت 

18 
 املجموع

 14 6 5 3 كرة الطائرة

 13 3 4 6 كرة السلة 

 18 3 6 9 ألعاب القوى

 45 12 15 18 اإلمجايل

 

  رشوط اختيار عينة الدراسة

أن يكون مسجل بسجالت املراكز واحتاد سلطنة  -1

 عامن للعبة التي يامرسها الناشئ

حملية أن يكون شارك يف بطوالت تنشيطية ورسمية  -2

 عىل األقل.

  املساعدون

تم االستعانة بمجموعة من املدربني واملساعدين واألطباء 

ألعاب القوى(  السلة،)كرة الطائرة، كرة الرياضيني يف جمال 

وتم رشح االستبيان هلم وطريقة التعامل مع االستبيان 

وحماوره، وقد تم رشح األسئلة هلم كام تم توضيح أهداف 

 نه.االستبيان والغرض م

 إىل 25/8/2016يف الفرتة من )الدراسة االستطالعية: 

 .م(29/10/2016

أجريت دراسة استطالعية هبدف مجع البيانات عن  -

)كرة معدل إصابة التهاب وتر الرضفة للناشئني يف رياضة 

من حيث نوع النشاط  ألعاب القوى( السلة،الطائرة، كرة 

مواعيد التدريب الريايض وإعداد الوحدات التدريبية ومعرفة 

والراحة يف املراكز واالندية والتأكد من إمكانية تطبيق 

 االستبيان.

قام الباحث بإجراء املقابالت الشخصية مع كل من  -

مدرب فرق ناشئني(،  39-طبيب النادي  17-العب 23)

وتضمنت هذه املقابالت بطرح العديد من األسئلة، وذلك 

صابات هبدف تكوين صورة واضحة وشاملة عن اإل

الرياضية التي يتعرضون هلا الناشئني ومعرفة معدل إصابة 

 السلة،)كرة الطائرة، كرة التهاب وتر الرضفة يف رياضة 

والتي تعترب أحد املعوقات التي يواجهها  ألعاب القوى(

الناشئني والتعرف عىل أسباب إصابة التهاب وتر الرضفة 

لناشئني عن عزوف ا إىلوطرق الوقاية منها والتي قد تؤدي 

 ممارسة الرياضة.

وقد قام الباحث بعمل دراسة استطالعية ملعرفة أسباب 

هذه اإلصابة وطرق الوقاية منها حيث شملت هذه الدراسة 

( 17( من األخصائيني يف جمال العالج الطبيعي، )17عىل )

-16-14( العب يف املراحل العمرية )60من املدربني، )

ة عامن يف ئني بسلطن( سنة من مراكز اعداد الناش18
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، حيث كان املتوسط ىخرأرياضات البحث ورياضات 

( سنة، واخلربة العملية 43احلسايب للعمر لألخصائيني )

( سنة، واستنتج من هذه الدراسة أن أكثر األسباب 19)

شيوعا هلذه اإلصابة هو احلمل املتكرر عىل الركبة يف 

اط بشكل ٪، ويليه القيام بمزاولة النش94التمرين بنسبة 

٪، ويأيت بعدها أرضية امللعب غري 60متواصل بنسبة 

املناسب للنشاط الريايض وكانت الفرتة الزمنية التي 

حيتاجها املصاب للعالج والراحة ومن ثم العودة مرة أخرى 

٪، وآخرون قالوا 35ملزاولة النشاط شهر تقريبا بنسبة 

ذه ٪، ومن اإلجراءات التي يتخذها جتاه ه24شهرين بنسبة 

اإلصابة هي الراحة ووضع كامدات باردة عىل مكان 

اإلصابة وتثبيت مفصل الركبة برباط ضاغط وكان من 

٪ 94وسائل التشخيص لإلصابة هي األشعة السينية بنسبة 

٪، وال تستدعي اجلراحة وكانت 29ويليها األشعة املقطعية 

٪، واتضح أن من أعراض هذه اإلصابة هي األمل 53النسبة 

ملستمر أسفل الركبة وكذلك العرج بعد التمرين، والورم ا

كام يعطي لالعب املصاب مترينات أو برنامج عالجي 

٪، ومن وسائل 65للعودة مرة أخرى للمزاولة بنسبة 

الوقاية هي تقوية العضلة الرباعية وزيادة فرتات الراحة بني 

التمرينات الطويلة وكذلك التدرج يف التمرين بعد 

احث أن بعض هذه اإلجراءات حتتاج إىل اإلصابة. ويرى الب

 (.دراسة نظرية ملعرفة أهيا صواب وأهيا خطأ )توصية

أما من خالل استطالع رأي املدربني وكان املتوسط 

( 10( سنة وكان متوسط اخلربة العملية )39احلسايب للعمر )

اتضح أن الوحدات التدريبية تصل إىل مخسة أيام  سنوات،

شاركات أغلبها هي البطوالت وكان نوع امل ٪،47بنسبة 

أما من خالل  التجريبية،)للمراكز او االحتادات( واملباريات 

حتديد عنارص اللياقة البدنية التي هيتم هبا املدربون مع هذه 

 املراحل العمرية كانت كاأليت:

 

 .حتديد عنارص اللياقة البدنية. (2جـدول )

 املتغريات

 الرسعة البدنية

التحمل 

 الدوري

 فيسالتن

 الرشاقة

التوافق 

 العضيل

 العصبي

القدرة 

 العضلية

 ٪56 ٪100 ٪100 ٪65 ٪85 نعم

 ٪24 - - ٪20 ٪7 ال

 ٪20 - - ٪15 ٪8 أحيانا

 

حيث أن عدد الناشئني املصابني بإصابة إلتهاب وتر 

ناشئ وكان نسبة الذين أجروا أشعة سينية هلذه  25الرضفة 

ذه اإلصابة وكانت ٪ مل يتم إجراء أشعة هل70٪، 30اإلصابة 

الفرتة الزمنية التي يبتعد فيها الناشئ عن املامرسة بسبب 

واتفقوا عىل أن  ٪،60اإلصابة وهي ملدة شهر تقريبا بنسبة 

٪ واتفقوا عىل عدم عودة 72املصاب يعود إىل املامرسة بنسبة 

هذه  وكذلك تكرار ٪،28الناشئ إىل املامرسة الرياضية بنسبة 

٪ من إمجايل 55٪ وال تتكرر يف 45بة إىل اإلصابة وصلت النس

الناشئني. ويرى الباحث أن بعض هذه اإلجراءات حتتاج إىل 

 دراسة نظرية ملعرفة أهيا صواب وأهيا خطأ.

 

* االستنتاجات التي تم التوصل إليها من خالل الدراسة 

 االستطالعية:

 احلمل املتكرر عىل الركبة يف التمرين للناشئني. -

 ة النشاط بشكل متواصل.القيام بمزاول  -

        أرضية امللعب غري املناسب للنشاط الريايض. -

 ال يوجد سجل طبي خاص بالناشئني. -

الناشئني يامرسون اللعب يف أوقات غري األوقات  -

 التدريبية.

عدم وجود فرتات راحة مناسبة بني التمرينات  -

 الطويلة.

عدم وجود أخصائي عالج طبيعي متفرغ ومتخصص  -

 العب خصوصا يف التدريب.إلصابات امل
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ال توجد صيانة دورية لألجهزة واألدوات بصورة  -

 دورية.

 

* أهم املحاور التي تم التوصل إليها عقب إجراء الدراسة 

   االستطالعية: 

تم عرض نتائج الدراسة االستطالعية وما توصل له  -

الباحث من مشاكل وصعوبات التي تواجه الناشئني املصابني 

طة الرياضية بسلطنة عامن عىل األكاديميني يف بعض األنش

واملتخصصني يف جمال اإلصابات الرياضية هبدف حتديد 

املشاكل التي جيب الرتكيز عليها أثناء البحث التي تساعد عىل 

حتقيق الغرض من البحث الذي بال شك يعود النفع عىل 

 الرياضيني واألطباء املتخصصني.

ة املستخدمة يف تم حتديد الطرق والوسائل العلمي -

البحث وإجراءات الدراسة للوصول إىل املعلومات والنتائج 

بطريقة علمية صحيحة ويف نفس الوقت لتاليف الصعوبات 

 التي قد تواجه الباحث عند تطبيق االستبيان.

 

   أدوات البحـث

إجراء مقابالت شخصية مع املدربني والالعبني  -

إىل املزيد املصابني واخصائي العالج الطبيعي للتوصل 

من املعلومات اخلاصة باإلصابات وإثراء حماور 

 االستبيان.

تم وضع تصور مقرتح لالستبيان الستطالع  -

 الرأي ىف صورته األولية فيام ييل:

 استامرة استطالع رأي الناشئني املصابني  -1

بطريقة املقابلة الشخصية يف بعض األنشطة الرياضية من 

شئني بسلطنة عامن سنة لدى مراكز اعداد النا 18 –14

 . (2)ملحـق 

استامرة استطالع رأي للمدربني واملساعدين للتعرف  -2

عىل حمتوى الربامج وعدد وحداهتا التدريبية للناشئني والتعرف 

 .(3)ملحـق  عىل أسباب اإلصابة وطرق الوقاية منها

استامرة استطالع رأي الخصائي العالج الطبيعي   -3

ن اإلصابة لدى للتعرف عىل طرق ووسائل الوقاية م

 الناشئني.

 

  * عرض االستامرة عىل اخلرباء

وحتى  5/11/2016تم تصميم االستبيان خالل الفرتة  

( 10م وتم عرضها عىل اخلرباء وعددهم )3/12/2016

وتم إجراء التعديالت التي أوىص هبا ، (1)ملحـق خرباء 

اخلرباء وإعداد الشكل النهائي لالستبيان وطباعته متهيدا 

 ذه وتطبيقه.لتنفي

 

  الدراسـة األساسـية

مراكز اعداد ( ناشئ من 45) عىلتطبيق الدراسة تم 

بسلطنة عامن وتطبيق  الناشئني يف الرياضات املختارة

االستبيان خالل التجمعات يف البطوالت املختلفة، مع 

األخذ باالعتبار تطبيق االستبيان يف مكان مريح للعينة 

تم عمل مقابلة كام  ة،وإعطائه الوقت الكايف لإلجاب

شخصية مع أفراد العينة العمدية املختارة للدراسة من 

بعض األنشطة الرياضية وتم التعامل مع كل ناشئ  ناشئي

عىل حده وقام الباحث واملساعدون بأخذ البيانات 

وذلك ىف  الشخصية لكل ناشئ ثم البدء بأسئلة االستبيان

 .  م29/4/2017وحتى  2/2/2017الفرتة من 

 

  املعاجلات اإلحصائية

استخدم الباحث حزمة الربنامج اإلحصائي للعلوم 

 2( حلساب كروس كال ويلس وقيمة كاSPSSاالجتامعية )

 عىلواختبار داللة الفروق لتحليل نتائج االستبيان لإلجابة 

 تساؤالت البحث.
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 عرض النتائـج ومناقشـتها

 .لالعبنياملصابني لعبارات املحور األول االنتقاء واختيار  الناشئنيوترتيب العبارات الستجابات عينة الدراسة  2االتكرارات والنسبة املئوية وقيمة ك. (3جـدول )

 املعاجلات اإلحصائية 

 

 العبارة

 املصابني الناشئنياستجابات 

  2قيمة كا
الوزن 

 ال أحيانا   نعم النسبي٪

 ٪ ت ٪ ت ٪ ت

1 
ارات بدنية بنشاط يتم اختيار الناشئ بعد عمل اختب

 املامرس.
16 35.6 5 11.1 24 53.3 12.133* 82 

 65 *28.933 71.1 32 13.3 6 15.6 7 يتم إجراء اختبارات بدنية دورية عىل مدار العام. 2

 116 *32.533 15.6 7 11.1 5 73.3 33 يتم إجراء كشف طبي شامل قبل االنضامم للنادي. 4

 

بالتكرارات  ( واخلاص3يتضح من نتائج جدول )

 الناشئنيوالنسب املئوية والوزن النسبي الستجابات 

أن نسبة االستجابة  الناشئنياملصابني نحو االنتقاء واختيار 

٪( وكانت االستجابة 73.3 -٪15.6هلم تراوحت بني )

، حيث 0.05معنوية عند مستوى  2عالية وكانت قيم كا

( عىل التوايل 32.533٪، 28.933، 12.133كانت )

( يف احلد األعىل، مما يشري إىل 4جاءت العبارة رقم ) حيث

أن يتم إجراء الكشف الطبي الشامل قبل االنضامم للنادي، 

٪( ومعنوية بنسبة 73.3حيث جاءت النسبة املئوية )

م( 1997) بشكريوف(، ويتفق ذلك مع كل من 32.533)

م( ، 2003) عزت الكاشفم( ، 2002) معتصم حممود، 

م( عىل أنه البد من إجراء 2004) عطياتماجد فايز وخالد 

قبل ممارسة األنشطة  الناشئنيالكشف الطبى الشامل عىل 

الرياضية املختلفة حيث أكدوا أن وتر الرضفه أكثر املناطق 

عرضة لإلصابات أثناء ممارسة النشاط الرياىض ولذلك يتم 

اختيار الناشئ بعد عمل اختبارات بدنية ومهارية خاصة 

 املامرس. بنوع النشاط 

 

املصابني لعبارات املحور الثانى األسباب املتعلقة  الناشئنيوترتيب العبارات الستجابات عينة الدراسة  2التكرارات والنسبة املئوية وقيمة كا. (4جـدول )

 .باإلمكانات واألدوات للناشئني

 املعاجلات اإلحصائية

 

 العبارة

 املصابني الناشئنياستجابات 

  2قيمة كا
 الوزن

 ال أحيانا   نعم النسبي٪

 ٪ ت ٪ ت ٪ ت

 83 *13.733 53.3 24 8.9 4 37.8 17 يتكفل النادي بعالج اإلصابات. 5

15 
يتم التأكد من مناسبة األرضية للنشاط الريايض 

 املامرس.
31 68.9 6 13.3 8 17.8 25.733* 111 

 128 *62.533 4.4 2 6.7 3 88.9 40 يتم ارتداء املالبس املناسبة للتدريب. 16

 130 *72.933 4.4 2 2.2 1 93.3 42 يتم ارتداء احلذاء املناسب للتدريب. 17
 

 

( واخلاص بالتكرارات 4يتضح من نتائج جدول )

املصابني  الناشئنيوالنسبة املئوية والوزن النسبي الستجابة 

 الناشئنينحو اإلمكانات واألدوات أن نسبة استجابة 

٪( وكانت االستجابة عالية 93.3 -٪ 37.8تراوحت بني )
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، 0.05مجيعها معنوية عند مستوى  2حيث كانت قيم كا

( 72.933، 62.533، 25.733، 13.733حيث كانت )

( أعىل نسبة مئوية 17عىل التوايل وحيث جاءت العبارة رقم )

( وهي تشري 72.933٪( ومعنوية بمقدار )93.3بمعدل )

، تدريب ملنع حدوث اإلصابةإىل أمهية ارتداء احلذاء املناسب لل

ويعزى الباحث ذلك إىل أن الركض أو اجلهد الشديد لكل 

خطوة حتدث قوة ثالث أو أربع مرات بقدر وزن اجلسم 

وتظهر هذه القوة عىل سطح الركض )احلذاء، القدم، الساق( 

وعندما تقل القوة الضاغطة عىل األطراف تقل خماطر التعرض 

التدريب عىل األسطح امللساء لإلصابة احلادة، وهلذا يفضل 

والناعمة كذلك استخدام األحذية املناسبة لتوفري الراحة 

والتخلص من اجلروح واإلصابات التى قد يسببها احلذاء 

اخلطأ، كذلك آالم الركبة وإلتهاب الغدة الداخلية، وتعد 

األحذية القصرية املسامري أفضل والتى توضع بشكل علمى 

املحورى الطبيعى للقدم بدون  حيث تسهل عملية الدوران

 حتميل زائد عىل غضاريف الركبة )العبي العاب القوى( . 

 فان ميكلنيوتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من  

Van Mechelen (2002 ، )ونارص  املطرييمرجاح بتال م

م( أن من أهم العوامل التى تسبب اإلصابة 2006) مطرود

ضية نوعية احلذاء الرياىض أثناء اجلرى وممارسة األنشطة الريا

واألسطح الصلبة وثقل اجلسم، باإلضافة إىل العوامل األخرى 

 مثل اإلمحاء.
 

املصابني لعبارات املحور الثالث أسباب اإلصابة املتعلقة  الناشئنيوترتيب العبارات الستجابات عينة الدراسة  2التكرارات والنسبة املئوية وقيمة كا. (5جـدول )

 .بالتدريب

امل
ور
ح

 

 املعاجلات اإلحصائية

 

 

 العبارة

 املصابني الناشئنياستجابات 

  2قيمة كا
الوزن 

 النسبي٪
 ال أحيانا   نعم

 ٪ ت ٪ ت ٪ ت

حة
را

ال
 

 117 *24.400 4.4 2 31.3 14 64.4 29 عدم إعطاء الناشئ فرتات راحة أثناء التدريب. 12

ب
ري

تد
ال

 

 104 *6.933 15.6 7 37.8 17 46.7 21 ه.حيرص املدرب عىل قيادة اإلمحاء بنفس 3

 100 *6.933 28.9 13 20.0 9 51.1 23 هيتم املدرب بشكوى الناشئ حتى لو كانت بسيطة. 19
ية

قا
لو

ا
 

8 
يقوم املدرب بمنع الناشئ من التدريب قبل إمتامه فرتة 

 العالج
19 42.2 5 11.1 21 46.7 10.133* 88 

 51 *33.600 73.3 33 6.7 3 20.0 9 رسة النشاط الريايض.يتم التدرج يف العودة إىل مما 25

ت
انا

ك
إلم

ا
 

 106 *14.933 24.4 11 15.6 7 60.0 27 يتم التدريب عىل ملعب ثابت يف كل وحدات التدريبية. 11

 

( واخلاص بالتكرارات 5يتضح من نتائج جدول )

الناشئني والوزن النسبي الستجابة  2والنسبة املئوية وقيمة كا

املصابني نحو أسباب اإلصابة املتعلقة بالتدريب، وأن نسبة 

٪( 64.4 -٪ 20.0تراوحت بني )لناشئني االستجابة ل

معنوية عند مستوى  2وكانت االستجابة عالية وكانت قيمة كا

، 6.933، 6.933، 24.400، حيث كانت )0.05

( عىل التوايل حيث جاءت 14.933، 33.600، 10.133

حلد األعىل وتشري إىل أن يتم عدم إعطاء ( ا25العبارة رقم )
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٪( 73.3الراحة أثناء التدريب، حيث كانت النسبة املئوية )

(، ويرجع 33.600كانت ) 0.05ومعنوية عند مستوى 

الباحث هذه النتيجة إىل أن اجلهد البدنى والعصبى الذى يزيد 

بدرجة كبرية عن مقدار ما يستطيع الفرد الرياىض حتمله يؤدى 

ط مستوى كفايته وفاعليته، وهنا حيدث ظاهرة احلمل إىل هبو

الزائد نتيجة عدة عوامل أمهها )سوء تشكيل احلمل التدريبى 

العوامل اخلارجية( وهذا يؤدى إىل زيادة القابلية لإلصابة  -

الرياضية نظرًا لعدم قدرة اجلسم عىل املقاومة، ولذلك جيب 

الالزم للراحة عىل املدرب مراعاة منح الفرد الرياىض الوقت 

 مع عدم اشرتاكه ىف التدريب أو املنافسات طوال هذه الفرتة.

 (،م1997) بشكريوف وهذا يتفق مع دراسة كل من

م( عىل أن عدم تنظيم فرتات 1997) ماجد فايز وخويلة

الراحة أثناء التدريب وعدم اهتامم املدرب بشكوى الناشئ 

فرتات عن  يؤدى إىل حدوث إصابات تؤثر عىل الناشئ وتبعده

 ممارسة النشاط الرياىض سواء كان ألعاب مجاعية أو فردية.

 

 

املصابني لعبارات املحور الثالث أسباب اإلصابة املتعلقة الناشئني وترتيب العبارات الستجابات عينة الدراسة  2التكرارات والنسبة املئوية وقيمة كا. (6جـدول )

 .بالتدريب

 املعاجلات اإلحصائية

 

 العبارة

 املصابنيالناشئني ستجابات ا

 الرتتيب الوزن النسبي٪  2قيمة كا

 ٪ التكرار 

31 

  وحدة تدريبية تتدرب باألسبوع؟كم 

 - - ثالث

19.733* 110 4 

 15.6 7 أربعة

 64.4 29 مخسة

 20.0 9 ستة

 - - أكثر من ذلك

32 

  عدد ساعات التدريب اليومية؟

 8.9 4 ساعة

 20.0 9 ساعة ونصف 3 118 *29.733

 71.1 32 ساعتني

33 

 يتم االشرتاك يف املنافسات الرياضية

 91.1 41 نعم
67.733* 131 1 

 8.9 4 ال

34 

 وما هي هذه املنافسات؟

 75.6 34 دوري وكاس

 22.2 10 دورات تنشيطية. 2 123 *38.800

 2.2 1 تروحيية. دورات 

 

( واخلاص بالتكرارات 6ح من نتائج جدول )يتض

املصابني الناشئني والنسبة املئوية والوزن النسبي الستجابة 

نحو عدد وحدات التدريب ووقت التدريب أن نسبة 

٪( 64.4-٪ 15.6املصابني بني )الناشئني االستجابة 

كانت تشري  64.4وكانت االستجابة عالية حيث وصلت إىل 

( وحدات يف األسبوع وأن عدد 5) إىل عدد وحدات التدريب
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ساعات التدريب ساعتني حيث كانت معنوية عند مستوى 

وبالنسبة لالشرتاك يف املنافسة بنسبة  29.733= 0.05

، وكانت املنافسة يف 67.733٪( ومعنوية بمعدل 91.1)

وعند مستوى  ٪(75.6الدوري والكأس كان بنسبة )

0.05 =38.800. 

 

 

املصابني لعبارات املحور الثالث أسباب اإلصابة املتعلقة الناشئني وترتيب العبارات الستجابات عينة الدراسة  2النسبة املئوية وقيمة كاالتكرارات و. (7جـدول )

 .بالتدريب

 املعاجلات اإلحصائية

 

 العبارة

 املصابنيالناشئني استجابات 

  2قيمة كا
الوزن 

 النسب٪
 ال نعم

 ٪ ت ٪ ت

37 

 -ييل: غري مقصود خارج وحدة التدريب مثال فيام  عمل جمهوديتم 

 109 *20.800 57.8 26 42.2 19 ركوب الدراجة.

 118 *22.933 37.8 17 62.2 28 صعود سلم عايل.

 129 *53.733 13.3 6 86.6 39 كرة طائرة...الخ. سلة،كرة  قوى،ممارسة نشاط خارجي مثال ألعاب 

 95 *58.133 88.9 40 11.1 5 ممارسة السباحة مدة طويلة.

 124 *35.733 24.4 11 75.5 34 اللعب عىل ارض رملية.

 130 *27.222 11.1 5 89.9 40 تعرضت لإلصابة أثناء ممارسة النشاط الريايض 38

39 

 -اإلصابة: إذا كانت اإلجابة )بنعم( وضح متى كانت هذه 

 - - 2.2 1 أثناء فرتة اإلمحاء

62.800* 

- 

 - - - 8.9 4 التدريبأثناء فرتة 

 - - - 88.9 40 يف هناية فرتة التدريب.

 

( واخلاص بالتكرارات والنسبة 8يتضح من نتائج جدول )

املصابني نحو أسباب الناشئني من االستجابات  2املئوية وقيمة كا

يف عبارة الناشئني اإلصابة املتعلقة بالتدريب وكان استجابة 

حدة التدريب وتراوحت بني عمل جمهود غري مقصود خارج و

٪( وكانت االستجابة املعنوية عند مستوى 75.5 -٪ 11.1)

( حيث جاءت 58.133إىل  20.800، تراوحت من )0.05

ممارسة نشاط خارجي مثال ألعاب قوى أو كرة السلة أو كرة 

٪( وعند مستوى 86.6الطائرة احلد األعىل بنسبة مئوية )

٪(، أما 129ن نسبي )( وبوز53.733) 2، كان قيمة كا0.05

املصابني الذين يتعرضون لإلصابة الناشئني بالنسبة الستجابة 

أثناء ممارسة النشاط الريايض كانت بنسبة االستجابات 

 2٪( وجاءت النسبة عالية جدا حيث كانت قيمة كا89.9)

، وجاءت نسبة 27.222= 0.05معنوية عند مستوى 

احلد األعىل حيث كانت استجابة املصابني يف هناية فرتة التدريب 

= 0.05عند مستوى  2٪( وقيمة كا88.9نسبة عالية بلغت )

، وتشري أن اإلصابة األكثر حدوثا يف هناية التدريب 62.800

ويعزى الباحث ذلك إىل أن اإلصابات الرياضية تزيد بإزدياد 

املنافسة والتدريب حيث أهنا تشكل ضغطًا عىل املفاصل 

ة واألوتار العضلية والفقرات واألربطة واملحافظ الزاللي

 العظمية مما يسبب إصابات مزمنة.
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م( ، 1999) ماتفيفوهذا يتفق مع ما أشار إليه 

م( ، 2002) أسامة رياض مJames (2001، ) جيمس

م( عىل أن 2008) إبراهيم فؤاد السمرانى وهاشم

اإلصابة تزداد أثناء ممارسة النشاط الرياىض للرياضيني 

أللعاب اجلامعية أو الفردية أو األلعاب سواء كان ذلك ىف ا

التى تتميز ىف اإلحتكاك وتكون اإلصابة متفاوتة ىف نسب 

 حدوثها ومكان حدوثها وأسباهبا.

 

صابة املتعلقة املصابني لعبارات املحور الرابع أسباب اإلالناشئني وترتيب العبارات الستجابات عينة الدراسة  2التكرارات والنسبة املئوية وقيمة كا. (9جـدول )

 الطبي.باجلهاز 

 املعاجلات اإلحصائية

 

 

 العبارة

 املصابنيالناشئني استجابات 

  2قيمة كا
الوزن 

 النسبي٪
 أحيانا   نعم

 ال

 ٪ ت ٪ ت ٪ ت

يعاد الكشف الطبي بعد الشفاء من اإلصابة وقبل ممارسة  6

 للنشاط الريايض 
9 20.0 1 2.2 35 77.8 42.133* 64 

عمل أشعة عىل مفصل الركبة يف حالة حدوث يتم  21

 اإلصابة.
20 44.4 3 6.7 22 48.9 14.533* 88 

23 
 67 *36.933 75.6 34 6.7 3 17.8 8 يتم إجراء كشف طبي بعد العودة ملامرسة النشاط الريايض.

يتم أخذ مسكنات لألمل ومضادات لاللتهابات بدون  24

 إرشاف طبي.
36 80.0 2 4.4 7 15.8 44.933* 119 

 

( واخلاص بالتكرارات 9يتضح من نتائج جدول )

والنسبة املئوية والوزن النسبي الستجابة الالعبني 

املصابني نحو أسباب اإلصابة املتعلقة باجلهاز الطبي: أن 

 -٪17.8تراوحت بني )لناشئني نسبة االستجابة ل

 2٪( وجاءت االستجابة عالية وكانت قيمة كا80.0

وكان وزهنا النسبي  44.933.= 05معنوية عند مستوى 

( 24( وكانت العبارة رقم )119إىل  64يرتاوح ما بني )

ذو استجابة عالية والتي تشري إىل اخذ مسكنات لألمل 

ومضادات لاللتهابات بدون إرشاف طبي حيث كانت 

٪(، 119٪(، وكان الوزن النسبي )80.0النسبة املئوية )

امج التدريب ختلو ويعزى الباحث هذه النتيجة إىل أن بر

من التثقيف الصحى والذى يلعب دوراً هاماً ىف معرفة 

الناشئ عن األرضار التى قد تصيبه نتيجة تناوله بعض 

املسكنات أو األدوية املضادة لإللتهابات والتى جتعله 

يستمر ىف التدريب أو املباريات دون الشعور باألمل حتى 

ارسة النشاط يصل إىل اإلصابة التى جتعله يتوقف عن مم

مرجاح بتال ونارص الرياىض، وهذا يتفق مع ما أشار إليه 

م( أن عدم متابعة اإلصابات البسيطة 2006)  مطرود

يؤدى إىل تفاقمها والعودة إىل املالعب قبل الشفاء التام 

 من اإلصابة.
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املصابني لعبارات املحور الرابع أسباب اإلصابة املتعلقة الناشئني ة الدراسة وترتيب العبارات الستجابات عين 2لتكرارات والنسبة املئوية وقيمة كا. (10جـدول )

 الطبي.باجلهاز 

 املعاجلات اإلحصائية

 العبارة

 املصابنيالناشئني استجابات 
 الوزن النسبي ٪  2قيمة كا

 ٪ التكرار 

29 

 يتم الكشف عن االنحرافات القوامية 

 11.1 5 نعم
62.800* 55  

 88.9 40 ال

30 

 يتم هذا الكشف؟ بنعم. متىيتم إجراء كشف دوري كل موسم ريايض. يف حالة اإلجابة 

 - - شهور 3كل 

- 135 
 - - شهور 6كل 

 - - شهور 9كل 

 100 45 كل سنة

 

( واخلاص بالتكرارات 10يتضح من نتائج جدول )

صابني املالناشئني من االستجابات  2والنسبة املئوية وقيمة كا

نحو أسباب اإلصابة املتعلقة باجلهاز الطبي أن يتم الكشف 

٪( وكانت 88.9-٪11.1االنحرافات القوامية وتراوحت )

 ٪(. 55وكان الوزن النسبي ) 0.05معنوية عند مستوى 

 

 

املصابني لعبارات املحور اخلامس أسباب اإلصابة الناشئني وترتيب العبارات الستجابات عينة الدراسة  2التكرارات والنسبة املئوية وقيمة كا. (11جـدول )

 .املتعلقة بالناشئ

ور
ح
امل

 

 املعاجلات اإلحصائية

 

 

 العبارة

 املصابنيالناشئني استجابات 

 2قيمة كا
الوزن 

 النسبي٪

 ال أحيانا   نعم

 ٪ ت ٪ ت ٪ ت

ب
ري

تد
ال

 
7 

يتم ممارسة النشاط الريايض رغم اإلحساس 

 باإلصابة.
36 80.0 7 15.6 2 4.4 44.933* 124 

 102 *19.200 33.3 15 6.7 3 60.0 27 يتم التدريب بطريقة مشوقة. 9

 122 *37.733 4.4 2 20.0 9 75.6 34 يامرس الناشئ التدريب بشكل منتظم. 10

13 
يامرس الناشئ أكثر من نشاط ريايض يف أثناء 

 اإلجازة الصيفية.
39 86.7 4 8.8 2 4.4 57.733* 127 

 14 

يقوم الناشئ بعمل جمهود إضايف مع مدرب 

أخر خارج الوحدة التدريبية لزيادة مستوى 

 الفني خارج التمرين األسايس.

36 80.0 2 4.4 7 15.6 44.933* 119 

ية
قا

لو
ا

 

18 
يتم اللجوء إىل املدرب عند حدوث أي 

 مشكلة قبل بداية التدريب.
21 46.7 13 28.9 11 24.4 3.733 100 

20 
ناشئ بعمل فحص ملفصل الركبة أثناء يقوم ال

 احلياة التدريبية.
40 88.9 3 6.7 2 4.4 62.533* 128 
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 .  (11جـدول )تابع 

ور
ح
امل

 

 املعاجلات اإلحصائية

 

 

 العبارة

 املصابنيالناشئني استجابات 

 2قيمة كا
الوزن 

 النسبي٪

 ال أحيانا   نعم

 ٪ ت ٪ ت ٪ ت

 

 112 *26.133 20.0 9 11.1 5 68.9 31  نفس املكان.تكرر حدوث هذه اإلصابة يف 22

26 
يستكمل فرتة العالج يف حالة حدوث 

 اإلصابة.
29 64.4 6 13.3 10 22.2 20.133* 109 

27 
تستخدم وسائل الوقاية أثناء ممارسة النشاط 

 الريايض.
30 66.7 3 6.7 12 26.7 25.200* 108 

28 
حدثت اإلصابة نفس املكان رغم وجود 

 وسائل الوقاية عليها.
23 51.1 3 6.7 19 42.2 14.933* 94 

 

( واخلاص بالتكرارات 11يتضح من نتائج جدول )

املصابني الناشئني من االستجابات  2والنسبة املئوية وقيمة كا

أن  ،ناشئللنحو أسباب اإلصابة املتعلقة بالتدريب والوقاية 

 ٪(88.9-٪ 46.7تراوحت )الناشئني نسبة استجابة 

معنوية عند  2وجاءت نسبة االستجابة عالية حيث كانت قيم كا

إىل  3.733، وقد تراوحت هذه النسبة من )0.05مستوى 

 –٪ 94( وكان وزهنا النسبي قد تراوح من )62.533

فان الناشئني ٪( أي أن كلام كان هناك االهتامم بتدريب 128

 ذلك يقلل من حدوث اإلصابة والوقاية منها.

م( 2002) أسامة رياضما أشار إليه  ويتفق ذلك مع

حيث يشري إىل أن عملية التأهيل بعد اإلصابة تعد من أهم 

املراحل ىف العالج وهى التى حتدد عودة املصاب إىل وضعه 

الطبيعى بعد اإلصابة ىف أرسع وقت ممكن مع حماولة اإلحتفاظ 

باملستوى الذى كان عليه قبل اإلصابة، أو تقليل الفاقد منه قدر 

إلمكان وهى عملية مستمرة تبدأ أثناء العالج الطبى لإلصابة ا

ومتتد إىل ما بعد العالج الطبى، ويرى الباحث أنه كلام زادت 

القوة العضلية للعضالت العاملة حول املفصل كلام حتسن 

الشخص املصاب ىف األداء احلركى ورجوع مركز الثقل إىل 

لبدنية والصحية مكانه الطبيعى مما يساعد عىل حتسني حالته ا

 ورسعة عودته إىل حالته الطيبة. 

 

املصابني لعبارات املحور اخلامس أسباب اإلصابة الناشئني وترتيب العبارات الستجابات عينة الدراسة  2التكرارات والنسبة املئوية وقيمة كا. (12جـدول )

 .املتعلقة بالناشئ

 املعاجلات اإلحصائية

 العبارة

 صابنياستجابات الناشئني امل
  2قيمة كا

الوزن 

 ٪ التكرار النسبي٪

 متارس اللعبة يف أوقات غري أوقات التدريب.  35

 88.9 40 نعم
62.800* 125  

 11.1 5 ال

 إذا كانت اإلجابة )بنعم( أين مكان اللعب 36

 17.8 8 مراكز شباب

 73.3 33 ساحات شعبية. 119 *32.933

 8.9 4 أماكن أخرى 



   85                                                       ...أسـباب حدوث إصابـة التهاب وتر الرضفة لدى الناشئني والوقاية

 

املصابني لعبارات املحور اخلامس أسباب اإلصابة الناشئني وترتيب العبارات الستجابات عينة الدراسة  2التكرارات والنسبة املئوية وقيمة كا. (12دول )جـ

 .املتعلقة بالناشئ

 املعاجلات اإلحصائية

 العبارة

 استجابات الناشئني املصابني
  2قيمة كا

الوزن 

 ٪ التكرار النسبي٪

 كو من أالم وتر الرضفةتش 40

 100 45 نعم
- 135 

 - - ال

 متى كانت أول شكوى )بنعم(إذا كانت اإلجابة  41

 6.7 3 قبل سنتني

39.533* - 

 11.1 5 قبل سنة ونص

 28.9 13 قبل سنة

 20.0 9 شهور 9

 2.2 1 شهور 6

 2.2 1 شهور 5

 6.7 3 شهور 4

 6.7 3 شهور 3

 8.9 4 شهرين

 6.7 3 قبل شهر

 كيفية الترصف بعد حدوث اإلصابة مبارشة 42

 57.8 26                                 املدرب.  جلأت إىل 

25.200* - 

 6.7 3 جلأت إىل طبيب النادي

 8.9 4 جلأت إىل طبيب خارج النادي

 15.6 7 إجراء أخر.

 11.1 5 مل تلجا إىل احد.

 ما هي الفرتة التي انقطعت عن ممارسة النشاط الريايض بسبب آالم الركبة 43

 6.7 3 شهر

57.733 * - 

 2.2 1 أسابيع 6

 2.2 1 أسابيع 3

 37.8 17 أسبوعني

 4.4 2 أسبوع

 46.7 21 مل ينقطع عن التدريب

 

( واخلاص بالتكرارات 12يتضح من نتائج جدول )

من االستجابات الناشئني املصابني  2بة املئوية وقيمة كاوالنس

نحو أسباب اإلصابة املتعلقة بالناشئ بأهنم يامرسون اللعب يف 

أوقات غري أوقات التدريب، وكانت االستجابة الناشئني بنسبة 

. حيث كانت 05٪ ومعنوية عند مستوى 88.9مئوية 

ستجابة أما بالنسبة ال ٪(125وكان وزهنا النسبي ) 62.800

الناشئني ملكان اللعب فقد كان اللعب يف الساحات الشعبية 

٪ ومعنوية عند مستوى 73.3أعىل نسبة مئوية حيث كانت 
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، كام بلغت نسبة استجابات الناشئني 32.933= 0.05

عند  2٪ وقيمة كا100الذين يشتكون من اآلالم وتر الرضفة 

٪، كام 100وكان وزهنا النسبي  39.533 .=05مستوى 

انت اكرب نسبة ألول شكوى لصالح األمل والشكوى قبل سنة ك

٪( وأقل نسبة استجابة الناشئني 28.93حيث كانت النسبة )

شهور حيث بلغت نسبة لكل منهام  5شهور و 6هي 

٪(، ويف عبارة كيفية الترصف بعد حدوث اإلصابة 2.2)

مبارشة يبني اجلدول أن أكرب نسبة استجابة لالعبني أهنم 

٪ وكانت أقل 57.8 املدرب حيث بلغت النسبة يلجئون إىل

نسبة منهم كانوا يلجئون للطبيب النادي أو طبيب خارج 

النادي كام يؤكده اجلدول حيث بلغت النسبة لكل منهام 

 =0.05عند مستوى 2٪، وكانت قيمة كا٪8.9 ، 6.7

25.200 . 

ويعزى الباحث ذلك إىل العبء الكبري الواقع عىل هذا 

مل عىل إمتصاص الضغط الزائد والناتج من يع الذياملفصل 

عملية إصطدام القدم باألرض الصلبة أثناء عملية اهلبوط من 

الوثب للوقوف عىل األرض إىل جانب زيادة اإلجهاد املتكرر 

لألربطة واملفاصل واألوتار وبقية مكونات املفصل، باإلضافة 

 إىل أنه من أسباب حدوث اإلصابة عدم اإلنتظام واالستمرار

ىف التدريبات الرياضية، وعدم التقيد بتعليامت املدرب 

 وإرشاداته.

أسامة  (،م1991) دوبر فسكىوتتفق ذلك مع كل من 

فؤاد (، 2002 م( )أسامة مصطفى رياض2002) رياض

م( أن اإلصابات الرياضية 2008) السمرانى وهاشم إبراهيم

من أحد أهم املشاكل التى تواجه املختصني ىف املجال الرياىض 

أنفسهم حيث أهنا الناشئني وحتى  وفنيطبيب ومدرب 

السبب الرئيسى لعزل الرياىض وبعده عن التدريب، مما يسبب 

عائقًا ىف حتسني مستوى الرياضيني وإنجازاهتم.   أما عبارة فرتة 

االنقطاع عن ممارسة النشاط الريايض بسبب آالم وتر الرضفة 

نسبة بأهنم مل  أكرب( حيث بلغت 7كام هو موضح يف جدول )

ينقطعوا عن التدريب حيث كانت نسبة استجابة الناشئني 

فريجع  ،57.733= . 05٪( ومعنوية عند مستوى 46.7)

من أن يعلم املدرب أنه الناشئ الباحث السبب ىف ذلك خوف 

مصاب فيستبعده من اشرتاكه ىف املباريات أو املنافسات اهلامة 

ته فيها، مما يعود عليه من والتى تشبع رغبة الناشئ أثناء مشارك

 مكاسب مادية ومعنوية. 
 

وترتيب العبارات الستجابات عينة الدراسة الناشئني املصابني لعبارات املحور اخلامس أسباب اإلصابة  2التكرارات والنسبة املئوية وقيمة كا. (13جـدول )

 .املتعلقة بالناشئ

 املعاجلات اإلحصائية

 

 العبارة

 استجابات الناشئني

  2قيمة كا
الوزن 

 النسبي٪
 ال نعم

 ٪ ت ٪ ت

 69 *32.933 73.3 33 26.7 12 تشعر بأنك عدت ملستواك بعد عالج اإلصابة؟ 44

 أذكر برأيك ما هي األسباب؟ )بال(يف حالة اإلجابة  45

 83 *48.533 57.8 26 42.2 19 انخفاض مستوى اللياقة البدنية

 63 *10.133 80.0 36 20.0 9 اإلمحاء غري الكايف.

 59 *20.833 84.4 38 15.6 7 عدم صالحية أرضية امللعب.

 45 - 100 45 - - عدم استخدام اإلسعافات األولية.

 42 *40.133 97.4 38 2.6 1 عدم استخدام وسائل الوقاية

 45 - 100 45 - - عدم اهتامم مدربك بإصابتك.
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 .  (13جـدول )تابع 

 ئيةاملعاجلات اإلحصا

 

 العبارة

 استجابات الناشئني

  2قيمة كا
الوزن 

 النسبي٪
 ال نعم

 ٪ ت ٪ ت

 45 - 100 45 - -  األجهزةعدم صالحية  

 45 - 100 45 - - الريايض الزيعدم ارتداء 

 77 *12.133 64.4 29 35.6 16 زيادة فرتة التدريب أو اللعب

 53 *62.533 91.1 41 8.9 4 نقص التوجيه والتوعية

 46 *57.733 86.7 39 13.3 6 عدم استكامل العالج بعد اإلصابة

 

( واخلاص بالتكرارات 13يتضح من نتائج جدول )

من االستجابات الناشئني املصابني  2والنسبة املئوية وقيمة كا

نحو أسباب اإلصابة املتعلقة بالناشئ والشعور بعد العودة 

حيث بلغت اكرب نسبة  للمستوى السابق أو املستوى املطلوب

= 0.05٪ وكانت معنوية عند مستوى 73.3مئوية بمعدل 

٪(، ويعزى الباحث بعدم 69وكان وزهنا النسبي ) 32.933

العودة للمستوى بعد العالج من اإلصابة لعدة أسباب وكان 

نسبة استجابة الناشئني، كام يتضح من اجلدول الذي يقول أن 

تاج إىل زيادة فرتة التدريب حي انخفاض مستوى اللياقة البدنية

أو اللعب وهو احلد األقل من األعىل حيث بلغت النسبة 

، 12.133= 0.05عند مستوى  2٪( وكانت قيمة كا35.6)

٪(، ويرجع الباحث هذه النتيجة 77وبلغ الوزن النسبي هلا )

إىل عدم تركيز الناشئ عىل تعليم السلوك الصحى السليم 

الرتكيز عىل أمهية التأهيل للوقاية من اإلصابات مع عدم 

الكامل والتعرف املبكر عىل أعراض زيادة احلمل والتزود 

باإلرشادات التدريبية، كام أن عودة الالعب بعد اإلصابة 

حيتاج إىل فرتة وجيزة حسب نوع اإلصابة إىل مستواه الذى كان 

عليه من قبل، حيث يتطلب ذلك التدرج بالتدريبات وعدم 

للشفاء مع إكسابه النواحى البدنية  اإلجهاد حتى يتامثل

 واملهارية والتى يتطلبها نوع النشاط املامرس.

 Van Mechelen فان متشلنوتتفق هذه النتيجة مع كل من 

سميعة م( 2004)وعطيات خالد  ماجد فايزم( ، 2002)

م( عىل رضورة التأهيل الكامل لالعب 2007) خليل حممد

 يصل إىل مستواه.والتزود باإلرشادات التدريبية حتى 
 

الناشئني املصابني لعبارات املحور السادس الوقاية من  وترتيب العبارات الستجابات عينة الدراسة  2التكرارات والنسبة املئوية وقيمة كا. (14جـدول )

 .اإلصابة

 املعاجلات اإلحصائية

 

 العبارة

استجابات الناشئني 

 2قيمة كا املصابني
الوزن 

 النسبي٪
 ٪ التكرار 

 متى تستخدم وسائل الوقاية من اإلصابات. 46

 13.3 6 يف التمرين

 55.6 25 يف املباريات - *12.133

 31.1 14 ال استخدم
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  . (14جـدول )تابع 

 املعاجلات اإلحصائية

 

 العبارة

استجابات الناشئني 

 2قيمة كا املصابني
الوزن 

 النسبي٪
 ٪ التكرار 

 تي متت مع الناشئ بسبب هذه اآلالم.اإلجراءات ال 47

 35.6 16 كامدات باردة ومسكن أمل وراحة

57.200* - 

 2.2 1 كامدات + جلسات مغناطيسية + مسكن + راحة 

 15.6 7 كامدات باردة + مسكن + رباط ضاغط + راحة

 24.6 11 مل يراجع الطبيب

 2.2 1 مسكن + مضادات لاللتهاب واألمل

 4.4 2 أشعة للركبة + كامدات باردة + مسكن عمل

 2.2 1 فحص + كامدات ساخنة + جلسات كهربائية

 2.2 1 مسكن بخاخ

 2.2 1 رباط ضاغط + متارين هتدئة

 2.2 1 تقوية عضالت الفخذ + راحة 

 الوسائل؟ هذه هي فام –إذا كنت تستخدم الوسائل الوقائية  48

 64.4 29                       ضاغط.  رباط 

 31.1 14 واقي للقصبة )شنجارد(. - *24.400

 4.4 2 واقي كاوتشوك لوتر الرضفة.

 إذا أصبت برغم استخدامك وسائل الوقاية فام هي األسباب يف رأيك؟ 49

 2.64.4 2 عدم كفاءة وسائل الوقاية بصفة عامة.

13.733* - 
 - - وسائل الوقاية سيئة الصنع.

 88.8 40 هلا. عدم معرفة االستخدام الصحيح 

 6.7 3 عدم امتالكي لبعض الوسائل الوقاية.

 

( واخلاص بالتكرارات 14يتضح من نتائج جدول )

والوزن النسبي من االستجابات  2والنسبة املئوية وقيمة كا

الناشئني املصابني نحو استخدام وسائل الوقاية من اإلصابة 

٪( حيث كانت 31.1 -٪ 13.3وحت بني )حيث ترا

= 0.05عند مستوى  2االستجابة معنوية وبلغت قيمة كا

، وكانت استجابة الناشئني املصابني يف اإلجراءات 12.133

التي متت مع الناشئ بسبب هذه اآلالم وايل تراوحت بني 

٪( وكانت إجابة كامدات الباردة ومسكن 35.6-2.2٪)

٪( 35.6األعىل والتي بلغت )األمل وراحة هي نسبة احلد 

، وكانت 57.200=0.05وحيث كانت معنوية عند مستوى 

استجابة الناشئني املصابني يف استخدام وسائل الوقاية وكانوا 

الناشئني يستخدمون الرباط الضاغط حلامية وتر الرضفة والتي 

= 0.05٪ وكانت معنوية عند مستوى 31.1بلغت بنسبة 

24.400. 

إىل أن هناك العديد من اإلجراءات  ويعزى الباحث ذلك

للعناية بوتر الرضفة أمهها اإلجراءات الوقائية واإلجراءات 

العالجية والتى منها رضورة اإلمحاء قبل االشرتاك ىف املنافسة 

العضلية  االستطالة-العضيل)التوافق  البدينواإلهتامم باإلعداد 
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داء احلركى املرونة للمفاصل( والتوقف مبارشة عن األ –للرجلني 

حممد ويتفق ذلك مع نتائج  ىف حالة الشعور بأمل ىف وتر الرضفة.

م( أن سبب 2007) احلسيني جمدي (،م2000) عبد املعبود عيل

اإلصابة هو عدم االهتامم باإلمحاء وعدم التدرج يف محل التدريب، 

اإلمهال يف عوامل األمن والسالمة، اإلمهال يف اجلوانب الصحية 

لنفسية. كام جيب عىل الالعب املصاب ىف امللعب وسوء احلالة ا

رسعة استخدام الكامدات الباردة عىل وتر الرضفة بعد اإلصابة 

ورسعة نقل الالعب إىل أقرب مستشفى إلجراء األشعة، وعدم 

 حتريك مكان اإلصابة بصورة غري رضورية ملنع تفاقمها.

 

  تخالصاتـاالس

 لمركز.ليتم إجراء كشف طبي شامل قبل االنضامم  -1

أن أكثر األسباب املتعلقة باإلمكانات واألدوات  -2

هى ارتداء املالبس املناسبة واحلذاء املناسب أثناء  للناشئني

 التدريب.

هى عدم  أكثر أسباب اإلصابة املتعلقة بالتدريب -3

 إعطاء لالعب فرتات راحة أثناء التدريب.

 تكثر اإلصابة عند االشرتاك يف املنافسات الرياضية. -4

تعرضًا لإلصابة أثناء ممارسة النشاط لناشئني اأكثر  -5

 الريايض وخاصة يف هناية فرتة التدريب.

يأخذون مسكنات لألمل الناشئني أن معظم  -6

 ومضادات لاللتهابات بدون إرشاف طبي.

كل موسم للناشئني يتم إجراء الكشف الدوري  -7

 ريايض.

 يامرسون التدريب بشكل منتظم.الناشئني أن معظم  -8

هى آالم وتر الناشئني انتشارًا بني أكثر اآلالم  -9

 الرضفة.

يلجئون للمدرب حني شعورهم الناشئني أن أكثر   -11

 بآالم وتر الرضفة.

الناشئني يستخدمون الرباط الضاغط أن معظم   -11

 وتر الرضفة أثناء املباريات.حلامية 

 

  التوصيــات

 الوعيعمل دورات تثقيفية لالعبني الناشئني عن  -1

 ى تتبع عند تعرضه لإلصابة.الصحى واإلجراءات الت

جيب إجراء الكشف الطبى عىل فرتات متقاربة  -2

للناشئني للتوقف عىل حالته الصحية وإمكانية اشرتاكه ىف 

 املنافسات الرياضية.

توفري عوامل األمن والسالمة أثناء التدريب وعدم  -3

 وصول الالعب إىل مرحلة اإلجهاد أو التعب.

لبدنية للناشئني رضورة االهتامم بعنارص اللياقة ا -4

 حيث أهنا تعمل عىل تقليل التعرض لإلصابة.

إجراء بحوث مماثلة للتعرف عىل اإلصابات  -5

األخرى التى يمكن أن يتعرض هلا الناشئ أثناء ممارسته 

 النشاط الرياىض.
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 (م1/5/2019م  ؛   وقبل للنرش يف 25/12/2018)قدم للنرش يف  

 

 .التسويقالسياحة الرياضية،  الكلامت املفتاحية:

هدفت هذه الدراسة  إيل وضع خطة تسويقيه لألنشطة الرياضية ذات اجلذب السياحي  :الدراسةملخص 

( من بني مسئويل 120بمرص وسلطنة عامن، وقد استخدم الباحثون املنهج الوصفي عىل عينة بقوامها )

عىل الواقع احلايل للسياحة السياحة الرياضية واألنشطة الرياضية، واستعان الباحثون باالستبيان للتعرف 

الرياضية و األنشطة الرياضية ذات اجلذب السياحي ، واشارت النتائج أن افضل األنشطة ذات اجلذاب 

السياحي ) السباحة، الدرجات، كرة الطائرة الشاطئية، كرة القدم( كام أظهرت ايضَا أن هناك العديد من 

تطلبات ممارسة األنشطة الرياضية، لذا يويص الباحثون املناطق التي تتمتع بمقومات طبيعية تتناسب مع م

برضورة اتباع األسلوب العلمي  وتفعيل اخلطة  املقرتحة لتسويق األنشطة الرياضية ذات اجلذب السياحي 

 بمرص وسلطنة عامن.
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Abstract: The aim of this study is to develop a marketing plan for sports activities with tourist 
attractions in Egypt and Oman. The researchers used the descriptive approach on a sample of 120 
sports tourism officials. The researchers used the questionnaire to identify the current reality of sports 
tourism and sports activities (Swimming, grading, beach volleyball, football). It also showed that 
there are many areas that have natural components that suit the requirements of sports activities. Thun 
need to follow the scientific method and activate the proposed plan to market sports activities with 
tourist attractions in Egypt and Oman. 
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 الدراسةمقدمة 

من أكثر الصناعات نموًا يف العامل،  الرياضية تعترب السياحة

إن ، يوم من أهم القطاعات يف التجارة الدوليةفقد أصبحت ال

السياحة من منظور اقتصادي هي قطاع إنتاجي يلعب دورًا 

املدفوعات،  نمهاًم يف زيادة الدخل القومي وحتسني ميزا

ومصدرًا للعمالت الصعبة، وفرصة لتشغيل األيدي العاملة، 

وذلك عن طريق استضافة  وهدفًا لتحقيق برامج التنمية

 . الرياضية الكربى البطوالت

قدم املجتمعات  السياحة ظاهره إنسانية قديمة وتعترب

اإلنسانية، وقد تطورت خالل النصف الثاين من القرن الواحد 

، أصبحت معه ظاهره عاملية، ال يستطيع والعرشين تطورا كبرياً 

حيث أثبتت أهنا ظاهره ذات أثار اقتصادية  إنكارها، أحد

ة وبيئية بعيدة املدى، ولذا فقد تزايد واجتامعية وثقافية وسياسي

للدخل  املولدةبوصفها أكرب الصناعات  االهتامم العاملي هبا

عىل  وفرص العمل، وقاطرة للتنمية االقتصادية، ملا هلا من تأثري

  خمتلف القطاعات االقتصادية.

لذلك مل تعد الدول أو املدن التي تتقدم الستضافة 

كتفي بإظهار تقدمها يف هذا البطوالت والدورات الرياضية ت

املجال من حيث التنظيم والتطور التقني يف أجهزهتا وأدواهتا، 

ولكن أيضًا أصبحت تنظر إىل العائد املادي الذي جيعلها قادرة 

عىل إقامة أحدث املنشآت الرياضية وتطوير أجهزهتا 

الستضافة بطوالت أكرب، لذلك أصبح علم التسويق الريايض 

حبة لتنفيذ الدورات والبطوالت الرياضية من العلوم املصا

 نظرًا الهتامم الناس بمشاهدة املسابقات الرياضية. 

 (David J. Shank, M. S,2006) 

وتشري الدالئل العلمية وجتارب الدول إىل تزايد الدور 

الذي تلعبه السياحة بصفة عامة يف قضايا التنمية بمفهومها 

ياحة الرياضية يف تنشيط الشامل وتزايد الدور الذي تلعبه الس

السياحة وتعضيد ذلك الدور الذي تلعبه السياحة يف قضايا 

واخرون،  مدحت حممد قاسم) الشامل. التنمية بمفهومها

2013) 

وأصبحت الرياضة يف الدول املتقدمة أحد قطاعات 

األعامل احليوية اجلاذبة لرؤوس األموال الضخمة والتي 

بعد أن كانت يف املايض ال استطاعت أن حتقق أرباحًا كبرية 

تقوى حتى عىل الوفاء بتغطية احتياجاهتا األساسية، يف الوقت 

نفسه التي ما زالت فيه الرياضة يف الدول النامية تعتمد كليًا 

عىل التمويل احلكومي الذي تقدمه الدولة يف صورة إعانات 

ضعيفة، والرياضة يف الدول النامية أحد القطاعات 

ال حتقق أرباحًا وال نتائج ملموسة وحتتاج إىل  االستهالكية التي

تكاليف باهظة حتى يتسنى هلا حتقيق األهداف املرجوة فيها. 

 (1999)اجلامل،

السياحة الرياضية من املصادر اهلامة التي  ولذلك تعترب

تستخدمها الدول يف تسويق السياحة إليها، حيث يتوافد 

تمتعون بمشاهدة املشاركون يف الرياضات املختلفة والذين يس

أو ممارسة تلك األنشطة، مما يؤدى لوجود سياح كثر، وهى 

تتطلب إنشاء بيئة حتتية وفوقية قوية، عىل مستوى عايل من 

، وفنادق مميزه وسائل اتصاالتالتقدم والتطور وتوفري 

بمختلف األسعار، فهي حتتاج إىل استثامر أموال كبريه 

الدول. ك وضخمه، لزيادة املقومات السياحية لتل

 (2013)احلريب،

وتشهد الساحة العاملية تغريات جذرية سوف ترتك آثارها 

االقتصادية عىل العامل أمجع بصفة عامة، وعىل املنطقة العربية 

بشكل خاص، حيث أصبح النظام العاملي يتميز بحركته 

الرسيعة التي تتابع فيها التغريات بمعدالت فائقة الرسعة، 

دارة املؤسسات اختاذ الرتتيبات وحتتاج من احلكومات وإ

 (2006الالزمة ملراجعة مثل هذه التحديات. )عبد املحسن،

تعد السياحة الرياضية أحد أهم أنواع السياحة حيث 

الرياضية هي انتقال الفرد بصفة مؤقتة، من  حيث أن السياحة



   جملة علوم الرياضة والرتبية البدنية                                                                                       94

البلد الذي يعيش فيه عىل سبيل االعتياد إىل بلد آخر، بغرض 

اسبات الرياضية، وما يصاحبها من نشاطات املشاركة يف املن

 (2004واخرون، عبد املقصود) خمتلفة.

وأن التسويق للرياضة لن حيقق اهلدف منه ما مل يكن له 

أساسيات تتمثل يف قيام جتارة الرياضة عىل أساس وجود سوق 

رئييس ونظريات للتسويق الريايض ومنتج من صناعة الرياضة 

توزيع رياضية، ومناهج  واسرتاتيجيات تسعري وسياسات

 ((Preuss,et al,2002تسويق ريايض ووسائل إعالم رياضية. 

وتسويق البطوالت واملباريات الرياضية أحد الوسائل 

التي جيب أن تساهم يف حل بعض املعوقات وخاصة املادية 

التي تتعرض هلا اهليئات الرياضية وختفيف العبء املادي الذي 

 (2005ت. )أمحد،تقدمه احلكومة لتلك اهليئا

ومن هنا جاء دور الفكر اإلداري ليواكب هذه التغريات 

والتحديات ليتصدى بأسلوب علمي وتطبيقي وغري تقليدي 

للتمويل الذايت حتى تستطيع اهليئات الرياضية أن تفي 

باحتياجاهتا، حيث تعتمد هذه اهليئات يف الوقت احلايل عىل 

عم احلكومي الدعم احلكومي بشكل رئييس، وانخفاض الد

أدى إىل تراجع يف ميزانيات تلك اهليئات مما أثر عىل نشاطها 

املحيل والدويل، لذلك وجب البحث عن مصادر لزيادة 

اإليرادات الذاتية وعىل رأس هذه املصادر تسويق البطوالت 

 (2005أمحد، )الرياضية. 

ونج أن فلسفة السياحة الرياضية تعتمد عىل توجهني 

ياحي، يف مواسم الركود، أما األخر فهو األول الرتويج الس

التنشيط لرياضة معينة واستغالهلا يف هذه املواسم الراكدة 

سياحيا، وبالتايل استقطاب هواة هذه الرياضات للمشاركة 

فيها ملامرسة ما حيبون، باإلضافة إىل تنظيم رحالت خاصة 

لزيارة األماكن السياحية التارخيية، وبام يعزز مفهوم السياحة 

الرياضية مع األخذ يف االعتبار ظروف املناخ 

 (2000،الرشيفللمشاركني.)

  الدراسةمشكلة 

وتعترب األنشطة الرياضية هي أحد أهم عوامل اجلذب 

السياحي احلديث التي حتقق التنوع والتغيري يف مصادر اجلذب 

السياحي ملرص وسلطنة عامن ألن املجال الريايض الذي كان 

اهلامة للتعارف والرتويح عن النفس  منذ القدم أحد الوسائل

وإظهار القوة والقدرة اجلسامنية أصبح اآلن أحد الوسائل 

السياحية التي يتهافت عليها اإلنسان من كل صوب، رفع 

املستوى املعييش لألفراد واملجتمع، وتعترب األحداث الرياضية 

اخلاصة من أهم العوامل املشجعة، كام ركزت العديد من 

عربية واألجنبية وهو ما إشارات إليه  دراسات الدراسات ال

 امليداين(، 2013واخرون ) عىل ( ،2012)عيسى 

، عىل رضورة تسويق األنشطة الرياضية  (2008)خفاجةو

ذات اجلذب السياحي ملا هلا آثار إجيابية يف النهوض باملستوى 

 االقتصادي للدولة.

لذلك يري الباحثون انه البد من استغالل طبيعة 

ومات مرص وسلطنة عامن السياحية وربطها بالسياحة ومق

الرياضية خصوصًا أن هناك توجه عاملي لربط السياحة 

بالرياضة وذلك بام حيقق خدمة كال منهام لألخر، وىف ظل تلك 

املؤرشات التي تشري إىل أمهية األنشطة الرياضية ذات اجلذب 

اء السياحي مثل)رياضة الغوص والسباحة واالنزالق عىل امل

ورحالت السفاري والتجديف والكرة الشاطئية ......الخ( يف 

حتقيق النمو االقتصادي للدول، وبالرغم من ذلك فهناك 

قصور يف  تسويق برامج وأنشطة السياحة الرياضية بالشكل 

املطلوب حيث يعترب التسويق من أهم الوظائف اإلدارية ، 

بيق املفاهيم حيث زاد االهتامم يف اآلونة األخرية بدراسة وتط

التسويقية يف معظم املنظامت عىل اختالف أنواعها، ومتثل تلك 

الدراسة يف وضع خطة لتسويق األنشطة الرياضية ذات اجلذب 

السياحي بمرص وسلطنة عامن، وذلك من خالل تطبيق 

 املفاهيم التسويقية احلديثة يف املجال الريايض.
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  الدراسةهدف 

تسويق األنشطة هيدف البحث إىل وضع خطه مقرتحة ل

وسلطنة عامن من  بمرص الرياضية ذات اجلذب السياحي

 خالل التعرف عىل:

التعرف عىل األنشطة الرياضية ذات اجلذب  -1

 السياحي بمرص وعامن.

التعرف عىل والواقع الفعيل لتسويق السياحة  -2

 الرياضية بمرص وعامن.

 

  الدراسةتساؤالت 

 ما هي األنشطة الرياضية ذات اجلذب السياحي؟ -1

ما الواقع الفعيل لتسويق السياحة الرياضية يف مرص  -2

 وسلطنة عامن؟

 

  بالدراسةاملصطلحات الواردة 

انتقال الفرد بصفة مؤقتة، من البلد  السياحة الرياضية:

الذي يعيش فيه عىل سبيل االعتياد إىل بلد آخر، بغرض 

املشاركة يف املناسبات الرياضية، وما يصاحبها من نشاطات 

 (2004واخرون، اهيم عبد املقصودإبر) خمتلفة.

: جمموعة من األنشطة املتكاملة التسويق الريايض

واملتفاعلة يف جماالت الرتبية الرياضية ترتبط بعملية خلق 

وترويج وتوزيع السلع واخلدمات واألفكار املتعلقة بمجاالت 

الرتبية الرياضية وذلك خلدمة احتياجات املستفيدين والتي 

ات الرياضية املختلفة. )حسن الشافعي حتقق أهداف املؤسس

2007) 

هي انتقال الفرد بصفة مؤقتة، من البلد  الرياضية السياحة

الذي يعيش فيه عىل سبيل االعتياد إىل بلد آخر، بغرض 

املشاركة يف املناسبات الرياضية، وما يصاحبها من نشاطات 

 (2004واخرون، إبراهيم عبد املقصود) خمتلفة.

 ة السابقالدراسات 

مقرتحة لبعض  اسرتاتيجية (2014حممد )دراسة  -

أنشطة العاب القوى الرتوحيية ذات اجلذب السياحي  

لبعض  اسرتاتيجيةوضع  بجمهورية مرص العربية واستهدفت

أنشطة العاب القوى الرتوحيية ذات اجلذب السياحي  

 الوصفيبجمهورية مرص العربية، واستخدم الباحث املنهج 

جلمع البيانات عىل عينة قوامها  كأداةيان وقد استخدم االستب

( فرد من السياح الوافدين إىل مجهورية مرص العربية 800)

واخلرباء العاملني ىف السياحة والسياحة الرياضية والرتويح 

الريايض واإلدارة الرياضية وجملس إدارة وخرباء ألعاب 

القوي وكذلك اخلرباء اجلغرافيني  وكانت أهم النتائج تصميم 

خريطة السياحة الرياضية ألنشطة العاب القوى الرتوحيية ذات 

وكذلك حتديد أنشطة ألعاب القوى الرتوحيية  السياحياجلذب 

متثلت ىف سباقات الطريق  والتي السياحيذات اجلذب 

وجود قصور  ،وامليشالضاحية وجرى اجلبال  اخرتاقوأنشطة 

يطها، برامج السياحة الرياضية وامكانات تنظيمها وختط يف

عدم وجود كوادر برشية مؤهلة للعمل ىف جمال السياحة 

 .الرياضية

تقويمية للسياحة ( 2013) وآخرون عىلدراسة  -

من خالل حتديد الواقع  الرياضية يف حمافظات صعيد مرص

الفعيل إلمكانات السياحة الرياضية املادية والبرشية بصعيد 

بصعيد  مرص، حتديد واقع أنشطة وبرامج السياحة الرياضية

مرص عن طريق استخدم املنهج الوصفي باستخدام االستبيان 

( فرد من العاملني يف جمال السياحة 100عىل عينة قوامها)

والسياحة الرياضية والرتويح الريايض، اإلدارة الرياضية 

بمحافظات صعيد مرص تم اختيارهم بالطريقة العشوائية  

ستضافة وتنظيم وكانت أهم النتائج   انه ال يوجد اهتامم با

األحداث الرياضية والتي من شاهنا تدعم وتنشيط السياحة 

أو خطة  اسرتاتيجيةكام انه ال توجد  الرياضية يف صعيد مرص،
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قومية شامله لربامج السياحة الرياضية بصعيد مرص، هناك 

قصور يف برامج وأنشطة السياحة الرياضية ال يوجد تنسيق بني 

 .اجلهات املختصة

تصور مقرتح خلريطة  (2012وآخرون )عىل دراسة  -

السياحة الرياضية بجمهورية مرص العربية هتدف الدراسة إىل 

وضع تصور مقرتح خلريطة السياحة الرياضية بجمهورية مرص 

العربية، من خالل التعرف عىل واقع السياحة الرياضية 

الرياضيات اخللوية التي تتناسب مع  بجمهورية مرص العربية،

طبيعة وتساهم يف تشكيل دوافع السياح ملامرستها املقومات وال

 "بجمهورية مرص العربية، استخدم الباحثون املنهج الوصفي 

( فرد من  135عىل عينة قوامها ) "الدراسات املسحية 

العاملني باهليئات العامة للتنشيط السياحي العاملني بوزارة 

شدين السياحة، األخصائيني الرياضيني بالقرى السياحية، املر

السياحيني، السائحني العرب واألجانب، استخدم الباحثون 

حتليل الوثائق  واملراجع واستامريت استبيان كأدوات جلمع 

البيانات، كانت أهم النتائج رضورة وضع أهداف للسياحة 

الرياضية كمنظور اقتصادي يتناسب مع مقومات الدولة ككل 

إلدارة وكل إقليم عىل حده، رضورة وجود هيكل تنظيمي 

السياحة الرياضية، سد أوجه القصور يف برامج السياحة 

الرياضية، رضورة التغلب عىل معوقات السياحة الرياضية، 

تنظيم مهرجانات وأحداث رياضية تشجع عىل جذب 

 السائحني من الداخل واخلارج.

مقرتحة  اسرتاتيجية (2012عيسى ) دراسة -

رشية والتنمية للسياحة الرياضية وتأثريها عىل التنمية الب

وهتدف إىل استرشاف مستقبل "االقتصادية بدولة الكويت 

السياحة الرياضية وعالقته بالتنمية البرشية والتنمية 

االقتصادية بدولة الكويت من خالل التعرف عىل املوقف 

احلايل للسياحة الرياضية بدولة الكويت ،السياسات والربامج 

ياحة الرياضية بالتنمية اخلاصة بالسياحة الرياضية ،عالقة الس

البرشية بدولة الكويت ، الرؤية املستقبلية للسياحة الرياضية 

عىل عينة  بدولة الكويت ،استخدمت الباحثة املنهج الوصفي

( فرد من داخل اجلهات املسئولة عن 588عشوائية قوامها )

ختطيط السياسات واجلهات املسئولة عن تنفيذها وهى جملس 

رة والصناعة واهليئة العامة للشباب األمة ووزارة التجا

والرياضة واهليئة العامة لالستثامر واالحتادات الرياضية، اجلنة 

األندية واهليئة العامة للتعليم التطبيقي ووزارة  االوملبية،

التعليم والرتبية، استخدمت االستبيان كأداة جلمع البيانات 

الستفادة ،كانت أهم النتائج قيام دولة الكويت بالعمل عىل ا

من املنشآت السياحية والرياضية والربط بينهم لتنمية السياحة 

الرياضية بالبالد، رضورة استخدام السياحة الرياضية كمحرك 

 .حيقق التنمية الرياضية بالبالد

دور السياحة  (2008) وآخرون يداياملدراسة  -

ذلك من خالل حتديد دور  "الرياضية يف التنمية السياحية

رياضية كعنرص جذب سياحي للقدوم إىل دولة السياحة ال

حتديد أنواع الرياضات التي متثل عنرص  املقصد السياحي،

جذب سياحي، حتديد الطرق التي يتبعها السائح للتعرف عىل 

التعرف عىل البيئة  عروض خدمات السياحة الرياضية،

وقد  الرضورية واإلمكانات الالزمة لنجاح صناعة السياحة،

( 1000ثون املنهج الوصفي عىل عينة قوامها )استخدم الباح

سائح، استخدم الباحثون املقابلة الشخصية واالستبيان كأداة 

جلمع البيانات وكانت أهم النتائج أن أقل إمكانات السياحة 

الرياضية توافرًا يف مجهورية مرص العربية هي برامج التنشيط 

در قيادية  والتسويق يف جمال السياحة الرياضية، عدم وجود كوا

لتنفيذ أنشطة السياحة الرياضية، كام أنه ال توجد ختصصات 

بكليات الرتبية الرياضية والسياحة والفنادق تؤهل الطالب 

 .للعمل يف جمال السياحة الرياضية

أســاليب  مقرتحة  لتسويق   (2008سليم )دراسة  -

بطوالت  املبارزة  بجمهورية  مرص  العربية ، استهدفت 
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تعرف عىل إدارة تسويق بطوالت املبارزة، وحتديد الدراسة ال

حقوق التسويق ببطوالت املبارزة، وأفضل األساليب املقرتحة 

لتسويق بطوالت املبارزة، واجلوانب القانونية املرتبطة هبذه 

البطوالت، استخدم الباحث املنهج الوصفي واشتملت عينة 

رصي ( من أعضاء جمالس إدارات االحتاد امل43البحث عىل )

للسالح وفرعيه، وأعضاء جمالس إدارات أندية السالح 

واحلكام واملدربني والالعبني الدوليني، وقام الباحث بإعداد 

استبيان األساليب املقرتحة لتسويق بطوالت املبارزة، ومن 

أهم النتائج )عدم وجود إدارة متخصصة لتسويق بطوالت 

التوصل إىل  املبارزة، حرص حقوق التسويق ببطوالت املبارزة،

جمموعة من األساليب لتسويق بطوالت املبارزة وترتيبها 

حسب أمهيتها بالنسبة هلذه البطوالت، رضورة وضع 

الترشيعات القانونية اخلاصة باالستثامر الريايض عامة، 

واالستثامر يف جمال تسويق البطوالت الرياضية بصفة خاصة، 

والقواعد املنظمة وأن يتضمن قانون اهليئات الرياضية القوانني 

 .لتسويق البطوالت(

 

  الدراسات األجنبية ثانيًا:

السياحة اخلارجية Preuss & Messing( (2002دراسة -

هتدف إىل التعرف عىل  "م2000لأللعاب األوملبية بسيدين عام 

دور األلعاب األوملبية يف تنشيط حركة السياحة اخلارجية 

عىل أسباب  م، وذلك من خالل التعرف، 2000بسيدين عام 

الزيارة والرضا عن التنظيم لأللعاب األوملبية والقيم الرياضية 

والثقافية للربنامج األوملبي والرتويح، وشغل أوقات الفراغ 

أثناء الدورة والرحالت داخل اسرتاليا، واستخدم الباحث 

املنهج الوصفي، عىل عينة من السائحني املشاهدين لأللعاب 

( سائح من خارج اسرتاليا، 103األوملبية بلغ عددهم )

( سائح من 1073( سائح من خارج املدينة سيدين، و)604)

داخل مدينة سيدين، تم اختيارهم بطريقة عشوائية، واستخدم 

الباحث استامرة االستبيان كأداة جلمع البيانات، وكان من أهم 

النتائج التي توصل إليها الباحث، أن أهم جونب الرضا لدي 

رج اسرتاليا، كانت تتعلق باملناخ ووسائل السائحني من خا

اإلعالم، كام سامهت األلعاب األوملبية يف زيادة حركة السياحة 

 .%10.9اخلارجية بنسبة 

(تأثري رياضات وقت 2002) Kreilkamp دراسة -

الفراغ عىل تطور السياحة بداللة البيانات احلالية لرياضة 

قت الفراغ هتدف إىل التعرف عىل تأثري رياضات و "اجلولف

عىل تطور السياحة وذلك من خالل التعرف عىل البيانات 

احلالية لرياضة اجلولف، واستخدم الباحث املنهج الوصفي 

عىل عينة من املامرسني لرياضة اجلولف يف كل من أملانيا 

واسرتاليا وكندا  وإيرلنداوإيطاليا والربتغال  وإسبانيا

لباحث استامرة والواليات املتحدة األمريكية، واستخدم ا

االستبيان كأداة جلمع البيانات وكان من أهم النتائج التي 

توصل إليها الباحث أن متوسط نصيب الفرد من مالعب 

فرد، وبذلك  14000حفرة يف أملانيا يبلغ  18اجلولف التي هبا 

والربتغال وايطاليا يف هذا التصنيف  إسبانياتتساوى أملانيا مع 

يف كندا  مالعب اجلولف، وأن متوسط نصيب الفرد يف

فرد،  16000، والواليات املتحدة األمريكية 13000

% من السائحني، يرون أن من أهم  42فرد،  22500والسويد 

العوامل التي تؤثر يف ممارسة رياضة اجلولف، هي الطقس ثم 

 توافر أماكن املامرسة بشكل جيد ثم األسعار.

 

  التعليق عىل الدراسات الســابقة

الدراسات السابقة السياحة الرياضية والتسويق  تناولت

الريايض يف العديد من األنشطة الرياضية ومنها تسويق 

البطوالت الرياضية يف عدد من الرياضيات، وقد تم االستعانة 

هبا، يف حتديد هدف وتساؤالت الدراسة، وحتديد املنهج 

املناسب للدراسة، وصياغة األدوات املستخدمة جلمع البيانات 
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وكيفية تقنينها، واالستعانة بالنتائج يف تدعيم نتائج الدراسة أو 

 مقارنتها هبا.

  الدراسةإجراءات 

  الدراسةمنهج  -1

املنهج الوصفي )الدراسات املسحية( الباحثون استخدم  

 .الدراسةوذلك ملناسبته لطبيعة 

  الدراسةجمتمع  -2

يف املسئولني عن السياحة بوزارة  الدراسةيتمثل جمتمع  

لة ىف مسئول السياحة اخلارجية والداخلية السياحة متمث

السياحية بمرص وسلطنة عامن متمثلة يف  توالعاملني باملنشأ

املرشدين واملدربني الرياضيني وبعض مسئويل األنشطة 

الرياضية متمثلة يف بعض مدريب املنتخبات القومية يف األلعاب 

الفردية واجلامعية ذات اجلذب السياحي وبعض األساتذة 

 ديميني يف الرتبية الرياضية وكليات السياحة والفنادق.األكا

 

  الدراسةعينة  

( فرد من 120)األساسية عىل  الدراسةاشتملت عينة 

جمتمع البحث وتم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية من 

 ( يوضح ذلك:1داخل مرص وسلطنة عامن وجدول )

 

 .توصيف عينة البحث. ( 1)جدول 

 العدد الدراسةجمتمع 

 15 ملسئولني عن السياحة بوزارة السياحةا

 15 السياحية تالعاملني باملنشا

بعض مسئويل األنشطة الرياضية ذات اجلذب 

 السياحي
70 

 20 األساتذة األكاديميني يف الرتبية الرياضية 

 120 اإلمجايل

  

  البياناتمجع  أدوات-4

 يف استيفاء بيانات البحث بام ييل:ون استعان الباحث

 :والدراسات السابقةاملراجع والوثائق  حتليل-أ 

البيانات األولية عن  بالرجوع إىل مصادر ونقام الباحث

طريق الكتب واملراجع واملقاالت والدوريات العلمية 

والدراسات املطبوعة والوثائق الرسمية واألبحاث العلمية 

حيث استفاد منها يف التوصل إىل املحاور الرئيسية لالستبانات 

 اح العبارات اخلاصة بكل حمور من هذه املحاور. واقرت

  الشخصية املقابلة-ب

 عىلاستخدم الباحثون هذا األسلوب بغرض احلصول 

بعض البيانات واملعلومات املهمة، والتي قد تلقي الضوء عيل 

بعض اجلوانب التي يرغب الباحث يف دراستها بغرض وضع 

انت املقابلة وك االستبانات اخلاصة بموضوع البحث وتطبيقه

الشخصية غري مقننة ببعض املدربني واملرشدين السياحني 

  وبعض املوظفني يف قطاع السياحة.

  االستبيان استامرات-ج

 باستخدام استامريت استبيان: قام الباحثون

األنشطة الرياضية األكثر اخلاص بتحديد  االستبيان-أ

 جذبًا للسياحة.

فعيل للسياحة الواقع الاخلاص بتحديد  االستبيان-ب

 الرياضية بمرص وعامن.

 

  خطوات إعداد االستبيانات

قام الباحثون بإتباع اخلطوات التالية يف إعداد االستبانات 

 وتقنينها حتى وصلت إىل مرحلة الصالحية للتطبيق: 

 االستبانة األوىل

األنشطة الرياضية األكثر  أهم االستبيان اخلاص بتحديد

عرض املحاور التي توصل إليها من خالل تم  جذبًا للسياحة

يف جمال الرتبية خبري أكاديمي  خربا (15) عددالباحثون عىل 

( وذلك إلبداء الرأي يف مدى كفاية املحاور 1)مرفق الرياضية 

االفرتاضية ومناسبتها للهدف املوضوع للدراسة أو حذف 

وتعديل أو دمج املحاور التي من شأهنا إثراء الدراسة كام هو 

 ( التايل:2)رقم ول موضح بجد
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 (15اخلاص بتحديد األنشطة الرياضية اجلذبة للسياحة )ن=املئوية ملوافقة اخلرباء عىل مفردات االستبيان  ة( النسب2جدول رقم )

 النسبة املئوية غري مناسب مناسب الرياضة م

 %93.33 1 14 كرة القدم 1

 %40 9 6 كرة القدم الشاطئية 2

 %33.33 10 5 كرة الطائرة 3

 %60 6 9 كرة الطائرة الشاطئية 4

 %33.33 10 5 الفروسية 5

 %26.66 11 4 الرماية 6

 %66.66 5 10 اخلاميس احلديث 7

 %86.66 2 13 العاب القوى)بأنواعها( 8

 %100 - 15 السباحة بأنواعها 9

 %53.33 7 8 رحالت السفاري 13

 %73.33 4 11 سباق الدرجات 15

 %46.66 8 7 تسلق اجلبال 16

 %40 9 6 الطريان الرشاعي 17

 %33.33 10 5 التزلج عىل الرمال 18

 %20 12 3 اجلولف 19

 %86.66 2 13 االسكواش 20

 %73.33 4 11 التنس 21

 %80 3 12 االنزالق عىل املاء 22

 

أن النسبة املئوية آلراء السادة ( 2)يتضح من جدول 

بة للسياحة الرياضية اخلرباء حول األنشطة الرياضية اجلذ

داخل مرص وسلطنة عامن حيث تراوحت النسبة املئوية ما بني 

%( حيث جاءت األنشطة الرياضية األكثر جذبًا  %100:  20)

  (.1)للسياحة الرياضية عىل النحو التايل يف الشكل البياين رقم 

 

 

  وسلطنة عامن.(. النسبة املئوية لألنشطة الرياضية ذات اجلذب السياحي بمرص1)شكل   



   جملة علوم الرياضة والرتبية البدنية                                                                                       100

 

(حيث جاءت رياضة 1ويتضح من الشكل السابق رقم)

%( ثم رياضة كرة القدم  100السباحة يف املرتبة األوىل بنسبة)

%( ثم رياضة العاب القوى 93.33يف املرتبة الثانية بنسبة)

%( ثم يف املرتبة 86.66وانواعها يف املرتبة الثالثة بنسبة)

%( وجاء يف املرتبة 73.33الرابعة سباق الدرجات بنسبة)

%( بينام جاء االنزالق 86.66السادسة االسكواش بنسبة)

%( وجاء التنس يف املرتبة 80عىل املاء يف املرتبة السابعة بنسبة)

%( وجاء اخلاميس احلديث يف املرتبة 73.33الثامنة بنسبة)

%( وجاء يف املرتبة العارشة كرة الطائرة 66.66التاسعة بنسبة)

%( وجاء يف املرتبة األخرية رحالت 60نسبة)الشاطئية ب

 %(.53السفاري بنسبة)

 

االستبيان الثاي اخلاص بالتعرف عىل الواقع احلايل لتسويق 

 األنشطة الرياضية ذات اجلذب السياحي بمرص وعامن 

قام الباحثون باالطالع عىل املراجع العلمية والدراسات 

عن طريق ذلك علمية و ومقاالت ومراجعاملرتبطة من أبحاث 

وتم عرضهم عىل السادة ( حماور رئيسية 4) توصل إىل عدد

 (.3)اخلرباء ألبداء الرائ وجاءت وفقًا للجدول التايل رقم 

 

احلايل املحاور املقرتحة للوقع  يف راء اخلرباءآلالنسبة املئوية  .(3جدول )

لتسويق األنشطة الرياضية ذات اجلذب السياحي بمرص 

 .(15وعامن )ن=

 النسبة التكرار ملحــــــاورا م

 %93.33 14 املوقف التسويقي لألنشطة الرياضية   1

اإلدارة الفنية لإلمكانيات املادية  2

والبرشية املسامهة يف السياحة 

 الرياضية

12 80% 

األساليب الرتوجيية لألنشطة  3

 الرياضية ذات اجلذب السياحي

13 86.66% 

 %73.33 11 لتسويقاجلوانب القانونية يف عملية ا 4

 

 

( حصول املحاور املقرتحة عىل نسب 3دول )جيتضح من 

ارتىض الباحثون  % وقد93.33% إىل  73.33من  تراوحت

 املحاور مجيعها نظرًا ألمهيتها.

 

  صياغة االستبيان

قام الباحثون بصياغة عبارات االستبيان مستعينا 

عى را اخلرباء وقدباملحاور التي توصل إليها من أراء 

أن تكون واضحة  يف صياغة العبارات ما ييل ونالباحث

ال تشمل عىل ، أال توحي العبارة بنوع االستجابة، أومفهومه

  .االبتعاد عن املفردات أو العبارات الصعبة، أكثر من معنى

( 4)مرفق وبذلك تم وضع االستبيان يف صورته املبدئية 

قام ( عبارة حيث 69)االستبيان وقد بلغ عدد عبارات 

بمرفق ( خبري 15الباحثون بعرض االستبيان عىل عدد )

من حذف أو إضافة الرأي يف العبارات  ء( وذلك ال إبدا1)

مدى ، ومتثيلها للمحور املندرجة حتته ثاو تعديل حي

ومدى  سالمة صياغة العبارات ومناسبتها لعينة البحث

  .كفاية العبارات يف كل حمور واالستبيان ككل

لباحثون حساب النسبة املئوية ألراء ولقد استخدم ا

بقبول العبارات التي حصلت  ارتىض الباحثوناخلرباء وقد 

( 4% فأكثر من جمموع أراء اخلرباء واجلدول )75عىل نسبة 

 يوضح ذلك:
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 .(15ياحة الرياضية )ن=املئوية آلراء السادة اخلرباء حول عبارات االستبيان بالتعرف عىل الواقع احلايل للس ةالنسب. ( 4)جدول 

 املحور األول: املوقف التسويقي لألنشطة الرياضية م

  13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 العبارة

% 86.6 93.3 86.6 93.3 40* 80 73.3 80 80 86.6 86.6 93.3 100 

 املحور الثاي: اإلدارة الفنية لإلمكانيات البرشية واملادية

 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 العبارة

% 100 100 100 20* 93.3 93.3 100 100 80 100 100 100 86.6 93.3 86.6 

  30 29 العبارة

% 93.3 100 

 املحور الثالث: اجلوانب التسويقية لألنشطة الرياضية

 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 العبارة

% 80 73.3 93.3 100 100 93.3 86.6 80 73.3 100 93.3 80 93.3 20* 40* 

 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 العبارة

% 46.6* 26.6* 100 53.3* 93.3 20* 60* 86.6 93.3 20* 100 100 66.6* 60* 53.3

* 

 املستخدمة يف ترويج االنشطة الرياضية تاملحور الرابع: اإلمكانا

  69 68 67 66 65 64 63 62 61 العبارة

% 93.3 86.6 93.3 100 80 93.3 93.3 100 100 

 

( أن النسبة املئوية الستجابة اخلرباء عىل 4يوضح جدول )

%(، 100%:  20)عبارات حماور االستبيان قد تراوحت ما بني 

وقد ارتىض الباحثون قبول العبارات التي حصلت عىل 

 %من موافقة السادة اخلرباء.70

 

  لعلمية ألدوات مجع البياناتاملعامالت ا

  صدق االستبيان -أ

تم التأكد من صدق اداة الدراسة صدق املحكمني:         

بطريقة اجياد صدق املحتوى للفقرات وذلك من خالل 

( 1)عرضها بصورهتا االولية عىل السادة املحكمني مرفق 

 ىللعبارات، مدسالمة الصياغة اللغوية وذلك حلساب 

حذف وإضافة ، ت للمحاور وسهولتهامناسبة العبارا

ومدى حتقيق  وتعديل ما يرونه مناسب وغري مناسب

السادة  تأهداف الدراسة املنشودة وقد تم االخذ باقرتاحا

، وىف ضوء ردود السادة املحكمني قد أشارات املحكمني

النتائج إىل حتقق الصدق يف مجيع األبعاد التي يتضمنها 

  ( عبارة.56ة عىل عدد)االستبيان حيث شملت االستامر

صدق االتساق الداخيل للمحاور: حيث قام الباحثون    

فرد من جمتمع البحث ومن  (30بتطبيقها عىل عينة قوامها )

خارج عينة البحث األساسية وهلا نفس مواصفات العينة 

، وذلك من أجل التعرف عىل مدى اإلتساق الداخيل األساسية

بحساب معامل االرتباط  ألداة الدراسة وقد قام الباحثون

ملعرفة الصدق الداخيل لالستبيان، حيث تم حساب  نلبريسو

معامل االرتباط بني درجة جمموع العبارات واملجموع الكىل 

 .(5)للمحور حمور  ، كام موضح يف جدول رقم 
 

 ( معامالت االرتباط لبريسون للمحاور بالدرجة الكلية لالستبيان.5)جدول 

 املحاور م
معامل 

 رتباطاال

مستوى 

 الداللة

 0.86 املوقف التسويقي لألنشطة الرياضية 1
دالة عند 

0.05 

2 
اإلدارة الفنية لإلمكانيات البرشية 

 واملادية
0.74 

دالة عند 

0.05 

3 
اجلوانب التسويقية لألنشطة 

 الرياضية
0.65 

دالة عند 

0.05 

4 
االمكانات املستخدمة يف ترويج 

 نشطة الرياضيةاأل
0.82 

عند  دالة

0.05 

 .0.349= 0.05 اجلدولية عند مستوى "ر"قيمة 
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يتضح من اجلدول أن مجيع املحاور دالة إحصائيًا عند 

( وهذا ما يؤكد أن استامرة االستبيان 0.05)مستوى الداللة 

 تتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخيل.

صدق االتساق الداخيل للعبارات مع املجموع الكىل 

 (30الباحثون بتطبيقها عىل عينة قوامها ): حيث قام للمحور

فرد من جمتمع البحث ومن خارج عينة البحث األساسية وهلا 

، وذلك من أجل التعرف عىل نفس مواصفات العينة األساسية

مدى اإلتساق الداخيل ألداة الدراسة وقد قام الباحثون 

ملعرفة الصدق الداخيل  نبحساب معامل االرتباط لبريسو

حيث تم حساب معامل االرتباط بني درجة جمموع لالستبيان، 

العبارات واملجموع الكىل للمحور حمور، كام موضح يف جدول 

 (6)رقم 

 

 .(30)ن=صدق االتساق الداخيل لعبارات االستبيان اخلاص بالتعرف عىل الواقع احلايل  . (6جدول)

رة
عبا

ال
 

 االستامرة

 ككل

 املحور

رة األول
عبا

ال
 

 االستامرة

 ككل

 راملحو

رة الثاي
عبا

ال
 

 االستامرة

 ككل

 املحور

رة الثالث
عبا

ال
 

 االستامرة

 ككل

 املحور

رة الرابع
عبا

ال
 

 االستامرة

 ككل

 املحور

 اخلامس

1 0.78 0,91 13 0,57 0,68 25 0,89 0,58 36 0,63 0,86 48 0,85 0,87 

2 0,85 0,92 14 0,65 0,86 26 0,85 0,80 37 0,68 0,92 49 0,76 0,77 

3 0.68 0,98 15 0,48 0,90 27 0,75 0,78 38 0,78 0,86 50 0,78 0,68 

4 0,66 0,90 16 0,69 0,87 28 0,86 0,88 39 0,69 0,88 51 0,72 0,58 

5 0,78 0,93 17 0,75 0,82 

رة
با

لع
ا

 

 االستامرة

 ككل

 املحور

 الرابع
40 0,78 0,85 52 0,76 0,89 

6 0,86 0,89 18 0,82 0,87 29 0,76 0,68 41 0,84 0,86 53 0,72 0,90 

7 0,72 0,92 19 0,65 0,69 30 0,86 0,65 42 0,69 0,87 54 0,76 0,96 

8 0,92 0,93 20 0,87 0,86 31 0,63 0,58 43 0,82 0,68 55 0,78 0,78 

9 0,87 0,92 21 0,88 0,75 32 0,75 0,89 44 0,78 0,79 56 0,89 0,86 

10 0,67 0,91 22 0,90 0,56 33 0,92 0,78 45 0,58 0,96 

 11 0,68 0,90 23 0,63 0,68 34 0,78 0,69 46 0,63 0,86 

12 0,75 0,97 24 0,75 0,55 35 0,56 0,68 47 0,67 0,57 

 . 0.349= 0.05قيمة ر اجلدولية عند مستوى

 

( أن معامالت االرتباط بني عبارات 6يتضح من جدول )

احلايل( والدرجة الكلية لالستامرة  )الواقعوحماور االستبيان 

للمحاور  :( والدرجة0.92 0.49)تراوحت ما بني 

معامالت ارتباط دالة  ( وهي0.97: 0.56املختلفة )

ومل يتم  .لالستامرة كلها الداخيل االتساق إحصائيًا مما يشري إىل

 استبعاد أي عبارة.

  ثبات إداه الدراسة 

تم توزيع استامرة االستبيان عىل  طريقة إعادة االختبار:

( فرد من العاملني يف السياحة الرياضية 20)عينة قوامها 

( يوم 15)ومسئويل االنشطة الرياضية، وبعد فرتة زمنية قدرها 

ع استامرة االستبيان للمرة الثانية عىل نفس العينة تم إعادة توزي

وىف نفس الظروف، وبعد ذلك تم معامل الفا وفقا للمعادلة 

اإلحصائية لكال من )كودر وريتشاردسون( تعديل كرونباخ 

( مما يؤكد أن استامرة 0.93)فكان معامل الثبات قدره 

 االستبيان متتاز بثبات عايل.
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 ور االستبيان.ثبات حما . (6)جدول تابع 

 حماور االستبيان
عدد 

 العبارات

ثبات 

 املحور

 **0.92 12 املوقف التسويقي لألنشطة الرياضية

اإلدارة الفنية لإلمكانيات البرشية 

 واملادية
16 0.91** 

 **0.94 19 اجلوانب التسويقية لألنشطة الرياضية

االمكانات املستخدمة يف ترويج 

 االنشطة الرياضية
9 0.93** 

 0.93 56 معامل الثبات العام

 

من صدق وثبات  اوبذلك يكون الباحثون قد تقد تأكدو

استبيان الدراسة مما جيعله عىل ثقة تامة بصحة االستبيان 

 وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة عىل اسئلة الدراسة.

 

  إجراءات التطبيق امليداي لالستبيان

 العينة األصلية قام الباحثون بتوزيع استامرة البحث عىل

( فرد من العاملني يف جمال السياحة والسياحة الرياضية 120)

واالنشطة الرياضية بمرص وسلطنة عامن ودامت من 

، باستخدام ميزان 2018سبتمرب 8اغسطس إىل غاية 22

التقدير الثالثي، ومن ثم قام بجمع البيانات وتبويبها 

 واستخراج النتائج.

 

 

  تبيانعرض وحتليل نتائج االس

 نتائج املحور األول املوقف التسويقي لألنشطة الرياضية

 

 .(120املوقف التسويقي لألنشطة الرياضية( )ن=)النسبة املئوية والدرجة املقدرة والرتتيب الستجابات العينة للمحور األول  . (7)جدول 

 العــــــــــــــــــــبارات م
الدرجة  االستجابات

 املقدرة

النسبة 

 املئوية
 الرتتيب

 ال  إىل حد ما نعم

 6 69,44 250 40 60 150 توجد خطة لالحتادات لتسويق بطوالهتا الرياضية 1

 11 45,83 165 90 30 45 يوجد مسئويل تسويق باالحتادات الرياضية   2

3 
قام االحتادات الرياضية بالتعاون مع اهليئات املختلفة بتسويق بطوالهتا املحلية 

 من قبل
66 160 18 244 67,78 7 

4 
هناك اهتامم من الدولة باستضافة األحداث الرياضية العاملية الستثامرها يف 

 دعم وتنشيط السياحة الرياضية 
240 80  320 88,89 2 

 1 91,67 330  60 270 توجد دراسات جدوى سابقة يمكن االستفادة منها يف تسويق البطوالت. 5

 12 38,89 140 100 40  ة احتياجاته من خالل الدعم احلكومي فقط.تستطيع االحتادات تلبية كاف 6

7 
توجد متابعة من قبل اجلهات الرقابية واحلكومية للتأكد من حتقيق اخلطة 

 التسويقية لالحتادات الرياضية يف حالة وجودها.
36 176 20 232 64,44 8 

 3 86,11 310  100 210 خصصة.تقوم االحتادات بإسناد تسويق بطوالته الدولية إىل هيئات مت 8

 4 72,22 260 7 172 81 توجد جلنة لتنمية املوارد داخل اهليئات الرياضية ووزارة السياحة 9

 10 55,56 200 58 88 54 يساهم أحد رجال األعامل برعاية البطوالت الرياضية 10

 9 61,11 220 10 180 30 ة؟هل تتوافر القيادات الرياضية املؤهلة للعمل يف جمال السياحة الرياضي 11

12 
هل املرشفني الرياضيني يساعدون عىل توفري الظروف التي تتطلبها ممارسة 

 أنشطة السياحة الرياضية للفئات اخلاصة؟
120 120 20 260 72,22 4 
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( أن النسبة املئوية الستجابات العينة 7)يتضح من جدول 

سويقي قيد البحث عىل عبارات املحور األول املوقف الت

%(.  91.67%:  38.89لألنشطة الرياضية تراوحت ما بني )

وقد أظهرت نتائج استجابات عينة الدراسة حيث حصلت 

عىل نسبة موافقة ( عىل  الرتتيب األول 5العبارة رقم)

%( والتي تشري إىل أن هناك دراسات جدوى سابقة 91.67)

يمكن االستفادة منها يف تسويق البطوالت لذلك يري 

ثون اىل رضورة االستفادة من تلك الدراسات يف الباح

التخطيط املستقبيل للتسويق األنشطة الرياضية ذات اجلذب 

( 2012)ىالسياحي، وهذا ما اشارت اليه دراسة منى عبد الغن

إىل ان وجود دراسة اجلدوى لعمليات التسويق لألنشطة 

الرياضية السياحية يساعد عىل تسويقها بشكل مالئم، بينام 

( يف الرتتيب األخري بنسبة 6ت العبارة رقم)جاء

%( حيث أشارات االستجابات ان االحتادات   38.89مئوية)

ال تسطيع تلبية كافة احتياجاته من خالل الدعم احلكومي فقط 

وجيب عليها البحث عن وسائل لالستثامر والتسويق اجليد ، 

ويري الباحثون إىل رضورة استخدام األسس املنهجية 

ية يف عملية برامج املنافسات املحلية والدولية وذلك والتنظيم

من خالل توفري الدعم الكايف للتنفيذ البطوالت واملنافسات  

ذات اجلذب السياحي، وهذا ما إشارة اليه دراسة أمحد جالل 

( أنه جيب عىل االحتادات الرياضية رضورة 2008سليم)

ل البحث عن سبُل ووسائل جديدة للمصادر التمويل من أج

 الرصف عىل اللعبة وتطويرها.

 

 

 .(120اإلدارة الفنية لإلمكانيات البرشية واملادية( )ن=)النسبة املئوية والدرجة املقدرة الستجابات العينة للمحور الثاي  . (8)جدول 

 العــــــــــــــــــــبارات م

 االستجابات
الدرجة 

 املقدرة

النسبة 

 املئوية
 الرتتيب

 نعم
إىل حد 

 ما
 ال 

1 
يتم وضع برامج أو دورات لثقل األفراد حتى يصبح لدهيم القدرة عىل العمل يف 

 جمال السياحة الرياضية.
48 128 40 216 60,00 11 

2 
هناك تعاون بني كليات الرتبية الرياضية والسياحة والفنادق بشأن إعداد كوادر 

 سيةبرشية تعمل يف جمال السياحة الرياضية عن طريق برامج درا
60 120 40 220 61,11 10 

 12 59,72 215 55 70 90 يف جمال السياحة الرياضية. لتوجد خطة شاملة إلعداد كوادر مؤهلة فنيا وعلميا للعم 3

4 
تعمل اجلهات املختصة عىل نرش الوعي بالسياحة الرياضية لدى العاملني بمجال 

 السياحة واملجال الريايض.
57 82 60 199 55,28 14 

5 
تم الدولة بإرسال البعثات العلمية للدول املتقدمة يف جمال السياحة الرياضية هت

 لتأهيل كوادر برشية تعمل وختطط للسياحة الرياضية.
24 32 96 152 42,22 16 

 5 75,00 270 20 100 150 هل تتوافر اخلربة لدى العاملني بالعالقات العامة يف جمال السياحة الرياضية؟ 6

 8 63,89 230 40 100 90 مج للتنشيط والتسويق يف جمال السياحة الرياضية؟هل يوجد برا 7

 3 83,33 300  120 180 هل الربامج الرياضية يراعى فيها الرغبات املتنوعة للسائحني املامرسني؟ 8

9 
هل تغطى املنشآت الرياضية املتوفرة داخل القرى السياحية ممارسة مجيع األنشطة 

 الرياضية؟
39 66 74 179 49,72 15 

 6 73,89 266 10 148 108 هل يتوافر عامل النظافة بصورة كافية يف أماكن ممارسة األنشطة الرياضية السياحية؟ 10

11 
هل يتوافر فنيون اإلضاءة والكهرباء بصورة كافية يف أماكن ممارسة األنشطة 

 الرياضية السياحية؟
120 120 20 260 72,22 7 
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 ( .8)تابع جدول 

 ــــــــــــــــــــباراتالع م

 االستجابات
الدرجة 

 املقدرة

النسبة 

 املئوية
 الرتتيب

 نعم
إىل حد 

 ما
 ال 

12 
واألجهزة الرياضية بصورة كافية يف أماكن ممارسة  تهل يتوافر فنيون صيانة األدوا

 األنشطة الرياضية السياحية؟
54 88 58 200 55,56 13 

 8 63,89 230 46 76 108 مع ميول واحتياجات وثقافات السائحني املختلفة؟ هل الربامج الرياضية تتفق 13

 4 80,00 288 8 112 168 هل هناك تعريف كايف باألماكن السياحية التي يمكن ممارسة األنشطة الرياضية هبا؟ 14

 2 86,11 310  100 210 هل األماكن اخلاصة باإلعاشة أثناء اإلقامات الرياضية مناسبة؟ 15

 1 93,06 335  50 285 هل يمكن استغالل األماكن الطبيعية بشكل أفضل يف خدمة السياحة الرياضية؟ 16

            

( أن النسبة املئوية الستجابات العينة 8)يتضح من جدول 

قيد البحث عىل عبارات املحور الثاين اإلدارة الفنية 

%:  42.22لإلمكانيات البرشية واملادية تراوحت ما بني )

%( وقد أظهرت نتائج استجابات عينة الدراسة  93.06

( يف الرتتيب األول بنسبة 16حيث جاءت العبارة رقم)

%( أن عملية استغالل األماكن الطبيعية يشكل  93.06مئوية)

جزء كبري يف تفعيل دور السياحة الرياضية ولذلك يشري 

الباحثون إىل رضورة استغالل اإلمكانات البرشية واألماكن 

الطبيعة لالستغالل األمثل من خالل تنفيذ األنشطة  الرياضية 

ذات اجلذب السياحي بطريقة إجيابية وفعالة، كام جاءت 

%( وتشري العبارة أن  42.22( بنسبة مئوية)5العبارة رقم)

الدولة نسبة اهتاممها بالبعثات للخارج لتأهيل الكوادر البرشية 

ر عىل مستوى الكوادر قليل جدًا، ويري الباحثون أن  ذلك يوث

البرشية املؤهلة  للعمل يف جمال السياحة الرياضية وبالتايل 

تتأثر تنظيم املسابقات الرياضية لألنشطة الرياضية ذات 

إىل  (2013)مجال حممد عىل واخرون اجلذب السياحي. ويشري 

رضورة االهتامم بإعداد وتأهيل القيادات اإلدارية والفنية 

 الرياضية املختلفة. تنظيم املنافساالقدرة عىل إدارة وت

 

 .(120النسبة املئوية والدرجة املقدرة الستجابات العينة للمحور الثالث )اجلوانب التسويقية لألنشطة الرياضية( )ن= . (9)جدول 

 العــــــــــــــــــــبارات م
الدرجة  االستجابات

 املقدرة

النسبة 

 املئوية
 الرتتيب

 ري مالئم غ إىل حد ما  مالئم

 8 79,17 285 25 50 210 املحطات التليفزيونية املحلية. 1

 4 87,50 315 15 30 270 املحطات التليفزيونية الفضائية. 2

 14 55,83 201 59 82 60 املحطات اإلذاعية املحلية. 3

 12 57,22 206 65 48 93 املحطات اإلذاعية الدولية. 4

 1 91,67 300 10 20 360 اإلنرتنت(.الشبكة العاملية للمعلومات ) 5

 16 55,28 199 60 82 57 اجلرائد اليومية املحلية. 6

 17 53,33 192 69 60 63 اجلرائد اليومية الدولية. 7

 19 46,94 169 89 26 54 اجلرائد األسبوعية املحلية. 8

 18 49,72 179 80 42 57 اجلرائد األسبوعية الدولية. 9

 6 82,22 296 7 100 189 ة املحلية.اجلرائد السياحي 10

 5 87,22 314 16 28 270 اجلرائد السياحية الدولية. 11



   جملة علوم الرياضة والرتبية البدنية                                                                                       106

  (.  9)جدول تابع 

 العــــــــــــــــــــبارات م
الدرجة  االستجابات

 املقدرة

النسبة 

 املئوية
 الرتتيب

 غري مالئم  إىل حد ما  مالئم

 3 88,61 319 8 50 261 .املجالت املتخصصة يف املجال السياحي 12

 2 89,72 323 6 50 267 املجالت الرياضية. 13

 9 69,44 250 45 40 165 الرشكات السياحية  14

 7 80,28 289 13 99 186 منظمي الرحالت السياحية. 15

 9 69,44 250 45 40 165 مطبوعات املؤمترات السياحية يف العامل. 16

 11 62,50 225 45 90 90 رشكات الطريان.  17

 13 56,94 205 57 82 66 اجلهة الرياضية املنظمة للحدث. 18

 15 55,56 200 70 40 90 وكاالت األنباء العربية الناطقة باللغة األجنبية. 19

       

( أن النسبة املئوية الستجابات العينة 9)يتضح من جدول 

قيد البحث عىل عبارات املحور الثالث اجلوانب التسويقية 

%(  91.67%:  46.94نشطة الرياضية تراوحت ما بني )لأل

%( وقد  82.41)وبلغت النسبة املئوية ملجموع املحور 

أظهرت نتائج استجابات عينة الدراسة حيث جاءت العبارة 

%( مما يشري إىل  91.67( يف املرتبة األوىل بنسبة مئوية )5رقم)

تخدام ان أفضل اجلوانب التسويقية لألنشطة الرياضية هي اس

الشبكة العاملية للمعلومات )اإلنرتنت(، ويرجع الباحثون 

ذلك إىل مدى أمهية دور االنرتنت وانا اغلب األمور اليومية 

تدار من خالل االنرتنت كام اهنا يستخدماها اكثر الناس  حيث 

تشري التقارير أن  عدد مستخدمي االنرتنت يف البدان العربية 

دم وخاصة فئة الشباب مليون مستخ226يصل إىل حواىل 

لذلك تعُد عملية استخدام االنرتنت من اهم اجلوانب 

األساسية يف عملية تسويق األنشطة الرياضية. ويشري إىل ذلك 

إىل رضورة تفعيل دور  (2008أمحد جالل سليم) دراسة

استخدام شبكة املعلومات الدولية يف التسويق املمنهج 

رتتيب األخري العبارة لبطوالت  الرياضية، بينام جاءت يف ال

%( والتي تشري إىل أن  46.94( بنسبة مئوية بلغت)8رقم)

اجلرائد األسبوعية املحلية ليس بالقدر الكايف إلنجاح عملية 

التسويق يف األنشطة الرياضية، ويرجع الباحثون ذلك اىل ان 

اجلرائد االسبوعية املحلية هتتم بقضايا املجتمع الداخيل 

ض السياحية الرياضية ، كام اهنا تنرش وألهتتم بنرش العرو

اخبارها داخل الدولة ويصعب عىل املجتمع اخلارجي التوصل 

 اليها وكذلك مطبوعات املؤمترات السياحية يف العامل.

 

 .(120ياضية( )ن=النسبة املئوية والدرجة املقدرة الستجابات العينة للمحور الرابع )االمكانات املستخدمة يف ترويج االنشطة الر . (10)جدول 

 العــــــــــــــــــــبارات م
الدرجة  االستجابات

 املقدرة

 النسبة 

 املئوية
 الرتتيب

 ال إىل حد ما  نعم

1 
هل اإلجراءات اجلمركية تسهل من اصطحاب السائح لألجهزة 

 الرياضية بصورة كافية؟
60 160 20 240 66,67 5 

2 
ة بخدمة السياحة الرياضية بصورة هل تتوافر وسائل النقل الربي اخلاص

 كافية؟
210 60 20 290 80,56 2 

3 
هل تتوافر وسائل النقل البحري التي تتطلبها ممارسة بعض الرياضات 

 السياحية؟
300  20 320 88,89 1 
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 (.   10)تابع جدول 

 العــــــــــــــــــــبارات م
الدرجة  االستجابات

 املقدرة

 النسبة 

 املئوية
 الرتتيب

 ال إىل حد ما  نعم

4 
هل تتوافر وسائل النقل اجلوي أخلاصة بخدمة السياحة الرياضية بصورة 

 كافية؟
93 48 65 206 57,22 7 

 3 77.77 280 5 140 135 هل تتوافر اخلدمات الطبية أثناء ممارسة األنشطة الرياضية السياحية؟ 5

6 
من خالل البطوالت  اخلاصة عىل االستثامر حتشجع القوانني واللوائ

 الرياضية. 
197 42 33 273 75.83 4 

7 
تقدم الدولة تسهيالت تشجع املستثمرين عىل االستثامر من خالل 

 البطوالت الرياضية.
63 60 69 192 53.33 8 

 6 63.89 230 40 100 90 توجد قرارات وزارية تتيح استثامر بطوالت االحتادات الرياضية. 8

 9 43.89 158 80 42 36 ضح يف قانون الدولة حيمي التسويق الريايض.يوجد نص ترشيعي وا 9
           

 

( أن النسبة املئوية الستجابات 10)يتضح من جدول 

العينة قيد البحث عىل عبارات املحور الرابع اجلوانب القانونية 

%:  43.89التسويقية لألنشطة الرياضية تراوحت ما بني )

ج استجابات عينة الدراسة %( وقد أظهرت نتائ 88.89

( يف املرتبة األوىل بنسبة مئوية 3)حيث جاءت العبارة رقم 

%( وتشري إىل أن عملية النقل البحري توفر وسائل  88.89)

النقل اخلاصة باخلدمات املتعلقة باألنشطة الرياضية ذات 

اجلذب السياحي. ويري الباحثون ان أكثر امكانات السياحة 

 –يف مرص وعامن هي وسائل النقل )الربي الرياضية املتوفرة 

بخدمة السياحة الرياضية واالماكن الطبيعية  ةالبحري( اخلاص

التي تم استغالهلا خلدمة السياحة الرياضية، االماكن اخلاصة 

باإلعاشة أثناء االقامات الرياضية. وتتفق تلك النتائج مع 

أن أفضل  (2012)السيد نتائج ما اشارت اليه دراسة 

كانات السياحية التي يمكن استخدامها تتم من خالل االم

النقل الربي والبحري وذلك سهولة تنقلها ألكثر من مكان 

 االنشطة الرياضية ذات اجلذب السياحي. ةللمامرس

( يف املرتبة االخرية بنسبة 9)بينام جاءت العبارة رقم   

%( والتي تشري إىل عدم وجود نص ترشيعي  43.89)مئوية 

قانون الدولة حيمى التسويقي الريايض، ويرجع واضح يف 

الباحثون ذلك بسبب غياب الوعي والثقافة التسويقية 

لألنشطة الرياضية ذات اجلذب السياحي داخل املجتمع 

والتايل ينعكس ذلك يف القرارات التي اختذها يف إطار تشجيع 

 التسويق الريايض.

ن اإلقبال أومن خالل تلك النتائج السابقة يري الباحثون   

عىل ممارسة أنشطة السياحة الرياضية يرتبط بدافع التمتع 

والراحة  والرتفيهباملامرسة يف أحضان الطبيعة والتسلية 

واالستجامم ومرافقة الزمالء وارتياد أماكن جديدة ومجيعها 

تتفق حول كوهنا دوافع تروحيية تتفق إىل حد كبري ما النتائج 

 ذات اجلذب السياحي. األنشطة الرياضيةالسابقة حول 

إالّ ان هناك معوقات تصادف عملية تسويق األنشطة 

الرياضية ذات اجلذب السياحي ولكي يتم التغلب عليها 

سوف يضع الباحثون خطة تسويقية مقرتحة لتسويق األنشطة 

 الرياضية ذات اجلذب السياحي.

ومن خالل النتائج السابقة يستطيع الباحثون اإلجابة عىل 

لثالث ما اخلطة املقرتحة لتسويق األنشطة الرياضية التساؤل ا

 ذات اجلذب السياحي بمرص وعامن وذلك من خالل:
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اخلطة املقرتحة للتسويق األنشطة الرياضية ذات اجلذب 

  السياحي بمرص وعامن

 

  رؤية خلطة التسويق -1

ترتكز عىل التوجه احلديث نحو االهتامم باملوارد الطبيعية 

تنشيط السياحة للعمل عىل حتقيق ميزة واستخدام الرياضة ل

تنافسية للسياحة الرياضية من خالل استثامر املوارد الطبيعية 

واجلغرافية التي تتمتع هبا مجهورية مرص العربية ذلك وفقًا 

 لرغبات وحاجات السائحني.

 

  املقرتحة اخلطة رسالة

بمجال السياحة الرياضية إعداد وتأهيل العاملني     

بمختلف جلان واألفرع التابعة  الرياضيةواالحتادات 

وتزويدهم بكافة املعارف واملهارات الالزمة إلدارة املنافسات 

والبطوالت مع ضامن التطوير املستمر ألداء األفراد واإلدارات 

 .سواء من النواحي الفنية أو النواحي اإلدارية

 

  هدف اخلطة املقرتحة -2

ارات تأهيل وإعداد جيل من مسئويل االحتاد وإد - أ

لدهيم شخصية قيادية وقدرة عقليه مميزة يف ضوء  الفرع

 التطورات احلديثة لألنشطة الرياضية.

االرتقاء بمستوى العاملني نفسيا ومهاريا وفنيا بام  - ب

الرياضية وبالتىل  حيقق التقدم والرقى داخل إدارات االحتاد

 ينعكس ذلك يف طبيعة العمل املهني اخلاص هبم.

دريبيه بشكل مستمر للعاملني دورات ت عقدحماولة  - ت

يف جمال السياحة والسياحة الرياضية للتوعية بأمهية األنشطة 

الرياضية ذات اجلذب السياحي ودورها يف تنمية املجتمع 

 اجتامعيا واقتصادياً 

حتقيق التحسني املستمر يف مجيع جوانب إدارة  - ث

والعمل عىل تقويم االداء والنتائج بصفة األنشطة الرياضية 

 تطويرها.رة والعمل عىل مستم

 

إجياد قنوات ووسائل اتصال فعالة ومبارشة بني  - ج

املناطق املختلفة واالحتاد وبني املستفيدين حتى يتسنى 

لألفراد احلصول عىل املعلومات واحلقائق التي حيتاجون 

  .إليها بسهولة

 

 املقرتحة اخلطة ضامنات  -3

 الصالحية االحتاد مناطق إدارات االحتاد إدارة منح - أ

 احلالية االحتياجات عىل تستند ورسالة رؤية لوضع

 .إجرائية وأهداف وخطط سياسات تدعمها واملستقبلية

السياحة  برنامج يف أساسية تغرياتإحداث  - ب

 الطالع خاصة دورات إعداد ،الرياضية يف مرص وعامن

التي تقدم يف األنشطة الرياضية ذات  خدمات من املستفيدين

 اإلدارة معايري حتقيق طاراجلذب السياحي وذلك يف إ

 .التنافسية

 واهليئة للمديرين تدريبية وندوات دوراتعقد  - ت

 عىل لتدربيهم العاملني يف جمال السياحة الرياضية اإلدارية

 وتعريفهم األداء جودة هلم حتقق التي اإلدارية األساليب

العمل يف جمال األنشطة الرياضية ذات  ومعايري بأسلوب

 اجلذب السياحي.

 لتعديل اإلدارة جمال يف اخلرباء من جلنة لتشكي - ث

 تواكب بحيث واللوائح االحتاد داخل اإلدارية القوانني بعض

 قدراهتم املديرين لدى وتنمى والتكنولوجية العلمية التغريات

 وتشجع عىل تنمية السياحة الرياضية. واالبتكارية اإلبداعية

 التقنيات وإلدخال للتدريب، الالزم التمويل توفري - ج

األنشطة الرياضية  بأمهية للتوعية الندوات ولعقد احلديثة،

حول  جترى التي البحوث ولتدعيم ،ذات اجلذب السياحي

 تلك الربامج واألنشطة السياحية.
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 فاعلية اخلطة التسويقية املقرتحة:-4

ل 
قب

(
ل(

ث العم
حدو

ل 
حتام

ا
 

 امهااستخد. وسائل اإلعالم املتوقع 3 . الرسالة2 املستهدفة السوق -1

مستخدمي وسائل التواصل -

 .االجتامعي

 أعضاء األندية والرياضيني.-

 .مجهور حمبي ممارسة الرياضة-

 السياح الزائرين.-

 املجتمع املحىل للدولة. -

تقديم خدمة رياضية متميزة حتقق اشباع -

الرغبات وامليول وىف ذات السياق حتقق 

 التوازن االقتصادي وتكون يف متناول اجلميع.

قيق الرضاء من العمالء من خالل حت-

 االستفادة من اخلدمة املقدمة.

 

  Facebook        الفيسبوك -

  Email الربيد االلكرتوين    -

  Twitter توتري       -

  YouTube       اليوتيوب -

 WhatsApp       الواتس أب -

 TV     التلفزيون -

 Instagramاستفرام          -

 لكرتونية مدفوعة االجر.املدونات اال -

 املجالت الدولية ذات القيمية. -

 الدولية.  اإلذاعةحمطات  -

ل 
ال

خ
(

طة(
خل

قيادة ا
 

 . قرار الرشاء6 . قادة الرأي املؤثرون . آليات التحفيز احلالية4

الوالء لنادي معني هو الدافع  -

للرتويج للمنتجات واخلدمات 

 الرياضية.

لالستفادة احلوافز تدفع املستخدمني  -

 من اخلدمات الرياضية آلخرين.

اهلدايا حافزًا للجمهور يف التفاعل مع  -

احلمالت التسويقية لبيع املنتجات 

 واخلدمات الرياضية

 سواء للتنفيذ الالزمة املوارد توفري -

 قدر وختصيص ماديه او برشية كانت

 مرحلة من جزء إلنجاز منها كبري

 .التخطيط

 

 

مشاهري الرياضيني اإلعالن املقدم من  -

 للمنتج أو اخلدمة الرياضية.

وجود املشاهري يف أي إعالن للمنتجات أو  -

 اخلدمات الرياضية يؤثر عىل قرار املشاركة.

 رأي زمالء العمل فيام بينهم حيفز املشاركة. -

عملية  عىلتوصية األصدقاء حمفز قوي  -

 املشاركة.

توافر قيادات مؤهلة لتسويق األنشطة  -

 حيية.الرتو

استثارة الدافعية لدى األفراد نحو ممارسة  -

، وذلك من خالل تسويق رياضيةاألنشطة ال

تقابل كافة الرغبات  التياألنشطة املتعددة 

 واالحتياجات.

 

التعرض للرسائل التسويقية يساعد  -

قرار رشاء اخلدمات  اختاذاملستخدمني عىل 

 الرياضية.

عيل إعالن  الرسائل التسويقية تساعد املستخدم -

وجهة نظره يف رشاء املنتجات أو اخلدمات 

 الرياضية.

إعالنات اإلنرتنت تثري حاجات املستخدمني  -

 لرشاء خدمات رياضية مل يستخدمها من قبل.

الصور والفيديوهات يف اإلعالن التسويقي  -

قرار رشاء املنتج أو  اختاذتساعد املستخدم عىل 

 اخلدمة الرياضية.

التسويقية املدبلجة لتوضيح ختصيص الربامج -

اهم األماكن السياحية التي متارس هبا األنشطة 

 الرياضية ذات اجلذب السياحي.
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 فاعلية اخلطة التسويقية املقرتحة:-4تابع 

ل(
بعد)العمي

 

 استخدامهااملتوقع  األداء. وسائل حفز 9 . زيادة قيمة العميل8 . نقل اخلربات العاملية7

التسويق الرقمية  منصات عىلالتعرف -

 واإللكرتونية يف املجال الريايض.

تصميم منصة تسويق رقمي -

 للمنتجات واخلدمات الرياضية.

حتفيز كافة مؤسسات املجتمع نحو  -

املشاركة الفعالة ىف االستفادة من 

 الذياإلمكانات املتاحة وأمهية الدور 

 يمكن أن تلعبه ىف النهوض باملجتمع.

واعداد الكوادر نقل جمموعة اخلربات  -

البرشية املالئمة للعمل يف األنشطة 

 الرياضية.

وجود معايري الختيار الكوادر  -

 املدربة للتعامل مع اجلامهري

 

 املامرسة واملشاركة. تكلفة تقليل  -

)وجود عالقات قوية مع  العمالء استبصار-

 العميل(.

)تتبع العمالء الذين  الءتعقب تفاعل العم

اشرتوا بالفعل منتًجا أو خدمة رياضية، وتتبع 

 التوقعات املستقبلية(

هي نظرية ناشئة حول  ديناميكا العمالء -

العالقات بني العمالء واألعامل تصف التبادل 

املستمر للمعلومات واملعامالت بني العمالء 

 .واملؤسسات

 هي جمموعة من إدارة اقتناء العمالء -

املنهجيات والنظم الالزمة إلدارة توقعات 

 .واستفسارات العمالء

إىل الصورة الرتاكمية ملنتج  امتياز العمالء -

ما، يف خميلة العميل، نتيجة للتعرض الطويل 

 .للمنتج أو تسويق املنتج

زيادة مستوي والء املستخدمني للمنتج أو 

 اخلدمة الرياضية.

عالن جوائز فورية عند إعادة إرسال اإل-

 الفريويس.

وشهرية وسنوية )نظام  أسبوعيةهدايا  -

 النقاط(.

تفعيل دور الرياضة للجميع وعمل الدورات -

 األسبوعية.

تفعيل دور العالقات العامة داخل االحتادات  -

الرياضية من خالل حتديدات االليات 

 وااللقاءات األسبوعية للربامج السياحية.

 

  والتقويماملتابعة -5

ذه املرحلة إىل احلرص عىل االستمرارية ىف هتدف ه 

وذلك من خالل التعرف عىل عدد  الرياضيةالتسويق لألنشطة 

ومدى اإلقبال، وأيضًا املوارد  الرياضيةاملامرسني لألنشطة 

املالية املتاحة ومدى تنميتها وتتضمن عملية املتابعة والتقويم 

رد املالية يتمثل ىف زيادة اإلعداد واملوا كميإطارين أحدمها 

يتمثل ىف رضا املامرسني عن األنشطة املقدمة  كيفيواآلخر 

 وجدوى األساليب التسويقية املستخدمة.

 

  االستنتاجات

 يىل:ما  الباحثونىف ضوء مناقشة وتفسري النتائج استنتج  

إن أهم املشكالت التى تعوق تسويق األنشطة  -1

 النواحي-اإلداريةهى مشكالت مرتبطة )بالسياسة  الرياضية

 والتسهيالت(. اإلمكانات-الفنية

من خالل )الدعاية  الرياضيةيمكن تسويق األنشطة  -3

 الرتويج-عينيةواالستفتاء عىل جوائز  السحب-واإلعالن

 (.التليفزيوين البث-لألنشطة

 فعمليةاستخدام األساليب العلمية احلديثة يساعد  -4

 الرياضية ذات اجلذب السياحي.التسويق لألنشطة 

مقرتحة لتسويق األنشطة  خطةتوصل إىل تم ال -5

ومن ثم زيادة اإلقبال  الرياضية ذات اجلذب السياحي

 والطالئع وكافة رشائح املجتمع. النشءواملشاركة من قبل 

 

  التوصيات

ىف ضوء هدف البحث وىف ضوء ما التوصل إليه يوىص  

 :باآليت ونالباحث

يوىص الباحثني بتطبيق اخلطة املقرتحة ىف ضوء  -

طة السياحة الرياضية جلمهورية مرص العربية ولسلطنة خري

 عامن.

رضورة بناء وأعداد برامج للسياحة الرياضية تضع ىف  -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%A8_%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1
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 .اعتبارها التنوع ما بني األنشطة الرياضية ذات اجلذب السياحي

رضورة وضع اسرتاتيجية واضحة ألستثامر  -

 السياحة الرياضية من قبل الدول. 

ر مؤهله للعمل ىف رضورة العمل عىل أعداد كواد -

 جمال السياحة الرياضية 

تشجيع االحتادات الرياضية لألنشطة الرياضية ذات  -

 .اجلذب السياحي عىل تفعيل دور السياحة الرياضية
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 الدراسة ةمقدم

 مل 

 

 

 

 دراكي لالعبي كرة السلة املتقدمنيللعبء اإل النتباه االنتقائي وفقا  تصميم وسيلة مبتكرة حموسبة لقياس ا

 

 ايناس وهاب عبود  . أ.م

 العلوم كلية–جامعة البرصة 

 مصطفى عبد الرمحن حممد. .د أ

 البدنية الرتبية كلية –جامعة البرصة 

 الرياضة وعلوم

 عيل حممد د. سيف

كلية الرتبية البدنية  -جامعة الرتاث

 وعلوم الرياضة

 

 

 (م1/5/2019م  ؛   وقبل للنرش يف 25/12/2018)قدم للنرش يف  

 

 .االنتباه االنتقائي , برامج قياس االنتباه , معايري اختبار االنتباه الكلامت املفتاحية:

القدرات العقلية وإعطائها القيم الرقمية وقلة يواجه املختصون مشاكل  يف كيفية قياس :الدراسةملخص 

وجود االختبارات املوضوعية الدقيقة, وقلة املعايري التي متكن املدرب من تقييم حالة الالعب اآلنية. 

للعبء األدراكي وفق مواقف للعب  "يف تصميم مقياس األنتباه األنتقائي وفقا  الدراسة  فجاءت امهية 

األعتامد عىل برنامج حموسب يتمتع بموضوعية ودقة عاليتني يف أعطائه للنتائج يستجيب هلا الالعب وذلك ب

وإجياد معايري )درجات ومستويات معيارية( ألختبارات األنتباه األنتقائي وفقا للعبء األدراكي  لالعبي 

بيعة مشكلة كرة السلة املتقدمني. واعتمد الباحثون عىل املنهج الوصفي القائم عىل املسح وذلك ملالئمته وط

( العبًا . تم تصميم 49جمموعة من العبي كرة السلة املتقدمني وعددهم)  الدراسة  الدراسة , وكانت عينة 

برنامج حموسب لقياس األنتباه األنتقائي وفقا للعبء األدراكي لالعبي كرة السلة املتقدمني وقد اعطى 

توسيع الدراسات واعتامد الوسائل التكنلوجية مؤرشا دقيقا ملستوى العمليات العقلية  .واوىص الباحثون ب

 .احلديثة ودراسة متغريات جديدة مؤثرة عىل االنتباه لدى الالعبني وخاصة املتغريات النفسية
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Abstract: Experts face a problems in how to measure the mental abilities , give them numerical 
values , the lack of the existence of rigorous physical tests, and the lack of standards that enable the 
coach to assess the condition of the player immediately. The importance of research came to design a 
scale for selective attention according to  the cognitive burden depending on game situations that the 
player responds to it by designing a Computerized program with a high objectivity and accuracy in 
giving results , finding standards   and levels for selective attention tests for advanced basketball 
players. 
   The researchers relied on the descriptive method based on the survey for its suitability and the 
nature of the problem of the study. The sample of the research was a group of 49 basketball players. 
A computer program was designed to measure selective attention according to the cognitive burden of 
advanced basketball players that gave a precise indication of the level of mental processes. The 
researchers recommended the expansion of studies and the adoption of modern technological methods 
and the study of new variables affecting the attention of players.. 
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                                                   املقدمة

  بالدراسةلتعريف ا 

يف كافة املجاالت العلمية "هائال "يشهد العامل االن تطورا

 "يث تطورت هذه املجاالت تطوراوالرتبوية واحلضارية ح

يصعب عىل العقل البرشي تصوره يف بعض األحيان ,أن هذا 

التطور يف جماالت احلياة مل يكن حمض الصدفة بل كان نتيجة 

الدراسات والبحوث والتقيص للوصول اىل احلقيقة العلمية 

 التي ختدم اجلانب العلمي.

تامم به ومن هذه املجاالت املجال الريايض أذ أصبح االه

من خالل أستخدام التقنيات العلمية بأجراء  "كبريا "أهتامما

الدراسات والبحوث حلل املشكالت التي يعاين منها هذا 

 املجال.

ويف السنوات األخرية أصبح األهتامم بشكل كبري بتصميم 

وتقنني األختبارات التي تعتمد يف قياسها عىل أستخدام 

الوسائل املوضوعية التي األجهزة املبتكرة والتي تعترب من 

تعطي التشخيص العلمي الصحيح ملستوى األداء واحلالة 

التدريبية للرياضني من خالل التصنيف واملتابعة ومقارنة 

التقدم يوضح املعايري التي تعمل عىل الكشف عن مواطن 

الضعف لتقويتها ودعم مواطن القوة لألرتقاء هبا اىل املستوى 

 األعىل .

ة السلة من االلعاب الرياضية التي تتميز وبام أن لعبة كر

باألثارة واحلامس والتي حتتاج اىل متطلبات عالية يف مستويات 

التدريب لألرتقاء هبا اىل حتقيق الفوز يف املنافسة كان البد من 

يف أدق التفاصيل التي يعتمد أهنا تؤثر يف مستوى  الدراسة  

 األنجاز .

  عريف االنتباه بانهقام العديد من الباحثون بمحاولة ت

توجيه االجهزة احلسية (2002( , خيون )1998الوقفي )"

واالدراكية الختيار معلومات معينة ملعاجلتها وختصيص الطاقة 

وحدات  "وعرف ايضا بانه   "الالزمة للقيام هبذه املعاجلة 

ختزين وسيطة للحواس تقوم فيها هذه الوحدات بتخزين ما 

هتيئة وتوجيه احلواس نحو " "أو  "نحس به لفرتة قصرية

, اما ماخيص العبء  "استقبال مثريات املحيط اخلارجي

ماحيتويه املوقف االدراكي من عنارص به  فيقصد  االدراكي

ومثريات متاحة وخصائص تلك املثريات املعنوية)السيامنتية(  

والفيزياوية وعددها وزمن تأثريها ومقدار احلجم االنتباهي 

تربعنارص العبء االدراكي مؤثرة عىل اداء الذي تتطلبه , وتع

 ((Schmidt and Lee, 2005 الفرد والالعب اما سلبا او اجيابا.

عملية قياس االنتباه يف  الدراسة  ومن هنا جاءت أمهية     

 "يكاد يكون صعب جدا والذي األنتقائي والعبء األدراكي

دية أصبحت غري جم التي أعتامد أختبارات الورقة والقلم بسبب

وزن  و أعطاء قيم أفرتاضية وان   كام  يف أعطاء التقييم احلقيقي

هلذه العمليات العقلية تعترب حالة غري دقيقة اال أذا أعتمدت 

 تقنيات عالية تقييم حاله الالعب وهو أقرب اىل حالة املنافسة.

يف تصميم مقياس  الدراسة  ومن هنا جتلت أمهية        

للعبء األدراكي وفق مواقف للعب  "األنتباه األنتقائي وفقا

يستجيب هلا الالعب وذلك باألعتامد عىل برنامج حمسوب 

عىل   "اعتامدايتمتع بموضوعية عالية يف أعطائها النتائج 

 حاالت ومواقف اللعب .

 

 الدراسة مشكلة 

الحظ الباحثون أنه من املشاكل التي تواجه املختصني يف 

العقلية  واملهارات دراتعملية التدريب هو كيفية قياس الق

وأعطائها القيم الرقمية التي تساعد املختص لتوظيفها كام أن 

قلة وجود األختبارات املوضوعية الدقيقة التي تعتمد يف 

عىل أنه أن  "قياسها عىل األجهزة الكهربائية االلكرتونية فضال

وجدت هذه األختبارات فأهنا التوجد هلا معايري متكن املدرب 

 من خالل نيحالة الالعب اآلنية .كام تبني للباحثمن تقييم 

األطالع أن بعض االختبارات املنشورة يف املراجع والدورات 
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غري مناسبة ألغراض م العلمية املتخصصة حسب أعتقاده

 وعدم اعطاءهابرامج القياس من حيث الوقت الذي تستغرقه 

 حالة قريبة اىل طبيعة املنافسة.

 

 الدراسة هداف أ

 تعرف عىل : لل الدراسة  ا هيدف هذ 

  تصميم برنامج حموسب لقياس االنتباه االنتقائي

 .وفقا للعبء االدراكي لالعبي كره السلة املتقدمني

  )إجياد معايري )درجات ومستويات معيارية

ألختبارات األنتباه األنتقائي وفقا للعبء األدراكي  لالعبي 

 كرة السلة املتقدمني.

 

  الدراسةجماالت 

عينة من العبني كرة السلة يف حمافظة  ل البرشي :املجا

 البرصة والنارصية وميسان . 

 . 2018-2017للموسم الريايض  املجال الزمني :

 قاعات االندية الرياضية . املجال املكاين :

 

   وإجراءاته الدراسة منهج 

  املستخدم  الدراسةمنهج 

في عىل املنهج الوص يف دراسة املشكلة اعتمد الباحثون

التي  ة القائم عىل املسح وذلك ملالئمته وطبيعة مشكلة الدراس

املناهج  من وهو يعتربتفرض املنهج الذي يمكن استخدامه 

جمع بيانات  من يقوم ب ة اذ األساسية يف البحوث الوصفي

له بمتغري  أو  االنيةحتديد احلالة  والسعي اىل أفراد املجتمع 

 متغريات معينة . 

 

   الدراسة عينة 

من العبي كرة  ضمن هذه الدراسة  الدراسة  متثلت عينة 

الذين تم اختيارهم بالطريقة العمدية وهم  السلة املتقدمني 

( 129كان ) الدراسة  العبو املنطقة اجلنوبية وعدد جمتمع 

اختريت من ضمنهم بطريقة  وحجم الدراسة احلاليةالعبا 

( 37.98ها )اي نسبة قدر ( العبًا 49قد بلغت ) عشوائية و

 من املجتمع االصيل.

 

 الدراسة  أدوات 

 حممول: 3 عدد كومبيوتر جهاز – 1

.كوري املنشأ. ذو املواصفات:  HP PAVILIONنوع  -2

(RAM 4.00G –3000  CORI ـPINTUM IV . ) 

 – Lenovo      (RAM 8.00Gجهاز كومبيوتر نوع  -3 

3000  CORI ـPINTUM IIV . ) 

 Dell INSPIRON N5110جهاز كمبيوتر نوع  -4

(Intel® core™ i5-2450M ,RAM 4.00G. 

 iphone 6 plus + sony Ericson)  3جهاز نقال عدد  -5

z5+Galaxy Note4 . ) 

 .3عدد   VR BOX 3dنظارات  --6

 .sonyنوع  2سامعات رأسية عدد  -7

 

 تصميم النظام 

الغرض االسايس من  تصميم النظام هو حماكاة  

ة لألسئلة واملقاطع التي كانت تتم سابقا االختبارات اليدوي

بطريقة بدائية متمثلة بساعة لقياس الوقت واستامرات وغريها 

حيث يتدخل فيها العنرص االنساين كأساس للقياس والتحديد 

ويكون اخلطأ وارد جدا يف هذه احلالة وبدقة قليلة لذا تم 

ر تصميم هذا الربنامج الذي جيعل املخترب يعيش بأجواء اختبا

منفصلة عن الواقع املحيط وتقيس بدقة استجابة الالعب 

للوقت والضغط والعبء االدراكي الذي يتعرض له بسبب 

مؤثرات النظام التي تكون ثابتة لكل املختربين بعكس 

االختبارات التقليدية التي تتأثر باألجواء املحيطة والتي ختتلف 

حتديد  من العب آلخر لذا ال يوجد تقريبا اساس ثابت ليتم
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درجات كل العب وقياس زمن االنتقاء املتمثل باستجابة 

 . الالعب للنظام ومثرياته

 يتكون النظام من عدة عنارص موضحة باملخطط التايل :    

 

 

 .النظام مكونات. (1شكل )ال

 

 وفيام ييل رشح لتلك املكونات :

  افالم ثالثية وثنائية البعد  -1

افالم فيديوية متكونة من تم اعداد اختبار عىل شكل       

مقاطع واسئلة متنوعة لكرة السلة ملباريات عاملية وحملية 

واضافة تعديالت ومؤثرات سمعية وبرصية من اصوات 

وتداخل صوري وغريها من املؤثرات التي أريد منها اضافة 

عنرص اثارة وعبء عىل ادراك الالعب اثناء االختبار. كام قام 

غاير وعمد الباحثون اىل جتميع سؤال خمتلف ومت 35بصياغة 

املواقف واالسئلة وجعلها عىل ثالث اختبارات جزئية كل 

دقائق وكان عدد االسئلة ضمن  7جزء عبارة عن فيديو بطول 

( سؤال 11 – سؤال 12 –سؤال  12فيديوات االختبار هو )

 اجلواب احداها يمثل مرئية مقاطع ثالث سؤال لكل,  تباعاً 

او خاطئ كيل  جزئيا صحيح بني وحترتا والبقية الصحيح

تكونت االسئلة من واحيانا ال يوجد جواب صحيح بينها .

 fast break , jumpذكر املهارات اخلاصة يف كرة السلة من 

shot,repound ,layap ,screen  وغريها من املهارات الواجب

االنتباه اىل توفرها يف املقاطع الفيديوية فضال عن العبء 

اف املتمثل بتشويش الصوت وتقريب الصور االدراكي املض

واالنتقال بني املشاهد وغريها من املؤثرات السمعية والبرصية 

  التي تؤثر عىل انتباه الالعب.

قام الباحثون بانشاء نوعني من الفيديوات )ثنائي      

( .استند عمل الربنامج  3D    و ثالثي االبعاد 2D    االبعاد
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ثنائية االبعاد لالختبار يف واجهة املحوسب عىل الفيديوات 

الربنامج , واستخدمت الستخراج جداول االزمان اخلاصة 

باملقاطع واجوبتها ,إذ حددت مدة كل جواب من بداية وهناية 

 ودرجة تقدير له من حيث صحته او اقرتابه من الصحة .

اما الفيديو بالشكل ثالثي البعد فهو فيديو االختبار      

 Xilisoft 3Dه اىل ثالثي البعد باستخدام برنامج نفسه بعد حتويل

Video Converter   مهمة الفيديو الثالثي البعد هي حماكاة البيئة

الواقعية والتواجد يف بيئة افرتاضية مشاهبة اىل حد ما الوضع يف 

امللعب مع اضافة عدة عنارص لتشتيت االنتباه واضافة عبء 

 يربط موبايل جهاز يف حتميلها يتم إذ, برصي –ادراكي سمعي 

 اثناء الالعب يرتدهيا االبعاد ثالثية للرؤية خاصة بنظارة

 . االختبار

:  نظارة  نظارات ثالثية األبعاد)الواقع االفرتايض(  -2

الواقع اإلفرتايض هي نظارة تعرض الوسائط الرقمية بشكل 

ثالثي األبعاد كام تراه العني البرشية وقد استخدمنا يف هذا 

والتي تعمل   VR BOX(Virtual Reality Box)ارة االختبار نظ

 بربطها بجهاز موبايل وتثبت عىل الرأس.

     

 
 .احد املختربين للنظام  .(2الشكل )

 

ويتم تشغيل الفيديو ثالثي االبعاد يف النقال بالتزامن مع 

تشغيل االختبار عىل احلاسوب بزمن تأخري صفري ليتم تطابق 

تم قياس زمن االنتقاء ويكل منهام  ظهور املشاهد واالسئلة يف

بدقة, وقد اوضحت التجارب مدى تفاعل املختربين مع 

النظارة والتي زودت ايضا بسامعة رأس لالستامع للفيديو 

وعزهلم عن اي مؤثرات عدا البيئة الفيديوية املخصصة 

لالختبار وهذا كان الغرض االسايس من استخدامها . شكل 

تم اختيار االسئلة والتي ظام .( يوضح   املختربين للن2)

ضمت مهارات كرة السلة من قبل خرباء وخمتصني يف جمال 

 19القياس واالختبار ويف جمال كرة السلة وتم عرضها عىل  

خمتص يف علم النفس الريايض , االختبارات والقياس 

وتدريب كرة السلة بدرجة استاذ و استاذ مساعد من جامعات 

ة وجامعة بغداد ومديرية الرتبية يف خمتلفة منها جامعة البرص

ميسان وغريها ,إذ تم توزيع استبيان عن االسئلة املقرتحة 

للحصول عىل تعديالت ومراجعة هلا واستيفائها للغرض 

 املقرتحة من اجله.

هاتف نقال )موبايل(: تم استخدام جهاز اهلاتف  -3

النقال لتشغيل الفيديوات ثالثية االبعاد كام تم توضيحه يف 

قرة السابقة إذ استخدم جهازي نقال لالختبارات بقياس الف

 انش يف جتارب االختبارات.  5.7-6

برنامج حموسب ألداء االختبارات: صمم برنامج  -4

وهي لغة  (Visual Basic 8.0)االختبار بلغة الفيجوال بيسك 

مالئمة جدا من حيث تصميم الواجهات االنيقة والواضحة 

ديوات والوسائط بانواعها ,كام والقدرة عىل التعامل مع الفي

وتعطي ميزة مهمة هي التعامل مع التوقيت والساعة بكل 

سالسة ووضوح وهذا كان من اهم امليزات التي جعلت 

االختبار يربمج هبا فضال عن ربطها باجلداول االلكرتونية 

وقواعد البيانات والقدرة عىل خزن واسرتجاع البيانات منها. 

واجهات تستند يف االساس عىل  يتكون الربنامج من عدة

وثالث اختبارات جزئية كل منها يعمل  Excelقاعدة بيانات 

( يوضح 3دقائق تقريبا . الشكل ) 6-7عىل فيديو بطول 
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واجهة الربنامج الرئيسية التي تعرض عدة اختيارات متنوعة 

بالنقر عىل احدها يتم تشغيل بقية الواجهات واجزاء الربنامج 

 املختلفة  .

 

 

 .صورة توضح الواجهة الرئيسية للربنامج .(3شكل )ال

 

  ادخال املعلومات   4-1

عند النقر عىل زر ادخال املعلومات يتم حتميل واجهة      

الشخصية اخلاصة باملخترب من خمصصة الستالم البيانات 

, عمر , جهة انتساب ... الخ( ليتم خزهنا ضمن قاعدة )اسم

الربنامج ويعطى لكل خمتربر رقم  البيانات املخصصة للعمل مع

خلزن معلوماته ضمن القاعدة , تعترب مجيع  idخاص 

كام  idاملعلومات الشخصية اختيارية ماعدا الرقم اخلاص 

 (.4موضح بالشكل )

 

  
 .واجهة ادخال البيانات الشخصية للربنامج .(4الشكل )
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  ول من االختبار زء اأاجل 4-2

دقائق  7االختبار من فيديو بطول  يتكون اجلزء االول من  

سؤال تظهر بشكل اسئلة مكتوبة يتبعها ثالث  12حمتٍو عىل 

مشاهد منفصلة احدها عىل االقل االنتقاء الصحيح واالخران 

تتباين صحتهام بني متوسط وخاطئ وبعضها بدون انتقاء,   

يق النقر بزر الفأرة عىل ويقوم املخترب باالنتقاء عن طر

 0-4ل الربنامج الدرجة املناسبة للمخترب من , يسجالواجهة

درجات هي للسؤال الذي ال -4حسب نوع االنتقاء حيث 

يظهر جوابه مطلقا ويكتشف املخترب ذلك )اي ال خيتار اي 

 -1,  املتوسط االنتقاء – 2لالنتقاء الصحيح , -3جواب(,

 اجابة وجود عند) مطلقاً  االنتقاء عدم 0 و ضعيف انتقاء

 بداية عن االنتقاء تأخر زمن بتسجيل يقوم كام(  صحيحة

ؤال فضال عن تقدير الس عن كأجابة اختياره تم الذي املقطع

( حسب مقياس  Good – Middle - Weak)  كــ االنتقاء

 الدرجة. 

يع يف هناية االختبار وبعد انتقاء االجوبة املناسبة جلم     

االسئلة )او بعضها( يقوم النظام بجمع الدرجات  الكلية 

والتقدير الكيل و زمن تأخر االنتقاء الكيل للجزء االول , وبعد 

يتم حفظ البيانات يف اجلدول عند   Save dataالنقر عىل حفظ 

اخلاص باملخترب الذي يتم ادخاله عند بدء  idالسجل املرقم 

 .(5االختبار كام موضح بالشكل )

 

 

 .خطوات اجلزء االول من االختبار .(5الشكل )

 

 اجلزء الثاين من االختبار 4-3

يشابه اجلزء الثاين اجلزء االول من حيث عدد االسئلة     

 واالختيارات وطول الفيديو وحساب التقدير الكيل وزمن

 

 

تأخر االنتقاء بنافذة اختبار مشاهبة اىل نافذة اجلزء االول كام يف  

 (.6الشكل )
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 .خطوات تنفيذ اجلزء الثاين من االختبار . (6شكل )ال

 

 اجلزء الثالث من االختبار 4-4 

يقل اجلزء الثالث من االختبار عن  االول والثاين بسؤال  

سؤال فقط بينام توزيع الدرجات لالجوبة  11واحد إذ يبلغ 

وعدد مقاطع السؤال هي نفسها ويتم حساب املجموع الكيل 

عن حتديد التقدير املناسب له اضافة اىل جمموع تأخر فضال 

 زمن االنتقاء لكل سؤال.

وبعد امتام اجلزء الثالث من االختبار يتم حساب املجموع  

الكيل والتقدير املناسب   والزمن الكيل لتأخر االنتقاء 

لالختبارات الثالثة وعرضها بشكل رسالة منبثقة عىل 

 ( .7ة النظام تلقائيَا, شكل )النموذج وحتفظ بيانتها يف قاعد
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 .خطوات اجلزء الثالث من االختبار . (7شكل )ال

 

 عرض النتيجة 4-5

االختيار االخري يف الربنامج هو عرض النتيجة وهو    

عبارة عن نافذة تتيح ملشغل النظام او اي مستخدم عرض 

نتيجة اي خمترب دون الرجوع اىل قاعدة البيانات بمجرد ادخال 

اخلاص باملخترب او املتدرب والنقر عىل االختيار)  idقم ر

عرض ( تظهر النتيجة النهائية بشكل واضح وانيق وميرس الي 

 (8سجل يف القاعدة اخلاصة بالربنامج , شكل )

 

 

 .نافذة عرض النتائج . (8شكل )ال

 

  قاعدة بيانات حلفظ نتائج االختبارات 4-6

 excel 2007نامج اكسل تم تصميم قاعدة بيانات برب     

لتلبي متطلبات اخلزن للربنامج  إذ تكون احلقول مصنفة اىل 

معلومات شخصية وجزء اختبار اول وثاين وثالث وجمموع 

االختبار النهائي وحيتوي كل منها عىل تصنيفات فرعية لكل 

 .( 9اختبار جزئي كام موضح بالشكل )



  123                                      تصميم وسيلة مبتكرة حموسبة لقياس االنتباه االنتقائي وفقًا للعبء اإلدراكي لالعبي كرة السلة املتقدمني

 

 

 

 

 .قاعدة بيانات النظام .(9شكل)ال

 

 مج حتليل النتائج برنا  -5

 SPSSقام الباحثون باعتامد برنامج االحصاء الشهري     

لتحليل الدرجات اخلام التي حصل عليها املختربين   2016

وحتويلها اىل درجات معيارية وفق مستويات معيارية ونسب 

 مقررة يف منحنى التوزيع الطبيعي, 

 

 

  عرض ومناقشة النتائج

ايب واالنحراف املعياري واخلطا املعياري  واعىل قيمة وادنى قيمة الختبار االنتباه االنتقائي وفقا للعبء االدراكي التي طبقت عىل يبني الوسط احلس. (1جدول )

  .الدراسة  افراد عينة 

 ت
 االحصائيات                           

 االختبارات

الوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 اخلطأ املعياري

اعىل 

 درجة
 نى درجةاد

 57 91 1,31 7,72 74.47  اختبار االنتباه االنتقائي وفقا للعبء االدراكي 1

 

( نتائج اختبار اختبار االنتباه 1يتبني من اجلدول )

االنتقائي وفقا للعبء االدراكي حيث بلغ الوسط احلسايب 

( 1.31( واخلطا املعياري )7.72( واالنحراف املعياري )74.47)

(. وبعد استخراج النتائج يف 57وأوطأ قيمة) (91واعىل قيمة )

(تم استخراج العالقة اخلاصة باجياد املقدار الثابت 1اجلدول)

( كام تم استخراج الدرجة 50 \*االنحراف املعياري5)

+(املقدار الثابت )بالتتابع(( , _املعيارية )الوسط احلسايب )

( يف جداول الدرجات 50ويمثل الوسط احلسايب الدرجة )
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و أاضافتها عيارية واما املقدار الثابت يمثل القيمة التي جيب امل

طرحها من الوسط احلسايب, حيث ان الدرجة املعيارية املعدلة 

 ( وانحرافها صفر. 50هي درجة متوسطها )

 

 

 .((0.77 االدراكي )املقدار الثابت = يبني الدرجات اخلام والدرجات املعيارية بطريقة التتابع الختبار االنتباه االنتقائي وفقا للعبء . (2جدول )

 الـــــــــــــــــــــــدرجـــــــــــــــــــــــــــــــات

 اخلام املعيارية اخلام املعيارية اخلام املعيارية اخلام املعيارية

1 36,74 26 55,99 51 75,24 76 94,49 

2 37,51 27 56,76 52 76,01 77 95,26 

3 38,28 28 57,53 53 76,78 78 96,03 

4 39,05 29 58,3 54 77,55 79 96,8 

5 39,82 30 59,07 55 78,32 80 97,57 

6 40,59 31 59,84 56 79,09 81 98,34 

7 41,36 32 60,61 57 79,86 82 99,11 

8 42,13 33 61,38 58 80,63 83 99,88 

9 42,9 34 62,15 59 81,4 84 100,65 

10 43,67 35 62,92 60 82,17 85 101,42 

11 44,44 36 63,69 61 82,94 86 102,19 

12 45,21 37 64,46 62 83,71 87 102,96 

13 45,98 38 65,23 63 84,48 88 103,73 

14 46,75 39 66 64 85,25 89 104,5 

15 47,52 40 66,77 65 86,02 90 105,27 

16 48,29 41 67,54 66 86,79 91 106,04 

17 49,06 42 68,31 67 87,56 92 106,81 

18 49,83 43 69,08 68 88,33 93 107,58 

19 50,6 44 69,85 69 89,1 94 108,35 

20 51,37 45 70,62 70 89,87 95 109,12 

21 52,14 46 71,39 71 90,64 96 109,89 

22 52,91 47 72,16 72 91,41 97 100,66 

23 53,68 48 72,93 73 92,18 98 111,43 

24 54,45 49 73,7 74 92,95 99 112,2 

25 55,22 50 74,47 75 93,72 100 112,97 
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عرض ومناقشة املستويات املعيارية والنسب املقررة  

هلا يف منحنى التوزيع الطبيعي والدرجات اخلام والدرجات 

املعيارية املعدلة وعدد الالعبني والنسب املئوية لكل مستوى يف 

 ا للعبء االدراكي:اختبار االنتباه االنتقائي وفق

   

والنسب املئوية يبني املستويات املعيارية والنسب املقررة هلا يف منحنى التوزيع الطبيعي والدرجات اخلام والدرجات املعيارية املعدلة وعدد الالعبني . (3جدول )

 .لكل مستوى يف اختبار االنتباه االنتقائي وفقا للعبء االدراكي

سب املقررة هلا يف منحنى املستويات املعيارية والن

 التوزيع الطبيعي
 الدرجات اخلام

الدرجات املعياريه املعدله 

 بطريقة التتابع
 عدد الالعبني

النسب 

 املئوية

 __ __ 20 – 1   51,37 – فام دون  (4.86ضعيف )

 % 18,36 9 40 – 21 66,77 -52,145 (24.52مقبول )

 %65,30 32 60 – 41 82,17 -67,54 (40.96متوسط )

 %16,32  8 80 – 61 97,59-82,94  (24.52جيد )

 __ __ 100 – 81 فأكثر –98,34   ( 4.86جيد جدا )

 

ن إ ( يف اختبار االنتباه االنتقائي3يتبني من اجلدول)

( 51.37   -املستوى ضعيف تتحدد بالدرجات اخلام )فام دون

( حيث ان عدد 20-1والذي يقابل الدرجات املعيارية )

%( , 0)         ( العب حقق نسبة مئوية مقدارها 0ني) الالعب

( 52.14-66.77اما املستوى مقبول يتحدد بالدرجات اخلام)

( حيث ان عدد 40-21والذي يقابل الدرجات املعيارية )

(  (18.36%( العبني وحققوا نسبة مئوية مقدارها9الالعبني )

 طبيعي.وهي أقل من املستوى املحدد هلا يف مستوى التوزيع ال

-82.17اما املستوى متوسط يتحدد بالدرجات اخلام ) 

( حيث ان 60-41( والذي يقابل الدرجات املعيارية   )67.54

 ( العبا وحققوا نسبة مئوية مقدارها32عدد الالعبني )

(, وهي أعىل من النسبة املئوية املحددة هلا يف مستوى %65.30)

لدرجات اخلام  املنحنى الطبيعي اما املستوى جيد يتحدد با

( 80-61( والذي يقابل الدرجات املعيارية )97.57-82.94)

( العبا وحققوا نسبة مئوية مقدارها 8حيث ان عدد الالعبني)

( , اما املستوى جيد جدا  يتحدد بالدرجات اخلام %16.32)

-81( والذي يقابل الدرجات املعيارية )فأكثر – 98.34)

ني وحققوا نسبة مئوية ( العب0( حيث ان عدد الالعبني)100

 %(. 0مقدارها    )

العقلية االختيارية حلدث ما او  املهارات يعترب االنتباه من  

مثري معني والرتكيز فيه ,فهو عملية يتم من خالهلا اختيار 

اخلربات احلسية الداخلية واخلارجية ملعاجلة موقف ما او 

نتباه التعامل مع حالة مثرية دون غريها وقد تكون عملية اال

مقصودة او غري مقصودة مثل االنتباه املقصود عند االستامع اىل 

مقطع صويت معني او غري مقصود عند االنتباه اىل جرس الباب 

ويرى الباحثون انه يمكن لعملية االنتباه ان تصبح الشعورية 

مما يسهم  عند التدرب بكثافة عىل االنتقاء ملثري او موقف معني

تفق الباحثون مع ما اشار اليه كل من وي بتطوير هذه املهارة

بان (  2004), كام ويؤكدعدنان  (2007آخرون )منيس و

االنتباه ملثري ما  يمر بعدة مراحل ابتداءأ بكشفه باحد او بعض 

احلواس كالبرص او السمع ثم يدخل مرحلة التعرف عىل 

طبيعة املثري اعتامدا عىل اخلربات السابقة والذاكرة والتخمني , 

التعرف عليه تأيت مرحلة االستجابة لذلك املثري او  وبعد

جمموعة املثريات مثل انتقاء مثري معني واالستعداد للمعاجلة 

( 2014مع ما اشارت اليه البب ) وناملقابلة له .  ويتفق الباحث

بأن الرتكيز يعد من اهم مظاهر االنتباه ويساعد يف الوصول اىل 

 عىل دقة ووضوح واتقان املستويات العليا ملا هلا من تاثري

النواحي النفسية ألجزاء املهارة احلركية , كام ان الوصول 
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لدرجة االتقان للمهارات احلركية ال يرتبط بمؤهالت 

التدريب فقط بل يرتبط ايضا بقدرة الفرد عىل تركيز االنتباه 

 .والقدرة عىل االسهام الواعي بالتحكم يف مهاراته احلركية

ب االختالف والتباين اىل ان انتقاء ويعزو الباحثون سب 

مثري معني خيضع لعدة تصنيفات اما حسب الصحة فقد يكون 

صحيحا او خاطئ اعتامدَا عىل اخلربة املعرفية للفرد واحلدس 

أو التخمني احيانًا , وقد يصنف اعتامدًا عىل زمن االنتقاء 

)مبكرًا او متأخر( اي ان تتم االستجابة بشكل مبكر حال 

ثري او احلدث باستخدام التنبؤ او اخلربة بصحة هذا ظهور امل

املثري للموقف املعني أو يكون زمن االنتقاء متأخرا حيث ينتظر 

الفرد اكتامل احلدث او احلصول عىل معلومات حسية او 

معرفية اكثر عن املثري قبل انتقاءه للغرض من احلصول عىل 

 انتقاء صحيح.

مستوى االداء لعدة الباحثون الفروقات يف  وينسبكام  

اسباب منها ان مستوى الدافعية الستمرار االنتباه كان 

منخفض ,إذ مل يبدر الالعبون رغبة واهتامم كبريين يف حتقيق 

نتائج افضل بالنسبة لرسعة االستجابة مقارنة بصحة 

التدريب واملامرسة االستجابة ويرجع هذا احتامال اىل عامل 

عن  ةتقائي النامجننتباهي اال.كذلك الدقة يف يف التجهيز اال

عوامل نفسية وجسدية يمتلكها الفرد بسبب كثرة التمرين 

واملامرسة ورغبة املنافسة خصوصًا وان الفئة اللتي خضعت 

لالختبار هي فئة فرق املتقدمني من العبي كرة السلة إذ تكون 

طبيعة احلواس لدهيم معززة باخلربة والدقة والدافعية وهذا 

ة الكفاءة لدهيم والقدرة عىل ادراك املرئيات يدل عىل زياد

شاكر وواملحسوسات , ويتفق الباحثون مع ماأشار اليه قاسم 

(1988). 

فمصادر الدقة نوعان االول هو االحساس بالفراغ  "     

)املكان( والثاين  االحساس بالزمن والعني هي املصدر 

قالت االسايس لتلقي املعلومات الواردة من الدماغ عن املعر

  "الفراغية والزمانية لكي يظهر االداء دقيقا

ويلعب عنرص التوقع دورا كبريا يف التأثري عىل نتائج      

االداء يف مهام االنتباه االنتقائي وان زيادة العبء االدراكي 

املتمثل بحجم املثريات املدخلة يف االختبار يؤدي اىل زيادة 

 Treismanمع يف هذا  ويتفق الباحثون زمن االستجابة 

&Gelade (1980) إن املعاجلات االنتباهية تكون حساسة

 ."لتأثري احلجم

 Cadetمع نظرية املوارد االنتباهية  ويتفق الباحثون  

املوارد  تؤثر بشكل كبري عىل حدوث االنتقاء "بأن(1998)

فعندما يكون اهلدف هو انتقاء مثري)املثري اهلدف( واحد فالبد 

نتباهية اكرب من متطلبات باقي املثريات ان تكون متطلباته اال

 .)املثريات املشتتة( وبالتايل نجاح عملية االنتقاء
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 .يوضح املستويات والنسب املئوية يف اختبار االنتباه االنتقائي وفقا للعبء االدراكي. (10شكل )ال
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     االستنتاجات 

اس األنتباه األنتقائي تم تصميم برنامج حموسب لقي -1

 وفقا للعبء األدراكي لالعبي كرة السلة املتقدمني .

النتقائي وفقا للعبء ايعطي أختبار االنتباه  -2

 االدراكي مؤرشا دقيقا ملستوى العمليات العقلية .

تم حتويل الدرجات اخلام اىل الدرجات املعيارية  -3

قييم بطريقة التتابع وقد نظمت بجداول يمكن الرجوع اليها لت

املختربين اذا ماتم اختبار عينات اخرى لنفس موضوع 

 الدراسة .

 

   التوصيات 

يويص الباحثون بتوسيع الدراسات العلمية ووضع  -1

 االختبارات املختلفة لقياس العمليات العقلية .

يويص الباحثون بان جتري مجيع االختبارات العقلية   -2

 او عينات اخرى. الدراسة  وجلميع افراد عينة 

الهتامم بدراسة متغريات جديدة مؤثرة عىل االنتباه ا -3

 لدى الالعبني وخاصة املتغريات النفسية . 

 

   ع ـــــــــاملراج
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2007. 
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 أ.يارس سامل الغافري

           وزارة الرتبية والتعليم

 د. كاشف نايف زايد

  ،أستاذ مشارك، قسم الرتبية الرياضية
     كلية الرتبية، جامعة السلطان قابوس    

 د. حمفوظة سليامن الكيتانية
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 كلية الرتبية، جامعة السلطان قابوس        

 

 

 (م1/5/2019م  ؛   وقبل للنرش يف 25/12/2018)قدم للنرش يف  

 

 .نمط احلياة، السكري، النشاط البدين الكلامت املفتاحية:

ف عىل نمط احلياة املتعلق بالصحة من ناحية الغذاء والنشاط البدين هدفت الدراسة للتعر   :الدراسةملخص 

لدى مرىض السكري من النوعني )النوع األول والنوع الثاين( البالغني يف سلطنة عامن وتقيص الفروق يف 

ذلك تبعًا ملجموعة من املتغريات الديموغرافية. ولتحقيق هذا اهلدف تم تصميم أداة لقياس نمط احلياة 

 (.± 18من العامنيني املصابني بالسكري )متوسط أعامرهم  159حي وتطبيقها عىل عينة تألفت من الص

وقد خلصت الدراسة إىل أن نسبة زيادة الوزن والبدانة مرتفعة جدا بني مرىض السكري املمثلني بالعينة إذ 

هتم الصحية والغذائية. % بيد أهنم بصورة عامة ينتهجون نمطا حياتيًا صحيًا، من حيث عادا81.1تصل إىل 

كام وتوصلت الدراسة إىل أن األفراد املصابني بالنوع األول من السكري أكثر نشاطًا بدنيًا من أقراهنم 

املصابني بالنوع الثاين، وأن اإلناث املصابات بالنوع األول أكثر التزامًا بالعادات احلياتية والغذائية الصحية. 

ا الدراسة أن املستويات املرتفعة من نمط احلياة املتعلق بالصحة تسهم ومن االستنتاجات التي توصلت إليه

 .بصورة ملحوظة يف التحكم بمعدالت السكر الرتاكمي

 

  

 (هـ1442/م2021، جامعة امللك سعود، الرياض )148 -129، ص ص 2ع، 5م، علوم الرياضة والرتبية البدنيةجملة 
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Abstract: The study aimed to identify health-related lifestyle in terms of nutritional habits and 
physical activity in diabetic patients (Type 1 and type 2) in Oman and to investigate the differences 
according to a set of demographic variables. To achieve this goal, a tool for measuring lifestyle was 
developed and administered to a sample of 159 diabetics (Age 18 ±). 
The results of the study explored that 81.1% of the patients are classified as overweight and obese, 
but they generally follow a healthy lifestyle, in terms of daily health and nutritional habits. The study 
also found that Type 1 patients were more physically active than their counterparts with Type 2 and 
that females with Type 1 diabetes were more physically active and following a healthier diet 
compared with males. Finally, the study concluded that high levels of health-related lifestyle 
contribute significantly to controlling cumulative glucose levels. 
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 دراسةلامقدمة 

ُيعد  مرض السكري من األمراض الغري معدية التي  

يف اآلونة األخرية بوترية رسيعة وغريبة، حيث ال  انترشت

تكاد تنجو أرسة من إصابة فرد واحد منها به، خصوصًا يف 

العرش سنوات األخرية لعدة أسباب أبرزها التغري يف أنامط 

قلة احلركة واخلمول البدين والسلوكيات الغري  احلياة مثل

 صحية والعادات الغذائية الدخيلة عىل جُمتمعاتنا.

ف اإلحتاد الدويل لداء السكري)     ( مرض 2015ويعرِّ

السكري بأنه عبارة عن مرض مزمن حيُدث عندما ال يتم إِفراز 

األنسولني من خاليا بيتا بالبنكرياس أو ال ُيفرز بكميات كافية 

أو عندما تقوم اخلاليا بمقاومته، مما يؤدي إىل  إرتفاع مستوى 

اجللوكوز بالدم مسببًا مرض السكري، حيث أن األنسولني هو 

املسؤول عن نقل اجللوكوز من جمرى الدم إىل اخلاليا، وينقسم 

مرض السكري إىل نوعني مها: النوع األول املعتمد عىل 

(، (Insulin-Dependent Diabetes Mellitus IDDMاألنسولني 

-Non-Insulinوالنوع الثاين الغري معتمد عىل األنسولني 

Dependent Diabetes Mellitus ) NIDDM .) 

( 2015وتبنِي إحصائيات اإلحتاد الدويل لداء السكري )

أن عدد مرىض السكري قد أرتفع عىل الصعيد العاملي من 

عام  مليون يف 414.7م إىل حوايل 2014مليون يف عام  387

مليون أنثى،  199.5مليون ذكر و 215.2م، منهم 2015

مليون مصاب ومصابة،  27.7أي بزيادة تقدر بحوايل 

كل الرشق األوسط وشامل أفريقيا  مليون منهم، 35.4ويش 

م 2040ومن املتوقع أن يرتفع هذا العدد ليصل بحلول عام 

مليون مصاب ومصابة، وأن معدل انتشاره  642إىل حوايل 

يف الدول ذات الدخل املتوسط واملنخفض، كام أن أرسع 

 637تكاليف الرعاية الصحية ملرىض السكري بلغت حوايل 

م فقط، ومن املتوقع أن 2015بليون دوالر أمريكي يف العام 

بليون دوالر أمريكي يف  802ترتفع هذه التكاليف لتصل إىل 

مليون وفاة  5م، ويعزى ملرض السكري حوايل 2040العام 

م فقط، ويوضح اجلدول 2015ة وغري مبارشة يف العام مبارش

م 2015أعداد مرىض السكري البالغني حول العامل للعام  1

 م حسب املرحلة العمرية.2040واملتوقع عام 

 

أعداد مرىض السكري البالغني حول العامل باملليون للعام (. 1)جدول 

 ةم حسب املرحلة العمري2040م والزيادة املتوقعة عام 2015

 م2040عام  م 2015عام  املرحلة العمرية

20 – 64 320.5 441.3 

65 – 79 94.2 200.5 

 641.8 414.7 املجموع

 .(2015)اإلحتاد الدويل لداء السكري، 

 

ويرتبط مرض السكري بأنامط احلياة التي نعيشها، حيث  

أن النوع الثاين يرتبط بالعمر، والبدانة والسمنة، باإلضافة لقلة 

ة، واحلمل عند السيدات، والنظام الغذائي الغري صحي، احلرك

 (.2013أما النوع االول فأسبابه وراثية وبيئية )عيل،

ومن التغريات التي حدثت يف نمط حياة الكثريين      

اخلمول البدين الذي أرتفعت مستوياته بشكل كبري يف كثري من 

ذائية البلدان مع ما يصاحبه من تغريات رسيعة يف العادات الغ

والذي يقود إىل خماطر كبرية عىل الصحة العامة، حيث يعترب 

% من إصابات 27اخلمول البدين السبب الرئييس يف نحو 

 (.2013السكري )اإلحتاد الدويل لداء السكري، 

وتشري الكثري من الدراسات مثل دراسة اجلابري      

( ودراسة الشطناوي 2014( ودراسة محدان )2015)

ن ممارسة النشاط البدين بشكل منتظم مفيد ( إىل أ2008)

ملرىض السكري، حيث أنه يؤدي إىل تقليل نسبة السكر بالدم 

وكمية األنسولني التي حيتاجها اجلسم، كام يقلل من الشهية 

الزائدة لدى مريض السكري وبذلك فهو يزيد من كفاءة عمل 

األنسولني، كام أنه يؤدي إىل خفض الوزن من خالل تقليل 
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الشحوم باجلسم وذلك بحرق السعرات احلرارية والذي  نسبة

يكون مهم جدًا ملرىض السكري من النوع الثاين الذين ال 

 يعتمدون يف عالجهم عىل األنسولني اخلارجي.

كذلك تلعب التغذية العالجية والتي ختتص بتعديل      

الغذاء كاًم ونوعًا بام يتناسب مع حالة املريض دورًا مهاًم يف 

مرض السكري، ويعترب العالج الغذائي الركن األسايس عالج 

أو الدعامة األوىل يف التحكم والسيطرة عىل أعراضه بجانب 

العالج الطبي، حيث أثبتت التغذية العالجية دورها يف 

السيطرة عىل األعراض املرضية التي يشكو منها مريض 

السكري، كام أسهمت يف خفض ومنع حدوث املضاعفات 

 (.2007، الصفدي)رض للماملبكرة 

كام تساهم العديد من املامرسات يف حتسني احلالة      

الصحية ملريض السكري مثل معرفته لقراءات السكر بالدم 

قبل وبعد الوجبات، وممارسة األنشطة البدنية والتي تسهم يف 

حتديد اجلرعات املناسبة من الدواء بام يساعد عىل التحكم 

، وكذلك بالنسبة لإللتزام األمثل بمستوى السكر بالدم

بمواعيد أخذ اجلرعات الدوائية وإجراء الفحوصات الدورية 

عن التدخني واحلصول عىل الوقت الكايف من النوم  واالبتعاد

 (.2005)عويضة، املثايل واحلفاظ عىل الوزن 

ويرى الباحث أن أنامط احلياة الصحية قد تسهم     

بني بمرض السكري وتساعد يف حتسني احلالة الصحية للمصا

بصورة كبرية، كام أهنا قد جتنبهم من خطر املضاعفات التي قد 

 هتددهم مستقبال.

  مشكلة الدراسةثانيًا: 

ُيعترب مرض السكري من أكثر األمراض غري املعدية      

إنتشارًا وخطرًا، نظرًا ملا قد يسببه من مضاعفات وأرضار 

قلب وتصل ب صحية يف حالة إمهال العالج مثل: أمراض ال

والعمى الرشايني وأرتفاع ضغط الدم وضعف وظائف الكىل 

 (.2013الدويل لداء السكري،  اإلحتاد)

وتشري اإلحصائيات إىل أن املشكلة األكرب هي ملن لدهيم     

إضطراب السكري )حتمل اجللوكوز( وهي مرحلة ما قبل 

السكري والتي تسبق اإلصابة باملرض، حيث يقدر عددهم 

% من البالغني وممن 6.7مليون شخص، منهم  318بنحو 

يعيشون يف البلدان ذات الدخل املادي املنخفض واملتوسط، 

مليون  481م إىل2040ومن املتوقع أن يرتفع هذا العدد عام 

% من البالغني، وذلك يعني أن هؤالء 7.8شخص، منهم 

سيصابون بمرض السكري إن مل يقوموا بتحسني أنامط حياهتم 

)اإلحتاد الدويل لداء باملرض تجنب اإلصابة لألفضل ل

 (.   2015السكري، 

ولقد أظهرت املسوحات الوطنية التي قامت هبا وزارة     

ف عىل معدالت إنتشار مرض  الصحة يف سلطنة عامن للتعر 

السكري أهنا يف تزايد مستمر، حيث ُيبنِي املسح الوطني ملرض 

اره بلغ م أن معدل إنتش1991السكري الذي تم عام 

م إىل 2000%، وارتفع خالل املسح الوطني عام 9.75

م بلغ 2008%، ويف املسح الوطني األخري عام 11.6

 ب( 2014%) وزارة الصحة، 12.3

كام وأظهرت اإلحصائيات الرسمية لوزارة الصحة     

( أن عدد احلاالت املسجلة للمصابني بمرض 2015)

 7041ا ومصابة، منه مصاب 87064السكري بلغت نحو 

م فقط، كام ُتبنِي هذه 2015حالة جديدة مسجلة خالل العام 

( سنة 64 – 30اإلحصائيات أن الفئة العمرية الواقعة بني )

 (، واجلدول2015الصحة،  وزارة)باملرض هي األكثر إصابة 

يوضح توزيع احلاالت املصابة بالسكري عىل حمافظات  (2)

 السلطنة.

ه كوالجيوري وكينت ومما يزيد املخاوف ما أشار إلي

 السكريمنتدى  تقرير( يف 2015وكاينو وساذرالند وفويك )

 " الصحية الرعايةملؤمتر القمة العـاملــــــي لإلبتكار يف  التابع

World Innovation Summit for Health" والذي ذكر أن ،
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السلطنة من بني الدول التي ستسجل أعىل معدالت إنتشار 

 .2035 – 2013ملرض السكري بني عامي 

 

توزيع حااتت اصااابة بمارل الساكري عاا املحاف اات  (. 2) جدول

 .م2015السكنية تبعًا صحصائية وزارة الصحة العامنية لعام 

 املحاف ة ت
عدد احلاتت 

 املسجلة
 النسبة املئوية %

 21.7 18854 مسقط 1

 18.8 16331 شامل الباطنة 2

 11.9 10389 الداخلية 3

 11.7 10225 طنةجنوب البا 4

 7.8 6797 ظفار 5

 7.8 6791 جنوب الرشقية 6

 7.7 6709 شامل الرشقية 7

 7.3 6331 الظاهرة 8

 3.0 2622 الربيمي 9

 1.4 1245 مسندم 10

 0.90 770 الوسطى 11

 %100 87064  املجموع

 .(2015الصحة،  )وزارة

 

( أن عدد 2015وتبني إحصائية وزارة الصحة )

ملسجلة للحاالت اجلديدة للمصابني بمرض املضاعفات ا

حالة إصابة  1834حالة، منها فقط  2127السكري بلغ 

بإرتفاع ضغط الدم، وباقي احلاالت إللتهاب األعصاب 

الناتج عن مرض السكري وإلتهاب الشبكية وحاالت القدم 

 السكري واختالل وظائف الكىل.

بني  كذلك فإن عدم وجود بيانات بحثية ُتبنِي العالقة 

أنامط احلياة ومرض السكري للمرىض املرتددين عىل املركز 

الوطني لعالج السكري وأمراض الغدد الصامء والتي قد 

ُتِسهم يف جهود الوقاية والعالج من املضاعفات أحد األسباب 

 التي دفعت الباحث إلختيار موضوع الدراسة، كام أن هناك

السكري يف ىض ملر الدراسات املتعلقة بنمط احلياة ِقلة يف

تطبيق دراسة  تم- حد علم الباحث وعىل-، سلطنة عامن

وهي دراسة الدحادحة  واحدة فقط يف حمافظة الداخلية

 (.2015والعربي)

 

   أهداف الدراسةثالثًا: 

ف عىل:       هتدف هذه الدراسة إىل التعر 

اخلصائص الفسيولوجية ملرىض السكري البالغني يف  -1

 سلطنة عامن.

احلياة املتعلق بالصحة لكل من مستوى نمط  -2

العادات الغذائية والنشاط البدين والعادات واملامرسات 

 الصحية لدى مرىض السكري البالغني يف سلطنة عامن.

الفروق يف مستوى نمط احلياة املتعلق بالصحة لدى  -3

مرىض السكري البالغني يف سلطنة عامن تبعًا ملتغريات النوع 

 ن، العمر، املستوى التعليمي.اإلجتامعي، نوع املرض املزم

درجة ممارسة النشاط البدين لدى مرىض السكري  -4

البالغني يف سلطنة عامن ومدى توافقها مع التوصيات العاملية 

بشأن النشاط البدين من أجل الصحة وفيام إذا كانت هناك 

 فروق يف مستوى نمط احلياة املتعلق بالصحة تبعًا لذلك.

مط احلياة املتعلق طبيعة العالقة بني مستوى ن -5

بالصحة لدى مرىض السكري البالغني يف سلطنة عامن ونتائج 

ومعدل  BMIالفحوصات الطبية لكل من مؤرش كتلة اجلسم 

 .HbA1cالسكر الرتاكمي 

 

  تساؤتت الدراسةرابعًا: 

   ما اخلصائص الفسيولوجية ملرىض السكري البالغني

 يف سلطنة عامن؟ 

  بالصحة لكل من ما مستوى نمط احلياة املتعلق

العادات الغذائية والنشاط البدين والعادات واملامرسات 

 الصحية لدى مرىض السكري البالغني يف سلطنة عامن؟
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  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

(0.05  =α  يف نمط احلياة املتعلق بالصحة لدى مرىض )

السكري البالغني يف سلطنة عامن تبعًا ملتغريات النوع 

 إلجتامعي، نوع املرض املزمن، العمر، املستوى التعليمي؟ا

  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

(0.05  =α  يف نمط احلياة املتعلق بالصحة لدى مرىض )

السكري البالغني يف سلطنة عامن تبعًا لدرجة ممارسة النشاط 

 البدين؟

   ما طبيعة العالقة بني مستوى نمط احلياة املتعلق

الصحة لدى مرىض السكري البالغني يف سلطنة عامن ونتائج ب

ومعدل  BMIالفحوصات الطبية لكل من مؤرش كتلة اجلسم 

 ؟HbA1cالسكر الرتاكمي 

 

  خامسًا: الدراسات: السابقة املرتبطة بالدراسة

  الدراسات العربية

 ( بإجراء دراسة بعنوان 2015قامت اجلابري )"  تأثري

قرتح عىل مستوى السكر الرتاكمي برنامج تدريبي هوائي م

ومقاومة األنسولني وبعض املؤرشات املرتبطة لدى املصابات 

، هدفت إىل "بمرض السكري من النوع الثاين يف سلطنة عامن 

ف عىل تأثري برنامج تدريبي هوائي عىل معدل السكر  التعر 

، ومستوى  IR، ومقاومة األنسولني HbA1cالرتاكمي 

،  LDLواملنخفض الكثافة  HDLع الكثافة الكوليسرتول املرتف

 10، وأشتملت عينة الدراسة عىل  Fat Massوكتلة الدهون 

مشاركات من النساء املصابات بمرض السكري من النوع 

الثاين والغري ممارسات لألنشطة الرياضية، وتراوحت أعامرهن 

أسبوع  12سنة، وتم تطبيق برنامج تدريبي ملدة  45 – 30بني 

ياسات القبلية والبعدية، وأظهرت النتائج أن هناك وعمل الق

تأثري إجيايب للربنامج التدريبي عىل كل من معدل السكر 

الرتاكمي، ومستوى مقاومة األنسولني، ومستوى 

 الكوليسرتول املرتفع واملنخفض الكثافة، وكتلة الدهون.

  ( دراسة بعنوان  2015أجرى الدحادحة والعربي )" 

 ونمط احلياة لدى مرىض السكري مستوى الضغط النفيس

، هدفت  "واألصحاء يف ضوء بعض املتغريات يف سلطنة عامن 

ف عىل مستوى الضغط النفيس ونمط احلياة وفقًا  إىل التعر 

ملتغريات النوع اإلجتامعي، والعمر، واملؤهل العلمي، ومكان 

اإلقامة، واحلالة اإلجتامعية، ومستوى الدخل، ومدة اإلصابة 

ونوع السكري، وتم إختيار عينة عشوائية تكونت من  باملرض،

فردًا من األصحاء  334مصاب ومصابة بالسكري، و 276

من املواطنني يف سلطنة عامن، وتم إستخدام مقياسيني لقياس 

املتغريات التابعة أحدمها لنمط احلياة واآلخر للضغط النفيس، 

وسط وأظهرت النتائج أن هناك فروقًا دالة إحصائيًا يف مت

درجات نمط احلياة وذلك لصالح كل من الذكور، واألصحاء 

غري املصابني بمرض السكري، وكذلك ملن حيملون مؤهالت 

علمية ُعليا، وأخريًا لصالح ذوي الدخل املتوسط واملرتفع، 

 بينام مل توجد فروق تتعلق باملتغريات األخرى.

 ( دراسة بعنوان 2014وأجرى محدان )"  تأثري

وائية عىل حتسني احلالة الصحية والتحكم التدريبات اهل

بمستوى السكر بالدم ملرىض السكري من النوع األول والثاين 

ف عىل تأثري "لدى املراهقني والبالغني  ، هدفت إىل التعر 

برنامج تدريبي هوائي عىل كل من مستوى السكر اليومي، 

ومستوى الكوليسرتول، والربوتني الدهني املرتفع الكثافة 

HDL  واملنخفض الكثافةLDL ومعدل السكر الرتاكمي ،

HbA1c إضافة لبعض املتغريات الفسيولوجية، واشتملت ،

 – 12فردًا ممن ترتاوح أعامرهم ما بني ) 40عينة الدراسة عىل 

( سنة، وأظهرت النتائج أن الربنامج التدريبي أدى إىل 55

ن يف مستويات السكر اليومي ومستوى الكوليسرتول،  حتس 

لربوتني الدهني املرتفع الكثافة واملنخفض الكثافة، ومعدل وا

 السكر الرتاكمي لدى عينة الدراسة.
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 ( دراسة بعنوان 2011وأجرت إبراهيم )"  تقييم

، والتي "املعارف واإلجتاهات واملامرسات ملرىض السكري

هدفت إىل تقييم املعارف واملواقف واملامرسات فيام يتعلق 

كري الذين يراجعون عيادة السكري باملرض لدى مرىض الس

يف مستشفى إبراهيم بن محد عبيد اهلل بإمارة رأس اخليمة يف 

دولة اإلمارات العربية املتحدة، أشتملت عينة الدراسة عىل 

مصاب ومصابة بالسكري من اإلماراتيني، وأستخدم  784

الباحث إستبيان معد  هلذا اهلدف وتم تعبئته عن طريق املقابلة 

ة، أظهرت النتائج أن درجة املعرفة باملرض جيدة، كام الشخصي

أن املواقف واملعتقدات جيدة حول أمهية النشاط البدين بام 

%، بينام املعتقدات 88%، والعادات الغذائية بنسبة 74نسبته 

% فيام يتعلق 45.9سلبية لدى حوايل نصف أفراد العينة 

احلياة بالتعامل مع مرض السكري والقدرة عىل تغيري نمط 

للسيطرة عىل املرض، وأن هناك عالقة كبرية بني مستوى 

التعليم واملعرفة واملعتقدات واملامرسات املتعلقة بمرض 

السكري، بينام يرتبط كل من العمر واملهنة مع املعرفة فقط، 

وأن هناك نقص يف الوعي حول إمكانية الوقاية من مرض 

 السكري.   

 

                          الدراسات األجنبية   

  قام أرشد ويونس ومسعود وطاهرة وخورشيد

(Arshad،  Younis, Masood, Tahira & Khurhsid, 2016)  

البدين اليومي للمصابني  نمط النشاط "بإجراء دراسة بعنوان 

ف عىل " بالسكري من النوع الثاين ، والتي هدفت إىل التعر 

السكري من البدين اليومي للمصابني بمرض  النشاط نمط

النوع الثاين يف مجهورية باكستان، وأشتملت عينة الدراسة عىل 

من  96 و من الذكور 104مصاب ومصابة منهم  200

وتم إستخدام مقياس جلمع بيانات تتعلق بعدد  اإلناث،

 خالل النوم وقت التلفزيون، مشاهدة الساعات املستغرقة يف

 املفضلة سيلةالو األسبوع، هناية عطلة وخالل األسبوع أيام

 والتسوق، الطهي مثل: املنزلية األنشطة حمددة، ملسافات للنقل

السن، وأظهرت النتائج أن  كبار ورعاية املالبس غسيل الكي،

 من أقل مسافة لتغطية امليش % من أفراد العينة يفضلون82.5

للمرىض  البدين النشاط لنمط ضئيل واحد، كام وجد فرق ميل

 النوم وقت متوسط وكان السن، وكبار الشباب من الذكور

 7.5من   األسبوع هناية عطلة يف سناً  األصغر الذكور للمرىض

 كان ساعات، بينام 8.5 – 7من  السن ولكبار ساعات، 9 –

 .ساعات 9 – 7من  واملسنات ساعات 10 – 8  للشابات

  ( وقام بيشوجيت ويايا وسيدويوBishwajit, Yaya, & 

Seydou, 2016 ) مؤرش كتلة اجلسم  "ة بعنوان بإجراء دراس

ملرىض السكري وإرتفاع ضغط الدم من النساء البالغات وغري 

 2022، وأشتملت عينة الدراسة عىل "احلوامل يف بنغالديش

سنة والتي تم احلصول عىل  35مصابة ممن أعامرهن فوق 

بنغالديش،  يف والصحي الديموغرايف بياناهتن من املسح

والبدانة منترشة بشكل كبري بني  وأظهرت النتائج أن السمنة

مرىض السكري وإرتفاع ضغط الدم من النساء البالغات وغري 

( 49 – 45احلوامل يف بنغالديش وخصوصًا يف االعامر من ) 

سنة، ولدى النساء باألرس الغنية مقارنة باألرس الفقرية، 

 وكذلك يف املناطق احلرضية واملدن.

  الربيعي والعربي قام Al-Rubaeei & Al-Abri, 

خصائص مرىض السكري من النوع  "( بدراسة بعنوان (2016

، "الثاين يف والية ضنك بمحافظة الظاهرة يف سلطنة عامن 

 ف عىل خصائص مرىض السكري النوع الثاينتعر  هدفت إىل ال

بمرض السكري،  من مؤرش كتلة اجلسم، ومدة اإلصابة

لسكري مصاب ومصابة با 567واشتملت عينة الدراسة عىل 

سنة، وتم مجع البيانات  20من النوع الثاين ممن أعامرهم فوق 

من خالل مسح السجالت اإللكرتونية باملراكز الصحية 

املستهدفة، وأظهرت النتائج أن مدة اإلصابة بمرض السكري 
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سنوات، كام أن مؤرش كتلة اجلسم  4 ± 5,9تراوحت ما بني 

( سنة 60 – 30( ملن هم ما بني )²كجم/ م 30 <كان عايل )

 سنة. 60سنة وأكرب من 30مقارنة بمن هم أقل من 

 البيامين وخان وديفيد  وأجرى (Al Bimani, Khan, & 

David, 2015  تقييم املعارف واملامرسات  "( دراسة بعنوان

، وأشتملت عينة "لدى مرىض السكري يف سلطنة عامن 

مصاب ومصابة بالسكري من النوع الثاين  106الدراسة عىل 

سنة  30من مرىض مستشفيات حمافظة مسقط ممن أعامرهم 

من اإلناث، وتم أستخدام  64من الذكور و 42فأعىل، منهم 

إستبيان جلمع البيانات املتعلقة باملعارف واملامرسات مثل 

معرفة املستويات الطبيعية للسكر بالدم، اإلمتناع عن التدخني، 

يون ومعدل ممارسة الرياضة، إجراء الفحوصات الدورية للع

السكر الرتاكمي وضغط الدم، إستخدام العقاقري والوصفات 

الشعبية، السيطرة عىل الوزن وإتباع محية ختسيس، وأظهرت 

النتائج أن املعارف واملامرسات لدى مرىض السكري جيدة 

باستثناء أن هناك ضعف يف اإللتزام بمامرسة الرياضة وكذلك 

 ضعف يف اإللتزام باملشورة الغذائية.

 وقام آندرس ورشوترAndres & Schroeter, 2015) )

 النظام السكري وسلوك مرض "بإجراء دراسة بعنوان 

 كان إذا ما لتقدير ، والتي هدفت"والسمنة  والصحي الغذائي

 يف كبرية تظهر لدى مرىض السكري إختالفات مدى أي وإىل

 مع باملقارنة الصحي األكل الغذائي ونوعية مؤرش النظام

ف عىل األصحاء، وكذلك األفراد  اجلسم كتلة مؤرش التعر 

BMI  لدى مرىض السكري مقارنة باألصحاء، تم إستخدام

 الوطنية للصحة 2008 -2007بيانات من املسح الوطني 

النتائج أن  التغذية يف الواليات املتحدة، وأظهرت وفحص

 مؤرش أرتفاع مع يرتبط مكمالت غذائية منتظمة إستهالك

السكري  مرض بني العالقة  أشارت أناجلسم، كام كتلة

عالقة  ليست اجلسم كتلة ومؤرش الغذائي النظام ونوعية

 قد السكري ملرض اإلجيايب التشخيص فإن ذلك سببية، ومع

 ونوعية للفرد الصحي الغذائي النظام سلوك عىل تأثري له يكون

 من يعانون الذين املرىض عام، وأن بشكل الغذائي النظام

كانوا عىل أعىل مؤرش درجة أكل  املتوسط يف السكري مرض

 .األصحاء نظرائهم من جسم كتلة صحي وأقل مؤرش

 وآخروندافيسون  وأجرى (Davison et al., 2014) 

مراقبة نسبة و لنظام الغذائيبالتزام بني اإل العالقة " بعنوان دراسة

عوامل املمثلة ل القلب واألوعية الدمويةأمراض السكر يف الدم و

النوع  لدى املرىض الذين يعانون من مرض السكرياخلطر 

هدفت لتحديد العالقة بني و ،"ول: مسح وطني يف الربازيل األ

لتزام بالنظام الغذائي ومراقبة نسبة السكر يف الدم وعوامل اإل

اخلطر القلبية الوعائية  للمرىض الذين يعانون من مرض السكري 

 ب ومصابةصام 3180بيانات  مجعتم حيث  ،النوع االول

ت مدة اإلصابة كان، وسنة (22 -11) ترتاوح أعامرهم بني

% من املرىض 54.2وأظهرت النتائج أن سنة،  8 ±11 باملرض

، ومدة عن النوع اإلجتامعيالنظر  ضبالنظام الغذائي بغ ألتزموا

أشارت و، قتصاديةاإلوجتامعية واحلالة اإل اإلصابة باملرض

مؤرش كتلة جسم هم األكثر أصحاب أقل  صابنيأن امل كذلك إىل

الذين يعانون من  صابنيلنظام الغذائي، يف حني أن املبا التزاماً 

كام أشارت إىل أن معدل  ،التزاماً  لالسمنة أو زيادة الوزن هم األق

سنوات،  6% للفئة أقل من 8.5 -7.5كان بني السكر الرتاكمي 

 إىل 13% للفئة من 7.5، وسنة 12 -6% للفئة العمرية من 8و 

 .سنة 20% للبالغني فوق 7، و19

 

  سادسًا: منهجية الدراسة

 املنهج الوافي إستخدم الباحث :منهج الدراسة 

 ملالئمته ل روف وطبيعة الدراسة.

  :ن جمتمع الدراسة من مجيع تكو  جمتمع الدراسة

يف  والثاين( األول )النوعبمرض السكري  واملصابات املصابني

وأمراض الغدد الصامء بوالية املركز الوطني لعالج السكري 
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ملرىض من خمتلف  عتباره شامالً إب ،بورش يف حمافظة مسقط

، وبلغ عدد أفراد سنة فأعىل 18ممن أعامرهم  أرجاء السلطنة

خر إحصائية صادرة آحسب  مصابًا ومصابة 1581املجتمع 

الوطني لعالج السكري وأمراض الغدد الصامء  من املركز

 ب(. 2016وزارة الصحة، )

 159عينة الدراسة عىل  اشتملت :عينة الدراسة 

الثاين( وهي و السكري )النوع األولمرض ب صابًا ومصابةم

ختيارهم إ% من املجتمع البحثي، وتم 10يف حدود نسبة  متثل

بالطريقة العشوائية الطبقية حسب نسبة متثيل كل من نوع 

 .النوع اإلجتامعي يف جمتمع الدراسةاملزمن و املرض

 تم استخدام استبيان مقسم إىل  البيانات: أداة مجع

 جزئيني مها:

 :البيانات الديموغرافية: املتعلقة بأفراد  اجلزء األول

عينة البحث وهي رقم ملف املريض باملركز الوطني لعالج 

السكري وأمراض الغدد الصامء، النوع اإلجتامعي، العمر، 

يمي، نوع املحافظة السكنية، احلالة اإلجتامعية، املستوى التعل

املرض املزمن، مدة اإلصابة باملرض، املضاعفات إن وجدت، 

إمتالك املريض لسيارة أم ال، ممارسة املريض للرياضة، 

ونوعها، وعدد املرات التي يامرس فيها هذه الرياضة خالل 

 األسبوع، واملدة يف كل مرة.

 :مقياس نمط احلياة: والذي أشتمل عىل  اجلزء الثاين

 عىل ثالثة جماالت كالتايل:عبارة موزعة  31

 :9العادات الغذائية وأشتمل عىل  املجال األول 

(، وقد تم عرضه 8، 3، 2عبارات، منها ثالث عبارات سلبية )

 عىل ُخرباء وأكاديميني متخصصني يف علوم التغذية.

 :عبارات،  8النشاط البدين وأشتمل عىل  املجال الثاين

عرضه عىل ُخرباء (، وقد تم 3منها عبارة سلبية واحدة )

وأكاديميني متخصصني يف علوم الرياضة وعلوم احلركة 

 والرتبية البدنية.

 :العادات واملامرسات الصحية وأشتمل  املجال الثالث

(، وقد تم عرضه 14عبارة، منها عبارة سلبية واحدة ) 14عىل 

عىل ُخرباء وأكاديميني متخصصني من كلية الطب وقسم علم 

 طان قابوس.النفس يف جامعة السل

  واستخدم الباحث مقياس ليكرت اخلاميس لإلجابة

 4درجات، غالبًا  5عىل عبارات مقياس نمط احلياة وهي )دائاًم 

درجات، نادرًا درجتان، أبدًا درجة  3درجات، أحيانًا 

 واحدة(.

كام تم حتويل معيار احلكم عىل درجات استجابة أفراد عينة 

ملعيار اخلاميس إىل املعيار الدراسة يف مقياس نمط احلياة من ا

الثالثي، وذلك للحكم عىل مستوى نمط احلياة كام هو موضح 

 (.3باجلدول )

 

  .نمط احلياة مقياس معيار احلكم عا(. 3)جدول

 املستوى الدرجة  م

 منخفض  2.33 – 1.00 1

 متوسط 3.67 – 2.34 2

 مرتفع 5.00 – 3.68 3

     

يقابله  2.33 – 1.00أن املستوى من  3ويوضح جدول  

 3.67-2.34مستوى نمط حياة منخفض، واملستوى من 

 – 3.68يقابله مستوى نمط حياة متوسط، واملستوى من 

 يقابله مستوى نمط حياة مرتفع. 5.00

 ادق األداة: 

عىل جمموعة من  مقياس الدراسةالباحث بعرض  قام   

للحكم عىل مدى مناسبته  املُحكمني( )صدقحكمني املُ 

، وتم إعتامد الدراسة والغرض الذي وضع ألجله ألهداف

 %.80العبارات التي حازت عىل نسبة موافقة ال تقل عن 

 ثبات األداة: 

 عىل عينة ملقياسا وإعادة تطبيق الباحث بتطبيق قام   
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مرىض السكري النوعني من  مصابًا ومصابة 32مكونة من 

وحساب  ،األول والثاين بفارق أسبوعني بني التطبيقني

 وللمقياس ككل بني التطبيقني الثبات بني املجاالت تعامالم

وهو  0.88معامل ارتباط بريسون، والذي بلغ ستخدام اب

مؤرش جيد عىل ثبات املقياس وصالحيته لإلستخدام 

 ألغراض الدراسة.

 سابعًا: عرل وتفسري نتائج الدراسة 

 نتائج السؤال األول: وتفسري عرض
 

رىض السكري البالغني يف اخلصائص الفسيولوجية ملما  "

 "سلطنة عامن؟ 

ولإلجابة عن هذا السؤال تم إستخراج التكرارات 

ومعدل  BMIوالنسب املئوية لكل من مؤرش كتلة اجلسم 

ومستويات  BP، وضغط الدم HbA1cالسكر الرتاكمي 

، كام LDLوالكوليسرتول الضار  HDLالكوليسرتول احلميد 

 (.4يوضح اجلدول )

 

 

 (159التكرارات والنسب املئوية للخصائص الفسيولوجية ألفراد عينة البحث تبعًا للفئات العمرية والنوع اصجتامعي )ن=  (. 4) جدول

  املستوى املتغري
 النوع اصجتامعي الفئة العمرية

 املجموع
 النسبة

 أنثى        ذكر         42 ≤           41-30       29 -18 املئوية

 سم مؤرش كتلة اجل

 ( ²)كجم/ م

 

 3.8 6 3 3 - 1 5 نحيل

 15.1 24 7 17 2 11 11 صحي

 24.5 39 18 21 18 12 9 زيادة وزن

 56.6 90 63 27 41 39 10 بدانة

 %100 159 91 68 61 63 35 املجموع

 معدل السكر الرتاكمي 

 )مليمول/ لرت(

 30.8 49 30 19 17 21 11 طبيعي

 69.2 110 61 49 42 43 25 مرتفع

 %100 159 91 68 59 64 36 املجموع

 

 ضغط الدم

 )مليمرت زئبقي(

 52.2 83 51 32 27 32 24 طبيعي

 30.2 48 27 21 23 17 8 إرتفاع طبيعي

 14.5 23 11 12 7 14 2 1مرتفع م 

 1.9 3 2 1 1 1 1 2مرتفع م 

 1.3 2 1 1 1 - 1 مرتفع م اخلطر

 %100 159 92 67 59 64 36 املجموع

 الكوليسرتول املرتفع الكثافة

 )مليمول/ لرت(

 23.9 38 16 22 21 13 4 منخفض

 65.4 104 61 43 33 48 23 مرغوب

 10.7 17 14 3 5 3 9 مرتفع ومفضل

 %100 159 91 68 59 64 36 املجموع
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 .(159نة البحث تبعًا للفئات العمرية والنوع اصجتامعي )ن=التكرارات والنسب املئوية للخصائص الفسيولوجية ألفراد عي  (. 4) جدول

  املستوى املتغري
 النوع اصجتامعي الفئة العمرية

 املجموع
 النسبة

 أنثى        ذكر         42 ≤           41-30       29 -18 املئوية

الكوليسرتول املنخفض 

 الكثافة

 )مليمول/ لرت(

 37.7 60 30 30 26 20 14 مفضل

 31.5 50 32 18 17 24 9 مرغوب

 15.7 25 12 13 10 9 6 حدود االرتفاع

 12 19 15 4 6 8 5 مرتفع

 3.1 5 2 3 - 3 2 مرتفع جداً 

 %100 159 91 68 59 64 36 املجموع

  

% لدهيم  56.6أن ما نسبته  4 (4) يتضح من اجلدول

حي % ثم وزن ص24.5بدانة، يليه زيادة وزن زائد بنسبة 

%، ويالحظ أن أكرب 3.8%، وأخريًا نحيل بنسبة 15.1بنسبة 

ز يف األعامر ) ( سنة ولدى 42 ≤عدد للمصابني بالبدانة ترك 

اإلناث أكثر من الذكور. ويعزو الباحث اإلرتفاع الكبري يف 

نسبة املصابني بالبدانة لدى اإلناث أكثر من الذكور إىل الطبيعة 

املعروف أن هلرمونات األنوثة  التكوينية لإلناث، حيث أنه من

دور يف ذلك، وتكون نسبة الشحوم باجلسم تقريبًا ضعف ما 

( سنة، ويصل 18 -15لدى الذكور يف سن املراهقة ) 

% 25% واإلناث 15متوسطها يف سن الرشد لدى الذكور إىل 

(، كذلك يمكن أن ُتعزى إىل 2009من كتلة اجلسم )اهلزاع،   

يد فرص ظهور املضاعفات، والتي أنه مع التقدم بالعمر تز

تعيق أحيانًا ممارسة النشاط البدين وما له من دور يف إرتفاع 

( إىل إنخفاض 2006مؤرش كتلة اجلسم، ويشري الكيالين)

النشاط األييض مع التقدم بالعمر، مما يستدعي زيادة ممارسة 

النشاط البدين والتقليل من كمية الغذاء املتناول للحفاظ عىل 

 املثايل.الوزن 

ما نسبته  نفإ HbA1cوبالنسبة ملعدل السكر الرتاكمي  

، % لدهيم إرتفاع يف معدل السكر الرتاكمي، مقابل 69.2

% يف حدود املستوى الطبيعي املطلوب، ويعزو الباحث 30.8

هذا اإلرتفاع للعديد من األسباب من أمهها البدانة والتي 

لدى عينة الدراسة،  أشارت نتائج الدراسة احلالية إىل إرتفاعها

حيث أن هلا دور يف زيادة مقاومة مستقبالت األنسولني يف 

(، وبالتايل اإلرتفاع املستمر للسكر 2009اهلزاع، )اخلاليا 

 بالدم والذي تكون حمصلته إرتفاع معدل السكر الرتاكمي.

% لدهيم 52.2وبالنسبة ملستوى ضغط الدم فإن ما نسبته 

%  لدهيم 30.2بيعية، ومستوى ضغط الدم فاحلدود الط

% لدهيم إرتفاع من املرحلة االوىل، 14.5إرتفاع طبيعي، و

% لدهيم إرتفاع يف 1.3% إرتفاع من املرحلة الثانية، و1.9و

مرحلة اخلطر وحيتاجون لرعاية طبية، ويعزو الباحث إنتظام 

مستوى ضغط الدم يف املستوى الطبيعي لدى ما نسبته 

عادات واملامرسات الصحية % من عينة البحث إىل ال52.2

اجليدة مثل جتنب الكحوليات والتدخني، وهذا ما أشارت إليه 

نتائج الدراسة احلالية، وهو يتفق مع ما أشار إليه مصيقر) 

( بأنه يستحسن اإلبتعاد عن التدخني والكحوليات 2009

 ألهنام يسببان إرتفاع مستوى ضغط الدم.

ليسرتول % لدهيم مستوى الكو65.4كذلك يبني أن  

% 23.9يف املستوى املرغوب، مقابل  HDLاملرتفع الكثافة 

% لدهيم مستوى مرتفع 10.7لدهيم مستوى منخفض، و

ز النتائج يف املستوى املرغوب )  – 1ومفضل، الباحث ترك 

( وليس املرتفع واملفضل إىل العديد من األسباب قد 1.5

ة املعتدلة يكون أمهها عدم اإلنتظام يف ممارسة األنشطة البدني
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دقيقة يف األسبوع أو أكثر حسب املويص  150الشدة بمعدل 

به، كذلك عدم ممارسة األنشطة البدنية املرتفعة الشدة والتي 

أشارت إليه نتائج الدراسة احلالية، حيث أهنا تعمل عىل زيادة 

 HDLمستوى الكوليسرتول املرتفع الكثافة أو احلميد 

 أ(.2007باجلسم)عبد التواب، 

، فإن ما LDLلنسبة للكوليسرتول املنخفض الكثافة وبا

% يف 31.5% لدهيم يف املستوى املفضل، و37.7نسبته 

% 12% يف حدود اإلرتفاع، و15.7املستوى املرغوب، و

% مرتفع جدًا، ويعزو الباحث هذه 3.1لدهيم إرتفاع، و

النتائج إىل األنامط الغذائية اجليدة لدى أفراد عينة الدراسة 

ارت إليه نتائج الدراسة احلالية واملتمثلة بالتقليل من والتي أش

الوجبات الرسيعة والدهون والسكريات والتي قد يكون هلا 

دور كبري يف احلفاظ عىل املستويات املطلوبة للكوليسرتول 

، كذلك قد ُيعزى إىل ممارسة LDLاملنخفض الكثافة أو الضار 

كوليسرتول األنشطة البدنية التي تعمل عىل رفع مستوى ال

والذي يسهم يف خفض مستوى الكوليسرتول  HDLاحلميد 

 (.2009)املدين،LDLاملنخفض الكثافة 

 لثاين:نتائج السؤال اعرل وتفسري 

العادات  بالصحة لكل من نمط احلياة املتعلق مستوىما  "

لدى املامرسات الصحية العادات وو الغذائية والنشاط البدين

 " طنة عامن؟يف سل البالغني السكري مرىض

ولإلجابة عن هذا السؤال تم إستخراج املتوسطات 

احلسابية واإلنحرافات املعيارية للمجاالت وللمقياس ككل، 

 (.5كام يوضح اجلدول )

 

 (159=  ن) عامن ةسلطن يف البالغني السكري مرىضدى ل بالصحة املتعلق احلياة نمط مقياس ملجاتت املعيارية واتنحرافات احلسابية املتوسطات(. 5) جدول

 اصنحراف املعياري  املتوسط احلسايب جاتتامل ت م

 0.60  4.09 العادات واملامرسات الصحية 1 3

 0.58 3.75 العادات الغذائية 2 1

 0.72 3.37  النشاط البدين 3 2

 0.46  3.81 املجموع العام  

 

املجموع العام للمقياس حصل  أن (5) يتضح من اجلدول

  وحصل ،(0.46± 3.81ط حسايب مرتفع بلغ )عىل متوس

مرتفع  عىل متوسط حسايبجمال العادات واملامرسات الصحية 

بمتوسط جمال العادات الغذائية  ، يليه(±0.60 4.09)

نشاط ال جمال ، بعد ذلك(0.58 ± 3.75مرتفع ) حسايب

(، ويعزو 0.72 ± 3.37حسايب متوسط ) بمتوسط البدين

ن األسباب منها دور برامج التوعية الباحث ذلك إىل العديد م

املتعلقة بالتغذية والنشاط البدين والسلوكيات الصحية والتي 

ها وزارة الصحة مثل احلملة الوطنية لتعزيز ممارسة النشاط  تعد 

، باإلضافة إىل الوعي "الصحة تبدأ بخطوة  "البدين بشعار 

ياة للتمتع املتنامي واملتزايد لدى األفراد بأمهية تعديل أنامط احل

بحياة صحية، كذلك سهولة الوصول إىل املعلومة بسبب 

التطور الكبري يف الشبكة املعلوماتية واإلنتشار اهلائل لربامج 

التواصل اإلجتامعي وما حتتويه من حسابات مهتمة بتعزيز 

أنامط احلياة الصحية والتي تدار من متخصصني وذوي خربة 

 وأصحاب مؤهالت علمية عليا.    

 لث:نتائج السؤال الثال وتفسري عر

ذات داللة إحصائية عند مستوى هل توجد فروق  "

(0.05  =α  ) املتعلق بالصحة لدى مرىض نمط احلياة  يف

ملتغريات النوع  تبعاً  السكري البالغني يف سلطنة عامن

 "؟ ملستوى التعليمينوع املرض املزمن، العمر، ا اإلجتامعي،

فروق دالة إحصائيًا عند مستوى  عرفة فيام إذا كانت هناكمل
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( يف نمط احلياة املتعلق بالصحة لدى أفراد  α= 0.0داللة )

إستخراج املتوسطات  تمالعينة تبعًا ملتغري النوع اإلجتامعي، 

احلسابية واإلنحرافات املعيارية ملجاالت األداة ولألداة ككل 

لعينتني مستقلتني،  "ت  "للذكور واإلناث، وأستخدم اختبار 

 ( يبني ذلك.6واجلدول )

 

 

 اتجتامعي.النوع  ملتغري تبعاً  ةاحليا نمط مستوى يف الفروق ملعرفة مستقلتني لعينتني " ت" اختبار نتائج (. 6)  جدول

 املتوسط احلسايب العدد النوع اصجتامعي املجاتت
اصنحراف 

 املعياري

 قيمة

 "ت "
 الدتلة اصحصائية

 العادات الغذائية
 ذكر

 أنثى

68 

91 

3.64 

3.83 

0.61 

0.54 
2.04 0.04* 

 النشاط البدين
 ذكر

 أنثى

68 

91 

3.36 

3.38 

0.69 

0.74 
0.21 0.84 

 العادات واملامرسات الصحية
 ذكر

 أنثى

68 

91 

3.97 

4.19 

0.65 

0.56 
2.21 0.03* 

 املجموع العام
 ذكر

 أنثى

68 

91 

3.72 

3.87 

0.46 

0.45 
2.13 0.04* 

 ( .α= 0.05ستوى )*دال إحصائيًا عند م     

  

أنه توجد فروق دالة إحصائيًا عند  6اجلدول وضح يو

( تبعًا ملتغري النوع اإلجتامعي يف α= 0.05مستوى داللة )

جمال العادات الغذائية، وجمال العادات واملامرسات الصحية، 

واملجموع العام لألداة ولصالح اإلناث، وقد يعزى ذلك إىل 

عمة والوجبات الرسيعة من زيادة إستهالك الذكور لألط

املطاعم واملقاهي مقارنة باإلناث، بسبب كثرة خروجهم من 

املنزل للعمل أو للتسوق أو غريه، باإلضافة إىل أن اإلناث 

أفضل من الذكور يف بعض املامرسات الصحية كالنوم ألكثر 

 ساعات يوميًا، وجتنب التدخني. 6من 

حصائيًا عند ملعرفة فيام إذا كانت هناك فروق دالة إو

( يف نمط احلياة املتعلق بالصحة لدى α= 0.05مستوى داللة )

إستخراج  تم أفراد العينة تبعًا ملتغري نوع املرض املزمن،

املتوسطات احلسابية واإلنحرافات املعيارية ملجاالت األداة 

لعينتني مستقلتني،  "ت  "ولألداة ككل، وأستخدم اختبار 

 ( يبني ذلك.7واجلدول )

 

 .لعينتني مستقلتني ملعرفة الفروق يف مستوى نمط احلياة تبعًا ملتغري نوع املرل املزمن "ت "نتائج اختبار  (. 7)ولجد

 الدتلة اصحصائية "ت " قيمة اصنحراف املعياري املتوسط احلسايب العدد نوع املرل املزمن املجاتت

 العادات الغذائية
 األول

 الثاين

39 

120 

3.80 

3.73 

0.61 

0.56 
0.59 0.55 
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   (. 7)جدولتابع 

 الدتلة اصحصائية "ت " قيمة اصنحراف املعياري املتوسط احلسايب العدد نوع املرل املزمن املجاتت

 النشاط البدين
 األول

 الثاين

39 

120 

3.57 

3.31 

0.61 

0.74 
1.99 0.05* 

العادات 

واملامرسات 

 الصحية

 األول

 الثاين

39 

120 

4.15 

4.08 

0.68 

0.58 
0.69 0.50 

 املجموع العام
 األول

 الثاين

39 

120 

3.89 

3.78 

0.52 

0.44 
1.43 0.15 

 .( α= 0.05*دال إحصائيًا عند مستوى )

 

(  أنه توجد فروق دالة إحصائيًا عند 7) يتضح من اجلدول

( تبعًا ملتغري نوع املرض املزمن يف α= 0.05مستوى داللة )

السكري البالغني من  جمال النشاط البدين ولصالح مرىض

النوع األول، ويعزو الباحث ذلك إىل أن مرىض السكري من 

( 35 ≥النوع األول هم من فئة الشباب الذين تكون أعامرهم )

سنة، والذين يكون لدهيم إقبال وطاقة أكرب ملامرسة النشاط 

البدين بخالف األكرب سنًا، كذلك يمكن أن ُيعزى إىل وعي 

ية ممارسة األنشطة البدنية للحفاظ عىل مرىض النوع األول بأمه

  الصحة وجتنب املضاعفات املبكرة.

عند ملعرفة فيام إذا كانت هناك فروق دالة إحصائيًا و

يف نمط احلياة املتعلق بالصحة ( α= 0.05مستوى داللة )

اختبار حتليل  استخدامتم  لدى أفراد العينة تبعًا ملتغري العمر،

 يوضح ذلك. ( 8) جلدول، واANOVAالتباين األحادي 

 

 

 .نتائج اختبار حتليل التباين األحادي ملعرفة الفروق يف مستوى نمط احلياة تبعًا ملتغري العمر (. 8) جدول

 متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات مصدر التباين املجاتت
قيمة 

 املحسوبة"ف"

الدتلة 

 اصحصائية

 العادات الغذائية
 بني املجموعات

 داخل املجموعات

1.31 

51.13 

2 

156 

0.66 

0.33 
1.99 0.139 

 النشاط البدين
 بني املجموعات

 داخل املجموعات

3.16 

78.36 

2 

156 

1.58 

0.50 
3.15 0.046* 

العادات واملامرسات 

 الصحية

 بني املجموعات

 داخل املجموعات

2.15 

55.31 

2 

156 

1.08 

0.36 
3.04 0.051 

 املجموع العام
 اتبني املجموع

 داخل املجموعات

0.80 

32.79 

2 

156 

0.40 

0.21 
1.91 0.152 

 

املحسـوبة دالة  "ف  "( أن قيمة 8يوضح اجلدول ) 

( يف جمال النشاط α= 0.05إحصائيًا عند مستــــوى داللة )

البدين، بينام مل توجد فروق بالنسبة للمجاالت األخرى 

ذا املجال، تم واملجموع العام، وملعرفة إجتاه الفروق بالنسبة هل

 للمقارنات البعدية املتعددة. Tukeyإستخدام اختبار توكي 

 

 

 

 



   143                                      اة املتعلق بالصحة لدى مرىض السكري البالغني يف سلطنة عامن وعالقته ببعض املتغرياتنمط احلي

 

 

 .البدين النشاط ملجال املتعددة البعدية للمقارنات اختبار توكي نتائج( . 9) جدول

 إجتاه الفروق الدتلة اصحصائية فرق املتوسطات الفئات العمرية املجال

النشاط 

 البدين

18 – 29            30 – 41 

                                 ≥ 42 

 

30 – 41                 ≥ 42 

0.17 

0.37 

 

0.19 

0.48 

0.04* 

 

0.28 

--- 

18– 29 

 

--- 

 ( .α= 0.05*دال إحصائيًا عند مستوى )

 

( أن املقارنة كانت بني الفئات العمرية 9يوضح اجلدول )

ئيًا عند مستوى يف جمال النشاط البدين، وتبني أهنا دالة إحصا

(، وبالرجوع 42 ≤( و) 29 –18( للفئتني )α= 0.05داللة )

للمتوسطات احلسابية للفئات بالنسبة ملجال النشاط البدين، 

( ألهنا حصلت عىل 29 –18وجد أن املقارنة لصالح الفئة )

( ، أي أن الفئة العمرية 0.60 ± 3.6متوسط حسايب أعىل )

( بالنسبة ملستوى 42 ≤)  ( أفضل من الفئة العمرية29 –18)

نمط احلياة املتعلق بالصحة ملجال النشاط البدين لدى مرىض 

السكري البالغني يف سلطنة عامن، ويعزو الباحث ذلك إىل 

زيادة ممارسة النشاط البدين وأفضلية بعض القياسات 

مقارنة بالفئتني العمريتني  (29 – 18)الفسيولوجية هلذه الفئة 

، وكذلك ندرة أو قلة حدوث (42 ≤( و) 41 –30) 

مضاعفات لدى املصابني بمرض السكري يف هذه الفئة والتي 

تكون فيها مدة اإلصابة بالسكري قصرية غالبًا، حيث أن 

املضاعفات يمكن أن تعيق ممارسة النشاط البدين، وهي تتفق 

مع نتيجة الفروق تبعًا لنوع املرض املزمن، والتي كانت لصالح 

لنوع األول يف جمال النشاط البدين، عىل مرىض السكري من ا

 –18اعتبار أن أغلب مرىض النوع األول من الفئة العمرية ) 

29 .) 

وملعرفة فيام إذا كانت هناك فروق دالة إحصائيًا عند 

( يف نمط احلياة املتعلق بالصحة α= 0.05مستوى داللة )

ام لدى أفراد العينة تبعًا ملتغري املستوى التعليمي، تم استخد

يوضح  10، واجلدول ANOVAاختبار حتليل التباين األحادي 

  ذلك.
 

 .التعليمي املستوى ملتغري تبعاً  احلياة نمط مستوى يف الفروق ملعرفة األحادي التباين حتليل اختبار نتائج(. 10) جدول

 لدتلة اتحصائيةا املحسوبة "ف"قيمة  متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات مصدر التباين املجال

 العادات الغذائية
 بني املجموعات

 داخل املجموعات

0.93 

51.51 

2 

156 

0.46 

0.33 
1.40 0.249 

 النشاط البدين
 بني املجموعات

 داخل املجموعات

2.01 

79.52 

2 

156 

1.01 

0.51 
1.97 0.142 

العادات 

واملامرسات 

 الصحية

 بني املجموعات

 داخل املجموعات

0.31 

57.16 

2 

156 

0.15 

0.37 
0.42 0.658 

 املجموع العام
 بني املجموعات

 داخل املجموعات

0.02 

33.56 

2 

156 

0.01 

0.22 
0.06 0.945 
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أنه ال يوجد فروق دالة إحصائيًا  (10)يتضح من اجلدول 

( يف نمط احلياة املتعلق بالصحة α= 0.05عند مستوى داللة )

ًا ملتغري لدى مرىض السكري البالغني يف سلطنة عامن تبع

املستوى التعليمي، ويعزو الباحث ذلك إىل الدور الكبري 

ذها وزارة الصحة والتي تستهدف  لربامج التوعية التي تنف 

مجيع املستويات التعليمية بال استثناء، كذلك يمكن أن ُتعزى 

إىل إنتشار مصادر املعرفة والثقافة الصحية يف وسائل التواصل 

تصارها عىل املؤسسات التعليمية االجتامعي وغريها، وعدم اق

 فقط.   

 رابع:نتائج السؤال العرل وتفسري 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  "

(0.05  =α  يف نمط احلياة املتعلق بالصحة لدى مرىض  )

ممارسة النشاط  تبعًا لدرجةالسكري البالغني يف سلطنة عامن 

 " ؟البدين

أوالً إستخراج التكرارات ولإلجابة عن هذا السؤال تم 

والنسب املئوية لدرجة ممارسة النشاط البدين خالل األسبوع، 

 ( يوضح ذلك.11واجلدول )

 

 

 .سبوعاأل خالل البدين النشاط ممارسة لدرجة املئوية والنسب التكرارات(. 10) جدول

 النسبة املئوية % التكرار املدة )دقيقة( درجة املامرسة

 52.8 84 150  ≤ نشيط رياضياً 

 35.2 56 150  > غري نشيط رياضياً 

 12 19 - ال يامرس أبداً 

 %100 159 املجموع                       

       

( أن املستوى نشيط رياضيًا حصل 11يتضح من اجلدول )

% للمستوى غري نشيط 35.2%، مقابل 52.8عىل نسبة

الباحث %، ويعزو 12رياضيًا، كام بلغت نسبة غري املامرسني 

هذه النتيجة إىل توفر األماكن املخصصة ملامرسة األنشطة 

البدنية من مالعب معشبة وممرات للميش وصاالت رياضية 

خاصة للذكور وكذلك لإلناث، باإلضافة إىل األدوات 

الرياضية املنزلية التي تسهل عملية املامرسة، كذلك وعي أفراد 

نب حدوث العينة بأمهية ممارسة األنشطة البدنية لتج

املضاعفات املبكرة، ويعزو الباحث غري املامرسني إىل بعض 

املضاعفات التي ُينصح فيها املريض بتجنب بعض الرياضات 

ن الوضع الصحي كام  وأحيانًا اإلمتناع عن املامرسة حلني حتس 

حات القدمني.   يف تقر 

وملعرفة فيام إذا كانت هناك فروق دالة إحصائيًا عند 

( يف نمط احلياة املتعلق بالصحة α=  0.05)مستوى داللة 

 لدرجة تبعاً لدى مرىض السكري البالغني يف سلطنة عامن 

ممارسة النشاط البدين للمستويني نشيط وغري نشيط، تم 

( 12لعينتني مستقلتني، واجلدول ) "ت  "استخدام اختبار 

 يوضح ذلك.
 

 .البدين النشاط ممارسة لدرجة تبعاً  احلياة نمط مستوى يف الفروق عرفةمل مستقلتني لعينتني " ت "اختبار  نتائج (.  12) جدول

 لدتلة اصحصائيةا "ت "قيمة اصنحراف املعياري املتوسط احلسايب العدد درجة املامرسة جالامل

 مستوى نمط احلياة
 نشيط رياضياً 

 غري نشيط رياضياً 

84 

56 

3.92 

3.73 

0.39 

0.50 
2.49 0.01* 

 .(α=  0.05د مستوى )*دال إحصائيًا عن
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دالة إحصائيًا  "ت  "(  أن قيمة 12يتضح من اجلدول )

(، وكانت الفروق لصالح α=  0.05عند مستوى داللة )

 ±3.92املستوى نشيط رياضيًا بمتوسط حسايب أعىل )

(، ومن ذلك يمكن القول أن مرىض السكري النشيطني 0.39

ياضيًا رياضيًا أفضل من مرىض السكري الغري نشيطني ر

بالنسبة ملستوى نمط احلياة املتعلق بالصحة يف سلطنة عامن، 

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أنه كلام زادت درجة ممارسة 

ن احلالة الصحية  النشاط البدين كلام أسهم ذلك يف حتس 

للمرىض، من خالل احلفاظ عىل مستوى السكر الطبيعي 

مرض السكري، بالدم، وجتنب املضاعفات املبكرة، وحتجيم 

والذي يقود بدوره إىل حتقيق مستوى نمط حياة مرتفع بخالف 

 األقل نشاطًا.  

 خلامس:نتائج السؤال اعرل وتفسري 

ما طبيعة العالقة بني مستوى نمط احلياة املتعلق بالصحة  "

لدى مرىض السكري البالغني يف سلطنة عامن ونتائج 

ومعدل  BMIالفحوصات الطبية لكل من مؤرش كتلة اجلسم 

 "؟ HbA1cالسكر الرتاكمي 

ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام معامل إرتباط 

  (. 13) جدوليوضح ذلك    بريسون، 

 

 

 .(159ن = HbA1c ( و BMI مع احلياة نمط ملجاتت بريسون إرتباط معامل(. 13جدول رقم )

 جالامل م
BMI HbA1c 

 معامل اصرتباط    الدتلة اصحصائية ائيةالدتلة اصحص          معامل اصرتباط  

 0.166 0.11 - 0.163 0.11 العادات الغذائية 1

 0.154 0.11 - 0.034 *0.17 - النشاط البدين 2

 0.003 *0.24 - 0.695 0.03 العادات واملامرسات الصحية 3

 0.004 *0.23 - 0.914 0.01 - املجموع العام 

 .( α= 0,05) *دال إحصائيًا عند مستوى

 

( أن العالقة دالة وعكسية بني مؤرش 13يوضح اجلدول )

النشاط البدين فقط، أي أن مؤرش كتلة  وجمالBMIكتلة اجلسم 

اجلسم ينخفض بزيادة مستوى النشاط البدين، وقد يعزو 

الباحث هذه النتيجة إىل تأثري النشاط البدين ودوره يف خفض 

اض عىل درجة مؤرش كتلة اجلسم، حيث يعتمد معدل اإلنخف

املامرسة ومدى اإلنتظام، فكلام زادت فرتة وشدة وتكرار 

املامرسة كلام أدى ذلك إىل إنخفاض أكرب يف مؤرش كتلة اجلسم 

 والعكس صحيح. 

فإن العالقة  HbA1cأما بالنسبة ملعدل السكر الرتاكمي  

دالة وعكسية مع جماالت العادات واملامرسات الصحية 

عنى أن معدل السكر الرتاكمي واملجموع العام، أي بم

ينخفض إذا ارتفع مستوى نمط احلياة بالنسبة للمجاالت 

املذكورة، يعزو الباحث ذلك إىل أن املامرسات والسلوكيات 

الصحية مثل االلتزام بتناول الدواء يف األوقات املحددة من 

قبل الطبيب، وكذلك جتنب رشب الكحول والتدخني هلا 

الرتاكمي قريباً من املستويات  دور يف ضبط مستوى السكر

الطبيعية املطلوبة، وبالتايل جتنب خطر  اإلصابة باملضاعفات 

املبكرة، باإلضافة إىل العادات الغذائية اجليدة من تقليل 

أكواب  8 – 6كريات، ورشب املاء بمعدل ـــتناول الس

يوميًا، واإلقالل من تناول األطعمة الرسيعة مثل الربجر 

، وكذلك ممارسة النشاط البدين حسب والدجاج املقيل

املويص به من أجل الصحة، كل ذلك من أنامط احلياة 
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املطلوبة، التي كلام أرتفع مستواها أدى إىل انخفاض معدل 

 السكر الرتاكمي.

 

  اتستنتاجات والتوايات  

 اتستنتاجات  

من أهم االستنتاجات التي توصلت إليها هذه الدراسة 

 هي:

لنشيطني رياضيًا لدهيم مستويات مرىض السكري ا -1

 .املتعلق بالصحة مرتفعة من نمط احلياة

هناك عالقة عكسية بني مستوى نمط احلياة املتعلق  -2

 .BMIبالصحة ومؤرش كتلة اجلسم 

نمط احلياة املتعلق بالصحة املستويات املرتفعة من  -3

عىل التحكم بمعدالت السكر  البالغني ساعد مرىض السكريت

 .HbA1cالرتاكمي 

ول لدهيم مستويات مرىض السكري من النوع األ -4

مقارنة بمرىض  املتعلق بالصحة مرتفعة من نمط احلياة

 السكري من النوع الثاين.

 لدهيم( 29 – 18)مرىض السكري يف الفئة العمرية  -5

مقارنة  احلياة املتعلق بالصحة نمط من مرتفعة مستويات

 .(42 ≤)و( 41 – 30بالفئتني العمريتني )

 

 اياتالتو 

عىل ضوء االستنتاجات التي تم التوصل إليها يف هذه 

 الدراسة، يويص الباحث بام ييل:

التوعية برضورة زيادة فرتة ممارسة األنشطة البدنية  -1

ملرىض السكري عمومًا، ومرىض السكري من النوع الثاين 

ومن هم فوق سن الثالثني خصوصًا، من خالل تبني وزارة 

 ممارسة األنشطة البدنية. الصحة ملبادرات حتفز عىل 
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 (2030تصورات أفراد املجتمع الُعامين حول دور الرياضة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة )

 

 أمحد بن محد الربعاين 

 كلية الرتبية جامعة السلطان قابوس

 هدى بنت مبارك الدايري

 وزارة الرتبية والتعليم
 

 

 (م1/5/2019يف م  ؛   وقبل للنرش 25/12/2018)قدم للنرش يف  

 

 .التنمية املستدامة، الرياضة، التصورات، التحديات، سلطنة عامن الكلامت املفتاحية:

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل معارف وتصورات أفراد املجتمع العامين حول دور  :الدراسةملخص 

ملتغريات. وقد استخدمت ، وعالقتها ببعض ا2030الرياضة وحتدياهتا يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة 

الدراسة املنهج الوصفي لدراسة الظاهرة كام هي يف الواقع، حيث تم مجع البيانات بواسطة استبانة مكونة من 

( فقرة موزعة عىل أربعة حماور: املحور األول البيانات الديموغرافية، واملحور الثاين املعرفة بالتنمية 59)

تصورات حول دور الرياضة يف حتقيق األهداف السبعة عرش لألمم  املستدامة وأهدافها، واملحور الثالث

. واملحور الرابع التحديات التي حتول دون مسامهة الرياضة يف 2030املتحدة اخلاصة بالتنمية املستدامة 

( فرًدا من خمتلف حمافظات 308حتقيق أهداف التنمية املستدامة. تم تطبيق الدراسة عىل عينة تكونت من )

%( لدهيم املعرفة بالتنمية املستدامة وأهدافها. كام أظهرت 81.2. وتوصلت النتائج إىل أن )السلطنة

%( لدهيم تصورات إجيابية حول دور الرياضة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة بشكل عام، 86أن)

هداف التنمية ( بدور األنشطة الرياضية املختلفة يف حتقيق كل هدف من أ4.2ويعتقدون بدرجة عالية جًدا )

املستدامة. وبينت النتائج كذلك وجود فروق تعزى ملتغري اجلنس لصالح الذكور، كام أظهرت النتائج أن عينة 

الدراسة يعتقدون بوجود حتديات كبرية حتول دون مسامهة الرياضة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة 

الدراسة برضورة نرش الوعي بدور ، وعدم وجود اختالفات تعزي ملتغري اجلنس. وقد أوصت 2030

الرياضة، وتطوير البنية التحتية للمنشئات الرياضية، وكذلك السياسيات اخلاصة بتمكني مشاركة املرأة يف 

 .الرياضة. وتعزيز دور وسائل اإلعالم، وتطوير أنشطة رياضية تناسب مجيع فئات املجتمع
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Abstract: The study aimed at determining the knowledge and perceptions of the Omani society 
about the role of sport and its challenges in achieving the goals of sustainable development 2030. The 
study used the descriptive approach to study the phenomenon as it is. The data are collected through a 
questionnaire consisting of (59) paragraphs divided into four axes: the first is the demographic data, 
the second is the knowledge of sustainable development and its objectives, and the third is the 
perceptions about the role of sport in achieving the seven objectives of the United Nations for 
Sustainable Development 2030. The fourth is the challenges that face the contribution of sport in 
achieving the goals of sustainable development. 
The study was based on a sample of 308 persons from different governorates of the Sultanate. The 
results showed that 81.2% had knowledge of sustainable development and its objectives. It also 
showed that (86%) have positive perceptions about the role of sport in achieving the goals of 
sustainable development in general, and strongly believe (4.2) the role of different sports activities in 
achieving each of the goals of sustainable development. The results also showed differences due to 
gender variable in favor of males. Furthermore, the results showed that there are significant 
challenges to the contribution of sport goes against achieving the goals of sustainable development 
for 2030. The study recommended the need to increase awareness of the role of sport, the 
development of sports infrastructure facilities, as well as policies to enable women's participation in 
sports. It also recommended to enhance the role of media and develop sports activities for all 
segments of society. 
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 الدراسة  مقدمة

تسعى كثري من دول العامل إىل حتقيق معدالت نمو عالية، 

والنهوض بشعوهبا يف كافة القطاعات التنموية، ويف ظل حتقيق 

ذلك تربم االتفاقيات، وتقام املشاريع، وتتكاتف اجلهود مًعا، 

سعًيا لتحقيق ما تصبو إليه من أهداف، والناظر يف عامل اليوم 

ات والتحديات الفكرية، واالقتصادية، جيد من االضطراب

واالجتامعية التي باتت تعصف بدول العامل، مما حّيملها مهمة 

صعبة جتاه أهدافها وأجياهلا املستقبلية، فقد حتول دون إنجاز 

 مهامها.  

( إىل أن اهتامم 2004وتشري كل من عجيمة والليثي )

يث ارتبط العامل بالتنمية بدأ بعد احلرب العاملية الثانية، ح

مفهومها بالنمواالقتصادي، أي كان الرتكيز منصب عىل تنمية 

الدول التي مل تصل يف اقتصادياهتا إىل مستوى الدول الصناعية 

آنذاك. ويف ستينيات القرن العرشين اتسع مفهوم التنمية، إذ مل 

تعد مقترصة عىل البعد االقتصادي فقط.بل تم إدراج البعد 

نمية البرشية، فتمّثل دورها يف تلبية االجتامعي حتت مسمى الت

احلاجات األساسية للمجتمع كالغذاء، والتعليم، والصحة، 

والتقليل من البطالة والفقر. ومع اشتداد تنامي الوعي لدى 

األفراد واملؤسسات والدول بقضايا املجتمع والبيئة يف 

سبعينات القرن العرشين شهد مفهوم التنمية ثورة، حيث 

الشاملة أو املتكاملة جلميع جوانب حياة  ظهور التنمية

املجتمع، األمر الذي أدى إىل اتساع دائرة املفهوم فأصبح 

 (.2011ُيعرف بالتنمية املستدامة )عبدالرمحن،

( أن هناك عدة 2010ويرى كل من )أبو زنط وغنيم، 

دوافع أدت إىل ظهور مفهوم  التنمية املستدامة منها:أزمة النفط 

االستغالل املفرط يف الثروات الطبيعية غري  وما نجم عنها من

املتجددة،  وظهور املشكالت البيئية، كام أن عوملة االقتصاد 

وأثرها يف تعميق الفوارق داخل املجتمع الواحد، ويف 

املجتمعات الدولية ، باتت متثل واقًعا مؤملًا للحياة عىل سطح 

ها عىل األرض، وخاصة مع تزايد دور التقنيات احلديثة وتأثري

( إىل رضورة الرتكيز عىل 2015،170البيئة. ويشري الفراجي )

التنمية املستدامة؛ ألهنا تعد أحد رضورات القرن احلادي 

والعرشين، وما يرتتب عىل تطبيقها من حتقيق نوعية حياة 

أفضل للسكان من خالل الرتكيز عىل العالقات بني نشاطات 

شكالت البيئية، السكان والبيئة، وتعزيز وعي السكان بامل

وتنمية إحساسهم باملسؤولية اجتاهها، وحثهم عىل املشاركة 

 الفعالة.

وقد حرصت  دول العامل  عىل حتقيق أهداف التنمية 

املستدامة، ملا هلا من أمهية يف إنجاز العديد من األهداف، وهي 

كام حددهتا األمم املتحدة يف خطتها للتنمية املستدامة 

، ووافقت 2015ا يف أغسطس عام (، والتي أقرهت2030)

(هدف 17( دولة،وتتكون من )193عليها )

(غاية:كالقضاء عىل الفقر، واجلوع، والتعليم، 196و)

والصحة، واملساواة بني اجلنسني، وتوفري املياه النظيفة،والطاقة 

النظيفة، ونمو االقتصاد،والصناعة واالبتكار، واحلد من أوجه 

واملجتمعات املستدامة، واإلنتاج  عدم املساواة، وإجياد املدن،

واالستهالك املسئوالن، والعمل املناخي، واحلياة حتت املاء ويف 

. (UNC,2015)الرب، والسالم والعدل، وعقد الرشاكات 

 اإلنسان قوــحق لاــعمإوتسلط هذه األهداف الضوء عىل 

، وحتقيق املساواة بني اجلنسني، وتأيت عــة للجميــجبالوا

النجازات املحققة يف األهداف اإلنامئية األلفية التي استكامال ل

)اجلمعية العامة لألمم  2000تم وضعها عام  

 (.2015املتحدة،

استطاعت الكثري من الدول حتقيق معدالت عالية يف  وقد

مؤرشات أهداف التنمية املستدامة حسب ماأشار إليه التقرير 

ملعلومات الشامل ملؤرش أهداف التنمية املستدامة ولوحة ا

%(، 84.4(؛ إذ حصلت السويد عىل أعىل معدل بلغ )2016)

%(، كام أشارت نتائج التقرير 83.9تليها الدنامرك بنسبة )
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أيًضا إىل متكن بعض الدول من حتقيق معدالت يف بعض 

أهداف التنمية املستدامة، كتفوق منطقة جنوب رشق أسيا 

ما يتعلق مقارنة مع غريها من الدول النامية، السيام يف 

، إذ ما زالت هناك حتديات "التقليل من معدالت الفقر"هبدف

تشكل  أصبحتحتى تعرتي بعض أهداف التنمية املستدامة، 

التنمية والتطور،السيام يف البلدان النامية غري معضالت  ىحدإ

الساحلية، والبلدان األقل نموًا، وال يزال الكثري من األهداف 

األهداف املتعلقة بصحة  خارج املسار الصحيح، السيام

 األمهات واملواليد، والصحة اإلنجابية.

وللمحافظةعىل تنمية الدول واستدامتها، والعمل عىل 

تقليل التحديات التي تقف عائًقا وراء حتقيق أهدافها، كان 

البد من البحث عن وسائل ناجعة تعزز وعي األفراد 

جياد احلياة واملؤسسات بأمهية التنمية املستدامة، ودورها يف إ

األمثل للسكان، من ذلك اهتامم املجتمعات البرشية 

يف تكوين بالرياضات املختلفة؛ إذ تعد الرياضة وسيلة مهمة 

التي  ،الشخصية املتكاملة للفرد من خالل الربامج اهلادفة

عن طريق  األفرادتعمل عىل تأهيل وإعداد ومعاجلة سلوكيات 

وصول إىل املستويات ممارسة األنشطة الرياضية الصحيحة لل

 (.2007)السايح، الرياضية العالية

ومتثل الرياضة أحد األنشطة اإلنسانية املهمة التي ال ختلو 

املجتمعات البرشية منها، بغض النظر عن درجة تقدم 

املجتمع، فبعض املجتمعات تستخدم الرياضة ألغراض 

عسكرية، وبعضها اآلخر يستخدمها لشغل أوقات الفراغ، 

من وسائل الرتفيه، وتوجد جمتمعات أخرى جتعل من  أووسيلة

الرياضة مدخال لتنمية القيم االجتامعية اخلاصة هبا، إيامنا 

بتأثريهايف تنشئة األفراد، وبناء شخصياهتم االجتامعية الصاحلة 

 (.2016)أبو دوح، 

حتقيق أهداف التنمية  تؤدي الرياضة دورًا مهاًم يفو

فاعلة يف التصدي للفقر  تشكل أداة املستدامة؛ كوهنا

واملجاعات، إذ تستحوذ قارة أفريقيا عىل النصيب األكرب يف 

( مليون شخص 389زيادة معدالت الفقر، حيث ال يزال )

يعيشون يف فقر مدقع، عىل الرغم من انخفاض نسبته من 

)البنك 2013%( عام 41إىل ) 2012%( عام 43)

 (.2017الدويل،

قدرهتا عىل حتسني احلالة ويتجىل دور الرياضة أيًضا يف 

وزيادة الكفاءة  ممتازة للتعايف النفيسالصحية لألفراد، فهي أداة 

( إىل أن ممارسة النشاط 2018الذاتية، ويشري غيربيوس )

الريايض بانتظام رضوري للوقاية من األمراض غري السارية 

وعالجها كأمراض القلب، والسكتة الدماغية، وعىل النقيض 

مة الصحة العاملية أن اخلمول البدين ال من ذلك ترى منظ

يشكل حتدًيا صحًيا فحسب، بل تكلفته املادية أيًضا ضخمة، إذ 

( مليار دوالر 54بلغ معدل اإلنفاق عليه ما يقارب من )

%( منها ) 57أمريكي، تكبد القطاع احلكومي ما يقارب )

7(who,201. 

دامة وُتسهم الرياضة أيًضا يف حتقيق أهداف التنمية املست

واحرتام ، تعزيز السالم واالحرتام وعدم التمييز من خالل

 اللعبة املعارضة،والعمل بروح الفريق،واحرتام قواعد

(، ويرى كل من فالح 2015)اجلمعية العامة لألمم املتحدة،

( أن الرياضة أداة مساعدة يف التنمية، من 2013ومعزيز)

يث خالل توفريها فرص عمل، ورفع اقتصاديات الدول، ح

وهلذا  االقتصادية.إشهار للمؤسسات ووسيلة دعاية تعد

جتامعي القتصادي واالتقدم االيف حتقيق  ال ُتسهم الرياضةف

الشاملة تحقيق التنمية لإتاحة فرص  ؛ وإنام يففحسب

 واملتكاملة.

وعىل الرغم من الدور اإلجيايب للرياضة يف حتقيق أهداف 

ما زالت تواجهها حتول  التنمية املستدامة، إال أن هناك حتديات

دون إمكانياهتا املحققة، فكثرًيا ما نشاهد العنف والتعصب يف 

املناسبات الرياضية، أو انتشار بعض مظاهر الفساد، كتعاطي 
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املخدرات، و بعض املامرسات اخلاطئة بني اجلامهري كاستخدام 

الشغب أو إرضام النريان التي من شأهنا تسبب احلقد 

(، لذا فإن نرش الوعي 2016األمم املتحدة،  والكراهية بينهم )

، واجلامهري، واملؤسسات الرياضية بدور  الرياضة بني الالعبني

يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة يعد غاية يف األمهية،وهذا ما 

(، إذا 2011أكدته بيانات برنامج األمم املتحدة اإلنامئي )

( بلد 81يف )  2011سامهت يف إحداث زيادة يف الوعي 

وكانت النتيجة إحداث تغيري يف موقف العامة إزاء انعدام 

 املساواة بني اجلنسني.

وقد اهتمت بعض الدراسات باستقصاء دور الرياضة يف 

حتقيق أهداف التنمية املستدامة، حيث أظهرت نتائج دراسة 

( أمهية النشاط الريايض والبدين يف النمو النفيس 2009)محيد،

قي من العزلة واالنطواء، وتساعد عىل واالجتامعي، حيث ت

توفري أجواء تساعد من تكوين العالقات االجتامعية اهلادفة، 

؛ 2013كام أظهرت نتائج دراسة كل من)عبد القادر وحممد،

(، التي كشفتا عن دور الرياضة يف حتقيق السلم 2014حممد، 

املجتمعي، وتنمية روح اجلامعة، وأوصت  دراسة محي 

تشجيع وسائل اإلعالم للمرأة، ورضورة  ( برضورة2011)

مشاركتها يف األنشطة الرياضية ملا هلا من مردود إجيايب عىل 

املرأة وصحتها بشكل خاص، وعىل األرسة واملجتمع بشكل 

عام، أما نتائج دراسة كل من )زايد والكيالين 

.2013والكيتاين،

(Dunn,Trevedi,Kampert,Clark,andChambliss,2005   أظهرتا

ور الرياضة يف التأثري املبارش عىل الثقة بالنفس، وتقدير د

الذات، كذلك تناولت بعض الدراسات املعوقات التي تواجه 

الرياضة يف حتقيق بعض أهداف التنمية املستدامة منها: عدم 

معرفة الرشكات واملؤسسات بامهية التسويق الريايض )الطويل 

امرسة الرياضة (، ونقص البنية التحتية مل2007واحلديدي )

املدرسية، باإلضافة إىل الرتكيز عىل نوع معني من األنشطة 

 ومما يالحظ أن افتقار (.2010الرياضية )حممود وعيل ،

األدبيات للدراسات التي تستهدف استكشاف آراء أفراد 

، دور الرياضة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامةاملجتمع حول 

رف عىل وجهات نظر لذا جاءت هذه الدراسة هبدف التع

دور الرياضة يف حتقيق أهداف التنمية العامين نحو  املجتمع

وتتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة يف املستدامة، 

إال أهنا ختتلف معها من حيث جمال االهتامم،  بالرياضةاهتاممها 

واملجتمع املستهدف واألدوات التي سوف تستخدم جلمع 

 البيانات. 

 

   ة مشكلة الدراس

عند استقصاء حركة التنمية يف السلطنة من خالل  

السادسة(، نجد أن  –حتليل نتائج اخلطط اخلمسية ) األوىل 

التحديات ما زالت تعرتض جهود التنمية، وأن هناك عدد 

من األهداف حتتاج إىل إعادة نظر السيام يف الوقت الذي 

القتصادية، تتسارعفيه تأثريات العوملة، وبروز التكتالت ا

وتعاظم الدور الذي تضطلع عليه يف إحداث العلوم 

(، وجاءت 2010والتقنية عىل املستوى العاملي )احلجري،

( مركزة 2010-2006أهداف اخلطة اخلمسية السابعة )

اهتاممها عىل تنمية بعض القطاعات،كقطاع السياحة، 

والبيئة؛ وذلك من خالل إدماجها يف السياسات، والربامج، 

رشوعات التنموية، كام ركزت أيًضا عىل معاجلة بعض وامل

القضايا املتعلقة بالسكان، والتنمية البرشية، وتفعيل 

مشاركة املرأة وتعزيز املوارد املائي وحتسني التعليم ) وزارة 

-2006االقتصاد، اخلطة اخلمسية السابعة 

(.واملتأمل يف األهداف التي ركزت عليها السلطنة 2010

مسية السابعة ما هي إال انبثاق من أهداف يف خطتها اخل

التي أقرهتا هيئة األمم املتحدة   2030التنمية املستدامة

 )اليونسكو(، التي تسعى مجيع الدول إىل حتقيقها.
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كام أن توصيات املؤمترات الدولية والندوات تؤكد سعي كثري 

من الدول إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة عىل أراضيها من 

الرياضة منها:)ندوة الرياضة والبيئة( التي انطلقت بجامعة  خالل

التي متخض عنها عدد من األوراق التي  2015السلطان قابوس 

هتدف إىل  تعزيز مستوى الوعي، واإلدراك بأمهية الرياضة يف نرش 

املفاهيم البيئية، والتصدي للكثري من املامرسات البيئية السلبية، 

 (.squ.edu.omاملستدامة ) وعالقة الرياضة بالتنمية
 

 الدراسةتساؤالت 

وعلية يمكن صياغة مشكلة الدراسة احلالية بالتساؤالت 

 اآلتية:

ما مدى معرفة أفراد املجتمع الُعامين بأهداف التنمية  -1

(كام نصت عليها هيئة األمم املتحدة 2030املستدامة)

 )اليونسكو(؟

ما تصورات أفراد املجتمع الُعامين حول دور  -2

 (؟ 2030) ف التنمية املستدامةالرياضة يف حتقيق أهدا

هل ختتلف تصورات أفراد املجتمع الُعامين حول  -3

( 2030دور الرياضة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة)

 ؟االجتامعيباختالف النوع 

ما التحديات التي حتول دون دون مسامهة الرياضة  -4

( من وجهة نظر 2030يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة)

 ع الُعامين؟أفراد املجتم

 

  أهداف الدراسة

 هتدف الدراسة إىل التعرف عىل: 

التعرف عىل مدى معرفة أفراد املجتمع الُعامين  -1

 بمفهوم التنمية املستدامة

التعرف عىل مدى اطالع أفراد املجتمع العامين  -2

 بموضوعات التنمية املستدامة. 

الكشف عن تصورات أفراد املجتمع الُعامين حول  -3

 (.2030حتقيق أهداف التنمية املستدامة ) دور الرياضة يف

التعرف عىل التحديات التي حتول مسامهة الرياضة  -4

( من وجهة نظر 2030يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة )

 أفراد املجتمع الُعامين.

حتديد درجة االختالف يف تصورات أفراد املجتمع  -5

تدامة الُعامين حول دور الرياضة يف حتقيق أهداف التنمية املس

 ( تبعًا ملتغري النوع االجتامعي.2030)

 

  أمهية الدراسة

 يمكن إمجال أمهية الدراسة يف اآليت:

إبراز دور الرياضة يف حتقيق أهداف التنمية  -1

 (.2030املستدامة) 

تقديم صورة متكاملة حول مدى استجابة املجتمع  -2

العامين مع التوجهات العاملية بشان دور الرياضة يف حتقيق 

 التنمية املستدامة. أهداف

نظرة املجتمع العامين لدور الرياضة يف حتقيق التنمية   -3

 املستدامة يف سلطنة عامن.

تقدم معلومات حول مستوى وعي املجتمع العامين  -4

 (.2030بأهداف التنمية املستدامة )

من املؤمل أن تفيد نتائج هذه الدراسة املؤسسات  -5

لوعي بدور الرياضة الرياضية احلكومية واخلاصة بشأن تعزيز ا

يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة وأمهية املشاركة الفردية 

 واملجتمعية. 

إثراء األدب الرتبوي يف جمال دور الرياضة يف حتقيق  -6

 التنمية املستدامة.

 

  حدود الدراسة 

 تناولت الدراسة تصورات أفراد :احلدود املوضوعية

يق أهداف التنمية املجتمع الُعامين حول دور الرياضة يف حتق

 - املجاعات –(، املتمثلة يف: )الفقر 2030املستدامة )
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بني اجلنسني،  والنمو االقتصادي  الصحة،والتعليم،واملساواة

احلد من انعدام املساواة –املدن املستدامة  –البنى التحتية   -

 (.الرشاكة العاملية  - داخل البلدان

  العام احلدود الزمانية: تم تطبيق الدراسة يف

 م(.2018)

 :أفراد املجتمع العامين وسيتم حتديدهم  احلدود البرشية

) الطلبة، وموظفو املؤسسات احلكومية  يف الفئات اآلتية:

واخلاصة، والباحثون عن عمل(، والتي ترتاوح أعامرهم من 

 سنة فأعىل( من مجيع حمافظات السلطنة. 20-50)

 

  مصطلحات الدراسة

  ( Perceptionالتصورات )

( بأهنا : الصورة التي تدور 14: 2011يعرفها أندراوس )

يف ذهن املعلم وما يعرتهيا من معرفة وأحاسيس حول موضوع 

 ."ما

 أفراد املجتمع الُعامينإجرائيا بأهنا: آراء  ويعرفها الباحثان

دور الرياضة يف وأفكارهم  التي تشكلت  حول  موضوع 

خالل اخلربات  (من2030حتقيق أهداف التنمية املستدامة )

 والتجارب السابقة.

 املجتمع الُعامين:

( 50 -20هم مجيع السكان التي ترتاوح أعامرهم من )

 سنة فأكثر، ويقطنون يف حمافظات السلطنة املختلفة.

 الرياضة:

مجيع األنشطة  "تعرف إجرائًيا يف الدراسة احلالية بأهنا :

امن عىل واأللعاب والبطوالت الرياضية التي تنظمها سلطنة عُ 

 املستوى املحيل والعاملي.

 التنمية املستدامة:

 :WCED 1987) تعرف الوكالة العاملية للبيئية والتنمية

التنمية التي تواجه احتياجات  "التنمية املستدامة عىل أهنا:(8,43

األفراد الراهنة دون اإلنقاص من قدرة األجيال املقبلة عىل 

 "مواجهة احتياجاهتا

ة احلالية بأهنا: بعض أهداف التنمية وتعرف يف الدراس

واملتمثلة يف:  2030املستدامة التي نصت عليها األمم املتحدة 

املساواة بني –التعليم –الصحة  –املجاعات  -) الفقر

املدن  –إقامة البنى التحتية  -تعزيز النمو االقتصادي-اجلنسني

 الرشاكة العاملية( –السالم –املستدامة 

 

  اتالطريقة واإلجراء

  منهج الدراسة

اعتمدت الدراسة احلالية املنهج الوصفي، الذي يصف 

(  2002ذوقان،) الظاهرة كام هي يف الواقع، حيث أورد 

املنهج الذي هيتم بوصف  "تعريف املنهج الوصفي عىل أنه 

الظاهرة ومجع البيانات الدقيقة عنها، والتعبري عنها بطرق كمية 

وتعميامت تساعد يف تطوير وكيفية، للوصول إىل استنتاجات 

يف هذه الدراسة من أجل معرفة  انواستخدمه الباحث. "الواقع

تصورات أفراد املجتمع الُعامين حول دور الرياضة يف حتقيق 

 . 2030أهداف التنمية املستدامة

 

  جمتمع الدراسة وعينتها

الطلبة واملوظفني يف القطاعات تّكون جمتمع الدراسة من 

( سنة يف 50 -20)، والباحثني عن عملاحلكومية واخلاصة

( شاًبا 307)حمافظات السلطنة، وتألفت عينة الدراسة من خمتلف

 ( يوضح ذلك.1واجلدول ) وشابه تم اختيارهم بطريقة عشوائية،

 

 . توزيع أفراد العينة .  (1) جدول

 النسبة املئوية النوع االجتامعي 

 154 ذكر 

 153 أنثى

 307 املجموع
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  راسةأداة الد

 تم إعداد وبناء االستبيان وفق اخلطوات اآلتية:

 حتديد اهلدف من االستبيان:-1

هيدف االستبيان إىل قياس مستوى معرفة املجتمع العامين 

للتنمية املستدامة وأهدافها، والكشف عن تصوراهتم حول 

 دور الرياضة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

 حتديد أقسام االستبيان:-2

 حتديد ثالث أقسام لالستبيان، وهي: تم 

: ويشتمل عىل البيانات الديمغرافية القسم األول

للمستجيب وتتمثل يف )النوع، واملحافظة، واملؤهل العلمي، 

 واملسمى الوظيفي،وممارستك للرياضة(.

: ويشتمل عىل البيانات اخلاصة لقياس القسم الثاين

 2030تدامةمستوى  معرفة املجتمع العامين للتنمية املس

وأهدافها التي نصت عليها األمم املتحدة، حيث تم االقتصار 

(أهداف، وذلك نظًرا الرتباطها الوثيق بالرياضة، كام 9عىل )

 تم مراعاة البعد الزمني للدراسة.

: ويشتمل عىل البيانات اخلاصة لقياس القسم الثالث

تصورات أفراد املجتمع العامين حول دور الرياضة يف حتقيق 

، وتم بناء األداة من خالل 2030داف التنمية املستدامة أه

(، 2018اإلطالع عىل أهداف التنمية املستدامة )األمم املتحدة، 

زايد،  ،2014؛ وحممد ،2013وبعض الدراسات السابقة )قاسم،

تكونت يف صورهتا املبدئية من  (،2014والكيالين والكيتاين، 

 حمورين:املحور األول  ( أهداف للتنمية املستدامة موزعة عىل9)

مرتبط بدور الرياضة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة، ويشتمل 

( عبارة، أما املحور الثاين مرتبط بالتحديات التي حتد من 48عىل  )

دور الرياضة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة، ويشتمل عىل  

وقد اعتمد يف تصميمها مقياس ليكرت اخلاميس  (عبارة،11)

 (، 5)عالية جًداب مخسة خيارات وهي :) يالذي يتيح للمستج

 ( (.1)قليلة جدًا (، 2)قليلة (، 3)متوسطة (، 4)عالية

  صدق األداة

 تم التحقق من صدق األداة بطريقتني مها: 

 الطريقة األوىل: صدق املحكمني 

بداء جمموعة من املتخصصني إل تم عرض األداة  عىل 

وحماورها بعنوان  ،وفقراهتا ،ةألداأرائهم حول ارتباط ا

ومدى مناسبة العبارات ملجاالت األداة  الدراسة وأهدافها،

الرئيسية، وما يرونه مناسًبا من اقرتاحات وإضافات، وقد أقّر 

معظم املحكمني األداة كام هو مع مقرتحات بتعديل صياغات 

 (. 2بعض العبارات كام يوضحها اجلدول ) 
 

 .ات املحكمني لألداة آراء ومقرتح .( 2جدول ) 

 التعديل املقرتح املوضوع رقم العبارة 

الرياضة وسيلة للقضاء عىل  ُتعد 34

–أشكال التمييز العنرصية )اللون 

 (اجلنس–العرق -اللغة

إضافة عنرص الدين إىل جانب أشكال 

 التمييز العنرصية األخرى

الرياضة وسيلة للقضاء عىل  ُتعد

–ون أشكال التمييز العنرصية )الل

 (الدين -اجلنس –العرق-اللغة

 

14 

 

أجد أن املشاركة يف األلعاب الرياضية  

ُتسهم من خفض أعراض االكتئاب 

 .والقلق لدًي 

 

 تغيري صياغة العبارة    

 

أجد أن املشاركة يف األلعاب 

الرياضية ُتسهم من خفض أعراض 

 لدى األفراد.االكتئاب والقلق 

 

 ملفرداتالطريقة الثانية: صدق متييز ا 

تم حساب صدق متايز املفردات  لعبارات األداة عن طريق 

حساب معامالت االرتباط بني درجة كل حمور عىل حدة، 

 ( يوضح ذلك. 3والدرجة الكلية لألداة، واجلدول ) 
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نتائج معامالت االرتباط  بني درجات كل حمور عىل حدة . ( 3جدول ) 

 .وبني الدرجة الكلية لألداة ككل

 قيمة معامل االرتباط  املحور 

دور الرياضة يف حتقيق أهداف 

 التنمية املستدامة 

0,971 ** 

التحديات التي حتد من دور 

الرياضة يف حتقيق أهداف التنمية 

 املستدامة 

0,625 ** 

 

تبطة ارتباًطا ذا (  أن جماالت املقياس مر  3يوضح اجلدول  ) 

تم حساب صدق  مع الدرجة الكلية لألداة، كامداللة إحصائية 

متايز املفردات بإجياد معامل االرتباط  بني كل فقرة من فقرات 

 .(4األداة والدرجة الكلية ملجاهلا كام يوضحها اجلدول )

 

معامل االرتباط  بني كل فقرة من فقرات األداة والدرجة  .( 4)  جدول

 .الكلية ملجاهلا

 املستدامةاملحور األول:  دور الرياضة يف حتقيق أهداف التنمية 

 قيمة االرتباط العبارة قيمة االرتباط العبارة

1 0,471 ** 25 0,613 ** 

2 0,446 ** 26 0,477 ** 

3 0,376 ** 27 0,524 ** 

4 0,539 ** 28 0,633 ** 

5 0,509 ** 29 0,586 ** 

6 0,508 ** 30 0,647 ** 

7 0,511 ** 31 0,517 ** 

8 0,515 ** 32 0,699 ** 

9 0,202   33 0,637 ** 

10 0,497 ** 34 0,642 ** 

11 0,396 ** 35 0,631 ** 

12 0,402 ** 36 0,634 ** 

13 0,551 ** 37 0,586 ** 

14 0,504 ** 38 0,370 ** 

15 0,560 ** 39 0,542 ** 

16 0,690 ** 40 0,521 ** 

17 0,696 ** 41 0,516 ** 

18 0,699 ** 42 0,483 ** 

 

 .  .( 4)  جدولتابع 

 املحور األول:  دور الرياضة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة

 قيمة االرتباط العبارة قيمة االرتباط العبارة

19 0,662 ** 43 0,477 ** 

20 0,633 ** 44 0,643 ** 

21 0,582 ** 45 0,665 ** 

22 0,477 ** 46 0,707 ** 

23 0,492 ** 47 0,632 ** 

24 0,529 ** 48 0,649 ** 

 

املحور الثاين: التحديات التي حتد من دور الرياضة يف حتقيق أهداف 

 .التنمية املستدامة

49 0,533 ** 55 0,683 ** 

50 0,707 ** 56 0,693 ** 

51 0,391 ** 57 0,513 ** 

52 0,734 ** 58 0,739 ** 

53 0,524 ** 59 0,671 ** 

54 0,542 **   

 

رات األداة  حققت معدالت يتبني من اجلدول أن أغلب فق

ارتباط  مع الدرجة الكلية لألداة التي تنتمي هلا، فقد تراوحت بني 

( كأعىل قيمة، وُتعد مجيع قيم 739( كأدنى قيمة، و)202)

(، فيام  عدا أدين 0.01االرتباط  دالة إحصائيًا عند مستوى )

 درجة.

 

  ثبات االستبيان

ن بحساب معامل للتأكد من ثبات االستبيان، قام الباحثا

. (، 94الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ، حيث بلغ ) 

 وهي قيمة مقبولة تربوًيا.

 

  إجراءات تطبيق الدراسة 

 اشتملت الدراسة عىل اإلجراءات التالية:

  حتديد جمتمع الدراسة، عىل أن يكون من الفئة العمرية
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 يف خمتلف حمافظات السلطنة. فأعىل ( سنة20-50)

 داة الدراسة والتأكد من صدقها وثباهتا.إعداد أ 

  تصميم االستبانة  إلكرتونيا  عىل موقع

(www.googledocs.com.) 

  .توزيع املقياس إلكرتونيا عىل عينة الدراسة 

  نقل البيانات الناجتة من تطبيق االستبانة من املوقع

 اإللكرتوين، وإدخاهلا يف الربنامج اإلحصائي

 (SPSSثم إجراء العمليا ،) ت اإلحصائية لإلجابة عىل

 أسئلة الدراسة.

 

  املعاجلة اإلحصائية

 متحساب   والثاين األول ني:لإلجابة عن السؤال

املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والنسب املئوية 

 االستبيانوالتكرارات لكل عبارة من عبارات 

  تم تطبيق اختبار)ت(  الثالثلإلجابة عن السؤال

 .ملتغري النوع تبعاً روق بني املتوسطات احلسابية للكشف عن الف

  لإلجابة عن السؤال الرابع تم استخدام املتوسطات

احلسابية واالنحرافات املعيارية ملحور التحديات التي حتول 

 دون مسامهة الرياضة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

 ( 5كام تم توضيح املعيار اإلحصائي املوضح فاجلدول.) 

 

 املعيار اإلحصائي لتقديرات أفراد العينة . (5ل )جدو

 التصورمستوى  مدى الدرجات  الدرجة 

 كبري جداً  4.2-5.0 5

 كبري  3.4-4.19 4

 متوسط  2.6-3.39 3

 قليل  1.8-2.59 2

 داً قليل ج 1.00-1.79 1

 

 نتائج الدراسة ومناقشتها:

لإلجابة عن السؤال األول ونصه: ما مدى معرفة أفراد 

 املجتمع الُعامين بمفهوم التنمية املستدامة ؟

 
النسب املئوية الستجابات أفراد العينة حول معرفتهم  .(1شكل)ال       

 .مةبالتنمية املستدا
 

%( من أفراد املجتمع الُعامين 61(، أن )1يتضح من شكل )

%( منهم 81قرأو عن التنمية املستدامة، كام يتضح أيًضا أن )

حول ماهية التنمية املستدامة، كام يوضحه  يمتلكون املعرفة

 (.2شكل )

 

 

 
 

 .النسب املئوية الستجابات أفراد العينة حول ماهية التنمية املستدامة . (2شكل)ال
 

ويعزي الباحثان هذه النتيجة إىل أمهية موضوع التنمية 

املستدامة حيث بات من املواضيع اهلامة التي تسعى الكثري من 

ها، لذا فأن الكثري من املؤسسات احلكومية الدول إىل حتقيق

واخلاصة بالدولة بدأت تّضمن أهداف التنمية املستدامة ضمن 

خططها، وتسعى إىل نرش الوعي لدى موظفيها بأمهية أهداف 

التنمية املستدامة. كام أن وسائل التواصل االجتامعي، 

واملؤمترات والفعاليات املختلفة لعبت دورًا كبريًا يف  نرش 

ألخبار والتقارير التي تقوم هبا املؤسسات والتي تعنى بالتنمية ا

؛ 2040املستدامة، وتتفق هذه النتيجة مع حماور رؤية ُعامن 
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حيث وضعت حماور التعليم والصحة والتنويع االقتصادي 

 (، 2019، 2040وصون البيئة من أولوياهتا )رؤية ُعامن 

تصورات أفراد ما النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين ونصه: 

املجتمع الُعامين حول دور الرياضة يف حتقيق أهداف التنمية 

(؟ ولإلجابة عن السؤال تم استخدام 2030املستدامة )

املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد 

 (.6العينة، كام يوضحها جدول )

 

ستجابات أفراد املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ال .(6جدول)

العينة حول تصوراهتم عن دور الرياضة يف حتقيق أهداف 

 .التنمية املستدامة

 أهداف التنمية املستدامة
ط املتوس

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 املستوى

 عايل جدا 0,485 4,3 القضاء عىل الفقر

 عايل  0,717 4,0 مكافحة اجلوع

ضامن متتع اجلميع بأنامط 

مة يف عيش صحية وبالسال

 مجيع االعامر 

 عايل جدا 0,402 4,6

ضامن التعليم اجليد املنصف 

والشامل للجميع وتعزيز 

فرص التعليم مدى احلياة 

 للجميع 

 عايل جدا 0,514 4,3

 عايل 0,761 3,9 حتقيق املساواة بني اجلنسني 

تعزيز النمو االقتصادي 

 الشامل للجميع 
 عايل  0,521 4,3

ادرة عىل إقامة بناء حتتية ق

 الصمود وتشجيع االبتكار 
 عايل جدا 0,708 4,3

املدن املستدامة والتمدن 

 ومحاية النظم اإليكولوجية 
 عايل 0,739 3,7

احلد من انعدام املساواة 

 داخل البلدان وفيام بينها 
 عايل 0,615 4,1

 عايل جدا 0,604 4,2 الرشاكة العاملية 

 عايل جدا  0,396 4,2 العام

 

( أن تصورات أفراد املجتمع الُعامين 4من جدول ) يتضح 

حول دور األنشطة الرياضية املختلفة يف حتقيق أهداف التنمية 

 املستدامة السبعة عرش التي نصت عليها األمم املتحدة

)اليونسكو( تراوحت بني العالية والعالية جًدا يف املتوسط 

العام، ومجيع عبارات املقياس، إذ بلغ املتوسط 

 (.4.2ايب)احلس

تعزى هذه النتيجة إىل التجارب الناجحة عىل مستوى 

العامل التي سمعوا عنها أو شاهدوها عرب وسائل التواصل 

االجتامعي أو وسائل اإلعالم املختلفة، كالدور الذي لعبته 

روسيا يف كأس العامل يف رفع اقتصاد الدولة، واملباريات التي 

تحدة اإلنامئي، بمساعدة تم إقامتها بدعم من برنامج األمم امل

سفراء النوايا احلسنة أمثال الفرنيس زين الدين زيدان، 

والربازييل رونالدو دلياًل واضًحا عىل الدور الريادي للرياضة، 

( 4مجع منها ما يقارب ) 2003( مباراة منذ 12حيث أقيمت )

مليون دوالر، استغلت يف مشاريع مكافحة الفقر يف أفريقيا 

ن دور األندية الرياضية قد سامهت يف حتقيق وآسيا،  كام أ

أهداف التنمية املستدامة من خالل؛ ما تنظمه من فعاليات 

تسهم يف تعزيز الوعي أو احلمالت التي هتدف إىل محاية البيئة، 

ناهيك عن  دور األنشطة الرياضية يف تطوير القطاع السياحي 

من فنادق وسيارات أجرة وخدمات، وتوفري فرص عمل، 

طوير البنية التحتية، إضافة ملا يقوم به املتطوعني من الالعبني وت

كتأسيس مجعيات خريية ملساعدة األرس الفقرية التي تعاين من 

الفقر واملجاعات واملسامهة يف نرش الوعي بالبيئة من خالل 

مسابقات اجلري  واملاراثون. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج عدد 

أجريت عىل مستوى املنظامت من الدراسات واألبحاث التي 

 (،2017، ومنظمة الصحة العاملية، 2017)البنك الدويل، 

أو عىل مستوى األفراد كنتائج دراسات كل من  )كاشف  

( التي كشفتا عن دور 2007؛ السايح،2013وآخرون،

ممارسة األنشطة الرياضية يف تنمية اجلانب النفيس واجلسدي 
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التي أظهرت عن  (،2013ونتائج دراسة )قاسم، والصحي،

الدور الريايض للدول يف تفعيل سياستها الداخلية واخلارجية، 

وحتقيق مصاحلها مع الدول املجاورة، ونتائج دراسة )فالح 

(، التي كشفت عن الدور الريادي للرياضة 201ومعزيز،

كوسيلة إشهار للمؤسسات االقتصادية، ودورها يف تنمية 

(، التي 2014اسة )حممد،القيم املرتبطة باإلنتاج،ونتيجة در

كشفت عن دور الرياضة املدرسية يف تعديل سلوك الطلبة، 

 وإكساهبم الصفات االجتامعية.

ما التحديات التي  النتائج املرتبطة بالسؤال الثالث ونصه:

حتول دون مسامهة دور الرياضة يف حتقيق أهداف التنمية 

ين؟ ( من وجهة نظر أفراد املجتمع الُعام2030املستدامة )

ولإلجابة عن السؤال تم استخدام املتوسطات احلسابية 

واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد العينة كام يوضحها 

 (.7جدول )

 

املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات العينة .  ( 7جدول)

حول التحديات التي حتول دون إبراز دور الرياضة يف حتقيق 

 .( 2030املستدامة ) أهداف التنمية

 التحديات
املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

ضعف السياسيات التي هتدف إىل متكني 

 مشاركة املرأة يف الرياضة. 
4,31 0,800 

 0,661 4,31 نقص البنية التحية للمنشآت الرياضية. 

قلة الوعي بأمهية الرياضة ودورها يف حتقيق 

 متطلبات التنمية املستدامة. 
4,26 0,663 

تذبذب املستوى االقتصادي حيول دون 

 االهتامم بدور الرياضة يف التنمية. 
4,26 0,798 

العادات والتقاليد التي قد تعوق من مشاركة 

–بعض الفئات يف ممارسة الرياضة )النساء 

 (.املسنني

4,14 0,833 

قلة الربامج الرياضية التي تبث من خالل 

 وسائل اإلعالم املختلفة. 
4,11 0,860 

 

 

  ( 7جدول)تابع 

 التحديات
املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

نقص التمويل الالزم لتعزيز األنشطة 

 الرياضية. 
4,08 0,805 

 0,766 4,07 قلة املرافق املالئمة ملامرسة الرياضة. 

الرتكيز عىل أنشطة رياضية حمددة تناسب 

 فئات معينة من املجتمع.
4,03 0,826 

ل حقوق الرياضيني أثناء تنقالهتم استغال

 من ناٍد آلخر.
4,03 0,800 

النزاعات السياسية أو الثقافية داخل/بني 

 الدول. 
3,89 0,721 

 0,535 4,08 العام 

 

تشري النتائج أن أفراد املجتمع العامين يعتقدون بدرجة 

مرتفعة بوجود حتديات للرياضة حتول دون إسهامها يف حتقيق 

ة املستدامة، ويرون أن النزاعات السياسية أو أهداف التنمي

الثقافية بني الدول تشكل حتدي كبري، باإلضافة إىل نقص 

التمويل الالزم لتعزيز األنشطة الرياضية قلة املرافق املالئمة 

 ملامرسة الرياضة.

وتعزى هذه التحديات إىل قلة وعي األفراد بدور الرياضة؛ 

كهواية، وليس من أجل  حيث أن الكثريون يامرسون الرياضة

التنمية املستدامة، كام أن اقتصار املرافق الرياضية عىل  نشاط 

معني أسهم يف خلق حتديات يف ممارسة األنشطة األخرى، 

إضافة إىل قلة الربامج اخلاصة للتدريب أو التثقيف ، ومعظم 

وتتفق هذه النتيجة مع ما  .الربامج تتمثل يف نقل املباريات

ائج بعض الدراسات كدراسات ) أبو عاشور أشارت إلية نت

(،حيث أشارت إىل 2010؛ حممود وعيل،2016وعبيدات،

بعض التحديات التي حتد من دور الرياضة يف حتقيق أهداف 

التنمية املستدامة منها: نقص البنية التحتية ملامرسة الرياضة 

املدرسية، وقلة الوعي بأمهية الرياضة،باإلضافة إىل الرتكيز عىل 

 ع معني من األنشطة الرياضية.نو
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هل ختتلف  النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع ونصه:

تصورات أفراد املجتمع الُعامين حول دور الرياضة يف حتقيق 

؟ االجتامعي( باختالف النوع 2030أهداف التنمية املستدامة )

ولإلجابة عن السؤال تم استخدام املتوسطات احلسابية 

وقيمة )ت( الستجابات أفراد العينة،  واالنحرافات املعيارية

 (.8كام يوضحها اجلدول)

 

دامة املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية وقيمة )ت( الختالف استجابات أفراد العينة حول دور الرياضة يف حتقيق أهداف التنمية املست .(8جدول)

 .باختالف النوع االجتامعي

 مستوى الداللة درجة احلرية  قيمة ت االنحراف املعياري سايب احل املتوسط النوع  حماور االستبانة

االطالع عىل 

موضوعات التنمية 

 املستدامة

 1,708 0,498 0,56 ذكر    

305 0,089 

 1,709 0,477 0,65 أنثى    

املعرفة بمفهوم 

 التنمية املستدامة

 0,729 0,882 3,60 ذكر     

305 0,466 

 0,730 0,778 3,67 أنثى    

دور الرياضة يف 

حتقيق أهداف 

 التنمية املستدامة 

 3,561 0,410 4,3 ذكر     

305 0,000* 

 3.562 .366 4.1 أنثى     

التحديات التي 

حتول دون مسامهة 

الرياضة يف حتقيق 

التنمية  أهداف

 املستدامة 

 .368 .574    4.1 ذكر     

305 
713. 

 

 .368 .495 4.0 أنثى    

 

تشري النتائج إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 

الذكور واإلناث يف حماور االستبانة ماعدا يف حمور دور 

الرياضة يف  حتقيق أهداف التنمية املستدامة، فالذكور أظهروا 

بدرجة مرتفعة من االعتقاد بالدور الذي تقوم به األنشطة 

 ية املستدامة.الرياضية املختلفة يف حتقيق أهداف التنم

وتعزى هذه النتيجة إىل اهتامم الذكور بالرياضة وأنشطتها 

املختلفة أكثر عن اإلناث، وتتفق هذه النتيجة مع ما كشفه تقرير 

برنامج األمم املتحدة اإلنامئي )اجلمعية العامة لألمم 

( من أن تعزيز مشاركة النساء يف الرياضة ال يزال 2015املتحدة،

ميم الرياضة كأداة لتعزيز حقوق اإلنسان؛ يشكل حتدي أمام تع

حيث منعت النساء  يف بعض الدول من مزاولة النشاط الريايض، 

إضافة إىل الصعوبات التي تواجههن للوصول إىل املنافسات، 

وتتفق هذه الدراسة أيًضا مع نتائج دراسة  احلجاز وبن 

(، والتي كشفت عن بعض األسباب التي تقف 2002سعيد)
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ام مشاركة الطالبات يف األنشطة الرياضية منها: عدم توافر عائًقا أم

املالعب والتجهيزات الرياضية، كام أن العادات والتقاليد تشكل 

عائًقا آخرا، حيث اعتربت مشاركتهن يف األنشطة الرياضية 

 %( كام يراها أفراد املجتمع.83.9مشاركة سلبية ما يقارب)
 

  التوصيات

  وفقا لنتائج الدراسة 

مج األنشطة الرياضة املختلفة يف خمتلف أهداف د  -1

 التنمية املستدامة التي تسعى سلطنة ُعامن إىل حتقيقها.

الرتكيز عىل كافة األنشطة الرياضية وعدم اقتصارها  -2

 عىل أنشطة حمددة.

العمل عىل تطوير البنية التحتية للمنشأة الرياضية يف  -3

 كافة حمافظات السلطنة.

خمتلف األنشطة الرياضية ،   تعزيز مشاركة املرأة يف -4

 والعمل عىل توفري متطلبات ذلك.

توفري الدعم املايل الذي ُيمكن كافة املؤسسات  -5

الرياضية من تنظيم الفعاليات واألنشطة املختلفة التي متكنها 

 من حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

تعزيز الوعي بدور الرياضة يف حتقيق أهداف التنمية  -6

 رشائح املجتمع. املستدامة لكافة

تشجيع املؤسسات املختلفة عىل تبني ودعم  -7

الفعاليات الرياضية املختلفة لتعزيز مسامهة الرياضة يف حتقيق 

 أهداف التنمية املستدامة.

ختصيص برامج إعالمية توعوية حول دور الرياضة  -8

 يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
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مستوى النشاط البدين لدي الطالب من ذوي اإلعاقة السمعية باملرحلة الثانوية يف مدنية الرياض باململكة 

 "دراسة حتليلية  "العربية السعودية 

 

 د. هشام عبد اهلل حممد الربيع 

 اخلاصة  أستاذ مساعد بمناهج وطرق تدريس الرتبية الرياضية املعدلة لذوي االحتياجات

 دسعو امللك جامعة – البدين والنشاط الرياضة علوم كلية مع متعاون _وزارة التعليم                
 

 (م26/3/2019م  ؛   وقبل للنرش يف 13/2/2019)قدم للنرش يف  

 

 .الثانوية املرحلة –اإلعاقة السمعية -مستوي النشاط البدين  الكلامت املفتاحية:

ارسة األنشطة املختلفة بالطرق الصحيحة الرتبوية تؤثر عىل الفرد وتكسبه اجتاهات إن مم :الدراسةملخص 

وقيام سليمة جتعله يتواءم مع نفسه ومع أفراد املجتمع الذي يعيش فيه وتعاين املجتمعات بصفة عامة والعربية 

حيث التقليل بشكل خاص من قصور يف نظرهتا نحو األفراد ذوي االحتياجات اخلاصة ، بام يف ذلك الصم 

من قدراهتم البدنية تعد من أبرز املشاكل التي تواجههم ، و هيدف البحث إىل حتليل مستوي النشاط البدين 

لدي الطالب من ذوي اإلعاقة السمعية ، يشمل جمتمع الدراسة عىل الطالب من ذوي اإلعاقة السمعية 

هــ حيث بلغ العدد 1439ة للعام الدرايس باملرحلة الثانوية يف مدنية الرياض باململكة العربية السعودي

( طالب ، وتم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية ملجتمع البحث حيث تم  تقسيمهم اىل عينة 56االمجايل )

( طالب وذلك بتطبيق آداه 36( طالب وعينة أساسية للبحث وبلغ عددها )20استطالعية بلغ عددها )

ه ،استخدم الباحث املنهج الوصفي 9/8/1439ه حتي 17/5/1439البحث عليهم خالل الفرتة من 

ملالءمته لتحقيق هدف البحث وطبيعة إجراءاته عن طريق وصف ما هو كائن وحتليله واستخالص احلقائق 

من خالل استبانة قياس مستوى النشاط البدين لقياس مستوى النشاط البدين لعينة الدراسة ، وتوصلت 

صور يف عدد مرات املامرسة الرياضية املنتظمة من قبل عينة البحث عىل ممارسة نتائج الدراسة اىل أنه يوجد ق

االنشطة الرياضية ، إهتامم عينة البحث عىل ممارسة االنشطة اجلامعية أكثر من االنشطة الفردية ، لدي عينة 

 .البحث وعي بأن اهلدف من ممارسة الرياضة هو من أجل الصحة

 

  

 (هـ1442/م2021، جامعة امللك سعود، الرياض )179 -165، ص ص 2ع، 5م، علوم الرياضة والرتبية البدنيةجملة 

 



   جملة علوم الرياضة والرتبية البدنية                                                                                       166

 

  

 

Physical activity level of students with hearing impairment in high schools 
Riyadh, Saudi Arabia (Analytic study) 

 
Professor Hesham Abdullah Al Rubei  

Assistant professor in physical education curriculum for students with special needs 
Ministry of education and synergistic in sports since collage in King Saud University 

 
 (Received 13/2/2019 ; Accepted for publication 26/3/2019) 

 
 

Keywords: physical activity level - hearing impairment – high school       

Abstract: The exercising different activates in the right pedagogical way can positively effect 
individuals and provide them with sound values thus fitting as members of the community. 
communities in general and Arabs in particular have myopic view of special needs, including those 
with hearing impermanent. For them, one of the most difficult problems underestimating their 
physical abilities. The objective of this research is to analyze the physical activity in students with 
hearing impairment. The study population were 56 students from high school with hearing 
impairment. It was conducted in Riyadh for the academic year 2018. The 56 students were divided 
into two samplings, 20 of them were surveyed and the other 36 were a main sample of the research in 
which the search tool was applied to them during the period from 3 Feb 2018 to 25 Apr 2018. The 
researcher used the description methodology to achieve the objective of this study and its procedure 
through describing what is going and analyzing it to draw out facts through identifying the 
measurement of physical activity. The research have shown lack in performing regular exercises for 
the study population and the interest to perform group activities rather than individual. The study 
population have an awareness that exercise is done for health reasons. 
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  الدراسة  مقدمة

ن ممارسة األنشطة املختلفة بالطرق الصحيحة ال شك أ

الرتبوية تؤثر عىل الفرد وتكسبه اجتاهات وقيام سليمة جتعله 

يتواءم مع نفسه ومع أفراد املجتمع الذي يعيش فيه حيث 

تلعب االنشطة املتنوعة دورًا هامًا يف تنمية نواحي النقص لدي 

انب من األفراد، فاذا فقد االنسان قدرته عىل التمتع بأي ج

جوانب احلياة فإن هذه األنشطة ومنها األنشطة الرتوحيية 

تعوضه من خالل شعوره بإمكاناته أثناء املامرسة، بل جتعله 

يتفوق ويظهر براعة تصل إىل حبه للحياة بصفة عامة وللحياة 

االجتامعية بصفة خاصة. كام أن هذه األنشطة تساعد املعاقني 

اة وأعبائها وتصل هبم إىل سمعيًا عىل التخلص من ضغوط احلي

التعايش السوي مع أنفسهم ومع أفراد املجتمع الذي يعيشون 

 فيه.

ولقد زاد االهتامم بفئات املعاقني سمعيًا سواء يف اململكة 

العربية السعودية أو يف العامل وبالتحديد يف أعقاب احلربني 

العامليتني األوىل والثانية أو كنتيجة للحوادث أو األسباب 

ية، كل هذه األسباب جعلت املجتمعات املتحرضة تنظر خلق

إليهم نظرة أكثر تفاؤالً مما كانت عليه يف املايض بل أن األمم 

املتحدة أقرت حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة كام خصصت 

 (.1981هلم عامًا دوليًا )

حيث  "االعاقات السمعية  "ومن اإلعاقات الشائعة 

هامًا يف وصف الكلامت واملفاهيم تلعب فيها لغة اإلشارة دورًا 

 واألفكار.

هي لغة وصفية  "  sign language"وتعترب لغة اإلشارة 

عبارة عن نظام من الرموز اليدوية لوصف الكلامت واملفاهيم 

واألفكار، وتعترب وسيلة للتواصل مع األفراد من ذوي اإلعاقة 

عن السمعية ، هتدف مبارشة إيل إكساهبم املهارات التواصلية 

خالل اإلشارات واحلركات  طريق حاسة اإلبصار ، وذلك من

 اليدوية كام إن سيكولوجية الفرد

الفرد األصم هي عامل خال من األصوات التي تدفعه 

للشعور واإلحساس بام يراه ويلمسه لذا يشعر كأنه غريب 

يعيش يف عامل غريب ال صله تربطه بالتفاعل بام حوله فاألصم 

 والعقلية خلصائص االنفعاليةيتميز بمجموعة من ا

واالجتامعية ولكي يمكن فهم األصم جيب التطرق 

الصمم من حيث القدرات العقلية والتحصيل  ةلسيكولوجي

 (2012سيد،)الدرايس، وسامت الشخصية. 

فاملعاق سمعيا )األصم( سواء كانت إعاقته وراثية أو 

 إال مواطن له شخصيته وكيانه، وله كافة ونتيجة حادث ما ه

 مزايا وحقوق املواطن السوي. 

وعليه مثل واجباته ولذلك جيب أن ننظر إليه بموضوعية 

وأن يكون التعامل معه كمعاملته للسوي مع توفري وسيلة 

األداء بام يتمشى مع قدراته، ومراعاة عدم إشعاره بعطف 

وإشفاق حتى نبعث يف نفسه الثقة ونستثري مواهبه الكامنة 

 ينفسيه سليمة. فاملعاق طاقة ال ينبغ ونجعله يتعايش يف بيئة

التغايض عنها أو تعطيلها حتى يمكن استغالهلا واالستفادة 

منها يف شتي املجاالت وذلك باتباع األسلوب العلمي 

 والتعامل السليم.

وقد اقرتن استهالل عرص املعرفة بحركة نشطة إلدراك 

حاجات املعاقني سمعيًا من تعليم وتأهيل ملساعدهتم عىل 

زاولة حياة طبيعية أسوة بغريهم من الناس ممن عافاهم اهلل يف م

سمعهم وبرصهم ويف بدهنم حتى يسامهوا يف خدمة املجتمع 

بصورة فعالة بدالً من أن يشكلوا محاًل علية وعىل ذوهيم الذين 

يبذلون قصارى جهدهم يف تعويضهم عام افتقدوا من حواس 

هبم من عراقيل السمع واملقدرة عىل التفاعل مع ما حييط 

 (2010،عبيداليويبومعوقات. )

عناية وزارة التعليم واهتاممات املجتمع  تومن هنا ازداد

السعودي خالل العقدين األخريين بتوفري الرعاية الالزمة 

للصم، وإعطاء  املعاق احلق يف العالج والتأهيل وحقه يف 
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احلياة الكريمة وبدأت مع تلك الترشيعات تلتفت الدول 

ة إيل تلك الرشحية من األفراد ذوى االحتياجات املتحرض

اخلاصة ووضع الربامج اخلاصة لرعايتهم وتوفري الكوادر 

والرتبوية التي تساهم يف إنجاح تلك الربامج التي كانت  ةالفني

ختتلف باختالف اإلعاقات التي يعاين منها اإلنسان املعاق. 

 (2010بطرس،)

 تعميق مدارك الفرد ويلعب النشاط البدين دورًا حيويًا يف

األصم حيث خيرج من عامله املعزول املحدود إىل عامل أرحب 

وأوسع فهي تتيح له فرصة التكيف مع اآلخرين وبالتايل مع 

البيئة واملجتمع وتنمي فيه روح املسئولية اجلامعية واالعتامد 

عىل النفس وتزيد من اكتسابه للمهارات املختلفة بكفاءة 

ولن يكتسب  نفسه وتدعم ثقته بذاته. وتبعث الطمأنينة يف

األصم كل هذه الصفات احلميدة ملجرد أنه اشرتك يف أنشطة 

ما، بينام قد يتحقق ذلك عندما يصمم له برنامج عىل أسلوب 

 علمي حيقق األهداف التي وضع من أجلها.
 

  مشكلة الدراسة

بصفة عامة والعربية بشكل خاص من  تتعاين املجتمعا

نحو األفراد ذوي االحتياجات اخلاصة ، بام يف قصور يف نظرهتا 

ذلك الصم حيث التقليل من قدراهتم البدنية تعد من أبرز 

املشاكل التي تواجههم ، وبام أن املجتمع مازال قارصًا جتاه 

ذوى االحتياجات اخلاصة رغم التقدم العلمي الذي وصل 

من إليه عاملنا اليوم إال إن الطفل األصم يميل إيل االنسحاب 

املجتمع ، وهلذا فهو غري ناضج اجتامعيًا بدرجة كافية حيث 

يتعرض األصم ملشكالت اجتامعية بسبب ميله نحو السلوك 

العدواين كام يميل األصم إيل اإلشباع املبارش حلاجاته وعدم 

 حتمله املسئولية .

للشخصية ومقياس  "روجرز"وقد أظهرت نتائج اختبار 

للنضج االجتامعي،  "تيالندفا"للشخصية واختبار  "بروان"

ان التكيف االجتامعي لدي الصم غري واضح ألهنم غري 

ناضجني اجتامعيًا بسبب عجزهم من التفاعل مع املجتمع. 

 (2000متويل،)

مما أستدعى الباحث للقيام هبذا البحث للقيام عىل مستوى 

النشاط البدين لدي الطالب من ذوي اإلعاقة السمعية 

يف مدنية الرياض باململكة العربية السعودية باملرحلة الثانوية 

هبدف حتديد نقاط القوة واالستفادة منها ونقاط الضعف 

 والعمل عىل وضع حلول هلا وتالفيها.
 

  أمهية الدراسة

يعترب البحث احلايل حماولة من الباحث ملساعدة هذه الفئة 

بقدر املستطاع وفقا لألسلوب العلمي الذي يعتمد عىل حتديد 

وإجياد احلل وتطبيقه ومناقشة نتائجه، فال غرو أن نطلب  اخللل

من جمتمعنا توفري السعادة واهلناء هلذه الفئة، فهم اشد احتياجًا 

من األسوياء للرعاية والتي متتد طوال حياهتم حتى يتوفاهم 

اهلل فال يصيبنا امللل أو الضجر وحتى ال نعانى من عقدة الذنب 

م وإضفاء االبتسامة عىل لعدم تقديمنا يد املساعدة هل

 وجوههم.

قد يثري جماال لبحوث مستقبلية للدمج بني األسوياء 

وغريهم من ذوى االحتياجات اخلاصة ، وىف اهليئات 

واملؤسسات اخلاصة بالصم وبالتايل تسعى إىل دمج هذه الفئة 

 مع األسوياء .

 

  أهداف الدراسة

هيدف البحث إىل حتليل مستوى النشاط البدين لدي 

لطالب من ذوي اإلعاقة السمعية باملرحلة الثانوية يف مدنية ا

 الرياض باململكة العربية السعودية.

 

  تساؤالت الدراسة

هل يوجد قصور يف عدد مرات املامرسة الرياضية املنتظمة 

 لدى الطالب من ذوي اإلعاقة السمعية.
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هل االهتامم منصب عىل ممارسة االنشطة اجلامعية أكثر من 

 الفردية لدى الطالب من ذوي اإلعاقة السمعية.االنشطة 

هل لدى الطالب من ذوي اإلعاقة السمعية وعي بمامرسة 

 الرياضة من أجل الصحة.

 

  مصطلحات الدراسة

 Hearing Impairmentإعاقة السمع 

هي مستويات متفاوتة من الضعف السمعي ترتاوح بني  "

ضعف سمعي بسيط وضعف سمعي شديد جدًا ويعتمد عىل 

مدى تأثري الفقدان السمعي عىل إدراك وفهم اللغة املنطوقة 

فكل شخص ال يسمع األصوات كام يسمعها اآلخرون يعاين 

 .(2010الفايز،)من إعاقة سمعية. 

 

 Handicapped  Hearing  املعاق سمعيا  

هو الشخص الذي لديه عجز جزئي أو كيل فالطفل "

السمعية يف األصم كليًا هو ذلك الطفل الذي فقد مقدرته 

السنوات الثالث األوىل من عمره ولذلك مل يستطع اكتساب 

اللغة، ويطلق عليه األصم األبكم، أما الطفل األصم جزئيًا 

فهو الطفل الذي فقد جزءًا من مقدرته السمعية ومن ثم فهو 

 (2010)بطرس، يسمع عند درجة معينة

 

  الدراسات املرتبطة

شكالت تدريس م "( بعنوان 2002) النرباويدراسة 

، وقد  "الرتبية الرياضية للصم والبكم باملرحلة االبتدائية 

هدفت إىل التعرف عىل املشكالت التي تعوق تدريس الرتبية 

الرياضية للصم والبكم من وجهات نظر املسئولني والقائمني 

عىل العملية التعليمية للصم والبكم ، أيضا التعرف عيل 

عض املشكالت للمسامهة يف املقرتحات واملساعدات يف حل ب

نجاح تدريس الرتبية الرياضية للصم والبكم باملرحلة 

حيث  ىاالبتدائية ، وقد استخدم الباحث املنهج الو صف

مسؤول قائم  30فردا كاآليت :  580اشتملت عينة البحث عىل 

معلم تربيه رياضية  30عىل العملية التعليمية للصم والبكم و

وتلميذة أصم وأبكم من  تلميذ 300بمدارس األمل و

إداري من مديرين ونظار  45مدارس األمل للصم والبكم و

ووكالء مرشفني قائمني عىل إدارة مدارس األمل للصم 

وىل أمر من تالميذ يف مدارس األمل ، وقد  175والبكم و

استخدم الباحث أدوات جلمع البيانات وهى السجالت 

يف قطاع الرتبية الرسمية بمدارس األمل واملقابلة الشخصية 

اخلاصة وتصميم استامرات استبيان لتحديد املشكالت وقد 

 توصل الباحث إىل االستنتاجات التالية :

مشكالت خاصة بتدريس الرتبية الرياضية للصم والبكم 

للمرحلة االبتدائية حيث أن الزمن املحدد لرشح املهارات 

 احلركية غري كايف. 

س الصم والبكم يف مدار تمشكالت خاصة باإلمكانيا

 متمثلة بعدم توفر خمزن لألجهزة واألدوات.

بناء منهج للرتبية  "( بعنوان 2000دراسة متويل )

، وقد هدفت  "الرياضية للصم والبكم يف املرحلة االبتدائية 

الدراسة إىل وضع منهج مقرتح للرتبية الرياضية لتالميذ 

سمية املرحلة االبتدائية للصم والبكم يف ضوء اخلصائص اجل

والصفات والسامت النفسية هلذه الفئة وقد استخدمت الباحثة 

 30وقد اشتملت العينة عىل  والو صفىاملنهجني التجريبي 

تلميذًا وتلميذة باألسلوب العشوائي الطبقي من بني تالميذ 

وتلميذات الصف السابع االبتدائي بمدارس األمل والبالغ 

ت الباحثة أدوات تلميذًا وتلميذة وقد استخدم 148عددهم 

واملالحظات  ةمجع البيانات و هي  كاآليت: املقابلة الشخصي

العلمية واالستبيانات  واإلجراءات اإلدارية والتنظيمية ، وقد 

توصلت الباحثة اىل االستنتاجات التالية : موافقة فئة عينة 

اخلرباء عىل مجيع املعايري التي  تضمنها االستبيان والبالغ 
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ر كرشوط جيب مراعاهتا يف أهداف املنهج معيا 17عددها 

 املقرتح لتالميذ الصم والبكم للمرحلة االبتدائية .

( بعنوان 1997) Hawkins et.alدراسة هاوكنز وآخرون 

 "تعليم االطفال الصم وضعاف السمع مهارات االتصال "

وهدفت الدراسة اىل تعليم االطفال الصم مهارات االتصال 

اليدوي، واالتصال الشخيص،  تصالواال واختاذ القرارات  

وذلك عن طريق وضع دليل لالتصال بالطفل املعاق سواء 

وذلك لالستفادة منه يف التعرف ) كتايب –سمعي  –شفوي )

عىل ما يفكر به الطفل األصم، ومساعدة اآلباء واملعلمني يف 

التخاطب مع الطفل األصم عن طريق أنامط خمتلفة من 

ستخدام جمموعة من األسئلة مهارات االتصال وقد تم ا

 املجهزة بأنواع االتصال املختلفة.

 "( بعنوان 1991) Russellدراسة راسيل جون دبليو 

وقد  "حتسني مهارات طالب الكشافة الصم من خالل الفيديو 

هدفت الدراسة إىل االستفادة من التكنولوجيا احلديثة يف تعليم 

صمِّ لل ماريالطالب الصم، وقد متت الدراسة بمدرسة 

بنيويورك، حيث تم تعليم الطالب الصم من خالل استخدام 

الفيديو، وقد أكدت الدراسة عىل أمهية توافر األجهزة املساعدة 

 يف تعليم الطالب.

الكشافة  "( بعنوان 1990) Johnsonدراسة جونسون 

وهدفت الدراسة اىل مساعدة قادة الكشافة عن طريق  "للصم 

سنوات  8األصم من سن  وضع وحدات تعليمية للطفل

وحتى سن الشباب، وحتديد طرق التعليم املختلفة التي تساعد 

يف حتسني وفهم الطفل األصم، وقد أكد الباحث عىل أمهية 

مهارات الكشافة يف أهنا تساعد األطفال الصم يف تطوير 

مهاراهتم االجتامعية، والنفسية، وقدرهتم يف االعتامد عىل 

نشطة املختلفة التي تتم يف اخلالء وذلك من خالل األ النفس

وىف اهلواء الطلق وتأثريها املبارش يف زيادة حتسن مهارات 

 الطفل األصم.
 

  إجراءات الدراسة

  منهج الدراسة

استخدم الباحث املنهج الوصفي ملالءمته لتحقيق هدف 

البحث وطبيعة إجراءاته عن طريق وصف ما هو كائن وحتليله 

 واستخالص احلقائق.

 

  مع وعينة الدراسةجمت

الطالب من ذوي اإلعاقة عىل  يشمل جمتمع الدراسة

السمعية باملرحلة الثانوية يف مدنية الرياض باململكة العربية 

هــ حيث بلغ العدد االمجايل 1439للعام الدرايس السعودية 

طالب، وتم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية ( 56)

ىل عينة استطالعية بلغ للمجتمع البحث حيث تم تقسيمهم إ

( 36( طالب وعينة أساسية للبحث وبلغ عددها)20عددها )

طالب وذلك بتطبيق آداه البحث عليهم خالل الفرتة من 

 ـ.ه9/8/1439ه حتى 17/5/1439

 

  مجع البياناتأدوات 

  استامرة االستبيان

تم استخدام استبانة قياس مستوى النشاط البدين لقياس 

 لعينة الدراسة، ورأي اخلرباء ليجيب مستوى النشاط البدين

 ( 291-279( )1عليها أفراد عينة البحث )مرفق

وقام الباحث باالطالع عىل املراجع العلمية يف جمال 

، ووفقًا ملا أظهرته نتائج الدراسات "الصم"اإلعاقة السمعية 

والبحوث املرتبطة وأيضا من خالل املقابالت الشخصية مع 

 املتخصصني.اخلرباء من األساتذة 

 

  املقياسصدق 

للتحقق من صدق املقياس، قام الباحث باإلجراءات 

 التالية:



   171   ...                               مستوى النشاط البدين لدي الطالب من ذوي اإلعاقة السمعية باملرحلة الثانوية يف مدنية الرياض 

 

  للمقياسالظاهري  : الصدقأوال  

( بعرض املقياس Validityالصدق الظاهري ) تم حساب

( عىل عدد من اخلرباء يف علم 1بصورته األولية )ملحق رقم 

 وقد طلب من كل حمكم حتديد وضوح كل الريايض،النفس 

فقرة )واضحة، غري واضحة( ومالءمتها للقياس بوجه عام، 

وقد طلب من كل حمكم كذلك، حذف أو إضافة فقرات 

واعترب  املقياس،أخرى إذا رأى أن ثمة فقرات مل ترد يف 

%(  70ق أكثر من )االباحث حصول الفقرة عىل نسبة اتف

 صاحلة لتكون من ضمن فقرات املقياس.

 

 الثبات: ثانيا:

لثبات باستخدام طريقة التطبيق وإعادة تم حساب ا

التطبيق عىل عينة استطالعية من جمتمع البحث ومن خارج 

طالب وبفاصل زمني أسبوع وقد  20عينة البحث بلغ قوامها 

وهي دالة  0.912بلغ معامل االرتباط بني التطبيقيني 

مما يدل عىل ان االستامرة  0.05احصائيا عند مستوي داللة 

 ة من الثبات.عىل درجة مقبول

 

  عرض النتائج

 .مما يدل عىل ان االستامرة عىل درجة مقبولة من الثبات

( مدة املامرسة رياضة امليش بانتظام 1يتضح من جدول )

 جاء اختيار ثالث مرات فأكثر يف الرتتيب األول.
 

 

رة يف األسبوع متارس بانتظام رياضة امليش؟كم مالتكرارات والنسب املئوية الستجابات عينة البحث عىل التساؤل االول  . (1جدول )

 ست مرات مخس مرات أربع مرات ثالث مرات مرتان مرة واحدة ءال يش العبارة
سبع مرات 

 فأكثر

كم مرة يف األسبوع 

متارس بانتظام رياضة 

 امليش؟

 

 )*(% ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

6 10.9 9 16.4 8 14.5 10 18.2 5 9.1 8 14.5 5 9.1 4 7.3 

 ( مدة املامرسة رياضة امليش بانتظام جاء اختيار ثالث مرات فأكثر يف الرتتيب األول.1يتضح من جدول ))*( 
 

 الثاين يف حالة ممارستك للميش بانتظام، ماهي طبيعته؟ عىل التساؤل ثالتكرارات والنسب املئوية الستجابات عينة البح .(2جدول )

 ءميش بطي العبارة
ميش معتدل 

 رسعةال
 ميش رسيع

 يف حالة ممارستك للميش بانتظام، ماهي طبيعته؟
 % ك % ك % ك

18 32.7 25 45.5 12 21.8 

 األول.امليش معتدل الرسعة جاء يف الرتتيب  ( أن2يتضح من جدول ))*( 
 

 لميش بانتظام، كم تستغرق من الوقت يف كل مرة؟يف حالة ممارستك ل( التكرارات والنسب املئوية الستجابات عينة البحث عىل التساؤل الثالث 3جدول )

 ساعة ق45 ق30 ق20 ق20أقل من  العبارة
ساعة 

 ونصف

ساعتان 

 فأكثر

يف حالة ممارستك للميش 

بانتظام، كم تستغرق من 

 الوقت يف كل مرة؟

 )*(% ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

15 27.3 3 5.5 9 16.4 6 10.9 14 25.5 4 7.3 4 7.3 

 ق هو الوقت املستغرق يف املامرسة وجاء يف الرتتيب األول. 15( أن 3من جدول )يتضح )*( 
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 سواء يف املدرسة أو املنزل أو معا؟ بصعود الدرجكم مرة يف اليوم تقوم التكرارات والنسب املئوية الستجابات عينة البحث عىل التساؤل الرابع  .(4جدول )

 فأكثر 9 8-7 6-5 4-3 مرة ايل مرتني ءال يش العبارة

كم مرة يف اليوم تقوم بصعود الدرج 

  سواء يف املدرسة أو املنزل أو معا؟

 )*(% ك % ك % ك % ك % ك % ك

12 21.8 23 41.8 10 18.2 3 5.5 3 5.5 4 7.3 

 األول. الرتتيب يفالدرج وجاء من ( أن مرة أو مرتني هو عدد مرات الصعود والنزول 4يتضح من جدول ))*( 

 

 كم مرة يف األسبوع متارس بانتظام رياضة اهلرولة أو اجلري أو كالمها؟لتكرارات والنسب املئوية الستجابات عينة البحث عىل التساؤل اخلامس ( ا5جدول )

 ست مرات مخس مرات أربع مرات ثالث مرات مرتان مرة واحدة ءال يش العبارة
سبع مرات 

 فأكثر

كم مرة يف األسبوع 

متارس بانتظام رياضة 

 ؟امليش

 )*(% ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

10 18.2 24 43.6 4 7.3 5 9.1 3 5.5 2 3.6 3 5.5 4 7.3 

 ( ان مرة واحدة عدد مرات املامرسة اسبوعيا وجاء يف الرتتيب األول.5يتضح من جدول ))*( 

 

 يف حالة ممارستك للهرولة أو اجلري بانتظام، كم تستغرق من الوقت كل مرة؟التكرارات والنسب املئوية الستجابات عينة البحث عىل التساؤل السادس  .(6جدول )

 ساعة ق45 ق30 ق20 ق20أقل من  العبارة
ساعة 

 ونصف

ساعتان 

 فأكثر

يف حالة ممارستك للهرولة أو 

اجلري بانتظام، كم تستغرق من 

 الوقت كل مرة؟

 )*(% ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

29 52.7 9 16.4 9 16.4 5 9.1 1 1.8 2 3.6 0 0 

 ق وقت ممارسة اجلري وجاء يف الرتتيب األول.20أقل من ( ان 6)*( يتضح من جدول )

 

العادية أو دراجة اجلهد املنزلية  بانتظام الدراجة األسبوع تستخدم كم مرة يفالتكرارات والنسب املئوية الستجابات عينة البحث عىل التساؤل السابع  .(7جدول )

 ؟أوكالمها

 مخس مرات أربع مرات ثالث مرات مرتان مرة واحدة ءال يش عبارةال
ست 

 مرات

سبع 

مرات 

 فأكثر

كم مرة يف األسبوع 

تستخدم بانتظام الدراجة 

العادية أو دراجة اجلهد 

 املنزلية أو كالمها؟

 )*(% ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

28 50.9 12 21.8 9 16.4 3 5.5 2 3.6 1 1.8 0 0 0 0 

 ( عدم استخدام الدراجة بانتظام جاء يف الرتتيب األول.7يتضح من جدول ) )*(

 

 يف حالة ممارستك للهرولة أو اجلري بانتظام، كم تستغرق من الوقت كل مرة؟التكرارات والنسب املئوية الستجابات عينة البحث عىل التساؤل الثامن  .(8جدول )

 صفساعة ون ساعة ق45 ق30 ق20 ق20أقل من  العبارة
ساعتان 

 فأكثر

يف حالة ممارستك للهرولة أو 

اجلري بانتظام، كم تستغرق من 

 الوقت كل مرة؟

 )*(% ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

30 54.5 11 20.0 6 10.9 3 5.5 1 1.8 52 3.6 2 3.6 

 ق وقت ممارسة اجلري وجاء يف الرتتيب األول.20أقل من ( أن 8)*( يتضح من جدول )
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 كم مرة يف األسبوع متارس السباحة بانتظام؟تكرارات والنسب املئوية الستجابات عينة البحث عىل التساؤل التاسع ال . (9جدول )

 ثالث مرات مرتان مرة واحدة ءال يش العبارة
أربع 

 مرات
 ست مرات مخس مرات

سبع مرات 

 فأكثر

كم مرة يف األسبوع 

متارس السباحة 

 بانتظام؟

 )*(% ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

16 29.1 20 36.4 5 9.1 5 9.1 0 0 0 0 7 12.7 2 3.6 

 ( أن مرة واحدة وقت ممارسة السباحة وجاء يف الرتتيب األول.9)*( يتضح من جدول )

 

 من الوقت يف كل مرة؟كم تستغرق  يف حالة ممارستك للسباحة بانتظام،التكرارات والنسب املئوية الستجابات عينة البحث عىل التساؤل العارش  .(10جدول )

 ساعة ق45 ق30 ق20 ق20أقل من  العبارة
ساعة 

 ونصف

ساعتان 

 فأكثر

يف حالة ممارستك للسباحة 

بانتظام، كم تستغرق من الوقت 

 يف كل مرة؟

 )*(% ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

20 36.4 7 12.7 13 23.6 6 10.9 5 9.1 1 1.8 3 5.5 

 ق وقت ممارسة السباحة وجاء يف الرتتيب األول.20( أن أقل من10)*( يتضح من جدول )

 

أنشطة رياضية معتدلة الشدة متارس بانتظام  م مرة يف األسبوعالتكرارات والنسب املئوية الستجابات عينة البحث عىل التساؤل احلادي عرش ك .(11جدول )

 .وغري جمهدة

 ست مرات مخس مرات أربع مرات ثالث مرات مرتان مرة واحدة ءال يش العبارة
سبع مرات 

 فأكثر

م مرة يف األسبوع ك

متارس بانتظام أنشطة 

رياضية معتدلة الشدة 

 وغري جمهدة بدنيا

 )*(% ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

24 43.6 17 30.9 4 7.3 3 5.5 1 1.8 1 1.8  3.6 3 5.5 

 ( عدم ممارسة أنشطة بانتظام وجاء يف الرتتيب األول.11يتضح من جدول )

 

الرياضات معتدلة الشدة بانتظام، كم تستغرق  يف حالة ممارستك تلكالتكرارات والنسب املئوية الستجابات عينة البحث عىل التساؤل الثاين عرش  .(12جدول )

 من الوقت يف كل مرة؟

 ساعة ق45 ق30 ق20 ق20أقل من  العبارة
ساعة 

 ونصف

ساعتان 

 فأكثر

يف حالة ممارستك تلك الرياضات 

الشدة بانتظام، كم تستغرق  معتدلة

 من الوقت يف كل مرة؟

 )*(% ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

25 45.5 8 14.5 6 10.9 10 18.2 2 3.6 0 0 4 7.3 

 ق وقت املامرسة بانتظام وجاء يف الرتتيب األول.20( أن أقل من12)*( يتضح من جدول )
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كم مرة يف األسبوع متارس بانتظام أنشطة رياضية مرتفعة الشدة عينة البحث عىل التساؤل الثالث عرش  التكرارات والنسب املئوية الستجابات . (13جدول )

 .وجمهدة بدنيا  

 ست مرات مخس مرات أربع مرات ثالث مرات مرتان مرة واحدة ءال يش العبارة
سبع مرات 

 فأكثر

كم مرة يف األسبوع 

متارس بانتظام أنشطة 

رياضية مرتفعة الشدة 

       بدنيا وجمهدة

 )*(% ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

20 36.3 16 29.1 6 10.9 3 5.5 4 7.3 2 3.6 2 3.6 2 3.6 

 ( أن عدم ممارسة انشطة مرتفعة الشدة بانتظام وجاء يف الرتتيب األول.13)*( يتضح من جدول )

 

يف حالة ممارستك تلك الرياضات مرتفعة الشدة بانتظام، كم تستغرق اؤل الرابع عرش التكرارات والنسب املئوية الستجابات عينة البحث عىل التس .(14جدول )

 من الوقت يف كل مرة؟

 ساعة ق45 ق30 ق20 ق20أقل من  العبارة
ساعة 

 ونصف

ساعتان 

 فأكثر

يف حالة ممارستك تلك الرياضات 

مرتفعة الشدة بانتظام، كم تستغرق 

 من الوقت يف كل مرة؟

 )*(% ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

23 41.8 6 10.9 7 12.7 14 25.5 2 3.6 1 1.8 2 3.6 

 ق وقت املامرسة بانتظام وجاء يف الرتتيب األول.20( أن أقل من14)*( يتضح من جدول )

 

 النفس.رياضات الدفاع عن كم مرة يف األسبوع متارس بانتظام التكرارات والنسب املئوية الستجابات عينة البحث عىل التساؤل اخلامس عرش  . (15جدول )

 ست مرات مخس مرات أربع مرات ثالث مرات مرتان مرة واحدة ءال يش العبارة

سبع 

مرات 

 فأكثر

كم مرة يف األسبوع متارس 

بانتظام رياضات الدفاع 

 عن النفس

 )*(% ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

37 67.3 3 5.5 4 7.3 5 9.1 2 3.6 2 3.6 2 3.6   

 ( أن عدم ممارسة أنشطة دفاع عن النفس وجاء يف الرتتيب األول.15من جدول ))*( يتضح 

 

الدفاع عن النفس بانتظام، كم  يف حالة ممارستك لرياضاتالتكرارات والنسب املئوية الستجابات عينة البحث عىل التساؤل السادس عرش . (16جدول )

 تستغرق من الوقت يف كل مرة؟

 ساعة ق45 ق30 ق20 ق20أقل من  العبارة
ساعة 

 ونصف

ساعتان 

 فأكثر

يف حالة ممارستك لرياضات الدفاع 

عن النفس بانتظام، كم تستغرق من 

 الوقت يف كل مرة؟

 )*(% ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

40 72.7 5 9.1 6 10.9 1 1.8 2 3.6 0 0 1 1.8 

 رتتيب األول.ق وقت املامرسة بانتظام وجاء يف ال20( أن أقل من16)*( يتضح من جدول )
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 .متارس بانتظام التدريب باألثقال كم مرة يف األسبوعالتكرارات والنسب املئوية الستجابات عينة البحث عىل التساؤل السابع عرش  .(17جدول )

 ثالث مرات مرتان مرة واحدة ءال يش العبارة
أربع 

 مرات
 ست مرات مخس مرات

سبع مرات 

 فأكثر

كم مرة يف األسبوع متارس 

 باألثقال.تظام التدريب بان

 )*(% ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

38 69.1 3 5.5 5 9.1 5 9.1 0 0 0 0 0 0 4 7.3 

 ( أن عدم ممارسة انشطة التدريب بانتظام وجاء يف الرتتيب األول.17)*( يتضح من جدول )

 

باألثقال أو بناء األجسام بانتظام، كم من  يف حالة ممارستك التدريبالثامن عرش التكرارات والنسب املئوية الستجابات عينة البحث عىل التساؤل  .(18جدول )

 الوقت تستغرق يف كل مرة؟

 ساعة ق45 ق30 ق20 ق20أقل من  العبارة
ساعة 

 ونصف

ساعتان 

 فأكثر

يف حالة ممارستك التدريب باألثقال 

أو بناء األجسام بانتظام، كم من 

 الوقت تستغرق يف كل مرة؟

 )*(% ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

43 78.2 3 5.5 1 1.8 3 5.5 4 7.3 0 0 1 1.8 

 ق وقت املامرسة بانتظام وجاء يف الرتتيب األول.20( أن أقل من18)*( يتضح من جدول )

 

 .ام بمامرسة أعامل بدنية منزليةكم مرة يف االسبوع تقوم بانتظالتكرارات والنسب املئوية الستجابات عينة البحث عىل التساؤل التاسع عرش  . (19جدول )

 ست مرات مخس مرات أربع مرات ثالث مرات مرتان مرة واحدة ءال يش العبارة
سبع مرات 

 فأكثر

االسبوع تقوم  كم مرة يف

بانتظام بمامرسة أعامل 

 منزلية.بدنية 

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

23 41.8 11 20.0 5 9.1 0 0 1 1.8 4 7.3 3 5.5 8 14.5 

 ( أن عدم ممارسة انشطة بدنية بانتظام وجاء يف الرتتيب األول.19)*( يتضح من جدول )

 

يف حالة قيامك بانتظام بمامرسة أعامل بدنية منزلية، كم من الوقت التكرارات والنسب املئوية الستجابات عينة البحث عىل التساؤل العرشون  .(20جدول )

 .تستغرق كل مرة

 ساعة ق45 ق30 ق20 ق20أقل من  العبارة
ساعة 

 ونصف

ساعتان 

 فأكثر

يف حالة قيامك بانتظام بمامرسة 

أعامل بدنية منزلية، كم من الوقت 

 تستغرق كل مرة؟

 )*(% ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

34 61.8 12 21.8 3 5.5 2 3.6 3 5.5 0 0 1 1.8 

 الرتتيب األول.يف  ءق وقت املامرسة بانتظام وجا20( أن أقل من20)*( يتضح من جدول )

 

أخرى  رياضية( )أوأنشطة بدنية  هل تقوم بانتظام بمامرسةالتكرارات والنسب املئوية الستجابات عينة البحث عىل التساؤل الواحد والعرشون  .(21جدول )

 غري التي سبق ذكرها؟

 ال نعم العبارة

 سبق ذكرها؟ أخرى غري التي رياضية( )أوهل تقوم بانتظام بمامرسة أنشطة بدنية 
 )*(% ك % ك

21 38.2 34 61.8 

 .أخرى غري التي سبق ذكرها رياضية( )أوبانتظام أنشطة بدنية ( عدم ممارسة 21)*( يتضح من جدول )
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 الرياضية( )أودنية كم مرة يف األسبوع متارس تلك األنشطة البالتكرارات والنسب املئوية الستجابات عينة البحث عىل التساؤل الثاين والعرشون  .(22جدول )

 بانتظام؟

 ست مرات مخس مرات أربع مرات ثالث مرات مرتان مرة واحدة ءال يش العبارة
سبع مرات 

 فأكثر

كم مرة يف األسبوع 

متارس تلك األنشطة 

 الرياضية( )أوالبدنية 

 بانتظام؟

 )*(% ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

33 60.0 7 12.7 8 14.5 0 0 3 5.5 1 1.8 2 3.6 1 1.8 

 نشطة بدنية بانتظام وجاء يف الرتتيب األول.أ( أن عدم ممارسة 22)*( يتضح من جدول )

 

 ، أين يكون غالبا  الريايض( )أوالنشاط البدين  عند ممارستكالتكرارات والنسب املئوية الستجابات عينة البحث عىل التساؤل الرابع والعرشون  .(23جدول )

 مكان املامرسة؟

 املدرسة ملنزلا العبارة
الساحات 

 العامة

املركز 

 الريايض
 النادي

ماكن أ

 أخرى

أين يكون  الريايض( )أوعند ممارستك النشاط البدين 

 غالبا مكان املامرسة؟

 )*(% ك % ك % ك % ك % ك % ك

12 21.8 11 20.0 19 34.5 8 14.5 4 7.3 1 1.8 

 .الرتتيب األوليف  املنزل جاءيف  ( أن املامرسة23)*( يتضح من جدول )

 

 الريايض( يف املعتاد؟ أو)البدين مع من متارس النشاط التكرارات والنسب املئوية الستجابات عينة البحث عىل التساؤل اخلامس والعرشون  .(24جدول )

 زمالء املدرسة قارباأل صدقاءاأل ال أحد العبارة

 كان املامرسة؟م ، أين يكون غالباً الريايض( )أوعند ممارستك النشاط البدين 
 )*(% ك % ك % ك % ك

14 25.5 23 41.8 15 27.3 3 5.5 

 ( أن املامرسة مع االصدقاء جاء يف الرتتيب األول.24)*( يتضح من جدول )

 

 ؟ايض(الري أو)البدين النشاط  متى عادة متارس( التكرارات والنسب املئوية الستجابات عينة البحث عىل التساؤل السادس والعرشون 25جدول )

 بعد العشاء بعد املغرب بعد العرص بعد الظهر صباحا   العبارة
ال يوجد 

 وقت حدد

 متى عادة متارس النشاط البدين

 ؟الريايض( )أو

 

 )*(% ك % ك % ك % ك % ك % ك

5 9.1 1 1.8 18 32.7 6 10.9 16 29.1 9 16.4 

 تيب األول.( أن فرتة املامرسة بعد العرص جاء يف الرت25)*( يتضح من جدول )

 

النشاط البدين) أو الريايض( بانتظام، ما هي  يف حالة ممارستكالتكرارات والنسب املئوية الستجابات عينة البحث عىل التساؤل السابع والعرشون  . (26جدول )

 وراء ذلك؟   األسباب 

 العبارة
جل من أ

 الصحة
 للرتويح

إنقاص 

 الوزن

لاللتقاء 

 باألصدقاء

الريايض( بانتظام، ما هي األسباب وراء  أو)البدين نشاط يف حالة ممارستك ال

 ذلك؟

 )*(% ك % ك % ك % ك

43 78.2 5 9.1 4 7.3 3 5.5 

 ( ان املامرسة من اجل الصحة جاء يف الرتتيب األول.26)*( يتضح من جدول )
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يف مشاهدة التلفزيون أو  تقضيه يوميا   قريبا  تكم من الوقت رشون التكرارات والنسب املئوية الستجابات عينة البحث عىل التساؤل الثامن والع . (27جدول )

 ؟اجللوس عىل الكمبيوتر أو اجلوال أو معا  

 ساعة ق45 ق30 ق20 ق20أقل من  العبارة
ساعة 

 ونصف
 ساعتان فأكثر

تقضيه  ريباً تقكم من الوقت 

يف مشاهدة التلفزيون أو  يومياً 

اجللوس عىل الكمبيوتر أو 

 اجلوال أو معا؟

 )*(% ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

0 0 0 0 11 20.0 2 3.6 11 20.0 0 0 31 56.4 

 ( أن املامرسة أكثر من ساعتني جاء يف الرتتيب األول.27)*( يتضح من جدول )

 

رياضية تنافسية )سواء يف املدرسة  (. التكرارات والنسب املئوية الستجابات عينة البحث عىل التساؤل التاسع والعرشون هل تشارك بانتظام يف فرق28جدول )

 أو يف النادي أو غري ذلك(؟

 ال نعم العبارة

 هل تشارك بانتظام يف فرق رياضية تنافسية

 يف املدرسة أو يف النادي أو غري ذلك(؟ )سواء

 )*(% ك % ك

42 76.4 13 23.6 

  الرتتيب األول.جاء يف بانتظام يف فرق رياضية تنافسية( أن املامرسة 28)*( يتضح من جدول )

 

ضة التي (. التكرارات والنسب املئوية الستجابات عينة البحث عىل التساؤل الثالثون إذا كنت تشارك يف فرق رياضية تنافسية بانتظام، ماهي الريا29جدول )

 تشارك فيها غالبا ( أخرت واحدة فقط من اآليت؟

 مجاعية فردية العبارة

 واحدة فقط من االيت؟ اخرت)غالبًا فسية بانتظام، ماهي الرياضة التي تشارك فيها إذا كنت تشارك يف فرق رياضية تنا
 )*(% ك % ك

2 3.6 53 96.4 

.( أن الرياضات اجلامعية جاء يف الرتتيب األول29يتضح من جدول )  

 

  : مناقشة النتائجثانيا  

يتضح من النتائج التي توصل اليها الباحث ومن التحليل 

نات التي حصل عليها أن مستوى ممارسة االحصائي للبيا

 "النشاط البدين لدي عينة البحث من ذوي االعاقة السمعية 

حيتاج ايل املزيد من االهتامم من قبل املسئولني من  "الصم 

حيث توفري املزيد من االمكانات املادية والبرشية املناسبة 

للمامرسة سواء داخل املدارس أو الساحات أو يف املراكز 

ياضية أو االندية الرياضية والتي تساهم بشكل كبري يف نرش الر

الثقافة والوعي بأمهية املامرسة الرياضية هلذه الفئة من ذوي 

 اإلعاقة السمعية.

فاملامرسة الرياضية للفرد املعاق سمعيًا يشء رضوري 

ومساعدته يف هذا الشأن تضيف كثرًيا إىل حالته النفسية وعىل 

قالل من ضغط احلياة واإلكثار من اسرتجاعه لنشاطه واإل

 تفاعله االجتامعي واندماجه مع أقرانه. 

ويعطي هذا النشاط فرصة هامة لالعتامد عىل النفس 

 والتفاعل مع اآلخرين.

 "الصم  "كام يري الباحث ان ذوي االعاقة السمعية 

باململكة العربية السعودية لدهيم طاقات وحتتاج إىل التوجيه 

امرسة الرياضية بانتظام وأمهية املامرسة الصحيح لكيفية امل

 الرياضية عىل حياة الفرد.
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حيث أشارت عينة البحث أن هناك تفهم من قبل العينة  

أن املامرسة الرياضية تتم من أجل احلفاظ عىل الصحة وهذا 

املفهوم يعترب من املفاهيم التي يفهمها األسوياء قبل الصم، لذا 

ات الرياضية لدى الصم عىل يري الباحث أن اقامة املسابق

أكرب األثر يف  مستوي املدارس واألندية الرياضية سيكون هلا

 اشرتاك أكرب عدد من الطالب الصم. 

 

  االستنتاجات

يوجد قصور يف عدد مرات املامرسة الرياضية املنتظمة من 

 قبل عينة البحث عىل ممارسة االنشطة الرياضية.

عىل ممارسة االنشطة االهتامم منصب من قبل عينة البحث 

 اجلامعية أكثر من االنشطة الفردية

لدي عينة البحث وعي بأن اهلدف من ممارسة الرياضة هو 

 من أجل الصحة.

تم التوصل اىل بعض من نقاط القوة لدى عينة البحث 

 التايل:يف  متثلت

لدى طالب االعاقة السمعية طاقات عالية حتتاج اىل  -

ني الرتبويني املختصني بكيفية التوجيه الصحيح من قبل املرب

 ممارسة النشاط البدين بانتظام وبالكم والكيف املطلوبني.

وجود وعى لدهيم بمامرسة النشاط البدين من أجل  -

الصحة ولكنهم يفتقدوا الطريقة الصحيحة لتلك املامرسة 

 للوصول للهدف املنشود.

كام تم التوصل اىل بعض من نقاط الضعف لدى عينة 

 التاىل:يف  لتالبحث متث

 ةعدم توافر االمكانات املادية والبرشية املناسبة للمامرس -

 )املدارس/ الساحات/ املراكز الرياضية/ االندية الرياضية(.

 عدم املامرسة املنتظمة للنشاط الريايض. -

 .االهتامم باألنشطة اجلامعية أكثر من االنشطة الفردية  -

 

  التوصيات

ت واملعلمني املتخصصني بكيفية توفري العديد من القيادا

 ."الصم"التعامل مع الطالب 

إقامة الدورات التدريبية وورش العمل املتخصصة يف 

باإلشارة لزيادة فاعليتهم  "الصم"كيفية التعامل مع الطالب 

 يف تنفيذ االنشطة الرياضية.

حث اجلامعات والكليات عىل وضع برامج إعداد معلم 

جاالت والدعوة اىل تطوير الربامج الرتبية اخلاصة يف مجيع امل

 القائمة حاليًا والتوسع هبا.

انتقاء املميزين منهم وتوجيههم لأللعاب الفردية/ 

اجلامعية حسب امكانياهتم اجلسمية والبدنية )العاب القوى / 

 تنس طاولة / قدم / طائرة..... الخ(

تعليم وتدريب تلك يف  االستفادة من التكنولوجيا احلديثة

 )العاب الفيديو / الواقع االفرتايض .... الخ( الفئة

عدم إغفال االنشطة الكشفية التي تساعدهم عىل االعتامد 

عىل النفس، كذلك أنشطة اخلالء التي تؤدي لتحسني مهاراهتم 

العمل عىل دمج تلك الفئة مع املجتمع يف اهليئات و احلياتية.

 لة.واملؤسسات الرتبوية والرياضية ... الخ( بصورة كام
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 مستويات النشاط البدين معتدل وعايل الشدة داخل دروس الرتبية البدنية

 للمرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية  

 

 أسامه عيد اجلهني د.

 جامعة امللك سعود-كلية علوم الرياضة والنشاط البدين

 

 (16/5/2019؛   وقبل للنرش يف  29/3/2019)قدم للنرش يف   

 

 .النشاط البدين، الرتبية البدنية، االكسيلوميرت ، مؤرش كتلة اجلسم املفتاحية:الكلامت 

هتدف الدراسة احلالية إىل التعرف عىل مقدار الوقت الذي يقضيه طالب املرحلة االبتدائية  ملخص البحث:

عىل الفروق يف نشاط بدين معتدل وعايل الشدة داخل دروس الرتبية البدنية. كام هدفت الدراسة إىل التعرف 

يف مقدار الوقت املرصوف يف نشاط بدين معتدل وعايل الشدة وذلك تبًعا ملتغريي )الصف ومؤرش كتلة 

اجلسم(. استخدم الباحث املنهج الوصفي )أسلوب الدراسة املستعرضة(، ولتحقيق ذلك استخدم الباحث 

طالب. تكونت عينة الدراسة جهاز رصد احلركة )االكسيلوميرت( للتعرف عىل مستويات النشاط البدين لل

طالًبا يف الصف اخلامس يمثلون أربعة فصول دراسية. قام الباحث باستخدام  48طالًبا، منهم  92من 

احلدود الفاصلة ملستويات النشاط البدين التي توصل إليها ايفنسون وآخرون، والتي حدد فيها احلدود الدنيا 

( ثانية. أظهرت نتائج الدراسة 15كثر يف فرتة زمنية قدرها )( نقطة فأ574للنشاط معتدل وعايل الشدة عند )

احلالية أن مقدار الوقت الذي قضاه الطالب يف نشاط معتدل وعايل الشدة داخل دروس الرتبية البدنية بلغ 

%( من وقت درس الرتبية البدنية. من أهم توصيات 31( دقيقة، يعادل هذا الوقت نسبة قدرها )13.9)

، إتاحة الفرصة للطالب ملامرسة نشاط بدين خارج وقت الدرس الرسمي؛ لتعويض الدراسة احلالية

 .االنخفاض يف مستويات النشاط البدين داخل درس الرتبية البدنية

 

  

 (هـ1442/م2021، جامعة امللك سعود، الرياض )193 -181، ص ص 2ع، 5م، علوم الرياضة والرتبية البدنيةجملة 
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Abstract: The aim of this cross-sectional study was to measure the time spent in moderate and vigorous 
physical activity during physical education lessons among Saudi sixth and fifth students. Ninety-four 
students (48 in the fifth grade) were observed during four physical education lessons. Moderate and 
vigorous physical activity was objectively estimated using accelerometers and Evenson cut-points were 
used to calculate minutes spent in moderate and vigorous physical activity (≥ 574 counts/minute). On 
average, students spent 13.9 of physical education time minutes in moderate and vigorous physical activity. 
This time is equivalent to 31% of lesson time. This study suggests that other opportunities outside of 
physical education classes could be provided for students to engage in physical activity to compensate the 
decline in physical activity levels during physical education lessons. 
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 الدراسة مقدمة

عند  النشاط البديناملستويات العالية من ترتبط زيادة 

 Carson et)بالعديد من الفوائد الصحية األطفال واملراهقني 

al., 2016; da Costa, da Silva, George, & de Assis, 2017; 
Poitras et al., 2016; Stabelini Neto et al., 2011; Wu et al., 

الفوائد الصحية، جيب عىل هذه للحصول عىل و. (2017

من عمر اخلامسة حتى السابعة عرش  األطفال واملراهقني

يف أنشطة بدنية متوسطة وعالية الشدة ملدة ال تقل عن املشاركة 

. هناك العديد من الدراسات (WHO, 2010)دقيقة يوميًا  60

واألبحاث العاملية التي بحثت يف مدى حتقق توصيات النشاط 

البدين عند األطفال واملراهقني، حيث أظهرت نتائجها أن 

 ;Cooper et al., 2015)حتقيق هذه التوصيات غري كاف 

Konstabel et al., 2014; Pearce et al., 2018; Verloigne et al., 

يف اململكة العربية السعودية أجريت دراسة هدفت . (2012

ملعرفة مستويات النشاط البدين عند األطفال الذكور 

( ممن ترتاوح أعامرهم بني الثامنة والثانية 296و)عددهم 

(، Pedometerعرشة. استخدمت الدراسة جهاز عداد اخلطى )

% من األطفال كانوا غري 47 أن وأظهرت نتائج الدراسة ب

 .(Al-Hazzaa, 2007)نشطني 

تعد املدرسة أحد أهم األماكن التي يمكن أن تساهم  يف 

حتسني احلالة الصحية لألطفال واملراهقني من خالل زيادة 

 & ,Ridgers, Stratton)تويات النشاط البدين لدهيم مس

Fairclough, 2006) باإلضافة إىل األنشطة البدنية الداخلية .

أو األنشطة البدنية اخلارجية التي تشارك  ،التي تقيمها املدرسة

هبا، يمثل وقت درس الرتبية البدنية أهم األوقات التي يمكن 

خالله حتسني مستويات النشاط البدين عند األطفال 

العديد من األبحاث اخلارجية  تواملراهقني. وقد أظهر

قة يف نتائجها أن دروس الرتبية البدنية سامهت بشكل الساب

وخفض وقت اخلمول  ،كبري يف زيادة مستويات النشاط البدين

 ,Alderman, Benham-Deal, Beighle, Erwin)خارج املدرسة 

& Olson, 2012; Kerr et al., 2018) عالوة عىل ذلك، فإن .

ة النشاط البدين داخل دروس الرتبية البدنية له تأثري كبري ممارس

 ,.Da Costa et al)عىل خفض وقت اخلمول داخل املدرسة 

. ولعل ما يدعم أمهية دروس الرتبية البدنية يف ذلك، ما (2017

توصلت إليه دراسة حديثة قامت بتحليل بيانات مستويات 

النشاط البدين و وقت اخلمول عند األطفال واملراهقني من 

، حيث أظهرت نتائج هذه (Silva et al., 2018)اثني عرش دولة 

الدراسة أن حضور األطفال واملراهقني لدروس الرتبية البدنية 

ملرة أو مرتني أسبوعًيا مرتبط بشكل مهم بزيادة مستويات 

النشاط البدين وخفض وقت اخلمول داخل املدرسة 

 وخارجها.

ت املقرتحة ملامرسة النشاط البدين داخل أهم التوصيا

دروس الرتبية البدنية ما اقرتحه مركز مكافحة األمراض 

واألوبئة يف الواليات املتحدة األمريكية، وكذلك اجلمعية 

 U.S. Department of Health and)الربيطانية للرتبية البدنية 

Human Services, 2010) (afPE, 2008) فقد أوىص مركز ،

مكافحة األمراض واألوبئة يف الواليات املتحدة األمريكية 

درس الرتبية البدنية يف نشاط % من وقت 50 قضاءبرضورة 

كام أوصت اجلمعية الربيطانية للرتبية  معتدل وعايل الشدة،

% من درس الرتبية البدنية 80% إىل 50البدنية برضورة قضاء 

 يف ممارسة النشاط البدين. 

  (Accelerometer)يعترب جهاز رصد احلركة االكسيلوميرت

أحد طرق القياس املوضوعية التي تستخدم لقياس مستويات 

قد بدأ استخدامه بكثرة مع بداية األلفية اجلديدة يف ,النشاط ، 

قياس مستويات النشاط البدين عند األطفال واملراهقني بشكل 

اص.  معظم وداخل دروس الرتبية البدينة بشكل خ ،عام

الدراسات السابقة التي بحثت يف قياس مستويات النشاط 

البدين عند األطفال واملراهقني داخل دروس الرتبية البدينة 

أظهرت يف  استخدمت جهاز رصد احلركة )االكسيلوميرت(،
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نتائجها أن نسبة الوقت الذي يقضيه األطفال واملراهقني يف 

الرتبية البدنية  نشاط بدين معتدل وعايل الشدة داخل درس

 & ,Froberg, Raustorp, Pagels, Larsson)منخفضة 

Boldemann, 2017; Hollis et al., 2016; Mooses et al., 

2017). 

 

 مشكلة الدراسة

الحظ الباحث من خالل إرشافه عىل طالب التدريب 

األصيل لدرس الرتبية امليداين وجود جزء كبري من الوقت 

البدنية ال يامرس الطالب خالله أي نشاط بدين، مما دعا 

الباحث للتساؤل عن معرفة مستويات النشاط البدين داخل 

وخصوًصا النشاط البدين معتدل وعايل  ،دروس الرتبية البدنية

الشدة. لذلك قام الباحث بمراجعة للدراسات واألبحاث 

تويات النشاط البدين داخل السابقة التي بحثت يف قياس مس

دروس الرتبية البدنية. وجد الباحث أن البحوث التي قامت 

بقياس مستويات النشاط البدين داخل دروس الرتبية البدنية يف 

كام   املدارس االبتدائية يف اململكة العربية السعودية نادرة جًدا.

وجد الباحث أن الدراسات السابقة مل تتطرق إىل التحقق من 

ويات النشاط البدين داخل دروس الرتبية البدنية يف ضوء مست

كام أنه  .التوصيات العاملية اخلاصة بوقت درس الرتبية البدنية

مستويات النشاط البدين داخل قياس معرفة الباحث، حسب 

يف املدارس االبتدائية يف اململكة العربية دروس الرتبية البدنية 

مل يتم )االكسيلوميرت(  باستخدام جهاز رصد احلركةالسعودية 

لذلك فإن الدارسة احلالية هتدف إىل التحقق من ه بعد. ؤإجرا

مستويات النشاط البدين لدى عينة من طالب املرحلة 

االبتدائية يف املدارس السعودية يف ضوء التوصيات العاملية 

 باستخدام جهاز رصد احلركة )االكسيلوميرت(.

 

 أهداف الدراسة

 ية إىل التعرف عىل اآليت:هتدف الدراسة احلال

مقدار الوقت الذي يقضيه طالب املرحلة االبتدائية  -

يف نشاط بدين معتدل وعايل الشدة داخل دروس الرتبية 

 البدنية.

الفروق يف مقدار الوقت املرصوف يف نشاط بدين  -

معتدل وعايل الشدة وذلك تبًعا ملتغريي )الصف ومؤرش كتلة 

 .اجلسم(

 

  الدراسة تساؤالت

دار الوقت الذي يقضيه طالب املرحلة ما مق -

االبتدائية يف نشاط بدين معتدل وعايل الشدة داخل دروس 

 الرتبية البدنية؟

هل توجد فروق ذات داللة احصائية يف مقدار  -

الوقت املرصوف يف نشاط بدين معتدل وعايل الشدة تعزى 

 ملتغري الصف؟

هل توجد فروق ذات داللة احصائية يف مقدار  -

وف يف نشاط بدين معتدل وعايل الشدة تعزى الوقت املرص

 ملؤرش كتلة اجلسم؟

 

  أمهية الدراسة

يعد وقت درس الرتبية البدنية من األوقات املهمة التي 

يقضيها األطفال يف ممارسة النشاط البدين؛ لذلك أشارت 

العديد من الدراسات واألبحاث السابقة التي اهتمت بقياس 

درس الرتبية البدنية إىل أمهية مستويات النشاط البدين داخل 

مسامهة درس الرتبية البدنية يف حتقيق توصيات النشاط البدين 

اليومي لألطفال واملراهقني. تكمن األمهية العلمية للدراسة 

احلالية يف حتديد مستويات النشاط البدين وخاصة مستويات 

النشاط البدين معتدل وعايل الشدة، كام ستقدم الدراسة 

يانات موضوعية تعكس مستويات النشاط البدين احلالية ب

وعرض هذه النتائج يف ضوء  ،داخل دروس الرتبية البدنية

التوصيات العاملية املقرتحة ملستويات النشاط البدين. حسب 
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علم الباحث، تعد هذه الدراسة األوىل  التي استخدمت 

جهاز رصد احلركة )االكسيلوميرت( يف مستويات النشاط 

وقت درس الرتبية البدنية يف اململكة العربية  البدين داخل

 السعودية.

 

  الدراسات السابقة 

 (Tanaka, Tanaka, & Tanaka, 2018)قام تاناكا وآخرون  

بدراسة هدفت إىل قياس نسبة الوقت الذي يقضيه طالب 

املرحلة االبتدائية يف نشاط بدين معتدل وعايل الشدة داخل 

دروس الرتبية البدنية يف املدارس اليابانية، واستخدم الباحث 

جهاز رصد احلركة )االكسيلوميرت( لقياس مستويات النشاط 

( ومتوسط 402البدين عىل عينة من الطالب الذكور عددهم)

سنوات. توصلت الدراسة إىل أن متوسط نسبة  9أعامرهم 

الوقت الذي يقضيه الطالب يف نشاط بدين معتدل وعايل 

% من وقت الدرس. كام توصلت الدراسة 28الشدة بلغت 

أيضًا إىل أن الطالب األقل عمرًا هم أكثر نشاطًا داخل دروس 

 الرتبية البدنية مقارنًة بمن هم أكرب عمرًا. 

بدراسة هدفت   (Hollis et, al 2016)ام هوليز وآخرون ق

إىل التحقق من مستويات النشاط البدين معتدل وعايل الشدة  

داخل دروس الرتبية البدنية يف املرحلة االبتدائية. استخدم 

ألربع من  (meta-analysis)الباحثون أسلوب التحليل التلوي 

حلركة الدراسات السابقة التي استخدمت جهاز رصد ا

)األكسيلوميرت( يف قياس مستويات النشاط البدين معتل وعايل 

الشدة داخل دروس الرتبية البدنية يف املرحلة االبتدائية، 

وتوصل الباحثون إىل أن نسبة الوقت الذي يقضيه الطالب يف 

%  من دروس 32.6نشاط بدين معتدل وعايل الشدة تبلغ 

ذه النسبة ال حتقق الرتبية البدين، واستنتج الباحثون أن ه

توصيات النشاط البدين داخل دروس الرتبية البدنية واملقرتحة 

من مركز مكافحة األمراض واألوبئة يف الواليات املتحدة 

وهي أن يقيض  ،األمريكية واجلمعية الربيطانية للرتبية البدنية

% من درس الرتبية البدنية يف نشاط معتدل وعايل 50الطالب 

 الشدة.

بدراسة   (Freoberg et al, 2017)ج و آخرون قام فروبري

هدفت إىل قياس نسبة الوقت الذي يقضيه الطالب يف نشاط 

بدين معتدل وعايل الشدة داخل دروس الرتبية البدنية يف 

املدارس السويدية، واستخدم الباحثون جهاز رصد احلركة 

)االكسيلوميرت( لقياس مستويات النشاط البدين عىل عينة 

ممن ترتاوح أعامرهم بني احلادية عرشة  149هم طالب عدد

والرابعة عرش. توصلت الدراسة يف نتائجها إىل أن متوسط 

نسبة الوقت الذي يقضيه الطالب يف نشاط بدين معتدل وعايل 

% من وقت الدرس، كام توصلت الدراسة 25الشدة بلغت 

أيضًا إىل أن الطالب األقل عمرًا هم أكثر نشاطًا داخل دروس 

بية البدنية مقارنًة بمن هم أكرب عمرًا. استنتج الباحثون أن الرت

نسبة الوقت الذي يقضيه الطالب يف نشاط بدين معتدل وعايل 

الشدة ال حيقق توصيات النشاط البدين داخل دروس الرتبية 

% من درس الرتبية البدنية يف نشاط 50البدنية املقرتحة )

 معتدل وعايل الشدة(. 

بدراسة   (Mooses et, al 2017) قام موسيس وآخرون

إىل قياس نسبة الوقت الذي يقضيه الطالب يف هدفت 

ممارسة نشاط بدين داخل دروس الرتبية البدنية للمرحلة 

االبتدائية يف أستونيا. استخدم الباحثون جهاز رصد احلركة 

)األكسيلوميرت( لقياس مستويات النشاط البدين عىل عينة 

اوح أعامرهم بني السابعة ممن ترت 504طالب عددهم 

والثانية عرشة. توصلت الدراسة إىل أن نسبة الوقت 

املرصوف يف نشاط معتدل وعايل الشدة خالل دروس 

% 28.6الرتبية البدنية يف نشاط معتدل وعايل الشدة بلغت 

من الوقت األصيل للدرس، كام توصلت الدراسة إىل عدم 

معتدل  وجود فروق يف نسبة الوقت املرصوف يف نشاط
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وعايل الشدة خالل دروس الرتبية البدنية تعزى ملتغري مؤرش 

 كتلة اجلسم.

 

 إجراءات الدراسة

استخدم الباحث املنهج الوصفي )أسلوب الدراسة 

 املستعرضة(؛ وذلك ملالئمته لطبيعة هذه الدراسة.

 

   جمتمع الدراسة

تكون جمتمع الدراسة من طالب الصف اخلامس 

ابتدائية حكومية يف مدينة عرعر مدرسة  14والسادس من 

 باململكة العربية السعودية. 

 

  عينة الدراسة

تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العمدية من إحدى 

املدارس، كام تم توزيع نامذج احلصول عىل موافقة أولياء أمور 

طالب الصف اخلامس والسادس االبتدائي عىل مشاركة 

 نموذجي موافقة املدرسة أبنائهم يف الدراسة، باإلضافة إىل

طالبًا  92وإدارة التعليم بمدينة عرعر. تم احلصول عىل موافقة 

طالًبا يف الصف اخلامس للمشاركة يف الدراسة،  48منهم 

 ويمثلون العينة النهائية للدراسة.

 

  متغريات الدراسة

مستويات النشاط البدين معتدل وعايل الشدة،  الصف 

 .الدرايس ومؤرش كتلة اجلسم

 

 أدوات الدراسة 

  القياسات اجلسمية

سم باستخدام  0.1تم قياس طول اجلسم إىل أقرب 

(، كام  Seca model 220مقياس حممول ومعاير من نوع سيكا ) 

كجم باستخدام مقياس  0.1تم قياس وزن اجلسم إىل أقرب 

(. تم مجع مجيع Seca 770 digital scaleوزن رقمي من نوع )

 ،باحث، وذلك حرًصا عىل دقة القياساتالبيانات بواسطة ال

 ،كام تم توجيه الطالب بخلع أحذيتهم عند إجراء القياسات

وارتداء مالبس خفيفة الوزن. تم حساب مؤرش كتلة اجلسم 

 حسب املعادلة اآلتية:

 مؤرش كتلة اجلسم = الوزن )كجم( / مربع الطول )مرت(

 Internationalاستخدام معايري املنظمة الدولية للسمنة  تم

Obesity Task Force (IOTF)  يف تصنيف أوزان الطالب إىل

 ,Cole, Bellizzi, Flegal, & Dietz)طبيعي، وزن زائد وبدانة 

2000) . 

 

  قياس النشاط البدين وتصميم الدراسة

لتحقيق أهداف الدراسة، قام الباحث باستخدام جهاز 

–ActiGraph 3املحاور(   ثالثي ركة ) االكسيلوميرترصد احل

axis Accelerometer (wGT3X-BT ، ActiGraph LLC ، 

Pensacola ، FL)لقياس مستويات النشاط البدين خالل    ؛

جهاز وقت دروس الرتبية البدنية. منذ عرشين عاًما وأكثر يعد 

من أكثر األجهزة املوضوعية رصد احلركة )االكسيلوميرت( 

املستخدمة دقة وصدقا، حيث تم التأكد من صدق اجلهاز يف 

 ,Evenson, Catellier, Gill)العديد من الدراسات السابقة 

Ondrak, & McMurray, 2008; Mattocks et al., 2007; Puyau, 

Adolph, Vohra, & Butte, 2002; Trost et al., 1998)يتميز . و

خفيف املحاور( بأنه  ثالثي رصد احلركة )األكسيلوميرتجهاز 

الوزن ال يعيق حركة األطفال أثناء ممارسة النشاط البدين، كام 

يقدم بيانات عن شدة ومدة النشاط البدين والطاقة املرصوفة 

جراء النشاط. قام الباحث بتهيئة اجلهاز جلمع البيانات 

 ActiLifeستخدًما برنامج وحتميلها وحتليلها بعد مجعها م

v6013.3 software (ActiGraph LLC, Pensacola, FL)   كام هو

 موضح يف ارشادات الرشكة املصنعة للجهاز. 
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يبلغ وقت درس الرتبية البدنية يف مدارس التعليم العام يف 

( دقيقة، وينفذ من قبل 45اململكة العربية السعودية عادة )

دف الدراسة تم الطلب من معلم متخصص. من أجل حتقيق ه

معلم الرتبية البدنية القيام بإعداد وتنفيذ درس تربية بدنية 

نموذجي وفق اخلطة املعتمدة من قبل إدارة التعليم. تم مجع 

البيانات خالل دروس الرتبية البدنية، حيث قام الباحث قبل 

بداية درس الرتبية البدنية بتجهيز الطالب جلمع البيانات عن 

حزام مطاطي موصول به جهاز )االكسيلوميرت(  طريق وضع

حول منطقة اخلرص فوق عظم احلوض )العظم احلرقفي( من 

اجلهة اليمنى للجسم، وتم وضع األجهزة يف اجلهة اليمنى 

للجسم حسب التوصيات املقرتحة يف الدراسات السابقة. عند 

انتهاء درس الرتبية البدنية تم مجع األجهزة وحتميل بياناهتا 

تيار فرتة زمنية مقدارها ثانية واحدة كام هو موىص يف باخ

الدراسات السابقة، وبعد انتهاء حتميل بيانات النشاط البدين 

قام الباحث بإعادة دمج البيانات وتقديمها باختيار فرتة زمنية 

( ثانية؛ من أجل حتديد مستويات النشاط البدين 15مقدارها )

باستخدام احلدود معتدل وعايل الشدة، كام قام الباحث 

الفاصلة ملستويات النشاط البدين التي توصل إليها ايفنسون 

والتي حدد فيها احلدود  ،(Evenson et al., 2008)وآخرون 

ل وعايل الشدة خالل الدنيا التي يرصدها اجلهاز للنشاط معتد

 ( نقطة فأكثر.574( ثانية عند )15)

 

 معاجلة البيانات وحتليلها

بعد االنتهاء من مجع وحتميل البيانات وتصنيف مستويات 

النشاط البدين معتدل وعايل الشدة، قام الباحث بنقل البيانات 

إىل برنامج حزمة اكسل يف برنامج مايكروسوفت أوفيس؛ من 

وحتويل الوقت بالدقائق إىل أعداد  ،ملتطرفةأجل حتديد القيم ا

تم حتليل  .عرشية؛ ليسهل التعامل معها يف الربنامج اإلحصائي

 SPSSبيانات الدراسة باستخدام حزمة الربنامج االحصائي 

لإلجابة عىل أسئلة الدراسة، قام الباحث  .(25اإلصدار رقم )

 باستخدام املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري والنسب

املئوية لوصف الوقت املرصوف يف النشاط البدين معتدل 

وعايل الشدة خالل دروس الرتبية البدنية. استخدم الباحث 

اختبار )ت( للعينات املستقلة؛ الختبار الفروق يف القاسات 

اجلسمية بني طالب الصف اخلامس والسادس . قام الباحث 

وجود  باستخدام حتليل التباين ثنائي االجتاه؛ للتحقق من

فروق ذات داللة احصائية يف مستويات النشاط البدين تعزى 

ملتغريي الصف ومؤرش كتلة اجلسم أو وجود تداخل بينهام. 

ولتحديد مصدر الفروق بعد تطبيق اختبار حتليل التباين 

قبل تطبيق . (LSD)استخدم الباحث اختبار أقل فرق معنوي 

أكد من أن بيانات اختبار حتليل التباين ثنائي االجتاه، تم الت

وكذلك احلال  ،املتغري التابع لكل جمموعة موزعة طبيعًيا

بالنسبة لتجانس بيانات املتغري التابع لكل جمموعة، وتم اختيار 

( لتحديد وجود فروق ذات داللة 0.05مستوى الداللة )

 معنوية.

 

 النتائج

  الصفات املميزة لعينة الدراسة

درس الرتبية البدنية بينت نتائج الدراسة أن وقت      

دقيقة من  31دقيقة وبمتوسط  34و 28بني  تراوحالفعيل 

( 1يوضح اجلدول ) .دقيقة 45الوقت األصيل وهو 

البيانات اجلسمية ألفراد عينة الدراسة والبالغ عددهم 

والذين وافقوا عىل املشاركة يف الدراسة. من  ،ا( طالبً 92)

الطالب  ( يتضح أن متوسط عمر1خالل اجلدول رقم )

( سنة وبانحراف معياري 11.1املشاركني يف الدراسة بلغ )

( 142كام بلغ متوسطي الطول والوزن ) ،( سنة0.7قدره )

( 7.7وبانحرافني معيارين قدرمها ) ،( كجم43.7سم و)

( كجم، عىل التوايل.  كام بلغ متوسط مؤرش 13.1سم و)
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وبانحراف  2( كجم/م21.4كتلة اجلسم جلميع العينة )

اختبار )ت( أظهرت نتائج . 2( كجم/م5.1ياري بلغ )مع

حصائية بني اوجود فروق ذات داللة  للعينات املستقلة

متوسطي أعامر الطالب يف الصفني اخلامس والسادس 

االبتدائي، حيث كانت الفروق لصالح أعامر الطالب يف 

( 1.03الصف السادس االبتدائي وبمتوسط فروق بلغ )

، يف حني مل تظهر (0.001سنة عند مستوى داللة )

وجود فروق ذات داللة اختبارات العينات املستقلة 

 إحصائية بني متوسطات الطالب يف الصفني يف متغريات

  اجلسم.الطول والوزن ومؤرش كتلة 

 

 (. الصفات املميزة لعينة الدراسة.1جدول )

 العدد الصف الصفات
املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

 العمر

 0.45 10.6 48 اخلامس

 0.46 11.7 44 السادس

 0.7 11.1 92 املجموع

 سمالطول/ 

 5.7 142.4 48 اخلامس

 9.4 141.5 44 السادس

 7.7 142.0 92 املجموع

 الوزن/كجم

 12.7 42.5 48 اخلامس

 13.4 45.1 44 السادس

 13.1 43.7 92 املجموع

مؤرش كتلة 

اجلسم 

 (²)كجم/م

 5.1 20.7 48 اخلامس

 5.0 22.2 44 السادس

 5.1 21.4 92 املجموع

نشاط معتدل 

وعايل الشدة 

 )دقيقة(

 2.8 13.0 48 اخلامس

 2.7 15.1 44 السادس

 2.9 14 92 املجموع

 

  مستويات النشاط البدين معتدل وعايل الشدة

أظهرت نتائج الدراسة احلالية كام هو موضح يف جدول 

الطالب يف نشاط ( أن معدل الوقت الذي قضاه 1رقم )

( 14نية بلغ )دمعتدل وعايل الشدة داخل دروس الرتبية الب

( دقيقة. يعادل هذا الوقت 2.9دقيقة وبانحراف معياري بلغ )

%( من وقت درس الرتبية البدنية. بلغ معدل 31نسبة قدرها )

الوقت الذي قضاه طالب الصف السادس يف نشاط معتدل 

( دقيقة 15دنية )وعايل الشدة داخل درس الرتبية الب

تعادل هذه  ، حيث( دقيقة2.7وبانحراف معياري بلغ )

درس الرتبية وقت %( من 33.3النتيجة نسبة وقت مقدارها )

أن معدل الوقت الذي قضاه  كذلك البدنية. أظهرت النتائج

طالب الصف اخلامس يف نشاط معتدل وعايل الشدة داخل 

اف معياري قدره ( دقيقة وبانحر13درس الرتبية البدنية بلغ )

%( من 29يعادل هذا الوقت نسبة تبلغ ) ، حيث( دقيقة2.8)

 وقت درس الرتبية البدنية. 

أظهرت نتائج حتليل التباين ثنائي االجتاه وجود أثر 

رئيس ملتغريي الصف ومؤرش كتلة اجلسم يف مقدار الوقت 

الذي يقضيه الطالب يف نشاط معتدل وعايل الشدة داخل 

كام هو موضح يف  بدنية يف املرحلة االبتدائيةدروس الرتبية ال

املحسوبة ألثر متغري  (ف)حيث بلغت قيمة  (،2جدول )

. (0.001( وذلك عند مستوى داللة )14.108الصف )

أظهرت نتائج حتليل التباين ثنائي االجتاه وجود أثر كذلك 

 (ف)حيث بلغت قيمة  ،رئيس ملتغري مؤرش كتلة اجلسم

يف  ،(0.035مستوى داللة ) ( عند4.564املحسوبة )

حني مل تظهر النتائج أي أثر للتفاعل بني متغريي الصف 

ومؤرش كتلة اجلسم يف مقدار الوقت الذي يقضيه الطالب 

يف نشاط معتدل وعايل الشدة داخل دروس الرتبية البدنية، 

( عند مستوى 0.366املحسوبة ) (ف)حيث بلغت قيمة 

 .(0.547داللة )
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 ق بني املتوسطات، أظهر اختبار أقلملعرفة مصدر الفرو

أن متوسط الفروق بني طالب الصف  (LSD)فرق معنوي 

يف مقدار الوقت الذي يقضيه اخلامس والسادس االبتدائي 

الطالب يف نشاط معتدل وعايل الشدة داخل دروس الرتبية 

 ،(0.001( دقيقة عند مستوى داللة )2.1بلغ ) البدنية

كام  صف السادس االبتدائيوكانت الفروق لصالح طالب ال

وجود  (LSD). كام أظهر اختبار (3هو موضح يف جدول )

فروق بني متوسطي الطالب ذوي الوزن الطبيعي والطالب 

و البدناء، وكانت الفروق لصالح الطالب أذوي الوزن الزائد 

( دقيقة عند 1.2ذوي الوزن الطبيعي بمتوسط فروق بلغ )

 . (4ح يف جدول )كام هو موض (0.035مستوى داللة )

 

 

 .حتليل التباين ثنائي االجتاه بني املجموعات .(2) جدول

 الداللة املحسوبة (ف)قيمة  متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات مصدر التباين

 0.001 14.108 106.655 1 106.655 الصف

 0.035 4.564 34.503 1 34.503 مؤرش كتلة اجلسم

 0.547 0.366 2.768 1 2.768 سمالصف * مؤرش كتلة اجل

   7.560 88 665.225 اخلطأ

 

 .لداللة الفروق بني متوسطي متغري الصف (LSD)رق معنوي فقل أاختبار  .(3)رقم جدول 

 الصف املتوسط متوسط الفروق اخلطأ املعياري الداللة % فرتة الثقة للفروق95

-1.0 -3.3 0.001 0.578 -2.1 
 اخلامس 12.9

 السادس 15.1

 

 .( لداللة الفروق بني متوسطي متغري مؤرش كتلة اجلسمLSDرق معنوي )فقل أاختبار  .(4) جدول

 مؤرش كتلة اجلسم املتوسط متوسط الفروق اخلطأ املعياري الداللة % فرتة الثقة للفروق95

2.38 0.08 0.035 0.578 1.2 
 وزن طبيعي 14.6

 وزن زائد/بدانة 13.4

 

 لنتائج مناقشة ا

 أول دراسة ، حسب علم الباحثالدراسة احلالية دتع

هدفت إىل التحقق من أجريت يف اململكة العربية السعودية 

الوقت الذي يقضيه طالب الصفوف العليا يف املرحلة 

االبتدائية يف نشاط معتدل وعايل الشدة داخل دروس الرتبية 

از رصد باستخدام أداة جه وفقا للتوصيات العاملية البدنية

هدفت الدراسة احلالية إىل التحقق  ام(. كاالكسيلوميرتاحلركة )

من تأثري نوع الصف الدرايس ومؤرش كتلة اجلسم عىل الوقت 

املرصوف يف نشاط بدين معتدل وعايل الشدة داخل دروس 

الرتبية البدنية. من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

)الصف   املرحلة االبتدائيةاحلالية أن طالب الصفوف العليا يف

ال يقضون نصف وقت درس الرتبية  اخلامس والسادس(

البدنية يف نشاط معتدل وعايل الشدة، حيث بلغت نسبة الوقت 

ا وهذه النسبة قليلة جدً  ،%( فقط31نشاط بدين )يف املرصوف 

وبئة مراض واألا للتوصيات املقرتحة من مركز مكافحة األوفقً 

مريكية وكذلك اجلمعية الربيطانية ة األيف الواليات املتحد
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%( من 50ين يوصيان برضورة قضاء )ذ  لللرتبية البدنية وال

 وقت درس الرتبية البدنية يف نشاط بدين معتدل وعايل الشدة. 

نسبة الوقت الذي قضاه تبني نتائج الدراسة احلالية أن 

الطالب يف نشاط بدين معتدل وعايل الشدة داخل دروس 

بدنية يف الدراسة احلالية هي نسبة غري مشجعة، ال سيام الرتبية ال

أي أن النتائج عىل املستوى الفردي أظهرت بأنه ال يوجد 

%( من 50طالب حقق نسبة ممارسة للنشاط البدين تعادل )

%( 45أعىل نسبة ممارسة )، حيث كانت درس الرتبية البدنية

قد  .من درس الرتبية البدنية والتي حققها طالب واحد فقط

 هيعود السبب يف ذلك لطريقة إدارة درس الرتبية البدنية وتنفيذ

ربام كان معظم وقت درس الرتبية مرصوف و ،من قبل املعلم

يف إدارة الصف من حيث تسجيل احلضور والغياب. إضافة 

ي يقضيه املعلم يف رشح املهارة أثناء اجلزء ذإىل ذلك، الوقت ال

أو اإليقاف املتكرر أثناء ممارسة النشاط أثناء اجلزء  ،التعليمي

عطاء توجيهات تتعلق باملهارة. إالتطبيقي من الدرس من أجل 

لكة ممن اجلدير ذكره أيضًا، أن دروس الرتبية البدنية يف امل

العربية السعودية ليس اهلدف األسايس منها ممارسة النشاط 

ت الدرس وإنام البدين وتعلم املهارات الرياضية معظم وق

وجد أهداف أخرى جيب عىل معلم الرتبية العمل عىل ت

من ضمن تلك األهداف، األهداف الوجدانية و ،حتقيقها

والتي تتعلق باملهارات االجتامعية  ،واملعرفية املتعددة

واألخالقية والنفسية وتعلم القيادة والتبعية ومعرفة عنارص 

افة إىل تعلم القواعد باإلض ،اللياقة البدنية وعالقتها بالصحة

جانب األهداف املهارية. هذا التنوع ، إىل والقوانني الرياضية

قد يشكل صعوبة لدى معلم الرتبية البدنية يف حتقيق توصيات 

النشاط البدين معتدل وعايل الشدة داخل دروس الرتبية 

التي أدت النخفاض أيضا و البدنية. من األسباب املحتملة

دة ش نشاط بدين معتدل وعايل الوف يفنسبة الوقت املرص

عدم قدرة املعلم عىل  ربام يكونداخل درس الرتبية البدنية 

 خرونآفوربريج و. حث وحتفيز الطالب ملامرسة النشاط البدين

(Froberg et al., 2017). 

نسبة النشاط البدين معتدل وعايل الشدة التي وجدهتا 

ليها دراسة إمقاربة للنسبة التي توصلت كانت الدراسة احلالية 

والذين استخدموا منهج  (Hollis et al., 2016)هوليز وآخرون 

التحليل التلوي ألربع دراسات سابقة استخدمت جهاز رصد 

يف قياس النشاط البدين داخل دروس  (االكسيلوميرت)احلركة 

ن متوسط نسبة أحيث أشاروا يف دراستهم إىل  ،الرتبية البدنية

الوقت الذي يقضيه طالب املرحلة االبتدائية يف نشاط بدين 

معتدل وعايل الشدة داخل دروس الرتبية البدنية يبلغ 

ا مقاربة لنتائج نتائج الدراسة احلالية أيًض كام أن %(. 32.6)

دراستني حديثتني يف كل من السويد واستونيا قامتا بقياس 

نسبة الوقت املرصوف يف نشاط بدين معتدل وعايل الشدة 

 Froberg et) داخل دروس الرتبية البدنية يف املرحلة االبتدائية

al., 2017; Mooses et al., 2017) اتان الدراستان استخدمتا . ه

استخدمتا كام  (،االكسيلوميرت)كذلك جهاز رصد احلركة 

نفس املعادلة التي من خالهلا تم تصنيف النشاط البدين إىل 

توصلت هاتان الدراستان يف حيث  ،معتدل وعايل الشدة

نتائجهام إىل أن نسبة الوقت الذي يقضيه الطالب يف نشاط 

ل دروس الرتبية البدنية هي بدين معتدل وعايل الشدة داخ

 %(، عىل التوايل. 28.6%( و )25)

قد ترجع االختالفات يف نسبة الوقت املرصوف يف نشاط 

بدين معتدل وعايل الشدة بني الدراسة احلالية والدراسات 

 ،السابقة إىل الفرتة املستخدمة يف تسجيل بيانات النشاط البدين

ة مقدارها ثانية في الدراسة احلالية استخدم الباحث فرتف

تسجيل  ةبينام كانت فرت ،واحدة لتسجيل بيانات النشاط البدين

ثانية،  (15و 10البيانات يف الدراستني السويدية واالستونية )

إىل أن  (Bailey et al., 1995)عىل التوايل. أشار بييل وآخرون 

النشاط البدين معتدل وعايل الشدة حيدث عند األطفال يف مدة 
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ضافة إىل ذلك إثواين. ا ترتاوح بني ثالث وست قصرية جدً 

م الباحث فرتة ثانية واحدة لتسجيل بيانات افإن استخد

النشاط البدين معتدل وعايل الشدة يتوافق مع التوصيات 

والتي تويص  ،(Rowlands, 2007)روالند  املقرتحة من قبل

بدين عند باستخدام ثانية واحدة لتسجيل بيانات النشاط ال

 . (االكسيلوميرت)األطفال عند استخدام جهاز رصد احلركة 

لدراسة احلالية هي أن نسبة امن النتائج التي توصلت إليها 

الوقت الذي قضاه طالب الصف السادس االبتدائي يف 

النشاط البدين معتدل وعايل الشدة كانت أعىل من نسبة الوقت 

%( من 5قارب )املسجلة من قبل طالب الصف اخلامس بام ي

ن هذه النسبة أظهرت فروقًا ذات داللة أرغم و .وقت الدرس

ما هذه النسبة ختالف  .امعنوية إال أهنا تعد نسبة ضئيلة نسبيً 

 (Froberg et al., 2017)توصلت إليه دراسة فوربريج وآخرون 

والتي أشارت يف نتائجها إىل أن الطالب يف الصفوف السفىل 

ا خالل دروس الرتبية البدنية من طالب هم أكثر نشاطً 

قد يرجع االختالف بني الدراسة احلالية ؛ والصفوف العليا

إىل حمتوى  (Froberg et al., 2017)وآخرون ودراسة فوربريج 

في الدراسة احلالية ف ،درس الرتبية البدنية يف الدراسة احلالية

ليتم تعليم إحدى  ؛تم اختيار رياضة مجاعية وهي كرة القدم

لذلك ربام تكون خربة طالب الصف  ،مهاراهتا يف كال الصفني

 يف ا مهاًم لعبت دورً  قد  ة القدمالسادس يف ممارسة رياضة كر

قد  امك ،حدوث الفرق يف مستويات النشاط البدين بني الصفني

لصف السادس ايعود السبب يف وجود فروق بني طالب 

واخلامس االبتدائي إىل اختالف إدارة املعلم لدرس الرتبية 

 . هالبدنية وتنفيذ

جود ا وليها الدراسة احلالية أيًض إمن النتائج التي توصلت 

فروق يف نسبة الوقت املرصوف يف نشاط بدين معتدل وعايل 

الشدة بني الطالب ذوي الوزن الطبيعي والطالب ذوي الوزن 

كانت الفروق ذات داللة معنوية رغم ، حيث الزائد والبدناء

من ( % 2.7)ا، حيث بلغ نسبيً  ضئياًل  دأن متوسط الفروق يع

ع نتائج دراسة جاو وقت الدرس. تتفق نتائج الدراسة احلالية م

يضًا إىل أتي توصلت ال (Gao, Oh, & Sheng, 2011)آخرون و

أكثر يف ممارسة  اأن الطالب ذوي الوزن الطبيعي قضوا وقتً 

نشاط بدين معتدل وعايل الشدة مقارنة بالطالب ذوي الوزن 

 .بينام ختالف نتائج دراسةالزائد أو البدناء. 

 

 االستنتاجات

 :يتمن خالل نتائج الدراسة احلالية يمكن استنتاج اآل

 34و 28الفعيل يرتاوح بني  وقت درس الرتبية البدنية -1

 دقيقة. 45دقيقة من الوقت األصيل وهو  31دقيقة وبمتوسط 

أن نسبة الوقت الذي يقضيه طالب املرحلة  -2

االبتدائية يف نشاط بدين معتدل وعايل الشدة داخل دروس 

ا ا وفقً وهي نسبة منخفضة جدً ( %31) الرتبية البدنية تبلغ

تويص بأن يقيض األطفال للتوصيات العاملية املقرتحة والتي 

% من وقت درس الرتبية البدنية يف نشاط 50هقني نسبة اواملر

 معتدل وعايل الشدة.

ا داخل أن الطالب يف الصفوف العليا هم أكثر نشاطً  -3

دروس الرتبية البدنية عندما يكون حمتوى الدرس لعبة مجاعية 

 ككرة القدم.

الوزن الطبيعي هم أكثر نشاطًا  ويأن الطالب ذ -4

خل دروس الرتبية البدنية مقارنة بنظرائهم من ذوي الوزن دا

 و البدناء.أالزائد 

 

 التوصيات 

يكون هدفها  ،تدريبية للمعلمني تإقامة دورا -1

األسايس رفع الكفايات املعرفية حيال طبيعة النشاط البدين 

 لطالب املرحلة االبتدائية وتوصياته داخل الدرس.

الصف بشكل  عىل كيفية إدارة املعلمنيتدريب   -2



   جملة علوم الرياضة والرتبية البدنية                                                                                       192

زيادة مستويات النشاط البدين داخل يف يسهم مما  ،فعال

 دروس الرتبية البدنية.

إتاحة الفرص للطالب ملامرسة نشاط بدين خارج  -3

لتعويض االنخفاض يف مستويات  ؛وقت الدرس الرسمي

 النشاط البدين داخل درس الرتبية البدنية.

حول أمهية ممارسة النشاط البدين  الطالبتوعية   -4

 داخل دروس الرتبية البدنية وعالقة ذلك بالصحة العامة. 

إجراء املزيد من البحوث حول مستويات النشاط  -5

البدين داخل دروس الرتبية البدنية عىل عينات أكرب ويف 

 مدارس متعددة.

تقييم دور بغرض دراسات املزيد من الإجراء  -6

الصف وطرق أساليب التدريس املستخدمة  إدارةاملدرس يف 

 نفيذ الدرس.يف ت
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