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 ملخص البحث باللغة العربية
 القدرات ذوى  من الالعبين لدى االجتماعية بالتنشئة وعالقته النفسى االحتراق

 الخاصة

 سعد يحيى محمودأ.د /                                                            
 خليفه نمر عاطفأ.م.د/ 

 هندام المهدى الحسن أحمد/   الباحث

 
 الالعبين من عينة لدى االجتماعية بالتنشئة وعالقتها النفسى االحتراق معرفةإلى هدف البحث ي

 االرتباطى باالسلوب المسحى المنهج الدراسة في الباحثين استخدم الخاصة القدرات ذوى  من
 فى الخاصة القدرات ذوى  من الالعبين جميع البحث مجتمع يتمثل البحث طبيعة لمالئمته

 على اإلطالع وتم العربية، مصر بجمهورية سنة( 11:22) العمرية الفئة فى( الحركية اإلعاقة)
 ..المصرية البارالمبية باللجنة المسجلة والجمعيات والهيئات األندية
 : يلي ما التوصيات وكانت
 ضرورة زيادة اهتمام الدولة ومؤسساتها بذوى القدرات الخاصة. 25/1/2

 هتمام اللجنة البارالمبية واألندية والجمعيات بذوى القدرات الخاصة.زيادة ا  2/1/1

تعميم اسمم ذوى القمدرات الخاصمة بمدال  ممن ) ذوى االحتياجمات الخاصمة( ألنمه ممن المعيمب  2/1/3
جمممدا  ين يطلمممذ اسمممم ذوى اإلعاقمممة علممميهم وذوى االحتياجمممات الخاصمممة، ألنهمممم يقوممممون ب عمممما  ال 

 عون اسم مصر عاليا.يستطيع الصحيح فعلها، ويرف

 اهتمام مؤسسات التنشئة بذوى القدرات الخاصة.  2/1/4

 تفعيل البحوث العلمية التى تدرس وتبحث فى ذوى القدرات الخاصة. 2/1/2
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 القدرات ذوى  من الالعبين لدى االجتماعية بالتنشئة وعالقته النفسى االحتراق
 الخاصة

 سعد يحيى محمودأ.د /                                                            
 خليفه نمر عاطفأ.م.د/ 

 هندام المهدى الحسن أحمد/   الباحث

 
 مقدمة البحث 1/0
 :التقديم  1/1

علمممم المممنفس الرياضمممى ممممن العلممموم الالزممممة لعمليتمممى التمممدريب والمنافسمممة، حيمممث يهمممتم ببحمممث       
الموضوعات النفسية المرتبطمة بالنشماا الرياضمى فمى مجاالتمه ومسمتوياتها المختلفمة، وييضما يبحمث 
فى الخصائص والسمات النفسية للشخصية التى تشكل األساس الذاتى للنشاا بغمر  تطموير همذا 

 ( 8:22من النشاا البشرى ومحاولة إيجاد الحلو  العلمية.)النوع 
واالحتممراق النفسممى هممو يحممد تلمم  المعوقممات األساسممية التممى تحممو  بممين اإلنسممان وبممين الراحممة        

النفسية، وتؤدى إلى القلذ والخموف، حيمث ين الضمغوا النفسمية التمى يمنجم عنهما االحتمراق لهما يثمر 
لها ممن إنعكاسمات ريمر صمحية علمى يداؤ المؤسسمات بشمكل عمام  كبير فى مجتمعنا الرياضى، لما

 ( 474:8والمؤسسة الرياضية بشكل خاص.)
ين االحتراق فى بداية ظهوره من المصطلحات النفسمية م( 7991أسامه كامل راتب )ويذكر       

فممى بدايممة السممبعينات خاصممة فممى مجمما  ضممغوا العمممل ثممم يصممبح ارن مممن المصممطلحات األ ثممر 
مmaslach (2881 )انتشارا  وشيوعا  فى مجماالت عديمدة منهما الرياضمة، ويمرى كمالا ممن ماسمال  

سمى بمثابمة حالمة إنهما  للنمواحى البدنيمة م( ين االحتراق النف2881) freudenbergerوفريدنبرجر 
والذهنية تؤدى إلى مفهوم سملبى للشمخص لنفسمه يو ذاتمه، إضمافة إلمى ت موين اتجاهمات سملبية نحمو 

  (24،22:2العمل والحياة واألناس ارخرين، فضال  عن االفتقاد إلى المثالية والشعور بالغضب.)
، األخيمرة السمنوات فمى الرياضمى المنفس علمم فمى البماحثين بعم  االحتراق اهتممام ظاهرة جذبت وقد

 مجمما  فممى، بمماالحتراق النفسممى  المرتبطممة والنظريممات الدراسممات بعمم  إطممار فممى بدراسممتها واهتممموا
 إليهمما ينظممر والتممى، الرياضممية والممارسممة الرياضممى المجمما  خممار  األخممرى  والمهممن الوظممائ  بعمم 
 عممن رضمماه وعممدم، إنجازاتممه مسممتوى  انخفمما  إلممى وتممؤدى، الفممرد علممى ضممارطة يعممما  ينهمما علممى

 بممدون  يو بإرادتمه سمواؤ، لمهنتمه تركمه يو تقاعمده إلمى النهايمة فمى وتمؤدى، نشماطه يو مهنتمه يو عملمه
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 اإليجمممابى الت يممم  ومحاولمممة، الضمممغوا ومقاومتمممه همممذه مواجهمممة علمممى قدرتمممه عمممدم حالمممة فمممى، إرادتمممه
  (3:8) معها.

نقال عن "سميث" تعريفا لالحتراق  ب نه استجابة   م(7001رمزى رسمى جابر)ويشير             
تتميممز باإلنهمما  الممذهني واالنفعممالي يظهممر نتيجممة ت ممرار جهممد ضممخم ريممر فعمما  لمواجهممة متطلبممات 
التدريب والمنافسمة، كمما يضمي  "سمميث" ين السممة الغالبمة لالحتمراق همي انسمحاب نفسمي وعماطفي 

  (232:2وبدني من نشاا ممتع في الماضي.)
فمممى اإلنجليزيمممة والفرنسمممية، وكمممما  (sociailization)التنشمممئة االجتماعيمممة ترجممممة لمصمممطلح و      

يالحممأ ين االصممطالض يتضمممن كلمممة )التنشممئة( التممى تعنممى يقممام وهممذا اإلنشمماؤ لممه صممفة اجتماعيممة، 
يى فيما بين األفراد، بهذا يتميز المصطلح العربمى عمن المصمطلح اإلنجليمزى والفرنسمى المذى يعنمى 

  (12:22ا حرفيا  عملية جعل الفرد مجتمعيا .)لديهم
( عمليممة تعلممم وتعلمميم وتربيممة مسممتمرة، تقمموم علممى م7000) حامددد عبددد السددالم ز ددرانويعممرف      

التفاعمممل االجتمممماعى، وتهمممدف إلمممى إ سممماب الفمممرد )طفمممال  فمراهقممما  فراشمممدا  فشممميخا ( سممملوكا  ومعمممايير 
نمه ممن مسمايرة جماعتممه والتوافمذ االجتمماعى معهمما، واتجاهمات مناسمبة ألدوار اجتماعيمة معينممة، تمك

 (82:4وت سبه الطابع االجتماعى، وتيسر له االندما  فى الحياة االجتماعية.)
" المثمل األعلمى فمى الرفمذ باألبنماؤ وتمربيتهم، وعمال  يخطمائهم بمروض ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان النبى دمحم "        

" لممم يقممر الشممدة والعنمم  فممى معاملممة األبنمماؤ، ملسو هيلع هللا ىلصممما ين النبممى "الشممفقة والعطمم  والرحمممة والحنممان، ك
واعتبمممر الغلظمممة والجفممماؤ فمممى معاملمممة األبنممماؤ نوعممما  ممممن فقمممد الرحممممة ممممن القلمممب فقمممد روى مسممملم فمممى 

الحسمن " يقبمل ملسو هيلع هللا ىلص"، "ين األقرع بن حابس يبصر النبى دمحم "رضى هللا عنهصحيحه عن يبى هريرة "
" : )إنمه ممن ملسو هيلع هللا ىلصرضى هللا عنه فقا  : إن لى عشرة من الولد ما قبلت واحدا  منهم، فقما  رسمو  هللا "

  (74:21ال يَرحم ال يراحم(.)
 مشكلة البحث:7/7

والفممرد ذو القممدرات الخاصممة إنسممان قبممل يى شمم  يعمممل ويفكممر وينممتج، ويبممدع ويطممور ويشممعر       
ينجممب، وربممما بعمم  وجهممات النظممر الخاطئممة التممى نظممرت لممذوى القممدرات الخاصممة وينفعممل ويسممل  و 

مممن حيممث إعاقتممه فقمم ، ول نممه إنسممان مممازا  يعممي  حياتممه سممعيا  وراؤ تحقيممذ حاجاتممه وررباتممه ولديممه 
للت بتدريبات رياضية ونفسية جيدة فإن اإلرادة تتعانذ مع مما تبقمى  قدرات نفسية ويخرى بدنية إذا كا

نجمممازات تعلمممى ممممن قيمتمممه الشخصمممية وقيممممة بلمممده ممممن قمممدرات بدن يمممة وتبمممرز فمممى بطممموالت رياضمممية وا 
  (34:3ووطنه.)
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ومما تقدم يرى الباحث ين الحياة مليئة بالضغوا والمشكالت المادية والنفسية، ويتعمر  ذوو      
القممممدرات الخاصممممة ل ثيممممر مممممن الضممممغوا سممممواؤ النفسممممية واالقتصممممادية واالجتماعيممممة، واألفممممراد الممممذين 

تمراق، يتسممون بمالطموض العمالي والمدافع القموج ل نجماز همم المرشمحون األقموى للوقموع فمي بمراثن االح
حيث يسخر الفرد وقته وجهده في العمل في نفس الوقت الذج يحقذ فيه توقعات ارخرين منه، لذا 
يشعر باإلنها  والتعب وعدم القدرة على إنجازه ألعماله، وعدم القدرة على التركيز الذهني والعملمي 

تجماه ارخمرين  والتردد واألرق واضمطرابات النموم والصمداع وهبموا ضمغ  المدم، باإلضمافة للحساسمية
العدوانيمممة.وهنا تبمممرز مشمممكلة البحمممث ألن العبمممى ذوى القمممدرات الخاصمممة فئمممة مهممممة ممممن الرياضممميين 
والمجتمع، ولذل  لزيمادة عمدد الفمائزين والحاصملين علمى ميمداليات فمى البطموالت العالميمة، ونمرى ين 

وهى الوقموف علمى االبطا  من ذوى القدرات الخاصة يرفعون علم مصر خفاقا ، فت تى فكرة البحث 
المشكالت والضغوا النفسمية ويسمباب االحتمراق النفسمى لالعبمين ممن ذوى القمدرات الخاصمة وكمذل  

 التنشئة االجتماعية وعالقتها باالحتراق النفسى وحجم ت ثير التنشئة االجتماعية 
 أ داف البحث : 7/4
ذوى  معرفممة االحتممراق النفسممى وعالقتهمما بالتنشممئة االجتماعيممة لممدى عينممة مممن الالعبممين مممن 2/4/2

 .القدرات الخاصة
 حجم ت ثير التنشئة االجتماعية على االحتراق النفسى لدى عينة البحث.معرفة  2/4/1
 تساؤالت البحث : 7/5
توجد عالقة ارتباطية إحصائية سالبة بين االحتراق النفسى والتنشئة االجتماعية لدى عينمة  2/2/2

 البحث.
 ماهو حجم ت ثير التنشئة االجتماعية على االحتراق النفسى لدى عينة البحث. 2/2/1
 تعاريفات البحث : 7/6
 Psychological Burnoutاالحتراق النفسى  2/4/2

حالة من الشعور باإلجهاد واالستنزاف واالرهاق البدنى ناتج عن الفشل فى مواجهة الضغوا       
  (218:4فرد.)السلبية القوية التى تفوق قدرة ال

 socializationالتنشئة االجتماعية  2/4/1
عمليمة تعلممم وتعلميم وتربيممة مسمممرة، تقموم علممى التفاعمل االجتممماعى، وتهممدف إلمى إ سمماب الفممرد      

)طفال  فمراهقا  فراشدا  فشيخا ( سلوكا  ومعايير واتجاهات مناسبة ألدوار اجتماعية معينمة، تمكنمه ممن 
االجتممماعى معهمما، وت سممبه الطممابع االجتممماعى، وتيسممر لممه االنممدما  فممى  مسممايرة جماعتممه والتوافممذ

  (82:4)الحياة االجتماعية.
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 الدراسات السابقة والمتشابهة : 7/0
 بالمسممئولية بالشممعور وعالقتممه النفسمى االحتممراق" بعنمموان (7075عثمددان ) حسددن منددا دراسمة  1/2

 النفسمممى االحتمممراق علمممى التعمممرف"، وهمممدفت الدراسمممة الخرطممموم بواليمممة الخاصمممة التربيمممة معلممممات لمممدى
، الوصممفى، واسممتخدمت الباحثمة المممنهج الخاصممة التربيمة معلمممات لممدى بالمسمئولية بالشممعور وعالقتمه

 مسممتوى ، واستخلصممت النتممائج كالتممالى الخاصممة التربيممة ( مممن معلمممات111وت لفممت عينممة الدراسممة )
، بالمسممئولية والشمعور النفسمى االحتمراق بممين ارتباطيمة عالقمة توجمد، مرتفممع المعلممات لمدى االحتمراق

 (77.)المعلمات لدى الخبرة سنواتل تبعا   النفسى االحتراق فى إحصائية داللة ذات فروق  توجد
 الموظيفى بالرضا وعالقته النفسى االحتراقبعنوان " (7072العشماوى ) محمود إيماندراسة  1/1

 االحتممراق مسممتوى  علممى التعممرف" بهممدف السممعودية العربيممة بالممل ممة الخاصممة التربيممة معلمممات لممدى
، الوصمممفى، واسمممتخدمت الممممنهج الخاصمممة التربيمممة معلممممات لمممدى الممموظيفى بالرضممما وعالقتمممه النفسمممى

 االحتممراق مسمتوى ، واستخلصمت النتممائج ين الخاصممة التربيمة معلمممة (22وت لفمت عينمة الدراسممة ممن )
 وجممود عممدم،الوظيفى والرضمما النفسممى االحتممراق بممين عكسممية عالقممة وجممود، متوسمم  المعلمممات لممدى
 (1).الخبرة سنوات لمتغير النفسى االحتراق فى إحصائية داللة ذات فروق 
 الشخصممية الصممفاتبعنمموان " Christi M. Smith (7072) سددميث كريسددتى دراسممة  1/3

 بممممممين العالقممممممة دراسممممممةوهممممممدفت  "المشروا واإلفرا  البالغين الضباا بين واالحتراق ال برى  الخمس
 ومسممتوى ( والعصممبية والقبممو ، والبسماطة، والضمممير، االنفتمماض،) ال بمار الخمسممة الشخصممية الصمفات
، واسمتخدمت .المتحمدة الواليمات في المشروا واإلفرا  المراقبة تحت البالغين بين الوظيفي االحتراق
، المشمروا واإلفمرا  المراقبة تحت البالغين األفراد( من 81عينة الدراسة ) ، وت لفتالوصفىالمنهج 
 سملبا يمرتب  والرضما العماطفي، االحتمراق ممع إيجابيما ارتباطا ترتب  العصبية ين إلى النتائج ويشارت

 اإلنجممماز ممممع سممملبا تمممرتب  والعصمممبية الشخصمممي، اإلنجممماز ممممع إيجابيممما ويمممرتب  الشخصمممية نمممزع ممممع
 (27).الشخصي

 االجتماعيمة التنشئة عوامل بع  دوربعنوان " (7005) يوسف عبده يوسف سوسندراسة  1/4
"، وهمدفت إلمى اإلسكندرية بمحافظة سنة 22 -21 من السنية للمرحلة الفراغ وقت سلو  توجيه فى

 من السنية للمرحلة الفراغ وقت سلو  توجيه فى دور لها التى االجتماعية التنشئة عوامل يهم تحديد
 المرحلممة لهممذه سمملو  توجيممه فممى إسممهامه ومممدى منهمما عامممل كممل دور علممى والتعممرف، سممنة 21-22

، وتلميمذة تلميمذا  ( 2312، وت لفت عينمة الدراسمة )الوصفى المنهج ، واستخدمت الباحثةالسنية
 وقممت سمملو  توجيممه فممى إسممهاما االجتماعيممة التنشممئة عومممل ي ثممر االسممرة تعممدويشممارت النتممائج إلممى 
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 يقل هى المدرسة ين حين فى اإلعالم وسائل ثم الرياضية المؤسسات ثم الرفاق جماعة يليها الفراغ
 (7).الفراغ وقت سلو  توجيه فى إسهاما االجتماعية التنشئة عوامل

 بممارسممة وعالقتهمما االجتماعيممة التنشممئة" (7075) الشددوكى الفتددا  عبددد توفيدد  نددوا دراسممة  1/4
 االجتماعيمة التنشمئة علمى التعرف"، وهدفت إلى الدقهلية محاقظة فى المرية لدى الترويحية األنشطة
واسمتخدمت الباحثمة الممنهج  الدقهليمة محاقظمة فمى الممرية لمدى الترويحيمة األنشمطة بممارسة وعالقتها
 التنشممممئة وسممممائ  مممممن المدرسممممة، واشممممارت نتممممائج الدراسممممة إلممممى ين إمممممرية (411، وت لفممممت )الوصممممفى

 رير فروق  توجد، للمرية الترويحى السلو  على الت ثير فى نسبة يعلى على حازت التى االجتماعية
 محمممل لمتغيمممر وفقممما الترويحيمممة األنشمممطة ومحممماور االجتماعيمممة التنشمممئة محممماور بمممين إحصمممائية دالمممة

 األنشطة وممارسة االجتماعية التنشئة بين إحصائية دالة رير عالقة وجود، العمل وطبيعة اإلقامة
 (23).الدقهلية محافظة فى المرية لدى الترويحية

 التنشممممممممممئة يسمممممممممملوب بممممممممممين العالقممممممممممة" بعنمممممممممموان (7071) الرحيم عبد دمحم فتحى وداددراسة  1/2
 بمممين العالقمممة دراسمممةإلمممى  "، همممدفتالمراهقمممة فتمممرة فمممى الطمممالب لمممدى المسمممئولية وتحممممل االجتماعيمممة

، واسمتخدمت الباحثمة المراهقة مرحلة في الطالب لدى المسئولية وتحمل االجتماعية التنشئة يسلوب
، المراهقمممممة فتمممممرة فمممممى الثانويمممممة طمممممالب ممممممن( 121ممممممن) الدراسمممممة، وت لفمممممت عينمممممة الوصمممممفىالممممممنهج 

 االجتماعيممة التنشممئة بممين إحصممائيا   داللممة ذات طرديممة عالقممة دو وجممواستخلصممت نتممائج الدراسممة إلممى 
 (24).المسئولية وتحمل

 بمممين االجتماعيمممة التنشمممئة تحليمممل( بعنممموان "1123) Alicia Joann جدددوان اليسدددادراسمممة  1/7
 يفضمل فهمم"، همدفت الدراسمة إلمى المتوسمطة الممدارس فمي ونظمرائهم الخفيفة اإلعاقات ذوج  الطالب
 الفعلممي االجتممماعي السمملو  عممن فضممال االجتماعيممة، للتنشممئة الطممالب نوايمما فممي تسممهم التممي للعوامممل
، وت لفمت عينمة الوصمفى، واستخدمت الباحثمة الممنهج المعتدلة يو المعتدلة اإلعاقة ذوج  يقرانهم تجاه

 مدرسمتين ممن المعموقين وريمر اإلعاقمة ذوج  ممن السمابع الص  طالب من طالبا (74من ) الدراسة
 ال الممذين الطممالب آراؤ ين الدراسممة نتممائج كشممفت، و األوسمم  الغممرب ضممواحي إحممدى فممي إعممداديتين
 إيجابيمة كانمت االجتماعيمة بالتنشمئة المتعلقمة والتصورات اإلعاقة ذوج  يقرانهم عن إعاقة من يعانون 
 يتعماملوا ين يريمدون  ويسمرهم يصمدقائهم ين يعتقمدون  وهمم إيجابيمة، مواقم  يتبنمون  وهمم. موحمد بشكل
 التنشممئة سمملوكيات فممي الشممروع علممى قممدرتهم فممي كبيممرة ثقممة لممديهم ين كممما. اإلعاقممة ذوج  يقممرانهم مممع

 (24).االجتماعية
 
 



   

 
   التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة  

 

 (    7  (   ( الرابعم(   ) الجزء  5252( شهر ) يونيو(  لعام )    52رقم المجلد )        
 
 

 إجراءات البحث 3/0
 :منهج البحث  3/1
 .رتباطى لمالئمته طبيعة البحثسلوب االفي الدراسة المنهج المسحى باال يناستخدم الباحث 

 -: مجتمع وعينة البحث 3/2

  -:مجتمع البحث  3/2/1

جميع الالعبين من ذوى القدرات الخاصة فى )اإلعاقة الحركية( فى يتمثل مجتمع البحث         
العربية، وتم اإلطالع على األندية والهيئات ( سنة بجمهورية مصر 11:22الفئة العمرية )

 والجمعيات المسجلة باللجنة البارالمبية المصرية.
 -:عينة البحث  3/2/2

 ( من الالعبين ذوى القدرات214تم اختيار العينة بالطريقة العشوائية وشملت عينة البحث )           
( سنة، 11:22الفئة العمرية ) فى )إالعاقة الحركية( فى على مستوى جمهورية مصر الخاصة

 (2) ( عينة يساسية، والعينة مبينة بجدو 84ستطالعية، و)ا( عينة 31والعينة مسقمة إلى )
 التالى :

 (7جدو  )
 تصنيف عينة البحث. 

 العينة االساسية العينة االستطالعية الفئة 
 18 21 الرياضات الفردية
 74 11 الرياضات الجماعية

 84 31 المجموع
 :وسائل وأدوات جمع البيانات   3/3

 قام الباحث ببناء : 
 مقياس االحتراق النفسى ) إعداد الباحث (. 3/3/7

 .االحتراق النفسى خطوات بناء مقياس 3/3/7/7
لدى فى ضوؤ يهداف البحث قام الباحث ببناؤ مقياس للتعرف على االحتراق النفسى          

 -مسترشدّا بالخطوات ارتية : الالعبين من ذوى القدرات الخاصة
  :  مراجعة األطر النظرية والدراسات السابقة 3/3/7/7/7
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التى تناولمت االحتمراق النفسمى والمقماييس التمى تم االطالع على األبحاث والمراجع السابقة 
روبددددرت وانجلددددو ، (7927ماسددددال  )كدراسممممة كممممال  مممممن، اسممممتخدمت لقيمممماس االحتممممراق النفسممممى، 

(، 7005(، فهددد بددن الحراصددى )7007(، أميددرم مددرقس )7992) عددالوى حسددن دمحم (، 7929)
( يبمممين المسممممح 4) وجمممدو (، 7076)  ددده وراز محددددى ،(7076محمدددود علددددى محمدددود أحمددددد )

 المرجعى لالحتراق النفسى.
 :االبعاد المقترحة للمقياس  تحديد 3/3/7/7/7
مقترحة للمقياس فى صورته األولى ( يبعاد 8من خال  المسح المرجعى تم الحصو  على )       

اإلنهممما  البمممدنى، اإلنهممما  العقلمممى، اإلنهممما  االنفعمممالى، نقمممص الشمممعور باالنجممماز، اسمممتنزاف  وهمممى )
 (.المشاعر، تبلد المشاعر، التغير نحو األسوي، اإلنها  الدافعى

 : عرض األبعاد المقترحة 3/3/7/7/3
  علمم المنفس والصمحة النفسمية وعلمم المنفس على السمادة المحكممين، فمى مجما تم عر  األبعاد    

، وقممد ارتضمى الباحممث النسممبة (31/21/1128:  4/21/1128وذلمم  خممال  الفتمرة مممن )الرياضمى 
)اإلنهما   يبعماد ليكون المقياس فى صيغته النهائية مكمون ممن يربمع%( 81% :81المئوية بنسبة )

 .اإلنها  االنفعالى، نقص الشعور باالنجاز( ،اإلنها  العقلى، البدنى
 : اقترا  عبارات لكل بعد من أبعاد المقياس 3/3/7/7/4

فمى ضموؤ الفهمم والتحليمل النظمرى الخماص بكمل  االحتراق النفسى صاغ الباحث عبارات مقياس    
 بعد وفى ضوؤ التعري  النظرى له.

 حساب المعامالت العلمية للمقياس. 3/3/7/7/5

 صدق المقياس. 3/3/7/7/5/7

 .استعان الباحث بعدة طرق لحساب صدق المقياس وهى

 : حتوى صدق الم 3/3/7/7/5/7/7

قممممام الباحممممث بعممممر  العبممممارات الخاصممممة بكممممل بعممممد فممممى مقيمممماس االحتممممراق النفسممممى، وكممممان 
عبمممارة فمممى صممميارته األوليمممة، علمممى  (41) المجمممموع ال لمممى للعبمممارات قبمممل العمممر  علمممى المحكممممين

            بمممممممممين  خمممممممممال  الفتمممممممممرة مممممممممما فمممممممممى، وذلممممممممم  محتممممممممموى السمممممممممادة المحكممممممممممين للتحقمممممممممذ ممممممممممن صمممممممممدق ال
م( وفى ضوؤ آراؤ السادة الخبراؤ تم إعادة صمياره وحمذف بعم  8/1/1128:  م 3/21/1128)

( 41بمممدال  ممممن )( عبمممارة 21، ويصمممبح المقيممماس مكمممون ممممن )ات( عبمممار 21العبممارات وكمممان عمممددهم )
وتراوحت نسب االتفاق بين السادة المحكمين على مدى صالحية العبارات ، موزعة على يربع يبعاد

    .% (211 % :81بين )
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 :االتساق الداخلى صدق  3/3/7/7/5/7/7

يعممد صممدق المحكمممين مممن ينممواع الصممدق السممطحى يو الظمماهرى لممذل  قممام الباحممث بتطبيممذ 
( 31، بلغ عددها )الالعبين من ذوى القدرات الخاصة عشوائية من استطالعيةالمقياس على عينة 
 قميم وذل  لحساب صدق العبارات بواسطة (23/2/1128: ) (22/4/1128) وذل  في الفترة من

معمامالت االرتبماا بمين درجمة كمل عبمارة والدرجمة ال ليمة للمقيماس المعيمارى، و  واالنحراف متوسطات
فكانمممممت قمممميم معمممممامالت  SpssV.42بوذلمممم  باسممممتخدام الحزممممممة اإلحصممممائية المعروفمممممة اختصممممارا  

 .(3(،)1االرتباا كما هو موضح بجدو  )
 (7جدو  )

 قيم متوسطات واالنحراف المعيارى عبارات مقياس االحتراق النفسى
رقم 
 العبارم

االنحراف  المتوسط
 المعيارى 

رقم 
 العبارم

االنحراف  المتوسط
 المعيارى 

رقم 
 العبارم

االنحراف  المتوسط
 المعيارى 

2 2017 10124 28 2087 10811 32 2043 10478 
1 2073 10782 28 2033 10442 34 2041 10412 
3 2043 10818 11 2071 10711 37 2027 10718 
4 1027 10448 12 2041 10412 38 2047 10442 
2 2043 10818 11 2027 10414 38 2071 10711 
4 2043 10414 13 2031 10444 41 2041 10472 
7 2081 10417 14 2017 10283 42 2073 10283 
8 2083 10834 12 2043 10248 41 2037 10422 
8 2027 10442 14 2017 10283 43 2083 10782 
21 2047 10414 17 2031 10422 44 2037 10448 
22 1017 10848 18 2017 10441 42 2021 10431 
21 2033 10247 18 2047 10482 44 2073 10741 
23 2083 10212 31 1011 10443 47 2021 10271 
24 2077 10414 32 2031 10284 48 2043 10414 
22 2023 10482 31 2071 10711 48 2021 10431 
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24 2027 10478 33 2021 10732 21 2087 10482 
27 2071 10711 34 2021 10777    

 
 (3جدو  )

 قيم معامالت صدق عبارات مقياس االحتراق النفسى 

 0007)**( دا  عند مستوى                               0005)*(  دا  عند مستوى                
يتضح من الجدو  السمابذ ين قميم معمامالت ارتبماا العبمارات بالدرجمة ال ليمة للمقيماس دالمة      

( عبممارة 22وتممم حممذف ) ،1012وبعمم  العبممارات دالممة عنممد مسممتوى  1012إحصممائيا  عنممد مسممتوى 
 ( عبارة.32، ليكون المقياس بصيغته النهائية )لعدم وصولهم إلى مستوى الداللة المطلوب

 .معامالت االرتباا بين مجموع درجات يبعاد المقياس والدرجة ال لية( يبين قيم 4وجدو  )
 

 رقم
 العبارم

قيمة معامل 
 االرتباط

 رقم
 العبارم

قيمة معامل 
 االرتباط

 رقم
 العبارم

قيمة معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارم

قيمة معامل 
 االرتباط

2 10317 24 10471** 17 10414** 41 10448** 
1 10383* 22 10418* 18 10344 42 10127 
3 10814** 24 10211** 18 10328 41 10474** 
4 10441* 27 10434* 31 10248** 43 10332 
2 10487** 28 10714** 32 10433* 44 10424* 
4 10418** 28 10488** 31 10344 42 10414** 
7 10417** 11 10148 33 10788** 44 10434* 
8 10278** 12 10111 34 10428** 47 10484** 
8 10317 11 10318 32 10428** 48 10282** 
21 10322 13 10422** 34 10448** 48 10414** 
22 10121 14 10124 37 10214** 21 10311 
21 10484** 12 10238** 38 10418**   
23 10424** 14 10341 38 10411*   
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 (4جدو  )
 قيم معامالت االرتباط بين مجموع درجات أبعاد المقياس والدرجة الكلية 
اإلنهاك  األبعاد

 البدنى
اإلنهاك 
 االنفعالى

اإلنهاك 
 العقلى

نقص 
 االنجاز

الدرجة 
 الكلية

 **00293 **00129 **00271 **00154  اإلنهاك البدنى
 **00299 **00610 **00275  **00154 اإلنهاك االنفعالى
 **00933 **00126  **00275 **00271 اإلنهاك العقلى
 **00227  **00126 **00610 **00129 نقص االنجاز
  **00227 **00933 **00299 **00293 الدرجة الكلية
 0007)**( دا  عند مستوى 

يتضح من الجدو  السابذ ين قيم معامالت االرتباا بين مجموع درجات كل بعد والدرجة ال لية 
والدرجة ال لية يى ينه يوجد اتساق ما بين يبعاد المقياس  1012للمقياس دالة إحصائيا  عند مستوى 

 مما يشير إلى ين المقياس على درجة مناسبة من الصدق.
 ثبات المقياس: 3/3/7/7/5/7
 : خطريقة معامل ألفا كرونبا 3/3/7/7/5/7/7

     Cronbach's Alpha الفما خحيث تم حساب ثبات المقياس باستخدام معاممل كرونبما

Coefficient   ال ليمة للمقيماس فبلغمت قيممة معاممل يلفما فمى حالمة حمذف درجمة العبمارة ممن الدرجمة
 (.2العام وكانت قيم معامل يلفا البعاد المقياس كما هى موضحة بجدو  )

 (5جدو  )
 .خالقيمة الكلية لمعامل ألفا كروبنا

 البعد           
 معامل الثبات   

اإلنهاك 
 البدنى

اإلنهاك 
 االنفعالى

اإلنهاك 
 العقلى

نقص الشعور 
 باالنجاز

 االجمالى

 35 9 9 9 2 العبارات عدد

 00971 00147 00125 00112 00147 معامل ألفا كروبناخ

لمقيماس االحتمراق  خومن خال  الجدو  السمابذ يتبمين ين القيممة ال ليمة لمعاممل يلفما كروبنما     
 ( وهو معامل ثبات مرتفع.10817النفسى )
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 طريقة التجزئة النصفية: 3/3/7/7/5/7/7

وبلغت قيممة   Split half المقياس ككل تم استخدام طريقة التجزئة النصفية للتحقذ من ثبات  
( وبعمممد تصمممحيح يثمممر التجزئمممة بمعادلمممة سمممبيرمان 00190معاممممل االرتبممماا بمممين نصمممفى المقيممماس )

ويتضممح مممما سممبذ ين المقيمماس يتسممم ، (00121وبممراون بلغممت قيمممة معامممل ثبممات المقيمماس ككممل )
 ( يبين قيم الثبات بطريقة التجزئة النصفية.4)بدرجة مناسبة من الثبات وجدو  

 (6) جدو 
 قيم الثبات بطريقة التجزئة النصفية . 

 البعد         
 معامل الثبات  

االنهاك 
 البدنى

االنهاك 
 االنفعالى

االنهاك 
 العقلى

نقص الشعور 
 باالنجاز

 االجمالى

 00190 00179 00110 00617 00139 معامل االرتباط سبيرمان بروان
 00121 00699 00160 00663 00134 معامل جتمان ) التجزئة النصفية(

 التنشئة االجتماعية "إعداد الباحث"  3/3/7
 خطوات بناء مقياس التنشئة االجتماعية: )إعداد الباحث(. 3/3/7/7

لذوى  فى ضوؤ يهداف البحث قام الباحث ببناؤ مقياس للتعرف على التنشئة االجتماعية         
  -مسترشدّا بالخطوات ارتية : القدرات الخاصة

 : مراجعة األطر النظرية والدراسات السابقة 3/3/7/7/7
والمقمماييس التمى اسممتخدمت التنشممئة االجتماعيمة التمى تناولمت  تمم االطمالع علممى األبحماث والدراسممات

(، ميلمود 1112سوسمن عبمده )(، 1111يحممد قمورة ) ،كدراسمة كمال  ممنلقياس التنشمئة االجتماعيمة، 
 (. 1127(، وداد فتحى دمحم )1122(، نوا  توفيذ الشوكى )1122منصور)

 : بعاد المقترحة للمقياس تحديد األ 3/3/7/7/7
مقترحمممة للمقيممماس فمممى صمممورته  يبعممماد( 2ممممن خمممال  المسمممح المرجعمممى تمممم الحصمممو  علمممى ) 

 (. وسائل االعالم – دور العبادة – جماعة الرفاق -المؤسسة التعليمية  –األسرة األولى وهى )
 : عرض األبعاد المقترحة 3/3/7/7/3

علممممى السممممادة  ،تممممم عممممر  األبعمممماد التممممى تممممم األتفمممماق عليهمممما مممممن خممممال  المسممممح المرجعممممى 
وعلممم االجتممماع، وذلمم  المحكمممين فممى مجمما  علممم الممنفس والصممحة النفسممية وعلممم الممنفس الرياضممى 

 يبعمممممادليكمممممون المقيممممماس مكمممممون ممممممن يربمممممع  (،31/21/1128:  4/21/1128خمممممال  الفتمممممرة ممممممن )
 دور العبادة(. ،جماعة الرفاق، المؤسسة التعليمية، األسرة)
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 (    13  (   ( الرابعم(   ) الجزء  5252( شهر ) يونيو(  لعام )    52رقم المجلد )        
 
 

 :اقترا  عبارات لكل بعد من أبعاد المقياس  3/3/7/7/4
عبممارات المقيمماس فممى ضمموؤ الفهممم والتحليممل النظممرى الخمماص بكممل بعممد وفممى  الباحممثصمماغ   

 ضوؤ التعري  النظرى له.
 حساب المعامالت العلمية للمقياس. 3/3/7/7/5

 صدق المقياس. 3/3/7/7/5/7

 : استعان الباحث بعدة طرق لحساب صدق المقياس وهى

 : لمحتوى صدق ا 3/3/7/7/5/7/7

(، 2قام الباحث بعر  العبارات الخاصة بكل بعد فى مقيماس التنشمئة االجتماعيمة مرفمذ )
( عبارة فى صيارته األولية، علمى 41المحكمين )وكان المجموع ال لى للعبارات قبل العر  على 
م( وفمى ضموؤ آراؤ 8/1/1128م:  1128/ 3/21السادة المحكمين وذل  من خال  الفترة ممابين )

( عبمارة 48السادة الخبراؤ تم إعادة صيارة، وحذف بعم  العبمارات، ويصمبح المقيماس مكمون ممن )
التفماق بمين السمادة المحكممين علمى مممدى وتراوحممت نسمب ا، ( موزعمة علمى يربمع يبعماد41بمدال  ممن )

 % ( 211% :81) ما بينصالحية العبارات 
 :االتساق الداخلىصدق  3/3/7/7/6/7/7

الظمماهرى لممذل  قممام الباحممث بتطبيممذ  يعممد صممدق المحكمممين مممن ينممواع الصممدق السممطحى يو
( 31عمددها )بلمغ الالعبين من ذوى القدرات الخاصمة استطالعية عشوائية من  عينةالمقياس على 

 قمميم بواسممطة العبممارات صممدق لحسمماب وذلمم  ،(23/2/1128: ) (22/4/1128)فممي الفتممرة ممما بممين 
، معامالت االرتباا بين درجة كمل عبمارة والدرجمة ال ليمة للمقيماسو  المعيارى، واالنحراف متوسطات

فكانممممت قممممميم معمممممامالت  SpssV.42وذلمممم  باسمممممتخدام الحزمممممة اإلحصمممممائية المعروفممممة اختصمممممارا  ب
 ( 8(، )7االرتباا كما هو موضح بجدو  )
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 (    14  (   ( الرابعم(   ) الجزء  5252( شهر ) يونيو(  لعام )    52رقم المجلد )        
 
 

 (1جدو  )
 قيم متوسطات وانحراف المعيارى عبارات مقياس التنشئة االجتماعية

رقم 
 العبارم

االنحراف  المتوسط
 المعيارى 

رقم 
 العبارم

االنحراف  المتوسط
 المعيارى 

رقم 
 العبارم

االنحراف  المتوسط
 المعيارى 

2 2083 10848 27 1071 10232 33 1023 10418 
1 1043 10478 28 1021 10431 34 1013 10414 
3 1043 10422 28 1021 10218 32 1021 10271 
4 1027 10478 11 1027 10478 34 1027 10248 
2 1013 10224 12 1077 10214 37 1077 10214 
4 1021 10248 11 1011 10421 38 2083 10834 
7 1047 10414 13 1037 10422 38 1043 10224 
8 1021 10441 14 1023 10418 41 1023 10272 
8 1017 10283 12 1043 10478 42 1047 10247 
21 1027 10414 14 1043 10774 41 1041 10412 
22 1077 10214 17 1047 10828 43 1071 10232 
21 1041 10412 18 1047 10247 44 1047 10731 
23 1033 10247 18 1071 10444 42 1047 10414 
24 1047 10414 31 1047 10272 44 1021 10721 
22 1073 10212 32 1031 10721 47 1047 10414 
24 1047 10247 31 1013 10718 48 2083 10741 
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 (    12  (   ( الرابعم(   ) الجزء  5252( شهر ) يونيو(  لعام )    52رقم المجلد )        
 
 

 (2جدو  )
 قيم معامالت صدق عبارات مقياس التنشئة االجتماعية 

رقم 
 العبارم

قيمة ارتباط 
 العبارم

رقم 
 العبارم

قيمة ارتباط 
 العبارم

رقم 
 العبارم

قيمة ارتباط 
 العبارم

رقم 
 العبارم

قيمة ارتباط 
 العبارم

7 00421** 73 00374 75 00521** 31 00577** 
7 00372 74 00797 76 00272** 32 00757 
3 00132** 75 00506** 71 00767 39 00660** 
4 00629** 76 00569** 72 00670** 40 00716 
5 00743 71 00472* 79 00497** 47 00561** 
6 00496** 72 00617** 30 00367* 47 101** 
1 00691** 79 -00745 37 00540** 43 00315* 
2 00771 70 00612** 37 00529** 44 00626** 
9 00732 77 00422** 33 00527** 45 00606** 
70 00411** 77 00414** 34 00401* 46 00416** 
77 00577** 73 00517** 35 00555** 41 00367* 
77 00517** 74 00637** 36 00576** 42 00590** 

 0007)**( دا  عند مستوى                                           0005)*(  دا  عند مستوى                
بالدرجمة ال ليمة للمقيماس دالمة يتضح من الجدو  السمابذ ين قميم معمامالت ارتبماا العبمارات 

 ( عبممارات21، وتمم حمذف )1012وبعم  العبمارات دالمة عنمد مسمتوى  1012إحصمائيا  عنمد مسمتوى 
 .(38، ليكون المقياس بصيغته النهائية )لعدم وصولهم إلى مستوى الداللة المطلوب
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 (    16  (   ( الرابعم(   ) الجزء  5252( شهر ) يونيو(  لعام )    52رقم المجلد )        
 
 

 (9جدو  )
 قيم معامالت االرتباط بين مجموع درجات أبعاد المقياس والدرجة الكلية 
 الدرجة الكلية دور العبادم الرفاق المؤسسة التعليمية األسرم االبعاد
 **00272 **00142 **00101 **00427  األسرم

 **00203 **00565 **00452  **00427 المؤسسة التعليمية
 **00172 *00470  **00452 **00101 الرفاق

 **00249  *00470 **00565 **00142 دور العبادم
  **00249 00172 00203 **00272 الدرجة الكلية

 0007)**( دا  عند مستوى                                           0005)*(  دا  عند مستوى                
بين مجموع درجات كل بعد والدرجة ال لية يتضح من الجدو  السابذ ين قيم معامالت االرتباا 

يى ينه يوجد اتساق ما بين يبعاد المقياس والدرجة ال لية  1012للمقياس دالة إحصائيا  عند مستوى 
 مما يشير إلى ين المقياس على درجة مناسبة من الصدق.

 ثبات المقياس: 3/3/7/7/5/7
 : خطريقة معامل ألفا كرونبا 3/3/7/7/5/7/7

      Cronbach's Alpha خ ب ثبات المقياس باستخدام معامل يلفا كرونباحيث تم حسا

Coefficient  فممى حالممة حممذف درجممة العبممارة مممن الدرجممة ال ليممة للمقيمماس فبلغممت قيمممة معامممل يلفمما
 ( .21العام  وكانت قيم معامل يلفا لعبارات المقياس كما هى موضحة بجدو  )

 ( 70جدو  )
 .خمعامل ألفا كروبنا

 البعد         
 معامل الثبات  

 االجمالى دور العبادم الرفاق المؤسسة التعليمية األسرم

 32 9 9 70 70 عددالعبارات
 00977 00277 00197 00279 00117 معامل ألفا كروبناخ

التنشمممئة لمقيممماس  خوممممن خمممال  الجمممدو  السمممابذ يتبمممين ين القيممممة ال ليمممة لمعاممممل يلفممما كروبنممما      
  ( وهو معامل ثبات مرتفع.00977) االجتماعية

 طريقة التجزئة النصفية: 3/3/7/7/6/7/7
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 (    17  (   ( الرابعم(   ) الجزء  5252( شهر ) يونيو(  لعام )    52رقم المجلد )        
 
 

وبلغمت   Split half للتحقذ ممن ثبمات المقيماس ككمل تمم اسمتخدام طريقمة التجزئمة النصمفية
( وبعمد تصمحيح يثمر التجزئمة بمعادلمة سمبيرمان 00227قيمة معامل االرتباا بين نصفى المقياس )

(. ويتضممح مممما سممبذ ين المقيمماس يتسممم 00227قيمممة معامممل ثبممات المقيمماس ككممل )وبممراون بلغممت 
 ( يبين قيم الثبات بطريقة التجزئة النصفية. 22بدرجة مناسبة من الثبات وجدو  )

 (77) جدو 
 قيم الثبات بطريقة التجزئة النصفية . 

 البعد         
 معامل الثبات

المؤسسة  األسرم
 التعليمية

دور  الرفاق
 العبادم

 االجمالى

 00227 00227 00279 00257 00246 معامل االرتباط سبيرمان بروان
 00227 00217 00207 00257 00245 معامل جتمان ) التجزئة النصفية(

 
 : الدراسة األساسية  3/4

 م(.11/7/1128: ) (م8/4/1128) ات ارتيةتم إجراؤ العينة األساسية فى الفتر        
 : المعالجات اإلحصائية   3/5
الجدوا   –االنحراف المعيارى  –المتوسطات   –النسب  –اإلحصاؤ الوصفى )الت رار  3/2/2  

 المزدوجة(.
 التجزئة النصفية(. –لفا ياختبار الثبات باستخدام )كروبناخ  3/2/1  
 مصفوفة االرتباا سبيرمان. 3/2/3  
 مصفوفة االرتباا بيرسون. 3/2/4  
 نموذ  االنحدار الخطى البسي . 3/2/2  
 اختبار ت لعينتين مستقلتين. 3/2/4  
 عرض ومناقشة نتائج الفرض األو  . 4/7

الفممممر  األو  : توجممممد عالقممممة ارتباطيممممة إحصممممائية سممممالبة بممممين االحتممممراق النفسممممى والتنشممممئة        
 االجتماعية لدى عينة البحث.
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 (    18  (   ( الرابعم(   ) الجزء  5252( شهر ) يونيو(  لعام )    52رقم المجلد )        
 
 

 (77جدو  )
 حثمعامل ارتباط بيرسون لعينة الب 
 التنشئة االحتراق االجمالى

 االحتراق
**17371- 2 معامل االرتباا بيرسون   
 مستوى المعنوية

 
17111 

 التنشئة
**17371- معامل االرتباا بيرسون   2 
 17111 مستوى المعنوية

 
 84 84 العدد

 1712)**( دا  عند مستوى     
( صممحة الفممر  بوجممود عالقممة ارتباطيممة إحصممائية سممالبة بممين االحتممراق 21يتضممح مممن الجممدو  )  

 (.**17371-النفسى والتنشئة االجتماعية لدى عينة الدراسة فنجد ين معامل االرتباا )
 مندا  حسدن عثمدانوهذه النتيجة تتفذ بالنسبة لالحتمراق ممع المتغيمرات ممع دراسمة ، ودراسمة       

 سددميث كريسددتى دراسممة مممع تتفممذ كممذل ،و، (1128) إيمددان محمددود العشددماوى راسممة (، ود1122)
وداد فتحى دمحم عبدد الدرحيم ، وهذه النتيجة تتفذ بالنسبة للتنشئة مع المتغيرات مع دراسمة (1128)
(1127.) 

ين آراؤ الطمالب المذين ال يعمانون ممن إعاقمة ( 1123) اليسدا جدوانوتشير نتائج دراسمة            
يقرانهم ذوج اإلعاقة والتصورات المتعلقة بالتنشئة االجتماعية كانت إيجابية بشكل موحمد. وهمم عن 

يتبنممون مواقمم  إيجابيممة، وهممم يعتقممدون ين يصممدقائهم ويسممرهم يريممدون ين يتعمماملوا مممع يقممرانهم ذوج 
. وكانمت اإلعاقة. كما ين لديهم ثقة كبيرة في قدرتهم على الشروع في سلوكيات التنشئة االجتماعية

 (24.)نوايا الطالب في الشروع في سلو  التنشئة االجتماعية عالية ييضا
 الثانى عرض ومناقشة نتائج الفرض 4/7

 ماهو حجم ت ثير التنشئة االجتماعية على االحتراق النفسى لدى عينة البحث.:  الثانى الفرض
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 (    19  (   ( الرابعم(   ) الجزء  5252( شهر ) يونيو(  لعام )    52رقم المجلد )        
 
 

 (73جدو  )
االجتماعية على االحتراق النفسى لدى نموذج االنحدار الخطي البسيط لتحديد معنوية التنشئة 
 عينة البحث

االحتراق 
 النفسى

معامل ارتباط 
 النموذج

معامل 
 R7التحديد 

معامل 
التحديد  
 R7المعد  

مستوى  ف
 المعنوية

التنشئة 
 17111 247811 17218 17237 17371 االجتماعية

% 2377االحتمراق النفسمى ( ين حجم ت ثير التنشئة االجتماعية على 23يتضح من جدو  )       
 وهو حجم ت ثير مناسب، وهذا يد  ين التنشئة االجتماعية تؤثر ت ثيرا  كبيرا  على االحتراق النفسى.

%( من التغيمر ال لمي 2377تفسر )( لمتغير المستقل )التنشئةل (R4)فنجد ين معامل التحديد       
 خرى لم يتم قياسها. يفي المتغير التابع )االحتراق(. وباقي النسبة يرجع إلى عوامل 

 174ن معامممل ارتبمماا النممموذ  قممد بلممغ ي( يظهممر الجممدو  السممابذ Rونجممد معامممل ارتبمماا النممموذ  )
 تقريبا.
؛ وحيمث (F-test)اختبمار ختبار معنويمة جمودة توفيمذ النمموذ  ككمل، تمم اسمتخدام اونجد ين        

(، ممما 1712وهي ذات معنويمة عنمد مسمتوى يقمل ممن ) 247811ن قيمة اختبار )ف( حيث بلغت إ
 يد  على جودة نموذ  االنحدار.
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 (    52  (   ( الرابعم(   ) الجزء  5252( شهر ) يونيو(  لعام )    52رقم المجلد )        
 
 

 (74جدو  )
 معامالت نموذج االنحدار

 االحتراق النفسى

قيمة معامل 
االنحدار غير 

 المعاير

قيمة معامل 
االنحدار  
 المعاير

مستوى  ت
 المعنوية

B Beta 

2 
 817141 المقدار الثابت

 
87248 17111 

17378- التنشئة االجتماعية  -17371  -37841 00000 

، ذو ()التنشممئةنجممد ين المتغيممر المسممتقل  (t.test)باسممتخدام اختيممار ( 24يتضمح مممن جممدو  )      
( وذلم  عنمد 37841-"ت" )؛ حيث بلغت قيمة المتغير التابع )االحتراق(عكسى معنوج على  ت ثير

بمقمدار واحمد واحمدة يدى ذلم   التنشمئةنمه اذا تغيمرت ي(  وهمذا يعنمى 1712مستوى معنويمة يقمل ممن )
 .17378الى تغير في االحتراق بمقدار عكسى بمقدار 

تعممممد االسممممرة ي ثممممر عومممممل التنشممممئة ( 1112) سوسددددن يوسددددف عبدددددهواستخلصممممت دراسممممة       
فمماق ثممم المؤسسممات الرياضممية ثممم ر سمملو  وقممت الفممراغ يليهمما جماعممة السممهاما فممى توجيممه إاالجتماعيممة 
عالم فى حين ين المدرسة هى يقل عواممل التنشمئة االجتماعيمة إسمهاما فمى توجيمه سملو  وسائل اإل
 (7.)وقت الفراغ

ويفسمممر الباحمممث همممذه النتيجمممة ين التنشمممئة االجتماعيمممة االيجابيمممة تمممؤثر فمممى تجنمممب األفمممراد          
 لنفسى وكذل  مواجهة معظم المشكالت بانسيابية ومرونة.لالحتراق ا

 : االستنتاجات  5/1
فممي حممدود يهممداف الدراسممة وتسمماؤالتها وعينممة الدراسممة وخصائصممها والمممنهج المسممتخدم ومممن        

 واقع البيانات والمعالجات اإلحصائية، توصل الباحث إلى االستنتاجات التالية : 
ارتباطية إحصائية سالبة بين االحتراق النفسى والتنشئة االجتماعية لدى عينة وجود عالقة  2/2/2

 ة.الدراس
 %(.2377ة )حجم ت ثير التنشئة االجتماعية على االحتراق النفسى لدى عينة البحث بنسب 2/2/1
 التوصيات. 5/7
 ضرورة زيادة اهتمام الدولة ومؤسساتها بذوى القدرات الخاصة. 5/1/2
 هتمام اللجنة البارالمبية واألندية والجمعيات بذوى القدرات الخاصة.زيادة ا  2/1/1
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تعميم اسمم ذوى القمدرات الخاصمة بمدال  ممن ) ذوى االحتياجمات الخاصمة( ألنمه ممن المعيمب  2/1/3
جمممدا  ين يطلمممذ اسمممم ذوى اإلعاقمممة علممميهم وذوى االحتياجمممات الخاصمممة، ألنهمممم يقوممممون ب عمممما  ال 

 عون اسم مصر عاليا.يستطيع الصحيح فعلها، ويرف
 اهتمام مؤسسات التنشئة بذوى القدرات الخاصة.  2/1/4
 تفعيل البحوث العلمية التى تدرس وتبحث فى ذوى القدرات الخاصة. 2/1/2

 المراجع
 : العربية مراجعأواًل : ال
احتمممممراق الرياضمممممي بمممممين ضمممممغوا التمممممدريب واالجهممممماد ":  (7991أسدددددامة كامدددددل راتدددددب ) -2

 .دار الفكر العربي، القاهرة، "االنفعالي

 لدى الوظيفى بالرضا وعالقته النفسى االحتراق( : " 7072) العشماوى  دمحم إيمان -1
 .شمس عين التربية، كلية ،"السعودية العربية بالممل ة الخاصة التربية معلمات

: "المعموقين حركيما  الممارسمون لطنشمطة الرياضمية فمى ضموؤ  (7994بدرية كما  أحمدد ) -3
بعم  المتغيمرات النفسمية واالجتماعيمة"، المجلمة العلميمة للتربيمة وعلمم المنفس، كليمة التربيممة، 

 ، جامعة عين شمس.28العدد
: "علممم الممنفس االجتممماعى"، الطبعممة األولممى والثالثممة، ( 7000حامددد عبددد السددالم ز ددران ) -4

 هرة.علم ال تب، القا

مجلممة ، "دراسممة تقويميممة لظماهرة االحتممراق النفسمى للمممدرب":  (7001) رمدزى رسددمى جددابر -2
 .فلسطين، يناير، العدداألو ، المجلد الحادى عشر، جامعة األقصى

: "االنهممما  النفسمممى لمممدى آبممماؤ ويمهمممات األطفممما  التوحمممديين  (7004عصدددام دمحم زيددددان ) -4
واألسمممرية"، مجلمممة البحممموث النفسمممية والتربويمممة، كليمممة وعالقتمممه بمممبع  المتغيمممرات الشخصمممية 

 التربية، جامعة المنوفية.

 فى االجتماعية التنشئة عوامل بع  دور: " (7005) يوسف عبده يوسف سوسن -7
 رسالة"، اإلسكندرية بمحافظة سنة 22 -21 من السنية للمرحلة الفراغ وقت سلو  توجيه
 .االسكندرية جامعة، دكتوراه

 ( األردن.1) 13: )العلوم اإلنسانية( المجلد  (7009النجا  لألبحاث )مجلة جامعة  -8
الطبعمة ، : "سيكولوجية االحتمراق الالعمب والممدرب الرياضمى" (7992) دمحم حسن عالوى  -8

 .مركز ال تاب للنشر، القاهرة، األولى
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: "صممحيح مسمملم بشممرض النممووى"، الطبعممة الثالثممة، دار إحيمماؤ محددى الدددين النددووى  -21
 العربى، بيروت، لبنان.التراث 

"التنشممئة اإلجتماعيمممة المفهمموم األهمممداف"، مجلمممة ( : 7992محددى الددددين مختدددار ) -22
 جامعة قسنطنية للعلوم اإلنسانية، العدد التاسع، الجزائر.

االحتراق النفسى وعالقته بالشعور بالمسئولية "( : 7075عثمان ) حسن منا  -21
 ، السودان.مجلة دراسات حو  النيل"، لدى معلمات التربية الخاصة بوالية الخرطوم

التنشمممئة االجتماعيمممة وعالقتهممما : " (7075) ندددوا  توفيددد  عبدددد الفتدددا  الشدددوكى -23
"، رسممالة ماجسممتير، جامعممة  بممارسممة األنشممطة الترويحيممة لممدى المممرية فممى محاقظممة الدقهليممة

 المنصورة.
االجتماعيمة العالقمة بمين يسملوب التنشمئة : " (7071) وداد فتحى دمحم عبد الرحيم -24

 وتحمل المسئولية لدى الطالب فى فترة المراهقة "، رسالة دكتوراه، جامعة المنصورة.
: "إسممممممهامات علمممممم الممممممنفس الرياضممممممى فممممممى األنشممممممطة  (7001وفدددددداء درويدددددد  ) -22

 الرياضية"، الطبعة األولى، دار الوفاؤ للطباعة والنشر، االسكندرية.
 ثانيًا : المراجع األجنبية:

61- Alicia Joann (5213): " Analysis of Socialization between 

Students with Mild Disabilities and Middle School 

Peers".University of Illinois at Chicago. 

27- Christi M. Smith (7072) : "Big Five Personality Traits and 

Burnout Among Adult Probation and Parole Officers", Capella 

University. 



   

 
   التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة  

 

 (    1  (   ( الرابعم(   ) الجزء  5252( شهر ) يونيو(  لعام )    52رقم المجلد )        
 
 

 ملخص البحث باللغة العربية
                                                                             أ.بنها جامعة الرياضية التربية بكلية الرياضية للسياحة مقترح مقرر توصيف

 أ.د/ محمود يحيى سعد*                                                                                   
 نبيل خليل ندا.د/ أ**                                                                

 م.م / أحمد جمال دمحم السيد***                                                         
 

 .                                                                            بنها جامعة الرياضية التربية بكلية الرياضية للسياحة مقترح مقرر توصيفهدف البحث إلى ي
 عينة اشتملت,  لطبيعة لمالءمته نظرا   المسحي اإلسلوب متبعا   الوصفي المنهج الباحثين إستخدم
 السياحة وكليات الرياضية التربية بكليات تدريس هيئة أعضاء من( 03) علي االساسية البحث
 االصلي المجتمع من العشوائية العمدية بالطريقة اختيارهم تم , العربية مصر بجمهورية والفنادق
 .للبحث
 : يلي ما التوصيات وكانت

 الرياضفففية السفففياحة تواجفففه التفففي التحفففديات ويتوقفففع المعوقفففات الطالفففب يكتشفففف أن -
 لمواجهتها البدائل بين األنسب ويختار

 اإلرشفففاد سفففاعات خفففال  دوريفففة بصففففة المحفففدد  القفففدرات ذوي  الطفففالب مفففع اللقفففاء -
 . للمقرر األكاديميالرياضية السياحية يتعرف الطالب على األنشطة 

 .النظرية والمعلومات المعارف لتقييم التحريرية اإلمتحاناتإستخدام  -
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                                                                             أ.بنها جامعة الرياضية التربية بكلية الرياضية للسياحة مقترح مقرر توصيف

 أ.د/ محمود يحيى سعد*                                                                                   
 نبيل خليل ندا.د/ أ**                                                                

 م.م / أحمد جمال دمحم السيد***                                                         
 

 مقدمة ومشكلة البحث

السياحة ظاهر  من الظواهر اإلنسانية التي نشأت منذ خلق هللا األرض وما عليها, فهي      
نسان في حركة دائمة بين السفر اإلطويل و  نفمنذ زم, قديمة قدم الحيا  , عريقة عراقة التاريخ 

إلى  متطلعا  من قيود بيئية و  ا  إلى رزقه ومعاشه , متحرر  ا  ستقراره , سعيا  و  هعن أمن التنقل بحثا  و 
وشئون حياته اليومية حتياجاته ا  نتقا  اإلنسان لتحقيق رغباته و إتحولت ظاهر  , فقد المعرفة العلم و 

 ( 51:  4)          3ستجمام فية هدفها المتعة والراحة والثقافة واإلثقاجتماعية و إإلى ظاهر  
وهناك آما  كبير  ويجمع العالم اآلن على أن السياحة هي أكبر صناعة في العصر الحالي     

قتصاديات , ولقد نجحت كثير من الدو  ياحة لزياد  خطط التنمية ودعم اإلتعلقها الدو  على الس
في تحقيق ذلك وهناك دو  أخرى أصبحت تنتظر تحقيق طموحاتها من جراء الحركة السياحية 

مكانة كبرى فاقت الدولية وهي مقبلة على القرن الحادي والعشرين , ولقد حققت السياحة العالمية 
ة في دو  عديد  قاطر  كل التوقعات والتقديرات خاصة من بداية التسعينات وأصبحت السياح

 ( 55:  2)                                                           قتصادية . للتنمية اإل
والسياحة أيضا صناعة من أضخم الصناعات المولد  لفرص العمل ولها تأثيرها الالمحدود      

في مجاالت العملة األجنبية واإلستثمار ولها أثرها المضاعف , إذ أن رواجها يؤدي إلي رواج 
 عشرات الصناعات والخدمات المكملة , والتي يشكل اإلنتاج المحلي الغالبية العظمي من مكوناتها

. 
ومصر لم تأخذ بعد نصيبها العاد  من الحركة السياحية الدولية ومركزها الالئق بين الدو         

مصر بتنوع مواردها السياحية التي تعتمد على  به تتميزالرائد  في مجا  السياحة بالرغم من ما 
دراكا للدور اإمكانيات تاريخية وثقافية ود طاع تعمل الدولة على لذي يؤديه هذا القينية وجغرافية , وا 
 (  2:  0)  .مصر واإلستفاد  من اإلقامات المختلفة  في ةزياد  عدد الليالي السياحي
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ومن خال  هذا المفهوم الذي يؤمن بعالمية السياحة وأهميتها وبعد بروزها كقطاع تنموي      
اتها ومعطياتها فإن اإلهتمام بها وبدراسة طرق تنميتها وتطورها من خال  إنتاجي يتناسب مع إمكان

وضع الدراسات واألبحاث والتقنيات التي تساهم في تحقيق المزيد أصبح أمرا  ضروريا  تقتضيه 
 ( 2:  5)                                  ظروف العصر وتمليه الحاجة والضرور  .

المناطق األثرية الكثير  في مصر التي تعاد  ثلثي آثار العالم أجمع  على الرغم من توافرف      
وكذلك توافر مختلف الحضارات القديمة والشواطئ والصحاري والكثير من عوامل الجذب السياحي 
في مصر إال أن التسويق السياحي إلى مصر مازا  يعتمد على السياحة الثقافية فقط دون غيرها 

ثة , وبالرغم من أن السياحة الثقافية متوفر  في كثير من دو  العالم وفي من أنواع السياحة الحدي
% ( فقط من حجم حركة السياحة الدولية إلى  53مختلف أرجائه , إال أنها ال تشكل إال نسبة ) 

 مصر .
ة التقليدية إلى مصر ال زا  أقل من الدخل المحدود الذي تحققه السياحأي أن ذلك       

كما أن مستقبل السياحة في مصر تحيط به محددات السوق  السياحي الدولي المفترض بكثير 
بحيث ال نستطيع معها توقع زياد  كبير  في حجم السياحة الدولية إلى مصر إذا ما ظلت نوعية 

 السياحة في مصر هي السياحة الثقافية فقط دون غيرها من أنواع السياحة الحديثة . 
تضع مصر بين الدو  المنافسة على قمة  مية السياحة الرياضيةتنوعند البحث عن عوامل       

ستغال  اإلمكانات المتوفر  على ضع لمصر عوامل جذب سياحي متميز بإالسياحة الدولية وت
علينا  أرضها , وحيث أن السياحة الرياضية كصناعة تفرض نفسها بطريقة فعالة ومؤثر  فلذا يجب

ك العنصر الجذاب المتمثل في ذلك المزيج بين الرياضة ن نوجد ذلكعاملين بالمجا  الرياضي أ
 ( 54:  1)            والسياحة تحقيقا  لذلك المنتج الجديد وهو السياحة الرياضية . 

تعتبر السياحة الرياضية أحد األنماط السياحية المستحدثة التي تحرص وزار  السياحة و        
لسياحية وذلك بهدف تنوع المنتج السياحي المصرية علي إضافتها ضمن برامج الخدمات ا

المصري للوقوف في وجه المنافسة العالمية مما يساعد علي جذب نوعية جديد  من السياح تركز 
 ( 1:  6)                            إهتمامها علي إشباع الممارسة أو المشاهد  الرياضية .

يجب أن نتعرف على ما هو متاح من  وعند التخطيط لتنفيذ منتج السياحة الرياضية      
إمكانات وما يجب أن تكون عليه اإلمكانات لصناعة سياحة رياضية متميز  ألن اإلمكانات لها 
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أهمية كبرى في نجاح التخطيط والتنفيذ لكافة األعما  حيث أنه ال يمكن الحصو  على أي عائد 
 ( 51:  7)       هذا البرنامج . الضرورية لتنفيذ تمادي من أي برنامج ما لم تتوفر اإلمكانا

وللمزج بين السياحة والرياضة وإليجاد سياحة رياضية في مصر وجب وضع أسس ومناهج      
علمية تدرس داخل كليات التربية الرياضية لتوفير وا عداد اإلمكانات البشرية المؤهلة لذلك النوع 

السياحة الرياضية الجديد من السياحة , لذلك تطرق الباحث إلى وضع توصيف مقترح لمقرر 
ولتخريج كوادر أكاديمية قادر  على تطوير وتنمية  جامعة بنهاالتربية الرياضية  ها بكليةلتدريس

 السياحة الرياضية والوصو  بها للمستوى الذي يحقق التنمية السياحية وذياد  الجذب السياحي .
 هدف البحث

ورؤية إلنشاء لسياحة الرياضية في ضوء رسالة بحث إلي توصيف مقرر مقترح لويهدف ال
 .بكلية التربية الرياضية جامعة بنهالسياحة الرياضية ل قسم مستقل

 فروض البحث

 : التالي تساؤليضع الباحث الفي ضوء أهداف البحث 
 ؟ماهو توصيف مقرر السياحة الرياضية 

 :إجـراءات البحــث
 :منهــج البحـــث

لطبيعة  هلمالءمتسلوب المسحي نظرا  المنهج الوصفي متبعا  اإل ينالباحث إستخدم        
جراءات  البحث. وا 

 :عينة البحث

 أعضففففاء هيئففففة تففففدريس بكليففففات التربيففففةمفففن ( 03اشفففتملت عينففففة البحففففث االساسففففية علففففي )
 , تففم اختيففارهم بالطريقففة العمديففة العربيففةبجمهوريففة مصففر وكليففات السففياحة والفنففادق الرياضففية 

 العشوائية من المجتمع االصلي للبحث.
 البيانات :وسائل وأدوات جمع 

 : اآلتية لجمع البيانات  األدوات والوسائلستخدم الباحث إ 

 المقابلة الشخصية : 3/3/1
لسياحة مجا  اقام الباحث بعمل المقابلة الشخصية مع عدد من الخبراء المتخصصين في      

مديري وحدات ضمان الجود  واإلعتماد ما أجرى مقابالت مع عدد من , كوالسياحة الرياضية 
خطوات بناء المقرر طبقا  للهيئة القومية لضمان جود  اد الباحث فى تحديد مما أف ببعض الكليات

 التعليم واإلعتماد.
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 إستمارة إستبيان من تصميم الباحث : 3/3/2
 الخطوات التالية :إجراء لبناء إستمار  اإلستبيان قام الباحث بو        

 . القراءات النظرية للمراجع العلمية والدراسات المرتبطة بموضوع البحث 3/3/2/1
 المقابلة الشخصية المفتوحة. 3/3/2/2
 تحديد المحاور اإلفتراضية إلستمارة اإلستبيان . 3/3/2/3
 عرض المحاور اإلفتراضية على السادة الخبراء. 3/3/2/4
 : ةور اإلستمار صياغة مجموعة من العبارات لكل محور من محا 3/3/2/5

 إجراء تمفى ضوء نتائج إستطالع رأى الخبراء حو  المحاور الرئيسية إلستمار  اإلستبيان و        
قام الباحث بصياغة مجموعة من العبارات التى تندرج تحت و التعديالت التى أشار إليها الخبراء , 

 كل محور مستندا  على اآلتى :
أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية الرياضية المقابلة الشخصية مع بعض  3/3/2/5/1

 وكليات السياحة والفنادق .
 المراجع العلمية الخاصة بالسياحة والسياحة الرياضية . 2/ 3/3/2/5
 الدراسات السابقة والمرتبطة بمجال السياحة الرياضية . 3/ 3/3/2/5
 .لخبراءعلى السادة ا مرفق الخاصة بكل محورالمبدئية عرض مجموعة العبارات  3/3/2/6

 للبحث ةاإلجراءات التنفيذي
 ةاإلستطالعي ةالدراس

من أعضفاء هيئفة التفدريس بكليفات (  53قوامها )  ةعلي عين ةإستطالعي ةقام الباحث بإجراء دراس
/  55/  5وذلفك ففي الفتفره مفن  مفن خفارج عينفة البحفث كليات السفياحة والفنفادقالتربية الرياضية و 

 م.2352/  55/  51م وحتي 2352
ومن خال  تطبيق اإلستبيان علي العينة اإلستطالعية إستخلص الباحث مدى تفهم العينة        

اإلستطالعية لعبارات اإلستبيان من خال  إجابتهم حيث وجد أنه ال توجد عبارات تحتمل أكثر من 
تغرق وقتا تفسير واحد أو غامضة في معناها ومفهومها , وأن زمن اإلجابة عن اإلستبيان يس

دقيقة وهو زمن إجابة المفحوص األخير  54وهو زمن إجابة المفحوص األو  :  دقيقة 53مابين 
, وهو زمن ال يبعث على الملل , ومن ثم تم  دقيقة 52وتم حساب متوسط زمن اإلجابة ليصبح 

 المعامالت العلمية إلستمار  اإلستبيان.إجراء 
 :ستمارة المعامالت العلمية لإل

 معامل الصدق :حساب 
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 إستعان الباحث بالطرق اآلتية لحساب معامل صدق اإلستبيان وهي :
 صدق المحتوى :

توصل الباحث من خال  تحليل المراجع والبحوث والدراسات السابقة والمرتبطة والوثائق إلى      
قتراح عبارات لكل محور .  تحديد محاور اإلستبيان وا 

 : المحكمين صدق

وكانت عدد الخبراء ى عل وليةاأل استبيان فى صورتهبعرض المحاور الخاصة باإلقام االباحث     
 ( : 5 محاور كما يوضحها جدو  ) (7)محاور المقياس 

 ( 1)  جدول
 ( 5) ن =         ستبيانمحاور اإلالصورة المبدئية لراء الخبراء حول النسبة المئوية آل                     

 النسبة المئوية موافقغير  موافق المحاور م
 %533 - 1 بيانات المقرر 1
 %533 - 1 هدف المقرر 2
 %533 - 1 المستهدف من تدريس المقرر 3
 %533 - 1 محتوى المقرر 4
 %533 - 1 أساليب التعليم والتعلم 5
 %533 - 1 أساليب التعليم والتعلم للطالب ذوي القدرات المحدودة 6
 %533 - 1 طرق تقويم الطالب 7

راء الساد  الخبراء على آستطالع إالموافقة والنسب المئوية حو   نسب ( 5 )يوضح جدو         
رتضى إ % , وقد533إتفق الخبراء على جميع المحاور بنسبة ستبيان حيث تحديد محاور اإل

 % لمحاور اإلستبيان .533بنسبة  الباحث
عبارات كل محور من ثم قام الباحث بصياغة عبارات خاصة بكل محور وتم عرض        
كما هو موضح  ت للمحاوراالرأى حو  مدى مناسبة العبار  إلبداءعلى الساد  الخبراء  المحاور

 .( 2( , )  7( , )  6( , )  1, )  ( 4 ( , ) 0 ( , ) 2 بالجداو  )
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 ( 2جدول ) 
 النسب المئوية آلراء الخبراء حول عبارات المحور األول 

 ( 5) ن =                                    ) بيانات المقرر (
 النسبة المئوية التكرار العبارات م
 %533 1 إسم المقرر مدخل السياحة الرياضية 1
 %533 1 الثانيةيدرس المقرر لطالب الفرقة  2
 %533 1 مقررات الفصل الدراسي الثانييدرس المقرر ضمن  3
 %23 4 يدرس المقرر خال  محاضر  واحد  نظرية إسبوعيا  لمد  ساعتان  4

راء الساد  الخبراء على آستطالع إتكرار الموافقة والنسب المئوية حو   ( 2 ) يوضح جدو     
على آراء الخبراء وبناءا  %( 533% : 23حيث تراوحت ما بين ) األو محور عبارات ال تحديد

 فأكثر % 71نسبة  والمشرفين تم قبو  العبارات الحاصلة على
 ( 3جدول ) 

 النسب المئوية آلراء الخبراء حول عبارات المحور الثانى 
 ( 5) ن =                               )أهداف المقرر(                                     

 المئويةالنسبة  التكرار العبارات م

 %533 1 أن يتعرف الطالب على المعارف النظرية العامة المرتبطة بالسياحة والسياحة الرياضية 1
 %23 4 أن يدرس الطالب السياحة الرياضية من زوايا جغرافية 2
جراءات إدار  وتنظيم البطوالت والبرامج الرياضية السياحية 3  %533 1 تحديد متطلبات وا 
 %23 4 دور السياحة الرياضية في دعم التنمية وزياد  فرص اإلستثمارأن يعرف الطالب  4
 %43 2 أن يتعرف الطالب على نماذج ألنماط السياحة المصرية والعالمية 5
 %23 4 أن يتعرف الطالب على عوامل الجذب للسياحة الرياضية المصرية والعالمية 6

الحديثة لإلطالع على كل ماهو جديد في  أن يستخدم الطالب تكنولوجيا المعلومات والتقنيات 7
 %533 1 مجا  السياحة الرياضية

8 
أن يكتشف الطالب المعوقات ويتوقع التحديات التي تواجه السياحة الرياضية ويختار األنسب 

 بين البدائل لمواجهتها
1 533% 

9 
والتعلم أن يتبع المنهج العلمي في حل المشكالت المرتبطة بمجا  السياحة الرياضية 

 المستمر ومتابعة كل ما هو جديد
0 63% 

راء الساد  الخبراء على آستطالع إتكرار الموافقة والنسب المئوية حو   ( 0 ) يوضح جدو     
وبناءا  على آراء الخبراء %( 533% : 43حيث تراوحت ما بين ) الثانيمحور عبارات ال تحديد
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فأكثر , وتم حذف العبارات الحاصلة على % 71نسبة  والمشرفين تم قبو  العبارات الحاصلة على
 ( 4 كما يوضح جدو  رقم ) عبار (  2% وعددهم ) 71نسبة أقل من 

 (  4جدول ) 
 العبارات التي تم حذفها من المحور الثاني

 النسبة المئوية العبارات التي تم حذفها  م

 %43 والعالميةأن يتعرف الطالب على نماذج ألنماط السياحة المصرية  1

2 
أن يتبع المنهج العلمي في حل المشكالت المرتبطة بمجا  السياحة الرياضية والتعلم 

 المستمر ومتابعة كل ما هو جديد
63% 

 ( 5جدول ) 
 النسب المئوية آلراء الخبراء حول عبارات المحور الثالث 

 ( 5) ن=                         ( المستهدف من تدريس المقرر )                                    

 النسبة المئوية التكرار العبارات م
 : المعرفة والفهم

 %23 4 أن يفهم الطالب ماهية السياحة وماهية السياحة الرياضية  5
 %533 1 أن يتعرف الطالب على األنشطة الرياضية السياحية وتصنيفاتها 2
 %533 1 الطالب على عوامل الجذب للسياحة الرياضيةأن يتعرف  0
 %533 1 أن يذكر الطالب أهم الموارد الالزمة لتنشيط السياحة الرياضية 4
 %533 1 أن يتعرف الطالب على أهم التحديات التي تواجه السياحة الرياضية المصرية 1

 المهارات الذهنية :

 %23 4 أن يصنف الطالب أنواع األنشطة الرياضية السياحية  6
 %533 1 أن يقترح الطالب أساليب تطوير برامج السياحة الرياضية 7
 %533 1 أن يصمم الطالب خطط مناسبة لألنشطة الرياضية تناسب المستفيدين 2
 %23 4 أن يميز الطالب بين عوامل الجذب السياحي لكل نمط من أنماط السياحة  9
 %533 1 أن يحلل الطالب اإلمكانات المادية والبشرية الالزمة لكل نشاط رياضي سياحي  53

 بالمقرر : الخاصة المهنية المهارات

دار  البطوالت والمهرجانات الرياضية 55  %533 1 أن يمارس الطالب تنظيم وا 
 %533 1 أن يقارن الطالب بين السياحة الرياضية المصرية والعالمية 52
 %23 4 تنفيذ البرامج المناسبة إلحتياجات المستفيدين في مجا  السياحة الرياضية 50
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 المهارات العامة :

 %533 1 إستخدام مهارات اإلتصا  الفعا  لفهم الفئات المستهدفة والتعامل مع مختلف الثقافات 54
 %63 0 أن يلم الطالب بوظائف اإلدار  ويعي دورها في تنظيم البطوالت والمهرجانات الرياضية  51
 %23 4 إستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في دعم وتحسين برامج السياحة الرياضية 56
 %533 1 اإللمام بإحدى اللغات األجنبية وخاصة المصطلحات الخاصة بمجا  السياحة الرياضية 57

 

راء السففاد  الخبففراء علففى آسففتطالع إتكففرار الموافقففة والنسففب المئويففة حففو   ( 1)  يوضففح جففدو     
, وبنفاءا  علفى آراء الخبفراء %( 533% : 63حيث تراوحت ما بين ) الثالثمحور عبارات ال تحديد

الحاصلة على فأكثر , وتم حذف العبارات % 71نسبة  والمشرفين تم قبو  العبارات الحاصلة على
 ( 6جدو  رقم ) كما يوضح  عبار (  5 % وعددهم )71نسبة أقل من 

 
 (  6جدول ) 

 الثالثالعبارات التي تم حذفها من المحور 
 النسبة المئوية العبارات التي تم حذفها  م
 %63 أن يلم الطالب بوظائف اإلدار  ويعي دورها في تنظيم البطوالت والمهرجانات الرياضية 5

 ( 7 ) جدول
  الرابعالنسب المئوية آلراء الخبراء حول عبارات المحور 

 ( 5) ن =                                 ( محتوى المقرر )                                            
 النسبة المئوية التكرار العبارات م

 %533 1  وخصائصهاوأنواعها ودوافعها وعناصرها تعريفات السياحة وتاريخها  1
 %533 1 تعريف السائح وأنواع السائحين وتصنيفاتهم 2
 %533 1 نمو السياحة في العصر الحديث  عوامل 3
 %533 1 جغرافيا السياحة 4
 %63 0 مكانة مصر في السياحة العاملية  5
 %533 1 احة الرياضية وأهميتها ماهية السي 6
 %533 1 عوامل الجذب للسياحة الرياضية  7
 %533 1 السياحة الرياضية املصرية وأهميتها 8
 %533 1 السياحة الرياضية  موارد 9

 %533 1 السياحيةإدارة وتنظيم املهرجانات والبرامج الرياضية طرق  11
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 %533 1 التي تواجه السياحة الرياضية املصريةواملعوقات التحديات  11

راء السففاد  الخبففراء علففى آسففتطالع إتكففرار الموافقففة والنسففب المئويففة حففو   ( 7)  يوضففح جففدو     
, وبنفاءا  علفى آراء الخبفراء %( 533% : 63حيث تراوحفت مفا بفين ) الرابعمحور عبارات ال تحديد

فأكثر , وتم حذف العبارات الحاصلة على % 71نسبة  والمشرفين تم قبو  العبارات الحاصلة على
 ( 2كما يوضح الجدو  التالي رقم )  ( عبار 5دهم )% وعد71نسبة أقل من 

 (  8جدول ) 
 الرابعالعبارات التي تم حذفها من المحور 

 النسبة المئوية العبارات التي تم حذفها  م

 %63 مكانة مصر في السياحة العالمية  5

 ( 9جدول ) 
 النسب المئوية آلراء الخبراء حول عبارات المحور الخامس 

 ( 5) ن =                               ) أساليب التعليم والتعلم (                                         

 النسبة المئوية التكرار العبارات م
 %533 1 المحاضرات النظرية 5
 %533 1 األوراق الدراسية 2
 %533 1 ورش العمل 0
 %23 4 العروض التقديمية التفاعلية 4

راء السففاد  الخبففراء علففى آسففتطالع إتكففرار الموافقففة والنسففب المئويففة حففو   ( 9 ) جففدو يوضففح     
, وبنفففاءا  علفففى آراء %( 533% : 23حيفففث تراوحفففت مفففا بفففين ) الخفففامسمحفففور عبفففارات ال تحديفففد

 فأكثر % 71نسبة  الخبراء والمشرفين تم قبو  العبارات الحاصلة على
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 ( 11جدول ) 
 النسب المئوية آلراء الخبراء حول عبارات المحور السادس 

 ( 5) ن =               ) أساليب التعليم والتعلم للطالب ذوي القدرات المحدودة (                         
 النسبة المئوية التكرار العبارات م

 %533 1 الرياضيين.محاضرات تعويضية بجدو  زمنى للطالب المصابين والمرضى واألبطا   5

2 
تفعيل صفحة علي موقع الفيس بوك خاصة بالدفعة تكون حلقة الوصل بين المحاضر والطالب 
لعرض ملخص المحاضرات بصفة دورية وعرض فيديوهات للماد  العلمية علي تلك الصفحة مما 

 يسهل علي الطالب إعاد  اإلستذكار .
4 23% 

 %533 1 المحدد  بصفة دورية خال  ساعات اإلرشاد األكاديمي للمقرر .اللقاء مع الطالب ذوي القدرات  0

راء السفاد  الخبفراء علفى آسفتطالع إتكرار الموافقة والنسب المئوية حفو   ( 53 ) جدو يوضح     
, وبنفففاءا  علففففى آراء %( 533% : 23حيففففث تراوحفففت مفففا بفففين ) السفففادسمحفففور عبفففارات ال تحديفففد

 .فأكثر % 71نسبة  العبارات الحاصلة علىالخبراء والمشرفين تم قبو  
 ( 11جدول ) 

  السابعالنسب المئوية آلراء الخبراء حول عبارات المحور 
 ( 5) ن =                                  ( طرق تقويم الطالب)                                           

 النسبة المئوية التكرار العبارات م
 %533 1 اإلمتحانات الشفوية   5
 %533 1 األوراق الدراسية لتقييم العمل البحثي الفردي والجماعي   2
 %533 1 اإلمتحانات التحريرية لتقييم المعارف والمعلومات النظرية  0

راء السففاد  الخبففراء علففى آسففتطالع إتكففرار الموافقففة والنسففب المئويففة حففو   ( 2 ) جففدو يوضففح     
, وبنفففاءا  علفففى آراء %( 533% : 533حيفففث تراوحفففت مفففا بفففين ) السفففابعمحفففور عبفففارات ال تحديفففد

 فأكثر . %71نسبة  الخبراء والمشرفين تم قبو  العبارات الحاصلة على
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 ( 12جدول ) 
 محاور اإلستبيان وعدد عبارات كل محور

 المحاور م
عدد العبارات 
قبل العرض 
 على الخبراء

عدد العبارات 
 المحذوفة

العبارات عدد 
بعد العرض 
 على الخبراء

 4 1 4 بيانات المقرر 1
 7 2 9 هدف المقرر 2
 16 1 17 المستهدف من تدريس المقرر 3
 11 1 11 محتوى المقرر 4
 4 1 4 أساليب التعليم والتعلم 5
 3 1 3 أساليب التعليم والتعلم للطالب ذوي القدرات المحدودة 6
 3 1 3 طرق تقويم الطالب 7

 47 4 51 وعـــــــــــــــــــــالمجم

 أن عدد العبارات المكونة إلستمار  اإلستبيان يتكون من ( يتضح  12 ) رقممن الجدول      
 عبار  تم عرضهم علي الخبراء إلبداء الرأي حو  ما يلي :(  15 )
 مناسبة العبار  لطبيعة المجا . -
 كفاية العبارات للتعبير عن المحور الخاص بها . -
 مدي صياغة العبارات ووضوحها . -
 الموافقة علي وجود العبار  أو عدم وجودها . -

ضافة بعض         وبعد العرض على الساد  الخبراء وبعد إبداء رأيهم فى تعديل وحذف وا 
( عبارات,  4 )( عبار  , حيث قام الخبراء بحذف  47 العبارات , بلغ عدد عبارات اإلستمار  )

 ( 52كما هو موضح بالجدو  رقم ) 
جراء التعديالت الخاصة به والتوصل و         بعد أن قام الباحث بعرض اإلستبيان على الخبراء وا 

إلى صورته النهائية , قام الباحث بوضع ميزان تقدير ثالثى طبقا آلراء الخبراء وكان على النحو 
 بدرجتان , ال وتقدر بدرجة واحد  ( . ) نعم وتقدر بثالث درجات , إلى حد ما وتقدرالتالى 

 الثبات : 3/5/2



   

 
   التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة  

 

 (    13  (   ( الرابعم(   ) الجزء  5252( شهر ) يونيو(  لعام )    52رقم المجلد )        
 
 

بفاصل زمني مقداره  اإلستبيان بإعاد  تطبيقه مر  أخرى قام الباحث بالتأكد من ثبات نتائج        
 خارجمن  من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية الرياضية والسياحة والفنادق (53)يام علي أ 7

عينة البحث الكلية ) العينة اإلستطالعية ( وذلك بإيجاد معامل اإلرتباط بين كل من القياس األو  
 (.  50والثاني  لكل بعد كما هو موضح بجدو  ) 

 ( 13جدول ) 
 معامل اإلرتباط بين القياس األول والثاني 

 ( 11) ن =                              لإلستبيان قيد البحث                                      

 المحاور
 لتطبيق الثانىا التطبيق األول

 رتباطمعامل اإل 
 ع س ع س

 *3.667 3.425 55.23 3.056 55.53 بيانات المقرر
 *3.970 5.26 57.13 5.40 57.43 هدف المقرر

 *3.967 2.640 43.53 2.656 09.23 المستهدف من تدريس المقرر
 *3.919 5.049 26.43 5.471 26.23 المقررمحتوى 

 *3.931 3.602 55.23 3.707 55.53 أساليب التعليم والتعلم
 *3.270 3.420 2.03 3.602 2.23 أساليب التعليم والتعلم للطالب ذوي القدرات المحدودة

 *3.667 3.056 2.93 3.425 2.23 طرق تقويم الطالب
 

 3.602=  3.31ومستوى معنوية  2قيمة "ر" الجدولية عند درجة حرية 
بففين التطبيقففين األو  ل اإلرتبففاط تراوحففت قففيم معامففمففا يلففي :  ( 52رقففم )  و الجففديتضففح مففن      

وهفو إرتبفاط دا  إحصفائيا  ممفا (  3.970:  3.667) مفا بفين قيفد البحفث  ستبياناإل بعادوالثاني أل
 يد  على ثبات اإلستمار .

 Basic Studyالدراسة األساسية :  3/6 
م الموافق يوم 2359/  9/  51قام الباحث بتطبيق الدراسة األساسية خال  الفتر   من         
أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية  على الثالثاءم الموافق يوم 2359/  53/  51إلى  األحد

 عضو هيئة تدريس.( 23وبلغ عددهم ) الرياضية وكليات السياحة والفنادق
 اإلحصائية : المعالجات  3/7

 Excelستخدام برنامج إبة لطبيعة البحث وذلك بتم إستخدام المعالجات اإلحصائية المناس       
راء إلج SPSS (Statistical Package Social Science)إلدخا  البيانات وبرنامج 
 ستخدم الباحث ما يلي : ا  العمليات اإلحصائية للبحث و 
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 النسبة المئوية.  0/7/5
 معامل اإلرتباط.  0/7/2
 المتوسط الحسابي.  0/7/0
 اإلنحراف المعياري. 0/7/4
  .األهمية النسبية 0/7/1
 .الوزن التقديري  0/7/6
 عرض ومناقشة النتائج : 4/0
 :بتساؤل البحث عرض ومناقشة النتائج الخاصة  4/1

 ؟ماهو توصيف مقرر السياحة الرياضية ينص هذا التساؤ  على :        
على هذا التساؤ  تم حساب األهمية النسبية والوزن التقديرى لدرجة عينة البحث على  ولإلجابة

 نتائج ذلك فى الجداو  التالية : عبارات اإلستبيان قيد البحث ورصدت
 ( 14جدول ) 

 األهمية النسبية والتكرارات والنسبة المئوية إلجابات عينة البحث على المحور األول

 ( 31) ن=                              (       بيانات المقرر  )                                      

 ارةــــــــــالعب م
الوزن  ال الى حد ما نعم

 التقديرى 
االهمية 
 الترتيب النسبية

 % ك % ك % ك

 5 90.00 16 3 3 23 4 23 56 إسم المقرر مدخل السياحة الرياضية 1
 2 95.66 11 3 3 21 1 71 51 يدرس المقرر لطالب الفرقة الثانية 2
 0 93 14 3 3 03 6 73 54 يدرس المقرر ضمن مقررات الفصل الدراسي الثاني 3

4 
يدرس المقرر خال  محاضر  واحد  نظرية إسبوعيا  

 لمد  ساعتان 
50 61 7 01 3 3 10 22.00 4 

( أن األهمية النسبية إلستجابات أفراد عينة البحث على عبارات  54يتضح من جدو  )        
% ( حيث جاءت العبار  التى حصلت على أعلى 90.00 : %22.00المحور قد تراوحت بين ) 
, بنسبة مئوية  إسم المقرر مدخل السياحة الرياضية( والتى تشير إلى: 5نسبة مئوية عبار  رقم )

بنسبة  تدريس المقرر لطالب الفرقة الثانية ,تي تشير إلى : ( وال2%( , ثم عبار  رقم )90.00)
يدرس المقرر ضمن مقررات الفصل ( والتي تشير إلى : 0%( ثم عبار  رقم )95.66مئوية )

يدرس المقرر خال  ( والتي تشير إلى : 4%( ثم عبار  رقم )93بنسبة مئوية ) الدراسي الثاني ,
 %( 22.00بنسبة مئوية ) , تانمحاضر  واحد  نظرية إسبوعيا  لمد  ساع



   

 
   التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة  

 

 (    12  (   ( الرابعم(   ) الجزء  5252( شهر ) يونيو(  لعام )    52رقم المجلد )        
 
 

بيانات المقرر المقترح األو  وهو :  المحورمن خال  العرض السابق آلراء العينة حو       
مناسبة بيانات المقرر المقترح للسياحة الرياضية لتدريسها بكلية , يرى الباحث  للسياحة الرياضية

 التربية الرياضية جامعة بنها.

 ( 15جدول ) 
 الثانياألهمية النسبية والتكرارات والنسبة المئوية إلجابات عينة البحث على المحور 

 ( 31) ن=                           (       أهداف المقرر  )                                     

 العبارة م
الوزن  ال الى حد ما نعم

 التقديرى 
االهمية 
 الترتيب النسبية

 % ك % ك % ك

1 
أن يتعرف الطالب على المعارف النظرية العامة 

 المرتبطة بالسياحة والسياحة الرياضية
51 71 1 21 3 3 11 95.66 5 

 2 93 14 3 3 03 6 73 54 أن يدرس الطالب السياحة الرياضية من زوايا جغرافية 2

3 
جراءات إدار  وتنظيم البطوالت  تحديد متطلبات وا 

 السياحيةوالبرامج الرياضية 
2 43 55 11 5 1 47 72.00 7 

4 
أن يعرف الطالب دور السياحة الرياضية في دعم 

 التنمية وزياد  فرص اإلستثمار
52 63 2 43 3 3 12 26.66 4 

5 
أن يتعرف الطالب على عوامل الجذب للسياحة 

 الرياضية المصرية والعالمية
50 61 7 01 3 3 10 22.00 0 

6 
تكنولوجيا المعلومات والتقنيات أن يستخدم الطالب 

الحديثة لإلطالع على كل ماهو جديد في مجا  
 السياحة الرياضية

53 13 53 13 3 3 13 20.00 6 

7 
أن يكتشف الطالب المعوقات ويتوقع التحديات التي 
تواجه السياحة الرياضية ويختار األنسب بين البدائل 

 لمواجهتها
55 11 9 41 3 3 15 21 1 

 

( أن األهمية النسبية إلستجابات أفراد عينة البحث على عبارات  51يتضح من جدو  )        
%( , حيث جاءت العبار  التى حصلت على أعلى 95.66% , 72.00المحور قد تراوحت بين )
أن يتعرف الطالب على المعارف النظرية العامة ( والتى تشير إلى : 5نسبة مئوية عبار  رقم )

( والتي تشير 2%( , ثم عبار  رقم )95.66, بنسبة مئوية ) بالسياحة والسياحة الرياضيةالمرتبطة 
%( ثم عبار  رقم 93بنسبة مئوية )أن يدرس الطالب السياحة الرياضية من زوايا جغرافية إلى : 

أن يتعرف الطالب على عوامل الجذب للسياحة الرياضية المصرية ( والتي تشير إلى : 1)
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أن يعرف الطالب دور ( والتي تشير إلى : 4%( ثم عبار  رقم )22.00سبة مئوية )بن والعالمية
( ثم عبار  رقم 26.66بنسبة مئوية )%السياحة الرياضية في دعم التنمية وزياد  فرص اإلستثمار , 

أن يكتشف الطالب المعوقات ويتوقع التحديات التي تواجه السياحة  ( والتي تشير إلى :7)
( والتي 6%( ثم عبار  رقم )21بنسبة مئوية ) ر األنسب بين البدائل لمواجهتهاالرياضية ويختا
أن يستخدم الطالب تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة لإلطالع على كل ماهو تشير إلى : 

( والتي تشير إلى : 0%( ثم عبار  رقم )20.00بنسبة مئوية ) جديد في مجا  السياحة الرياضية
جراءات إدار  وتنظيم البطوالت والبرامج الرياضية السياحية تحديد متطلبات بنسبة مئوية  وا 

(72.00 )% 
يرى أهداف مقرر السياحة الثاني وهو :  المحورمن خال  العرض السابق آلراء العينة حو       

 الباحث أن األهداف المقترحة مناسبة لمقرر السياحة الرياضية المقترح.

 ( 16جدول ) 
 الثالثاألهمية النسبية والتكرارات والنسبة المئوية إلجابات عينة البحث على المحور 

 ( 31) ن=                         (  المقرر  المستهدف من تدريس )                           

 العبارة م
الوزن  ال الى حد ما نعم

 التقديرى 
االهمية 
 الترتيب النسبية

 % ك % ك % ك

 ** المعرفة والفهم :

 56 72.00 47 3 3 61 50 01 7 أن يفهم الطالب ماهية السياحة وماهية السياحة الرياضية  1
 7 93 14 3 3 03 6 73 54 أن يتعرف الطالب على األنشطة الرياضية السياحية وتصنيفاتها 2
 9 26.66 12 3 3 43 2 63 52 أن يتعرف الطالب على عوامل الجذب للسياحة الرياضية 3
 53 26.66 12 3 3 43 2 63 50 أن يذكر الطالب أهم الموارد الالزمة لتنشيط السياحة الرياضية 4

أن يتعرف الطالب على أهم التحديات التي تواجه السياحة  5
 2 22.00 10 3 3 01 7 61 50 الرياضية المصرية

 ** المهارات الذهنية :
 5 90.00 16 3 3 23 4 23 56 أن يصنف الطالب أنواع األنشطة الرياضية السياحية  6
 52 20.00 13 3 3 13 53 13 53 أن يقترح الطالب أساليب تطوير برامج السياحة الرياضية 7

أن يصمم الطالب خطط مناسبة لألنشطة الرياضية تناسب  8
 المستفيدين

51 71 1 21 3 3 11 95.66 2 

9 
أن يميز الطالب بين عوامل الجذب السياحي لكل نمط من أنماط 

 السياحة 
9 41 55 11 3 3 49 25.66 50 
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11 
أن يحلل الطالب اإلمكانات المادية والبشرية الالزمة لكل نشاط 

 رياضي سياحي 
54 73 6 03 3 3 14 93 0 

 ** المهارات المهنية
دار  البطوالت  11  54 25.66 49 3 3 11 55 41 9 والمهرجانات الرياضيةأن يمارس الطالب تنظيم وا 
 4 93 14 3 3 03 6 73 54 أن يقارن الطالب بين السياحة الرياضية المصرية والعالمية 12

تنفيذ البرامج المناسبة إلحتياجات المستفيدين في مجا  السياحة  13
 55 20.00 13 3 3 13 53 13 53 الرياضية

والمنقولة** المهارات العامة   

14 
إستخدام مهارات اإلتصا  الفعا  لفهم الفئات المستهدفة والتعامل 

 مع مختلف الثقافات
54 73 6 03 3 3 14 93 1 

15 
إستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في دعم وتحسين برامج 

 السياحة الرياضية
2 43 52 63 3 3 42 23 51 

وخاصة المصطلحات الخاصة اإللمام بإحدى اللغات األجنبية  16
 بمجا  السياحة الرياضية

54 73 6 03 3 3 14 93 6 

( أن األهمية النسبية إلستجابات أفراد عينة البحث على عبارات  56يتضح من جدو  )        
%( حيث جاءت العبار  التى حصلت على أعلى 90.00% , 72.00المحور قد تراوحت بين )
, أن يصنف الطالب أنواع األنشطة الرياضية السياحية ( والتى تشير إلى: 6نسبة مئوية عبار  رقم )

أن يصمم الطالب خطط مناسبة ( والتي تشير إلى : 2%( , ثم عبار  رقم )90.00بنسبة مئوية )
( والتي تشير 53%( ثم عبار  رقم )95.66بنسبة مئوية ) لألنشطة الرياضية تناسب المستفيدين

بنسبة , إلمكانات المادية والبشرية الالزمة لكل نشاط رياضي سياحي أن يحلل الطالب اإلى : 
أن يقارن الطالب بين السياحة الرياضية ( والتي تشير إلى : 52%( ثم عبار  رقم )93مئوية )

إستخدام مهارات ( والتي تشير إلى: 54%( ثم عبار  رقم )93بنسبة مئوية ) المصرية والعالمية
%( ثم 93بنسبة مئوية ) ات المستهدفة والتعامل مع مختلف الثقافاتاإلتصا  الفعا  لفهم الفئ

اإللمام بإحدى اللغات األجنبية وخاصة المصطلحات الخاصة ( والتي تشير إلى : 56عبار  رقم )
أن يتعرف ( والتي تشير إلى : 2%( ثم عبار  رقم )93بنسبة مئوية ) بمجا  السياحة الرياضية
( والتي 1%( ثم عبار  رقم )93بنسبة مئوية ) الرياضية السياحية وتصنيفاتهاالطالب على األنشطة 

بنسبة  أن يتعرف الطالب على أهم التحديات التي تواجه السياحة الرياضية المصريةتشير إلى : 
أن يتعرف الطالب على عوامل الجذب ( والتي تشير إلى : 0%( ثم عبار  رقم )22.00مئوية )

أن يذكر الطالب ( والتي تشير إلى : 4%( ثم عبار  رقم )26.66سبة مئوية )بن للسياحة الرياضية
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( والتي 50%( ثم عبار  رقم )26.66بنسبة مئوية ) أهم الموارد الالزمة لتنشيط السياحة الرياضية
بنسبة مئوية  تنفيذ البرامج المناسبة إلحتياجات المستفيدين في مجا  السياحة الرياضيةتشير إلى : 

أن يقترح الطالب أساليب تطوير برامج السياحة ( والتي تشير إلى : 7ثم عبار  رقم ) %(20.00)
أن يميز الطالب بين ( والتي تشير إلى : 9%( ثم عبار  رقم )20.00بنسبة مئوية ) الرياضية

( 55ثم عبار  رقم ) %(25.66بنسبة مئوية ) عوامل الجذب السياحي لكل نمط من أنماط السياحة
دار  البطوالت والمهرجانات الرياضيةر إلى : والتي تشي بنسبة مئوية  أن يمارس الطالب تنظيم وا 

إستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في دعم ( والتي تشير إلى : 51ثم عبار  رقم ) %(25.66)
أن ( والتي تشير إلى : 5ثم عبار  رقم ) %(23بنسبة مئوية ) وتحسين برامج السياحة الرياضية

  %(72.00بنسبة مئوية ) م الطالب ماهية السياحة وماهية السياحة الرياضيةيفه

المستهدف من تدريس الثالث وهو :  المحورمن خال  العرض السابق آلراء العينة حو       
مناسبة األبعاد والعبارات للمقرر المقترح للسياحة الرياضية , يرى الباحث  مقرر السياحة الرياضية

 التربية الرياضية جامعة بنها. لتدريسها بكلية

 ( 17جدول ) 
 الرابعاألهمية النسبية والتكرارات والنسبة المئوية إلجابات عينة البحث على المحور 

 ( 31) ن=                               (      المقرر  محتوى  )                                       

 ارةــــــــــالعب م
الوزن  ال الى حد ما نعم

 التقديرى 
االهمية 
 % ك % ك % ك الترتيب النسبية

1 
تعريفات السياحة وتاريخها وأنواعها ودوافعها 

 وعناصرها وخصائصها 
51 71 1 21 3 3 11 95.66 2 

 7 22.00 10 3 3 01 7 61 50 تعريف السائح وأنواع السائحين وتصنيفاتهم 2
 53 61 09 03 6 41 9 21 1 عوامل نمو السياحة في العصر الحديث  3
 1 93 14 3 3 03 6 73 54 جغرافيا السياحة 4
 9 25.66 49 3 3 11 55 41 9 ماهية السياحة الرياضية وأهميتها  5
 0 95.66 11 3 3 21 1 71 51 عوامل الجذب للسياحة الرياضية  6
 2 20.00 13 3 3 13 53 13 53 وأهميتهاالسياحة الرياضية المصرية  7
 5 90.00 16 3 3 23 4 23 56 موارد السياحة الرياضية  8

9 
طرق إدار  وتنظيم المهرجانات والبرامج الرياضية 

 السياحية
51 71 1 21 3 3 11 95.66 4 
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11 
التحديات والمعوقات التي تواجه السياحة الرياضية 

 المصرية
54 73 6 03 3 3 14 93 6 

( أن األهمية النسبية إلستجابات أفراد عينة البحث على عبارات  57يتضح من جدو  )        
%( حيث جاءت العبار  التى حصلت على أعلى نسبة 90.00% , 61المحور قد تراوحت بين )

, ثم %( 90.00, بنسبة مئوية )( والتي تشير إلى: موارد السياحة الرياضية 2) مئوية عبار  رقم
تعريفات السياحة وتاريخها وأنواعها ودوافعها وعناصرها ( والتى تشير إلى: 5) رقمعبار  

عوامل الجذب ( والتي تشير إلى : 6%( , ثم عبار  رقم )95.66, بنسبة مئوية )وخصائصها 
طرق إدار  ( والتي تشير إلى : 9%( ثم عبار  رقم )95.66بنسبة مئوية ) للسياحة الرياضية

( 4%( ثم عبار  رقم )95.66بنسبة مئوية ), والبرامج الرياضية السياحية وتنظيم المهرجانات 
( والتي تشير إلى: 53%( ثم عبار  رقم )93بنسبة مئوية ) جغرافيا السياحةوالتي تشير إلى : 

%( ثم عبار  رقم 93بنسبة مئوية ) التحديات والمعوقات التي تواجه السياحة الرياضية المصرية
%( ثم 22.00بنسبة مئوية ) تعريف السائح وأنواع السائحين وتصنيفاتهم( والتي تشير إلى : 2)

%( 20.00بنسبة مئوية ) السياحة الرياضية المصرية وأهميتها( والتي تشير إلى : 7عبار  رقم )
%( 25.66بنسبة مئوية ) ماهية السياحة الرياضية وأهميتها( والتي تشير إلى : 1ثم عبار  رقم )
 %( 61بنسبة مئوية )عوامل نمو السياحة في العصر الحديث ( والتي تشير إلى : 0ثم عبار  رقم )

مقرر السياحة  محتوى وهو :  الرابع المحورمن خال  العرض السابق آلراء العينة حو       
 السياحة الرياضية. مقررلتوصيف  ة مناسبةالمقترح مفردات المقرر أن, يرى الباحث  الرياضية
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 ( 18جدول ) 
 الخامساألهمية النسبية والتكرارات والنسبة المئوية إلجابات عينة البحث على المحور 

 ( 31) ن=                                    (       أساليب التعليم والتعلم  )                                         

 العبارة م
الوزن  ال الى حد ما نعم

 التقديرى 
االهمية 
 النسبية

 % ك % ك % ك الترتيب

 0 022 02 2 2 2 2 022 02 النظرية املحاضرات 1

 0 00.00 81 2 2 02 0 02 01 ألاوراق الدراسية 2

 9 09.99 80 2 2 02 4 12 00 ورش العمل 3

 4 10.00 80 2 2 42 1 02 00 العروض التقديمية التفاعلية 4

( أن األهميفة النسفبية إلسفتجابات أففراد عينفة البحفث علفى عبفارات  52يتضح مفن جفدو  )        
%( حيث جاءت العبار  التى حصلت على أعلى نسبة 533% , 26.66المحور قد تراوحت بين )

, ثفم عبفار  %( 533, بنسفبة مئويفة )( والتفي تشفير إلفى: المحاضفرات النظريفة 5) مئوية عبار  رقفم
( والتفي 0%( , ثفم عبفار  رقفم )96.66, بنسفبة مئويفة )األوراق الدراسية ( والتى تشير إلى: 2) رقم

( والتففففي تشففففير إلففففى : 4%( ثففففم عبففففار  رقففففم )90.00بنسففففبة مئويففففة ) ورش العمففففل ,تشففففير إلففففى : 
 %(26.66بنسبة مئوية ),  العروض التقديمية التفاعلية

,  أساليب التعليم والتعلموهو :  الخامس المحورمن خال  العرض السابق آلراء العينة حو       
أن األساليب المذكور  مناسبة لتدريس مقرر السياحة الرياضية المقترح تدريسه بكلية يرى الباحث 

 التربية الرياضية جامعة بنها.
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  ( 19جدول )                                                      
 السادساألهمية النسبية والتكرارات والنسبة المئوية إلجابات عينة البحث على المحور 

 ( 31) ن=                  (   أساليب التعليم والتعلم للطالب ذوي القدرات المحدودة )                     

 العبارة م
الوزن  ال الى حد ما نعم

 التقديرى 
االهمية 
 النسبية

 % ك % ك % ك الترتيب

1 
عويضية بجدو  زمنى للطالب المصابين محاضرات ت

 والمرضى واألبطا  الرياضيين.
51 71 1 21 3 3 11 95.66 5 

2 

تفعيل صفحة علي موقع الفيس بوك خاصة بالدفعة 
تكون حلقة الوصل بين المحاضر والطالب لعرض 
ملخص المحاضرات بصفة دورية وعرض فيديوهات 

علي للماد  العلمية علي تلك الصفحة مما يسهل 
 الطالب إعاد  اإلستذكار .

6 03 52 63 2 53 44 70.00 0 

3 
اللقاء مع الطالب ذوي القدرات المحدد  بصفة دورية 

 خال  ساعات اإلرشاد األكاديمي للمقرر .
50 61 7 01 3 3 10 22.00 2 

( أن األهميفة النسفبية إلسفتجابات أففراد عينفة البحفث علفى عبفارات  59يتضح مفن جفدو  )        
%( حيففث جففاءت العبففار  التففى حصففلت علففى أعلففى 95.66% , 70.00المحففور قففد تراوحففت بففين )

محاضرات تعويضية بجدو  زمنى للطالب المصفابين ( والتي تشير إلى: 5) نسبة مئوية عبار  رقم
( والتفى تشفير إلفى: 0) , ثفم عبفار  رقفم%( 95.66مئويفة ), بنسفبة  والمرضى واألبطا  الرياضفيين

, اللقفاء مفع الطفالب ذوي القففدرات المحفدد  بصففة دوريفة خففال  سفاعات اإلرشفاد األكفاديمي للمقففرر 
تفعيفل صففحة علفي موقفع الففيس ( والتفي تشفير إلفى : 2%( , ثم عبار  رقفم )22.00بنسبة مئوية )

المحاضفففر والطفففالب لعفففرض ملخفففص المحاضفففرات بفففوك خاصفففة بالدفعفففة تكفففون حلقفففة الوصفففل بفففين 
بصفففة دوريففة وعففرض فيففديوهات للمففاد  العلميففة علففي تلففك الصفففحة ممففا يسففهل علففي الطالففب إعففاد  

 %( 70.00بنسبة مئوية ) , اإلستذكار
 أساليب التعليم والتعلموهو :  السادس المحورمن خال  العرض السابق آلراء العينة حو       

التعليم والتعلم للطالب ذوي القدرات  ساليبأأن , يرى الباحث المحدود  للطالب ذوي القدرات 
مناسبة لتدريس مقرر السياحة الرياضية المقترح تدريسه بكلية بالمحور السادس المذكور   المحدود 

 التربية الرياضية جامعة بنها.
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 ( 19جدول ) 
 السابعاألهمية النسبية والتكرارات والنسبة المئوية إلجابات عينة البحث على المحور 

 ( 31) ن=                              (     طرق تقويم الطالب  )                                    

 العبارة م
الوزن  ال الى حد ما نعم

 التقديرى 
االهمية 
 النسبية

 الترتيب
 % ك % ك % ك

 2 91 17 3 3 51 0 21 57 إلمتحانات الشفويةا 1
 0 90.00 16 3 3 23 4 23 56 األوراق الدراسية لتقييم العمل البحثي الفردي والجماعي 2

3 
اإلمتحانات التحريرية لتقييم المعارف والمعلومات 

 النظرية
59 91 5 1 3 3 19 92.00 5 

( أن األهميفة النسفبية إلسفتجابات أففراد عينفة البحفث علفى عبفارات  59يتضح مفن جفدو  )        
%( حيففث جففاءت العبففار  التففى حصففلت علففى أعلففى 92.00% , 90.00المحففور قففد تراوحففت بففين )

, %( 92.00, بنسفبة مئويفة ) اإلمتحانفات التحريريفة( والتفي تشفير إلفى: 0) نسبة مئوية عبفار  رقفم
%( , ثففم عبففار  رقففم 91, بنسففبة مئويففة ) اإلمتحانففات الشفففوية( والتففى تشففير إلففى: 5) ثففم عبففار  رقففم

 %( 90.00بنسبة مئوية ) , األوراق الدراسية( والتي تشير إلى 2)
, يرى  طرق تقويم الطالبوهو :  السابع المحورمن خال  العرض السابق آلراء العينة حو       

مقففرر السففياحة الرياضففية  دراسففةطففرق تقففويم الطففالب الموضففوعة مالئمففة تمامففا لطبيعففة أن الباحففث 
 لية التربية الرياضية جامعة بنها.المقترح تدريسه بك

 االستناجات والتوصيات 
 الرياضفففية السفففياحة تواجفففه التفففي التحفففديات ويتوقفففع المعوقفففات الطالفففب يكتشفففف أن -

 لمواجهتها البدائل بين األنسب ويختار
 اإلرشفففاد سفففاعات خفففال  دوريفففة بصففففة المحفففدد  القفففدرات ذوي  الطفففالب مفففع اللقفففاء -

 . للمقرر األكاديميالرياضية السياحية يتعرف الطالب على األنشطة 
-  

 
 
 
 
 

 ع :ـــــالمراج
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 أوالً المراجع العربية :

 االمكانات الرياضية ودورها في تحقيق أهداف التربية:      أبو النجا أحمد عز الدين -1
  جامعة المنصور  للطباعة والنشر ,الرياضية , مطبعة   

 م .2334المنصور  ,    

 نحو إنشاء منظمة  : التنظيم الدولي للسياحة الرياضية )          أبوبكر عوني عطية -2
 مقترحة للسياحة الرياضية ( ,الطبعة األولى , دار  دولية                                     
 م .2352, اإلسكندرية ,  الوفاء لدنيا الطباعة والنشر                                     

  , التخطيط لموارد السياحة الرياضية بمحافظة اإلسكندرية:        أبوبكر عوني عطية -3
رسالة ماجستير منشور , كلية التربية الرياضية للبنات, جامعة 

 م .2336اإلسكندرية , 

 صناعة السياحة , الطبعة األولى , كنوز المعرفة , مكتبة :       أحمد محمود مقابلة  -4
 م .2337كلية السياحة والفنادق , جامعة حلوان , 

 , دار الوفاء لدنيا الطباعة السياحة الرياضية في مصر:         أشرف سمير الميداني -5
 م .2331والنشر, اإلسكندرية ,                                      

 قتصادية بف فى التنمية اإل تقويم دور السياحة الرياضية:        السيد رمضانجمال  -6
, مؤتمر االستثمار والتنمية البشرية فى الوطن العربي ج.م.ع

, كلية  2من منظور رياضي , المؤتمر العلمي الثالث , مجلد
 م .2333 للبنات بالجزير  , جامعة حلوان ,التربية الرياضية 

 الفتح للطباعة والنشر, دراسات في أساسيات السياحة, :            الهاديدالل عبد  -7
 م .2339اإلسكندرية , 
 ثانيًا: المراجع األجنبية:
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 ملخص البحث باللغة العربية
 تفعيلا  للجميع الرياضة فلسفة لنشر الرياضية االتحادات إلمكانات تحليلية دراسة

                                                            المصرى  الدستور من( 48) للمادة

 1أ.د/ نبيل خليل ندا

 2أ.د/ حسين دري أباظة
  3أ.م.د/ أحمد نبيل الشيخ

  8أحمد حسان عبدالعزيز أبو النيل 

 
 ونظم والبشرية المادية االمكانات على التعرف إلى البحث يهدف معرفةى هدف البحث إلي

 لتفعيل الممكنة للجميع الرياضة ثقافة لنشر المصرية الرياضية االتحادات لدى المتوفرة المعلومات
 المسحيه الدراسات مختصا الوصفى المنهج الباحثين استخدم المصري  الدستور من( 48) المادة
 باالتحادات واإلدارية القيادية الكوادر جميع في البحث مجتمع يتمثل البحث لطبيعة لمناسبته وذلك

 ..فرد( 283) عددهم والبالغ العربية مصر بجمهورية الرياضية
 : يلي ما التوصيات وكانت
 ضرورة زيادة اهتمام الدولة ومؤسساتها بذوى القدرات الخاصة. 15/3/1

 ألندية والجمعيات بذوى القدرات الخاصة.زيادة اهتمام اللجنة البارالمبية وا 5/3/3

تعميم اسمم ذوى القمدرات الخاصمة بمدال  ممن ) ذوى االحتياجمات الخاصمة( ألنمه ممن المعيم   5/3/2
جمممدا  ين يطلمممذ اسمممم ذوى اإلعاومممة علممميهم وذوى االحتياجمممات الخاصمممةال ألنهمممم يقوممممون ب عمممما  ال 

 يستطيع الصحيح فعلهاال ويرفعون اسم مصر عاليا.

 تمام مؤسسات التنشئة بذوى القدرات الخاصة. اه 5/3/8

 تفعيل البحوث العلمية التى تدرس وتبحث فى ذوى القدرات الخاصة. 5/3/5
 

 

                                                           
1
 وعميد كلية التربية الرياضية األسبق، جامعة بنها.أستاذ اإلدارة الرياضية  
2
 .، جامعة بنهاالسابقأستاذ اإلدارة الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية  
3
 أستاذ مساعد ورئيس اإلدارة المركزية لشئون مكتب وزير الشباب والرياضة. 
4
 والرياضة.مدير عام اإلدارة العامة لمراكز الشباب الرياضية بوزارة الشباب  
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 تفعيلا  للجميع الرياضة فلسفة لنشر الرياضية االتحادات إلمكانات تحليلية دراسة
                                                            المصرى  الدستور من( 48) للمادة

 1أ.د/ نبيل خليل ندا

 2أ.د/ حسين دري أباظة
  3أ.م.د/ أحمد نبيل الشيخ

  8أحمد حسان عبدالعزيز أبو النيل 

 
 مقدمة البحث: -

لروى فى كافة المجاالت لهو يساس التقدم للدو  التي تسعى  يعد العنصر االنسانى
والمستويات الحياتية ) الثقافية ال العلمية ال الصحية والرياضية ال.....( لذا يج  االهتمام بعملية 
األعداد المتكامل والمتوازن بدءا من النشء ومرورا بكافة المراحل السنية لكال الجنسين ليحقذ 

جتمع بما يقدمه ال ومن ثم يقاس تقدم المئم ويتوافذ مع المتغيرات العصريةتواالرعاية الشاملة بما ي
ال فالرياضة تساهم فى استغال  الطاوات ويووات الفراغ بشكل ايجابي وبناء ال ألفراده من خدمات

وتعمل على تنمية روح الوالء واالنتماء للوطن الكما يننا نتطلع إلى ين تصبح الرياضة يسلو  
دخا  المتعة والسرور حياة للمواطن ا  المنافسة مع األوران( . –لمصري بهدف )الترويح وا 
ال يى ين الرياضة للجميع هى رابطة الشعو  ين Ayves Anglosايف انجلوز ويرى 

للجميع فى مختلف الفئات على الموهوبين وحدهم بل مكفولة  ممارسة مناشطها ليست حكرا  
ال وذلك وروح التعاون والتشارك اإلجتماعىوده المودة العمرية ولمختلف القدرات والميو  فى جو تس

   (32:  11) .لما لها من فوائد إجتماعية وصحية وترويحية تعود على الجميع
هاممممما  فممممي تطمممموير الثقافممممة كممممما ين يحقيممممة كممممل فممممرد فممممي ممارسممممة الرياضممممة تمثممممل عنصممممرا  

ال وكثيمر ممن المبمادرات التمي نبتمت تحمت شمعار الرياضمة للجميمع تبمرهن علمى إتجماه عمالم الحضارية
اليموم للرياضممة للجميممع ومحاولمة تجديممد العالوممة بمين اإلنسممان والطبيعممة والتمرويح والر بممة فممي العممودة 

 ( 11:  2)  .لممارسة الرياضة في الهواء الطلذ
( على دعم اللجنة م1844)رئيس اللجنة االولمبية  Samaranchسمارنش ويؤكد 

لحركة الرياضة للجميع وتشجيع المبادرات الرسمية والتطوعية لتنمية الرياضة للجميع ال ويضيف 
ين الرياضة للجميع ود كسرت الحواجز ويصبحت حقيقة وواوعا محسوسا  على المستوى العالمى 

                                                           
1
 وعميد كلية التربية الرياضية األسبق، جامعة بنها.أستاذ اإلدارة الرياضية  
2
 .، جامعة بنهاالسابقأستاذ اإلدارة الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية  
3
 أستاذ مساعد ورئيس اإلدارة المركزية لشئون مكتب وزير الشباب والرياضة. 
4
 والرياضة.مدير عام اإلدارة العامة لمراكز الشباب الرياضية بوزارة الشباب  
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متدادها لجميع والدولى لمفهومها الشامل والمتكامل من حيث برامجها وينشطتها  ير الم حددة وا 
رتباطها بعدة عوامل متمثلة فى طبيعة المجتمع وعاداته وتقاليده وثقافته  (33: 3).فئات الشع  وا 

وتعمممد االتحمممادات الرياضمممية سمممواء كانمممت اوليمبيمممة او يمممر اوليمبيمممة منوطمممة بنشمممر سياسمممتها 
واعممدة الممارسممة الخاصممة  توسمميعالخاصممة بنشممر اللعبممة التخصصممية فممى جمهوريممة مصممر العربيممة  و 

ويشمممار ومممانون الهيئمممات الرياضمممية والشمممبابية ممممن خمممال  الئحمممة النظمممام االساسمممى  لالتحمممادات  البهممما
الرياضمممية ان كمممل اتحممماد ملمممزم بنشمممر اللعبمممة المختصمممة بهممما يباشمممر اتحممماد اللعبمممة الرياضمممية بعممم  

يمة مصمر العربيمة االختصاصات ومنها : وضع السياسمة العاممة التمي نحقمذ نشمر اللعبمة فمى جمهور 
 ( 158:  4). واالرتقاء بمستواها

( من الدستور المصري ين " ممارسة الرياضة حذ للجميع ال 48كما يوضحت المادة )
وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم واتخاذ ما لزم من تدابير 

هيئات الرياضية األهلية وفقا للمعايير لتشجيع ممارسة الرياضة .وينظم القانون شئون الرياضة وال
 (35:  8) .الدولية وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية 

 :مشكلة البحث -
وتكمن مشكلة الدراسة في محاولة اإلجابة على السؤا  الرئيسى اآلتي : كيف يمكن تفعيل 

نشر فلسفة الرياضة للجميع  بجمهورية مصر العربية  دور االتحادات الرياضية  المصرية فى
( من الدستور المصرى وكذلك  48والتغل  على المعووات والمشكالت في ضوء نص المادة )

 المبادئ األساسية للميثاق االولمبي و وانون الهيئات الرياضية  ؟   
إهتممت بمالتعرف اإلطار المرجعي الذي يلقى الضوء علمى نمدرة األبحماث التمي  وباستعرا 

علممى دور االتحممادات الرياضممية المصممرية فممى نشممر فلسممفة الرياضممة للجميممع بممالمجتمع المصممرى لممذا 
يسعى الباحث للتعرف علمى تلمك المنظمال فيمما يمرتبا ببمرامج الرياضمة للجميمع باالتحمادات الرياضمية 

التحمممممادات ال االسمممممس والمبمممممادئ العاممممممة واللممممموائح المنظممممممة لحركمممممة الرياضمممممة للجميمممممع با المختلفمممممةال
اإلمكانممات الماديممة والبشممرية المرتبطممة بالرياضممة للجميممع ال الخطممة االعالميممة لنشممر فلسممفة الرياضممة 

 ( من دستور جمهورية مصر العربية .48للجميع وذلك فى ضوء نص المادة )
 هدف البحث : -

المتموفرة لمدى  ونظمم المعلوممات االمكانات المادية والبشريةالتعرف على يهدف البحث إلى 
( مممممن 48الممكنممممة لتفعيممممل المممممادة ) صممممرية لنشممممر ثقافممممة الرياضممممة للجميممممعاالتحممممادات الرياضممممية الم

 الدستور المصري.
  :البحث رابعاً: تساؤالت

 :التالية  التساؤالتتم بلورة  في ضوء مشكلة البحث وأهدافه
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همممل تتممموافر باالتحمممادات الرياضمممية المصمممرية االمكانمممات الماديمممة لنشمممر فلسمممفة الرياضمممة  .1
 ؟ ( من الدستور المصري 48التي تمكنها من تفعيل المادة )للجميع 

هممل تتمموافر باالتحممادات الرياضممية المصممرية االمكانممات البشممرية لنشممر فلسممفة الرياضممة  .3
 ؟ ستور المصري ( من الد48التي تمكنها من تفعيل المادة )للجميع 

لنشممممر فلسممممفة  نظممممم المعلوممممماتامكانممممات ر باالتحممممادات الرياضممممية المصممممرية هممممل تتممممواف .2
 ؟ ( من الدستور المصري 48التي تمكنها من تفعيل المادة )الرياضة للجميع 

 :مصطلحات البحثخامساً: 

 الرياضة للجميع  : -
فهي لكل األعمار ولجميع  كل يوجه النشاط البدني التي تتوافر للجميع لممارستها ال        

 (18: 2). األجناس ولكل المستويات ولألووياء وللضعاف وللمعووين
 :االتحاد الرياضي  -

هممي هيئممة رياضممية لهمما شخصممية اعتباريممة مسممتقلة وتعتبممر مممن الهيئممات الخاصممة ذات      
ويهممدف االتحمماد الرياضممي إلممى نشممر اللعبممة واالرتقمماء بمسممتواها وتنظمميم  النفممع العممام ومقرهمما القمماهرة ال
 (158:  4) .وتنسيذ النشاط بين يعضائها

 الدراسات السابقة:
 أوالا: الدراسات العربية:

نمووو م مقتوورد لووبدارة بالمشوواركة كموودخل " ( بعنمموان 5م( )3112" )سممهام سميد    دراسمة" .1
 بهممدف " باالتحووادات الرياضووية بجمةوريووة مصوور العربيووةلتحسووين ااداء اإلداري للعوواملين 

وضمع نممموذق مقتممرح لممادارة بالمشماركة كمممدخل لتحسممين األداء اإلداري للعمماملين باالتحممادات 
الواومممع الفعلمممي لمممادارة  الرياضمممية بجمهوريمممة مصمممر العربيمممةال وذلمممك ممممن خمممال  التعمممرف علمممى

مسممتوى األداء اإلداري ال صممر العربيممةبالمشمماركة للعمماملين باالتحممادات الرياضممية بجمهوريممة م
العالومة بمين اإلدارة بالمشماركة ية ال لدى العاملين باالتحادات الرياضية بجمهورية مصر العرب

ال وتم استخدام المنهج للعاملين باالتحادات الرياضية بجمهورية مصر العربية واألداء اإلداري 
اتال وتممم اختيممار عينممة البحممث مممن ال كممما تممم اسممتخدام االسممتبيان كمم داة لجمممع البيانمم الوصممفي

فمردا متمثلمين ” 551”العاملين باالتحادات الرياضية بجمهورية مصمر العربيمة والبمالغ عمددهم 
فممي )يعضمماء مجممالس اإلدارة ال مممديري االتحممادات( وذلممك مممن اجمممالى االتحممادات الرياضممية 

ك لمممدي العممماملين عمممدم اكتمممما  الفهمممم واإلدرادال وكانمممت يهمممم النتمممائج اتحممما” 82”البمممالغ عمممددها 
 يمما  دور العمماملين فممي التخطمميا ال باالتحممادات الرياضممية ألهميممة وماهيممة اإلدارة بالمشمماركة

وجمود العديمد ال والتنظيم والتوجيه والروابة داخل االتحادات الرياضمية بجمهوريمة مصمر العربيمة
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مهوريمممة ممممن المعوومممات لتطبيمممذ اليمممات اإلدارة بالمشممماركة للعممماملين باالتحمممادات الرياضمممية بج
عممدم وصممو  مسممتوى األداء اإلداري للدرجممة المطلوبممة لالرتقمماء بمسممتوي يداء ال مصممر العربيممة

وجمود عالوممة ارتباطيمه طرديمة دالممة ال العماملين باالتحمادات الرياضمية بجمهوريممة مصمر العربيمة
إحصمممممائيا  بمممممين محممممماور اإلدارة بالمشممممماركة واألداء اإلداري للعممممماملين باالتحمممممادات الرياضمممممية 

وجممود عالوممة ارتباطيممة عكسممية دالممة إحصممائيا  بممين معووممات اإلدارة ال ريممة مصممر العربيممةبجمهو 
بالمشمممممماركة للعمممممماملين باالتحممممممادات الرياضممممممية واألداء اإلداري لممممممدي باالتحممممممادات الرياضممممممية 

 .بجمهورية مصر العربية
الضوووغول النفسوووية وعل تةوووا  "( بعنممموان 2م()3112فممموزى " ) عبممماس ريفمممت عبمماس دراسممة " .3

الضممغوط بهممدف التعمرف علممى "    القوورار لوودى رؤسوواء االتحووادات الرياضووية المصووريةباتخوا
ال التعمرف علمى  النفسية لدى رؤساء اإلتحادات الرياضية المصمرية األولمبيمة و يمر األولمبيمة

 القدرة على إتخاذ القرار لدى رؤساء اإلتحادات الرياضية المصمرية األولمبيمة و يمر األولمبيمة

ال دراسمممة العالومممة بمممين متغيمممرات الدراسمممةال وتمممم اسمممتخدام الممممنهج الوصمممفى ال كمممما تمممم اسمممتخدام 
مقيممماس الضمممغوط النفسمممية ومقيممماس القمممدرة علمممى اتخممماذ القمممرار كممم دوات لجممممع البيانمممات ال وتمممم 

جميمممع رؤسممماء اإلتحمممادات اختيمممار عينمممة البحمممث بالطريقمممة العمديمممةال وكانمممت يهمممم النتمممائج ان 
يو  ير األولمبية يتعرضون لضغوط العمل اإلداري ولكن تختلف درجتها الرياضية األولمبية 

كلمما زادت ضمغوط ال من رئيس ألخر على حس  طبيعمة العممل واألهمداف المطلمو  تحقيقهما
العمل اإلداري كلمما ولمت القمدرة علمى إتخماذ القمرار ولكمن فمي حالمة التعمود المسمتمر علمى تلمك 

 .ويفضل وذلك نتيجة للخبرات المتراكمةالضغوط فإن القدرة على ذلك تصبح يعلى 
تقوووووويم الشوووووفافية وتووووودف   "( بعنممممموان 3م( )3112فهممممممى " ) شمممممريف وفيمممممذ   دراسمممممة " .2

واوممع الشممفافية االداريممة  التعممرف علممىبهممدف  " المعلومووات باالتحووادات الرياضووية المصوورية
ريمة باالتحمادات التوصل الى مقترحات تساهم فى تفعيمل الشمفافية االداو  باالتحادات الرياضية

ال وتم استخدام المنهج الوصفى التحليلىال كما تم استخدام كل من تحليل السجالت الرياضية 
والوثائذ والمقابالت الشخصية واالستبيان ك دوات لجمع البيانات ال وتمم اختيمار عينمة البحمث 

مفهمموم  ازدادت الحاجممة الممى مممن العمماملين باالتحممادات الرياضمميةال وكانممت مممن يهممم النتممائج ينممه
المساءلة فى السنوات االخيرة وذلمك بحكمم ثمورة المعلوممات واالتصماالت التمى رافقمت االنتقما  

 .من عصر الصناعة الى عصر المعرفة الذى يتميز بالتدفذ المستمر للمعلومات
 المورأة توعيوة فوي الجمواهيري  اإلعولم دور" ( بعنموان8م( )3112 " ) سمعيد   دراسة " .8

 فا  الجماارر  اإلعام  وساال " بهمدف التعمرف علمى : للجميوع الرياضوة ممارسوة بأهميوة

ال وتمم اسمتخدام الممنهج للجميا  الرياضاة أوجا  ششاا  ف  المرأة مشاركة بأرمية زيادة الوع 
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الوصممفى ال كممما تممم اسممتخدام اسممتمارة االسممتبيان  كمم دوات لجمممع البيانممات ال وبلممغ عممدد عينممة 
 للجميمع الرياضمةعن  إعممية برامج بتقديم االرمتا  فرد ال وكانت يهم النتائج: 883البحث 
ما ا وسمائل االعمالم يكثمر عممل الممرية ال  كمما ين لطبيعمة وفق  تحقيمذ  فمي الجمماهيري اسمتخدام 
 الفضمائية ثمم القنموات( يليهما )اإللكترونيمة يلمي )المواومع كمما للجميمع جماءت الرياضمة يهمداف

 الصحافة. اإلذاعة ويخير ا ويليها التلفزيون 
دراسوووووة تقويميوووووة افووووور   "( بعنممممموان 1م( )3113مبمممممارك" ) يحممممممد صمممممالح يحممممممد دراسمممممة " .5

تقمويم يفمرا اإلتحمادات الرياضمية بقطماا بهمدف  " االتحادات الرياضية بقطوا  شوماا الصوعيد
ال ك دوات لجمع  يسلو  الدراسات المسحية ( )الوصفىال وتم استخدام المنهج  شما  الصعيد

وجممود مشممكالت بشممرية بمم فرا اإلتحمماد الرياضممية بقطمماا البيانممات ال وكانممت مممن يهممم النتممائج : 
شما  الصعيدال وجود مشكالت تمويلية ب فرا اإلتحاد الرياضية بقطاا شما  الصعيدال وجمود 

وجمود مشمكالت تكنولوجيمه  ال مشكالت إداريمة بم فرا اإلتحماد الرياضمية بقطماا شمما  الصمعيد
 .فرا اإلتحاد الرياضية بقطاا شما  الصعيدب 
 :جنبيةاا: الدراسات ااثاني
 دور"( دراسمة بعنموان 13م( )3112) " Margo & Astrid دراسمة كمل ممن "ممارجو واسمتريد .1

 أجول مون الرياضة ونشر الرياضة ينالرياضي صحة حماية في الدولية الرياضية االتحادات
 فيمما الدوليمة الرياضمية االتحمادات وينشمطة يولويمات حديمدت بهمدف  للمجتموع" عاموةال صحةال

ال الرياضمميين والمجتمممع بصمفة عامممةال وتممم اسمتخدام المممنهج الوصممفى بصمحة بممالنهو  يتعلمذ
وتم استخدام كل من المقابالت الشخصية واالستبيان ك دوات لجمع البياناتال واشتملت عينة 

 األلعممما  فمممي المشممماركينمفحممموص ممممن العممماملين باالتحمممادات الرياضمممية الدوليمممة  25البحمممث 
 إرشماداتهم يو بمرامجهم عمن واإلبمالغ محمددةال موضموعات 11 يهميمة تقيميم حيث تم األولمبية

ممما موضممموع ا 13 عمممن البحثيمممة ينشمممطتهم يو  اإلنترنمممت عبمممر اسمممتبيان باسمممتخدام بالصمممحة متعلق 
 العليما باألولويمة" المنشمطات مكافحمة" حظيمت ( وكانمت يهمم النتمائج ينمه82 االسمتجابة معد )

 المواضمميع كانممتو  ال"رياضممةال تحسممين الصممورة الذهنيممة عممن" و" النخبممة رياضممي صممحة" تليهمما
 و" الممارسين عدد زيادة" و ال" الترويحيين الرياضيين صحة" هي األهمية درجات يدنى ذات
 الووايممة" يجممل مممن ينشممطة لممديها %( مممن االتحممادات3235نسممبة )". للمجتمممع عامممةال صممحةال"
لمممديهم  االتحممماد المممدولي لكمممرة القمممدم واالتحممماد المممدولي للسمممباحة ومنهممما"  المزمنمممة األممممرا  ممممن
شر اللعبة وزيادة عمدد الممارسمين مثمل المجتمع واستهداف ن صحة حماية إلى تهدف شاريعم

 ." للجميع السباحة" و" الصحة يجل من القدم كرة"مشاريع 

https://www.researchgate.net/profile/Margo_Mountjoy
https://www.researchgate.net/profile/Astrid_Junge
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دراسوة مقارنوة الرياضوة للجميوع "بعنوان  بدراسة Chandler (1881) (12: ) تشاندلروام  .3
مقارنمة  الدراسمةالهمدف ممن  وكمان  المناشو  الرياضوية ( " –بين امريكوا وانجلتورا )االهوداف 

نجلتمرا يمريكماالرياضمية فمي كمال ممن  والمناشما الرياضة للجميمع يهداف ال واسمتخدام الممنهج  وا 
لجممع البيانمات ال وكممان  كمم داة المدوليالدراسممة ال واسمتخدام االسمتبيان  يهمدافالوصمفي لتحقيمذ 

التمي  المناشماوالتمرينات من اكثمر  الجري ال للجميع استراتيجية وومية الرياضةين النتائج  يهم
 ة في دو  العالم .بشعبي تحظى

" دراسوة اسوتطلعية  ( بدراسمة عنوانهما 1881 ( )11" )  Joel Raynaudرايند جو وام "  .2
يجريمت يكبمر دراسمة مسمحية  حوا االستراتيجيات الجديدة للرياضة للجميع فوي دوا العوالم "

  Fitness  Trim and علي المستوى الدولي وذلك للتحضير للمؤتمر الدولي الثاني عشر "
 ة( استمارة اسمتبيان لمعظمم دو  العمالم وومد تمم االسمتفاد25" في بوردو بفرنسا وود تم توزيع )

 ( استمارة وبعد تحليل النتائج تم التوصل إلي النتائج التالية :   33من )
٪( 21٪( يشمماروا إلممى يهميممة وجممود اسممتراتيجية )42الرياضممة للجميممع كاسممتراتيجية ووميممة :  ) -

٪( ممممما بممممين عممممام 31( ال)1841-1823٪( ممممما بممممين عممممام )35( ال)1825مممممنهم وبممممل عممممام )
إلمممممى عمممممدم وجمممممود بمممممرامج  ا٪( يشمممممارو 21( ال)1843٪( منمممممذ عمممممام )13( ال )1841-1845)

 للرياضة للجميع .
٪( يشاروا ين يهداف بمرامج الرياضمة للجميمع موجهمه لجميمع فئمات 21استراتيجية األهداف : ) -

 –كبمار السمن  –معماوين  –نسماء  –فة ) يطفا  ٪(  يشاروا لمجموعات مستهد21الشع  ال )
٪( لغيمر الرياضميين 54مساجين ( الكما ين برامج الرياضة للجميع موجهه إلمى ) –مهاجرين 

 ت٪( لالحتياجما23٪( لالحتياجات االجتماعية ال )23ال وين يهداف برامج الرياضة للجميع )
 ٪( لتلبية احتياجات يخرى .14الصحية ال )

اإلعالم : الوسائل المستخدمة في اإلعالم عن برامج الرياضمة للجميمع تتمثمل فيمما استراتيجية  -
٪( ال 88٪( ال كتيبمات صمغيرة )31٪( ال الصمحف والمجمالت )41يلي األنشطة الجماهيرية )
٪( الإعالنمممممات 14٪( ال النمممممدوات الصمممممحفية )38٪( ال الملصمممممقات )22التليفزيمممممون واألفمممممالم )

 ٪( .3٪( ال المؤتمرات )4الراديو )
  إجراءات البحث: -
  :منةج البحث -

 .لمناسبته لطبيعة البحثالمنهج الوصفى مختصا الدراسات المسحيه وذلك  يناستخدم الباحث
 :مجتمع البحث  -
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مجتمع البحث في  جمييع الايراال الديةاييإل راياالييإل بةاتحيةااا الليةمييإل بجم رلييإل  يتمثل
 ( فلا. 243رالبةلغ عااهم ) مصل العلبيإل

 البحث:عينة  -
ال فراد المكمونين لفئمات مجتممع البحمثتم إختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية من بين األ

فمرد ممن الكموادر القياديمة واإلداريمة ( 52( فمرد بواومع )88حيث بلغ إجمالي عينة البحث األساسمية )
فنيمممة باتحمممادات ( فمممرد ممممن الكممموادر القياديمممة واإلداريمممة وال83والفنيمممة باتحمممادات األلعممما  الفرديمممةال و)

( فمممرد ممممن داخمممل مجتممممع 21ال كمممما تمممم اختيمممار عينمممة اسمممتطالعية بلمممغ ووامهممما ) األلعممما  الجماعيمممة
م بهمدف حسما  الصمدق والثبمات البحث وخارق العينة األساسية إلجمراء التجربمة االسمتطالعية علميه

 ( يوصف عينة البحث األساسية.1) وجدو 
 (1جدوا )

 توصيف عينة البحث ااساسية

 العينة فئات
اتحادات االعاب 

 الفردية
اتحادات االعاب 

 اإلجمالي الجامعية

 ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد
 ٪21321 21 ٪22322 18 ٪34312 13 رؤساء ويعضاء مجالس اإلدارات 

 ٪83383 83 ٪83343 14 ٪83311 38 الكوادر اإلدارية
 ٪32332 32 ٪32341 11 ٪38343 12 الكوادر الفنية
 ٪111 88 ٪83383 83 ٪52354 52 اإلجمالي

( فرد ممن رؤسماء 21( فرد بواوع )88( ينه بلغ إجمالي عينة البحث )1يتضح من جدو  )
العاملممة  ( فمرد ممن الكموادر الفنيمة32و) ( فمرد ممن الكموادر اإلداريمة83مجمالس اإلدارات و)ويعضماء 

 باالتحادات الرياضية.
 أدوات جمع البيانات: -

اعتممممد الباحمممث علمممى االسمممتبيان فمممي جممممع البيانمممات والمعلوممممات الرئيسمممية للبحمممث وومممد ومممام 
ا فمممي بنائمممه علمممى طبيعمممة اإلجمممراءات  الباحمممث انطالو ممما ممممن مشمممكلة البحمممث بتصمممميم اسمممتبيان معتممممد 

( عبمممارة فمممي 22) منهممماينمممدرق  محممماور رئيسمممية 2علمممى التطبيقيمممة للبحمممث حيمممث اشمممتمل االسمممتبيان 
 صورته األولية.

 
 
 



   

 
   التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة  

 

 (    9  (   ( الرابعم(   ) الجزء  5252( شهر ) يونيو(  لعام )    52رقم المجلد )        
 
 

 (2جدوا )
 توصيف االستبيان في صورته ااولية

 ٪ عدد العبارات المحاور
 ٪22348 18 .اإلمكانات المادية التي يقدمها االتحاد بهدف نشر ثقافة الرياضة للجميعالمحور األو : 

اإلمكانات البشرية التي تعمل علي نشر ثقافة الرياضة للجميع من خال  المحور الثاني: 
 ٪25318 12 .شئونها االتحاد اللعبة التي يدير

التي تعمل علي نشر ثقافة الرياضة للجميع من  نظم المعلوماتإمكانات المحور الثالث: 
 ٪32312 11 .خال  اللعبة التي يدير شئونها االتحاد

 ٪111 22 اإلجمالي
ثمممم ومممام الباحمممث بعمممر  االسمممتمارة فمممي صمممورتها األوليمممة علمممى مجموعمممة ممممن الخبمممراء بلمممغ  
 ( وذلك الستطالا رييهم العلمي حو  مدى مناسمبة العبمارات لالسمتبيان1( خبراء )مرفذ 2عددهم )

( فممي حممين حصمملت بمماوي ٪31علممى نسممبة مئويممة يوممل مممن )حصمملت  ( عبممارة3وتممم اسممتبعاد عممدد )
( عبممارة 25(ال وبهممذا يصممبح عممدد عبممارات االسممتبيان )٪45321العبممارات علممى نسممبة اتفمماق تعممدت )

ال إلمى حمد مما ال  نعممراءال كما تم عر  ميزان التقدير المقترح على الخبراء )بعد استطالا ريي الخب
 (.٪111( وتمت الموافقة عليه بنسة )ال

 الدراسة االستطلعية:
بعمممد حمممذف ممممن خمممال  تطبيمممذ اسمممتمارة االسمممتبيان  بمممإجراء دراسمممة إسمممتطالعية ومممام الباحمممث

ما لممريي الخبممراء  ( فممرد 21سممتطالعية والبممالغ عممددها )اال علممى العينمةالعبمارات التممي تممم اسممتبعادها وفق 
 م وذلك لحسا  المعامالت العلمية لالستبيان.13/8/3118م إلى 8/8/3118في الفترة من 

 

  :المعاملت العلمية للستبيان
  الداخلي:تساق صدق اإل 
حسمما  صممدق االتسماق الممداخلي عممن طريمذ حسمما  معامممل االرتبماط بطريقممة )بيرسممون(  تمم

( يوضح نتائج 2بين عبارات كل محور والمجموا الكلي للمحور التي تندرق تحته العبارةال وجدو  )
 صدق االتساق الداخلي.
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 (3جدوا )
 معاملت االرتبال بين كل عبارة والمجمو  الكلي لدرجات االستبيان

 (21)ن =   
 الثالثالمحور  المحور الثاني المحور ااوا

االرتبال مع  ر م العبارة
 المحور

االرتبال مع 
االرتبال مع  ر م العبارة االستبيان

 المحور
االرتبال مع 
االرتبال مع  ر م العبارة االستبيان

 المحور
االرتبال مع 
 االستبيان

1  596.0 598.4 18  59863 59.50 33  59.2. 5984. 

3  5964. 5978. 15  59862 59.50 32  59.2. 59862 

2  59863 59.50 13  59.28 59802 34  59.2. 59862 

8  596.0 598.4 12  59.2. 59862 38  59.36 59824 

5  59862 59.5. 14  59.04 59.. 21  59.27 59848 

3  5950. 59.38 18  59.36 59824 21  59.54 598.6 

2  59..4 59838 31  59.2. 5984. 23  59876 59878 

4  59.22 5980. 31  59.36 59824 22  59847 598.0 

8  5988. 59..0 33  59.36 59824 28  59684 598.2 

11  59.2. 59862 32  59.27 59848 25  598.2 59.22 

11  59672 597.. 38  59.27 595..    
13  59347 59.26 35  59.22 5980.    
12  59.36 59824       

 13231( = 1315* ويمة االرتباط الجدولية عند مستوى معنوية )

ين وممميم اإلرتبممماط المحسممموبة للعبمممارات جممماءت دالمممة إحصمممائيا  عنمممد ( 2يتضمممح ممممن جمممدو  )
( مممما يممد  علممى إتسمماوها مممع محورهمما ومممع االسممتبيان وبالتممالي صممدوها فممي 1315مسممتوى معنويممة )
( لممذا سمميتم اسممتبعادها وبهممذا يصممبح 38ال 14ال 13ال 3ال عممدا العبممارات يروممام )محورهمماالتعبيممر عممن 
 .عد إجراء صدق االتساق الداخلي( عبارة ب21) االستبيانعدد عبارات 

  الثبات:
وام الباحث باستخدام معامل )الفاكرونباخ( لحسما  معاممل الثبمات ال وكانمت نتيجمة حسما  

 معامالت الثبات على النحو اآلتي:
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 ( 8جدوا )
 لمحاور االستبيان  Alpha يم معامل ألفا 

  يمة معامل ألفا  مسمى المحور المحور
 13415 .المادية التي يقدمها االتحاد بهدف نشر ثقافة الرياضة للجميعاإلمكانات  ااوا

اإلمكانمممات البشمممرية التمممي تعممممل علمممي نشمممر ثقافمممة الرياضمممة للجميمممع ممممن  الثاني
 13483 .خال  اللعبة التي يدير شئونها االتحاد

التممي تعمممل علممي نشممر ثقافممة الرياضممة للجميممع  نظممم المعلوممماتإمكانممات  الثالث
 13244 .من خال  اللعبة التي يدير شئونها االتحاد

 

( ين ومممميم المعممممامالت للثبممممات بطريقممممة " الفمممما "  تتممممراوح  بممممين 8يتضممممح مممممن جممممدو  روممممم )
 ( وذلك يشير ين االستبيان على درجة مقبولة من الثبات.13483ال 13244)

 

 (5جدوا )
 بعد إجراء المعاملت العلميةتوصيف االستبيان في صورته 
 

 ٪ عدد العبارات المحاور
اإلمكانمممات الماديمممة التمممي يقمممدمها االتحممماد بهمممدف نشمممر ثقافمممة المحمممور األو : 
 .الرياضة للجميع

11 25384٪ 

اإلمكانمممات البشمممرية التمممي تعممممل علمممي نشمممر ثقافمممة الرياضمممة المحمممور الثممماني: 
 .اللعبة التي يدير شئونها االتحادللجميع من خال  

11 23333٪ 

التممممي تعمممممل علممممي نشممممر ثقافممممة  نظممممم المعلوممممماتإمكانممممات المحممممور الثالممممث: 
 .الرياضة للجميع من خال  اللعبة التي يدير شئونها االتحاد

11 23333٪ 

 ٪111 21 اإلجمالي
( عبارة 21عدد عبارات االستبيان في صورته النهائية ) ه بلغ( ين5يتضح من جدو  روم )

( عبمممارات للمحمممور 11(ال و)٪25384( عبمممارة للمحمممور األو  بنسمممبة مئويمممة ومممدرها)11بواومممع عمممدد )
( عبممممممممارات للمحممممممممور الثالممممممممث بنسممممممممبة مئويممممممممة 11( ال و)٪23333الثمممممممماني بنسممممممممبة مئويممممممممة وممممممممدرها)

 (.٪23333ودرها)
 الدراسة ااساسية:
فممي صممورتها مممن خممال  تطبيممذ اسممتمارة االسممتبيان  األساسمميةدراسممة البممإجراء  وممام الباحممث

م إلمممى 18/5/3118( فمممردال وذلمممك فمممي الفتمممرة 88غ عمممددها )والبمممال األساسممميةعلمممى العينمممة النهائيمممة 
 م.2/3/3118

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة:
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( إلجممممراء المعالجممممات Excel  - SPSSباسممممتخدام كممممل مممممن برنممممامج ) وممممام الباحممممث
 –النسمم  المئويممة  –اإلحصممائية للبحممث حيممث تممم اسممتخدام األسممالي  اإلحصممائية التاليممة )التكممرارت 

 (.3كا –معامل يلفا كرونباخ  –معامل ارتباط بيرسون 
 

 النتائج: عرض -
 (6جدوا )

اإلمكانات المادية التي يقدمةا االتحاد لعبارات المحور ااوا "  2التكرارات والنسب المئوية وكا
 " نشر ثقافة الرياضة للجميعبةدف 

 ( 88)ن =     

الوزن  ال إلى حد ما نعم العبارات م
 الترجيحي

الوزن 
  الترتيب 2كا النسبى

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك
توجممممد ميزانيممممة مخصصممممة مممممن االتحمممماد   1

 11 113313 54335 122 82382 82 24324 24 14314 14 لتطوير البنية األساسية

توجمممممد ميزانيمممممه مخصصمممممه ممممممن جانممممم    3
االتحممممممممماد لتنفيمممممممممذ البمممممممممرامج واألنشمممممممممطة 
الخاصة لتوسيع واعدة الممارسة لجميع 

 الفئات

51 51351 11 11311 24 24324 311 21321 383143 3 

التنسممممممميذ ممممممممع الهيئمممممممات التمممممممي تمتلمممممممك   2
منشمممرت رياضمممية بشمممم ن االسمممتفادة مممممن 

 إمكانتها في نشر اللعبة.
53 53352 81 81381 3 3313 388 43315 28382 2 

المنشمممرت الرياضمممية الخاصمممة بممارسمممة   8
اللعبممة بالمحافظممات تتناسممم  مممع يعمممداد 

 المستفيدين
18 18318 81 81381 28 28328 124 58382 4382 8 

يّتبمممع االتحممماد نظمممام ميحمممدد لتحفيمممز العممماملين   5
 2 1123428 34311 313 3313 3 42348 42 11311 11 في مجا  برامج الرياضة للجميع

تقديم جموائز ماديمة كنموا ممن يقوم االتحاد ب   3
 1 483131 44355 332 11311 11 13313 13 23322 23 اإلثابة والتحفيز للمشاركين في النشاط

تقمممديم جوائزعينيمممة كنممموا ممممن االتحممماد ب يقممموم  2
 1 483131 44355 332 11311 11 13313 13 23322 23 اإلثابة والتحفيز للمشاركين في النشاط

يعممممممممل االتحممممممماد علمممممممى تنميمممممممة واسمممممممتحداث   4
 4 1113838 33322 182 11311 11 41341 41 8318 8 امكاناته المادية 
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 (6دوا )تابع ج
اإلمكانات المادية التي يقدمةا االتحاد لعبارات المحور ااوا "  2وكاالتكرارات والنسب المئوية 

 " بةدف نشر ثقافة الرياضة للجميع
 ( 88)ن =     

الوزن  ال إلى حد ما نعم العبارات م
 الترجيحي

الوزن 
  الترتيب 2كا النسبى

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك
يعتمممممد االتحممممماد علمممممى مصمممممادر تمويمممممل   8

حكومية بغر  تنفيذ برامج متخصصمة 
فممممممممي نشممممممممر اللعبممممممممة لمختلممممممممف فئممممممممات 

 المجتمع.

22 22322 53 53352 11 11311 335 25323 323855 5 

المممدعم الحكمممومي المخصمممص لالتحممماد "   11
مممممممن الجهممممممة االداريممممممة " يتناسمممممم  مممممممع 
األعمممداد المسمممتهدفة ضممممن بمممرامج نشمممر 

 اللعبة. 

11 11311 88 88388 81 81381 134 53352 353322 11 

الالئحممممة الماليممممة لالتحمممماد تيسمممماعده فممممي   11
 8 233383 24311 323 2312 2 51353 51 81381 81 تنمية موارده الذاتية

 (5388( = )135)( ومستوى معنوية 3عند درجة حرية )الجدولية  3* ويمة كا

 ( ما يلي:6يتضح من جدوا )
( 1123428( إلى )4382المحسوبة لجميع عبارات المحور الثانى ما بين ) 3تراوحت ويمة كا

( = 1315( ومسمتوى معنويمة )3الجدولية عند درجة حريمة ) 3ال حيث جاءت جميعها يكبر من ويمة كا
 جاءت دالة إحصائيا . 3( ال مما يد  على ين جميع ويم كا5388)

( وجمماء ٪81335( إلممى )٪53352حممور الثممانى ممما بممين )ترواحممت األوزان النسممبية لعبممارات الم
 اتجاه إستجابات العينة على العبارات كما يلى :

( 2ال  3ال  2ال  3يروممام )  ات( عبمار 8اتجهمت عينمة البحمث نحمو االسمتجابة بمم " نعمم " علمى عمدد )
 مرتبة وفقا للوزن النسبي كما يلي:

 والتحفيز للمشاركين في النشاط.يقوم االتحاد بتقديم جوائز مادية كنوا من اإلثابة  -
 يقوم االتحاد بتقديم جوائزعينية كنوا من اإلثابة والتحفيز للمشاركين في النشاط. -
التنسمميذ مممع الهيئممات التممي تمتلممك منشممرت رياضممية بشمم ن االسممتفادة مممن إمكانتهمما فممي نشممر  -

 اللعبة.
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ة لتوسميع واعمدة توجد ميزانيه مخصصه من جان  االتحاد لتنفيذ البرامج واألنشمطة الخاصم -
 الممارسة لجميع الفئات.

ال 5ال  8يرومام )  ات( عبمار 3كما اتجهت عينة البحث نحو االستجابة بم " الى حد ما " على عمدد )
 ( مرتبة وفقا للوزن النسبي كما يلي:11ال  11ال  8ال  4
 الالئحة المالية لالتحاد تيساعده في تنمية موارده الذاتية. -
تمويل حكومية بغر  تنفيذ برامج متخصصة في نشر اللعبمة يعتمد االتحاد على مصادر  -

 لمختلف فئات المجتمع.
 يّتبع االتحاد نظام ميحدد لتحفيز العاملين في مجا  برامج الرياضة للجميع. -
 يعمل االتحاد على تنمية واستحداث امكاناته المادية . -
 يعداد المستفيدين.المنشرت الرياضية الخاصة بممارسة اللعبة بالمحافظات تتناس  مع  -
الدعم الحكومي المخصص لالتحاد " من الجهة االدارية " يتناسم  ممع األعمداد المسمتهدفة  -

 ضمن برامج نشر اللعبة. 
( والتممي تممنص 1) العبممارة روممماتجهممت عينممة البحممث نحممو االسممتجابة بممم " ال " علممى  فممي حممين
 ."ةتوجد ميزانية مخصصة من االتحاد لتطوير البنية األساسي على " 

 



   

 
   التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة  

 

 (    12  (   ( الرابعم(   ) الجزء  5252( شهر ) يونيو(  لعام )    52رقم المجلد )        
 
 

  

 (7جدوا )
اإلمكانات البشرية التي تعمل علي نشر "  الثانيلعبارات المحور  2التكرارات والنسب المئوية وكا

 " ثقافة الرياضة للجميع من خلا اللعبة التي يدير شئونةا االتحاد
 ( 88)ن =     

الوزن  ال إلى حد ما نعم العبارات م
 الترجيحي

الوزن 
  الترتيب 2كا النسبى

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك
يمتلممك االتحمماد مجموعممة متميممزة مممن   13

وثقافممممممممممة  المممممممممممدربين لنشممممممممممر اللعبممممممممممة
 ممارستها .

88 88388 82 82382 2 2312 381 41341 213322 8 

يتناسمم  عممدد المممدربين مممع األنشممطة   12
 11 23382 34311 313 11311 11 22328 22 15315 15 المنفذة 

إنسمانية  يتوافر فمي الممدربين مهمارات  18
تسمممممماعدهم علممممممى التمممممم ثير اإليجممممممابي 
لألفراد والنجاح فمي تحقيمذ األهمداف  

 المرجوة

21 21321 18 18318 15 15315 352 45318 333383 2 

تتوافر لدى المدربين القدرة على نقل   15
الخبمممرة والمعلوممممة للممارسمممين  علمممى 

 مختلف مستوياتهم
25 25323 13 13313 13 13313 331 42344 413143 1 

يلتمممممزم الممممممدربين حتمممممى يكونممممموا مثمممممل   13
 3 383515 42331 358 11311 11 13313 13 23322 23 يعلى يحتذى به  

يمتلممممك المممممدربين القممممدرة علممممى تقممممويم   12
 5 213382 24385 322 2312 2 51351 51 83383 83 البرامج وتالفى األخطاء 

محاضممممممممرين االتحمممممممماد  لممممممممدىيوجممممممممد   14
لنممممدوات التثقيفيممممة متخصصممممين فممممي ا

للتعريف ب همية اللعبة وت ثيرها علمى 
 –داخمممممممممممممل الجامعمممممممممممممات  اإلنسمممممممممممممان
 المدارس  

28 28328 82 82382 12 12312 338 25383 183153 4 

متخصصممممممين  لممممممدى االتحمممممماد يوجممممممد  18
 3 383323 22324 321 4314 4 51351 51 81381 81 لمتابعة نشاط االتحاد بكل محافظة

يوجمممد لمممدى االتحممماد عمممدد كمممافي ممممن   31
 4 343838 25383 338 11311 11 52358 52 23323 23 المؤهلين يناس  عدد الممارسين

تتضممممممممن معمممممممايير اختيمممممممار وتعيمممممممين   31
 3 813585 22324 321 5315 5 53352 53 24324 24العاملين باالتحاد بنود خاصة بممدى 
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 الكفاءة في مجا  نشر اللعبة.

 (5388( = )135)( ومستوى معنوية 3عند درجة حرية )الجدولية  3* ويمة كا

 ( ما يلي:7يتضح من جدوا )
( 1123428( إلى )4382المحسوبة لجميع عبارات المحور الثانى ما بين ) 3تراوحت ويمة كا

( = 1315( ومسمتوى معنويمة )3الجدولية عند درجة حريمة ) 3ال حيث جاءت جميعها يكبر من ويمة كا
 جاءت دالة إحصائيا . 3( ال مما يد  على ين جميع ويم كا5388)

( وجمماء ٪81335( إلممى )٪53352ترواحممت األوزان النسممبية لعبممارات المحممور الثممانى ممما بممين )
 اتجاه إستجابات العينة على العبارات كما يلى :

ال  15ال  18ال  13يرومام ) ات( عبمار 8سمتجابة بمم " نعمم " علمى عمدد )اتجهت عينة البحمث نحمو اال
 ( مرتبة وفقا للوزن النسبي كما يلي:13
تتممممموافر لمممممدى الممممممدربين القمممممدرة علمممممى نقمممممل الخبمممممرة والمعلوممممممة للممارسمممممين  علمممممى مختلمممممف  -

 مستوياتهم.
 يلتزم المدربين حتى يكونوا مثل يعلى يحتذى به  . -
إنسممانية تسمماعدهم علممى التمم ثير اإليجممابي لألفممراد والنجمماح فممي يتمموافر فممي المممدربين مهممارات  -

 تحقيذ األهداف المرجوة.
 يمتلك االتحاد مجموعة متميزة من المدربين لنشر اللعبة وثقافة ممارستها . -

ال  12يروممام ) ات( عبممار 3كممما اتجهممت عينممة البحممث نحممو االسممتجابة بممم " الممى حممد ممما " علممى عممدد )
 مرتبة وفقا للوزن النسبي كما يلي:( 31ال  31ال  18ال  14ال  12
 يمتلك المدربين القدرة على تقويم البرامج وتالفى األخطاء . -
 يوجد لدى االتحاد متخصصين لمتابعة نشاط االتحاد بكل محافظة. -
تتضمن معايير اختيار وتعيين العاملين باالتحاد بنود خاصة بمدى الكفاءة في مجا  نشر  -

 اللعبة.
ضممرين متخصصممين فممي النممدوات التثقيفيممة للتعريممف ب هميممة اللعبممة يوجممد لممدى االتحمماد محا -

 المدارس  . –وت ثيرها على اإلنسان داخل الجامعات 
 يوجد لدى االتحاد عدد كافي من المؤهلين يناس  عدد الممارسين. -
 يتناس  عدد المدربين مع األنشطة المنفذة . -
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 (4دوا )ج

التي تعمل علي  نظم المعلوماتإمكانات "  الثالثلعبارات المحور  2التكرارات والنسب المئوية وكا
 " نشر ثقافة الرياضة للجميع من خلا اللعبة التي يدير شئونةا االتحاد

 ( 88)ن =     

الوزن  ال إلى حد ما نعم العبارات م
 الترجيحي

الوزن 
  الترتيب 2كا النسبى

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك
يتوافر باالتحاد واعدة بيانات كافية عمن   33

 1 1183244 81335 321 4314 4 11311 11 41343 41 جميع الموارد البشرية التابعة لالتحاد.

يتوافر باالتحاد واعدة بيانات عن جميع   32
 3 833232 81381 321 2312 2 12312 12 28341 28 المستفيدين " الممارسين "

العماملين باالتحماد معلوممات يتوافر لدى   38
خاصة باإلمكانمات المتاحمة بمما ييمكمنهم 

 من االستغال  األمثل لها
24 24324 82 82382 18 18318 333 28325 123323 2 

تيسمممممماعد نظممممممم المعلومممممممات باالتحمممممماد   35
 3 313322 25323 335 13313 13 84384 84 28328 28 العاملين على تحليل المشكالت 

المعلومممممممات باالتحمممممماد تيسمممممماعد نظممممممم   33
العمممممماملين علممممممى تطمممممموير الخممممممدمات 

 المقدمة
24 24328 15 15315 3 3313 321 81381 823322 3 

يتمممممممموفر باالتحمممممممماد بنيممممممممة معلوماتيممممممممة   32
لتخممممزين كافممممة المعلومممممات الخاصممممة 
بالنشمممممماط الممممممذي ييممممممديره علممممممى مممممممدار 

 السنوات

23 23322 15 15315 4 4314 333 48353 483244 8 

الكترونممممممممي يو مووممممممممع ييوجمممممممد مووممممممممع   34
تواصممممل اجتممممماعي خمممماص باالتحمممماد 

 على شبكة االنترنت
58 58355 22 22322 4 4314 388 43315 233244 5 

يممممتم تحممممديث المووممممع االلكترونممممي يو   38
مووممع التواصممل االجتممماعي لالتحمماد 
 على شبكة االنترنت بشكل مستمر

11 11311 43 43342 3 3313 312 34325 1183515 4 

االتحمماد اإلمكانممات المعلوماتيممة ييموفر   21
المتعلقة ب ماكن التدري   والممارسمة 
 المنفذ بها األنشطة والبرامج المقدمة

15 15315 81 81381 82 82382 121 52338 183244 11 

ييموفر االتحمماد اإلمكانممات المعلوماتيممة   21
 8 118382 34311 313 2312 2 41343 41 11311 11المتعلقمممممة بكتممممم  التمممممدري  الخاصمممممة 
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 باللعبة التي ييدير شئونها

 (5388( = )135)( ومستوى معنوية 3عند درجة حرية )الجدولية  3* ويمة كا

 ( ما يلي:4يتضح من جدوا )
( 1123428( إلى )4382المحسوبة لجميع عبارات المحور الثانى ما بين ) 3تراوحت ويمة كا

( = 1315( ومسمتوى معنويمة )3الجدولية عند درجة حريمة ) 3ال حيث جاءت جميعها يكبر من ويمة كا
 جاءت دالة إحصائيا . 3( ال مما يد  على ين جميع ويم كا5388)

( وجمماء ٪81335( إلممى )٪53352ترواحممت األوزان النسممبية لعبممارات المحممور الثممانى ممما بممين )
 اتجاه إستجابات العينة على العبارات كما يلى :

  اتجهمممممت عينمممممة البحمممممث نحمممممو
( مرتبممة وفقمما  34ال  32ال  33ال  32ال  33يروممام ) عبممارات( 5سممتجابة بممم " نعممم " علممى عممدد )اال

 للوزن النسبي كما يلي:
 يتوافر باالتحاد واعدة بيانات كافية عن جميع الموارد البشرية التابعة لالتحاد. -
 تيساعد نظم المعلومات باالتحاد العاملين على تطوير الخدمات المقدمة. -
 باالتحاد واعدة بيانات عن جميع المستفيدين " الممارسين ".يتوافر  -
يتوفر باالتحاد بنيمة معلوماتيمة لتخمزين كافمة المعلوممات الخاصمة بالنشماط المذي ييمديره علمى  -

 مدار السنوات.
 ييوجد مووع الكتروني يو مووع تواصل اجتماعي خاص باالتحاد على شبكة االنترنت. -

  كمممممما اتجهمممممت عينمممممة البحمممممث
( مرتبممة  21ال  38ال  35ال  38يروممام ) ات( عبممار 8تجابة بممم " الممى حممد ممما " علممى عممدد )نحممو االسمم

 وفقا للوزن النسبي كما يلي:
 تيساعد نظم المعلومات باالتحاد العاملين على تحليل المشكالت . -
يتمممموافر لممممدى العمممماملين باالتحمممماد معلومممممات خاصممممة باإلمكانممممات المتاحممممة بممممما ييمكممممنهم مممممن  -

 ها.االستغال  األمثل ل
يتم تحديث المووع االلكتروني يو مووع التواصل االجتمماعي لالتحماد علمى شمبكة االنترنمت  -

 بشكل مستمر.
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ييمموفر االتحمماد اإلمكانممات المعلوماتيممة المتعلقممة بكتمم  التممدري  الخاصممة باللعبممة التممي ييممدير  -
 شئونها.
 والتمي تمنص علمى "( 21) روممعبمارة الاتجهت عينة البحث نحو االستجابة بم " ال " علمى  في حين

ييممموفر االتحممماد اإلمكانمممات المعلوماتيمممة المتعلقمممة ب مممماكن التمممدري   والممارسمممة المنفمممذ بهممما األنشمممطة 
 ". والبرامج المقدمة

 منا شة النتائج: -
 اتإلمممى ممممدى اهتممممام المسمممئولين باإلتحممماد التمممي تمممم التوصمممل إليهممماالنتمممائج  ويرجوووع الباحوووث

بتحديد األهداف المرجو إنجازها وفقا للمعايير بمما يتضممن تقريمر مما يجم  عملمه مقمدماال وذلمك فمي 
ضممموء األهمممداف المقمممررة مسمممبقا . وممممن ثمممم يمممتم تحديمممد يهمممم الطمممرق المناسمممبة لتحقيمممذ تلمممك األهمممداف 
 وتقريمممر االحتياجمممات التمممي يتطلبهممما تحقيمممذ األهمممداف التمممي يمممتم تحديمممدها ال وكمممذلك تقمممدير الموازنمممات
الماليمممة وتحديمممد البمممرامج الزمنيمممة التمممي تحمممدد توويتمممات بمممدء األداء وانتهائمممهال وكمممذلك معرفمممة العممماملين 

باألهممداف والسياسممات واإلجممراءات التممي سمموف يتبعونهمما لتحقيممذ ممما يصممبون إليممه مممن  اتباإلتحمماد
حمددة يهداف ال ومن ثم يتم الت كيد على ضرورة تطبيذ فلسمفة العممل الجمماعي إلنجماز األهمداف الم

فممي إطممار مممن التعمماون والتكامممل بممين فممرق يو جماعممات العمممل فممي ضمموء تلممك الفلسممفة ال ومممن جهممة 
للمعلومممات والبيانممات الصممادوة التممي  اتيخممرى يتضممح إسممتخدام المسممئولين عممن التخطمميا  باإلتحمماد

تتميمممز بالدومممة ال وذلمممك فمممي عمليمممة التخطممميا لتحقيمممذ رسمممالة ورؤيمممة االتحممماد ال إلمممى جانممم  االهتممممام 
 المرتبطة بموضوا التخطيا. تفادة من نتائج الدراسات العلميةالسبا

 اتإلمى ممدى إدراك المسمئولين باإلتحماد ما توصمل إليمه البحمث ممن نتمائج يرجع الباحثكما 
ألهميممة واجبممات العمليممة التنظيميممة التممي تممرتبا بممين تقسمميم العمممل وفقمما للتخصممص ال تحديممد نطمماق 

ات وذلك وفقا لما يتضممن الهيكمل التنظيممي ووفقما للتوصميف اإلشراف ال تحديد المسؤوليات والسلط
الممموظيفي للمناصممم  اإلداريمممة والفنيمممة ال إذ يشمممير كمممل ممممن "كمممما  درويمممش و  الحمممماحمي وسمممهير 

م( الى ين الواجبات واالختصاصات هي التي تحدد نوا وحجم المسئولين ال والتي 3114المهندس")
للمسمئو  يو للوحمدة المسمئولة عمن تنفيمذ المهمام الموكلمة  بدورها تحدد نموا وحجمم السملطة التمي تممنح

صدار األوامر لتحقيذ تلك الواجبمات يو  إليهم إلنجازها ال وذلك يمكن من اتخاذ القرارات المناسبة وا 
 المهام. 

لمبممادئ التنظمميم وفقمما لممما يشممير إليممه كممل مممن "كممما   اتوكممذلك تطبيممذ المسممئولين باإلتحمماد
" Ernest Dale م( نقممال  عممن "إرنسممت ديممل 3114ير المهنممدس" )درويممشال   الحممماحميال سممه
( والمكون من مجموا الحرف األو  لكمل ممن تلمك المبمادئ OSCARحيث يطلذ عليها مصطلح )

 الخمسة وهي : 
    Objectivesتحديد األهداف بوضوح   -
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     Specializationالتخصص  -
  Co - ordinationالتنسيق  -
             Authority Scalarتدرج السلطة   -
  Responsibility Equityتكافؤ المسئولية  -

يعملممون علممى التنسمميذ الجيممد  إذ ين الغممر  األساسممي مممن  اتكممما ين المسممئولين باإلتحمماد
يؤكمد كمل التنظيم هو توحيد جهود األفراد حتى ال يحدث تمداخل يو تعمار  فمي االختصاصمات . و 

يرويك  Gulickجوليك ) من ( على انه إذا كان تقسيم العمل يمر ال مفر منه ال فإن  Urwick)( وا 
 التنسيذ يصبح في هذه الحالة يمرا مفروضا. 

 
 اإلستنتاجات: -

ويمممممد البحمممممث يمكمممممن      ةفمممممي ضممممموء اهمممممداف البحمممممث وتسممممماؤالته وبنممممماء علمممممى تحليمممممل المشمممممكل
 التوصل إلى ما يلي:

الرياضااية  ااو الولاا  الاارا ن  لن اار  لةاالة الرياضااة للجمياا  تلعااي     االتحااادا   إمكانااا  ( أ
 ( من الدةتور المصرى:48للمادة )

 اإلمكانات المادية :  -1
 .يقوم االتحاد بتقديم جوائز مادية كنوا من اإلثابة والتحفيز للمشاركين في النشاط 
 كنوا من اإلثابة والتحفيز للمشاركين في النشاط. يقوم االتحاد بتقديم جوائزعينية 
  التنسممميذ ممممع الهيئمممات التمممي تمتلمممك منشمممرت رياضمممية بشممم ن االسمممتفادة ممممن إمكانتهممما فمممي نشمممر

 اللعبة.
  توجممد ميزانيممه مخصصممه مممن جانمم  االتحمماد لتنفيممذ البممرامج واألنشممطة الخاصممة لتوسمميع واعممدة

 الممارسة لجميع الفئات.
 

 : اإلمكانات البشرية  -2
 .تتوافر لدى المدربين القدرة على نقل الخبرة والمعلومة للممارسين  على مختلف مستوياتهم 
 .  يلتزم المدربين حتى يكونوا مثل يعلى يحتذى به 
  يتممموافر فمممي الممممدربين مهمممارات إنسمممانية تسممماعدهم علمممى التممم ثير اإليجمممابي لألفمممراد والنجممماح فمممي

 تحقيذ األهداف المرجوة.
 . يمتلك االتحاد مجموعة متميزة من المدربين لنشر اللعبة وثقافة ممارستها 
 نظم المعلومات : إمكانات -3
 .يتوافر باالتحاد واعدة بيانات كافية عن جميع الموارد البشرية التابعة لالتحاد 
 .تيساعد نظم المعلومات باالتحاد العاملين على تطوير الخدمات المقدمة 
 اعدة بيانات عن جميع المستفيدين " الممارسين ".يتوافر باالتحاد و 
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  يتمموفر باالتحمماد بنيممة معلوماتيممة لتخممزين كافممة المعلومممات الخاصممة بالنشمماط الممذي ييممديره علممى
 مدار السنوات.

االتحااادا  الرياضااية لن اار  لةاالة الرياضااة للجمياا  تلعااي    ب تتااو ريجااب أن  اإلمكانااا  التااو ( ب
 ( من الدةتور المصرى:48للمادة )

 اإلمكانات المادية :  -1
 .الالئحة المالية لالتحاد تيساعده في تنمية موارده الذاتية 
  يعتممد االتحمماد علممى مصممادر تمويممل حكوميممة بغمر  تنفيممذ بممرامج متخصصممة فممي نشممر اللعبممة

 لمختلف فئات المجتمع.
 .يّتبع االتحاد نظام ميحدد لتحفيز العاملين في مجا  برامج الرياضة للجميع 
 . يعمل االتحاد على تنمية واستحداث امكاناته المادية 
 .المنشرت الرياضية الخاصة بممارسة اللعبة بالمحافظات تتناس  مع يعداد المستفيدين 
  الممدعم الحكممومي المخصممص لالتحمماد " مممن الجهممة االداريممة " يتناسمم  مممع األعممداد المسممتهدفة

 ضمن برامج نشر اللعبة. 
  مخصصة من االتحاد لتطوير البنية األساسية. ميزانيةتوجد 
 اإلمكانات البشرية :  -2
 . يمتلك المدربين القدرة على تقويم البرامج وتالفى األخطاء 
 .يوجد لدى االتحاد متخصصين لمتابعة نشاط االتحاد بكل محافظة 
  نشمر  تتضمن معايير اختيمار وتعيمين العماملين باالتحماد بنمود خاصمة بممدى الكفماءة فمي مجما

 اللعبة.
  يوجمممد لمممدى االتحممماد محاضمممرين متخصصمممين فمممي النمممدوات التثقيفيمممة للتعريمممف ب هميمممة اللعبمممة

 المدارس  . –وت ثيرها على اإلنسان داخل الجامعات 
 .يوجد لدى االتحاد عدد كافي من المؤهلين يناس  عدد الممارسين 
 . يتناس  عدد المدربين مع األنشطة المنفذة 
 المعلومات :إمكانات نظم  -3
 . تيساعد نظم المعلومات باالتحاد العاملين على تحليل المشكالت 
   يتوافر لدى العاملين باالتحاد معلومات خاصة باإلمكانات المتاحة بما ييمكنهم من االستغال

 األمثل لها.
  يممتم تحممديث المووممع االلكترونممي يو مووممع التواصممل االجتممماعي لالتحمماد علممى شممبكة االنترنممت

 ستمر.بشكل م
  ييممموفر االتحمممماد اإلمكانمممات المعلوماتيممممة المتعلقمممة بكتمممم  التمممدري  الخاصممممة باللعبمممة التممممي ييممممدير

 شئونها.
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  ييوفر االتحاد اإلمكانات المعلوماتية المتعلقة ب مماكن التمدري   والممارسمة المنفمذ بهما األنشمطة
 والبرامج المقدمة

  التوصيات : -

 الباحث الى التوصيات االتية : فى ضوء االستنتاجات السابقة  توصل
توجيمممه النتمممائج التمممي تمممم التوصمممل إليهممما ممممن خمممال  الدراسمممة الحاليمممة إلمممى االتحمممادات الرياضمممية  -1

 لالسترشاد بها في عملية التخطيا والتنظيم ألنشطة االتحاد.

الت كيد علمى ين المرجعيمة القانونيمة للتشمريعات الرياضمية يجم  ين تعتممد علمى مبمادئ ووواعمد  -3
 ويحكام الميثاق األولمبى ويحكام األنظمة الرياضية لالتحادات الدولية.

مشمماركة القطمماا الخمماص فممي الرياضممة لتمموفير مصممادر التمويممل الممذاتي كالرعايممة وحقمموق البممث  -2
 التلفزيوني.

اسات واللوائح المنظمة للعمل التطوعي والتي تضمن تحقيذ يوصى عائمد وضع الخطا والسي -8
اوتصممادي مممن خممال  اسممتخدام المتطمموعين يثنمماء األحممداث الرياضممية علممى مختلممف األصممعدة 

 المحلية واإلوليمية والدولية.
  ائمة المراجع: -
 المراجع العربية: -
االتحوووادات الرياضوووية بقطوووا  دراسوووة تقويميوووة افووور  م( : 3113يحممممد صمممالح يحممممد مبمممارك )  -1

لتربيمممة الرياضمممية ال جامعمممه ال رسمممالة ماجسمممتير  يمممر منشمممورة ال كليمممة ا شوووماا الصوووعيد
 .المنيا

ال العمدد مجلة متخصصة يصدرها اإلتحاد العربى للرياضة للجميوعم( : 1882الرياضة للجميمع )  -3
 ( يناير ال القاهرة .1)

ال بحموث  الرياضوة وتواثير وسوائل اإلعولم عوامول االتتوراب فوىم( : 1848يمين ينور الخمولى )  -2
 مؤتمر الرياضة للجميع ال كلية التربية الرياضية للبنين ال حلوان ال القاهرة.

ال رسمالة دكتموراه  يمر  منظومة لنشر الرياضة للجميع فوي  م.م. م( : 3115تامر   سمعيد )  -8
 منشورة ال كلية التربية الرياضية للبنين ال جامعة حلوان ال القاهرة.

نمووو م مقتوورد لووبدارة بالمشوواركة كموودخل لتحسووين ااداء اإلداري م( : 3112سممهام سمميد   )  -5
ال رسمممالة دكتممموراه  يممممر  للعووواملين باالتحووووادات الرياضوووية بجمةوريووووة مصووور العربيووووة

 منشورةال كلية التربية الرياضية ال جامعة المنياال المنيا.
وتوودف  المعلومووات باالتحووادات الرياضووية تقووويم الشووفافية م( : 3112شممريف وفيممذ   فهمممى )  -3

 .التربية الرياضية ال جامعة حلوان ال رسالة ماجستير  ير منشورةال كلية المصرية
الضوغول النفسوية وعل تةوا باتخوا  القورار لودى رؤسوواء م( : 3112عبماس ريفمت عبماس فموزى )  -2

الرياضمية  ال رسمالة ماجسمتير  يمر منشمورةال كليمة التربيمة االتحادات الرياضية المصرية
 بنين ال جامعة حلوانال القاهرة.
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 ممارسوة الرياضوة بأهميوة المورأة توعية في الجماهيري  اإلعلم دورم(: 3112سعيد   )    -8
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 ملخص البحث باللغة العربية
                                                                                               بنها بجامعة الطالب رعاية بإدارة لألخصائيين مقترحة هيكلة

 سعد يحيى محمودأ.د /                                                                    

 الكحيلي عبدهللا مصبحم.د/ 

 ساعي دمحم  صبحي احمد/   الباحث

 
 : إلى البحث يهدفى هدف البحث إلي
 : خالل من وذلك بنها بجامعة الطالب رعاية بإدارة لألخصائيين مقترحة هيكلة -1
 . التنظيمي للهيكل العامة السياسات و األهداف -2
  اإلدارية العمليات في ملموس تطور تحقيق في الهيكلة إعادة أهمية علي الضوء إلقاء -3
 األخصائيين  أهدافه وتحقيق البحث لهذا لمناسبته وذلك الوصفي المنهج الباحثيين استخدم   

 وفقا   أخصائي( 222) وعددهم لها التابعه والكليات بنها بجامعة الطالب لرعاية العامة باألدارة
( 152) قوامها  ائيةعشو  عمديه عينة اختيارهم وتم بنها بجامعة واإلدارة التنظيم جهاز لبيانات
( 32) إلي تقسيمهم وتم لها التابعة والكليات بنها بجامعة الطالب لرعاية العامة باإلدارة أخصائي
 .للدراسة أساسية كعينة( 122) و أستطالعية كعينة أخصائي
 : يلي ما التوصيات وكانت

 .وخططه وأهدافه مشاركة األخصائيين في وضع الهيكل التنظيمي اإلداري ضرورة  -

 .التنسيق مع األجهزة اإلدارية لتحديد احتياجاتها -

 .تساعد علي إعادة هيكلة النظم اإلدارية نر الجامعة برامج تنمية وتطوير لألخصائيييتوف -

 .لوظائف مع طبيعة الهيكل التنظيميتناسق ا -

مصةةةداقية اإلدارة فةةةي توزيةةةع ومراقبةةةة العمةةةل وصةةةد  عالقةةةة العةةةاملين مةةةع القيةةةادات أهميةةةة  -
 .اإلدارية

العمل لدي األخصائيين و العدالة وعدم التمييز في توزيع وضوح االختصاص ومسئوليات  -
 .المكافآت والحوافز التشجيعية

 .تعيين والترقي الحاليةجديدة للقواعد وضع  -
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                                                                                               بنها بجامعة الطالب رعاية بإدارة لألخصائيين مقترحة هيكلة

 سعد يحيى محمودأ.د /                                                                    

 الكحيلي عبدهللا مصبحم.د/ 

 ساعي دمحم  صبحي احمد/   الباحث

 
 مقدمة ومشكلة البحث : -

تقةةوم عليهةةا يحتةةل الشةةباب مكانةةة كبيةةرة داخةةل المجتمةةع ألنةةه عمةةاد األمةةة وطاقتهةةا والتةةي    
المجتمعات ، فهم الدعامة القوية التي يعتمد عليها أي مجتمع فةي التطةور والتقةدم والنمةاء لةذا فإننةا 
نالحة  االهتمةام الكبيةر تجةاه هةذه الفئةة مةن خةالل الدراسةات والبحةوث والموضةوعات التةي تنةةاولتهم 

لمختلفةةةة والتةةةي أنشةةةئت بالدراسةةةة ، وقةةةد ظهةةةر هةةةذا االهتمةةةام فةةةي المألسسةةةات االجتماعيةةةة واألجهةةةزة ا
لرعايتهم وخدمتهم وتحقيق رغباتهم ومواجهة مشكالتهم والقيام بتقديم العلم والمعرفة وتنمية المواهب 

 (9:4) والمسألوليات واالعتماد على الذات في الحياة االجتماعية .
ي وشباب األمم هو السند الذى يحمل التبعات فال ينوا بها ، وهو الحياة التةي تتفجةر فة    

كةةل القةةوى فيكةةون االبةةدا  والخلةةق واالبتكةةار ، ثةةم الةةدر  الةةواقي فةةي كةةل مكةةان وزمةةان ، وأن المكانةةة 
المعاصةةرة التةةي يشةةللها الشةةباب فةةي كافةةة المجتمعةةات يمكةةن النظةةر إليهةةا بوصةةفها نتةةائج لتلييةةرات 

شةهدها العصةر عديدة يأتي في مقدمتها المتليرات االجتماعية والسياسية والتعليمية والتربويةة التةي ي
الةةةذي نعيشةةةه ، كمةةةا يلعةةةب الشةةةباب دورا جوهريةةةا فةةةي حيةةةاة االمةةةم باعتبةةةار أن الشةةةباب يمثةةةل الجةةةزء 
األكبةةةر مةةةن المجتمةةةع والقاعةةةدة العريضةةةة ، ويمكةةةن اسةةةتلالل طاقةةةات الشةةةباب وقدراتةةةه فةةةي األبةةةدا  

 (2:11واالبتكار الذي يدفع األمة نحو مزيد من التقدم والرقي .  )
أن األنشطة الطالبية تساهم في غرس النزعةة إلةي  4002لدين درويش كمال اويشير    

                        (6:351االستقاللية وتساعد في خلق جو من الحرية واحترام الذات . )
أن األنشةةطة الطالبيةةة  4002دمحم الحماااحمو وعاياادة عباادالع    وهةةذا مةةا يألكةةده كةةال  مةةن 

يجةةابي فةةي بالجامعةةات تعةةد إحةةدى الطةةر  التربويةة ة المهمةةة لتربيةةة الطةةالب ، إذ تسةةهم بةةدور فعةةال وا 
تحقيق الرسةائل التربويةة للجامعةات بمةا يناسةب ظةروف الجامعةة ، أو وقةت الفةرا  المتيسةر للطةالب 
لممارسةةةة أوجةةةه النشةةةا  التربةةةوي ، كمةةةا أن بةةةرامج األنشةةةطة الطالبيةةةة بالجامعةةةة تشةةةتمل علةةةى أوجةةةه 

الكليةةات المختلفةةة ، باإلضةةافة إلةةي األنشةةطة الطالبيةةة التةةي  النشةةا  التنافسةةي والةةذي يةةنظم لطةةالب
تشارك فيها الجامعةة علةي مسةتوي الجامعةات ، ويشةترك فيهةا طةالب منتخبةات الجامعةة مةع طةالب 

 (199-7:191) الجامعات المصرية األخرى .
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 أن أعادة هيكلة العمليات اإلدارية ) الهندرة ( هي أحد 4000دمحم قاسم القر وتى ويري   
مةةةداخل التطةةةوير ، وهةةةي تركةةةز علةةةي إعةةةادة التصةةةميم السةةةريع والتلييةةةر الجةةةذري للعمليةةةات اإلداريةةةة 
االسةةةتراتيجية وذات القيمةةةة المضةةةافة ، وكةةةذلك للةةةنظم اإلداريةةةة ، والسياسةةةات والهياكةةةل التنظيميةةةة ، 

 (1:343بهدف تحسين األداء وزيادة اإلنتاجية في المنظومة والرضا . )
أن التعلةةيم الجةةامعي  4002يد طااة محمااود س الساايد دمحم نااا  سااعومةةن هنةةا يوضةة     

المصري يواجه تحديات كثيرة في الوقت الراهن تجعله يقف في مفتر  طر  بين االنصيا  لمواجةه 
تلةةك التحةةديات والتعثةةر فةةي كثيةةر مةةن األوقةةات بسةةبب اإلمكانيةةات المحةةدودة واألزمةةات الماليةةة التةةي 

ح ، ويمكةةن القةةول أنةةه بةةالرغم مةةن تزايةةد الدراسةةات والنةةدوات تتعثةةر بموجبهةةا كافةةة عمليةةات اإلصةةال
واآلمةةال لتطويرهةةا إال أن معظةةم هةةذه اآلراء و اآلمةةال تةةتحطم أمةةام الميزانيةةات المحةةدودة وعةةدم تنةةو  

 (3:172مصادر التمويل واألجور والمكافآت لقلة هيكلتها . )
ل تةةوفير احتياجةةات تنفيةةذ وعلةةي رعايةةة الطةةالب أن تعةةد الشةةباب للحيةةاة المسةةتقبلية مةةن خةةال

المشروعات والخطط والبرامج التي تةتالئم مةع هةذه المرحلةة السةنية إلشةبا  حاجةات الشةباب وتنميةة 
هوايةةةاتهم وصةةةقل مهةةةاراتهم فةةةي كافةةةة المجةةةاالت ويةةةتم ذلةةةك تحةةةت اإلشةةةراف المتخصةةةص ، فرعايةةةة 

ق إشةبا  الهوايةات . الطالب ما هي إال مصةنع إلعةداد الشةباب للحيةاة العمليةة المسةتقبلية عةن طرية
(1:21) 

 مشكلة البحث :    -
ومن خةالل عمةل الباحةث فةي مجةال رعايةة الطةالب بجامعةة بنهةا وجةد ان العديةد مةن      

األخصةةائيين بةةإدارات رعايةةة الطةةالب بكليةةات الجامعةةة واإلدارة العامةةة لرعايةةة الطةةالب بالجامعةةة ال 
نظةيم يبحةث عةةن الكفةاءة والمحافظةةة ن كةةل تا  يعملةون فةي هيكةةل تنظيمةي محةدد وفةةق خطةة مسةبقة و 

كمةةا أن عليةةة يجةةب تحديةةد اهةةداف العةةاملين بةةه وتوزيةةع اختصاصةةاتهم وفةةق المةةألهالت العلميةةة لهةةم 
العديةةةد مةةةن األخصةةةائيين العةةةاملين فةةةي الهيكةةةل التنظيمةةةي اإلداري لرعايةةةة الطةةةالب لةةةديهم عةةةدم فهةةةم 

م فهةةم القةةائمين علةةي العمةةل لالختصاصةةات العمليةةة لهةةم وهنةةاك الليةةر را  عةةن طبيعةةة العمةةل وعةةد
ويجةةدر بنةةا اإلشةةارة إلةةي أن الهيكةةل اإلداري المةةنظم يسةةاعد علةةي تحقيةةق لطبيعةةة العمةةل الضةةرورية 

 مستويات أداء عالية من خالل االلتزام بالمعايير المحددة لكل قسم من اقسام الهيكل التنظيمي .
مةةةةي يحةةةةدد األهةةةةداف لةةةةذلك فةةةةأن اإلدارة العامةةةةة لرعايةةةةة الطةةةةالب بحاجةةةةه إلةةةةي هيكةةةةل تنظي

 واالختصاصات اإلدارية لكل األخصائيين العاملين فيه ومن هنا جاءت مشكلة البحث .
 أهداف البحث: -

 :يهدف البحث إلى 
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 هيكلة مقترحة لألخصائيين بإدارة رعاية الطالب بجامعة بنها وذلك من خالل : -1
 األهداف و السياسات العامة للهيكل التنظيمي . -2
 . ةية إعادة الهيكلة في تحقيق تطور ملموس في العمليات اإلداريإلقاء الضوء علي أهم -3
 التعرف علي معوقات تنفيذ الخطط وسياسات إدارة رعاية الطالب بجامعة بنها . -4
 بإدارة رعاية الطالب . نالتعرف علي الواقع اإلداري لألخصائيي -5
 تطبيق إعادة الهيكلة علي الهيكل التنظيمي إلدارات رعاية الطالب . -6

 روض البحث :ف   -
 ما هي األهداف و السياسات العامة للهيكل التنظيمي ؟ -7
 هل الهيكلة المقترحة تطور العمليات اإلدارية إلدارة رعاية الطالب ؟ -1
 ما هي معوقات تنفيذ خطط وسياسات إدارة رعاية الطالب بجامعة بنها ؟ -9
 بإدارة رعاية الطالب ؟ نما هو الواقع اإلداري لألخصائيي -12
 دة الهيكلة علي الهيكل التنظيمي إلدارات رعاية الطالب ؟هل تطبق إعا -11

 المصطلحات المستخدمة فو البحث : -
 : إعادة الهيكلة 

هي إعادة التفكير بصورة أساسية وا عادة التصميم الجذري للعمليات الرئيسية في المنظمات 
 العمةةةةل . لتحقيةةةةق نتةةةةائج فةةةةي مقةةةةاييس األداء العصةةةةرية للخدمةةةةة والجةةةةودة والتكلفةةةةة وسةةةةرعة انجةةةةاز

(12:42)                                                           
 : إدارة رعاية الطالب 

عةن إعةداد الخطةط والبةرامج بالجامعةة ومتابعتهةا ، وهةى تابعةة  ةهي تلك اإلدارة المسةئول   
شةطة بالجامعةة تنظيميا إلى اإلدارة العامة لرعاية الطالب بالجامعة ، ومنا  بها اإلشةراف علةى االن

 (2:12) .والكليات التابع لها ، والوحدات ذات الطابع الخاص 
 : االخصائي 

هو الفرد المنا  بة اإلشراف على كافة األنشطة بالجامعات المصرية وكلياتها التابعة لها 
وتقع هذه الوظيفة بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات االجتماعية بمجموعة الوظائف 

 (5:245) التخصصية.
 : االنشطة الطالبية 

هةي تلةةك االنشةةطة التربويةة التةةي توفرهةةا الجامعةة تحةةت إشةةراف متخصصةين فةةي المجةةاالت 
الجوالةةةةة والخدمةةةةة العامةةةةة ا ، ويشةةةةارك فيهةةةةا  –اجتمةةةةاعي  –فنةةةةي  –ثقةةةةافي  –المختلفةةةةة ا رياضةةةةي 
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وقةةات الطةالب باحتياجةةاتهم الشخصةةية علةي مسةةتوي كليةةاتهم ، أو علةةي مسةتوي الجامعةةة واسةةتثمار أ
 (5:1فراغهم . )

 إجراءات البحث :   -
 منهج البحث :   -

 المنهج الوصفي وذلك لمناسبته لهذا البحث وتحقيق أهدافه . ييناستخدم الباحث   
 مجتمع وعينة البحث :  -

األخصةائيين بةاألدارة العامةة لرعايةة الطةالب بجامعةة بنهةا والكليةات التابعةه لهةا وعةةددهم    
عينةةةة عمديةةةه جهةةةاز التنظةةةيم واإلدارة بجامعةةةة بنهةةةا وتةةةم اختيةةةارهم  ( أخصةةةائي وفقةةةا  لبيانةةةات222)

أخصائي باإلدارة العامة لرعاية الطالب بجامعة بنها والكليات التابعةة لهةا  (152)عشوائية  قوامها 
( 1وجةدول )( كعينةة أساسةية للدراسةة 122( أخصائي كعينة أستطالعية و )32وتم تقسيمهم إلي )

 يوض  ذلك.
 (1جدول )                                  

 تصنيف مجتمع وعينة البحث

 االستطالعيةعينة ال األساسيةعينة ال العينة الكلية مجتمع البحث توصيفال م

 02 102 152 022 العدد 1

%122 النسبة 5 .22 55% .22 %02.22 015522 

 جدول يوضح توصيف مجتمع وعينة البحث

 : أدوات جمع البيانات -
 لوثائق والمراجع العلمية تحليل ا: 

وكان ذلك بهدف جمةع المعلومةات وتحديةد المحةاور والعبةارات المتضةمنة لكةل محةور وهةى 
الهيكلة اإلدارية وطر  وضع الهياكل اإلدارية وفق العناصر اإلدارية الحديثةة وا عةادة معلومات عن 

 هيكلة النظم اإلدارية .
  المقابلة الشخصية: 

تحليةةل المراجةةع العلميةةة والدراسةةات السةةابقة لموضةةو  البحةةث قةةام بعةةد اسةةتخرام المعلومةةات و 
بمجةال الةنظم اإلداريةة عضةاء هيئةة التةدريس الةذين لهةم خبةرة أ  مل مقابالت مع خبراء منلباحث بعا

، وقةد تةم مناقشةة الخبةراء فةي هةذه وأسس وضعها وا عادة هيكلتها وخبراء من جهاز التنظةيم واإلدارة 
 في:الدراسة واستطال  رأيهم 

 سالمة الصياغة للمحاور والعبارات . -1
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إلعةةةادة هيكلةةةةة األخصةةةائيين بةةةاإلدارة العامةةةةة تحديةةةد مةةةدى مناسةةةبة المحةةةةاور المقترحةةةة  -2
 لرعاية الطالب بجامعة بنها .

 تحديد مدى كفاية العبارات المكونة لكل محور . -3
 االستبيان . فيتحديد كفاية المحاور المقترحة  -4

 .الخبراء حول أهمية المحاور المكونة لالستبيانسادة اليوض  رأى  ( 4رقم )والجدول 
 (5) دولج

 المقترحة لألخصائيين بإدارة رعاية الطالب بجامعة بنها  الهيكلةالنسبة المئوية آلراء الخبراء في تحديد محاور استبيان      

 

 موافق المحاور المقترحة م
غير 

 موافق

النسبة 

 المئوية

 %17.52 1 7 . امة للهيكل التنظيمي إلدارة رعاية الطالباالهداف والسياسات الع 1
 %122 - 1 . تطوير العمليات اإلدارية إلدارة رعاية الطالب 2
 %25.22 - 1 . اإلمكانات المادية والبشرية لإلدارة العامة لرعاية الطالب 3
 %122 6 2 . معوقات تنفيذ خطط وسياسات اإلدارة العامة لرعاية الطالب 4
 %12.52 7 1 . هيكل التنظيمي والبيئة والمجتمعال 5
 %122 - 1 . الواقع اإلداري لألخصائيين 6
 %122 - 1 . تطبيق إعادة الهيكلة علي الهيكل التنظيمي إلدارة رعاية الطالب 7

الهيكلةةة المقترحةةة النسةةبة المئويةةة آلراء الخبةةراء فةةي محةةاور اسةةتبيان ( 2يتضةة  مةةن جةةدول )
، حيث تم قبول المحاور التي بللت النسةبة المئويةة  رعاية الطالب بجامعة بنها لألخصائيين بإدارة

 المحةةور األول والثةةاني وفقةةا  تعةةديل صةةياغه ، كمةةا قةةام الباحةةث بمةةن مجمةةو  اآلراء % 75أكثةةر مةةن 
  .السادة الخبراء راءأل

 : ( خمسة محاور هي كالتالي5في )محاور استمارة استبيان وقد انحصرت 
 رألية وأهداف الهيكل التنظيمي المقترح. : لالمحور األو

 .تطوير األداء اإلداري لألخصائيين باإلدارة العامة لرعاية الطالب المحور الثانو :
 .بجامعة بنها اإلدارة العامة لرعاية الطالبمعوقات تنفيذ خطط وسياسات  المحور الثالث :
 .الواقع اإلداري لألخصائيين المحور الرابع :

 تطبيق إعادة الهيكلة علي الهيكل التنظيمي إلدارة رعاية الطالب.  ام  :المحور الخ

 8ن = 
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 المعامالت العلمية لالستبيان . -
  الستبيانلصدق االتساق الداخلي . 

قام الباحث بحساب قةيم معةامالت االرتبةا  بةين الدرجةة الكليةة لكةل محةور والدرجةة الكليةة  
( من األخصةائيين ومةن غيةر 32طالعية قوامها )وذلك بتطبيقه على عينة الدراسة االست لالستبيان

 وض  ذلك .ي( 3العينة األساسية للبحث ، وجدول )
 

 (3جدول )   

 معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل محور من 

 لالستبيان محاور االستبيان والدرجة الكلية 

 

االستبيانمحاور  م  معامل األرتباط 

 258.0 لمقترحرؤية وأهداف الهيكل التنظيمي ا 1

 25880 تطوير األداء اإلداري لألخصائيين باإلدارة العامة لرعاية الطالب 0

 25.20 معوقات تنفيذ خطط وسياسات إدارة رعاية الطالب بجامعة بنها 0

 25.25 الواقع اإلداري لألخصائيين 0

 25855 تطبيق إعادة الهيكلة علي الهيكل التنظيمي إلدارة رعاية الطالب 5

 03.0.=  0.0.ومستوى  82مة "ر" الجدولية عند درجة حرية قي

( معةةامالت االرتبةةا  بةةين الدرجةةة الكليةةة لكةةل محةةور والدرجةةة الكليةةة 3يتضةة  مةةن جةةدول )
،  2.25لالستبيان ، ويتضة  أن جميةع قةيم معةامالت االرتبةا  دالةة إحصةائيا عنةد مسةتوى معنويةة 

 . مما يشير إلى صد  االتسا  الداخلي لالستبيان
 الهيكلة المقترحة لألخصائيين بإدارة رعاية الطالب بجامعة بنها. استبيانثبات   -

  التجزئة النصفية.بإستخدام  االستبيانثبات 

قةةام الباحةةث باسةةتخدام طريقةةة التجزئةةة النصةةفية عةةن طريةةق إيجةةاد معةةامالت االرتبةةا  بةةين 
تطبيةةةق االسةةةتبيان علةةةي عينةةةة ، حيةةةث تةةةم  االسةةةتبيانمحةةةاور ل العبةةةارات الفرديةةةة والعبةةةارات الزوجيةةةة

 ذلك .( يوض  4جدول )و ،  االستطالعيةالبحث 
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 (4جدول )

 استبيان لمحاورالعبارات الفردية والعبارات الزوجية  معامالت االرتباط بين

 الهيكلة المقترحة لألخصائيين بإدارة رعاية الطالب بجامعة
 

( معامالت األرتبا  بةين العبةارات الفرديةة والعبةارات الزوجيةة لمحةاور 4من جدول ) يتض 
الهيكلةةة المقترحةةة لألخصةةائيين بةةإدارة رعايةةة الطةةالب بجامعةةة بنهةةا، ويتضةة  أن جميةةع قةةيم اسةةتبيان 

 .االستبيان ، مما يشير إلى ثبات  2.25معامالت االرتبا  دالة إحصائيا عند مستوى معنوية 
 . اإلحصائية المعالجات -

إجراء المعالجةةات اإلحصةةائية الخاصةةة بالحةةث بةةد جمةةع وتسةةجيل البيانةةات بعةةقةةام الباحةةث  
القةةوانين اإلحصةةائية وكةةذلك  دامةخةةةباست واإلجابةةة علةةي تسةةاألالت البحةةثداف ةالمناسةةبة لتحقيةةق األهةة

 : وتم حساب ما يلي ”SPSS“ اإلحصائيباستخدام البرنامج  اآلليالحاسب 

 
 ج :عرض ومناقشة النتائ -

  رؤية وأهداف الهيكل التنظيمي المقترحالمحور األول  " عرض ومناقشة نتائج " : 
 
 

 االستبيان محاور  م
معامل  وجيةالعبارات الز العبارات الفردية

 األرتباط
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 25.01 05510 115522 05558 105522 رؤية وأهداف الهيكل التنظيمي المقترح 1

0 
تطوير األداء اإلداري لألخصائيين باإلدارة 

 العامة لرعاية الطالب
115005 05510 115005 05020 2..50 

0 
معوقات تنفيذ خطط وسياسات إدارة رعاية 

 الطالب بجامعة بنها
115022 05510 115822 05808 25885 

 25.10 050.5 105800 55280 155000 الواقع اإلداري لألخصائيين 0

5 
تطبيق إعادة الهيكلة علي الهيكل التنظيمي 

 إلدارة رعاية الطالب
105.00 05.0. 105200 05585 25.00 

 .Mean . المتوسط الحسابي
 .Standard Deviation . االنحراف المعياري

 Correlation (person) . معامل االرتباط البسيط )بيرسون(

 Cronbach’s Alpha خمعامل الفا كرو نبا
اختبار داللة الفروق "كا

0
." Chi - Square 

 .Percentage النسبة المئوية.

 03ن = 
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 (5جدول )
بالنسبة  العينة آلراء 2كا النسبية ومربع واألهمية النسبي والوزن المئوية والنسب التكرارات

 (رؤية وأهداف الهيكل التنظيمي المقترح)المحور األول  لعبارات

 

 م
الوزن  موافق غير حد ما  إلي موافق

 النسبي
ألهمية ا

 النسبية 
 2قيمة كا

 النسبة  التكرار النسبة  التكرار النسبة التكرار

1 42 11.11 42 41.21 11 71.11 114 72.22 22.17 
4 17 27.00 47 40.72 11 12.11 201 72.21 72.17 
2 71 21.70 42 11.11 12 12.22 207 72.14 22.27 
2 71 14.70 11 17.72 12 11.21 212 72.12 72.17 
7 12 22.22 47 40.72 11 17.72 411 74.7 21.07 
2 17 71.21 12 10.72 1 1.7 241 11.21 142.27 
1 12 11.70 12 11.21 12 10.72 240 77.71 107.27 
7 71 12.11 12 12.22 17 14.70 212 71.44 10.07 
1 72 10.00 40 12.21 12 12.22 207 77.72 14.7 

10 17 17.00 41 44.70 17 24.70 172 70.72 22.17 
11 41 11.70 47 42.22 11 71.11 110 74.17 22.27 
14 12 12.22 27 41.11 21 71.7 171 71.12 22.07 

حيةةةث تشةةةير نتةةةائج الدراسةةةة إلةةةى أن هنةةةاك فةةةرو  دالةةةة إحصةةةائيا لصةةةال  الةةةذين أجةةةابوا ب 
بنسةةةةةةةةبة مئويةةةةةةةةةة  (  9 - 1 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2جميةةةةةةةةةع العبةةةةةةةةارات )  فةةةةةةةةي(  موافةةةةةةةةق)
(65.22  ٪- 67.52   ٪- 72.52   ٪- 63.33   ٪- 11.67   ٪- 77.52 %- 

د األهةةةداف العامةةةة وفةةةق االمكانيةةةات تحديةةةيتضةةةمن علةةةى الترتيةةةب  ( فيمةةةا% 72.22 -% 74.17
متابعةةةة تنفيةةةذ أهةةةداف الهيكةةةل و  توجيةةةه المشةةةرفين وفةةةق األهةةةدافو والميزانيةةةات المتاحةةةة لكةةةل نشةةةا  

التنظيمةةةي و وضةةةع خطةةةط الهيكةةةل التنظيمةةةي مسةةةبقا  وقابلةةةة للتطةةةوير و تحديةةةد أهةةةداف جديةةةدة وفةةةق 
شةةأنها تنفيةةذ األهةةداف واالرتقةةاء المسةةتحدثات التةةي تطةةرا  علةةي األنشةةطة و أتخةةاذ القةةرارات التةةي مةةن 

باألنشطة و ممارسة القيادة اإلدارية أثناء تنفيذ األعمال المطلوبة مةع األخصةائيين و عةدم مشةاركة 
 .الطالب اللير ملتزمين خلقيا ودراسيا  في األنشطة المختلفة 

( فةي  غيةر موافةقكما تشير إلى أن هنةاك فةرو  دالةة إحصةائيا لصةال  الةذين أجةابوا ب ) 
( فيمةا يتضةمن %59.17 -% 62.52 - ٪59.17( بنسبة مئوية ) 11 – 12 – 1رقم ) ةالعبار 

والسياسةات اإلداريةة واضةحة ومفهومةة و ترشةد  تنظيم العملية اإلدارية وفةق عناصةر اإلدارة الحديثةة
 للطالب من خالل ممارسة األنشطة .األخصائيين في أداء وظائفهم و غرس القيم والمبادئ 

 152 ن =
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 تطاااو ر األداء اإلدارأل لألخصاااائيين بااااإلدارة "   الثاااانوة نتاااائج المحاااور عااارض ومناقشااا
 : " العامة لرعاية الطالب

 (6جدول )

كا النسبية ومربع واألهمية النسبي والوزن المئوية والنسب التكرارات
5
 العينة آلراء 

ة لرعاية تطو ر األداء اإلدارأل لألخصائيين باإلدارة العام) الثانيالمحور  بالنسبة لعبارات
 (الطالب

 

 م
الوزن  موافق غير حد ما  إلي موافق

 النسبي
األهمية 
 النسبية 

 2قيمة كا
 النسبة  التكرار النسبة  التكرار النسبة التكرار

1 12 12.22 11 17.72 77 10.72 111 21.70 12.07 
4 14 10.00 41 11.70 71 14.70 127 27.72 72.77 
2 12 11.21 42 11.11 72 21.11 111 21.70 10.27 
2 17 17.00 41 11.70 71 21.70 111 21.11 22.17 
7 17 27.00 44 17.22 40 12.21 417 74.17 72.4 
2 71 21.70 42 40.00 17 14.70 202 77.00 22.07 
1 10 77.22 41 42.11 41 11.70 471 70.47 22.77 
7 11 17.72 42 11.11 17 27.00 171 70.47 72.27 
1 44 17.22 20 47.00 27 72.21 112 72.71 20.4 

10 12 20.72 41 44.70 40 12.21 412 71.21 21.27 
11 71 12.11 17 17.00 12 10.72 212 71.17 10.27 
14 72 11.21 42 11.11 11 1.11 217 71.70 71.17 

حيةةةث تشةةةير نتةةةائج الدراسةةةة إلةةةى أن هنةةةاك فةةةرو  دالةةةة إحصةةةائيا لصةةةال  الةةةذين أجةةةابوا ب 
 -٪  65.22بنسةةبة مئويةةة ) (  12 - 11 – 12 – 7 – 6 – 5جميةةع العبةةارات ) فةةي(  موافةةق)

يتضمن على الترتيةب  ( فيما71.67% -٪  74.17 -٪   62.13 -٪   51.33 -٪  67.52
تنويةةع أسةةاليب العمةةل والتنسةةيق المباشةةر فةةي  العمةةل والتةةدريب و اسةةتخدام التكنولوجيةةا الحديثةةة فةةي 

تنفيذ الخطط الموضوعة و تعمل الجامعة علي تدريب فةر  العمةل مةن أجةل تحسةين األداء والتنفيةذ 
لألهداف و و إعادة هيكلة النظم اإلدارية لألخصائيين يسهم في تطوير العمليات اإلدارية لألنشطة 

 .أكد من أن خطط تطوير اداء األخصائيين يتم تنفيذهاو تخصص الجامعة الوقت للت
( فةي  غيةر موافةقكما تشير إلى أن هنةاك فةرو  دالةة إحصةائيا لصةال  الةذين أجةابوا ب ) 

 %69.17 -% 72.52 - ٪72.13( بنسةبة مئويةة ) 9 – 1  - 4 – 3 – 2 – 1رقةم ) ةالعبار 
لتطةةةةوير وتنميةةةةة  توجةةةةد خطةةةةة موضةةةةوعة( فيمةةةةا يتضةةةةمن 56.67% - 65.22% - 67.52% -

 152ن = 
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األخصةةةائيين بةةةإدارة رعايةةةة لطةةةالب و تةةةوفر الجامعةةةة احتياجةةةات العمةةةل مةةةن األخصةةةائيين العةةةاملين 
تخصةةص الجامعةةة جةةزء مةةن ميزانيتهةةا لتطةةوير العةةاملين بهةةا مهنيةةا و بةةرامج إدارة رعايةةة الطةةالب و 

داري لتطةوير األداء بالجامعة تساعد علةي إعةادة الهيكلةة اإلداريةة و تقةوم الجامعةة بتقيةيم الهيكةل اإل
 باستمرار.

 معوقااات تنذيااط خطااس وسياسااات إدارة رعايااة "   الثالااثرض ومناقشااة نتااائج المحااور عاا
 : " الطالب بجامعة بنها

 (7جدول ) 

كا النسبية ومربع واألهمية النسبي والوزن المئوية والنسب التكرارات
5
 بالنسبة العينة آلراء 

  (معوقات تنفيذ خطط وسياسات إدارة رعاية الطالب بجامعة بنهالث )الثاالمحور  لعبارات
 

 م
الوزن  موافق غير حد ما  إلي موافق

 النسبي
األهمية 
 النسبية 

 2قيمة كا
 النسبة  التكرار النسبة  التكرار النسبة التكرار

1 11 12.11 42 11.11 70 22.21 111 21.11 20.27 
4 14 12.21 12 12.22 14 10.00 240 77.71 101.2 
2 17 27.00 47 40.72 11 12.11 201 72.21 72.17 
2 17 14.70 44 17.22 72 21.11 114 21.17 21.17 
7 71 21.11 22 47.22 41 44.70 414 17.72 12.17 
2 41 11.7 27 21.21 21 70.72 400 77.72 40.17 
1 10 17.00 11 12. 1 12 10.72 211 77.02 12.17 
7 71 14.70 44 17.22 11 1.11 212 71.17 72.27 
1 11 17.72 17 14.70 12 11.21 211 77.02 11.77 

10 12 11.70 17 17.00 1 1.70 242 10.00 102.27 
11 77 10.72 11 17.72 12 12.22 201 77.72 12.07 
14 42 11.11 47 42.22 21 71.70 112 72.71 21.77 
12 71 12.11 12 12.22 17 14.70 212 71.44 10.07 
12 42 11.11 47 40.72 14 20.00 111 72.02 27.27 

حيةةةث تشةةةير نتةةةائج الدراسةةةة إلةةةى أن هنةةةاك فةةةرو  دالةةةة إحصةةةائيا لصةةةال  الةةةذين أجةةةابوا ب 
بنسةبة مئويةة  (  13 - 11 – 12 – 9 – 1 – 7 – 5 – 3 – 2جميةع العبةارات ) فةي(  موافق)
(65.22  ٪- 67.52  ٪- 51.33   ٪- 62.13   ٪- 74.17  ٪- 71.67% - 74.17  ٪ 
توجد حلول اسةتراتيجية للتللةب يتضمن على الترتيب  ٪( فيما74.17 -٪ 74.17 -٪ 74.17 -

علي معوقات العمل اإلداري و توافر مصادر بديلة للميزانيات الضةعيفة لتمويةل األنشةطة و  تعمةل 
ة ألنشةةةطة إدارة رعايةةةة األهةةةداف العامةةة حالجامعةةةة علةةةي تحليةةةل الفةةةرص ونقةةةا  القةةةوة و عةةةدم وضةةةو 
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الطالب بالجامعة و ضةعف ارتبةا  محتةوي االنشةطة بالبيئةة والمجتمةع و عةدم التكامةل والتتةابع فةي 
المحتوي لألنشطة و مراعاة خطط األنشطة لجدول العام الدراسي و قلة االمكانيات البشرية المألهلة 

 .والمدربة والمادية 
( فةي  غيةر موافةقلصةال  الةذين أجةابوا ب ) كما تشير إلى أن هنةاك فةرو  دالةة إحصةائيا 

 - %52.13 -% 69.17 - ٪66.67( بنسةةبة مئويةةة )14  - 12 – 6 – 4 – 1رقةةم ) ةالعبةةار 
رسةةالة اإلدارة العامةةة لرعايةةة الطةةالب واضةةحة ومكتوبةةة و ( فيمةةا يتضةةمن 62.22% - 57.52%

مةل الجامعةة علةي تحليةل تساعد آليات العمل المتبعة إلي حدوث عملية التطوير فةي األنشةطة و تع
المخةةاطر ونقةةا  الضةةعف و عةةدم وجةةود التجةةارب العمليةةة والمعمليةةة بالنسةةبة لألنشةةطة الرياضةةية و 

 .تعمل الجامعة علي تقييم الخطة االستراتيجية بشكل دوري 
  الواقع اإلدارأل لألخصائيين"   الرابععرض ومناقشة نتائج المحور " : 

 (8جدول )

كا النسبية ومربع واألهمية النسبي والوزن المئوية والنسب التكرارات
5
 العينة آلراء 

 (الواقع اإلداري لألخصائيين) الرابعالمحور  بالنسبة لعبارات

  

 م
الوزن  موافق غير حد ما  إلي موافق

 النسبي
األهمية 
 النسبية 

 2قيمة كا
 النسبة  التكرار النسبة  التكرار النسبة التكرار

1 12 11.21 41 44.70 11 27.72 117 27.21 71.17 
4 12 12.22 42 11.11 71 21.70 117 27.21 22.27 
2 41 11.70 24 42.21 21 77.72 112 72.71 47.77 
2 71 14.70 11 17.72 12 11.21 212 72.12 72.17 
7 22 74.70 22 20.00 41 11.70 474 17.22 44.27 
2 12 10.72 41 11.70 72 11.21 121 22.21 70.17 
1 12 11.21 42 40.00 74 27.22 114 21.17 21.2 
7 11 17.72 11 12.11 14 10.00 211 77.21 11.77 
1 27 72.21 41 42.11 42 11.11 477 11.11 41.77 

10 17 17.00 47 42.22 12 21.21 172 71.11 22.2 
11 14 10.00 42 11.11 77 10.72 121 22.21 11.27 
14 12 11.21 12 12.22 10 17.00 122 27.72 12.7 
12 17 17.00 42 11.11 11 27.72 111 21.14 71.27 
12 72 21.11 47 42.22 1 1.70 212 71.44 12.77 
17 11 1.11 17 17.00 11 17.72 120 22.22 17.17 
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حيةةةث تشةةةير نتةةةائج الدراسةةةة إلةةةى أن هنةةةاك فةةةرو  دالةةةة إحصةةةائيا لصةةةال  الةةةذين أجةةةابوا ب 
٪  52.52 -٪  72.52بنسةةبة مئويةةةة ) (14 – 9 – 1 – 5 – 4ات )جميةةةع العبةةار  فةةي(  موافةةق)
يتةةةوافر التعةةاون والمةةةودة بةةةين يتضةةةمن علةةى الترتيةةةب  ( فيمةةا69.17 -٪  56.67 -٪  75.13 -

و تةةوافر  المعلومةةات  نالعةةاملين بالكليةةة و توجةةد عدالةةة وشةةفافية بةةين عالقةةة القيةةادات مةةع المرألوسةةي
تةةةوافر منةةةاك لالبتكةةةار وتطةةةوير األداء و قواعةةةد التعيةةةين  وسةةةهولة الحصةةةول عليهةةةا عنةةةد الحاجةةةة و 

 والترقي معلنة وموثقة.
( فةي  غيةر موافةقكما تشير إلى أن هنةاك فةرو  دالةة إحصةائيا لصةال  الةذين أجةابوا ب ) 

 ٪65.13( بنسةبة مئويةة )15 -13 – 12 – 11 – 12 – 7  - 6 – 3 – 2 – 1رقةم ) ةالعبار 
- 67.52 %- 55.13% - 71.67% - 61.33% - 61.67 %- 72.13% - 75.22% 
توجةد مصةداقية اإلدارة فةي توزيةع ومراقبةة العمةل و جديةة ( فيما يتضةمن 75.13% -65.13% -

وصد  عالقة العاملين مةع القيةادات اإلداريةة و مشةاركة القيةادة للعةاملين فةي اتخةاذ بعة  القةرارات 
ئيين و العدالةةة وعةةدم التمييةةز الخاصةةة بهةةم و وضةةوح االختصةةاص ومسةةئوليات العمةةل لةةدي األخصةةا

في توزيع المكافآت والحوافز التشجيعية و مالئمة الدورات التدريبية المتاحة للتخصةص الةوظيفي و 
توافر المتطلبات الوظيفية المناسبة لتحسين ظروف العمل و مالئمة ظروف العمل المادية لتحسين 

عمةل و يتةوافر الرضةا عةن قواعةد التعيةين األداء و مالئمة أعباء العمل للمجهةود واألجةر وسةاعات ال
 والترقي الحالية .

  تطبيق إعادة الهيكلاة علاو الهيكال التنييماو "   الخام عرض ومناقشة نتائج المحور
 : " إلدارة رعاية الطالب

 (9جدول )

كا النسبية ومربع واألهمية النسبي والوزن المئوية والنسب التكرارات
5
 بالنسبة العينة آلراء 

 (تطبيق إعادة الهيكلة علي الهيكل التنظيمي إلدارة رعاية الطالب) الخامسالمحور  لعبارات

  

 م
الوزن  موافق غير حد ما  إلي موافق

 النسبي
األهمية 
 النسبية 

 2قيمة كا
 النسبة  التكرار النسبة  التكرار النسبة التكرار

1 11 12.11 41 11.70 74 27.22 117 27.21 22.27 
4 17 14.70 17 17.00 71 14.70 127 22.21 74.17 
2 11 1.11 40 12.21 71 12.11 124 27.00 11.07 
2 14 10.00 11 12.11 11 17.72 121 22.14 11.77 
7 27 72.21 41 42.11 42 11.11 477 11.11 41.77 
2 12 11.21 42 41.21 70 22.21 112 27.22 21.7 
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1 12 10.72 41 11.70 72 11.21 121 22.21 70.17 
7 12 12.22 47 42.22 12 22.22 170 70.00 70.2 
1 1 1.70 11 17.72 14 12.21 171 22.21 104.27 

10 11 12.11 20 47.00 12 20.72 172 71.11 24.17 
11 11 17.72 42 11.11 17 27.00 171 70.47 72.27 
14 71 21.70 42 41.21 12 10.72 207 77.72 27.17 
12 72 21.11 40 12.21 11 12.11 202 77.00 21.27 
12 17 14.70 42 40.00 71 21.70 112 27.22 22.07 
17 11 27.72 41 44.70 12 11.21 207 72.14 71.17 

حيةةةث تشةةةير نتةةةائج الدراسةةةة إلةةةى أن هنةةةاك فةةةرو  دالةةةة إحصةةةائيا لصةةةال  الةةةذين أجةةةابوا ب 
 -٪  67.52 -٪  56.67بة مئوية )بنس ( 15 – 13 – 12 – 5جميع العبارات ) في(  موافق)

فةي تنفيةذهم لألعمةال ونقةل  نإرشةاد المرألوسةييتضمن علةى الترتيةب  ٪( فيما65.13 -٪  69.17
و  يسةاعد الهيكةل التنظيمةي علةي سةرعة االتصةال اإلداري داخةل  الخبةرات لهةم فةي مجةال األنشةطة

الجامعةةةة إلةةةي تعةةةديل لزيةةةادة الجامعةةةة و يحتةةةام الهيكةةةل التنظيمةةةي لةةةعدارة العامةةةة لرعايةةةة الطةةةالب ب
 السرعة في العمل و الهيكل التنظيمي المتوافر مالئم الحتياجات العمل .

( فةي  غيةر موافةقكما تشير إلى أن هنةاك فةرو  دالةة إحصةائيا لصةال  الةذين أجةابوا ب ) 
( بنسةةةةةةةةةةبة مئويةةةةةةةةةةة  14 - 11 – 12 – 9 – 1 – 7 – 6  - 4 – 3 – 2 – 1رقةةةةةةةةةةم ) ةالعبةةةةةةةةةةار 

(61.33٪ - 72.52 %- 74.17% - 75.13% - 66.67%- 71.67 %- 63.33% - 
مشةةةةةاركة األخصةةةةةائيين فةةةةةي ( فيمةةةةةا يتضةةةةةمن 67.52% - 65.22% - 62.13% - 76.67%

وضةةةةةع الهيكةةةةةل التنظيمةةةةةي اإلداري وخططةةةةةه وأهدافةةةةةه و تقسةةةةةيم العمةةةةةل بةةةةةاإلدارات المختلفةةةةةة وفةةةةةق 
يةةةةةد احتياجاتهةةةةةا و تةةةةةدريب التخصصةةةةةات المتةةةةةوافرة و القيةةةةةام بالتنسةةةةةيق مةةةةةع األجهةةةةةزة اإلداريةةةةةة لتحد

 ناألخصةةةائيين لسةةةد العجةةةز اإلداري باسةةةتمرار و تةةةوفر الجامعةةةة بةةةرامج تنميةةةة وتطةةةوير لألخصةةةائيي
تسةةاعد علةةي إعةةادة هيكلةةة الةةنظم اإلداريةةة لألخصةةائيين و تقةةوم الجامعةةة بمراجعةةة الهيكةةل التنظيمةةي 

الجامعةةةةةة و   دوريةةةةةا  بشةةةةةكل منهجةةةةةي ومةةةةةدروس و الهيكةةةةةل التنظيمةةةةةي يسةةةةةاعد علةةةةةي تحقيةةةةةق أهةةةةةداف
األخصائيين لديهم الرضا الوظيفي لطبيعة العمل و يتصف الهيكل التنظيمي في الجامعة بالمرونة 
و يتةةةةوفر التناسةةةةق للوظةةةةائف مةةةةع طبيعةةةةة الهيكةةةةل التنظيمةةةةي و الهيكةةةةل التنظيمةةةةي المتةةةةوافر مالئةةةةم 

 .الحتياجات العمل
 :االستنتاجات والتوصيات -
 االستنتاجات  -



   

 
   التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة  

 

 (    12  (   ( الرابعم(   ) الجزء  5252( شهر ) يونيو(  لعام )    52رقم المجلد )        
 
 

ألالتة وفةةةي ضةةةوء النتةةةائج التةةةي توصةةةل لهةةةا الباحةةةث امكةةةن فةةةى ضةةةوء أهةةةدف البحةةةث وتسةةةا
 التوصل إلي االستنتاجات األتية :

   رؤية وأهداف الهيكل التنظيمي المقترح" بالنسبة لمحور " : 

توجيةةةةه و تحديةةةةد األهةةةداف العامةةةةة وفةةةةق االمكانيةةةات والميزانيةةةةات المتاحةةةةة لكةةةل نشةةةةا  عةةةدم  -
 . المشرفين وفق األهداف

 .لتنظيمي مسبقا  وقابلة للتطويروضع خطط الهيكل اعدم  -
أتخةةاذ القةةرارات التةةي مةةن شةةأنها تنفيةةذ األهةةداف واالرتقةةاء باألنشةةطة و ممارسةةة القيةةادة عةةدم  -

 .اإلدارية أثناء تنفيذ األعمال المطلوبة مع األخصائيين
  تطو ر األداء اإلدارأل لألخصائيين باإلدارة العامة لرعاية الطالب" بالنسبة لمحور " : 

 . ة موضوعة لتطوير وتنمية األخصائيين بإدارة رعاية لطالبخطوجود  -
 .ر الجامعة احتياجات العمل من األخصائيين العاملينيتوف -
 .تعمل الجامعة علي تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين بها باستمرار -
 .تخصص الجامعة جزء من ميزانيتها لتطوير العاملين بها مهنيا -
بالجامعةةة تسةةاعد علةةي إعةةادة الهيكلةةة اإلداريةةة و تقةةوم الجامعةةة  بةةرامج إدارة رعايةةة الطةةالب -

 .بتقييم الهيكل اإلداري لتطوير األداء باستمرار
 معوقات تنذيط خطس وسياسات إدارة رعاية الطالب بجامعة بنها" بالنسبة لمحور " : 

 . حلول استراتيجية للتللب علي معوقات العمل اإلداري  وجود -
 . زانيات الضعيفة لتمويل األنشطةتوافر مصادر بديلة للمي -
األهةةةداف العامةةةة ألنشةةةطة إدارة رعايةةةة الطةةةالب بالجامعةةةة و ضةةةعف ارتبةةةا   حعةةةدم وضةةةو  -

 . محتوي االنشطة بالبيئة والمجتمع
عةةةةدم التكامةةةةل والتتةةةةابع فةةةةي المحتةةةةوي لألنشةةةةطة و مراعةةةةاة خطةةةةط األنشةةةةطة لجةةةةدول العةةةةام  -

 .الدراسي
 . بة والماديةقلة االمكانيات البشرية المألهلة والمدر  -
 الواقع اإلدارأل لألخصائيين" بالنسبة لمحور " : 

مصةةةداقية اإلدارة فةةةي توزيةةةع ومراقبةةةة العمةةةل و جديةةةة وصةةةد  عالقةةةة العةةةاملين مةةةع وجةةةود  -
 .القيادات اإلدارية

 .مشاركة القيادة للعاملين في اتخاذ بع  القرارات الخاصة بهم -
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العدالة وعدم التمييز في توزيع  وضوح االختصاص ومسئوليات العمل لدي األخصائيين و -
 .المكافآت والحوافز التشجيعية

مالئمةةةةةة الةةةةةدورات التدريبيةةةةةة المتاحةةةةةة للتخصةةةةةص الةةةةةوظيفي و تةةةةةوافر المتطلبةةةةةات الوظيفيةةةةةة  -
 .المناسبة لتحسين ظروف العمل

 .توافر الرضا عن قواعد التعيين والترقي الحالية -
 لتنييمو إلدارة رعاية الطالبتطبيق إعادة الهيكلة علو الهيكل ا" بالنسبة لمحور " : 

 .مشاركة األخصائيين في وضع الهيكل التنظيمي اإلداري وخططه وأهدافهعدم  -
تقسةةيم العمةةل بةةاإلدارات المختلفةةة وفةةق التخصصةةات المتةةوافرة و القيةةام بالتنسةةيق مةةع عةةدم  -

 .األجهزة اإلدارية لتحديد احتياجاتها
 .ستمرارتدريب األخصائيين لسد العجز اإلداري باعدم  -
 تساعد علي إعادة هيكلة النظم اإلدارية نتوفر الجامعة برامج تنمية وتطوير لألخصائييال  -
 .األخصائيين لديهم الرضا الوظيفي لطبيعة العمل -
فر التناسق للوظائف مع طبيعة الهيكل التنظيمي و الهيكل التنظيمي المتوافر مالئم ايتو ال  -

 .الحتياجات العمل
 التوصيات -

 تائج التي توصل لها الباحث أمكن التوصل إلي التوصيات األتية :فى ضوء الن

  رؤية وأهداف الهيكل التنظيمي المقترح" بالنسبة لمحور " : 

وفق االمكانيات والميزانيات المتاحة لكةل  للهيكل التنظيمي  تحديد األهداف العامةضرورة  -
 .نشا  

 وفقا  لمستجدات العمل. ويرقابلة للتطأن تكون وضع خطط الهيكل التنظيمي مسبقا  و  -
 .أتخاذ القرارات التي من شأنها تنفيذ األهداف واالرتقاء باألنشطة  -
  تطو ر األداء اإلدارأل لألخصائيين باإلدارة العامة لرعاية الطالب" بالنسبة لمحور " : 

 ووضع الميزانية لذلك. لتطوير وتنمية األخصائيين بإدارة رعاية لطالبتحديد خطة  -
 المدربين. ياجات العمل من األخصائيين العاملينر احتيتوف -
 .ص الجامعة جزء من ميزانيتها لتطوير العاملين بها مهنيايتخص -
 معوقات تنذيط خطس وسياسات إدارة رعاية الطالب بجامعة بنها" بالنسبة لمحور " : 

 . مصادر بديلة للميزانيات الضعيفة لتمويل األنشطة توفير -
 وارتباطها بالبيئة والمجتمع. طة إدارة رعاية الطالب بالجامعةاألهداف العامة ألنش حوضو  -
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 . مراعاة خطط األنشطة لجدول العام الدراسي -
 الواقع اإلدارأل لألخصائيين" بالنسبة لمحور " : 

مصةةةداقية اإلدارة فةةةي توزيةةةع ومراقبةةةة العمةةةل وصةةةد  عالقةةةة العةةةاملين مةةةع القيةةةادات أهميةةةة  -
 .اإلدارية

العمل لدي األخصائيين و العدالة وعدم التمييز في توزيع وضوح االختصاص ومسئوليات  -
 .المكافآت والحوافز التشجيعية

 .تعيين والترقي الحاليةجديدة للقواعد وضع  -
 تطبيق إعادة الهيكلة علو الهيكل التنييمو إلدارة رعاية الطالب" بالنسبة لمحور " : 

 .وخططه وأهدافه مشاركة األخصائيين في وضع الهيكل التنظيمي اإلداري ضرورة  -
 .التنسيق مع األجهزة اإلدارية لتحديد احتياجاتها -
 .تساعد علي إعادة هيكلة النظم اإلدارية نر الجامعة برامج تنمية وتطوير لألخصائيييتوف -
 .لوظائف مع طبيعة الهيكل التنظيميتناسق ا -

 :قائمة المراجع العربية واألجنبية  -
الشةةةافعي : الموسةةةوعة العلميةةةة لةةةعدارة الرياضةةةية، إبةةراهيم ع عبةةةد المقصةةةود، حسةةةن احمةةةد  -1

 م .1999منشأة المعارف اإلسكندرية، 
احمةةةد فتحةةةي حسةةةن األفنةةةدي : برنةةةامج تنميةةةة إداريةةةة لألخصةةةائيين الرياضةةةيين بالجامعةةةات  -2

المصةةرية، رسةةالة ماجسةةتير غيةةر منشةةورة، كليةةة التربيةةة الرياضةةية ببنهةةا، جامعةةة الزقةةازيق، 
 م.2223

السةةيد ع نةةاس: قضةةايا فةةي التعلةةيم العةةالي والجةةامعي، مكتبةةة النهضةةة سةةعيد طةةه محمةةود،  -3
 م.2223المصرية، القاهرة، 

صةةةةةالح شةةةةةلبي ع: تحديةةةةةد بعةةةةة  عناصةةةةةر الكفايةةةةةة ألخصةةةةةائي رعايةةةةةة الشةةةةةباب بةةةةةبع   -4
الجامعات المصرية، رسالة ماجسةتير غيةر منشةورة، كليةة التربيةة الرياضةية، جامعةة المنيةا، 

 م.1994
 م.2223للنشا  الرياضي: مطبعة جامعة اإلسكندرية، جامعة اإلسكندرية،  القواعد العامة -5
كمةةةةةال درويةةةةةح، ع صةةةةةبحي حسةةةةةانين: التخطةةةةةيط ومهةةةةةارات حةةةةةل المشةةةةةكالت فةةةةةي إدارة  -6

 م.2224المشروعات وأساليب تنمية الموارد البشرية، دار الفكر العربي، القاهرة، 
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ريةة والتطبيةق، مكتبةة الثقافةة، القةاهرة، ع الحماحمي، عايةدة عبةد العزيز:التةروي  بةين النظ -7
 م.1991

ع قاسةةةم القريةةةوتي: السةةةلوك التنظيمةةةي سةةةةلوك السةةةلوك اإلنسةةةاني الفةةةردي والجمةةةاعي فةةةةي  -1
 م.2222المنظمات المختلفة، دار الشرو  للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 

ة، رسةةةةالة وليةةةةد بةةةةن عبةةةةد العزيةةةةز دور األنشةةةةطة الطالبيةةةةة فةةةةي تنميةةةةة المسةةةةئولية االجتماعيةةةة -9
 م.2224ماجستير، كلية اآلداب، جامعة الملك سعود، السعودية، 

12- Hammer,M and Champy, J Reengineering the corporation: A 
manifesto for business revolution, New York, Harper Business, P41, 
1993. 
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 ملخص البحث باللغة العربية
الضغوط الحياتية وأثرها على الرضا الوظيفي لدي مدرسي التربية الرياضية 

 بمحافظة القليوبية
 نبيل خليل ندا  أ.د/                                                     

 اني             عماد مصطفي البند/                                                      
 احمد عبد الحي ابراهيم الباحث/                                                   
 

يهدف البحث إلى التعرف التعرف علي الضغوط الحياتية وعالقتها بالرضا الوظيفي لدي مدرس 
بلغت عينة  البحثالتربية الرياضية بالقليوبية استخدم الباحثين المنهج الوصفي لمالءمته لطبيعة 

( مدرس، بينما بلغت العينة 09مدرس تربية رياضية(، حيث بلغت العينة األساسية ) 09البحث )
 ( مدرس تربية رياضية، حيث تم اختيار العينة بالطريقة العشوائية . .09االستطالعية )

 وكانت التوصيات ما يلي : 
  

ة الرياضية فقد جاءت في الترتيب األول بين ارتفاع نسبة الضغوط الشخصية لدي مدرسي التربي 5/1/1
 (.00.77محاور الضغوط الحياتية بأهمية نسبية )

تبااااين نسااابة الرضاااا عااان كااال محاااور مااان محااااور االساااتبيان لااادي مدرساااي التربياااة الرياضاااية )قياااد  5/1/0
البحاااااث( حياااااث حصااااال محاااااور )الرضاااااا عااااان العالقاااااات االنساااااانية( علاااااي الترتياااااب االول بأهمياااااة 

(،  79.00( بينما جاء محور )الرضا عن طبيعة العمال( فاي الترتياب الثااني بنسابة )91.00نسبية)
(، بينما 70.77وجاء محور )الرضا عن االشراف االداري( جاء في الترتيب الثالث بأهمية نسبية )

جاااء محااور )الرضااا عاان العائااد المااادي والمعنااوي والخدمااة( جاااء فااي الترتيااب الراباا  بأهميااة نساابية 
كمااا جاااء محااور )الرضااا عاان مكانااة المهنااة فااي المجتماا ( جاااء فااي الترتيااب الخااامس (، 79.00)

 (.79.00بأهمية نسبية )
يوجد عالقة ارتباطية بين محور الضغوط الصحية وبين كل من محور الرضا عن العائد المادي  5/1/3

الرضا  والمعنوي ، ومحور الرضا عن طبيعة العمل، ومحور الرضا عن االشراف االداري، ومحور
عااان العالقاااات االنساااانية، ومحاااور الرضاااا عااان مكاناااة المهناااة فاااي المجتمااا  لااادي مدرساااي التربياااة 

 الرياضية )قيد البحث(. 
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 الضغوط الحياتية وأثرها على الرضا الوظيفي لدي مدرسي التربية الرياضية بمحافظة القليوبية
 بيل خليل نداأ.د/  ن                                                     

 د/ عماد مصطفي البناني                                                                  
 الباحث/ احمد عبد الحي ابراهيم                                                   
 

 المقدمة 0/
 مدخل البحث1/1
االجتماعية وال شك أن مجتمعنا اآلن يواجه تمر بالدنا اليوم بكثير من المواقف  السياسية و  

مسئوليات جسام من الداخل والخارج تستلزم إعداد أجيال قادرة علي مواجهة هذه التحديات ويجب 
علينا أن نتكاتف كي نعبر بمصرنا الحبيبة من هذه المحنة ولكي يتم تحقيق ذلك يجب علينا 

ج أو خطة ، والفرد هو اللبنة األساسية لكل االعتماد علي البحوث العلمية كأساس راسخ لكل برنام
     تخطيط .

أصبحت اإلدارة في هذا العصر من ركائز التقدم فما من اكتشاف أو نشاط أو تغير أو انجاز إال  
عند التعرض بالتحليل ألسبابه نجد أن اإلدارة تدفعه وتقف خلف وجودة وان أي محاولة إلحداث 

غم من احتياجها لرؤوس أموال إال أنها تحتاج في األساس إلي تنمية اقتصادية أو اجتماعية بالر 
إدارة متطورة تستخدم أساليب علمية في التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة بما يحقق االستخدام 
األمثل للموارد واإلمكانات المتاحة ولذلك فان اإلدارة هي مفتاح مستقبل لتحقيق األهداف والشك 

ها نتائج عديدة علي هيكل المنظمة ونمط اإلدارة مما يؤدي إلي إدراك أن التغيرات الحالية ل
 (   50: 9المنظمات لقيمة مواردها البشرية. )

ورغم أن البنية التحتية ألي منشئة رياضية مهمة للغاية ، إال انه بدون وجود موارد بشرية فعالة 
نية أي قيمة ، وداخل أي منشئة تعمل في المنشئة وتستخدم هذه البنية التحتية لن يكون لهذه الب

دارة وتطوير النظم  رياضية نجد أن إدارة الموارد البشرية مسئولة عن وض  وتطوير وتطبيق وا 
واألساليب التي يتبعها أصحاب العمل في تعين واختيار العاملين وتنمية مهارتهم ومكافئاتهم 

عي إلي تحريك المنظمة نحو تحقيق واإلبقاء عليهم وتقيمهم باإلضافة إلي بزل جهود استراتيجية تس
رؤيتها ، م  الوض  في االعتبار أن هذه المهام سوف تختلف بصورة واضحة طبقا لحجم 

 ( ج171، 09المؤسسة الرياضية واتجاهها وبيئة عملها التي يتم فيها تنفيذ هذه المهام. )
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ات لتحقيق أهدافها ، ذلك وتحتل الموارد البشرية مكانة الصدارة بين الموارد التي تحتاجها المنظم
أن المنظمات الستطي  أن تحقيق أهدافها إال من خالل العنصر البشري لديها ، فأهمية الموارد 
البشرية تتب  من خالل دورها المؤثر في كفاءة المنظمات وكفايتها ، الن األفراد هم اللذين 

عيتها ، ومن هنا فان نجاح يصممون المنتجات والخدمات ويقدمونها ، وهم اللذين يتحكمون في نو 
المنظمة يعتمد بصورة رئيسية علي نوعية الموارد البشرية فيها ، وعلي أداء هذه الموارد ،  لذا 
يمكن القول أنه بدون توافر األفراد األكفاء يصبح من المستحيل ألية منظمة لن تحقق أهدافها . 

(5 :17 ) 
رية والخبرات المتميزة هي أصل من أصول فأهمية العنصر البشري تتمثل في أن الموارد البش

المنظمة ومن خالل االستخدام الفعال للخبرات البشرية يمكن للمنظمة أن تتخلص من فائض 
العمالة لديها وتقلل الحجم عند إعادة الهيكلة كما تساهم الموارد البشرية المتميزة في بناء ودعم 

جديدة بمستويات جودة عالية وأسعار شهرة وسمعة المنظمة من خالل تقديم خدمات ومنتجات 
معقولة وتطوير وتنمية وتحسين أداء ومعارف ومهارات باقي العاملين في المنظمة ولذا ينبغي 

 (  103، 100: 30تنميتهم وتأهيلهم. )
ويمكن القول أن إدارة الموارد البشرية هي احدي األنشطة اإلدارية التي تعني باالستخدام الفعال 

ة للمنظمة ، وهي بذلك تختص بصورة رئيسية برسم السياسات ووض  البرامج ، للموارد البشري
وتحديد اإلجراءات ، والقيام باألنشطة الالزمة لتوفير احتياجات المنظمات من الكفاءات البشرية 
وتنسيقها ، وما قد يتضمنه ذلك من استقطاب ، اختيار ، وتنمية ، وتحفيز، ونحوها من األمور 

رد البشرية في المنظمة ، واستخدامها االستخدام األمثل ألداء األعمال بفاعلية المتصلة بالموا
 ( 13: 37وكفاءة ، لمساعدة المؤسسات غي تحقيق أهدافها المرجوة. )

دارته فيجب علي  وتعتبر األندية الرياضية من المؤسسات الحيوية التي تهتم بحركة المجتم  وا 
م في النهوض بها من خالل وض  الخطط والبرامج القائمين بها وض  السياسات التي تساه

لألعضاء العاملين بهذه األندية في مختلف المجاالت الرياضية واالجتماعية والثقافية والنفسية 
واالرتقاء بمستوي الفرد في مختلف مراحله العمرية وذلك باختيار أفضل األنشطة التي تسهم في 

ة داخل األندية وبما يتناسب م  المتطلبات العامة القومية نمو ورف  كفاءة الموارد البشرية المتواجد
 ( ج 11: 01في إطار السياسة العامة للدولة . )
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ولكي تحقق األندية أهدافها البد أن تهتم بالعنصر البشري الذي يعتبر دعامة أساسية في عمليات 
ف هذه األندية ، وان التنمية الشاملة في مختلف المواق  فمن خالله يمكن التطوير في خطط وأهدا

يكون العاملين بالمجال الرياضي باألندية لديهم من المهارات والقدرات في المجال الرياضي 
لمواكبة العصر الذي يتصف بعصر انفجار المعلومات ، والسيما أن هذا العصر البشري يواجه 

لتحقيق القدرة علي تقدم تكنولوجي متسارع ينطوي علي تكنولوجيا متزايدة وهي تكنولوجيا مطلوبة 
التنافس محليا أو عالميا من خالل وجود قوة عمل تتميز بالقدرة علي االبتكار ومتميزة بمهارات 
فنية عالية في المجالين اإلداري والمهني بحيث تكون قادرة علي التعامل م  مواقف العمل المعقدة 

 (ج 09: 0والمتغيرة في ظل تكنولوجيا متالحقة. )
رة في الوطن العربي تسعي لالستعانة بمدربين أجانب علي درجة عالية من الكفاءة فهناك أندية كثي

وبمرتبات عالية ، وتنفق أموال طائلة علي فرق كوره القدم بها ، ولكنها إذا افتقرت إلي الالعبين 
األكفاء ذو المهارات العالية ، نجد أن هذه األندية لن ترقي ولن تحقق البطوالت ، وقد تشتري هذه 
األندية العبين من الخارج وتدف  لهم مبالغ طائلة ، ولكنهم ال يحققون م  أنديتهم البطوالت إذا لم 

 (ج 15: 17يكن لديهم من الحماس والدافعية للعمل والتوافق م  بقية العبي الفريق . ) 
 أهمية البحث: 3/

 تكمن أهمية البحث فيه:
س إدارات األندية بمحافظة الدقهلية لتنمية يفيد هذا البحث القائمين علي العمل بمجال 1/3/1

 قدراتهم في إدارة األندية واالرتقاء بها في شتي المجاالت.
 التغلب علي المعوقات التي تواجه مجالس أدارت األندية في إدارتهم لألندية. 1/3/2
 التخطيط المسبق لكيفه إدارة األندية ووضع بدائل لإلدارة.  1/3/3
دور الذي يمكن أن يؤديه البحث العلمي في إدارة وتطوير األندية وما تحقيق أهمية ال 1/3/4

تقدمة من خدمات وتحاول تطويرها ودراستها لتوفير الوقت والتكلفة الالزمة لتطبيق مشروعاتها 
 واالرتقاء باألندية. 

لذا كان من الضروري االهتمام بالبحث ودراسة هذه المشكلة عن طريق وض  برنامج مقترح  
 ة قدرات مجالس إدارات األندية بمحافظة الدقهلية.لتنمي

إن االهتمامات المتزايدة بالنشاط الرياضي والثقافي واالجتماعي وغيرها من األنشطة األخرى 
أصبحت قضايا ومشكالت ذات طبيعة مجتمعية في جوهرها حيث يساهم النشاط الرياضي بشكل 
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ة البناء األساسي في أي مجتم  ولما تتميز رئيسي في عالج أهم مشكالت الشباب والذي يعد قاعد
به مرحلة الشباب من خصائص القدرة اإلنسانية المنتجة في أقصي مراحلها فممارسة النشاط 
الرياضي يساهم من االستفادة من هذه القدرة وتطويعها لخدمة المجتم  كما تساهم ممارسة 

العقلية باإلضافة إلي أنها تساعد بشكل الرياضة في تنمية الجوانب النفسية واالجتماعية والصحية و 
 تلقائي في عالج مشكلة وقت الفراغ للشباب .

ونظرا ألن األنشطة الرياضية هي أكثر األنشطة إقباال من الشباب علي الممارسة داخل األندية و 
مراكز الشباب فقد أدركت الدولة  أهمية هذه األندية و المراكز والدور الحيوي الذي تلعبه هذه 

ندية و المراكز في التنمية الشاملة المتكاملة للشباب نظرا لقلة قيمة االشتراك المادي بها والذي األ
 يتناسب م  معظم  فئات المجتم  .

ومن خالل ما سبق وعلي حد علم الباحث  وبحكم عمله كمديرة إدارة الهيئات بمدرية الشباب 
تقوم بدورها في خدمة المجتم  وقطاع الشباب والرياضة بالدقهلية إن األندية بمحافظة الدقهلية كي 

 والنشء بالمحافظة .
البد لها أن تعتمد علي التخطيط العلمي المدروس لكي نرتقي بدور هذه األندية في شتي 

 -المجاالت وان هذه األندية  في حاجة إلي وض  إستراتيجية من اجل :
 دراسة الواق  الحالي لألندية بمحافظة الدقهلية .• 
عرف علي المعوقات التي تواجه األندية في تأدية دورها بمحافظة الدقهلية .من الناحية الت• 

 اإلمكانات  (. –الخططية  –المادية  –)البشرية 
 عدم اإلقبال المتزايد لجمي  فئات المجتم  لالشتراك في األندية بمحافظة الدقهلية. • 
  -:هدف البحث   1/4

  -: يهدف البحث إلي
ج مقترح لتنمية قدرات مجالس إدارات األندية بمحافظة الدقهلية في ضوء التحليل إعداد برنام 

  -الوظيفي من خالل :
 التعرف علي الواقع الحالي لطبيعة عمل مجالس إدارات األندية بمحافظة الدقهلية. 1/4/1 
 التحليل الوظيفي لطبيعة عمل مجالس إدارات األندية بمحافظة الدقهلية. 1/4/2
 ع برنامج مقترح لتنمية قدرات مجالس إدارات األندية بمحافظة الدقهلية.وض 1/4/3
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  -تساؤالت البحث: 1/5
 -تحقيق أهداف البحث يتقدم الباحث بالتساؤالت التالية:في 
ما هي إيجابيات وسلبيات الواقع الحالي للعمل اإلداري للسادة أعضاء مجالس إدارات   1/5/1

 األندية بمحافظة الدقهلية.
أعضاء مجالس إدارات األندية بمحافظة ما هي االختصاصات اإلدارية للسادة   1/5/2     

 الدقهلية. 
ما هي االحتياجات الوظيفية للعمل اإلداري ألعضاء مجالس إدارات األندية بمحافظة   1/5/3

 الدقهلية.
 -تعريفات في البحث : 1/6
 الهيئة الرياضية:  1/6/1

اص طبعين أو اعتبارين أو من كليهما بغرض توفير خدمات كل مجموعة تتألف من عدة أشخ
رياضية ما يتصل بها من خدمات ، وال يجوز لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو 

 ( 9:0ديني أو الترويج ألفكار أو أهداف سياسية.     )
 :  النادي الرياضي 1/7/0

االعتبارين مجهزة بالمباني والمالعب هيئة رياضية تكونها جماعة من األشخاص الطبعين أو 
 ( 9: 0واإلمكانات لنشر الممارسة الرياضية.  ) 

عرفة عصام بدوي " بأنة هيئة تكونه جماعة من األفراد بهدف تكوين شخصية الشباب بصورة 
متكاملة من النواحي االجتماعية والصحية والنفسية والفكرية والروحية عن طريق نشر التربية 

تاحة الظروف المناسبة لتنمية القدرات الرياضية وب ث روح القومية بين اعضاؤة من الشباب وا 
وكذلك تهيئة الوسائل وتيسر سبل لشغل وقات فراغ األعضاء وذلك كله طبقا للتخطيط الذي 

 (  99: 7تضعه الجهة اإلدارية المركزية. )
 عضو مجلس اإلدارة:   1/7/3

ت علي عضويته سنة علي األقل من تاريخ عضو من األعضاء العاملين بالنادي ، ومض -
اكتسابه العضوية العاملة حتى تاريخ غلق باب الترشيح ،  وذلك فما عدا األندية حديثة التأسيس 

 التي لم ينقضي علي تأسيسها هذه المدة.
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أن يكون مسدد لجمي  االلتزامات المالية المستحقة سدادها علي العضوية العاملة حتى  -
 ( 19:  9.        )تاريخ غلق الترشيح

  -مفهوم القيادة:   1/6/4
هي عملية يفوض فيها شخص ما بسلطة رسمية من قبل هيئة أو جماعة ، ويكون لدية استعداد 
شخصي ، وقدرة علي التوفيق بين مصلحة العمل والعاملين لتحقيق األهداف الموضوعة في 

 (    19:  0أحسن صورة وأسرع وقت وبأقل جهد وتكلفة.   )
 -التخطيط : 1/6/5

هو مجموعة منظمة من القرارات المبنية علي التنبؤ بالمستقبل الرياضي بالهيئات الرياضية 
والقائمة علي تحديد األهداف الرياضية في ضوء الواق  الحالي للرياضة لهذه الهيئات وتوحيد كافة 

تباع كافة الجهود اإلدارية المتمثلة في إعداد البرامج والموازنات المالية ورسم ا لسياسات وا 
 اإلجراءات من أجل الوصول إلي أفضل النتائج لتحقيق رسالة الهيئات الرياضية 

 -: النشاط الرياضي 1/7/7
هو أحد وسائل التربية الرياضية لتحقيق أغراضها عن طريق النشاط الحركي وأكثرها إقباال من 

فني  –ديني  –اجتماعي  –)ثقافي الشباب علي الممارسة ويساهم بشكل فعال في تنمية المجاالت 
( كما يساهم بشكل ايجابي في تحقيق جوانب الشخصية المتكاملة نفسيا واجتماعيا وعقليا 

 باإلضافة إلي اكتساب الصحة العامة والقوام السليم .
 -: خطط العمل  1/7/0

البشرية والمادية هو األسلوب العلمي المتب  إلدارة العمل اإلداري بالهيئة من خالل توجيه الموارد 
 المتاحة علي النحو الذي يساعد في تحقيق األهداف الموضوعة في أقصر وقت ممكن وبأقل جهد 

 -: عمليات التنظيم 1/7/9
هو الجانب التنظيمي المتب  بالهيئة لتحديد األعمال في إدارات وأقسام ووحدات ومستويات يقوم 

 بها العاملون والمديرون  بغرض تحقيق األهداف .
 -عمليات التوجيه :1/6/9

 هو إرشاد المرؤوسين بالهيئة ومالحظاتهم أثناء أدائهم لألعمال لتحقيق األهداف المطلوبة .
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 -: عمليات الرقابة1/6/10
هي العمليات اإلدارية التي تستخدمها الهيئة للتحقق من أن األعمال و البرامج الموضوعة يتم 

 9ت الصادرة والمبادئ المتعددة دون حدوث أي تجاوزات تنفيذها طبقا للخطة المكررة والتعليما
 عينة البحث: 3/

 ( عضو مقسمين إلي : 59اختار الباحث عينة البحث بالطريقة العمدية العشوائية وعددهم )
 العينة االستطالعية: 3/3/1

( عضو من أعضاء مجالس إدارات األندية بمحافظة الدقهلية ) رئيس مجلس اإلدارة 09وعددهم )
األعضاء تحت السن( لكل نادي من  –األعضاء فوق السن  –أمين الصندوق  –نائب الرئيس  –

 األندية. 
 العينة األساسية : 3/3/2

( عضو من أعضاء مجالس إدارات األندية بمحافظة الدقهلية ) رئيس مجلس اإلدارة 39وعددهم )
ت السن( لكل نادي من األعضاء تح –األعضاء فوق السن  –أمين الصندوق  –نائب الرئيس  –

 األندية. 
 (1جدول ) 

 توزيع عينة البحث االستطالعية واألساسية
عدد العينة  المجتم   أعضاء مجلس اإلدارة  م

 االستطالعية
عدد العينة 

 األساسية
 عدد العينة ككل 

 5 3 0 39 الرئيس 1
 5 3 0 39 نائب الرئيس 0
 5 3 0 39 أمين الصندوق  3
 05 15 19 159  األعضاء فوق السن 9
 19 7 9 79 األعضاء تحت السن 5
 59 39  09 399 المجموع الكلي 
 

( عضو من أعضاء مجالس إدارات األندية 59( أن عينة البحث قد بلغت ) 1يتضح من جدول ) 
 الرياضية بمحافظة الدقهلية. 
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 بيان اعتدالية البيانات للعينة قيد البحث.
(  0جدول )   

لتوصيف استجابات عينة البحث فى المتغيرات االساسية قيد البحث لبيان  الدالالت اإلحصائية
 اعتدالية البيانات 

30ن=       
 م

 المحاور
 وحدة
 القياس

 المتوسط
 الحسابي

 الوسيط

االنحرا
ف 
المعيار
 ى

 التفلطح
 االلتواء
 

1 
 درجة المحور االول

332.33 332333 
32.3
9 

-
3293. 32111 

. 
 درجة المحور الثانى

92337 92333 
1233
8 

-
32.33 32733 

3 
 درجة المحور الثالث

72.37 72333 
12..
8 

-
32373 3238. 

3 
 درجة المحور الرابع

82.33 82333 
1219
3 

-
321.7 323.9 

. 
المحور 
 الخامس

 درجة
82337 82333 

1293
3 321.8 32733 

3 
المحور 
 السادس

 درجة
.82833 .82.33 

3237
3 32333 32.3. 

7 
 درجة المحور السابع

.72137 .72333 
3237
. 

-
32333 32333 

8 
 درجة المحور الثامن

32333 32333 
329.
8 

-
3213. 32837 

9 
 درجة المحور التاسع

.92333 332333 
321.
7 32.33 32337 

13 
 درجة المحور العاشر

.32333 .32333 
1293
3 12.33 32393 

 درجة االجمالى 
18.273
7 

1832.3
3 

1323
71 3273. 32813 

ا المعيارى لمعامل االلتواء=الخط 02420 
0205حد معامل االلتواء عند مستوى معنوية   = 02830 
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9يوضح جادول ) (  المتوساط الحساابي والوسايط واالنحاراف المعيااري ومعامال االلتاواء لتوصايف  
قياااد البحاااث ويتضاااح ان قااايم معامااال 999999999اساااتجابات افاااراد العيناااة فاااي محااااور اساااتبيان 

)±ت مااا بااين  االلتااواء قااد تراوحاا ( وهااى اقاال ماان حااد معاماال االلتااواء ممااا يشااير الااى  اعتداليااة 3
البياناااات وتماثااال المنحناااى االعتااادالي  مماااا يعطاااى داللاااة مباشااارة علاااى خلاااو البياناااات مااان عياااوب 
 التوزيعات الغير اعتدالية

 (  3جدول رقم ) 
ديد ايجابيات وسلبيات التكرارات والنسب المئوية ألراء السادة الخبراء حول أبعاد استمارة تح

 الواقع الحالي للعمل اإلداري:
 (10)ن=

 % ك األبعاد المحاور م
 
 
 
1 

 
 
 

 اإلداري 

 199 19 التخطيط
 199 19 التنظيم
 99 9 التوجيه
 199 19 الرقابة

 09 0 االتصال
 09 0 القيادة
 199 19 التحفز

 
 
0 

 
 

 الفني

دارة البطوالت  99 9 تنظيم وا 
دارة الدوراتت  09 0 نظيم وا 

 99 9 االحتياجات الفنية
 59 5 المعوقات الفنية

 79 7 اإللمام بالمعلومات الفنية
 
 
 
3 

 
 
 

 المالي

 99 9 ميزانية
 99 9 تسويات
 09 0 مشتريات
 199 19 تسوق 
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 09 0 مسئوليات مالية
 199 19 لوائح مالية

 09 0 مخازن 
 39 3 يةمعوقات مال

 
 
9 

 
 

 االبتكار

 99 9 تطور األداء
 09 0 تطبيق البحوث

 199 19 تطوير نظام العمل
 99 9 اختصارات اإلجراءات اإلدارية

 09 0 إدارة المشكالت
ضافة الجديد  59 5 تحديث وا 

 
 
5 

 
 التأهيل

 39 3 المهارات الشخصية
 09 0 الدورات التدريبية

 09 0 التحادحضور اجتماعات ا
 59 5 معوقات التأهيل

 199 19 حضور الندوات العلمية
 

( 199% :09يتضح من جدول رقم )   ( أن النسبة المئوية ألراء السادة الخبراء تراوحت ما بين )
( فأكثر لتعبر عن قبول االبعاد 79حيث ارتضي الباحث والسادة المشرفين ااالبقاء علي نسبة )

 لخبراء حيث تم التوصل إلي األتي:  من آراء السادة ا
 تم ضم كل من ) بعد االتصال والقيادة والتحفز ( إلي بعد التوجيه.  -
 تم استبعاد كل من ) االحتياجات الفنية ،  المعوقات الفنية ( من المحور الفني. -
 تم استبعاد كل من )المسئوليات المالية ، والمعوقات المالية ( من المحور المالي. -
ضافة الجديد ( من المحور أالبتكاري. تم استب -  عاد كل من ) تطبيق البحوث ، تحديث وا 
 تم استبعاد كل من ) المهارات الشخصية، معوقات التأهيل ( من محور التأهيل.  -
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 (4جدول رقم )

 التكرارات والنسب المئوية ألراء الخبراء حول هدف  واغراض واسس البرنامج
 وضع برنامج التنمية االدارية

 (10)ن= 
 العباااااااااااااااااااااااااااارات المحاور م
 19 0 9 0 7 5 9 3 0 1 م  
هدف  1

 البرنامج
       9 19 0 9 ك
% 99 09 19

9 
99       

اغراض  0
 البرنامج

  0 19 9 0 9 19 19 9 0 ك
% 09 99 19

9 
199 99 09 99 19

9 
0
9 

 

اسس  3
 البرنامج

      19 9 0 19 9 ك
% 99 199 09 99 19

9 
     

%: 79( يتضح ان النسبة المئوية آلراء السادة الخبراء قد تراوحت ما بين ) 9من الجدول رقم ) 
%( فاكثر بناء علي راي السادة الخبراء حيث تم 79% ( حيث ارتضي الباحث نسبة )199

ر اسس وض  ( في محو 3( في محور اغراض البرنامج ، والعبارة رقم ) 7اضافة العبارة رقم )
 البرنامج .

( محتويات البرنامج التي توصل اليها الباحث من خالل اراء السادة   5كما يوضح جدول رقم ) 
 -الخبراء :
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 (5جدول رقم )                                      
 صورة االولية لمحتوي البرنامجالتكرارات والنسب المئوية آلراء السادة الخبراء حول ال

 (    10)ن =                                                               
المواد   م

 التدريبية
 المحتــــــــــــــــــــــوي                                 

 7 6 5 4 3 2 1 م 

1             
 التخطيط

 11 8 11 7 11 7 11 ك

% 111% 71% 111% 71% 111% 81% 111% 

  8 7 8 7 6 8 ك التنظيم             2

% 81% 61% 71% 81% 71% 81%  

   8 11 8 6 7 ك القيادة  3

% 71% 61% 81% 111% 81%   

   7 11 7 8 7 ك االتصال التوجيه 4

% 71% 81% 71% 111% 71%   

   6 8 7 11 8 ك التحفز  5

% 81% 111% 71% 81% 61%   

 8 7 8 7 8 8 11 ك الرقابة     6

% 111% 81% 81% 71% 81% 71% 81% 

   7 11 8 9 7 ك اتخاذ القرار     7

% 71% 91% 81% 111% 71%   

     7 9 8 ك االبتكار االبداع 8

% 81% 91% 71%     

ادارت  9
 االجتماعات 

     7 9 9 ك

% 91% 91% 71%     

     8 6 8 ك المهارات الفنية 11

% 81% 61% 81%     

القوانين واللوائح  11
 المنظمة لألندية

    8 6 8 11 ك

% 111% 81% 61% 81%    

   6 9 8 6 11 ك التسوق 12

% 111% 61% 81% 91% 61%   

   6 9 7 8 8 ك ادارة الوقت 13

% 81% 81% 71% 91% 61%   

     11 9 9 ك يةالثقافة الرياض 14

% 91% 91% 111%     
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%: 79( ان النسبة المئوية آلراء السادة الخبراء قد تراوحت ما بين )5يتضح من الجدول رقم )  
ذه النسبة لقبول المواد التدريبية حيث تم اعادة % ( وقد ارتضي الباحث والسادة المشرفين ه199

صياغتها لتوض  في الشكل النهائي وفي ضوء راي السادة الخبراء تم اضافة كل من مادة ) 
 ادارت االزمات في المجال الرياضي ، االساليب الحديثة في االدارة ( 

 استمارة استطالع راي الخبراء  1/ 3/5/3
 ة:هدف االستمار  تحديد3/5/3/1/1

في ضوء ما توصل الية الباحث من مواد تدريبية تمثل محتوي برنامج التنمية االدارية ألعضاء 
مجالس ادارات االندية بمحافظة الدقهلية ، قام الباحث بتصميم استمارة استطالع راي الخبراء 

) التعرف علي مدي مناسبة العبارات الخاصة بتقييم البرنامج لكل من المادة  -تهدف الي :
 المدرب (  –االمكانات واالدوات  –االسلوب التدريبي  –التدريبية 

 االستمارة: تصميم 3/5/3/1/2
من خالل االطالع علي بعض المراج  العلمية والدراسات المرتبطة ، والتي تناولت تصميم برامج 

ن ( ، قيس المؤمن واخرو 7م( )1001التنمية االدارية ، مثل مرج  كل من عبد المجيد العبد )
م( 1000( ، ودراسة كل من ايمان سعود )75م( )1009( ، فخر دمحم مكي)79م( )1000)
( ، تم صياغة عبارات 09( )0997( ، احمد دمحم عبد الحكيم )9م( )0993( ، احمد فتحي )15)

 االستمارة في صورتها االولية مرفق رقم )  ( 
 الدراسة االساسية: 3/5/3/1/3

( يوضح  13( وفيما يلي جدول رقم ) 1ة الخبراء مرفق رقم )تم عرض االستمارة علي  الساد
 النسبة المئوية آلراء السادة الخبراء في االستمارة . 
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 ( 6جدول رقم )                                       
 ( 10تمارة تقيم البرنامج ) ن= التكرارات والنسب المئوية آلراء السادة الخبراء في اس 
 العباااااااااااااااااااااااااااااااارات                                           المحور

 19 0 9 0 7 5 9 3 0 1 م
المواد 
 التدريبية

 19 0 9 19 0 0 9 19 0 19 ك
% 199% 09% 199% 99% 09% 09% 199% 99% 09% 199% 

االسلوب 
 التدريبي

       0 19 9 0 ك
% 09% 99% 199% 09%       

االمكانات 
 واالدوات

     19 9 0 19 19 0 ك
% 09% 199% 199% 09% 99% 199%     

  0 0 9 19 9 9 19 0 19 ك المدرب
% 199% 09% 199% 99% 99% 199% 99% 09% 09%  

% : 99ء تراوحت ما بين )( ان النسبة المئوية آلراء السادة الخبرا7يتضح من جدول رقم )   
% ( مرفق رقم )  ( 79( لحصولها علي نسبة اقل من )9% ( حيث تم استبعاد العبارة رقم )199

( في المواد التدريبية مرفق رقم )  ( ، كما تم اضافة كل من 9بينما تم اضافة العبارة رقم ) )
كانات واالدوات التدريبية والعبارة ( في االم5( في االسلوب التدريبي ، العبارة رقم )3العبارة رقم ) 

( من محور تقيم المدرب مرفق رقم )    ( ، بناء علي راي السادة الخبراء ليتم وض  9، 7رقم ) 
 االستمارة في صورتها النهائية. 

3/5/4 الخطة الزمنية للبرنامج :  
 –أسابي  9ق )قام الباحث بوض  تساؤالت عن تحديد الخطة الزمنية للبرنامج من حيث مدة التطبي

 09 –محاضرة 19 –محاضرة  10أسبوع(، وعدد المحاضرات)17-أسبوع 10-أسابي  19
ثالث مرات  –محاضرة( عدد مرات التطبيق في األسبوع )مرتان  99 –محاضرة 37 –محاضرة   

 االطار الزمنى للبرنامج : 3/5/5
اق  ثالث محاضرات ( دقيقة )بو 39( محاضرة زمن كل محاضرة )79مدة البرنامج خمسة أشهر )
( محاضرة خالل مدة تنفيذ البرنامج ككل فى الفترة 79( أسبوع أى)09فى االسبوع( وذلك لمدة )

 م39/10/0910إلى 1/9/0910من 
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 من خالل رأى الخبراء قام الباحث: 
 .بتحديد الفترة الزمنية الكلية الالزمة لتنفيذ برنامج تنمية قدرات مجالس إدارات األندية المقترح 
 بتحديد زمن تنفيذ برنامج تنمية قدرات مجالس إدارات األندية المقترح 
 )    ( الوصول إلى الصورة النهائية للبرنامج المقترح. مرفق 

 النقـاط التي يجب مراعاتها في تنفيذ البرنامج: 3/5/5/1-
 .إقامة جو من األلفة بين الباحث  و السادة أعضاء مجالس اإلدارات 
 دعم والمديح.تقديم أنواع ال 

 الدراسة االستطالعية الثانية: 3/6
( عضو من أعضاء مجالس ادارات االندية 09قام الباحث بدراسة استطالعية على عينة قوامها )

 عينة الدراسة اإلستطالعية، وتم تطبيق بعض المحاضرات من البرنامج المقترح وذلك بهدف 
راسة .التعرف على مدى مناسبة محتوي البرنامج لعينة الد 
. االتطبيق.مدى مالئمة الفترة الزمنية المحددة لوحدات البرنامج 
.اكتشاف المشكالت والصعوبات أثناء تطبيق البرنامج 
 .مناسبة زمن المحاضرة 
.الوقت المناسب لتطبيق البرنامج 

 وقد أسفرت الدراسة االستطالعية عن : 3/6/1
 . التأكد من مناسبة محتوى البرنامج لعينة الدراسة 
 تم اعداد االمكانات المتاحة والتأكد من صالحيتها لتطبيق البرنامج 
 . تحديد الفترة الزمنية المناسبة لتطبيق البرنامج 
 . تعديل واستبعاد بعض محتويات المحاضرات لعدم مالئمتها لعينة الدراسة 
 ى تطبيق البرنامج .اختيار وتدريب المساعدين ف 

 .وبذلك أصبح البرنامج المقترح فى صورته النهائية 
 

 (0جدول رقم ) 
للواقع الحالي  الزمنى للدراسات االستطالعية والقياس القبلي والبعدي وتنفيذ البرنامج  البرنامج

 للعمل اإلداري لمجالس إدارات األندية بمحافظة الدقهلية
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 زمنيةال الفترة البحث قيد القياسات م
 م 15/7/0910 حتيم  1/5/0910 األولى االستطالعية الدراسة 1
 م 09/0/0910حتي  1/0/0910 الثانية اإلستطالعية الدراسة 0
 39/0/0910حتى 05/0/0910 القبلي القياس 3
 م39/10/0910 حتي 1/9/0910 المقترح البرنامج تنفيذ 9
 19/1/0909حتى 5/1/0909 البعدي القياس 

 
 دراسة األساسية:ال 3/0
 القياس القبلي: 3/0/1

  وحتى  0/0910/  05قام الباحث بإجراء القياسات القبلية على خمسة ايام في الفترة من
 م حتى يتالفى الباحث      ارهاق العضو.0910/ 0/ 39
 .قام الباحث بمليء استمارة االستبيان عن طريق المقابلة الشخصية 
 ارة االستبيان ما يلي:وقد راع الباحث عند ملئ استم 
 .قراءة العبارات على األعضاء وتوضيحها لهم بما ال يخرج عن معناها 
 .التأكد من أن العضو قد فهم المطلوب منه والتعليمات الخاصة باإلجابة على اإلستبيان 
 .ان يتم القياس في ظروف مماثلة لجمي  افراد العينة 

 البرنامج: تنفيذ 3/0/2
برنامج تنمية قدرات مجالس ادارات االندية  المقترح على عينة البحث في تم تطبيق محاضرات 

 م أي بواق  :39/10/0910م إلي1/9/0910الفترة من 
 (09( أسبوع  وثالث وحدات اسبوعية زمن المحاضرة )الجمعه –( دقيقة ايام )الخميس 39– 

عضاء و تواجدهم باألندية السبت( تم التنفيذ خارج ساعات العمل اليومية. وذلك لمناسبتة م  األ
 في هذا التوقيت .

  : القياس البعدي 3/8
/ 5تم فيه تطبيق استمارة االستبيان بنفس شروط القياس القبلي وخالل خمسة ايام في الفترة من )

(وبنفس ما راعاه الباحث في القياس القبلي من ان يكون تحت 0909/ 19/1(وحتى) 1/0909
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لمقابلة الشخصية للعضو وان يكون كل عضو قد فهم المطلوب ظروف واحدة وبطريقة فردية وا
 منه والتعليمات الخاصة باإلجابة والتعليمات الخاصة بإجراء االختبارات.

 : المعالجات االحصائية:3/9
 االنحرافث  على األساليب االحصائية المالئمة لتطبيق البحث وهي:  -
 االنحراف المعياري. -
 معامل االرتباط لبيرسون. -
 المتوسط الحسابي.      -
 الوسيط.     -
 اإلنحراف المعيارى     -
 معامل اإللتواء    -
 النسبة المئوية     -
 معامل ألفاكرونباخ    -
  t.testقيمة ت     -
 معامل اإلرتباط.    -

 مناقشة النتائج: 2/1/
مناقشة نتائج الفرض األول: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي القياسين القبلي و -1
 عدي في محور االداري لصالح القياس البعدي لدى افراد العينة قيد البحثالب
 
 
 
 
 
 

 ( 8جدول  )
 داللة الفروق بين القياس القبلي والبعدي لدى مجموعة

 البحث في المحور االول الخاص باإلداري.
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 12699=0205مستوى معنوية قيمة ت الجدولية عند 
بين القياساين القبلاى 9.95( داللة الفروق االحصائية عند مستوى معنوية   9يتضح من جدول )  

وقااد تراوحاات قيمااة ت المحااور االول الخاااص باااإلداري والبعاادى لاادى مجموعااة البحااث فااى عبااارات 
يشااير الااى وجااود ( كااأعلي نساابة ممااا 0.000(كأقاال نساابةإلي.)     3.505المحسااوبة مااا بااين )  
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فروق دالة احصائيا بين القياسين لصالح القياس البعدى كما تراوحت قيمة نسب معدل التحسان ماا 
 % (110.119% الى 93.091بين )

 للتحقق من صحة الفرض االول الذى ينص على: 9/0/1/1
ري توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي القياسين القبلي و البعدي في المحور االدا 

 لصالح القياس البعدي لدى افراد العينة قيد البحث.
 تم مراجعة نتائج البحث و المرتبطة بالفرض االول و أظهرت ما يلى:

داللة الفروق االحصائية بين القياسين القبلي والبعدي أشارت النتائج إلى (  9يتضح من جدول )  
وقد تراوحت لصالح القياس البعدي البعد االول الخاص باإلداري لدى مجموعة البحث في عبارات 

( كأصغر قيمة 3.505قيمة داللة الفروق باستخدام ) ت( المحسوبة  إلجمالي المحور ما بين )
( كأكبر قيمة في متغير االداري و هي جميعها اعلى من قيمة )ت( الجدولية مما 0.000الى )

بعدي كما تراوحت قيمة نسب يشير الى وجود فروق دالة احصائيا بين القياسين لصالح القياس ال
% ( كأكبر نسبة و يرج  110.119% ( كأصغر نسبة الى )93.091معدل التحسن ما بين )

الباحث هذه الداللة  إلي برنامج تنمية القدرات االدارية المقترح الذى تم تطبيقه، و ما ركزت عليه 
أهداف النادي م  محاضرات البرنامج من ايضاح لمفهوم التخطيط و أنواعه و مدي مالئمة 

الخطط الموضوعة و كيفية التغلب علي معوقاته والتدريب علي وض  الخطط التنفيذية وان يتم 
مشاركة جمي  االعضاء في عملية التخطيط وان يستطي  اعضاء مجلس االدارة علي معوقات 

ي يتم الخطة بسهولة وان اهداف النادي تعكس ما يجب تحقيقه ويمكن قياسها وجمي  اهداف الناد
تحقيقها في ظل الظروف البيئية المحيطة وعلي مجلس االدارة رسم سياسات النادي بدقة ووضوح 
في ضوء السياسة العامة للوزارة  وال تكون الموارد المالية والبشرية من اهم معوقات التي تحول 

هيكل دون تنفيذ خطط النادي وان يكون لكل خطة داخل النادي برامج زمنية محددة وان يوجد 
تنظيمي لتحقيق خطط النادي ويتم توزي  اختصاصات اعضاء مجلس االدارة بكل نشاط والتزام كل 
ادارة فرعية بالمهام االدارية الخاصة بها حسب الهيكل التنظيمي ويجب ان يوجد دليل تنظيمي 

زيادة يوضح ما اسرفت علية عملية التنظيم من إيجابيات وسلبيات ويتم التغير في التنظيم عادة ل
فاعلية االداء التنظيمي ويكون التوجيه داخل النادي االرشاد والترغيب للجمي  لتنفيذ االعمال وان 
يكون االتصال الجيد باألخرين للتغلب علي مشكالت النادي واالستعانة بوسائل تكنولوجية حديثة 

بين النادي  مختلفة للتعرف علي المشكالت المتعلقة بالمستفيدين وان تكون اساليب االتصال
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والمستفيدين ناجحة ومحققة ألهدافها وتمت  اعضاء مجلس االدارة بالديمقراطية في مناقشة االمور 
المختلفة وان تتعرف علي متابعة سير العمل من خالل الخطة التنفيذية وان اعضاء مجلس االدارة 

جد قصور في العمليات في حاجة الي الدورات االدارية للتعرف االساليب الرقابة الحديثة واال يو 
الرقابية علي االدارات الفرعية ويجب متابعة االعمال من خالل تقارير علي كافة االعمال بالنادي 
ومناقشة هذه التقارير م  المسئولين ومعرفة ما فيها من إيجابيات وسلبيات ومعرفة استخدام  اكثر 

لدورات االدارية في فنون الرقابة من اسلوب من اساليب الرقابة علي اعمال النادي واالهتمام با
الحديثة واستخدام وسائل حديثة لمراقبة حسن سير الخطط التنفيذية الموضوعة ووض  خطط بديلة 

 لمعالجة السلبيات التي تظهر في الخطة الحالية في ضوء االمكانات المتاحة       .
ارة و في غياب أن التخطيط عنصر هام من عناصر االد م(1990عبدالحميد شرف )و يؤكد 

التخطيط ال تكتمل العملية االدارية حيث يغيب عنها أهم عناصرها ،اال وهو التخطيط ال التخطيط 
 يكسب االدارة كلها السرعة المحسوبة في تحقيق االهداف ، بتوجيه جمي  االعمال نحو الهدف.

(19:99) 
لبرنامج المقترح أدى الي كما يعزي الباحث ارتفاع معدل التغير في المتغير االداري إلى أن ا

ايضاح مفهوم التنظيم وأهميته ومفهوم السلوك التنظيمي الي جانب اهمية االلتزام بالهيكل 
التنظيمي وكيفية توزي  المهام باإلضافة الي تدعيم االفكار الخاصة بالنواحي التنظيمية والمهام 

مل وطرق تنظيم البطوالت االساسية في الوظيفة االدارية للنادي والسعي لكب الرضا عن الع
والمهرجانات. وكذلك شرح مفهوم القيادة والمهارات الواجب توافرها في القائد الرياضي الي جانب 
اساليب وانماط القيادة ، الي جانب التركيز علي الشرح الوافي لمفهوم وعناصر ومقاومات 

 مية. ومهارات االتصال االداري وكيفية التغلب علي معوقات االتصاالت الرس
 
 
 
 

 ( 9جدول  )
 داللة الفروق بين القياس القبلي والبعدى لدى مجموعة 

 بالمحور الفني   البحث فى المحور الثاني الخاص



   

 
   التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة  

 

 (    53  (   ( الرابعم(   ) الجزء  5252( شهر ) يونيو(  لعام )    52رقم المجلد )        
 
 

 

 39ن= 
فروق  القياس البعدى القياس القبلي العبارات   م

المتو
 سطات

الخطأ 
المعيار
ي 
للمتو
 سط

 
 قيمة ت

 

نسب 
معدل 
التحسن

% 

 ع± س ع± س

1 1 12.3
3 

32383 .2.37 
3278

. 
1233

7 
3213

3 
32333 

88289
. 

. . 12.3
3 

323.3 .2.37 
3283

8 
1233

3 
3213

9 
32133 

83279
1 

3 3 12.3
3 

32..1 .2333 
323.

1 
12.3

3 
3213

9 
8233. 

13323
33 

3 3 12.3
7 

32333 .2333 
3277

3 
1213

3 
3213

3 
32933 

89233
9 

. . 12.3
3 

32..1 .2333 
3273

. 
1213

3 
3213

7 
72.33 91.337 

3 3 1213
7 

32379 .2333 
3277

3 
12.3

3 
3217

1 
72..3 

13.27
38 

7 7 12.3
7 

32333 .2333 
3277

3 
1213

7 
3213

7 
72333 

9.239
8 

8 8 1213
3 

32333 .2333 
3277

3 
12.3

7 
321.

9 
72993 

11127
71 

9233 مجموع المحور 
7 

12338 
18283

7 
.2.7

3 
92.3

3 
32.1

1 
18231

9 
9.217

. 

 12699=0205ستوى معنوية قيمة ت الجدولية عند م
بااين القياسااين القبلااى 9.95( داللااة الفااروق االحصااائية عنااد مسااتوى معنويااة  0يتضااح ماان جاادول )

وقااد تراوحاات قيمااة ت  9999المحااور الثااانى الخاااص والبعاادى لاادى مجموعااة البحااث فااى عبااارات 
لقياسااين ( ممااا يشااير الااى وجااود فااروق دالااة احصااائيا بااين ا9.735الااى7.199المحسااوبة مااا بااين )

% الاااااى 93.001لصاااااالح القيااااااس البعااااادى كماااااا تراوحااااات قيماااااة نساااااب معااااادل التحسااااان ماااااا باااااين )
111.001) % 

 للتحقق من صحة الفرض الثاني الذى ينص على:  9/0/1/0
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي القياسين القبلي و البعدي في المحور الفني  

 نة قيد البحث.لصالح القياس البعدي لدى افراد العي
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 تم مراجعة نتائج البحث و المرتبطة بالفرض الثاني و أظهرت ما يلى:
داللة الفروق االحصائية بين القياسين القبلي والبعدي أشارت النتائج إلى ( 0يتضح من جدول )   

وقد تراوحت البعد الثاني الخاص بالفني لصالح القياس البعدي لدى مجموعة البحث في عبارات 
( كأصغر قيمة 7.199اللة الفروق باستخدام ) ت( المحسوبة  إلجمالي المحور ما بين )قيمة د
( كأكبر قيمة في متغير االداري و هي جميعها اعلى من قيمة )ت( الجدولية مما 9.735الى )

يشير الى وجود فروق دالة احصائيا بين القياسين لصالح القياس البعدي كما تراوحت قيمة نسب 
% ( كأكبر نسبة و يرج  111.001% ( كأصغر نسبة الى )93.001ما بين )معدل التحسن 

الباحث هذه الداللة  إلي برنامج تنمية القدرات االدارية المقترح الذى تم تطبيقه، و ما ركزت عليه 
محاضرات البرنامج من ايضاح كيفه ايجاد صعوبة في الحصول علي الجديد في العارف 

درة علي تذويد االخرين بالمعلومات والمعارف الفنية ايضا وكذلك والمعلومات الفنية ومدي الق
التعرف باستمرار علي اهم المتغيرات الفنية واهمية االنشغال بمهام اخري تجعل االعضاء في 
حاجة الي معرفة الجديد عن النواحي الفنية وضرورة االلمام بالنواحي القانونية والتنظيمية الخاصة 

فر النادي الوسائل المناسبة للتعرف علي كل ما هو جديد من نواحي بوظيفة كل عضو كما يو 
 فنية .

بانه من الضروري المام االداري  م(1999مني شفيق  )وتتفق نتائج المحور الفني م  ما ذكرته 
باللوائح والقوانين واالنظمة وتفهمه لألصول العلمية لإلدارة وقدرته علي المتابعة والتنسيق بين 

 يشرف عليها من النواحي الفنية. االعمال التي
علي انه يمكن  م(2003ابراهيم عبد المقصود وحسن الشافعي )وفي نفس السياق يتفق كل من 

تنمية المهارات الفنية عن طريق التدريب والتعليم المستمر فالمهارات الفنية تتطلب المعرفة 
 دود التخصص .المتخصصة في فرع من فروع العلم والقدرة علي االداء الجيد في ح

حيث اشار  م(2001صالح عبد القادر عتريس )كما اتفق نتائج هذا المحور م  نتيجة دراسة 
الي ضرورة ثقل اعضاء مجلس االدارة واالداريين بالنواحي الفنية الخاصة باللعبة لمعرفة كل ما 

ض الثاني هو جديد من خالل نشرات او دورات خاصة بهم . وبذلك يري الباحث انه قد تحقق الفر 
 للبحث.

 ( 10جدول  )
 داللة الفروق بين القياس القبلي والبعدى لدى مجموعة 



   

 
   التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة  

 

 (    52  (   ( الرابعم(   ) الجزء  5252( شهر ) يونيو(  لعام )    52رقم المجلد )        
 
 

 

 بالمحور المالي البحث فى المحور الثالث الخاص
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 12699=0205قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 
لقبلاى باين القياساين ا9.95( داللة الفاروق االحصاائية عناد مساتوى معنوياة  11يتضح من جدول )

وقااد تراوحاات قيمااة ت  9999المحااور الثالااث الخاااص والبعاادى لاادى مجموعااة البحااث فااى عبااارات 
( ممااا يشااير الااى وجااود فااروق دالااة احصااائيا بااين القياسااين 9.073الااى7.199المحسااوبة مااا بااين )

% الاااااى 00.590لصاااااالح القيااااااس البعااااادى كماااااا تراوحااااات قيماااااة نساااااب معااااادل التحسااااان ماااااا باااااين )
111.905) % 

 للتحقق من صحة الفرض الثالث الذى ينص على:  9/0/1/3
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي القياسين القبلي و البعدي في المحور المالي  

 لصالح القياس البعدي لدى افراد العينة قيد البحث.
 تم مراجعة نتائج البحث و المرتبطة بالفرض الثالث و أظهرت ما يلى:
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داللة الفروق االحصائية بين القياسين القبلي والبعدي ارت النتائج إلى أش يتضح من جدول )   (
وقد تراوحت البعد الثالث الخاص بالمالي لصالح القياس البعدي لدى مجموعة البحث في عبارات 

( كأصغر قيمة 7.199قيمة داللة الفروق باستخدام ) ت( المحسوبة  إلجمالي المحور ما بين )
ة في متغير االداري و هي جميعها اعلى من قيمة )ت( الجدولية مما ( كأكبر قيم9.073الى )

يشير الى وجود فروق دالة احصائيا بين القياسين لصالح القياس البعدي كما تراوحت قيمة نسب 
% ( كأكبر نسبة و يرج  111.905% ( كأصغر نسبة الى )00.590معدل التحسن ما بين )

ة القدرات االدارية المقترح الذى تم تطبيقه، و ما ركزت عليه الباحث هذه الداللة  إلي برنامج تنمي
محاضرات البرنامج من ايضاح كيفه ايجاد خطة واضحة لتوزي  الميزانية علي االنشطة المختلفة 
حسب اهمية النشاط وكذلك تخصيص ميزانية لشراء االدوات واألجهزة التي يحتاجها النادي 

متاحة ومدي المام االعضاء باللوائح المالية المنظمة للعمل وتناسب خطة النادي م  الميزانية ال
بالنادي وكيفية تسويق انشطة النادي وتعتبر احد الحلول للتغلب علي المشكالت المالية للنادي 
وكيفية توفير موارد ذاتية للنادي من خالل تنمية الموارد الذاتية للنادي عن طريق االستثمار 

تكون المعاير التحفيزية واضحة لجمي  المستفيدين بالنادي وعدم  بطريقة حق االنتفاع ويجب ان
وجود دورات ادارية لألعضاء الي عدم قدرة االعضاء علي تسوق االنشطة بنجاح ، بينما لديهم 

 الشعور بالحاجة الي التسوق الرياضي كأحد الوسائل الهامه في تنمية الموارد المالية للنادي.              
ان الموازنات  م(1993علي عبد المجيد عبدة   )المحور المالي م  ما ذكره  وتتفق نتائج

التقديرية تعد نوع من انواع اعداد الخطط او الخطط في صورة مالية او كمية ، فبعد تقسيم العمل 
الي أوجه النشاط او الوظائف التي يحتويها المشروع يصبح لكل وظيفة او مجال موضوع لميزانية 

لك موازنات تقديرية خاصة في االقسام ، ويتم تجمي  كافة الموازنات الوظيفية في تقديرية، وكذ
 (77: 71ميزانية موحدة او رئيسية.  )

 
الي ان تحديد الميزانيات هو تحديد   م(1996امين انور الخولي  )وفي نفس السياق يشير 

حيز العمل ، ولذلك فانه للوسائل الالزمة لتنفيذ االهداف المخططة واخراجها من حيز النظر الي 
 (09: 17يري ان التخطيط يستلزم تحديد العناصر البشرية ، كما يستلزم تحديد العناصر المالية.)

عن   م(2003سهام يونس واجالل حسن )كما اتفقت نتائج هذا المحور م   ما ذكرته كل من 
اط االنساني ، حيث اهمية التسوق في المجال الرياضي بان التسوق يعتبر من اقدم نواحي النش
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عرفة االنسان منذ ان عرف التجارة وظهرت حاجته الي مبادلة ما لدية من فائض من سل  
وخدمات يقوم بإنتاجها بسل  وخدمات اخري ، لدي منتجين آخرين ، تزيد عن حاجتهم ويكون هو 

 (  0: 35في حاجة اليها. )
ائف االدارية ألي منظمة ، حيث ان التسوق من اهم الوظ  م(1995دمحم فريد الصحن )ويشير 

تتمثل مقدراتها في انتاج السل  وتقديم الخدمات تكون محدودة، ما ام يصاحبها جهدا تسويقيا فعاال 
 ( 5: 90يساعد علي تحديد احتياجات المستهلك وزيادة المبيعات والربحية. )

ارات التي يجب ان ان مهارة التسوق تعتبر من اهم المه م(1996عبد الفتاح الشربيني )ويذكر 
تتوفر لدي المسئولين عن المؤسسات االدارية ، ويرج  ذلك الي طبيعة المسئوليات التي اصبحت 
ملقاة علي عاتق هذه الوظيفة والدور الحيوي الذي تلعبه عملية التسوق في تحقيق اهداف هذه 

 ( 5: 99المنظمات من حيث االستمرار والنمو. )
 

(  والذي 91) م(2006دمحم عبد العظيم محمود )ا م  توصيات كما اتفقت نتيجة المحور ايض
اوصي بضرورة اهتمام المؤسسات الرياضية بوض  خطط تسويقية طويلة االجل ، ضرورة انشاء 
ادارة مستقلة للتسوق داخل المؤسسات الرياضية تسمح بوجود تخطيط ورقابة تسويقية بطريقة 

المؤسسات الرياضية وتحديد السلطات والمسئوليات.  متكاملة ، االعتمام بالتوصيف الوظيفي داخل
 وبذلك يري الباحث انه قد تحقق الفرض الثالث للبحث.

 
 
 
 
 

 ( 11جدول  )
 داللة الفروق بين القياس القبلي والبعدى لدى مجموعة 

 بالمحور االبتكاري  البحث فى المحور الرابع الخاص
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 12699=0205قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 
باين القياساين القبلاى 9.95( داللة الفاروق االحصاائية عناد مساتوى معنوياة  10يتضح من جدول )

وقااد تراوحاات قيمااة ت  9999المحااور الراباا  الخاااص والبعاادى لاادى مجموعااة البحااث فااى عبااارات 
ممااا يشااير الااى وجااود فااروق دالااة احصااائيا بااين القياسااين  (9.077الااى7.309المحسااوبة مااا بااين )

% الاااااى 90.000لصاااااالح القيااااااس البعااااادى كماااااا تراوحااااات قيماااااة نساااااب معااااادل التحسااااان ماااااا باااااين )
111.905) % 

 
 االستخالصات والتوصيات  -
 إيجابيات بعد التخطيط:   5/2/1/1

 يستطي  تعديل خطة النادي غالبية  مجلس االدارة. -
 يجب تحقيقه ويمكن قياسهاأهداف النادي تعكس ما  -

سلبيات بعد التخطيط :   5/0/1/0  
 يعتمد االعضاء علي وض  الخطط قصيرة المدي للنادي. -
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 عدم مشاركة جمي  االعضاء في عملية التخطيط . -
 إيجابيات بعد التنظيم:    2/1/3/

 . يوجد هيكل تنظيمي يحقق خطط النادي وأهدافه -
 رعية للنادي لتحقيق االهداف.يتم التنظيم بين  جهود االدارات  الف -

 إيجابيات بعد الرقابة:  5/2/1/5
 يمكن لألعضاء التعرف علي اللجان المقصرة من خالل نتائج البطوالت .  -
 يقوم امين الصندوق والمدير المالي بتقييم الموقف المالي في نهاية كل شهر . -
 ة لهم .يلتزم كل االعضاء بالمهام اإلشراقية علي اللجان الفرعية الموكل -

 ايجابيات المحور الفني :   5/2/2/1
 يشارك االعضاء في االشراف علي االنشطة التي ينظمها النادي . -
 يستطي  االعضاء ادارة الوقت الخاص باألنشطة بشكل جيد .  -

 يستطي  بعض االعضاء تنفيذ االعمال االدارية بدقة ووضوح .
 المحور المالي:  5/2/3
 المالي:ايجابيات المحور  5/2/3/1 

 توجد خطة واضحة لتوزي  الميزانية علي االنشطة المختلفة . -
 يتم تخصيص ميزانية لشراء االدوات واالجهزة . -

 ايجابيات محور التأهيل : 2/5/1/
موافقة االعضاء علي اقتراح بان يكون حصول االعضاء علي دورات تدريبية ادارية كشرط للتقدم  -

 لمجلس االدارة .
االعمال األخرى يساعد االعضاء في اتقان وظيفته بالنادي .يناقش االعضاء الخبرات في ممارسة  -

 المشكالت التي تقابلهم م  المديرية والوزارة .
 : التوصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  4/

 في ضوء ما أظهرته نتائج البحث يتقدم الباحث بالتوصيات التالية:
نمية االدارية المقترح  لرف  مهارات اعضاء مجالس االدارة االندية االستعانة ببرنامج  الت  5/4/1

 بمحافظة الدقهلية.
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ضرورة استفادة وزارة الشباب والرياضة  من نتائج البحث ، لالسترشاد بها في ادارة   5/4/2
 االندية ،حتى يمكن االرتقاء بالنواحي االدارية.

 ( الفرعية داخل االندية.االهتمام بتفعيل دور اللجان ) االدارات   5/4/3
توعية االفراد الممثلين للجمعية العمودية بأهمية اختيار اعضاء مجلس ادارة االندية من   5/4/4

 خالل خبراتهم االدارية في المجال عامة وفي مجال االندية خاصة.
اعادة النظر في اختصاصات ومسئوليات االدارات الفرعية لألندية في ضوء المتغيرات   5/4/5

 والمعوقات االدارية التي تواجه االندية . 
استخدام المهام الوظيفية ألعضاء مجالس ادارات االندية كأداة لتقيم اداء االعضاء   5/4/6

 باألندية . 
 تعميم الهيكل التنظيمي  المتب  بالوزارة علي جمي   االندية .  5/4/0
ل اجهزة الكمبيوتر ) استخدام تدعيم االندية ببعض وسائل االتصال الحديثة من خال  5/4/8

شبكة االنترنت ( ويكون جمي  االندية مرتبطة بشبكة الوزارة ويتم نشر عليها جمي  االعالنات 
الخاصة بالنادي مثال االعالن عن االنتخابات لمجلس االدارة او االماكن الشاغرة به المزادات 

لنادي وجمي   قرارات مجلس االدارة والمناقصات التي يطرحها الناد ي وجمي  االعمال الخاصة با
الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية للشفافية في ضوء اللوائح والقوانين المعمول بها طبقا لقانون 

 . 0910( لسنة 01الرياضية رقم )
  -المراجع العربية :

 م. 1007إبراهيم السيد درويش :  اإلدارة العامة " دار النهضة العربية، القاهرة،  -1
ر عاشور  : إدارة النظم والمعلومات اإلدارية، دار العارف ، جامعة احمد صق -0

 م.  1001اإلسكندرية،   
 م.0913الدستور المصري :  لعام  -3
حسين رمزي كاظم : " الخطة القومية للتدريب اإلداري" مجلة التنمية اإلدارية ، الجهاز  -9

 م .1009، القاهرة ، 79المركزي للتنظيم واإلدارة، العدد 
هويي وآخرون : " إدارة الرياضة مبادئ وتطبيقات" ترجمة دار الفاروق ،  روسيل -5

 م .0919القاهرة، 
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عصام بدوي :    موسوعة التنظيم واإلدارة في التربية والبدنية الرياضية ، دار الفكر  -7
 م .0991العربي ، القاهرة، 

 م.0910(  لسنة 01قانون الرياضة    :    رقم ) -0
ألندية الرياضية :  ) الالئحة االسترشادية ( الصادرة من الئحة النظام األساسي ل -9

 م9/7/0910مجلس إدارة اللجنة االولمبية المصرية بجلسة 
محمود السيد :  دراسات متقدمة في  إدارة الموارد البشرية ، دار الوفاء لدنيا الطباعة  -0

 م .0911والنشر، اإلسكندرية ، 
اسة تحليله للوظائف والقرارات اإلدارية، تهامة مدني عبد القادر عالقي : " اإلدارة" ، در  -19

 م.  1000، جدة، 
 المراجع األجنبية:  

11- Carry – L cooper:”Developing social skills training :for the 
association of teachers of “Management” san Francisco.oxford. 1000. 

 
10- Fred luthans and mark martnko :”the practice of supervision and 

management Graw “ ; hill book co.,inc.1005. 
 

13- Jossey- bass inc:publishers, training and development in 
organizations,san Francisco,oxford, 0999. 

 
19- Http://www.islamtoday.net/ articles/ show _articles_ conten. 

Cfm?=099 catid=009artid=1317 
15-http://www.kettabonline.com/ttmara/index.php?option=com_content9 
Task=view&id=07&Itemid=93&PHPSESSID=005909e9591cfd5150150d7
c31 fd097   
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                                             17- Http://www.rezgar.com/ debat/ 
show.asp?aid=59900                 
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 ملخص البحث باللغة العربية
                                                               للرجال الوزن  لإلنقاص الكرايو باستخدام مقترح رياضي برنامج تأثير

 السيد الدكتور/حسين دري أباظة                                                   

 السيد الدكتور/ دمحم عوده خليل                                                                             

 الدكتورة/ أمل فكرى                                                                                

 الباحث: أحمد دمحم جالل                                                                         

 
                                                              للرجال الوزن  لإلنقاص الكرايو باستخدام مقترح رياضي برنامج تأثيريهدف البحث إلى التعرف 

ملالئمته لطبيعة وأهداف الدراسة حيث أجريت الدراسة على مجموعة  التجريبي جاملنه ينالباحث أستخدم

 04 من أعمارهم تتراوح الذين السن كبار البحث مجتمع يمثل اس )القبلي والبعدي(تجريبية واحدة بطريقة القي

 عددهم والبالغ ألاحمر الهالل جمعية بجوار ألامن مدرية بشارع بنها بمدينة املسنين بدار املقيمين من سنة 55: 

 ألاساسية العينة حجم وبلغ العمدية بالطريقة ألاساسية البحث عينة باختيار الباحثين قام وقد شخص 54

 ألاساسية للدراسة( أفراد 04) إلى تقسميهم وتم  سنة( 55:  04) بين ما أعمارهم تتراوح السن كبار من(  رجل 04)

   . البحث قيد لالختبارات العلمية املعامالت إلجراء وذلك الاستطالعية  للدراسة أفراد( 04)و

 
 وكانت التوصيات ما يلي : 

ن القدرات البدنية وأنقاص الوزن إلاستفادة من إجراءات الدراسة املقترح لتحسي  الاسترشاد بالبرنامج 5 

 والبرنامج املستخدم فى تصميم برامج أخرى 

زيادة الوعى لدى املجتمع بأهمية الرياضة والدور الايجابى الذى تلعبة الرياضة والكرايو فى تحسين  .0

 .الصحة العامة وإحتواء هؤالء الفئة فى املجتمع

 

 

 

 

 

 

                                                               للرجال الوزن  لإلنقاص الكرايو باستخدام مقترح رياضي برنامج تأثير
 السيد الدكتور/حسين دري أباظة                                                   

 السيد الدكتور/ دمحم عوده خليل                                                                             

 الدكتورة/ أمل فكرى                                                                                

 الباحث: أحمد دمحم جالل                                                                         
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 مقدمة البحث :

ولطبيعة هذه املرحلة  واهتمامان فئة كبار السن في املجتمع من الفئات التي تحتاج إلى رعاية  فيهمما الشك 

في حياة إلانسان فقد أولتها الشرائع السماوية أهمية خاصة وفي مقدمتها الشريعة إلاسالمية وهو ما يتجلى في 
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 (1)  (.32اْرَحْمُهَما ك

 ملحاولة توفير كافة سبل الراحة فى جميع ألاعمال التى يقوم بها فى حياته اليومية ومع 
ً
يسعى إلانسان دوما

معظم املهام اليومية التى كان  فيوما صاحبه من سهولة ورفاهية  التكنولوجيتسارع عجلة التطور ، أدى التقدم 

شملت هذا الجهاز بكافة  التيإلى ظهور العديد من ألامراض وإلاصابات  الحركينسان يعتمد فيها على جهازه إلا

 مكوناته العظمية والعضلية والعصبية .

توفرت خالل العقود القليلة املاضية تؤكد على العالقة  التيفهناك كم هائل من املعلومات العلمية 

نية والخمول من جهة والعديد من أمراض العصر من جهة أخرى ، كأمراض الوثيقة بين كل من اللياقة البد

ضغط الدم ، والسكر ، وهشاشة العظام ، وبعض من ألامراض السرطانية ، وانتشار  وارتفاعالقلب والشرايين ، 

 التيأو العادات الغذائية الخاطئة ، وانتشار السمنة بشكل كبير فى العديد من دول العالم سواء النا مية منها 

، مجتمعين أو منفصلين على حد سواء يؤثر على الصحة فالعالقة  البدنيوالنشاط  الغذائي  طور النمو فالنظام

 (01:  2عالقة تبادلية ، يتأثر كل منهما باألخر. )  هيوالبدانة  البدنيبين النشاط 

زاء الجسم املختلفة لذلك فإن تعتمد على التناسق بين أج التيويحتاج الانسان إلى إبراز جمالها ورشقاتها 

 بالنسبة للمجتمع 
ً
 حتميا

ً
( حيث يزداد 05ـ 22هذه املرحلة السنية ما بين ) فيممارسة التمرينات أصبح أمرا

إلى تلك املمارسة وذلك لتعرضها لزيادة الوزن بسبب زيادة تكوين ألانسجة الدهنية وترهل عضالت  احتياجها

 التياملرأة على إتباع العادات الصحية والقوامية السليمة  اعتيادعن طريق  البطن وألارداف . ويمكن تحقيق ذلك

 (0: . 0عامة والتمرينات بوجه خاص . )  الرياض يمن أبرزها ممارسة النشاط 

وقد وجد أن السمنة بين السيدات أعلى فى معدالتها مقارنة بالسمنة بين الرجال على مستوى العالم ، 

 مهما فى توزيع الدهون بمناطق الجسم املختلفة لدى  فالهرمونات ألانثوية تلعب
ً
، فاملعروف أن  لسيداتادورا

 (55: 5هرمون ألاستروجين الذى يفرز من قبال جسم املراء اكثر من الرجل بنسبه كبيره .) 

الدول الصناعية وهى  تتسبب فى أكثر من نصف عدد الوفيات فى والتنفس ي الدوريأن أمراض الجهاز 

وإلانتاج العام وتعتبر من ـ ألاسباب  الاقتصادتسبب الكثير من ـ لألفراد واملجتمعات ولها تأثير سلبى كبير على 

بل وأصابتهما ـ من ألامراض نتيجة ألسلوب الحياة الخاملة  والتنفس ي الدوريكفاءة الجهازين  انخفاضاملؤدية إلى 

عند ـ  والتنفس ي الدوريم وقد ـ الدراسات إلى أن نسبة الوفيات منم أمراض الجهاز وزيادة دهنيات الد البدانة، 

(.
ً
 تصل إلى ضعفين أو ثالثة أضعاف نسبتها عند ألاشخاص النشيطين بدنيا

ً
 (62: 6الخاملين بدنيا
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 للظروف الخاصة بالحياة العصرية فقد 
ً
 وأصبح عدد  انتشرتونظرا

ً
ألاندية الصحية بصورة كبيرا

 لألقبال املتزايد بهدف   مستمر تزايد فيألاندية ملمارسة الرياضة من أجل الصحة هذه دين على املترد
ً
، ونظرا

ية ذات التأثير على سلبيات قلة حثون بدراسة أفضل ألانشطة الرياضالوقاية الصحية فقد أهتم العلماء والبا

 erobic Training الهوائيأنشطة التدريب  الحركة وقد أوصت ـ من نتائج الدراسات وألابحاث العلمية إلى أهمية

 (566  : 1الذى يتم وجود ألاكسجين .)

 الكفاءةمباشر على أجهزة الجسم الحيوية ورفع  إيجابيأن أتساع نطاق ممارسة تلك التدريبات لها تأثير 

 
ً
 من القدرات واملهارات الخاصة وهى تساعد أيضا

ً
ــ  اكتساب فيالبدنية كما أنها ال تتطلب عاليا ــ القوام الجيد ـ

 (20ـ  20:  9شكل الجسم . ) 

كما أن قلة الحركة تعتبر حالة مرضية تؤدى إلى انخفاض مستوى الكفاءة الوظيفية لكثير من أعضاء 

 وأجهزة الجسم كفقدان املرونة .

ملنع البدانة ومعالجة حاالت البدانة املتوسطة لألشخاص ألاصحاء  ضروري  الرياض يوممارسة النشاط 

الكميات الزائدة من الدهن املختزن بالجسم ، وكذلك املساعدة  احتراقاملساعدة على  العوامليعتبر من أهم و 

 ( 001:  02سليم ) عضليهذا الدهن بنسيج  استبدلعلى 

  

 مشكلة البحث 

 ألن إلانسان وحدة 
ً
لها فإن مشكلة زيادة الوزن لها  الجوانب ويتأثر باقي فيتكاملة يؤثر كل جانب منه منظرا

 . والاجتماعيةإلانسان ، بل على الجوانب النفسية  في البدنيأثارها السلبية ليس فقط على الجانب 
ً
 أيضا

إلاصابة بالعديد من ألامراض مثل  احتمالالوزن نتيجة تراكم الدهن بالجسم تزيد من  فيو الزيادة 

: 00، مرض السكر . )  الكبديالدماغية ، أمراض الكلى ، التليف ضغط الدم ، الذبحة  ارتفاعأمراض القلب ، 

20 ) 

على سمنة العصر الحديث الناتجة عن الزيادة  Creeping obesity  الزاحفة البدانةويطلق لفظ 

 سنة وأكثر ( ومن أهم أسبابها :ـ  25التدريجية خالل سنوات الرجولة املبكرة ) 

 نتيجة   Besal Metabolic Rate لقاعديا الغذائيمعدل التمثيل  انخفاضـ  0
ً
 والذى يحدث تلقائيا

ً
تدريجيا

 فيما بين سن  02الوزن قدرها  فيالسن وقد يسبب وحدة زيادة  فيالتقدم 
ً
 سنة. 04ـ  25رطال

 مع تقدم السن .  2
ً
 بدنيا

ً
 ـ إلى معظم ألافراد يصبحون أقل نشاطا

على الكفاءة البدنية  إلايجابيزة وتأثيرها ألاجه هذه استخدامكما أشارت الدراسات إلى أهمية 

 والفسيولوجية للفرد .

 ملدة ثالث شهور يؤدى إلى  تدريبيوأن ممارسة برنامج 
ً
مقنن على الدراجة ألارجومترية ثالث مرات أسبوعيا

 (05:  02) نسبة الدهن ووزن الجسم  وانخفاض البدنيتحسن فى كفاءة الشغل 

والتخسيس وجد تردد العديد من ألاشخاص  الطبيعيمجال العالج  فيومن خالل خبرة الباحث وعمله 

 الدراسة . هذهالى أجرا  الباحث دعيوهذا ما  والكرش السمنةالذين يعانون من مشكلة 
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 هدف البحث :

جهاز الكرايو إلنقاص الوزن للرجال  باستخداميهدف البحث إلى التعرف على مدى تأثير برنامج رياض ي مقترح      

 من خالل التعرف على :

  لدى  مكونات الجسم–املحيطات –البدنية  )والكراديو على متغيرات  الرياض يتأثير استخدام البرنامج

 (.قيد البحث العينةمن  بالسمنةاملصابين 

 فروض البحث :

  القياسات (في   للمجموعة التجريبية والبعديتوجد فروق ذات داللة معنوية بين القياسين القبلي

  البعديلصالح القياس )البدنية

  في   للمجموعة التجريبية والبعديتوجد فروق ذات داللة معنوية بين القياسين القبلي

  البعديلصالح القياس (املحيطات)

  مكونات (في   للمجموعة التجريبية والبعديتوجد فروق ذات داللة معنوية بين القياسين القبلي

  البعديلصالح القياس )الجسم

 إجراءات البحث: 

 منهج البحث:

ملالئمته لطبيعة وأهداف الدراسة حيث أجريت الدراسة على مجموعة  التجريبي جاملنه ينالباحث أستخدم

 .  اس )القبلي والبعدي(تجريبية واحدة بطريقة القي

 مجتمع وعينة البحث :

سنة من املقيمين بدار املسنين بمدينة بنها  55:  04يمثل مجتمع البحث كبار السن الذين تتراوح أعمارهم من 

عينة  باختيار الباحثينشخص وقد قام  54بشارع مدرية ألامن بجوار جمعية الهالل ألاحمر والبالغ عددهم 

ما رجل ( من كبار السن تتراوح أعمارهم  04البحث ألاساسية بالطريقة العمدية وبلغ حجم العينة ألاساسية )

وذلك  الاستطالعية  ( أفراد للدراسة04أفراد( للدراسة ألاساسية و) 04وتم تقسميهم إلى )  ( سنة55:  04) نبي

 قيد البحث . لالختباراتإلجراء املعامالت العلمية 

 : ط اختيار الباحث لعينة البحثشرو 

 . رغبة أفراد العينة فى املشاركة فى إجراء التجربة والانتظام طوال فترة إجرائها 

 ( عام55:  24تتراواح أعمار افراد العينة )  . 

  التعرض الختبار الفحص الطبي بواسطة الطيب املختص وذلك للتاكد من حالتهم الصحية

 من الاشتراك في البرنامج املقترح من قبل الباحث  والتأكد من عدم وجود مايمنع

 . أن يكونوا غير خاضعين ألى برنامج أخر أثناء أجراء التجربة 

 : تجانس عينة البحث

القياسات –الوزن–الطول  –بإجراء التجانس لعينة البحث فى املتغيرات التالية : ) السن الباحثقام 

 ت الجسم ودهون الدم (مكونا –القياسات الانثروبومترية –البدنية 
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 (1جدول )

 تجانس عينة البحث في بعض املتغيرات ألاساسية قيد البحث 

 34ن=

 املتغيرات
 وحدة

 القياس
 الوسيط املتوسط

  الانحراف

 املعياري 
 معامل الالتواء

 49425 0950540 00 0299949 شهر السن

 -09490- 0920220 066 06591600 سنتيمتر الطول 

 49620 0919900 1595 1599160 كجم الوزن

مما يشير إلى تجانس  0±( أن معامل الالتواء لكل من العمر والطول والوزن أنحصر بين  0يتضح من جدول) 

 العينة قيد البحث.

 (3جدول )

 تجانس عينة البحث في القياسات البدنية

 34ن=

 املتغيرات
 وحدة

 القياس
 الوسيط املتوسط

  الانحراف

 املعياري 
 معامل الالتواء

 -011. 4921091 1 1.0560 كجم قوة قبضة

 49015 0902092 02 0295461 درجة مرونة العمود الفقرى 

 49201 4964051 2 699002 ثانية التحمل الدورى التنفس ى

التنفس ى ( أن معامل الالتواء لكل من قوة القبضة ومرونة العمود الفقرى والتحمل الدورى  2يتضح من جدول) 

 مما يشير إلى تجانس العينة قيد البحث. 0±أنحصر بين 

 (2جدول )

 تجانس عينة البحث في القياسات الانثروبومترية

 34ن=

 املتغيرات
 وحدة

 القياس
 الوسيط املتوسط

  الانحراف

 املعياري 
 معامل الالتواء

 49091 4929629 00 0499460 سم محيط الذراع اليمين

 0951 4904610 02 0292 سم محيط الذراع الشمال

 09609 0904526 001 00192490 سم محيط الصدر شهيق

 49210 4959409 000 00096101 سم محيط الصدر زفير

 -002. 4950001 049 04195220 سم محيط البطن

 49960 4951451 002 00290101 سم محيط الحوض

مما يشير إلى تجانس  0±الانثروبومترية أنحصر بين ( أن معامل الالتواء لكل من القياسات  0يتضح من جدول) 

 العينة قيد البحث.
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 (2جدول )

 تجانس عينة البحث في القياسات الجسمية

 34ن=

 املتغيرات
 وحدة

 القياس
 الوسيط املتوسط

  الانحراف

 املعياري 
 معامل الالتواء

 -426. 4924600 00 0094902 % نسبة الدهون بالجسم

 -020. 4909600 29 2196 % العلوى  بالطرف الدهون  نسبة

 49206 4950925 00 0092000 % السفلى بالطرف الدهون  نسبة

 -002. 4920000 00 0092461 لتر املاء نسبة

 -460. 4909002 0296101 0295012 كجم العضالت نسبة

 -296. 4902262 02 0691001 درجة الجسم كتلة مؤشر

مما يشير إلى تجانس  0±معامل الالتواء لكل من القياسات الجسمية أنحصر بين  ( أن 0يتضح من جدول) 

 العينة قيد البحث.

 وسائل جمع البيانات:

 ألادوات و ألاجهزة املستخدمة فى البحث :

  جهاز رستاميتر لقياس الوزن والطول(Rest Meter) ( 0مرفق )  . 

 ساعة إيقاف  (Stop Watch( مرفق )2 .) 

  اطواق  -صناديق خطو  -تراك العاب قوى 

 Figure finder flex ( 0لقياس مرونة العمود الفقرى مرفق) 

 ( 0الديناموميتر لقياس قوة القبضة مرفق) 

 ( 5شريط قياس مرفق) 

  جهازBeurer  ( 6الاملاني لقياس نسبة الدهون بالجسم مرفق) 

 ( 2جهاز الكرايو مرفق) 

 فى البحث :ثانيا : إلاستمارات املستخدمة 

 ( . 1:استمارة تسجيل البيانات الصحية والشخصية بكل فرد من العينة مرفق ) أوال

عدد مرات  –عدد الوحدات -:استطالع رأى السادة الخبراء فى البرنامج املقترح من حيث )مدة البرنامج  ثانيا

 (9نوعية التمرينات ( مرفق )  –الشدة املستخدمة  -التكرار

 ٪ من نسبة اتفاق أراء الخبراء . 24الباحثان بنسبة  و إرتض ى

 (04: استمارة استطالع رأى الخبراء لالختبارات البدنية املستخدمة فى البحث مرفق )ثالثا

 :  رابعا :بعض القياسات املستخدم فى البحث

 : متغيرات التكوين الجسمي
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نسبة  –نسبة املاء  -  الطرف السفلي  ة دهون نسب –نسبة دهون الطرف العلوي   –  ) نسبة الدهون العامة

ويعتكد هذا الجهاز   لقياس نسبة الدهون بالجسم(  الاملاني الصنع  Beurer( وذلك باستخدام جهاز )  العضالت

 على قياس مقاومة الجسم الكهربائية من خالل تمرير تيار كهربى صغير بالجسم .

 :  ()الانثروبومتريه  متغيرات املحيطات الجسمية

)وزن الجسم ، محيط الاكتاف ، محيط الصدر ، محيط العضد ، محيط البطن ، محيط الحوض ، محيط 

 الفخذ (

 املتغيرات البدنية 

 اوال:قياس التحمل :

ق مع  0متر على ان يتم الاحماء ملدة  05بقياس التحمل عن طريق تطبيق اختبار املش ى الحر ملسافة  الباحثقام 

 ( 02:  00)         مستخدم ساعة ايقاف .  ابتةمراعاة ان املسافة ث

 :القبضة ثانيا :قوة

 املختبر تقوم ثم ، مالمسته دون  الفخذ بجانب له الحاملة الديناموميتر الذراع القبض جهاز طريق عن وذلك

يستطيعها املختبر  قوة أقص ي ألخراج بشدة الجهاز علي - أداء يتم ، ثواني 0بالضغط

                                                                         (00  :00)                             

 :الفقرى  العمود ثالثا :مرونة

 املختبر جلوس طريق الفقري عن العمود لقياس مرونة Figure finder flex-testerجهاز  خالل من ذلك و

 كامال الركبتين مد علي الارض، جيدا املثبت للجهاز املقابل الوجه في بالقدمين تضغط بحيث مواجها للجهاز،

 مؤشر تعتبر املسافة إن حيث ، الصندوق  مستويات عبر اليد تمرير أصابع محاولة مع والثبات أماما الجذع ميل

 ) 50  :00 للمرونة . )

  

 خامسا :خطوات تصميم البرنامج باستخدام: 

قامة الباحث باالطالع على على بعض املراجع العلمية املتخصصة وموافع شبكة املعلومات الدولية وذلك بهدف 

 املقترح .  تصميم البرنامج

 تحديد الهدف من البرنامج: .0

  مرونة العمود الفقرى ( –التحمل  –تحسين القياسات البدنية ) قوة القبضة 

 محيط الحوض  –محيط البطن  –محيط الصدر -) محيط الذراع  تحسين القياسات الانثروبومترية

 محيط الفخدين( –

 كتلة  –مثل ) قيمة الدهون   تحسين بعض القياسات الجسماية والكولستيرول والدهون الثالثية

 مؤشر كتلة الجسم( –نسبة املاء  –العضالت 

 تحديد اسس البرنامج : .2

 أن يحقق البرنامج الهدف الذى وضعة من اجلة 

 مالءمة البرنامج لعينة البحث ومراعاة طبيعة املرحلة السنية 
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 قابلية البرنامج املقترح للتنفيذ وان يتميز باملرونة 

  مراعاة ان تكون نوعية التمرينات املستخدمة تتميز باالثارة وان تكون شيقة 

 مراعاة عوامل الامن والسالمة فى اختيار نوعية التمرينات . 

 (02مرفق )تحديد محتوى البرنامج  .0

باالطالع على املراجع والدراسات السابقة التى تناولت تصميم برامج تأهيلية لكبار السن وذلك الباحثان قامة 

 لتحسين بعض املتغيرات قيد الدراسة 

 (5جدول )

 التوزيع الزمنى للبرنامج وفقا الراء السادة الخبراء

 9ن=

 النسبة املئوية التوزيع الزمنى املحتوى  م

 %144 ثالثة شهور  مدة البرنامج 1

 %8888 اسبوع 13 عدد الاسابيع 3

 %8888 وحدات 2 عدد الوحدات التدريبية فى الاسبوع 2

 %8888 وحدة تدريبية 28 العدد الكلى للوحدات التدريبية فى البرنامج 2

 %7787 ق 04 – 24يبدء من  زمن الوحدة التدريبية 5

 %8888 ق 14 زمن الاحماء  0

 %8888 ق 5 زمن الختام  7

 %8888 % 75:  54من  الشدة املستخدمة فى البرنامج 8

 %8888 مجموعات 5 -3 عدد املجموعات 9

 %8888 مرة 34 – 8 عدد مرات التكرار من 14

 %144 الخميس -الاربعاء–الاثنين –السبت  ايام التمرين 11

   مساء 5الساعة  فترة تنفيذ البرنامج 13

 %7787 مرحلتين  عدد املراحل 12

 ترتيب أجزاء الوحدات التأهيليه 15

  تجهيز املكان 

  اعطاء نصائح وارشادات عن طريقه

 املش ي الصحيحه 

  الاحماء 

 الجزء الرئيس ي 

  التهدئه 

144% 

 0اسبوع وعدد الوحدات التدريبية  02( محتويات البرنامج حيث ان مدة البرنامج كان 5يتضح من جدول )

 الختام (  –الجزء الرئيس ى  –وحدات فى الاسبوع وتمة تقسيم الوحدة إلى ) الاحماء 

 : بالنسبة لتحديد شدة التمرينات
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للشدة املطلوبة أثناء اداء التمرينات والتى  تم تحديد املعدل الاقص ى لضربات القلب وتحديد النبض املقابل

 % من اقص ى معدل نبض لضربات القلب والتى تمة تحديدة بالشكل التإلى : 25- 54حددها الخبراء من 

 – 224سيكون اقص ى نبض لعينة البحث=  سنة وبالتإلى 64العمر واذا كانت متوسط سن عينة البحث  – 224

 نبضة ويمثل هذا الرقم املعدل الاقص ى لضربات القلب  064=  64

 نبضة فى الدقيقة  14=  044÷( 54× 064% =) 54وعند تحديد معدل القلب املستهدف عند 

 نبضة فى الدقيقة 134=144÷ (75× 104=) % 25وعند تحديد معدل القلب املستهدف عند 

 بتدريب عينة البحث على كيفية قياس النبض النفسهم  حثالبا قامة

 التنبية على عينة البحث عند الشعور باى الم ودوخة صداع ضرورة التوقف فورا

 الدراسة الاستطالعية :

 5على عينة قوامها  2401/ 5/0وحتى  2401/ 02/ 25بإجراء الدراسة الاستطالعية فى الفترة من  الباحثقامة 

 عينة البحث الاساسية وممثل ملجتمع البحث وهدفت الدراسة إلى : رجال من خارج

 تجربة بعض التمرينات املختارة ومدى مناسبتها لطبيعة املرحلة العمرية 

  اجراء املعامالت العلمية 

  

   Reliabilityاوال : ثبات إلاختبار 

املرونة ( املستخدمة فى البحث عن  –التحمل  –) قوة القبضة قام الباحث بإيجاد معامل الثبات إلختبار

( رجال من نفس املرحلة السنية وذلك من خالل إعادة تطبيق إلاختبارات  5طريق تطبيق تلك إلاختبارات على ) 

 على نفس العينة .

 ( 0جدول )

 معامل إلارتباط بين التطبيق ألاول والثاني لالختبارات البدنية 

 5ن= 

 إلاختبارات م
 التطبيق الثاني التطبيق ألاول 

 الصدق الذاتى قيمة ر
 ع± س ع± س

 .9244 *48805 4852773 782 4852773 780 قوة القبضة 0

 .985 48973* 1878885 23 1858112 2188 التحمل  2

 .901 48935* 4834503 0832 4832433 08182 اختبار املرونة 0

  

 48845=  2ودرجة حرية  4845مستوى معنوية قيمة ر الجدولية عند 

( أنه يوجد إرتباط تام بين التطبيقين ألاول والثاني حيث كانت قيمة معامل إلارتباط  6يتضح من جدول ) 

مما يدل  4945وجاءت قيمة ) ر( املحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية عند مستوى معنوية ) 0944:  48805 (بين

 .قيد البحث على ثبات إلاختبارات

 ثانيا : الصدق 
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الصدق الذاتى وهو أحد أنواع الصدق ويتم حسابة بأيجاد الجذر التربيعى ملعامل  الباحثانأستخدم 

 (524:00)                                                                 الثبات

 خطوات إجراء البحث:

 ببعض البيانات الشخصية والسن من واقع البطاقة الشخصيةإعداد وتوزيع الاستمارات التسجيل الخاصة 

إجراء الفحص الطبيى الشامل بواسطة الطبيب املختص ملعرفة مدى انطباق الشروط على عينة البحث 

 املختارة لتنفيذ تدريبات الكارديو

 :  التجربة ألاساسية

 : القياسات القبلية

دنية والقياسات الانثروبومتريىة ومؤشر كتلة الجسم فى الفترة تم أجراء القياسات القبلية الخاصة بالقدرات الب

 وذلك فى صالة اللياقة البدنية بكلية التربية الرياضية للبنين ببنها 0/2041/ 1حتى  2401/ 2/0من 

 5وحتى  2401/  0/ 05                            بتطبيق البرنامج املقترح فى الفترة من الباحث: قام  تطبيق البرنامج املقترح

وذلك لتوافر   وذلك بإستاد بنها الرياض ى وصالة اللياقة البدنية الخاصة بإستاد بنها الرياض ى 2401/ 0/0

 الادوات والاجهزة التى يحتاجها الباحث باإلضافة لقرب الاستاد من اماكن السكن الخاصة بعينة لبحث

 2401/  0/ 20                        حتى2401/ 0/  06ة من : تم أجراء القياسات البعدية فى الفتر  القياسات البعدية

 على ان يراعى الاتى :

 . أن تتم القياسات البعدية لجميع أفراد العينة بطريقة واحدة 

 . مراعاة التسلسل والترتيب إلجراءات القياس 

 . استخدام نفس أدوات القياس لجميع أفراد العينة 

 -نسبة التحسن  -معامل الالتواء  -الانحراف املعياري  -الوسيط  –املتوسط الحسابي :)  املعالجة الاحصائية

    ( t-Testاختبار )ت( 

 عرض ومناقشة النتائج: 

 عرض النتائج:

 

 

 

 

 

 

 (7جدول )

 في الاختبارات البدنية  الفروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية

 14ن=                                                                                         
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 املتغيرات م
الفرق بين  القياس البعدي القياس القبلي

 متوسطين
 قيمة ت

 ع± س ع± س

 -19549- 090040- 0945905 0492 4906206 295192 قوة قبضة 1

 -029024- 091- 4960206 0292 0942092 0290 مرونة العمود الفقرى  3

 -069220- 096529 4921110 592 4929950 691529 التحمل 2

 1823=9ودرجة حرية  4845قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 

والبعدي للمجموعة التجربية   ( انه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي 2يوضح جدول )

( وكانت قيمتها الجدولية أصغر من املحسوبة   البدنية حيث إنحصرت قيمة ت املحسوبة بين ) في إلاختبارات

 ( مما يدل على وجود فروق بين القياسين في الاختبارات .4945عند مستوى معنوية) 

 (8جدول )

 في املحيطات  الفروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية

 14ن=                                                                                         

 املتغيرات م
الفرق بين  القياس البعدي القياس القبلي

 متوسطين
 قيمة ت

 ع± س ع± س

 19016 090 0954555 0690 4921110 0491 محيط الذراع اليمين 1

 69021 292 0945049 05 4902060 0292 محيط الذراع الشمال 3

 -99101- 599- 495060 02096 0912121 00192 محيط الصدر شهيق 2

 19216 292 4956265 00090 4921110 00091 محيط الصدر زفي 2

 209662 0491000 0900020 9296662 4952245 04195 محيط البطن 5

 29116 299 0900040 04996 4952245 00295 محيط الحوض 0

 009160 990 0960900 2292 0902029 1696 الوزن 7

 1823=9ودرجة حرية  4845قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 

والبعدي للمجموعة التجربية   ( انه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي1يوضح جدول ) 

قيمة ت املحسوبة بين ) ( وكانت قيمتها الجدولية أصغر من املحسوبة عند مستوى  في املحيطات حيث إنحصرت

 ( مما يدل على وجود فروق ذات داللة أحصائية .4945معنوية) 

  

 

 

 

 

 (9جدول )

 في مكونات الجسم  الفروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية

 14ن=                                                                                         
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 املتغيرات م
الفرق بين  القياس البعدي القياس القبلي

 متوسطين
 قيمة ت

 ع± س ع± س

 099060* 590- 4920216 2599 4901045 0090 نسبة الدهون بالجسم 0

 9* 096- 090502 25 495060 2196 نسبة الدهون بالطرف العلوى  2

 009016* 090- 090445 2290 495060 0090 نسبة الدهون بالطرف السفلى 0

 049201* 090- 4956265 0499 4921110 0092 نسبة املاء 0

 -059052* 592 4990161 0292 4952245 0295 نسبة العضالت 5

 229915* 292- 4990210 29 4901045 0692 مؤشر كتلة الجسم 6

 1823=9ودرجة حرية  4845معنوية قيمة ت الجدولية عند مستوى 

والبعدي للمجموعة التجربية   ( انه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي9يوضح جدول ) 

في مكونات الجسم حيث إنحصرت قيمة ت املحسوبة بين ) ( وكانت قيمتها الجدولية أصغر من املحسوبة عند 

 ق ذات داللة أحصائية .( مما يدل على وجود فرو 4945مستوى معنوية) 

  

 مناقـشة النتـائج وتفسيرها :

في قياسات البحث )   4945توجد فروق دالة احصائيا عند مستوي معنوية  :  مناقش الفرض ألاول القائل

 البعدي ( للمتغيرات البدنية لصالح القياس البعدى . –القبلي

وجود فروق ذات داللة احصائية بين فى اختبارات قوة القبضة والتحمل واملرونة   )( ، حيث يتضح من جدولى

لصالح القياس البعدى حيث جاءت قيمة ت املحسوبة أكبر من الجدولية مما يؤكد على وجود فروق ذات داللة 

لب والاوعية ذلك إلى إستخدام البرنامج وطبيعة تلك التدريبات فى تحسين عمل الق الباحثأحصاية ويعزى 

 الدموية وذلك يساعد وصول ألاكسجين والغذاء بصورة أفضل ويعمل على رفع معدالت اللياقة البدنية .

)  KARIN NIEDERMANN (3412) وكارينDANIEL S. ROOKS,(3413)  (25 ) دانيلوتؤكد دراسة كال من 

فع كفاءة الجهاز الدورى وهذا بدورة على أهمية ممارسة الرياضة فى رفع الكفاءة القلبية لعضلة القلب ور ( 38

يعود بالنفع على باقى اجزاء الجسم وتحسين الحالة العامة ورفع معدالت اللياقة البدنية لالفراد الذين يمارسوا 

 مثل هذة التدريبات .

 .Benson, R) بينسون و كونيلي ( ودراسة 39) )3412Kevin McCormackمن كيفين) كما تؤكد دراسة كال 

and Connelly, D. (3411 (32 )  على أاهمية التدريبات وخصوصا املش ى والجرى فى الهواء الطلق يساعد على

 تحسن السعة الحيوية وتحسن القلب ويرفع معدالت القوة العضلية واملرونة للعضالت .

مجموعة توجد فروق ذات داللة معنوية بين القياسين القبلي والبعدى لل وبذلك يتحقق صحة الفرض القائل:

  في )القياسات البدنية(لصالح القياس البعدى  التجريبية

في   : توجد فروق ذات داللة معنوية بين القياسين القبلي والبعدى للمجموعة التجريبية مناقشة الفرض القائل

  )املحيطات(لصالح القياس البعدى
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  بين القياسات ألانثروبومترية( وجود فروق ذات داللة إحصائية 0( وشكل )1( ، )2حيث يتضح من جدولى )

لصالح القياس البعدى حيث جاءت قيمة ت املحسوبة أكبر من الجدولية مما يؤكد على وجود فروق ذات داللة 

ذلك إلى أستخدام الكرايو باالضافة للمارسة الرياضة وطبيعة تلك التدريبات فى  الباحثأحصاية ويعزى 

 الانثروبومترية .  املساعدة فى أنقاص الوزن وتحسين القياسات

( ، عبير عبد الرحمن شديد 7( )3442ثناء حسن عبد الرحمن ) وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة  

حيث أضهرت هذة  (11)  (3413( ، عايدة دمحم حسين )8( )3447( ، وسها عبد اللة السمالوى )13( ) 3442)

 في محيطات الجسم .  الدراسات أن أنخفاض وزن الجسم يؤدى إلى تغير ملحوظ

توجد فروق ذات داللة معنوية بين القياسين القبلي والبعدى للمجموعة  : وبذلك يتحقق صحة الفرد القائل

  في )املحيطات(لصالح القياس البعدى  التجريبية

توجد فروق ذات داللة معنوية بين القياسين القبلي والبعدى للمجموعة  : مناقش الفرض الثالث القائل

 في )مكونات الجسم(لصالح القياس البعدى   ريبيةالتج

( وجود فروق ذات داللة احصائية بين القياسات مكونات الجسم والدهون الثالثية 9حيث يتضح من جداول)

لصالح القياس البعدى حيث جاءت قيمة ت املحسوبة أكبر من الجدولية مما يؤكد على وجود فروق ذات داللة 

إلى إستخدام تدريبات والكرايو وطبيعة تلك التدريبات حيث أن ممارسة الرياضة أحصاية ويعزى الباحث ذلك 

وخصوصا تدريبات العمل الهوائى يساعد فى تحسين مكونات الجسم ويعمل على تنظيم الكوليسترول أنخفاض 

 الدهون الثالثية 

علي الجليكوجين والدهون  ( إن إستخدام نظام الطاقة الهوائية يعتمد6) م(3444بهاء الدين سالمه )كما يؤكد 

( املصدر املباشر للطاقة ATP)                  كمصادر غير مباشرة للطاقة واعادة بناء أدينوزين ثالثي الفوسفات 

فالتدريب الهوائي املقنن يساعد علي توازن تمثيل الدهون بالجسم عن طريق الخاليا العضلية أكثر مما يسمح 

 أو التخلص منه عن طريق الكبد بترسيبه في الخاليا الدهنية 

و أيضا نتيجة زيادة السعرات املستهلكة عن عدد السعرات املتناولة مما يؤدي إلي زيادة في حرق الدهون الالزمة 

 في الدهون الالزمة إلنتاج الطاقة الالزمة إلداء التمرين 

(ان النسيج الدهني للجسم يعتبر أحد املكونات الجسم ألاساسية 2) (3442أبو العال عبد الفتاح )كما يشير 

التي تشكل نسبة من وزن الجسم تختلف تبعا للسن والجنس ومدي الحركة والنشاط ونجد أن الدهن املخزون 

بالجسم يمثل مخزون الجسم من الطاقة ويوجد في ألانسجة الدهنية وصفة خاصة أسفل الجلد وحول 

 كالقلب والكليتين ويستخدم كمصدر للطاقة والحماية من الصدمات .ألاعضاء الرئيسية 

أن إستخدام الكرايو باإلضافة إلى ممارسة الرياضة ساعد ذلك فى إنخفاض الدهون الثالثية  الباحث كما يؤكد

 والكوليستر وتحسين مكونات الجسم وزيادة كتلة العضالت واملاء بالجسم .

(، ودراسة الكلية ألامريكية للطب الرياض ى 10()3442ابو الشوارب ) دمحم صالح ، دمحمحيث تؤكد دراسة 

(33()3444American College of Sports Medicine (  على أهمية استخدام الكرايو ملا لها من دور فعال فى
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وهذا لة دور فعال فى   تنظيم الدهون والتخلص من الكوليسترول وتساعد على أنخفاض نسبة الدهون بالجسم

 .  ن اللياقة القلبيةتحسي

: توجد فروق ذات داللة معنوية بين القياسين القبلي والبعدى للمجموعة  وبذلك يتحقق صحة الفرد القائل

 في )مكونات الجسم(لصالح القياس البعدى  التجريبية

 إلاستنتاجات والتوصيات : 

 استنتاجات البحث:

 إلى املعالجات إلاحصائية 
ً
في ضوء أهداف البحث ونتائجه وفي حدود عينة البحث وخصائصها واستنادا

علي على بعض إلاستجابات الهرمونية والاكتئاب لكبار السن  0واستخدام تدريبات الكارديو وتناول الاوميجا 

التوصل إلى الاستنتاجات  لباحثانل وإلامكانات املتاحة من أدوات مستخدمة وبعد عرض النتائج وتفسيرها أمكن

 ألاتية:

البعدية ( فى معدالت القوة العضلية –وجود فروق ذات دالة احصائية بين القياسات ) القبلية  .0

 واملرونة والتحمل لكبار السن لصالح القياس البعدى .

ترية لصالح البعدية ( فى القياسات الانثربوم–وجود فروق ذات دالة احصائية بين القياسات ) القبلية  .2

 القياس البعدى .

البعدية ( فى مكونات الجسم لصالح القياس –وجود فروق ذات دالة احصائية بين القياسات ) القبلية  .0

 البعدى

  

 التوصيات :

 فى ضوء أهداف البحث وتساؤالتة وما وأنتهت إلية املعالجة إلاحصائية يوص ى الباحث بالتإلى 

ن القدرات البدنية وأنقاص الوزن إلاستفادة من إجراءات الدراسة املقترح لتحسي  الاسترشاد بالبرنامج .2

 والبرنامج املستخدم فى تصميم برامج أخرى 

زيادة الوعى لدى املجتمع بأهمية الرياضة والدور الايجابى الذى تلعبة الرياضة والكرايو فى تحسين  .0

 الصحة العامة وإحتواء هؤالء الفئة فى املجتمع

 :   قائمة املراجع

 اوال : مراجع باللغة العربية

 القراءن الكريم .0

القاهرة،   فسيولوجيا التدريب والرياضة ، دار الفكر العربى ، الطبعة الاولى الفتاح:أبو العال عبد .2

 . م3442

 م .0991ة الرياض ى ، دار الفكر العربى ، القاهرة ، : بيولوجيا الرياضة وصح .0

 . م 3445:علم النفس الفسيولوجى ، مكتية الانجلو املصرية ، الطبعة العاشرة   احمـــد عـكــاشة  .0
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فعالية برنامج تمرينات هوائية على بعض املتغيرات البيوكميائية والكفاءة  :أمل سعيد محمود .5

وراة غير منشورة ظن كلية التربية الرياضية ، جامعة طنطا الوظيفية لكبار السن ، رسالة دكت

 م .3412،

 : فسيولوجيا الرياضة وألاداء البدنى ) الكتات الدم ( ،دار الفكر العربى ، القاهرة ،بهاء الدين سالمة .6

 .م3444

تأثير برنامج مقترح للتمرينات داخل وخارج الوسط املائى على بعض مكونات  ثناء حسن عبد الرحمن: .2
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 م. 3413الوظيفية لدى السيدات البدينات ، رسالة ماجستير، كلية التربية الرياضية ، جامعة طنطا، 
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هود البدني وبعض املتغيرات تأثير تناول مركز زیت السمك على املج دمحم صالح الدین، ودمحم ابو شوارب .06
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 ملخص البحث باللغة العربية
 لمعلمي المهنية الضغوط مواجهة ستراتيجياتإ

  الشرقية بمحافظة الرياضية التربية 
 

 مرسي دمحم أحمد/   الباحث

 
 الرياضية التربية لمعلمي المهنية الضغوط مواجهة إستراتيجيات معرفةى هدف البحث إلي

جراءاته بخطواته المسحي باإلستراتيجية الوصفي المنهج الباحث استخدام الشرقية بمحافظة  نظرا   وا 
 البدنية التربية معلمين علي البحث مجتمع يشتمل لهدفه وتحقيقا البحث هذا وطبيعة لمالءمته
 م8102/م8102 الدراسي للعام الشرقية بمحافظة والتعليم التربية بمديرية اإلعدادية للمرحلة
 التربية معلمين من العمدية بالطريقة البحث عينة باختيار الباحث وقام ، معلم( 365) وعددهم
 الدراسي للعام الشرقية بمحافظة والتعليم التربية بمديرية اإلعدادية للمرحلة البدنية
 من%( 38.23) بنسبة معلم( 822) عدد الكلية العينة أفراد إجمالي بلغ حيث م8102/م8102
 االستطالعية الدراسة ألجراء معلم( 32) عدد عشوائية بطرقة أستبعاد تم وقد ، البحث مجتمع
%( 8.12) بنسبة معلم( 01) عدد أستبعاد تم وقد ، الكلية العينة من%( 01.08) بنسبة عليهم
 تصبح وبذلك ، عليها اإلجابة دون  عبارات وتركهم بالتعليمات ألتزامهم لعدم الكلية العينة من
 . . الكلية العينة من%( 11.01) بنسبة معلم( 886) عدد األساسية الدراسة عينة
 : يلي ما التوصيات وكانت

 المهنيبببة الضبببغوط مواجهبببة اسبببتراتيجيات علبببي التعبببرف الرياضبببية التربيبببة معلمبببي علبببي يجببب  -0
 . المعلمين شخصية على نفسي أثر من لماله ضاغط موقف لكل منها واألفضل األنس  واختيار

 لمعلمببي تدريبيببة دورات عقببد والتعلببيم التربيببة بببوزار  التربببو   والتأهيببل ري التببد قسببم علببى يجبب  -8
 سبببتراتيجياتاإلو  االسبببتراتيجيات أسبببتخدامكيفيبببة  فبببي علميبببة بنشبببرات وتزويبببدهم الرياضبببية التربيبببة
 وعلببى التعليميببة العلميببة علببى إيجببابي أثببر مببن لمالببه وذلببك المهنيببة الضببغوط مببع للتكيببف الفعالببة
  . المعلمين نفسية
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 لمعلمي المهنية الضغوط مواجهة ستراتيجياتإ
  الشرقية بمحافظة الرياضية التربية 

 

 مرسي دمحم أحمد/   الباحث

 
  . مشكلة البحث

جتماعيببا كمببا أن العمببل يعتبببر العمببل شببكال  مببن أشببكال النشبباط البشببرو الببذو يلقببى قبببوال ا
يمثل شيئا ضروريا للفرد والحيا  ، ولبه أهميبة كببرو فبي إشبباف دوافبع الفبرد تجبا  نفسبه ، ذلبك ألن 
العمل في مجاالت األنشطة الرياضية على اخبتالف أنواعهببا يمثبل أهميبة عظيمبة الشبأن فبي حيبا  

،  شبعر بمبا فبي المجتمبع مبن مشباكلالفرد ، ويعتبر معلم التربية الرياضية رائدا  اجتماعيبا  ، ألنبه ي
 .ويعمل على أن يعد تالميذ  بحيث يستطيعون معالجة هذ  المشاكل وحلها 

 

نجبباز المعلببم للمهمببات والمسببئوليات  م(3002فااايم ماارا   ويشببير  إلببى أن مسببتوو أداء وا 
ول التي تقع على عاتقه يحبدد مسبتوو العمليبة التربويبة فبي المجتمبع إلبى حبد كبيبر فهبو المب ثر األ

على الطال  في الصف من منطلق أنه يقضى معهم معظم أوقاتهم المدرسبية وينمبى لبديهم القبدر  
علببى فهببم االتجاهببات اإلجتماعيببة والفكريببة المحيطببة بهببم ويحبباول جاهببدا  تنميببة رغببباتهم وميببولهم 

 (033:  2إلشباعهم قدر اإلمكان . )
 

معلم التربية الرياضية تعد من أن ظاهر  الضغوط المهنية ل (م3002 رئيفة رجب  وتشير
أكثر الظواهر خطور  لما لهبا مبن ـثببار سبلبية ، والمتمثلبة فبي اإلنهباك واإلحتبرا  النفسبي ، وهنباك 
العديبببد مبببن العوامبببل التبببي تببب د  إلبببي زيببباد  هبببذ  الضبببغوط وهبببي تكليبببف معلبببم التربيبببة الرياضبببية 

ضبببا  تبببدريا بعببب  الحصببب  بالمسبببئوليات والواجببببات الخارجبببة عبببن نطبببا  عملبببه األساسبببي ، وأي
اإلضافية التي ال توجد بجدول حصصبه األساسبي ، وعبدم الرضبا عبن الراتب  الشبهر  ، وضبعف 
اإلمكانات المادية ، وكثبر  أعبداد التالميبذ فبي الفصبل ، والتوجيبه الترببو  الرياضبي ، والعالقبة مبع 

هايبببة إلبببي قلبببة إدار  المدرسبببة والمدرسبببين ا،خبببرين ، وضبببعف فبببر  الترقبببي ، ممبببا يببب د  فبببي الن
الدافعيبببة وفقبببدان القبببدر  علبببي اإلبتكبببار واإلببببداف فبببي العمبببل والقيبببام بجميبببع الواجببببات بصبببور  ـليبببة 
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وفقبببدان اإلنبببدماد الوجبببداني وهبببذا يعتببببر م شبببرا  علبببي عبببدم هبببور حالبببة مبببن التشبببا م وا،مبببباال  وظ
علبببم التربيبببة التكيبببف لبببد  المعلمبببين والمعلمبببات ممبببا يببب د  لقلبببة كفببباءتهم ، ولكبببن عنبببدما يكبببون م

 الرياضية خالي من الضغوط المهنية فإن كل تفكير  يكون منصبا  علي العمل الذ  ي ديه .
(1  :86) 

الضبببغوط المهنيبببة بأنواعهبببا المختلفبببة لهبببا تأثيرهبببا أن  م(3002 حساااص مىااا ف  ويشبببير 
 إسببتراتيجياتولببذلك فببإن  ، السببلبي علببي الفببرد وذلببك فببي حالببة عببدم وجببود وسببيلة للتخفيببف منهببا

التعامل مع تلك الضغوط المهنية سواء الشبعورية التبي يبتحكم بهبا اإلنسبان ، أو الالشبعورية والتبي 
ال يستطيع اإلنسان التحكم فيها تهدف أساسا  إلي إحداث التبوازن ومحاولبة التخفيبف مبن شبد  تلبك 

يجاد حالة من اإلتزان  (811 : 8) . الضغوط وهي إستجابات يلجأ إليها الفرد سعيا  للراحة وا 
 

 المبدارا حيبث وجبد في رئيسية قضية المعلمين لدو المهني الضغط مواجهة أصبحت ولقد

لبه وكبذلك الحبال  يتعرضبون  البذين المعلمبين المهني له تبأثير شبديد لبدو والضيق والضغط الشد  أن
فبي الشبعور  واضبح بشبكل الضبغط يببرز الفبرد  المسبتوو  فعلبى بالنسبة للمدراا التي يعملون بهبا ،

المعديبة  والقبر  الحباد التبوتر مثبل أخبرو  أعرا  ذلك يتبع باالحترا  ، والشعور النوم وفقدان عياءباإل
تنبامي  فبي الضبغط زيباد  تبنعكا المهنبي المسبتوو  وعلى القل  دقات عدد وزياد  العضالت وانقبا 
 ا  . مبكر لغيا  المعلمين وعدم الرغبة في األداء وارتفاف في عدد الذين يتقاعدون السنو   المعدل

(08  :36) 
 المجاالت في خاصة بالضغوطات مليئة المعاصر  أن الحيا  م(3002سعي  التل  ويشير 

 التبي سبتراتيجياتواإل الطبر   فبي األفبراد المتعبدد  ، ويختلبف المشبكالت مبع التكيبف تسبتدعي التبي

 مفهبوم ويسبتخدم يتعرضبون لهبا، التبي الضباغطة واألحبداث النفسبية الضبغوط مبع بهبا يتعباملون 

النفسبية  الضبغوط مبع للتكيبف األفبراد يسبتخدمها التبي الطبر   إلبى باإلشبار  التكيبف اسبتراتيجيات
 المعلم حيا  في مهمة عملية ومشكالتها المهنية الحيا  مع فالتكيف لذا يواجهونها ، التي واالجتماعية

 سليمة . ةتربوي استراتيجيات باستخدام المشكالت هذ  مع للتعامل بفعالية العمل وعليه
 (3  :111) 
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 المدارا حيث وجد في رئيسية قضية المعلمين لدو المهني الضغط مواجهة أصبحت ولقد

له وكذلك الحال  يتعرضون  الذين المعلمين المهني له تأثير شديد لدو والضيق والضغط الشد  أن
في الشعور  واضح بشكل الضغط يبرز الفرد  المستوو  فعلى بالنسبة للمدراا التي يعملون بها ،

المعدية  والقر  الحاد التوتر مثل أخرو  أعرا  ذلك يتبع باالحترا  ، والشعور النوم وفقدان باإلعياء
تنامي  في الضغط زياد  تنعكا المهني المستوو  وعلى القل  دقات عدد وزياد  العضالت وانقبا 
 ا  . الذين يتقاعدون مبكر لغيا  المعلمين وعدم الرغبة في األداء وارتفاف في عدد السنو   المعدل

(2  :36) 
 الفبرد سبعي فبي تتمثبل التكيبف أن عمليبة م(3002حما   للاي ورضاا ل ا    ويشبير 

 نفسبه يجبد مبا كثيبرا   فبالفرد المحيطبة ببه ، البيئبة وظروف ومطال  وظروفه مطالبه بين للتوفيق الدائم

 مصبدر وهبذ  البيئبة الظبروف هبذ  تكبون  قبد ببل وحاجاتبه مطالببه كبل تشببع ال بيئبة في أو ظروف في

أنهبا  علبى التكيبف اسبتراتيجيات إلبى ينظبر مبن واالجتماعيبة هنباك النفسبية حاجاتبه إلشبباف إعاقبة
 مواقبف فبي باسبتمرار متطبور  اسبتراتيجيات ، والببع  علبي أنهبا عامبة شخصية وسمات استعدادات

 واألوضباف والجبنا العمبر تتضبمن التبي والديمغرافيبة الشخصبية تحبددها العوامبل معينبة ضبغوط

 الضاغطة المواقف تحديد في العوامل هذ  حيث تفيد السابقة والخبرات للفرد واالجتماعية االقتصادية

 ( 22:  5معها . ) التكيف لها واستراتيجيات حلول في إيجاد تساعد كما
 

 الكفايبات مبن الضباغطة المهنيبة المشبكالت مبع التعامبل فبي المعلمبين اسبتراتيجيات وتعبد

 المعلبم تمكبن الدراسبي للصبف الفعالبة اإلدار  أن سبيما ال الدراسبي ، الصبف الالزمبة إلدار  سبيةاألسا

 ببين واالنفعبالي االجتمباعي التوافبق تحقيبق فبي واإلسبهام مبن مشبكالت يعترضبه مبا كبل مواجهبة مبن

 (883 : 05كافة . ) المراحل في الدراسية الصفوف في التعليمية العملية عناصر جميع
 

يختلفبون المعلمبين فبإن ما تشهد  العمليبة التربويبة مبن تبوترات وضبغوط مهنيبة وفي ضوء 
 التببببي واألسببببتراتيجيات سببببتراتيجياتفببببي تعبببباملهم وطببببر  مببببواجهتهم لهببببذ  الضببببغوط مببببن خببببالل اإل

ذلبك أن مهنبة التعلبيم مهنبة شباقة لهبا متطلباتهبا وان نجبا   وكيفيبة إدراكهبم لهبذ  الضبغوط يتبعونها
التعليميبببة لبببن  تببببأداء المعلبببم لبببدور  فيهبببا ، وعليبببه فبببأن أ  مبببن الم سسبببا أو فشبببل العمليبببة منبببوط

تستطيع أن تقدم للمجتمع مخرجات متكاملة تغطي حاجة المجتمبع اال إذا كبان المعلمبون يعيشبون 
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أجبببواء االسبببتقرار النفسبببي واإلشبببباف لحاجببباتهم وقبببادرين علبببي أحبببداث التبببوازن فبببي الضبببغوط التبببي 
 (85:  6  واضحة علي شخصياتهم . )يتعرضون لها مما ي ثر بصور 

 

 مبن تعبد فهبي كثيبر  مهامبا   تتطلب  التبي المهبن مبن واحبد  تعد التعليم مهنةوير  الباحث أن 

 علبى تبنعكا كثيبر  سبلبية ـثار عليه يترت  مما للضغوط كثير  مصادر تحو   التي الضاغطة المهن

 باإلنهباك شبعور  إلبى يب د  المعلبم ىعلب خطبرا   تشكل النفسية الضغوط أن حيث للمعلم المهني األداء

والتبي تب ثر  المرضبية والصبور  بالكفايبة عملبه أداء علبى قدرتبه علبى يب ثر البذ  األمبر وهبو ، النفسي
 . سلبا  على أدائهم

 

 فببببي نقبببب  يوجببببد أنببببه إال ينعلببببى الببببرغم مببببن التحببببديات والضببببغوط التببببي تواجببببه المعلمببببو 
بهببدف المهنيبة  المشببكالت مبع التعامببل فبي لمبينالمع اسببتراتيجيات توضبح أو تحببدد التبي الدراسبات

التببببي تسبببباعدهم علببببي أداء مهنببببتهم التعلميببببة واألسببببتراتيجيات  سببببالي تزويببببدهم بمجموعببببة مببببن اإل
وابتكبببببار الطبببببر   اوتمكبببببنهم مبببببن مواجهبببببه هبببببذ  الضبببببغوط  فيجبببببدون الحلبببببول المناسببببببة لمواجهتهببببب

 الة بقدر المكان .المالئمة التي تسهل عملية التعلم وتجعلها فع ستراتيجياتواإل
 

 . ف البحثه 
 للمرحلبة البدنيبة التربيبة معلمبيل المهنيبة الضبغوط مواجهبة استراتيجيات أبعاد على التعرف

 . الشرقية بمحافظة اإلعدادية
 

 ض البحث .فر 
 اإلعداديبببة للمرحلببة البدنيببة التربيبببة لمعلمببي المهنيببة الضبببغوط مواجهببة اسببتراتيجيات أبعببباد هببي مببا

  ؟ الشرقية بمحافظة
 . البحثفي  المى لحات المستخ مة

 مواجهة الضغوط المهنية . إستراتيجيات -1
مجموعببة مببن السياسببات والمبببادء واإلجببراءات التببي يقببوم بهببا المعلمببون فببي التعامببل مببع 

 (31:  6). المشكالت التي يواجهونها في الحيا  الواقعية 
 

 الضغوط المهنية لمعلم التربية الرياضية . -3
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ا العوامبببل أو األسببببا  التبببي تببب د  إلبببي حبببدوث الضبببغوط علبببي معلبببم التربيبببة ويقصبببد بهببب
الرياضببببية وتلببببك األسبببببا  أو العوامببببل هببببي العوامببببل المرتبطببببة بالعمببببل مببببع التالميببببذ بالمدرسببببة ، 
دار   اإلمكانات المادية بالمدرسة ، الرات  الشهر  للمعلم ، التوجيه التربو  ، العالقبة ببين المعلبم وا 

 ( 121:  00القات مع المعلمين ا،خرين . )المدرسة ، الع
 

  ال راسات السابقة .
دراسببة عنوانهببا ض الضببغوط النفسببية  (8( م3013دمحم مقاا ا  وفاضاال لبااا    كببال  مببن أجببر   -1

تحديبببد  ، وذلبببك بهببدفواسببتراتيجيات مواجهتهببا لبببدو معلمببي نظببام الفصبببل بمملكببة البحببرين ض 
هببببببا معلمببببببي الفصببببببل وتحديببببببد أنببببببواف مظبببببباهر ومصببببببادر الضببببببغوط النفسببببببية التببببببي يتعببببببر  ل
استخدم المبنهج الوصبفي ، اشبتملت ،  االستراتيجيات التي يستخدمونها لمواجهة هذ  الضغوط

معلمببببا ومعلمببببة( ، حيببببث أشببببارت أهببببم النتببببائج أن معلمببببي نظببببام الفصببببل  016العينببببة علببببي )
أمبور يتعرضون لمصبادر متنوعبة مبن الضبغوط النفسبية أهمهبا هبي الضبغوط المتعلقبة بأوليباء 

التالميبببذ ، وتببببين أيضبببا أن معلمبببي نظبببام الفصبببل يسبببتخدمون اسبببتراتيجيات متنوعبببة لمواجهبببة 
  . الضغوط النفسية التي يتعرضون لها وأهمها االستراتيجيات المعرفية

 الضببببغوط مبببع التعامببببل إسبببتراتيجياتدراسبببة عنوانهببببا ض  (11( م3012  فهمااااي نااااا ر أجبببر   -2
التعببرف علببى  ، وذلببك بهببدفض  المتغيببرات ببببع  وعالقتهببا قطببر جامعببة طلبببة لببدو النفسببية
 فببي الطلبببة قبببل مببن اسببتخداما   النفسببية الضببغوط مببع التعامببل إسببتراتيجيات أكثببر علببى التعببرف
 والمعبببدل الدراسبببي المسبببتوو  ، الجبببنا)االعتببببار بعبببين التاليبببة المتغيبببرات بأخبببذ قطبببر، جامعبببة

 مبببببع التعامبببببل تراتيجياتإسببببب علبببببى المتغيببببرات هبببببذ  وأثبببببر( الجنسبببببية ، التخصببببب  ، التراكمببببي
( ، وطالبببة طالب  821اسبتخدم المبنهج الوصبفي ، اشبتملت العينبة علبي )،  النفسبية الضبغوط

 التفكيبر هبي الطلبة يستخدمها التي شيوعا   ستراتيجياتاإل أكثر إن -حيث أشارت أهم النتائج 
 فببببي ئيةإحصببببا داللببببة ذات فببببرو   وجببببود، و  االنفعببببالي والتنفببببيا هللا إلببببى واللجببببوء اإليجببببابي

 ذات فرو   يوجد ال، و  الجنا متغير إلى تعزو  الطلبة لدو الضغوط مع التعامل إستراتيجيات
 والكليبببة الجنسبببية متغيبببر إلبببى تعبببزو  الضبببغوط مبببع التعامبببل إسبببتراتيجيات فبببي إحصبببائية داللبببة

  . الدراسي والمستوو  التراكمي والمعدل
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الضبغط النفسبي لبدو طلببة  دراسبة عنوانهبا ض مصبادر (1( م3011أنتىار الىما     أجر   -3
التعببرف علببي  ، وذلببك بهببدفجامعببة العلببوم اإلسببالمية العالميببة واسببتراتيجيات التعامببل معهببا ض 

هبببدفت هبببذ  الدراسبببة إلبببى التعبببرف علبببى مصبببادر الضبببغط النفسبببي لبببدو طلببببة جامعبببة العلبببوم 
العينببة ، اشببتملت  الوصببفياسببتخدم المببنهج اإلسببالمية العالميببة واسببتراتيجيات التعامببل معهببا ، 

طالبا  وطالبة( ، حيث أشارت أهبم النتبائج إلبي أن طلببة جامعبة العلبوم اإلسبالمية  823علي )
العالميبببة يعبببانون مبببن الضبببغط النفسبببي بنببباء علبببى م شبببرات الدرجبببة الكليبببة لمقيببباا مصبببادر 

أن أكثر استراتيجيات للتعامل مع الضغوط كانت ضمن االستراتيجيات المعرفية ، و  الضغوط 
و  ذات داللببة إحصببائية فببي مسببتوو الضببغوط النفسببية التببي يتعببر  لهببا طلبببة  وجببود فببر ، و 

جامعبببة العلبببوم اإلسبببالمية العالميبببة تبعبببا  لمتغيبببر التخصببب  وذلبببك علبببى الدرجبببة الكليبببة علبببى 
ال توجبد فبرو  ذات داللبة ، و مقياا الضغوط النفسية وعلى البعبدين االجتمباعي واالقتصباد  

  . ة بين الذكور واإلناثإحصائية في مستوو الضغوط النفسي
 Sanaa Maged &Thaer dawoodوسااااناي مجياااا   ثااااائر  او    كببببال  مبببنأجبببر  -4

عالقببببببة االحتببببببرا  النفسببببببي ببببببببع  السببببببمات الشخصببببببية  دراسببببببة عنوانهببببببا ض (12( م3017 
ستراتيجياتو  التعبرف علبى  ، وذلبك بهبدفض  مواجهة المشكالت لدو معلمي التربية الرياضبية ا 

ترا  النفسي ببع  السمات الشخصبية )السبيطر  ، تحمبل المسب ولية التعرف علي عالقة االح
التعبرف و االتزان االنفعبالي ، االجتماعيبة( لبدو معلمبي التربيبة الرياضبية فبي محافظبة بغبداد  ،

مواجهبة المشبكالت لبدو معلمبي التربيبة الرياضبية  إسبتراتيجياتعلي عالقة االحتبرا  النفسبي ب
معلببم( ، حيببث  013الوصببفي ، اشببتملت العينببة علببي ) اسببتخدم المببنهجفببي محافظببة بغببداد ، 

أشببارت أهبببم النتببائج إلبببي وجبببود عالقببة إرتبببباط معنويببة سبببالبة لتحتبببرا  النفسببي مبببع  السبببمات 
وجببود عالقببة ، و الشخصببية )السببيطر  ، تحمببل المسبب ولية ، االتببزان االنفعببالي ، االجتماعيببة( 

سببتراتيجية التمبباا العببون  إرتببباط معنويببة سببالبة لتحتببرا  النفسببي مببع إسببتراتيجية المواجهببة وا 
ستراتيجية الضبط لدو معلمي التربية الرياضية  . وا 

التغلبب  علببى  دراسببة عنوانهببا ض (10( مDidier Laugaa  3018ضااي ير يجياا     أجببر  -5
التعببرف علببى  ، وذلببك بهببدفض  الضببغط المهنببي لببدو المعلمببين الفرنسببيين مببن الدرجببة األولببى
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اسبتخدم المبنهج الوصبفي ت التي يجدها المعلمون في مهنتهم ، استراتيجيات مواجهة الصعوبا
معلبببم( ، حيبببث أسبببفرت نتبببائج الدراسبببة عبببن أرببببع اسبببتراتيجيات  21، اشبببتملت العينبببة علبببي )

إسببتراتيجية التمركببز حببول  -إسببتراتيجية طلبب  الببدعم االجتمبباعي )لضببغوط النفسببية ا لمواجهببة
 ( .إستراتيجية األسترخاء -ارين الرياضية إستراتيجية التم -إستراتيجية التجن   -المشكلة 

 ايات البحث .إجر 
 منهج البحث .

جراءاتبببببه بخطواتبببببه المسبببببحي سبببببتراتيجيةباإل الوصبببببفي المبببببنهج الباحبببببث اسبببببتخدام  نظبببببرا   وا 
 . لهدفه وتحقيقا البحث هذا وطبيعة لمالءمته
 

 . لينة البحثمجتمع و 
 التربيبببة بمديريبببة اإلعداديبببة رحلبببةللم البدنيبببة التربيبببة معلمبببين علبببي البحبببث مجتمبببع يشبببتمل

 الباحببث قببامو  ، معلببم( 365) وعببددهم م8102/م8102 الدراسببي للعببام الشببرقية بمحافظببة والتعلببيم
 بمديريبببة اإلعداديبببة للمرحلبببة البدنيبببة التربيبببة معلمبببين مبببن العمديبببة بالطريقبببة البحبببث عينبببة باختيبببار
 العينببة أفببراد إجمببالي بلببغ حيببث م8102/م8102 الدراسببي للعببام الشببرقية بمحافظببة والتعلببيم التربيببة
 عشبوائية بطرقبة أسبتبعاد تم وقد ، البحث مجتمع من%( 38.23) بنسبة معلم( 822) عدد الكلية
 وقبد ، الكليبة العينبة مبن%( 01.08) بنسببة علبيهم االسبتطالعية الدراسبة ألجبراء معلبم( 32) عدد
 وتبركهم بالتعليمبات ألتبزامهم لعبدم الكليبة العينبة مبن%( 8.12) بنسببة معلبم( 01) عدد أستبعاد تم

 بنسببببة معلبببم( 886) عبببدد األساسبببية الدراسبببة عينبببة تصببببح وببببذلك ، عليهبببا اإلجاببببة دون  عببببارات
 . الكلية العينة من%( 11.01)

 

 . ال يانات جمع أ وات
 :المقا لة الشخىية  -1

العلبببوم بعمبببل المقابلبببة الشخصبببية لببببع  األسببباتذ  األكببباديميين فبببي مجبببال قبببببام الباحببببث 
مبوجهين ) ، وكبذلك مقابلبة بعب  الخببراء فبي مجبال التربيبة والتعلبيم واالجتماعيبةالتربوية والنفسية 

ممببا  اإلعداديببةوكببذلك بعبب  المعلمببين العبباملين فببي المببدارا ( ، معلببم خبيببر -مببوجهين أوائببل  -
الضبببغوط أهبببم مظببباهر و أفببباد الباحبببث فبببي تحديبببد الواقبببع الفعلبببي لوظيفبببة معلمبببي التربيبببة الرياضبببية 
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 . واالستراتيجيات المتبعة لمواجهة هذ  الضغوط ستراتيجياتواإلالنفسية ومصادرها 
  إل ا  الباحث( . مواجهة الضغوط المهنية إستراتيجياتمقيا   -3
 ىياغة أبعا  المقيا  . -أ

تناولبببت بنببباء  التبببيقبببام الباحبببث بعبببد االطبببالف علبببى المراجبببع العلميبببة والدراسبببات السبببابقة 
المتبعببة لمواجهببة هببذ  الضببغوط بتحديببد  سببتراتيجياتواإلغوط النفسببية واالسببتراتيجيات الضبب مقبباييا

مواجهببة الضببغوط المهنيببة لمعلمببي  إسببتراتيجياتمقيبباا لالمقترحببة األبعبباد المبدئيببة مجموعببة مببن 
 :كما يلي  واألبعادالتربية الرياضية للمرحلة اإلعدادية بمحافظة الشرقية 

 . وسائل الدفاف  إستراتيجية الثاني :          .  كالتحل المش إستراتيجية األول :
 . التمارين الرياضية إستراتيجية الرابع :            . الضبط الذاتي إستراتيجية الثالث :
 .والعزل األنسحا   إستراتيجية :السا     التدري  علي األسترخاء . إستراتيجية : الخام 
 . الدعم االجتماعي إستراتيجية : الثامص                     . الترفيه إستراتيجية : السابع
 . البعد الديني إستراتيجية : التاسعالبع  

 

 . لرض أبعا  المقيا  لل  السا ة الخ راي -ب
 إسبتراتيجياتتتضبمن األبعباد المقترحبة لمقيباا رأ  قام الباحث بإعبداد اسبتمار  اسبتطالف 

 .  لرياضية للمرحلة اإلعدادية بمحافظة الشرقيةمواجهة الضغوط المهنية لمعلمي التربية ا
 (1مرفق  

 إسبببتراتيجياتأبعببباد مقيببباا ،راء الخببببراء فبببي تحديبببد النسببببة المئويبببة ( يحبببدد 0وجبببدول )
 . مواجهة الضغوط المهنية لمعلمي التربية الرياضية للمرحلة اإلعدادية بمحافظة الشرقية
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 (1) جدول

 مواجهة الضغوط  إستراتيجياتأبعاد مقياس تحديد النسبة المئوية آلراء الخبراء في 

 المهنية لمعلمي التربية الرياضية للمرحلة اإلعدادية بمحافظة الشرقية

 مناسب  األبعا  المقترحة م
غير 

 مناسب

موافق على 

 الصياغة 

غير موافق 

 الصياغة  على

 - %011 - %011 حل المشكالت .ة إستراتيجي 1

 %01 %01 %01 %01 ع .وسائل الدفا إستراتيجية 2

3 
 

 - %011 %01 %01 الضبط الذاتي . إستراتيجية

4 
 

 - %011 - %011 التمارين الرياضية.  إستراتيجية

 التدريب علي األسترخاء .  إستراتيجية 5
 

01% 01% 011% - 

 %01 %01 %01 %01 األنسحاب والعزل .  إستراتيجية 6

 %01 %01 %01 %01 الترفيه .  إستراتيجية 7

 - %011 - %011 الدعم االجتماعي .  إستراتيجية 8

 %01 %01 %01 %01 البعد الديني .  إستراتيجية 9

مقيبباا لفببي تحديببد األبعبباد المقترحببة النسبببة المئويببة ،راء الخبببراء ( 0يتضببح مببن جببدول )
فظبببة مواجهبببة الضبببغوط المهنيبببة لمعلمبببي التربيبببة الرياضبببية للمرحلبببة اإلعداديبببة بمحا إسبببتراتيجيات
قببام الباحببث وفقببا  ، و %( فببأكثر 21المئويببة ) تهانسبببالتببي بلغببت األبعبباد ، حيببث تببم قبببول الشببرقية 

التعامببل  إسببتراتيجيةصبببح توسببائل الببدفاف ل إسببتراتيجيةالبعببد الثبباني ) ،راء الخبببراء بتعببديل صببياغه
بح صببببتاألنسببببحا  والعببببزل ل إسببببتراتيجيةالبعببببد السببببابع ) صببببياغه الفعببببال مببببع الضببببغوط( وتعببببديل

 ( أبعاد هي كالتالي : 2في ) أبعاد المقياا، وقد انحصرت السلوكي( األنسحا   إستراتيجية
 .  مع الضغوط التعامل الفعال إستراتيجية : الثاني          .  حل المشكالت إستراتيجية األول :
 . يةالتمارين الرياض إستراتيجية الرابع :          . الضبط الذاتي إستراتيجية الثالث :
 . األنسحا  السلوكي إستراتيجية : السا   التدري  علي األسترخاء . إستراتيجية : الخام 
 . الدعم االجتماعي إستراتيجية : السابعالبع  
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 ( 3. مرفق    مواجهة الضغوط المهنية إستراتيجياتتح ي  لبارات أبعا  مقيا   -ج
 حديببد األبعبباد المقترحببة لمقيبباافببي تقببام الباحببث فببي ضببوء نتببائج اسببتطالف رأ  الخبببراء 

، األبعاد مجموعة من العبارات األولية لكل بعد من مواجهة الضغوط المهنية بوضع  إستراتيجيات
 .م 5/08/8102م إلي 1/00/8102الفتر  من  خاللعلى الخبراء هذ  االستمارات  تم عر  وقد

 

ات أبعببببباد مقيببببباا النسببببببة المئويبببببة ،راء الخببببببراء فبببببي تحديبببببد عببببببار ( يوضبببببح 8وجبببببدول ) 
مواجهبببة الضبببغوط المهنيبببة لمعلمبببي التربيبببة الرياضبببية للمرحلبببة اإلعداديبببة بمحافظبببة  إسبببتراتيجيات

 . الشرقية
 

 (5) جدول

 مواجهة الضغوط إستراتيجياتأبعاد مقياس النسبة المئوية آلراء الخبراء في تحديد عبارات 

 حافظة الشرقيةالمهنية لمعلمي التربية الرياضية للمرحلة اإلعدادية بم 

 رقم العبارة
النسبة 
 المئوية

 رقم العبارة
النسبة 
 المئوية

 رقم العبارة
النسبة 
 المئوية

 رقم العبارة
النسبة 
 المئوية

 حل المشكالت إستراتيجيةالبعد األول : 

0 01% 0 01% 0 01% 0 011% 

0 01% 0 011% 0 01%   

 غوطالتعامل الفعال مع الض إستراتيجيةالبعد الثاني : 
0 01% 0 01% 0 01% 0 01% 

0 01% 0 011% 0 011% 0 011% 

 البعد الثالث : الضبط الذاتي
0 01% 0 011% 0 011% 0 011% 

0 01% 0 01% 0 01% 0 01% 

 البعد الرابع : التمارين الرياضية
0 011% 0 01% 0 011%   

0 011% 0 011% 0 01%   

 البعد الخامس : التدريب علي األسترخاء
0 01% 0 011% 0 01%   

0 011% 0 01%     

 البعد السادس : األنسحاب السلوكي
0 011% 0 01% 0 011% 0 01% 

0 01% 0 01% 0 01%   

 البعد السابع : الدعم االجتماعي

0 011% 0 011% 0 01%   
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0 01% 0 011% 0 011%   

ات المقترحبة ألبعباد مقيباا عببار ال( النسببة المئويبة ،راء الخببراء فبي 8يتضح مبن جبدول )
مواجهبببة الضبببغوط المهنيبببة لمعلمبببي التربيبببة الرياضبببية للمرحلبببة اإلعداديبببة بمحافظبببة  إسبببتراتيجيات

%( فببأكثر مببن مجمببوف 21المئويببة ) الباحببث العبببارات التببي بلغببت نسبببتها ارتضببيالشببرقية ، وقببد 
 .ا ،راء الساد  الخبراء وفق قام الباحث بإجراء بع  التعديالت علي بع  العبارات ا،راء ، كما

 

 إسببتراتيجياتمقيبباا التببي تببم أعبباد  صببياغتها بعببد عببر  العبببارات ( يوضببح 5وجببدول )
 . علي الخبراء المهنية الضغوط مواجهة

 

 (3جدول )

 التي تم أعادة صياغتها  وفقا آلراء السادة الخبراء عبارات ال

 البعد

رقم 

العبار

 ة

 بعد تعديل الصياغةت العبارا قبل تعديل الصياغةالعبارات 

 األول

0 
العلمتتف  تتف لتتل الم تت     ستتديادة ة أستتدم ا اإ

 عن ما أعانف من الضغط النفسف .
 ةسهل علف دغةةي أ اء مهم  معةن   أثناء المباياة .

0 
عنتتت ما أوا تتتة م تتت ل   تتتنننف امتتت  بعتتتةن ا عدبتتتاي 

 الب ائل الملدمل  لللل .
عدبتتتاي عنتتت ما أوا تتتة م تتت ل   تتتنننف امتتت  بعتتتةن ا 
 الللول الواقعة  لموا ه  المواقف الضاغط  .

0 
أطتتوي مهتتايادف  تتف لتتل الم تت    مستتدفة ا متتن 

  ةفة  موا ه  اآلميةن لها عن ما دعديضها . 
ألتتتاول دنمةتتت  قتتت يادف لدتتتل أو تتتة الم تتت ل  بث تتتة 
مستتتدفة ا متتتن  ةفةتتت  موا هتتت  اآلمتتتيةن لهتتتا عنتتت ما 

 دعديضها .

 الثانف

0 
ألتتتاول أن أبتتتيي متتتوقفف عنتتت ما ةتتتوا هنف موقتتتف  اغط ابيي موقفف .عن ما ةوا هنف موقف ض

 ضاغط .

0 
ألتتاول دتت  ي المواقتتف الم تتابه  الدتتف لتت ث   تتف  اسدي ع الماضف عن ما دوا هنف م  ل  مع  ة .

 الماضف عن ما دوا هنف م  ل  مع  ة .

0 
أدمتت  ال تتيايا  والمطتتوا  المناستتب   تتف األوقتتا  

 المناسب  .
ل تتتيايا  المناستتتتب   تتتف األوقتتتتا  ألتتتاول أدمتتتتا  ا

 المناسب  لموا ه  المواقف الضاغط  .

 الثالث
0 

أسةطي علف انفعا دف وم اعيي و  أ علها ددل ا 
  ف قيايادف . 

ألتتتاول الستتتةطية علتتتف انفعتتتا دف وم تتتاعيي و  
 أ علها ددل ا  ف   قيايادف .

0 
عنتت ما أدعتتيض للضتتغط النفستتف امتت  وقدتتا طتتوة  

 اي وم اعيي .  سدي اع أ  
عن ما أدعيض للضغط النفسف ام  الوق  المناست  

  سدي اع أ  اي وم اعيي . 

 0 المامس
عنتتت ما أعتتتانف متتتن الضتتتغط النفستتتف  تتت ننف أقتتتوا 

 با سديماء به وء والدنفس ببطء .
ألتتاول ا ستتديماء والدتتنفس بتتبطء وبهتت وء عنتت ما 

 أدعيض لموقف ضاغط .

 السا س
0 

أ ضل ا بدعا  عن م ان لت وث الموقتف الضتاغط  ف الضاغط .أغا ي م ان ل وث الموق
 أو الم  ل  لدف أ    يص  أميي لللها .

0 
أي تتتن  لتتتل الستتت ون  دتتتيا  طوةلتتت  عنتتت ما أ تتتون 

 مدوديا .
أ ة أمتتتاا أي موقتتتف ضتتتاغط  ألتتتاول الب تتتاء صتتتامدا

 أدعيض لة .
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0 
أ ضتتتل النتتتوا أو الب تتتاء بعةتتت اأ عتتتن الدلتتت ث متتتتع 

 األميةن .
ممالطت  األمتيةن أو الب تاء بعةت اأ عتن  أ ضل د ن 

 الدل ث مع األميةن عن ما أ ون مدودياأ . 

 0 السابع
أدلتت ث متتع عتتائلدف طالبتتا المستتاع ة عنتت   تتعويي 

 بالضغط النفسف .
أطل  المساع ة من عائلدف عن ما أدعيض لموقتف  

 ضاغط .

ا علي الخببراء العبارات التي تم أعاد  صياغتها بعد عر  المقيا( 5يتضح من جدول )
عببارات( ، وفبي البعبد الثباني  5حيث بلغ عدد العبارات التي تم أعباد  صبياغتها فبي البعبد األول )

عببببارات( ، وفبببي البعبببد الثالبببث )عببببارتين( ، وفبببي البعبببد الخببباما )عببببار  واحبببد ( ، وفبببي البعبببد  5)
لعبارات التي تم أعاد  السادا )ثالث عبارات( ، وفي البعد السابع )عبار  واحد ( وبذلك بلغ عدد ا

 صياغتها في المقياا ثالثة عشر عبار  .
 

 مواجهة الضغوط المهنية لمعلمي التربية  إستراتيجياتمقيا   أبعا الىورة النهائية لعبارات  - 
 (2. مرفق   الرياضية للمرحلة اإلل ا ية بمحافظة الشرقية

 عبار  موزعة كالتالي : ون ثمانية وثالث( 52في صورته النهائية علي ) المقيااأستقر 
 .  ات( ستة عبار 6عدد ) : حل المشكالت إستراتيجية -
 . ( ستة عبارات6عدد ) : التعامل الفعال مع الضغوط إستراتيجية -
 . ( ستة عبارات6عدد ) : الضبط الذاتي إستراتيجية -
 .خمسة عبارات ( 3عدد ) : التماريص الرياضية إستراتيجية -
 .أربعة عبارات ( 1عدد ) :ريب للي األسترخاي الت  إستراتيجية -
 .خمسة عبارات ( 3عدد ) : األنسحاب السلوكي إستراتيجية -
 ( ستة عبارات .6عدد ) : ال لم ايجتمالي إستراتيجية -
 

مواجهااة الضااغوط المهنيااة لمعلمااي التربيااة الرياضااية للمرحلااة  إسااتراتيجيات ريقااة تىااحيي مقيااا   -هااا 
 .  الشرقية اإلل ا ية بمحافظة

قام الباحث بوضع ميزان تقدير  ثالثي لتصحيح المقياا طبقا  ،راء الساد  الخبراء ، وقد 
 تم تصحيح العبارات كالتالي :
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 أوافق -
 الي حد ما -
 ال أوافق -

 ( ثالث درجات .  5ويقدر لها ) 
 ( درجتان .  8ويقدر لها ) 
 ( درجة واحد  .  0ويقدر لها ) 

 

 . ست الليةال راسة اي -و 
مواجهببببة الضببببغوط المهنيببببة لمعلمببببي التربيببببة  إسببببتراتيجياتبتطبيببببق مقيبببباا قببببام الباحببببث 

( معلم وذلبك فبي 32علي عينة استطالعية قوامها )الرياضية للمرحلة اإلعدادية بمحافظة الشرقية 
م وقد تم اختيارهم بطريقة عشبوائية مبن عينبة البحبث 03/1/8102م إلي 81/5/8102الفتر  من 

 لية ، وذلك بهدف ما يلي :الك
 الثبات( . -إجراء المعامالت العلمية للمقياا )الصد   -

 في االستجابة على المقياا .العينة االستطالعية تحديد الزمن الذو تستغرقه  -

 . المقيااوالتعرف علي الصعوبات المحتمل ظهورها أثناء تطبيق المقياا وضو  تعليمات  -
 

 .المقيا  ى ق  -1
 تساق ال اخلي .ى ق اي  -

 والدرجة  المقياااالرتباط بين درجة كل عبار  من عبارات  تقام الباحث بحسا  قيم معامال
(  1وجبببدول ) ،بتطبيقبببه علبببي عينبببة الدراسبببة االسبببتطالعية وذلبببك البببذ  تنتمبببي إليبببه  للبعبببدالكليبببة 

 . وضح ذلكي
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 (4جدول )

  مواجهة ستراتيجياتإ مقياسمعامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات 

  بمحافظة اإلعدادية للمرحلة الرياضية التربية لمعلمي الضغوط المهنية 

 والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه الشرقية
 

 بعالمحور السا المحور السادس المحور الخامس المحور الرابع المحور الثالث المحور الثاني المحور األول

 رقم

 العبارة

قيمة 

 "ر"

 رقم

 العبارة

قيمة 

 "ر"

 رقم

 العبارة

قيمة 

 "ر"

 رقم

 العبارة

قيمة 

 "ر"

 رقم

 العبارة

قيمة 

 "ر"

 رقم

 العبارة

قيمة 

 "ر"

 رقم

 العبارة

قيمة 

 "ر"

1 
1700
0 

1 
1700
0 

1 
1700
0 

1 
1700
0 

1 
1700
1 

1 
1700
0 

1 
1700
0 

5 
1700
1 

5 
1700
0 

5 
1701
0 

5 
1700
0 

5 
1700
0 

5 
1700
1 

5 
1700
0 

3 
1700
0 

3 
1700
0 

3 
1700
0 

3 
1700
0 

3 
1700
0 

3 
1700
0 

3 
1700
0 

4 
1700
0 

4 
1700
0 

4 
1700
0 

4 
1700
0 

4 
1700
0 

4 
1700
1 

4 
1700
0 

2 
1701
0 

2 
1700
0 

2 
1700
0 

2 
1700
0 

  2 
1700
0 

2 
1700
0 

6 
1700
0 

6 
1700
0 

6 
1700
0 

      6 
1700
0 

   0265.=  0.5.مستوى و 55درجة حرية عند  ةالجدوليقيمة "ر" 

والدرجة  المقياا( معامالت االرتباط بين درجة كل عبار  من عبارات 1) يتضح من جدول 
الكليببة للمحببور الببذو تنتمببي إليببه ، ويتضببح أن جميببع قببيم معببامالت االرتببباط دالببة إحصببائيا عنببد 

 . مقياااللمحاور  الداخلي االتسا  صد  إلى يشير مما،  1.13مستوو معنوية 
 

 .المقيا   ثبات -
عببن طريببق إيجبباد لحسببا  ثبببات المقيبباا طريقببة التجزئببة النصببفية قببام الباحببث باسببتخدام 

، حيبببث تبببم تطبيبببق  المقيببباا ألبعببباد معبببامالت االرتبببباط ببببين العببببارات الفرديبببة والعببببارات الزوجيبببة
 .ذلك ( يوضح 3، جدول ) االستطالعيةعلي عينة البحث  المقياا

 

 

 

 

 

 

 27=  ن
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 (2جدول )                                          

ألبعادالعبارات الفردية والعبارات الزوجية  معامالت االرتباط بين           
مواجهة الضغوط المهنية لمعلمي التربية  إستراتيجياتمقياس    

  الرياضية للمرحلة اإلعدادية بمحافظة الشرقية

   0265.=  0.5.مستوى و 55رجة حرية دعند  ةالجدوليقيمة "ر" 

ببببين العببببارات الفرديبببة والعببببارات  تراوحبببت( أن معبببامالت األرتبببباط 3يتضبببح مبببن جبببدول ) 
مواجهببة الضببغوط المهنيببة لمعلمببي التربيببة الرياضببية للمرحلببة  إسببتراتيجياتالزوجيببة ألبعبباد مقيبباا 

باط دالة إحصبائيا عنبد مسبتوو اإلعدادية بمحافظة الشرقية ، ويتضح أن جميع قيم معامالت االرت
 . المقياا، مما يشير إلى ثبات  1.13معنوية 

 

 التطبيق النهائي للمقياس .

بعد االنتهاء من إجراء الدراسة االستطالعية والتأكد من صد  وثبات أدا  البحث وأصبحت    
علمبببي مواجهبببة الضبببغوط المهنيبببة لم إسبببتراتيجياتمقيببباا جببباهز  للتطبيبببق ، قبببام الباحبببث بتطبيبببق 

م إلبببببي 82/2/8102فبببببي الفتبببببر  مبببببن التربيبببببة الرياضبببببية للمرحلبببببة اإلعداديبببببة بمحافظبببببة الشبببببرقية 
مبببن خبببالل  توزيبببع األسبببتماراتل  م ، حيبببث أجبببر  الباحبببث زيبببارات ميدانيبببة مسبببتمر 86/08/8102

دقيقببة بعببد  81الببي  03تراوحببت جلسببات التطبيببق مببن و المسبباعدين علببي أفببراد العينببة واسببتردادها 
مراجعبة وتبم يمات علي أفراد العينة مع مراعا  توافر عدد كاف مبن األقبالم واالسبتمارات قراء  التعل

 البيانات المسترد  وتدقيقها تمهيدا  إلدخالها علي الحاس  األلي .
 

 . المعالجات اإلحصائية

 األبعاد م
 معامل  العبارات الزوجية العبارات الفردية

 االرتباط
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 17010 07000 07000 07000 07000 حل المشكالت إستراتيجية 0

 17000 07000 07000 07001 07000 التعامل الفعال مع الضغوط  إستراتيجية 0

 17000 07000 07000 07000 07000 الضبط الذاتي إستراتيجية 0

 17000 07000 07000 07000 07000 التمارين الرياضية  إستراتيجية 0

 17000 07000 07010 07000 07000 التدريب علي األسترخاء   إستراتيجية 0

 17000 07000 071000 07100 07000 األنسحاب السلوكي  إستراتيجية 0

 17000 07010 07100 07100 07000 الدعم األجتماعي إستراتيجية 0

 27ن =   
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 . االنحراف المعياري . المتوسط الحسابي

 ".2ق "كااختبار داللة الفرو . معامل االرتباط البسيط )بيرسون(

  النسبة المئوية .
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 .عرض النتائج ومناقشتها 

 . النتائج عرض:  أوال

   ."  مواجهة الضغوط المهنية لمعلمي التربية الرياضية للمرحلة اإلعدادية بمحافظة الشرقية ؟ إستراتيجياتما هي أبعاد " بالتساؤل عرض النتائج الخاصة 

 (6جدول )

  5وزن النسبي واألهمية النسبية ومربع كاوالنسب المئوية والالتكرارات 

 حل المشكالت( إستراتيجيةبالنسبة لعبارات ) آلراء العينة

 العبارات م
الوزن  موافق غير حد ما  إلي موافق

 النسبي
األهمية 
 النسبية 

 2قيمة كا
 النسبة  التكرار النسبة  التكرار النسبة التكرار

 007000 007000 000 017000 00 007000 00 007000 000 .  دما أتعرض لموقف ضاغطأستطيع التفكير بطريقة علمية عن 0

0 
عندما أواجه  مشهكلة فهينني اخهي بعهيت االعتبهار الحلهوع الواقعيهة لمواجههة 

 . المواقف الضاغطة
001 007000 00 017100 00 007000 000 007000 007000 

 007000 007010 000 007000 00 007000 00 007000 000 المتوقعة .كير في النتائج مشكلة الجي إلى التف يعندما تواجهن 0

 007100 007000 010 007000 00 007000 00 007001 010 . جمع معلومات عت المشكلة التي تواجهنيأ 0

0 
حتى أوجه  المشهكلة بهقه  مسهتفيدا مهت كيفيهة مواجههة  قدراتيأحاوع تنمية 

 . ضهماآلخريت لها عندما تعتر
000 007000 00 007000 00 007000 000 007010 007000 

6 
أفكر بجدية وعمق في الخطهوات التهي يجهت أتباعهها ب هوري علميهة لحهل 

 . المشكلة
010 007000 00 007000 00 007000 010 007000 007001 

  00700 0000 ال ي   ال لة  للبع 

 5055( = 0.5.)لة ومستوي دال( 2) الحرجة عند درجات حرية 2قيمة كا

 21ن = 
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لصبالح االسبتجابة ض  حبل المشبكالت إسبتراتيجيةفبي جميبع عببارات ض السبتجابات أفبراد عينبة البحبث وجود فرو  ذات داللبة إحصبائية ( 6من جدول )يتضح  
كمببا تراوحببت النسبببة المئويببة ، ( 33.632:  02.521المحسببوبة بببين ) 8تراوحببت قيمببة كبباحيببث ( ، 1.13، وجميعهببا دالببة إحصببائية عنببد مسببتو  داللببة ) االعلببى

%( ، وتراوحبت 58.215% : 85.130%( ، وتراوحبت النسببة المئويبة لالسبتجابة ببب )إلبي حبد مبا( مبا ببين )36.652% : 13.323لالستجابة بب )موافق( ما بين )
%( 22.815:  %21.650) مبا ببين عينة البحث ،راء األهمية النسبية %( ، كما تراوحت80.620% : 02.321ما بين ) موافق( النسبة المئوية لالستجابة بب )غير

. 
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 (7جدول )
  5والنسب المئوية والوزن النسبي واألهمية النسبية ومربع كاالتكرارات 

 التعامل الفعال مع الضغوط( إستراتيجيةبالنسبة لعبارات ) آلراء العينة

 العبارات م
الوزن  موافق غير حد ما  إلي موافق

 النسبي
األهمية 

 بية النس
 2قيمة كا

 النسبة  التكرار النسبة  التكرار النسبة التكرار

 007000 007000 010 007000 00 017000 00 007000 010 .عندما يواجهني موقف ضاغط أحاوع أن أبرر موقفي 0

0 
أحهههاوع تهههيكر المواقهههف المشهههابهة التهههي حهههد   فهههي الماضهههي عنهههدما 

 . تواجهني مشكلة معقدي
000 007001 00 007000 00 007100 000 007000 017000 

 007000 007000 000 007110 00 007000 00 007001 000  عندما أكون في موقف ضاغط أتخيل موقفا أكهر أمنا . 0

 007000 007010 000 007000 00 007000 01 017000 000 . أركز على الجانت اإليجابي للمشكلة لكى اتكيف معها 0

0 
قرارات المناسبة في األوقات المناسبة لمواجهة المواقف أحاوع أتخاذ ال

 . الضاغطة
010 007010 00 007000 00 007000 010 007100 007000 

 007000 007000 000 007110 00 007000 00 007001 000 . أتمتع ب بر كبيرو ال أترك األمور حتي أح ل علي ما أريد 6

  007000 0100 ال ي   ال لة  للبع 

 5055( = 0.5.)ومستوي داللة ( 2) الحرجة عند درجات حرية 2ة كاقيم

لصبالح ض  التعامل الفعبال مبع الضبغوط إستراتيجية في جميع عبارات ضالستجابات أفراد عينة البحث وجود فرو  ذات داللة إحصائية ( 2من جدول )يتضح  
كمببا تراوحببت النسبببة  ،( 31.605:  06.253المحسببوبة بببين ) 8تراوحببت قيمببة كبباحيببث ، ( 1.13، وجميعهببا دالببة إحصببائية عنببد مسببتو  داللببة ) االسببتجابة االعلببى

 21ن = 
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%( ، 50.106% : 85.130%( ، وتراوحببت النسبببة المئويببة لالسببتجابة بببب )إلببي حببد مببا( مببا بببين )33.501% : 13.323المئويببة لالسببتجابة بببب )موافببق( مببا بببين )
         عينبببببة البحبببببث مبببببا بببببببين %( ، كمبببببا تراوحبببببت األهميبببببة النسببببببية ،راء85.221% : 02.182مبببببا بببببببين )موافبببببق(  وتراوحبببببت النسببببببة المئويبببببة لالسبببببتجابة ببببببب )غيبببببر

(25.221 : %22.260. )% 

 (8جدول )
  5والنسب المئوية والوزن النسبي واألهمية النسبية ومربع كاالتكرارات 

 الضبط الذاتي( إستراتيجيةبالنسبة لعبارات ) آلراء العينة

 راتالعبا م
الوزن  موافق غير حد ما  إلي موافق

 النسبي
األهمية 
 النسبية 

 2قيمة كا
 النسبة  التكرار النسبة  التكرار النسبة التكرار

0 
أحهههاوع السهههيطري علهههي انفعهههاالتي ومشهههاعري وال أجعلهههها تهههتحكم فهههي   

 . قراراتي
010 007001 00 007000 00 007000 010 007000 007000 

 007000 007000 000 007000 00 007000 00 007000 010 ع مريح عندما أكون متوترا .أفكر بموضو 0

 007100 007100 000 017000 00 007000 00 007000 000 أتعرض لها بهدوء . التيأتعامل مع المشكالت  0

0 
    عندما أتعرض للضغط النفسهي اخهي الوقه  المناسهت السهترجاع أفكهار

 . ومشاعري
000 007000 00 007000 00 007000 000 007000 007100 

 007001 007000 000 017000 00 007000 00 007000 000 . أحاوع أن أري الموقف بشكل إيجابي حتي أستطيع التكيف مع  0

 007000 007010 000 007110 00 007000 00 007000 000 . أحاوع التيكد مت ما أقوم ب  ليس خطي 6

  007000 0000 ال ي   ال لة  للبع 

 5055( = 0.5.)ومستوي داللة ( 2) الحرجة عند درجات حرية 2قيمة كا

 21ن = 

 

- 
1
5

 - 
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لصبالح االسبتجابة ض  الضببط البذاتي إسبتراتيجيةفبي جميبع عببارات ض السبتجابات أفبراد عينبة البحبث وجبود فبرو  ذات داللبة إحصبائية ( 2من جبدول )يتضح  
، ، كمببا تراوحببت النسبببة المئويببة ( 33.125:  85.525المحسببوبة بببين ) 8تراوحببت قيمببة كبباحيببث ( ، 1.13، وجميعهببا دالببة إحصببائية عنببد مسببتو  داللببة ) االعلببى

%( ، وتراوحبت 50.106% : 81.222%( ، وتراوحبت النسببة المئويبة لالسبتجابة ببب )إلبي حبد مبا( مبا ببين )36.023% : 12.513لالستجابة بب )موافق( ما بين )
                     عينببببببببة البحببببببببث مببببببببا ببببببببببين  %( ، كمببببببببا تراوحببببببببت األهميببببببببة النسبببببببببية ،راء85.130% : 02.018وافببببببببق( مببببببببا بببببببببين )م النسبببببببببة المئويببببببببة لالسببببببببتجابة بببببببببب )غيببببببببر

(21.286 : %22.530. )% 
 (9دول )ج

  5والنسب المئوية والوزن النسبي واألهمية النسبية ومربع كاالتكرارات 

 رين الرياضية(التما إستراتيجيةالنسبة لعبارات ) آلراء العينة

 العبارات م
الوزن  موافق غير حد ما  إلي موافق

 النسبي
األهمية 
 النسبية 

 2قيمة كا
 النسبة  التكرار النسبة  التكرار النسبة التكرار

 007001 007000 000 007000 00 017000 00 017111 000 . أشارك في بعض االلعاب الرياضية عندما أتعرض لموقف ضاغط 0

 007000 007000 000 007100 00 017100 00 017000 000 . ا أتعرض لموقف ضاغطمجي الي ممارسة رياضة السباحة عندأل 0

 007000 007000 001 007000 00 017000 01 007000 000 . أركض لفتري مت الوق  عندما تواجهني مشكلة ضاغطة 0

 007000 007000 000 017000 00 017000 00 007000 001 . أمشي لفتري مت الوق  عندما أكون متوترا 0

 007010 007010 000 007000 00 007000 00 007001 010 . أمارس بعض التماريت الرياضية عندما أكون متوترا   0

  007000 0000 ال ي   ال لة  للبع 

 5055( = 0.5.)ومستوي داللة ( 2) الحرجة عند درجات حرية 2قيمة كا

 21ن = 

 



  

 
   التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة  

 

 (    - 4 -  (   ( الرابعم(   ) الجزء  5252( شهر ) يونيو(  لعام )    52رقم المجلد )        
 
 

 

 

 

لصالح االستجابة ض  التمارين الرياضية إستراتيجيةفي جميع عبارات ض الستجابات أفراد عينة البحث ود فرو  ذات داللة إحصائية وج( 2من جدول )يتضح  
، ، كمببا تراوحببت النسبببة المئويببة ( 53.122:  82.015المحسببوبة بببين ) 8تراوحببت قيمببة كبباحيببث ( ، 1.13، وجميعهببا دالببة إحصببائية عنببد مسببتو  داللببة ) االعلببى

%( ، وتراوحبت 50.232% : 51.122%( ، وتراوحبت النسببة المئويبة لالسبتجابة ببب )إلبي حبد مبا( مبا ببين )31.223% : 12.851ستجابة بب )موافق( ما بين )لال
                      عينببببببببة البحببببببببث مببببببببا ببببببببببين %( ، كمببببببببا تراوحببببببببت األهميببببببببة النسبببببببببية ،راء81.226% : 02.182موافببببببببق( مببببببببا بببببببببين ) النسبببببببببة المئويببببببببة لالسببببببببتجابة بببببببببب )غيببببببببر

(23.232 : %22.826. )% 
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 (12جدول )
  5والنسب المئوية والوزن النسبي واألهمية النسبية ومربع كاالتكرارات 

 التدريب علي األسترخاء( إستراتيجيةبالنسبة لعبارات ) آلراء العينة

 العبارات م
الوزن  موافق غير حد ما  إلي موافق

 النسبي
األهمية 
 النسبية 

 2يمة كاق
 النسبة  التكرار النسبة  التكرار النسبة التكرار

0 
أحهههاوع االسهههترخاء والتهههنفس بهههبطء وبههههدوء عنهههدما أتعهههرض لموقهههف 

  ضاغط .
010 007001 00 007000 00 007000 010 007000 007000 

 007000 007000 000 007000 00 017000 01 017000 000 . عندما أكون منفعال أتنفس تنفسا عميقا   0

 007000 007100 010 007000 00 007000 00 007010 010 . أغمض عيني بشدي عندما أتعرض لموقف ضاغط 0

0 
عندما اشعر بالتوتر أمارس نظهام االسهترخاء العضهلي بشهد العضهالت 

 أوال  م إرخاؤها .
000 007000 00 007010 00 007000 000 007000 007000 

  007000 0100 ال ي   ال لة  للبع 

 5055( = 0.5.)ومستوي داللة ( 2) الحرجة عند درجات حرية 2قيمة كا

ض  علببي األسببترخاء التببدري  إسببتراتيجيةفببي جميببع عبببارات بعببد ض السببتجابات أفببراد عينببة البحببث وجببود فببرو  ذات داللببة إحصببائية ( 01مببن جببدول )يتضببح  
، كمبا تراوحبت ( 51.223:  02.612المحسبوبة ببين ) 8تراوحبت قيمبة كباحيبث ( ، 1.13  داللبة )، وجميعهبا دالبة إحصبائية عنبد مسبتو  لصالح االسبتجابة االعلبى

%( 58.510% : 82.616%( ، وتراوحت النسبة المئوية لالستجابة بب )إلي حد ما( ما بين )31.118% : 16.161النسبة المئوية لالستجابة بب )موافق( ما بين )

 21ن = 
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        عينبببببة البحبببببث مبببببا ببببببين  %( ، كمبببببا تراوحبببببت األهميبببببة النسببببببية ،راء85.221% : 02.018موافبببببق( مبببببا ببببببين ) ببببببب )غيبببببر، وتراوحبببببت النسببببببة المئويبببببة لالسبببببتجابة 
(21.022 : %22.826. )% 

 (11جدول )
  5والنسب المئوية والوزن النسبي واألهمية النسبية ومربع كاالتكرارات 

 اب السلوكي(االنسح إستراتيجيةبالنسبة لعبارات ) آلراء العينة

 العبارات م
الوزن  موافق غير حد ما  إلي موافق

 النسبي
األهمية 
 النسبية 

 2قيمة كا
 النسبة  التكرار النسبة  التكرار النسبة التكرار

 007000 007000 010 007000 00 017000 00 007000 010 اجلس وحدي دون مشاركة اآلخريت عندما أتعرض لموقف ضاغط . 0

0 
االبتعاد عت مكان حدوث الموقف الضاغط أو المشكلة حتي أجد أفضل 

 . فرصة أخري لحلها
000 007000 00 007000 00 007000 000 007000 007000 

 007000 007000 000 017000 00 007000 00 017000 000 . أحاوع البقاء صامتا  ي أمام أي موقف ضاغط أتعرض ل  0

 007000 007000 010 007000 00 007000 00 007000 010 ون متوترا  .أخي أجازي ليوم واحد عندما أك 0

0 
أفضل تجنت مخالطة األخريت أو البقاء بعيدا  عت التحدث مع األخهريت 

 . عندما أكون متوترا  
000 007000 00 007000 00 007000 000 007000 007010 

  007000 0000 ال ي   ال لة  للبع 

 5055( = 0.5.)ومستوي داللة ( 2) ات حريةالحرجة عند درج 2قيمة كا

لصببالح ض  االنسببحا  السببلوكي إسببتراتيجيةفببي جميببع عبببارات ض السببتجابات أفببراد عينببة البحببث وجببود فببرو  ذات داللببة إحصببائية ( 00مببن جببدول )يتضببح  
، ، كمبا تراوحبت النسببة ( 52.202:  06.253وبة ببين )المحسب 8تراوحبت قيمبة كباحيبث ( ، 1.13، وجميعها دالة إحصائية عند مستو  داللبة ) االستجابة االعلى

 21ن = 
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%( ، 51.350% : 83.661%( ، وتراوحببت النسبببة المئويببة لالسببتجابة بببب )إلببي حببد مببا( مببا بببين )38.633% : 13.323المئويببة لالسببتجابة بببب )موافببق( مببا بببين )
                      عينبببببة البحبببببث مبببببا بببببببين ( ، كمبببببا تراوحبببببت األهميبببببة النسببببببية ،راء%81.556% : 02.321موافبببببق( مبببببا بببببببين ) وتراوحبببببت النسببببببة المئويبببببة لالسبببببتجابة ببببببب )غيبببببر

(25.221 : %22.282. )% 

 (15دول )ج
  5والنسب المئوية والوزن النسبي واألهمية النسبية ومربع كاالتكرارات 

 الدعم االجتماعي( إستراتيجيةبالنسبة لعبارات ) آلراء العينة

 العبارات م
الوزن  موافق غير حد ما  إلي موافق

 النسبي
األهمية 
 النسبية 

 2قيمة كا
 النسبة  التكرار النسبة  التكرار النسبة التكرار

 007000 007010 000 017000 00 017000 01 007000 001 أبحث عت شخص مقرب الٌي ألتحدث مع  عندما أكون متوترا  . 0

 007000 007000 000 007000 00 007000 00 007001 000 . ض لموقف ضاغطأطلت المساعدي مت عائلتي عندما أتعر 0

 007010 007000 000 007000 00 017000 00 007000 010 عندما أتعرض لضغط نفسي أحاوع الح وع علي دعم األصدقاء . 0

 007000 00.000 010 007000 00 017100 00 007000 010 .أتحدث إلى زوجتي بخ وص الموقف اليي أعاني من   0

 007000 007000 000 007000 00 017000 01 017000 000 . أطلت المساعدي مت شخص مختص لحل المشكلة التي تواجهني 0

 007000 007000 000 007100 00 007000 00 007000 000 شخص تعرض لمشكل  مهل مشكلتي لكى أتعلم حلها . أيابحث عت  6

  007000 0000 ال ي   ال لة  للبع 

 5055( = 0.5.)ومستوي داللة ( 2) الحرجة عند درجات حرية 2قيمة كا

 21ن = 
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لصبببالح ض  البببدعم االجتمببباعي إسبببتراتيجيةفبببي جميبببع عببببارات ض السبببتجابات أفبببراد عينبببة البحبببث وجبببود فبببرو  ذات داللبببة إحصبببائية ( 08مبببن جبببدول )يتضبببح  
، ، كما تراوحت النسببة ( 35.862:  80.226المحسوبة بين ) 8تراوحت قيمة كاحيث ، ( ، 1.13، وجميعها دالة إحصائية عند مستو  داللة ) االستجابة االعلى

%( ، 50.106% : 82.226%( ، وتراوحببت النسبببة المئويببة لالسببتجابة بببب )إلببي حببد مببا( مببا بببين )33.501% : 12.513المئويببة لالسببتجابة بببب )موافببق( مببا بببين )
                            عينبببببة البحبببببث مبببببا بببببببين %( ، كمبببببا تراوحبببببت األهميبببببة النسببببببية ،راء88.366% : 06.201( مبببببا بببببببين )موافبببببق وتراوحبببببت النسببببببة المئويبببببة لالسبببببتجابة ببببببب )غيبببببر

(21.286 : %22.122. )% 
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 : مناقشة النتائج . ثانيا  

مواجههة الضهغوط المهنيهة لمعلمهي  إسهتراتيجيات" ما هي أبعهاد  مناقشة النتائج الخاصة بالتساؤل

 الرياضية للمرحلة اإلعدادية بمحافظة الشرقية ؟ " . التربية 

  . حل المشكالت إستراتيجية -

بطريقهة علميهة عنهد  معلمهي التربيهة البدنيهة إلهى التفكيهرأتفاق ( 6مت نتائج جدوع )يتضح  

خههي بعههيت االعتبههار واال مشههكلة مواجهههةعنههد  النتههائج المتوقعههة وحسههابتعههرض لموقههف ضههاغط ال

 والتفكيهر متهواجههمعلومات عت المشهكلة التهي  وجمع واجهة المواقف الضاغطةالحلوع الواقعية لم

تعهرض لموقهف عنهد ال بجدية وعمق في الخطوات التي يجت أتباعها ب هوري علميهة لحهل المشهكلة

مههت كيفيههة مواجهههة اآلخههريت لههها عنههدما  يتالمشههكلة بهقهه  مسههتفيد لمواجهههة همتنميههة قههدراتو ضههاغط

 . تعترضهم
 

ن حيههث أ حههل المشههكالت سههتراتيجيةإلمعلمههي التربيههة البدنيههة اسههتخدام ويعههزى الباحههث 

بفعاليههة ألن أمكانيههة تطبيههق مراحلههها وخطواتههها سهههلة وتسههتند الههي  هاالمعلمههيت يفضههلون أسههتخدام

فهي مواجههة الضهغوط  إسهتراتيجية ه، األمر اليي يعكس مدي أسهتخدام المعلمهيت لههيأساس نظري 

ت خاللها الواقع األساسي المشكلة ليعيدوا بناءه ليكتشفا شهيئا  مفضهال  النفسية حيث يتقبل المعلمون م

 في هيا الواقع للتغلت علي المشكالت . 
 

نادر ،  (8م()5215دمحم مقداد وفاضل عباس )وتتفق هيه النتائج مع نتائج دراسة كال  مت 

 Sanaa( ، ثييائر داود وسييناء مجيييد 1م()5212( ، أنتصييار الصييمادي )12م()5214فهمييي )

Maged &Thaer dawood (5217()ضيييييدير الجيييييه 14م ، )Didier Laugaa 

للتكيهههف مهههع  سهههتراتيجياتوالتهههي أشهههارت أن األفهههراد يسهههتخدمون عهههددا  مهههت اإل (12م()5218)

حههل المشههكالت أو حههل  إسههتراتيجيةواألسههتراتيجيات  سههتراتيجياتالضههغوط النفسههية ومههت هههيه اإل

 كالت والبحث عت المعلومات .المشكالت والتخطيط لحلها أو حل المش
 

  . التعامل الفعال مع الضغوط إستراتيجية

تههيكر المواقههف  علههي محاولههةمعلمههي التربيههة البدنيههة أتفههاق ( 7مههت نتههائج جههدوع )يتضههح 

تخيهل وقهف تبريهر الموحهاوع أن وم مشهكلة معقهدي مواجهةالمشابهة التي حد   في الماضي عندما 

 تكيف معهاللعلى الجانت اإليجابي للمشكلة والتركيز  قف ضاغطمو مواجهةموقفا أكهر أمنا عندما 

ب هبر والتمتع حاوع أتخاذ القرارات المناسبة في األوقات المناسبة لمواجهة المواقف الضاغطة وم

 ون .ريديعلي ما  للح وعترك األمور عدم و كبير
 

 عهاع مهع الضهغوطالتعامهل الف سهتراتيجيةإلمعلمهي التربيهة البدنيهة استخدام ويعزى الباحث 

 حيث 

يحاولون الرجوع الي الماضهي أو التخيهل أو التبريهر أو  ستراتيجيةأن المعلميت في هيه اإل

مهع الضهغوط بشهكل إيجهابي ق ص قديمة فيها نجاح مت أجل خفض التهوترات والتعامهل  نيتيكرو

يمة تتميهز سهل قهراراتومحاولهة أتخهاذ  همومشهاعر همالسيطري علهي انفعهاالتا ولتكيف معهل النفسية

 باإليجابية نحو المواقف التي تتميز بالضغوط النفسية التي تؤ ر معلمي التربية الرياضية . 
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نادر ،  (8م()5215دمحم مقداد وفاضل عباس )وتتفق هيه النتائج مع نتائج دراسة كال  مت 

والتههي أشههارت أن  (12م()5218) Didier Laugaa( ، ضيييدير الجيييه 12م()5214فهمييي )

 . التي يتعرضون لهالمواجهة الضغوط  التعامل الفعاع مع الضغوط إستراتيجيةد يستخدمون األفرا
 

  . الضبط الذاتي إستراتيجية -

 تعامل مع المشكالت بههدوءعلي المعلمي التربية البدنية أتفاق ( 8مت نتائج جدوع )يتضح 

وعههدم مشههاعر الت ونفعههاالاالالسههيطري علههي  ةحاولههوم لتكيههف معهه لالموقههف بشههكل إيجههابي  ورؤيهة

فكهار األتعرض للضغط النفسي اخي الوق  المناسهت السهترجاع العند و القراراتتتحكم في   جعلها

ونحهو  ب  لهيس خطهي يقومونالتيكد مت ما  التوتر ومحاولة بموضوع مريح عند ر والتفكيرمشاعالو

 االتجاه ال حيح .
 

 وذلههأل ألنالضههبط الههياتي  جيةسههتراتيإلمعلمههي التربيههة البدنيههة ويعههزى الباحههث اسههتخدام 

يحههاولون ضههبط أنفسهههم والسههيطري علههي مشههاعرهم  سههتراتيجيةمعلمههي التربيههة البدنيههة فههي هههيه اإل

وعلهي قهدر كبيهر مهت المسهئولية  إيجهابيوالتعامل مع المشكالت بهدوء للتكيف مهع المواقهف بشهكل 

 .  وفي االتجاه ال حيح
 

نيادر ،  (8م()5215 مقيداد وفاضيل عبياس )دمحموتتفق هيه النتهائج مهع نتهائج دراسهة كهال  

 Sanaa( ، ثييائر داود وسييناء مجيييد 1م()5212( ، أنتصييار الصييمادي )12م()5214فهمييي )

Maged &Thaer dawood (5217()14م ) الضبط الهياتي إستراتيجيةوالتي أشارت إلي أن 

 لضاغطة .واألستراتيجيات التي يتبعها األفراد للتكيف مع الظروف ا ستراتيجياتمت اإل
 

  . التمارين الرياضية إستراتيجية -

مشههي لفتههري مههت الوقهه  علههي المعلمههي التربيههة البدنيههة أتفههاق ( 5مههت نتههائج جههدوع )يتضههح 

 مشههكلة ضههاغطة مواجهههةلفتههري مههت الوقهه  عنههدما  والههركضبعههض التمههاريت الرياضههية  وممارسهة

ممارسهة رياضهة واضهية فهي بعهض االلعهاب الري والمشهاركة بعهض التمهاريت الرياضهية وممارسهة

 . تعرض لموقف ضاغطالالسباحة عندما 

 وذلهأل ألن التمهاريت الرياضهية سهتراتيجيةإلمعلمي التربية البدنية ويعزى الباحث استخدام 

تتطلت قدرات خاصة كما أنها أعم وأشمل مت العلوم األخرى ألنها تنمي قهدرات  ستراتيجيةهيه اإل

ا العلوم األخرى تركز علي الجانت النفسي فقط كما أن لهيه نفسية وإجتماعية وصحية وتربوية بينم

دور فعاع في خفض التهوترات والضهغوط النفسهية والحهد مهت االحتهراق النفسهي لهدي  ستراتيجيةاإل

 معلمي التربية البدنية . 
 

نادر ،  (8م()5215دمحم مقداد وفاضل عباس ) وتتفق هيه النتائج مع نتائج دراسة كال  مت

 Sanaa Maged &Thaer dawood( ، ثيييائر داود وسيييناء مجييييد 12()م5214فهميييي )
والتهههي أشهههارت إلهههي أن  (12م()5218) Didier Laugaa( ، ضييييدير الجييييه 14م()5217)

التهي يسههتخدمها األفهراد للتعامههل  سههتراتيجياتمهت أهههم الطهرق واإل التمهاريت الرياضههية إسهتراتيجية

 مع الضغوط النفسية .لتكيف وا
 

  . لتدريب علي األسترخاءا إستراتيجية -
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عهيت بشهدي عنهدما الغمهض علهي معلمي التربية البدنيهة أتفاق ( .1مت نتائج جدوع )يتضح 

 عنهد نظام االسترخاء العضلي بشد العضهالت أوال  هم إرخاؤهها ةمارسوم تعرض لموقف ضاغطال

بههبطء وبهههدوء االسههترخاء والتههنفس  ةحاولههاالنفعههاع ومتههنفس تنفسهها عميقهها  عنههد وال بههالتوتر الشههعور

 . تعرض لموقف ضاغطالعندما 
 

وذلأل  التدريت علي األسترخاء ستراتيجيةاستخدام معلمي التربية البدنية إلويعزى الباحث 

األسهترخاء التهي تمكهنهم  إسهتراتيجياتممارسة بعهض أنظمهة وألن معلمي التربية البدنية يحاولون 

ا ومحاولة أتخاذ أجراءات مت شينها تقليل مت التكيف مع المشكالت والضغوط النفسية للتغلت عليه

الضغط الع بي والنفسي وبالتهالي الوصهوع إلهي األسهترخاء المطلهوب للتكيهف مهع الضهغوط التهي 

يتعرضههون لههها خههالع المواقههف اليوميههة المتعههددي فههي اليههوم الدراسههي وبالتههالي ال ههوع الههي مرحلههة 

 لمواقف . األتزان التي تمكنهم مت أتخاذ قرارات سليمة خالع هيه ا
 

 Sanaa Magedثييائر داود وسييناء مجيييد  وتتفههق هههيه النتههائج مههع نتههائج دراسههة كههال  مههت

&Thaer dawood (5217()ضييييدير الجييييه 14م ، )Didier Laugaa (5218()12م)  

التهي  سهتراتيجياتمهت أههم الطهرق واإلالتدريت علهي األسهترخاء  إستراتيجيةوالتي أشارت إلي أن 

 ألسهتراتيجيات التهيو سهتراتيجياتاإل مهتمع الضهغوط النفسهية لتكيف تعامل وايستخدمها األفراد لل

 يستخدمها األفراد للتكيف مع ضغوط الحياي اليومية والتعامل مع الضغوط النفسية .

  . االنسحاب السلوكي إستراتيجية -

االبتعهاد عهت مكهان  علي تفضهيلمعلمي التربية البدنية أتفاق ( 11مت نتائج جدوع )يتضح 

تجنهت مخالطهة األخهريت  وتفضهيل فرصة أخري لحلها إليجادحدوث الموقف الضاغط أو المشكلة 

أخههي أجههازي ليههوم واحههد عنههدما و للتههوتر التعههرض أو البقههاء بعيههدا  عههت التحههدث مههع األخههريت عنههدما

تجنههت مخالطههة األخههريت أو البقههاء بعيههدا  عههت ودون مشههاركة اآلخههريت والجلههوس التعههرض للتههوتر 

 . تعرض لموقف ضاغطال األخريت عند التحدث مع
 

االنسحاب السهلوكي وذلهأل ألن  ستراتيجيةاستخدام معلمي التربية البدنية إلويعزى الباحث 

الهههروب  إسههتراتيجيةسههلوكية غيههر نشههطة تشههمل  إسههتراتيجياتيوظفههون معلمههي التربيههة البدنيههة 

تعهرض للمواقهف التهي والتجنت لم در الضهغط حتهي يتمكنهوا مهت السهيطري علهي أنفسههم وعهدم ال

تسهبت لههم الضهغط النفسهي والع هبي وبالتههالي الههروب مهت المواقهف ذات الحهدي والتهوتر حتههي ال 

 تؤ ر هيه المواقف علي حياتهم اليومية والتعامل معها بالتجاهل وعدم المواجه  المباشري . 
 

، ثائر  (8)م(5215دمحم مقداد وفاضل عباس ) وتتفق هيه النتائج مع نتائج دراسة كال  مت

( ، ضيييدير الجيييه 14م()5217) Sanaa Maged &Thaer dawoodداود وسييناء مجيييد 

Didier Laugaa (5218()12م)  إسهههتراتيجياتوالتهههي أشهههارت إلهههي أن األفهههراد يسهههتخدمون 

واألسهتراتيجيات األنسهحاب وإداري الوقه   سهتراتيجياتاإل وأستراتيجيات أقل شيوعا  وتتضمت هيه

بنفس الدرجة لدي األفهراد علهي أخهتالف مسهتوي خبهرتهم فهي  ستراتيجيةهيا اإلوالتنظيم ويستخدم 

 الحياي العملية .

  . الدعم االجتماعي إستراتيجية -

بحهث عههت أي شههخص لاعلههي معلمههي التربيههة البدنيهة أتفهاق ( 12مههت نتهائج جههدوع )يتضهح 

مشهكلة التهي طلهت المسهاعدي مهت شهخص مخهتص لحهل الو حلهها واتعلمهيلكى  لمهل المشكلةتعرض 
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الح هوع ومحاولهة معه   للتحهدثعت شهخص مقهرب  والبحث العائلةطلت المساعدي مت هم وتواجه

 . عند التعرض لموقف ضاغط الزوجةتحدث إلى والعلي دعم األصدقاء 

الهدعم االجتمهاعي وذلهأل ألن  سهتراتيجيةاسهتخدام معلمهي التربيهة البدنيهة إلويعزى الباحث 

ن الي التحدث عهت المواقهف الضهاغطة ويسهتخدمون م هادر شخ هية يلجيو معلمي التربية البدنية

اجتماعية متبادلة مهل دعم األصدقاء والزمالء والعائلة والزوجات وهي عامل إيجابي  إستراتيجيةو

للتخفيف مت الضغط النفسي في معظم المواقف التي يتعهرض لهها المعلهم حيهث ان معظهم المعلمهيت 

 لوظيفية لهم خيري في التعامل مع مهل هيه المواقف . األكبر سنا واألقدم في الدرجة ا
 

نييادر  (8م()5215دمحم مقييداد وفاضييل عبيياس )وتتفههق هههيه النتههائج مههع نتههائج دراسههة كههال  

 Didier Laugaa( ، ضيييدير الجيييه 1م()5212( ، أنتصييار الصييمادي )12م()5214فهمييي )

والتههي  الههدعم االجتمههاعي يةإسههتراتيجوالتههي أشههارت إلههي أن األفههراد يسههتخدمون  (12م()5218)

 أشتمل  علي مساندي العائلة واألصدقاء والزمالء مت أجل التكيف مع الضغوط النفسية .
 

 اإلستخالىات :
 : ضوء أهداف البحث وتسا له أمكن للباحث التوصل إلى اإلستخالصات التالية

 : المشكالت حل يةإستراتيج بع  لعبارات البحث لينة أفرا  باستجابات ايستخالىات الخاىة -
االخبببذ بعبببين االعتببببار الحلبببول الواقعيبببة  -بطريقبببة علميبببة عنبببد التعبببر  لموقبببف ضببباغط  )التفكيبببر

معلومبات عبن  جمبع -حسا  النتائج المتوقعة عند مواجهة مشبكلة  -لمواجهة المواقف الضاغطة 
مواجهة ا،خبرين  تنمية قدراتهم لمواجهة المشكلة بثقه مستفيدين من كيفية -المشكلة التي تواجههم 
التفكير بجدية وعمبق فبي الخطبوات التبي يجب  أتباعهبا بصبور  علميبة لحبل  - لها عندما تعترضهم

 . (المشكلة عند التعر  لموقف ضاغط
 : الضغوط مع الفعال التعامل بع  لعبارات البحث لينة أفرا  باستجابات ايستخالىات الخاىة -
 فبي حبدثت التبي المشبابهة المواقبف تبذكر محاولبة -ضباغط  موقبف مواجهبة عنبدما الموقف تبرير)

 - ضبباغط موقببف مواجهببة عنببدما أمنببا أكثببر موقفببا تخيببل - معقببد  مشببكلة مواجهببة عنببدما الماضببي
 فبببي المناسببببة القبببرارات أتخببباذ ةمحاولببب - معهبببا للتكيبببف للمشبببكلة اإليجبببابي الجانببب  علبببى التركيبببز
 للحصببول األمبور تبرك وعبدم كبيبر بصببر عالتمتب - الضباغطة المواقبف لمواجهبة المناسببة األوقبات
 . (يريدون  ما علي
 : الذاتي الضبط بع  لعبارات البحث لينة أفرا  باستجابات ايستخالىات الخاىة -
 بموضبوف التفكيبر - القبرارات فبي تبتحكم جعلهبا وعبدم والمشباعر االنفعباالت علبي السيطر  محاولة)

 األفكبببار السبببترجاف المناسببب  الوقبببت خبببذأ - بهبببدوء المشبببكالت مبببع التعامبببل - التبببوتر عنبببد مبببريح
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 الوقبت اخبذ النفسبي للضبغط التعبر  وعنبد معبه للتكيبف إيجبابي بشبكل الموقبف ر يبة - والمشاعر
 . (الصحيح االتجا  نحو به يقومون  ما من التأكد محاولة - والمشاعر األفكار السترجاف المناس 

 التمااااريص إساااتراتيجية بعااا  عبااااراتل البحاااث ليناااة أفااارا  باساااتجابات ايستخالىاااات الخاىاااة -
 : الرياضية

 السبباحة رياضبة ممارسبة -ضباغط  لموقبف التعبر  عنبد الرياضبية االلعبا  بع  في المشاركة)
 المشبي - ضباغطة مشبكلة مواجهبة عنبدما الوقبت مبن لفتر  الجر   -ضاغط  لموقف التعر  عند
 . (توترال عند الرياضية التمارين بع  وممارسة - توترال عند الوقت من لفتر 
 للااي التاا ريب إسااتراتيجية بعاا  لعبااارات البحااث لينااة أفاارا  باسااتجابات ايستخالىااات الخاىااة -

 التببنفا - ضبباغط لموقببف التعببر  عنببد وبهببدوء ببببطء والتببنفا االسببترخاء محاولببة) : األسااترخاي
  ظامن ممارسة - ضاغط لموقف التعر  عندما بشد  العين غم  - االنفعال عند عميقا   تنفسا

 . (بالتوتر الشعور عند إرخا ها ثم أوال العضالت بشد العضلي االسترخاء
 اينساااحاب إساااتراتيجية بعااا  لعباااارات البحاااث ليناااة أفااارا  باساااتجابات ايستخالىاااات الخاىاااة -

ضباغط  لموقف التعر  األخرين عند مخالطة وتجن  ا،خرين مشاركة دون  الجلوا) : السلوكي
 - لحلهببا أخبر   فرصببة إليجباد المشببكلة أو الضباغط الموقبف حببدوث مكبان عببن االبتعباد تفضبيل -
 عببن بعيبدا   البقبباءو  األخبرين مخالطببة تجنب  تفضبيل - للتببوتر التعبر  عنببدما واحبد ليببوم أجباز  أخبذ

 . (ضاغط لموقف التعر  عند األخرين مع التحدث
الا لم األجتماالي  إستراتيجية بع  لعبارات البحث لينة أفرا  باستجابات ايستخالىات الخاىة -
 تعبببر ال عنبببد ةعائلبببال مبببن المسببباعد  -ر تبببوتال عنبببدا معبببه تحبببدثلل مقبببر  شبببخ  عبببن البحبببث) :

 إلببى التحببدث -ضبباغط  لموقببف عنببد تعببر ال األصببدقاء دعببم علببي الحصببول - ضبباغط لموقببف
 لهببا يتعببر  التببي المواقببف معظببم فببي النفسببي الضببغط مببن للتخفيببف إيجببابي عامببل هببيو  الزوجببة
 . (المواقف هذ  مثل مع التعامل في خير  لهم اللذين المعلميندث إلي التح – المعلم

 

 التوىيات :
 المهنيبببة الضبببغوط مواجهبببة اسبببتراتيجيات علبببي التعبببرف الرياضبببية التربيبببة معلمبببي علبببي يجببب  -0

 . المعلمين شخصية على نفسي أثر من لماله ضاغط موقف لكل منها واألفضل األنس  واختيار
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 لمعلمببي تدريبيببة دورات عقببد والتعلببيم التربيببة بببوزار  التربببو   والتأهيببل ري التببد قسببم علببى يجبب  -8
 الفعالبة سبتراتيجياتاإلو  االستراتيجيات أستخدامكيفية  في علمية بنشرات وتزويدهم الرياضية التربية
 نفسبببية وعلبببى التعليميبببة العلميبببة علبببى إيجبببابي أثبببر مبببن لمالبببه وذلبببك المهنيبببة الضبببغوط مبببع للتكيبببف
  . المعلمين

 مبببع الرياضبببية التربيبببة معلمبببي تكيبببف أسبببتراتيجيات تتنببباول التبببي الدراسبببات مبببن المزيبببد أجبببراء -5
 . للمعلمين الشخصية بالمتغيرات ذلك عالقة األعتبار بعين األخذ مع المهنية الضغوط

 

 المراجع .

 المراجع العربية .أوال  : 

بيية جامعيية العلييوم اإلسييالمية مصييادر الضييغط النفسييي لييد  طل" أنت ههار ال ههمادي المعههز بهها     -1

، دراسهات العلهوم التربويهة ، المجلهد الههاني واألربعهون ،  " تيجيات التعاميل معهيااواستر العالمية

 م .2.15العالمية ، األردن ،  اإلسالمية العلوم العدد الهالث ، جامعة

 ، قر، مكتبهة زههراء الشه " ضغوط الحيياة وأسياليب مواجهتهيا "عبد المعطي   حست م طفى  -2

 . م6..2،  القاهري

موجهيات  - والحيياة العميل مجيال في النفسية الضغوط "هللا    عبد رضا الفرماوي ، علي حمدي -3

 م .5..2صفا للنشر والتوزيع ، عمان ،  ، دار البشرية " التنمية سبيل في نفسية

  ، مكتبة "( التشخيص والعالج) ضغوط المراهقين ومهارات المواجهة "   رئيفة رجت عوض -4

 م .5..2،  النهضة الم رية

، دار الشههروق للنشههر والتوزيههع ، عمههان ،  " المرجييع فييي مبييادب التربييية "سههعيد أحمههد التههل    -5

 م .3..2األردن ، 

 التربويية إدارة الضيغوط اسيتراتيجيات "   حسهيت العظهيم عبهد ، سهالمة حسهيت العظهيم عبهد طه  -6

 . م 6..2عمان ،  الفكر ، دار ، والنفسية "

، منتدى العهالم الهالهث  " 5252مصر الواقع والمستقبل حتى عام  فيالتعليم "    د مينافايز مرا -7

 . م3..2،  ، مكتبة األنجلو الم رية ، القاهري

الضغوط النفسية واستراتيجيات مواجهتها لد  معلميي نظيام " خليفة    فاضل عباسمقداد ، دمحم  -8

والتربويهة ، العهدد التاسهع ، جامعهة البحهريت ،  النفسية ، مجلة الدراسات " الفصل بمملكة البحرين

 م .2.12
 

 المراجع األجنبية .ثانيا  : 

2- Braham, Baron P : " Managing stress - Keeping calm under fire " , 
New York, pbibooks, 8111 . 

01- Didier Laugaa : " L’orientation scolaire et professionnelle Numéro " , 
Pierre Mardaga ,Bruxelles, Varia, 8102 . 
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00- Lazarus ,S ,& Folkman ,S : " Stress , appraisal ,and coping ",  journal 
of personality and social psychology, New York, 8111 . 

08- Leach,J.D. : " Model of teacher stress and its imprications for 
management ", the journal of educational administration, pp.33 –68 
,8111 . 

05- Murray, Harvey : " Under Stress: The Concerns and Coping 
Strategies of Teacher Education Students ", Journal of Educational 
Psychology, 28(5) p 880-85528115 .  

01- Thaer dawood Salman, Sanaa Maged Mohamad : " Relationship 
burnout certain personality traits and The problems coping styles 
with Physical education teachers ", Journal of sport science, Vol 6, 
Issue5,PP 0-53, Diyala University, 8102 . 

 

 مراجع شبكة المعلومات الدولية ) اإلنترنت ( . ثالثا  :

http://www. dirassatona.com/vb/t2722.html  at 57/11 
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 ملخص البحث باللغة العربية
                                                             للسباحة الوالدة حديثي اطفالهم ممارسة نحو الوالدين اتجاهات

 سعد يحيي محمود.د/ أ.
 قنديل جوده دمحمد/ 

 الفار فكري محمودد/ 
 سامي محمود أحمد/   الباحث  

 
 حديثى اطفالهم ممارسة نحو الوالدين اتجاهات على التعرف الى البحث يهدفى هدف البحث إلي

 طبيعية مع لمالءمته وذلك االحصائى بأسلوبه الوصفى المنهج الباحثين إستخدم .للسباحة الوالدة
 اولياء عدد بلغ وقد ايجيبت سومينج بابي اكاديمية امور اولياء في البحث مجتمع يتحدد البحث
 . ..امر ولي( 01) بواقع امر ولي(  021)  االمور
 : يلي ما التوصيات وكانت
 ضرورة زيادة اهتمام الدولة ومؤسساتها بذوى القدرات الخاصة. 05/2/0

 ألندية والجمعيات بذوى القدرات الخاصة.زيادة اهتمام اللجنة البارالمبية وا 5/2/2

تعميم اسمم ذوى القمدرات الخاصمة بمدال  ممن ) ذوى االحتياجمات الخاصمة( ألنمه ممن المعيم   5/2/3
جمممدا  ين يطلمممذ اسمممم ذوى اهعاقمممة علممميهم وذوى االحتياجمممات الخاصمممةال ألنهمممم يقوممممون بأعمممما  ال 

 يستطيع الصحيح فعلهاال ويرفعون اسم مصر عاليا.

 تمام مؤسسات التنشئة بذوى القدرات الخاصة. اه 5/2/4

 تفعيل البحوث العلمية التى تدرس وتبحث فى ذوى القدرات الخاصة. 5/2/5
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 (    5  (   ( الرابعم(   ) الجزء  5252( شهر ) يونيو(  لعام )    52رقم المجلد )        
 
 

                                                             للسباحة الوالدة حديثي اطفالهم ممارسة نحو الوالدين اتجاهات

 سعد يحيي محمود.د/ أ.
 قنديل جوده دمحمد/ 

 الفار فكري محمودد/ 
 سامي محمود أحمد/   الباحث  

  
 مقدمة ومشكلة البحث  1/0

تعمممممممد السمممممممباحة ممممممممن االنشمممممممطة الرياضمممممممية التمممممممى مارسمممممممها االنسمممممممان منمممممممذ اقمممممممدم الحضمممممممارات فمممممممى 
صمممممممراعه وتحديمممممممدة المسمممممممتمر للطبيعمممممممة ولقضممممممماء حاجتمممممممه االساسمممممممية وشمممممممهدت حضمممممممارة الرافمممممممدين 
ممارسممممة لهممممذة الرياضممممة علممممى ضممممفاف نهممممرص دجلممممة والفممممرات مممممن اجممممل الصمممميد والتحممممدص والممممدفا  

فيممممه والعممممالخ كممممما تزخممممر بممممالكثير مممممن االثممممار التممممى تممممد  عممممن مزاولتهمممما وتن مممميم فاعليتهمممما وقممممد والتر 
مارسممممها اال ريممممذ واليونممممان وجمممماء االسممممالم ليؤكممممد اهميممممة تعلمممميم السممممباحة فقمممما  رسممممو    صمممملي 
  عليممممممه وسمممممملم ) حممممممذ الوالممممممد علممممممى الوالممممممدين تعلمممممميمهم الكتابممممممة والسممممممباحة والرمايممممممة وان يورثممممممه 

 (04: 05)   تأكيد ضرورة تعلم السباحة.طيبا ( فى 
وعممممالم اليمممموم الممممذص يشممممهد انتشممممار المسممممابح والبحيممممرات واالنهممممار والمرافممممذ السممممياحية التممممى تممممؤمن 
المكممممان االمممممن لممارسممممة هممممذة الرياضممممة ال ممممراب متعممممددة  قممممد اضممممي  اهميممممة بال ممممة النهمممما تمممموفر 

والقممممموام المتناسمممممذ فضمممممال عمممممن لممارسممممميها فوائمممممد جاممممممة ممممممن القممممموة والتحممممممل والمرونمممممة والرشممممماقة 
 فوائدة الصحية الكبيرة .

ولهمممممذا يتوجممممم  علينممممما االهتممممممام ورمممممذ  الجهمممممد الكبيمممممر لنشمممممر همممممذة الرياضمممممة علمممممى وفمممممذ واسمممممس 
علميممممة صممممحيحة التممممى تممممتم مممممن خاللهمممما يممممتم تخممممريج معلمممممين والمممممدررين االكفمممماء بتعلمممميم السممممباحة 

 وتطويرها .
 –س فممممى الوسمممم  المممممائي ) االحممممواب المائيممممة هممممى احممممد انمممموا  الرياضممممات التممممى تمممممار والسببببباحة 
المحيطممممات ( التممممى يكممممون وضممممع الجسممممم افقممممي ومممممن انواعهممممما  –البحممممار  –البحيممممرات  –االنهممممار 

 السباحة الجانبية والحرة وال هر والصدر والفراشة وانوا  اخرص . 
يتها والهميممممة هممممذة الرياضممممة فممممى حياتنمممما اختيممممرت فممممى ضمممممن االلعمممما  االوليمبيممممة الدوليممممة منممممذ بممممدا

سممممممباحة السممممممباحة الحممممممرة  -واعتمممممممد االتحمممممماد الممممممدولي بالسممممممباحة اررممممممع طممممممرا  للمنافسممممممات هممممممي :
  .سباحة الفراشة ال سباحة ال هرال ال هر
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 (    3  (   ( الرابعم(   ) الجزء  5252( شهر ) يونيو(  لعام )    52رقم المجلد )        
 
 

 تعتبمممممممر السمممممممباحة ممممممممن يهمممممممم الرياضمممممممات التمممممممي يمكمممممممن تعليمهممممممما ل طفممممممما  ألنهممممممما مهمممممممارة و 
مبكمممممرة و  و متعمممممة فمممممي نفمممممس الوقمممممت و همممممذة الرياضمممممة يمكمممممن البمممممدء بتعليمهممممما ل طفممممما  ممممممن سمممممن

قممممممد يتسممممممائل اتبمممممماء و األمهممممممات متممممممى يمكممممممن بممممممدء تعلمممممميم السممممممباحة للطفممممممل و هممممممذا األمممممممر فممممممي 
الحقيقمممممة يرجمممممع إلمممممى عمممممدة عواممممممل تتعلمممممذ باالتجاهمممممات و الت يمممممرات االجتماعيمممممة للوالمممممدين و فمممممي 
هممممذا البحممممث يممممتم تنمممماو  تعلمممميم السممممباحة ل طفمممما  حممممديثي المممموالدة ) مممممن سممممن شممممهرين إلممممى خمسممممة 

ألطفممممما  فمممممي همممممذا السمممممن لمممممديهم القمممممدرة علمممممى السمممممباحة و همممممي مهمممممارة بمممممالفطرة عشمممممر شمممممهر ( و ا
تولممممد مممممع الرضمممميع لح ممممة والدتممممه فتكممممون يطرافممممه مؤهلممممة للتحممممرك فممممي الممممماء بسممممهولة و هنمممما يجمممم  
التوقمممم  للتعممممرف علممممى قممممدرات الرضمممميع و التعممممرف علممممى فوائممممد السممممباحة لممممه و كيفيممممة البممممدء فممممي 

السمممممباحة فمممممي همممممذا السمممممن يعتبمممممر مجممممماال  حمممممديثا  فمممممي  همممممذة العمليمممممة التعليميمممممة و حيمممممث ين تعلممممميم
جمهوريممممة مصممممر العرريممممة فقممممد وجممممد الباحممممث ين إقممممدام الوالممممدين علممممى تعلمممميم يبنممممائهم يعتمممممد علممممى 
عممممممدة عوامممممممل تتممممممأثر بثتجاهمممممماتهم  و المتمثلممممممة فممممممي األم اوال  نحممممممو طفلهمممممما و يممممممأتي فممممممي المرتبممممممة 

ليممممممي والثقمممممافي  والبيئمممممة المحيطمممممة الثانيمممممة األ  و ذلمممممك ممممممن حيمممممث المسمممممتوى االجتمممممماعي و التع
سممممممواء فممممممي المدينممممممة يو فممممممي القريممممممة و يحمممممماو  الباحممممممث فممممممي هممممممذة الدراسممممممة إلقمممممماء الضمممممموء علممممممى 
اتجاهمممممات الوالمممممدين فمممممي تعلممممميم السمممممباحة ألبنمممممائهم حمممممديثي الممممموالدة و المت يمممممرات االجتماعيمممممة التمممممي 

 (9)   تؤثر في ذلك .
ه وقوتممممممه الجسمممممممانيةال وين ممارسممممممة مشممممممير ا إلممممممى ين كممممممل ذلممممممك يممممممؤثر بشممممممكل كبيممممممر علممممممى لياقتمممممم

 السباحة في سن مبكر لها كثير من الفوائد يهمها:
 تجن  يمراب القل -0

تسمممممماعد السممممممباحة علممممممى إبعمممممماد خطممممممر اهصممممممابة بممممممأمراب القلمممممم  وتحسممممممن الممممممدورة الدمويممممممة فممممممي 
الجسممممممممممال وو مممممممممائ  الرئمممممممممة وقمممممممممدرتهاال والمممممممممتخل  ممممممممممن ضممممممممميذ التمممممممممنفس وتقلمممممممممل ممممممممممن معمممممممممد  

 (4: 2)  الكوليسترو  في الدم.
 اللياقة والمرونة والهدوء-2

تعممممممممل الميممممممماة علمممممممى إكسممممممما  الرضممممممميع اللياقمممممممة البدنيمممممممة ومرونمممممممة الحركمممممممة والحفممممممما  علمممممممى قممممممموام 
ممشمممممممو  وصمممممممحي وهمممممممدوء المممممممنفس واالسمممممممترخاءال والمممممممتخل  ممممممممن األر  وتجعلمممممممه ينمممممممام بعممممممممذال 

 (56: 0)  والوقاية من التيبسات العضلية التي من المحتمل ين ُيصا  بها بعد الوالدة.
  تنمية الوعي وتطوير األدراك-3

تعطممممممي السممممممباحة للطفممممممل فرصممممممة الكتشمممممماف الحممممممواس والتفاعممممممل معهمممممماال مممممممما يذيممممممد مممممممن قدراتممممممه 
 (9اهدراكية ووعيهال وُتزيد من ثقة الطفل بنفسه. ) 
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 (    4  (   ( الرابعم(   ) الجزء  5252( شهر ) يونيو(  لعام )    52رقم المجلد )        
 
 

تكمممممممن مشمممممممكلة البحمممممممث فمممممممي عممممممدم معرفمممممممة الوالمممممممدين للفوائمممممممد التممممممي تعمممممممود علمممممممى طفلهمممممممم 
سممممباحة فممممي هممممذا السممممن و مممممن ناحيممممة اخممممرى عممممدم اقممممدام حممممديثي المممموالدة عنممممد البممممدء فممممي تعلممممم ال

اوليمممماء االمممممور خممممارخ مجتمممممع المدينممممة علممممى خمممموب هممممذة التجررممممة الخممممتالف ثقافممممة مجتمممممع مممممن 
 مكان الخر. 

إن ممارسممممة السممممباحة فممممي سممممن مبكممممر لهمممما الكثيممممر مممممن الفوائممممدال فهممممي تعمممممل علممممى تقويممممة المناعممممةال 
ا ممممممن المهممممماراتال التمممممي ي مممممن المممممبعب ين وتن ممممميم سممممماعات النمممممومال ورنممممماء لياقمممممة الجسممممممال و يرهممممم

 تعليمهممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما ل طفممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما  حمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممديثي الممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموالدة يممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممر صمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممع .
ور مممممم انتشمممممار فكمممممرة تعلممممميم السمممممباحة ل طفممممما  الرضمممممع فمممممي المممممدو  األوروريمممممةال إال ينهممممما يصمممممابت 
المصممممممممريين بالممممممممذهو ال حينممممممممما تمكممممممممن الشمممممممما  الم تممممممممر    عبممممممممد المقصممممممممود مممممممممن إنشمممممممماء يو  

 لسممممممممممممممممممممممممممممممباحة فممممممممممممممممممممممممممممممي مصممممممممممممممممممممممممممممممر.يكاديميممممممممممممممممممممممممممممممة لتعلمممممممممممممممممممممممممممممميم األطفمممممممممممممممممممممممممممممما  الرضممممممممممممممممممممممممممممممع ا
تمكممممممن مشممممممرو  عبممممممد المقصممممممود مممممممن كسممممممر األنممممممما  السممممممائدة فممممممي مصممممممر حممممممو  خطممممممر نممممممزو  
األطفمممما  إلممممى حمامممممات السممممباحة فممممي سممممن شممممهرينال حيممممث شممممهدت الفكممممرة استحسممممانا لممممدى يوليمممماء 

 األمور الذين يقبلوا على المسبح برفقة يطفالهم لتعليمهم السباحة.
كممممممدر   طمممممس فمممممي مدينمممممة شمممممرم  -سمممممنوات 3قبمممممل -عامممممماال يعممممممل  30كمممممان عبمممممد المقصمممممودال 

ن يسممممرةال و ممممل يبحممممث عممممن عمممممل قريمممم  مممممن مجالممممه  الشمممميمال ثممممم سممممافر إلممممى روسمممميا واسممممتقر وكمممموب
ا هنممممماكال  حتمممممى عممممممل فمممممي مركمممممز تعلممممميم سمممممباحة ل طفممممما  حمممممديثي الممممموالدةال فممممماألمر منتشمممممر جمممممد 

مسمممممبح متخصممممم  ل طفممممما  حمممممديثي الممممموالدة فمممممي كمممممل مدينمممممةال  السمممممباحة  05ويوجمممممد يكثمممممر ممممممن 
 نسممممممممممممبة لهممممممممممممم حاجممممممممممممة يساسممممممممممممية جممممممممممممدا مممممممممممممن سمممممممممممماعة تمممممممممممماريم المممممممممممموالدة ال هكممممممممممممذا قمممممممممممما   .بال

تخصممممممم  عبمممممممد المقصمممممممود فمممممممي سمممممممباحة األطفممممممما  الرضمممممممعال ويصمممممممبح يمممممممن م دورات  كورسمممممممات 
 تعليمية  في روسيا ويوكرانيا.

ينمممممما يتنقمممممل   بمممممين روسمممممميا ومصمممممرال كمممممان يركممممممز اهتماممممممه إلمممممى تنميممممممة المجممممما  وانتشمممممارة فممممممي 
ببممممث مقطممممع فيممممديو علممممى موقممممع التواصممممل االجتممممماعي  فمممميس بمممموك  خممممال   الممممدو  العرريممممةال فقممممام

يلممممم  مشممممماهدة فمممممي  41قياممممممه بتمممممدري  السمممممباحة لطفمممممل رضممممميعال وانتشمممممر بشمممممكل واسمممممع وسمممممجل 
 .بضع ساعاتال كما القى استحسان جميع المصريين

بممممدي عبممممد المقصممممود يفكممممر فممممي نقممممل الفكممممرة مممممن روسمممميا لمصممممرال فيقممممو :  ابتممممدينا نفكممممر إننمممما نتنقممممل 
إننمممما بنعمممممل كورسمممميز بممممس ألننمممما نعمممممل لنمممما مكممممان دايممممم فممممي مصممممرال ليممممه يوروبمممما والممممدو  اللممممم  مممممن

بممممربا بيهتممممموا باألطفمممما  مممممن حيممممث النشممممأة عشممممان يقممممدروا يوصمممملوا لمكانممممات كبيممممرة فممممي يص ينشممممطة 
رياضممممممية موجممممممودةال فابتممممممدينا احنمممممما كمممممممان عممممممايزين نعمممممممل حاجممممممة زص كممممممدا فممممممي مصممممممر والمممممموطن 
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صمممممم  وتعلمممممميم األطفمممممما  السممممممباحةال هنهممممممتم بمممممميهم ونطلممممممع يطفممممممما  العررمممممميال فاحنمممممما هنهممممممتم بالتخ
 ."تنافس على األولمبياد

 اقبا  االولياء االمور 0/2/0
وعمممممن يراء بعمممممب األمهمممممات فمممممي تعلمممممم يبنمممممائهم للسمممممباحة فمممممي سمممممن مبكمممممر قالمممممت  ممممممروة محممممممود  
والمممممدة الطفلمممممة جنمممممة إنهممممماال كانمممممت تواجمممممه صمممممعوبة فمممممي اختيمممممار رياضمممممة ألبنائهممممما يمارسمممممونها فمممممي 

مبكممممرال لكنهمممما عنممممد سممممماعها عممممن فكممممرة السممممباحة فممممي سممممن الشممممهرين يخممممذت طفلتهمممما األخيممممرة سممممن 
هحمممممدى الممممممدررين لتعليمهممممما السمممممباحةال موضمممممحة ين الرياضممممممة فمممممي سمممممن مبكمممممرة يفضمممممل ألجسمممممماد 
األطفممممما  فتكمممممون يكثمممممر مرونمممممة فمممممي السمممممن المبكمممممرةال ومهتممممممة بالمممممذات بالسمممممباحة يشمممممعر ينهممممما يهمممممم 

 .ي الرياضة التي يستمروا فيها يطو  وقت ممكنرياضة و حتى يوالدص يحبونها فهى
همممممذا التممممممدري  الممممممذى يسممممممتهدف تعلممممميم اتبمممممماء كيفيممممممة تممممممدري  يطفمممممالهم علممممممى السممممممباحة منممممممذ هممممممذة 
السمممن المبكممممرة بمممدي بجممممزء ن مممرى تحممممدث فيمممه المممممدر  عمممن يهميممممة السمممباحة ل طفمممما  وكيفيمممة خلممممذ 

حساسممممممية تجمممممماة الممممممماء تواصممممممل بممممممين األ  واألم والطفممممممل وطممممممر  التعامممممممل مممممممع الطفممممممل شممممممديد ال
باهضممممافة إلممممى بعممممب التمممممارين التممممى يجمممم  ين يمارسممممها اتبمممماء واألمهممممات مممممع يطفممممالهم بصممممفة 

 يومية وكيفية اهمساك بالطفل بالطريقة الصحيحة كى ال يؤذوا جسمه.
يمممممما الجمممممزء العملمممممى ممممممن التمممممدري  فتضممممممن تهيئمممممة الطفمممممل لمممممدخو  حممممممام السمممممباحة وعممممممل بعمممممب 

ل فممممى الممممماءال وفيممممه نممممز  األطفمممما  إلممممى حمممممام السممممباحة للمممممرة األولممممى التمرينممممات الرياضممممية للطفمممم
 (04: 02) بصحبة آبائهم ويمهاتهم.

 -البحث : هدف  0/3
يهمممممدف البحمممممث المممممى التعمممممرف علمممممى اتجاهمممممات الوالمممممدين نحمممممو ممارسمممممة اطفمممممالهم حمممممديثى الممممموالدة 

 .للسباحة
 -فرب البحث :  0/4

 ثى الوالدة للسباحة ؟ماهى اتجاهات الوالدين نحو ممارسة اطفالهم حدي
 -البحث : تعريفات   0/5
  ntal Attitudes ) e( Parاتجاهات الوالدين 1/5/1

االتجاهمممممات الوالديمممممة بأنهممممما تن يممممممات نفسمممممية كونهممممما خالمممممد بمممممن   بمممممن محممممممود الراب مممممى ويعمممممرف 
اتبممممماء واألمهمممممات نتيجمممممة الخبمممممرات التمممممي ممممممروا بهممممما فمممممي حيممممماتهم ال وتحمممممدد لهمممممم همممممذة التن يممممممات 

 هم وتعمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماملهم مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممع بنمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماتهم بصممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممورة مسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممتمرة سمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممملوك
(03   :026. ) 
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   ( Infant Swimming ) سباحة أطفال حديثي الوالدة 1/5/2
 ممممماهرة عنمممممد الرضمممممع واألطفممممما  حمممممديثي الممممموالدة ممممممن البشمممممر تتمثمممممل بمممممتحكمهم بأنفاسمممممهم وتحريمممممك 
ة يجسمممممامهم فمممممى الميممممماة . يقممممموم الرضمممممع بمممممث ال  رئممممماتهم بشمممممكل طبيعمممممي تحمممممت المممممماء ولهمممممم قمممممدر 

البقمممماء علممممى قيممممد الحيممممماة عنممممد ال طممممس فمممممى الميمممماة لفتممممرات قصمممميرة ممممممن الممممزمن . ويمكممممن ييضممممما   
 إعطمممماء الرضممممع دروس فممممى السممممباحة حيممممث يممممتم ذلممممك فممممى المقممممام األو  للحممممد مممممن خطممممر العممممر  

 إجراءات البحث 3/0
 منهج البحث :  3/1

ءم تتتت  متتتت    ي يتتتت  وذثتتتتل ثما حال صتتتت  هحثمتتتتالو حث بتتتتبه   ستتتت      ينإستتتت الب حث تتتت        

 حث حث .

 مجتمع وعينة البحث 2/ 3
 مجتمع البحث :3/2/1

ي حتتتلج مع متتت  حث حتتتث  تتتر حوثيتتت ء حمتتت م حج جيميتتت   تتت  ر ستتت مياو حيعي تتت  و تتتل   تتت   تتتلج      

 ( وثر حمر.01( وثر حمر   ح   ) 021حوثي ء حالم م ) 

 عينة البحث 3/2/2

 :عينة التقنين  3/2/2/1
( وثتتتتر حمتتتتر رتتتتش حئ يتتتت ممش  عتتتت ح ي  متتتتن حثمع متتتت  حالبتتتت ر  01لتتتت  )  ياتتتت  حث  اتتتتين   حم      

 ( حن ث . 01( ذج م و )01ث  حث   ح   ) 

 (1) جدول
 توصيف عينة تقنين البحث

 المجموع ةبببببببببالكلي عدد العينة م نوع الدراسة
سة 

لدرا
ا

عية
طال

الست
ا

 
 ذكور 05 0

 اناث 05 2 31

( وثتتتته حمتتتتر  01اتتتتين حث حتتتتث را دتتتتش حثتتتتر  تتتتلج ) ( حن  ياتتتت  ر 0ي ضتتتت  متتتتن حثعتتتتلو  م تتتتش )

 ( حن ث. 01( ذج م و )  01  ج جيمي     ر س مياو حيعي    ، ) 

 العينة االساسية للبحث :3/2/2/2
  ( وثتتر حمتتر، رتتتش حئ يتت ممش   ثمري تت  حث مليتت 01حشتت م    ياتت  حث حتتث حالس ستتتي    تتر )   

( ذجتتتر 22حمتتتر، م دتتتم  حثتتتر ) ( وثتتتر021حث عتتت ح ي  متتتن حثمع متتت  حالبتتت ر ث  حتتتث   ح تتت  )

 ( ي ض  ر بيف حث يا  حالس سي .2( حن ث ، وجلو  )00و)
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 (2) جدول
 توصيف عينة البحث االساسية

 المجموع النوع عدد العينة م نوع الدراسة

سة 
لدرا
ا

سية
السا

ا
 

 ذكور 42 0
01 

 اناث 30 2
ثتتتر حمتتتر ، و متتتالش ( و 01)    غتتت ( حن حث ياتتت  حالس ستتتي  ث  حتتتث 2ي ضتتت  متتتن حثعتتتلو  م تتتش )

 ( ثان ث. 00( ث ذج م و )22)

 أدوات جمع البيانات : 3/3
مقياس اتجاهات اولياء االمور نحو ممارسة اطفالهم سباحة حديثي الوالدة " من اعداد  3/3/1

 الباحث "
 
نحو ممارسة اطفالهم سباحة حديثي  اولياء االمور خطوات بناء مقياس اتجاهات 3/3/1/1

 :  الوالدة
 ء أمتتتلحل حث حتتتث  تتت ب حث   تتتث   اتتت ء م يتتت ا ث   تتترل   تتته حرع متتت   حوثيتتت ء حالمتتت م  تتته ضتتت

 نح  مم مس  ح ب ثلش س      لي ر حث الجة مد رشلحً   ثام ح  حث  ثي   ه إ لحجه :

حثرجتتت ل إثتتته حث تتترحءح  حثااريتتت  ث مرحجتتت  حث  ميتتت  وحثلمحستتت   حثمرر متتت   م ضتتت ل  -

 حث حث .

 ر   إل لحج حثم ي ا .رحليل حثمح وم حال  رحضي  حثم   -

 رحليل حثمبل ب حإلجرح ه ث مح وم حثم  ر   . -

 تتتترم حثمحتتتت وم حال  رحضتتتتي    تتتته حثدتتتت جة حثا تتتترحء حثم اصصتتتتين  تتتته معتتتت     تتتتش  -

 حثابس  حثري ضه وحث ي ا وحث   يش .

 بي غ  معم    حث   مح  )حثم  ر  ( حثا ب   كل مح م . -

 .رحء إل لحء حثرأى رم حثم ي ا  ه ب مر  حألوثي    ه حثد جة حثا  -

بتتتتي غ  حثصتتتت مة حثال  يتتتت  ث م يتتتت ا   تتتتل حثحتتتتذل وحالضتتتت    حثم  ر تتتت  متتتتن حثدتتتت جة  -

 حثا رحء.

 
سباحة نحو ممارسة اطفالهم  اولياء االمور حرع م   م ي ا  ا ء ثام ح  شرح ي ه و يم 

 :  حديثي الوالدة
 .حث حث  م ض ل ثمرر م وح حثد     وحثلمحس   حث  مي  ث مرحج  حثااري  حث رحءح  إثه حثرج ل

قمممممام الباحمممممث بممممماالطال  علمممممى العديمممممد ممممممن المراجمممممع العلميمممممة  ال والبحممممموث ال والدراسمممممات السمممممابقة 
 والمرتبطة التى تناولت موضو  الدراسة 

 تحديد المحاور االفتراضية المقترحة هعداد المقياس : 3/3/0/0/0
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اييس االتجاهمممممممات التررويمممممممة قمممممممام الباحمممممممث بمراجعمممممممة االطمممممممار الن ريمممممممة والدراسمممممممات السمممممممابقة لمقممممممم
بهممممممدف تحديممممممد المحمممممماور المقترحممممممة للمقيمممممماس والتممممممي بل ممممممت فممممممي صممممممورتها االولممممممي سممممممتة محمممممماور 

 وهي  :
 المحور األو  : ممارسة سباحة حديثي الوالدة كخبرة اجتماعية . -
 المحور الثانى : ممارسة سباحة حديثي الوالدة للصحة و اللياقة . -
 يثي الوالدة كخبرة و مخاطرة .المحور الثالث : ممارسة سباحة حد -
 المحور الرابع : ممارسة سباحة حديثي الوالدة كخبرة جمالية  . -
 حثمح م حثا مس : مم مس  س      لي ر حث الجة ثابض حث  رر . -

 حثمح م حثد جا : مم مس  س      لي ر حث الجة جا رة ث  ب ق حثري ضر . -

 ترحة :تحديد المفهوم اإلجرائى للمحاور المق 3/3/1/1/2
 تتتت ب حث   تتتتث متتتتن ئتتتتا  حث تتتترحءح  حثااريتتتت    ضتتتت  ر ريبتتتت   إجرح يتتتت  ث محتتتت وم حثم  ر تتتت  

ثم يتتت ا حرع متتت   حوثيتتت ء حالمتتت م نحتتت  مم مستتت  ح بتتت ثلش ستتت      تتتلي ر حثتتت الجة ، وذثتتتل   تتته 

 حثاح  حث  ثه :

 المحور االول  :
      تتتلي ر حثتتت الجه حثاعتتت   حث تتتلنر جا تتتره حج م  يتتت   تتتين حال تتتن وحالئتتترين ح اتتت ء رلمي  رتتت  ستتت 

)ستتتت     حثرضتتتت ( ومتتتت  رحدتتتتين حثصتتتتب   وحالج م  يتتتت  ، وغتتتترا حثاتتتتاق وراميتتتت  حثم تتتت ل 

 حثحدا  ئ ب  حث ر رالر  ر حث ا    م  حالئرين.

 حثد     ث صح  وحث ي    المحور الثاني :  

متتتر جتتتل  ر تتت  ي تتت ب  لتتت  حثعدتتتش ور جيلتتت  حث ضتتتا  ور متتتل ستتت     حثرضتتت    تتتر رحدتتتين 

بتتت ءة حث ييبيتتت  و حثدتتتام  حث لنيتتت  ث مبتتتل وردتتت  ل حيضتتت    تتتر ستتتام  حثعدتتتش متتتن مدتتت  ل حثك

حالمتتترحم وم  وم لتتتت  و اتتتت ء حث ضتتتتا  ورحدتتتتين  متتتتل  ضتتتت   حث  تتتت  ور  يتتتت  حثتتتتر  ين متتتتن 

 ئا  حث مريا   ثيك ن  ر   ث  ر حزن ند ر.

  كخبرة توتر ومخاطرة السباحةالمحور الثالث : 
خارجيمممممة بيئيمممممة يو ممممممن الطممممم  نفسمممممه يو ممممممن خمممممال   همممممو نتيجمممممة لتعمممممرب الطفمممممل المممممي عواممممممل

 بعب التمارين السباحة الرضع التي تجعله يشعر بالمخاطرة .
 النشا  البدني كخبرة جماليه المحور الرابع : 

هممممممو القممممممدرة علممممممي االداء التمرينممممممات و المهممممممارات السممممممباحة حممممممديثي المممممموالدة فممممممي شممممممكله الجمممممممالي 
 لتدري  الطفل .الذص يؤدص الي الدهشه واالعجا  خال  ا

 السباحة لخفب التوترالمحور الخامس : 
سمممممممباحة الرضمممممممع همممممممي نمممممممو  ممممممممن انممممممموا  النشممممممما  الرياضمممممممي التمممممممي تهمممممممدف المممممممي تنميمممممممه التممممممموازن 
االنفعممممالي وخفممممب التمممموتر لممممدص الطفممممل مممممن خممممال  التمممممارين وااللعمممما  سممممواء جماعيممممه مممممع اال  
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تعمممممه والبهجمممممه فمممممي جمممممو ممممممن واالبمممممن واالم او فرديمممممه وممارسمممممه سمممممباحه الرضمممممع تتممممميح للطفمممممل الم
 المرح. 

النشممممممما  البمممممممدني كخبمممممممرة للتفمممممممو  الرياضمممممممي همممممممو سمممممممرعه ادراك الطفمممممممل  المحبببببببور السبببببببادس :
والتعلممممميم اثنممممماء التمممممدريبات السمممممباحه حمممممديثي الممممموالدة وتتممممموافر لمممممدص الطفمممممل المتفمممممو  رياضممممميا لديمممممه 

اللتمممممزام ثمممممالث مسمممممتويات تميمممممزة عمممممن  يمممممرة المسمممممويات الفمممممو  عاديمممممه والمسمممممتويات العاليمممممه ممممممن ا
 والمستويات العاليه من االبدا . 

 عرب المحاور االفتراضية المقترحة على السادة الخبراء هبداء الريى : 3/3/0/0/3
( ال علمممممى عشمممممرة ممممممن السمممممادة 2تمممممم عمممممرب المحممممماور المقترحمممممة فمممممى صمممممورتها األولمممممى ال مرفمممممذ )

( 0م تتتش )حء حثم اصصتتتين  تتته معتتت     تتتش حثتتتابس حثري ضتتته وحث يتتت ا وحث  تتت يش  مر تتت  الخبمممر

 ب   للل حث  رل   ه م ي ه : 21/0/2102ب إثه 0/0/2102وذثل ئا  حثب رة من 

 ملى ما س   حثمح وم حثم  ر   ث م ي ا . -

 إض    أو ذل أو ر ليل حثمح وم حث ه من ش نل  إ رحء حثم ي ا . -

 (0وج ء مأى حثد جة حثا رحء     ما س   مح وم حثم ي ا جم  ي ه جلو  )

 (3م )جدول رق
آمحء حثدتتت جة حثا تتترحء  تتت   محتتت وم م يتتت ا حرع متتت   حوثيتتت ء حالمتتت م نحتتت  مم مستتت  ح بتتت ثلش 

 س      لي ر حث الجة

                                                                                                                 
 01ن = 

 المحاور م
 األهمية الاوافق أوافق

 % ك % ك لنسبيةا

0 
ممارسة سباحة حديثي الوالدة 

 كخبرة اجتماعية
12 122 2 2022 122 

2 
ممارسة سباحة حديثي الوالدة 

 للصحة و اللياقة
12 122 2 2022 122 

3 
ممارسة سباحة حديثي الوالدة 

 كخبرة و مخاطرة
12 122 2 2022 122 

4 
ممارسة سباحة حديثي الوالدة 

 122 2022 2 122 12 كخبرة جمالية  

5 
ممارسة سباحة حديثي الوالدة 

 122 2022 2 122 12 لخفب التوتر
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 المحاور م
 األهمية الاوافق أوافق

 % ك % ك لنسبيةا

6 
ممارسة سباحة حديثي الوالدة 

 122 2022 2 122 12 كخبرة للتفو  الرياضي

( وحثاتتتت أ  تتتترأى حثدتتتت جة حثمحكمتتتتين  تتتته متتتتلى ما ستتتت   حثمحتتتت وم 1وي  تتتتين متتتتن جتتتتلو  )

وحثرح تتتتت  محتتتتت م حالو  وحث تتتتت نر وحث  ثتتتتتث حثم  ر تتتتت  ث م يتتتتت ا، أن ندتتتتت   حثم ح  تتتتت    تتتتته حث

%( متتتتن معمتتتت ل حدمحء، و تتتتل إمرضتتتته حث   تتتتث ندتتتت   011 تتتتل   غتتتت  ) وحثاتتتت مس وحثدتتتت جا

 %( ث مح وم من ند   م ح    حثد جة حثمحكمين، ث ص   مح وم حثم ي ا ج ث  ثه :011)

 المحور األو  : ممارسة سباحة حديثي الوالدة كخبرة اجتماعية . -

 ممارسة سباحة حديثي الوالدة للصحة و اللياقة . المحور الثانى : -

 المحور الثالث : ممارسة سباحة حديثي الوالدة كخبرة و مخاطرة . -

 المحور الرابع : ممارسة سباحة حديثي الوالدة كخبرة جمالية  . -

 المحور الخامس : ممارسة سباحة حديثي الوالدة لخفب التوتر . -

 الوالدة كخبرة للتفو  الرياضي. المحور السادس : ممارسة سباحة حديثي -

 صياغة مجموعة العبارات )المقترحة( الخاصة بكل محور من محاور المقياس : 3/3/1/1/4
بتتت ل حث   تتتث   تتت مح  حثم يتتت ا  تتته ضتتت ء حثبلتتتش وحث ح يتتتل حثااتتترى حثاتتت أ  كتتتل   تتتل متتتن 

ئتتتا  إ ا تتت    تتته حثمرحجتتت  وحثلمحستتت   حثدتتت     وآمحء حثا تتترحء حثم اصصتتتين  تتته معتتت   

 و ل مح ه حث   ث  ه بي غ  حث   مح  م ي ه : ، ش حثابس وحث ي ا وحث   يش 

 أن رك     غ  وحضح  وس يم  ومبل م  . -

  لب إيح ء حث   مة  ا ل حالس ع    . -

 والر  ل أج ر من ربدير. ،أن رك ن حث   مح  وحضح  ومحلجة  -

 أن ر ا س  حث   مة م  حثللل حثذى وض   من أج   . -

المقياس فى صورته المبدئية على السادة الخبراء للتحقق من الصدق عرض  3/3/1/1/5
 المنطقى )المحتوى( :

 
 تتت ب حث   تتتث   تتترم حثصتتت مة حألوثتتته ث م يتتت ا   تتته حثدتتت جة حثمحكمتتتين ث  ح تتت  متتتن   

ب إثتتتته  2102/  0/ 21وذثتتتتل ئتتتتا  حثب تتتترة متتتتن  ، Content Validityبتتتتلق حثمح تتتت ى 

 (.2ب . مر   ) 2102/  2/ 21

( 22(   تتت مة ث صتتت    تتتلج   تتت مح  حثم يتتت ا )01رتتتش  تتتذل  ) ،ء آمحء حثمحكمتتتينو تتته ضتتت  

( محتتت وم 2و اتتت ء   تتته ذثتتتل رك نتتت  بتتت مة حثم يتتت ا   تتته) ،(   تتت مة 22  تتت مة  تتتلال متتتن )

 (.2(    مة مر   م ش )22ر ضمن )

 ( ند   أمحء حثد جة حثا رحء  ه جل    مة من    مح  حثم ي ا .0وي ض  جلو  )
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(2جلو  )  

 لج حثم ل ر وحثال  ر وأم  ب حث   مح  حثمد   لة ثم ي احث 

 حرع م   حوثي ء حالم م نح  مم مس  ح ب ثلش س      لي ر حث الجة

 

 المحاور م

العدد 

المبدئي 

 للعبارات

عدد 

العبارات 

 المستبعدة

أرقام العبارات 

 المستبعدة

العدد 

النهائي 

 للعبارات

1 
ممارسة سباحة حديثي الوالدة 

 جتماعيةكخبرة ا
9 1 9 0 

5 
ممارسة سباحة حديثي الوالدة 

 للصحة و اللياقة
12 3 4-12-8 9 

3 
ممارسة سباحة حديثي الوالدة 

 كخبرة و مخاطرة
11 - - 00 

4 
ممارسة سباحة حديثي الوالدة 

 كخبرة جمالية  
10 2 8-6 0 

2 
ممارسة سباحة حديثي الوالدة 

 لخفب التوتر
12 3 6-11-9 9 

6 
حة حديثي الوالدة ممارسة سبا

 كخبرة للتفو  الرياضي
10 6 10-11-3-5-6-9 4 

 49 5 12 64 االجمالى 

 
( حث تتتتلج حثم تتتتل ر وحثالتتتت  ر وأم تتتت ب حث  تتتت مح  حثمدتتتت   لة حرع متتتت   حوثيتتتت ء 2ي ضتتتت  جتتتتلو  )

 حالم م نح  مم مس  ح ب ثلش س      لي ر حث الجة.

 صياغة الصورة النهائية للمقياس : 3/3/1/1/6
(   تتت مة ، و تتتل أوضتتتح   22م حثم يتتت ا  تتته بتتت مر  حالوثيتتت  حث تتته رضتتتما  )   تتتل  تتتر

(   تتتتت مة وأن يتتتتت ش رصتتتتتحي   22آمحء حثدتتتتت جة حثا تتتتترحء أن يكتتتتت ن  تتتتتلج   تتتتت مح  حثم يتتتتت ا ) 

 0ال ( ويتتت ش ر زيتتت  حثتتتلمج   )  –إثتتته  تتتل متتت   –حثم يتتت ا و  تتت  ثميتتتيحن حث  تتتلير حث ا تتته ) ن تتتش 

حالرعتتتت ة حإليعتتتت  ه وحث كتتتتس ث   تتتت مح  ذح  حالرعتتتت ة (   تتتته حث رريتتتت  ث   تتتت مح  ذح   0،  2، 

( وذثتتل ث م ي لتت    تته حث ياتت  0حثدتت  ه ،   تت ب حث   تتث   ضتت  حثعتتكل حثالتت  ه ث م يتت ا مر تت  )

( وثتتته حمتتتر متتتن مع متتت  حث حتتتث وئتتت م  01حالستتت ما ي  ) ياتتت  حث  اتتتين ( حث تتته   تتت   تتتلجم  ) 

(  ر زيتتت  2وي ضتتت  جتتتلو  ) ياتتت  حثلمحستتت   غتتترم  دتتت ل حثم تتت ما  حث  ميتتت  ث م يتتت ا ، 

 .حث   مح    ثم ي ا
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 (5جدول )
حرع متتتت   حوثيتتتت ء حالمتتتت م نحتتتت  مم مستتتت  م يتتتت ا  محتتتت وممتتتتن  محتتتت محث  تتتت مح  ثكتتتتل  تتتتلج 

 حث رم   ه حثد جة حثمحكمين ح ب ثلش س      لي ر حث الجة   ل

 م المحور المحورإجمالي عبارات 

ممارسة سباحة حديثي الوالدة كخبرة  8
 1 اجتماعية

ممارسة سباحة حديثي الوالدة للصحة و   9
 اللياقة

2 

ممارسة سباحة حديثي الوالدة كخبرة و  11
 3 مخاطرة

ممارسة سباحة حديثي الوالدة كخبرة  8
 جمالية  

4 

ممارسة سباحة حديثي الوالدة لخفب  9
 التوتر

5 

ممارسة سباحة حديثي الوالدة كخبرة للتفو   4
 الرياضي

6 

 المجموع 94

( وحثاتتتت أ   تتتتلج حث  تتتت مح  جحئتتتتل محتتتت وم حثم يتتتت ا ، أن  تتتتلج 1ي  تتتتين متتتتن جتتتتلو  )        

 (    مة  .22حث   مح  )

 (6جدول )
 أرقام العبارات فى الصورة النهائية للمقياس بعد عرضها على السادة المحكمين

 عددها أرقام العبارات بالمقياس المحاور م
 0 0-7-6-5-4-3-2-0 اعيةممارسة سباحة حديثي الوالدة كخبرة اجتم 1

 ممارسة سباحة حديثي الوالدة للصحة و اللياقة  2
9-01-00-02-03-04-

05-06-07 
9 

-23-22-20-21-09-00 ممارسة سباحة حديثي الوالدة كخبرة و مخاطرة 3
24-25-26-27-20 

00 
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 ممارسة سباحة حديثي الوالدة كخبرة جمالية   4
29-31-30-32-33-34-

35-36 
0 

 رسة سباحة حديثي الوالدة لخفب التوترمما 5
37-30-39-41-40-42-

43-44-45 
9 

ممارسة سباحة حديثي الوالدة كخبرة للتفو   6
 الرياضي

46-47-40-49 
4 

 عبارة49 المجموع
( وحثاتتتت أ   م تتتت ب حث  تتتت مح   تتتته حثصتتتت مة حثال  يتتتت  ث م يتتتت ا   تتتتل 2ي  تتتتين متتتتن جتتتتلو  )     

(   تتتت مح  ، 0 تتتتلج   تتتت مح  حثمحتتتت م حألو    غتتتت  )  رضتتتتل    تتتته حثدتتتت جة حثمحكميتتتت ن ، أن

(   تتتت مح  ، حثمحتتتت م حثرح تتتت    غتتتت  00(   تتتت مح  ، وحثمحتتتت م حث  ثتتتتث )2وحثمحتتتت م حث تتتت نه )

(   تتت مح  2حثمحتتت م حثدتتت جا   غتتت  ) ،(    تتت مح 2حثمحتتت م حثاتتت مس   غتتت  ) ،(   تتت مح 0)

 (    مة .22وأن معم ل    مح  حثم ي ا   غ  )

ح  حثدتتتت     بتتتتمش حثم يتتتت ا   تتتته غتتتترحم  ري تتتت  مندتتتتيس ثيكتتتتر    تتتتل إستتتت كم   حثامتتتت    

Rensis Likert   ضتتت   حث  تتت مح  حث تتته يعتتت مل   يلتتت  حثم يتتت ا  مري تتت   عتتت ح ي  جمتتت  

 وأمتتتتتتتتتتتتتتت ب جتتتتتتتتتتتتتتتل   تتتتتتتتتتتتتتت مة ميتتتتتتتتتتتتتتتيحن ر تتتتتتتتتتتتتتتلير  ا تتتتتتتتتتتتتتته  ،ستتتتتتتتتتتتتتت   حإلشتتتتتتتتتتتتتتت مة

ال ( وأ ميتتت  متتتذه حالستتت ع      تتته ر تتتلير حثتتتلمج   حألوزحن حث  ثيتتت   –إثتتته  تتتل متتت   –) ن تتتش 

و تتتتتل  ،(  تتتتتر   ثتتتت  حث  تتتت مح  حثدتتتت ث ي 0،2،0(  تتتته   ثتتتت  حث  تتتت مح  حاليع  يتتتت  ، و)0،2،0)

 ضتتتل حث   تتتث متتتذح حثميتتتيحن حث  تتتليرى   تتته ي متتته معتتت الً ث حليتتتل حإلرعتتت ة  لمجتتت  أج تتتر متتتن 

حثل تتت  ، و تتتذثل ررحو تتت  حثلمجتتت  حثك يتتت  ث م يتتت ا متتت   تتتين  جمجتتت  جحتتتل أ صتتته ،  جحتتتل أجنتتته .  

( ي ضتتت  حثحتتتل حألجنتتته وحأل صتتته ث لمجتتت   تتته حثمحتتت وم حثبر يتتت  وحثلمجتتت  حثك يتتت  7وجتتتلو  )

 ث م ي ا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
   التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة  

 

 (    14  (   ( الرابعم(   ) الجزء  5252( شهر ) يونيو(  لعام )    52رقم المجلد )        
 
 

 (7جلو  )

 حثحل حأل صه وحثحل حألجنه ثلمج  جل مح م  ه حثص مة حثال  ي  ث م ي ا

عدد  المحاور م
 العبارات

الحد األقصى 
 للدرجة

الحد األدنى 
 للدرجة

1 
ممارسة سباحة حديثي الوالدة كخبرة 

 عيةاجتما
0 24 8 

2 
ممارسة سباحة حديثي الوالدة للصحة و 

 اللياقة
9 27 9 

3 
ممارسة سباحة حديثي الوالدة كخبرة و 

 مخاطرة
00 33 11 

4 
ممارسة سباحة حديثي الوالدة كخبرة 

 جمالية
0 24 8 

5 
ممارسة سباحة حديثي الوالدة لخفب 

 9 27 9 التوتر

6 
ممارسة سباحة حديثي الوالدة كخبرة 

 فو  الرياضيللت
4 02 4 

 درجة 49 درجة 121 عبارة49 المجموع 
       

( حثحتتتل حأل صتتته وحثحتتتل حألجنتتته ثلمجتتت  جتتتل محتتت م  تتته حثصتتت مة حثال  يتتت  7ي  تتتين متتتن جتتتلو  )

ثم يتتت ا حرع متتت   حوثيتتت ء حالمتتت م نحتتت  مم مستتت  ح بتتت ثلش ستتت  ج   تتتلي ر حثتتت الجة ، أن حثلمجتتت  

 ( جمج  جحل أجنه .22  جحل أ صه ، )(  جمج027حثك ي  ث م ي ا ررحو   م  ين )

 الدراسة االستطالعية : 3/4
(  وثتتته حمتتتر 01 تتت ب حث   تتتث  تتتسجرحء جمحستتت  حستتت ما ي    تتته  ياتتت   عتتت ح ي    تتت   تتتلجم  )

 01/0/2102  تتتته  0/0/2102مم  تتتت  ثمع متتتت  حث حتتتتث  يتتتتث رتتتتش حث م يتتتت   تتتته حثب تتتترة متتتتن 

 حدره :وج ن حثللل من إجرحء حثلمحس  حالس ما ي  حث  رل   ه 

 ملى  لش  يا  حث حث ث    مح  حث ه ي ضمال  حثم ي ا . -

 حث  رل   ه حثص      حثمح مل يل مم  أ ا ء حث م ي  ث  مل   ه را يل  . -

 رحليل م  رد غر   حثلمحس  حالس سي  من و   . -

  د ل حثم  ما  حث  مي  ث م ي ا . -

 وقد اسفرت نتائج الدراسة االستطالعية عما يلى :



   

 
   التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة  

 

 (    12  (   ( الرابعم(   ) الجزء  5252( شهر ) يونيو(  لعام )    52رقم المجلد )        
 
 

اتتت  حث حتتتث ث   تتتت مح  حث تتته ي ضتتتمال  حثم يتتت ا  يتتتتث ثتتتش ي تتتلم متتتن أى متتتتالش  لتتتش  ي -

 حالس بد م  ن أى    مة من    مح  حثم ي ا .

 تتته حإلج  تتت    تتته حثم يتتت ا  حوثيتتت ء حالمتتت مر بتتتل حث   تتتث إثتتته حثتتتيمن حثتتتذى حستتت غر    -

 ( ج ي   ، جم  ر بل أن حث   مح  سل   حثصي غ  .21وج ن  ملر  )

 ت العلمية للمقياس حساب المعامال  3/4/1
 صدق المقياس :  3/4/1/1

باتجاهات اولياء االمور نحو ممارسة قام الباحث بحسا  معامل الصد  للمقياس الخا       
عن طريذ كال من صد  المحتوى وصد  المحكمين وصد  اطفالهم سباحة حديثي الوالدة 

 االتسا  الداخلى .

 صدق المحتوى :  3/4/1/2

اتجاهات  للتعرف علىاألطر الن رية والدراسات السابقة والقوائم والمقاييس  قام الباحث بتحليل
 .اولياء االمور نحو ممارسة اطفالهم سباحة حديثي الوالدة

 صدق المحكمين :  3/4/1/3
 تتتت ب حث   تتتتث   حليتتتتل حثمحتتتت وم حثم  ر تتتت  ثارع متتتت   حوثيتتتت ء حالمتتتت م نحتتتت  مم مستتتت          

وضتتت  ر ريبتتت   إجرح يتتت  ثلتتت  ، متتتن ئتتتا  حأل تتتر حثااريتتت   ح بتتت ثلش ستتت      تتتلي ر حثتتت الجة و

( محتتتت وم ثارع متتتت   حوثيتتتت ء حالمتتتت م نحتتتت  2وحثمرر متتتت  وحثدتتتت     ، ومتتتتن ماتتتت  رتتتتش ح  تتتترحح )

مم مستتتت  ح بتتتت ثلش ستتتت      تتتتلي ر حثتتتت الجة  تتتتش  تتتت ب حث   تتتتث   تتتترم حثمحتتتت وم حثم  ر تتتت   تتتته 

  تتتتش حثتتتتابس  محكمتتتتين ئ تتتترحء  تتتته معتتتت    عتتتترة(   تتتته 2بتتتت مرل  حألوثتتتته مر تتتت  م تتتتش )

/ 21/0ب إثتتتته  2102/ 0/0( وذثتتتتل ئتتتتا  حثب تتتترة متتتتن 0وحث يتتتت ا وحث  تتتت يش  مر تتتت  م تتتتش )

 ب  للل حث  رل   ه م ي ه :  2102

 ملى ما س   حثمح وم حثم  ر   ث م ي ا . -

 إض    أو ذل أو ر ليل حثمح وم حث ه من ش نل  إ رحء حثم ي ا . -

لتتتش وحث ح يتتتل حثااتتترى حثاتتت أ  كتتتل  تتت ب حث   تتتث  صتتتي غ    تتت مح  حثم يتتت ا  تتته ضتتت ء حثب

محتتت م متتتن ئتتتا  إ ا تتت    تتته حثمرحجتتت  وحثلمحستتت   حثدتتت     وآمحء حثا تتترحء حثم اصصتتتين 

 و ل مح ه حث   ث  ه بي غ  حث   مح  م ي ه : ، ه مع     ش حثابس وحالج م ل 

 أن رك     غ  وحضح  وس يم  ومبل م  . -

  لب إيح ء حث   مة  ا ل حالس ع    . -

 والر  ل أج ر من ربدير. ،   مح  وحضح  ومحلجة أن رك ن حث -

 أن ر ا س  حث   مة م  حثللل حثذى وض   من أج   . -

 
 تتتش  تتت ب حث   تتتث   تتترم حثصتتت مة حألوثتتته ث م يتتت ا   تتته حثدتتت جة حثمحكمتتتين ث  ح تتت  متتتن       

ب إثتتتته  2102/ 21/0وذثتتتتل ئتتتتا  حثب تتتترة متتتتن  ، Content Validityبتتتتلق حثمح تتتت ى 

(   تتتت مة ث صتتتت   01و تتتته ضتتتت ء آمحء حثمحكمتتتتين رتتتتش  تتتتذل  ) ،( 2)ب مر تتتت   2102/ 21/2

و اتت ء   تته ذثتتل رك نتت  بتت مة  ،(   تت مة 22(   تت مة  تتلال متتن )22 تتلج   تت مح  حثم يتت ا )

 (    مة .22( مح وم ر ضمن )2حثم ي ا   ه)

 صدق االتساق الداخلي لمقياس اتجاهات الوالدين نحو ممارسة السباحة للرضع     3/4/1/4
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 (    16  (   ( الرابعم(   ) الجزء  5252( شهر ) يونيو(  لعام )    52رقم المجلد )        
 
 

 ( 0  جلو   م ش )

                                                                   بلق حالرد ق حثلحئ ه  ين حث   مة وحث  ل ثم ي ا حرع م   حث حثلين نح  مم مس  حثد     ث رض 

 30ن=
السباحة كخبرة 

 اجتماعية
السباحة للصحة 

 واللياقة
السباحة كخبرة 
 توتر ومخاطره

ة كخبرة السباح
 جمالية

السباحة لخفض 
 التوتر

السباحة كخبرة 
 للتفوق الرياضي

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

0 .877* 4 .877* 07 .744* 94 .874* 38 .776* 97 .789* 
9 .999* 01 .661* 04 .714* 31 .779* 37 .797* 98 .771* 
3 .897* 00 .919* 91 .879* 30 .898* 34 .610* 97 .937* 
9 .799* 09 .730* 90 .784* 39 .677* 91 .617* 94 .767* 
6 .341* 03 .639* 99 .990* 33 .991* 90 .818*   
7 .783* 09 .348* 93 .971* 39 .777* 99 .897*   
8 .868* 06 .991* 99 .797* 36 .797* 93 .990*   
7 .674* 07 .699* 96 .979* 37 .981* 99 .800*   

  08 .801* 97 .697*   96 .839*   
    98 .897*       
    97 .907*       

 1،020= 1،11 يم  م حثعلوثي   ال مد  ى م ا ي  

حمر تتت   ذح  جالثتتت  إ صتتت  ي   تتتين حث  تتت مة وحث  تتتل ممتتت  يعتتتير حثتتته  ( وجتتت ج0ي ضتتت  جتتتلو  )

بتتتلق حالردتتت ق حثتتتلحئ ر ثم يتتت ا حرع متتت   حث حثتتتلين نحتتت  مم مستتت  حثدتتت     ث رضتتت  ،  يتتتث 

 . 1011ج ن   يم  )م( حثمحد    أج ر من  يم  )م( حثعلوثي  وذثل  ال مد  ى م ا ي  
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 (    17  (   ( الرابعم(   ) الجزء  5252( شهر ) يونيو(  لعام )    52رقم المجلد )        
 
 

 ( 2جلو   )

      ثلمج  حثك ي  ث م ي ام  مل حالمر     ين حال   ج وح

 01ن= 

 معامل االرتباط االبعاد  م
 **733. السباحة كخبرة اجتماعية 0
 **013. السباحة للصحة واللياقة 2
 **776. السباحة كخبرة توتر ومخاطره 3
 **607. السباحة كخبرة جمالية 4
 **767. السباحة لخفض التوتر 5
 **001. السباحة كخبرة للتفوق الرياضي 6

 1،020= 1،11 يم  م حثعلوثي   ال مد  ى م ا ي  

( وجتتت ج حمر تتت   ذح  جالثتتت  إ صتتت  ي   تتتين جتتتل   تتتل وحثلمجتتت  حثك يتتت  ث م يتتت ا 2ي ضتتت  جتتتلو )

ال  تتت ج م يتتت ا حرع متتت   حث حثتتتلين نحتتت  مم مستتت  حثدتتت     ث رضتتت  وذثتتتل  اتتتل مدتتت  ى م ا يتتت  

حثك تتت ه ثا  تتت ج  تتت ل حنحصتتت ر  متتت  وأن  يمتتت   حالمر تتت     يتتت ن حث  تتتل و يتتت ن حثمعمتتت  ل  1011

 . ( مم   يعي ر إث ه ب لق حالرد  ق حث لحئ  ر ث م ي ا 001.–207. ين )

 ثبات المقياس )مقياس اتجاهات الوالدين نحو ممارسة السباحة للرضع ( 3/5
 إعادة تطبيق االختبار: 3/5/1

 Test- Re- Testحساب ثبات المقياس عن طريق إعادة تطبيق االختبار: 

 تتتت ب حث   تتتتث   م يتتتت  حثم يتتتت ا   تتتته  ياتتتت  حث  اين)حث ياتتتت  حالستتتت ما ي ( و  حملتتتت  

متتتن ئتتت م   ياتتت  حث حتتتث حألس ستتتي ، ورتتتش إ تتت جة حث م يتتت    تتته نبتتتس حث ياتتت  والمممد ووالمممدة  (01)

 بتتت مق زماتتتر  تتتلمه أستتت   ين  تتتن حث م يتتت  حألو  و تتته نبتتتس يتتترول حث م يتتت  حألو    تتته 

ر تتتت    تتتتين جمجتتتت   حث ياتتتت   تتتتر حث ي ستتتتين حألو   تتتتلم حإلمكتتتت ن، ورتتتتش  دتتتت ل م تتتت ما  حالم

 وحث  نر:
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 (    18  (   ( الرابعم(   ) الجزء  5252( شهر ) يونيو(  لعام )    52رقم المجلد )        
 
 

 (01جلو  )

 م  ما  حالمر    حث ي ا حالو  وحث  نر ث م ي ا 

 (30)ن=

 المحببببببببببور م
معامل  التطبيق الثانى التطبيق األول

 االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط  االستقرار 

 **959. 322. 2452 324. 2440 السباحة كخبرة اجتماعية 0

 **959. 090. 2460 090. 2457 السباحة للصحة واللياقة 2
 **910. 230. 2421 005. 2405 السباحة كخبرة توتر ومخاطره 3
 **900. 314. 2452 295. 2449 السباحة كخبرة جمالية 4
 **902. 371. 2464 365. 2471 السباحة لخفض التوتر 5

6 
السباحة كخبرة للتفوق 

 **996. 505. 2440 507. 2454 ياضيالر 

 1،020= 1،11 يم  م حثعلوثي   ال مد  ى م ا ي  

( أن جميتتتت   تتتتيش م تتتت ما  حالمر تتتت   جحثتتتت  إ صتتتت  ي ً  اتتتتل 01ي ضتتتت  متتتتن جتتتتلو  )

.( ممتت  يعتتير إثتته أن 222إثتته 210. ( وأن م تت ما  حث  تت   ر تترحوح  تتين )1011مدتت  ى )

     ه إمك ني  حال  م ج   ه مذه حال   ج.ر م    م  مل      جح  إ ص  ي ً ومذح يل

 بعد التطبيقالدراسة االستطالعية  3/6
)متتتتن حج جيميتتتت   تتتت  ر ستتتت مياو حيعي تتتت   تتتت ب حث   تتتتث   م يتتتت  حثلمحستتتت  حالستتتت ما ي  

حوثيتتت ء (   تتته  ياتتت   عتتت ح ي  متتتن  01/0/2102(  حثتتتر حثب تتترة ) 0/0/2102ئتتتا  حثب تتترة )

   حث حث حألس سي   للل:ئ م   ياوثه حمر ( 01و  حمل  )حم م 

 حث  جل من وض ح و لش حث يا  ث   مح  حثم ي ا. -

 ر ضي   ري   حإلج      ه    مح  حثم ي ا. -

 الدراسـة األساسيـة 3/7
 تتتت ب حث   تتتتث   م يتتتت  حثلمحستتتت  حألس ستتتتي    تتتتل  دتتتت ل حثم تتتت ما  حث  ميتتتت  ثم يتتتت ا 

(  1/2/2102)  الجة حوثيتتتت ء حالمتتتت م نحتتتت  مم مستتتت  ح بتتتت ثلش ستتتت      تتتتلي ر حثتتتتحالرع متتتت   

 .وثه حمر( 01(  ه  يا  حس سي  و  حمل  )  7/2/2102حثر حثب رة ) 

 أسلوب المعالجة اإلحصائية للبيانات  3/8
 رش رح يل حث ي ن   حثمد ا ص  من مذح حث حث و   ً ثألس ثي  حإل ص  ي  حث  ثي  :

 حثم  سط حثحد  ر. .0

 حالنحرحل حثم ي مل. .2

 م  مل حالمر   . .0

 ثمئ ي .حثاد   ح .2

 حألممي  حثاد ي .  .1
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 (    19  (   ( الرابعم(   ) الجزء  5252( شهر ) يونيو(  لعام )    52رقم المجلد )        
 
 

 حئ   م م ن وي ه ث بروق . .2

 عرض النتائج و مناقشتها وتفسرها وتوصيات الباحث 4/0
 : النتائج  4/1
 :يةالنسباالهمية   1/ 4/1

 ( 11جدول رقم )  
  لعبارات بعد ممارسة سباحة حديثي الوالده كخبرة اجتماعيةاالهمية النسبية 

  80ن = 
( جمممممماءت فممممممي الترتيمممممم  االو    4( ان العبممممممارة رقممممممم )   00يتضممممممح مممممممن جممممممدو  رقممممممم )

( فممممممممممي الترتيممممممممممم   الثممممممممممماني   5%   ( وجمممممممممماءت العبمممممممممممارة رقمممممممممممم ) 9541باالهميممممممممممة النسمممممممممممبية )  
( فممممممممي التريمممممممم  االخيممممممممر   2% ( بينممممممممما جمممممممماءت العبممممممممارة  رقممممممممم )  0040باالهميممممممممة النسممممممممبية  ) 
 (% 4749باالهمية النسبية  ) 

 
 
 
 

 االهمية النسبية ال الى حد ما نعم ببباراتببببالبع

1 6113%  2818%  1010%  8318%  
2 1010%  2318%  6613%  4119%  
3 61135% 2510%  1318%  8215%  
4 8613%  1215%  113%  9510%  
5 1010%  2613%  318%  8818%  
6 4510%  4613%  818%  1818%  
1 4115%  3613%  1613%  1111%  
8 6215%  3318%  318%  8613%  
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 (    52  (   ( الرابعم(   ) الجزء  5252( شهر ) يونيو(  لعام )    52رقم المجلد )        
 
 

 ( 12جدول رقم )
 لعبارات بعد ممارسة سباحة حديثي الوالده للصحه والياقهاالهمية النسبية 

 80ن = 

( جممممممماءت فمممممممي الترتيمممممممم  7 - 0( ان العبممممممممارتين رقمممممممم ) 02يتضمممممممح ممممممممن جمممممممدو  رقمممممممم )
ني    الثمممممممما( فممممممممي الترتيمممممممم4%   ( وجمممممممماءت العبممممممممارة رقممممممممم ) 9040االو  باالهميمممممممة النسممممممممبية  )  

 % ( 9740باالهمية النسبية  ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ببباراتالبعبببب الى حد  نعم 
 ما

 االهمية النسبية ال

0 9643%  340%  141%  9040%  
2 4745%  3245%  2141%  7540%  
3 0745%  0141%  245%  9541%  
4 9245%  643%  043%  9740%  
5 2643%  3040%  3545%  6340%  
6 6245%  3043%  643%  0544%  
7 9745%  043%  043%  9040%  
0 0541%  0340%  043%  9446%  
9 4141%  2141%  4141%  6647%  
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 (    51  (   ( الرابعم(   ) الجزء  5252( شهر ) يونيو(  لعام )    52رقم المجلد )        
 
 

 (03جدو  رقم )
 و توتر و مخاطرة لعبارات بعد ممارسة سباحة حديثي الوالدة كخبرةاالهمية النسبية 

  01ن = 

( جممممممماءت فمممممممي الترتيممممممم  االو   01لعبمممممممارة رقمممممممم ) ( ان ا03يتضمممممممح ممممممممن جمممممممدو  رقمممممممم )
( فممممممي الترتيمممممم   الثمممممماني باالهميممممممة  4% ( وجمممممماءت العبممممممارة رقممممممم ) 9249باالهميممممممة النسممممممبية  )  

( فمممممممممي التريممممممممم  االخيمممممممممر باالهميمممممممممة  9% ( بينمممممممممما جممممممممماءت العبمممممممممارة  رقمممممممممم ) 9240النسمممممممممبية  ) 
 %(4946النسبية  ) 
 
 
 
 
 
 

ببباراتالبعبببب  االهمية النسبية ال الى حد ما نعم 
0 6745%  3245%  141%  0942%  
2 2040%  3141%  4043%  6245%  
3 5340%  3745%  040%  0047%  
4 0043%  0340%  541%  9240%  
5 3040%  3040%  2245%  7240%  
6 0340%  3745%  4040%  5541%  
7 6643%  2340%  0141%  0544%  
0 3340%  2340%  4245%  6340%  

9 0141%  2040%  6043%  4946%  
01 0340%  0043%  541%  9249%  
00 0040%  3541%  4643%  5745%  
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 (    55  (   ( الرابعم(   ) الجزء  5252( شهر ) يونيو(  لعام )    52رقم المجلد )        
 
 

 ( 04جدو  رقم )
 ت بعد ممارسة سباحة حديثي الوالدة كخبرة جماليهلعبارا االهمية النسبية

 
( جمممممممماءت فممممممممي الترتيمممممممم  االو   6( ان العبممممممممارة رقممممممممم ) 04يتضممممممممح مممممممممن جممممممممدو  رقممممممممم )

( فممممممي الترتيمممممم   الثمممممماني باالهميممممممة  0% ( وجمممممماءت العبممممممارة رقممممممم ) 9740باالهميممممممة النسممممممبية  )  
تريممممم  االخيمممممر باالهميمممممة النسمممممبية  ( فمممممي ال 7%( بينمممممما جممممماءت العبمممممارة  رقمممممم ) 9249النسمممممبية  ) 

 (05جدو  رقم )                           %(4740) 
 لعبارات بعد ممارسة سباحة حديثي الوالدة لخفب التوتر االهمية النسبية

 80ن = 

ـــاراتالـعبـــ ماالى حد  نعم   االهمية النسبية  ال 

1 4775%  2570%  2775%  7373%  

2 6570%  1878%  1673%  8278%  

3 76735 1275%  1173%  8873%  

4 7878%  1275%  878%  8070%  

5 7275%  1878%  878%  8778%  

6 8378%  378%  275%  8771%  

7 1570%  1173%  7378%  4771%  

8 8673%  673%  775%  8278%  

ـــاراالـعبـــ
 ت

 االهمية النسبية  ال الى حد ما نعم

1 7275%  2173%  673%  8878%  

2 7673%  1570%  878%  8872%  

3 8378%  1378%  275%  8378%  

4 8570%  1275%  275%  8472%  

5 6070%  3275%  775%  8472%  

6 6570%  2775%  775%  8578%  

7 8570%  1378%  173%  8476%  

8 
6378%  2673%  1070%  8476%  

8 7878%  1878%  275%  8271%  
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( جممممممماءت فمممممممي الترتيممممممم  االو   7( ان العبمممممممارة رقمممممممم ) 05يتضمممممممح ممممممممن جمممممممدو  رقمممممممم ) 
( فممممممي الترتيمممممم   الثمممممماني باالهميممممممة  4وجمممممماءت العبممممممارة رقممممممم )% ( 9446باالهميممممممة النسممممممبية  )  

( فمممممي التريممممم  االخيمممممر باالهميمممممة النسمممممبية  5% ( بينمممممما جممممماءت العبمممممارة  رقمممممم ) 9442النسمممممبية  ) 
 (0442)%. 

 ( 06جدو  رقم )
 النسبة المئوية لعبارات بعد ممارسة سباحة حديثي الوالدة كخبرة

 01ن=        لتفو  الرياضي
 

 

( جمممممممماءت فممممممممي الترتيمممممممم  االو  4( ان العبممممممممارة رقممممممممم ) 06يتضممممممممح مممممممممن جممممممممدو  رقممممممممم )
( فممممممي الترتيمممممم   الثمممممماني باالهميممممممة  3قممممممم ) %( وجمممممماءت العبممممممارة ر 0745باالهميممممممة النسممممممبية  )  

( فمممممي التريممممم  االخيمممممر باالهميمممممة النسمممممبية  0% ( بينمممممما جممممماءت العبمممممارة  رقمممممم ) 0540النسمممممبية  ) 
 (7544)% 
 

 
 
 
 

 
 

باراتببالبعبببب  االهمية النسبية  ال الى حد ما نعم 

0 4643% 3340%  2141%  7544%  
2 5340% 2340%  2245%  7740%  

3 0040% 0141%  043%  0540%  
4 7340% 0541%  0043%  0745%  
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 ( 09جدو  رقم )
 االتجاة العام لمحاور الدراسة

 االتجاه
الوزن 
 المرجح

 المتوسط
االنحراف 
 المعيارى

 معامل االختالف

بوووووودنى محووووووور الن وووووواط ال
 كخبره اجتماعية 

17574 2718 072618 11780% 

محووووور السووووباحة للصوووووحة 
 واللياقة

206788 2758 072084 8710% 

الن وووووواط البوووووودنى كخبوووووورة 
 توتر ومخاطره

174781 2718 072282 10740% 

الن وووووواط البوووووودنى كخبووووووره 
 جمالية

171788 2747 072788 11730% 

الن وووووواط البوووووودنى لخفووووووض 
 التوتر

215722 2768 073561 13720% 

الن وووووواط البوووووودنى كخبووووووره 
 للتفوق الرياضى

20175 2758 074703 18770% 

( ان محممممممور ممارسممممممة سممممممباحة حممممممديثي المممممموالدة كنشمممممما  بممممممدني  05يتضممممممح مممممممن جممممممدو  )
 (2469لخفب التوتر يأتي فى المرتبة االولي بمتوس  حسابي )

( ان محممممممممور ممارسممممممممة سممممممممباحة حممممممممديثي المممممممموالدة للصممممممممحة و 02يتضممممممممح مممممممممن جممممممممدو  )
 (.2459لياقة فى المرتبة الثانية بمتوس  حسابي )ال

( ان محمممممور ممارسممممممة سمممممباحة حمممممديثي الممممموالدة للنشممممما  البممممممدني 04يتضمممممح ممممممن جمممممدو  )
 (2447كخبرة جمالية فى المرتبة الثالثة بمتوس  حسابي )

( ان محمممممور ممارسممممممة سمممممباحة حمممممديثي الممممموالدة للنشممممما  البممممممدني 06يتضمممممح ممممممن جمممممدو  )
 (.2452تي فى المرتبة الرابعه بمتوس  حسابي )كخبرة للتفو  الرياضي يأ

( ان محمممممور ممارسمممممة سمممممباحة حمممممديثي الممممموالدة للنشممممما  البمممممدني  00يتضمممممح ممممممن جمممممدو  )
كخبمممممممرة اجتماعيمممممممة وايضممممممما النشممممممما  البمممممممدني كخبمممممممرة تممممممموتر و مخممممممماطرة فمممممممى المرتبمممممممة الخامسمممممممة 

 (.              2409بمتوس  حسابي )
 مناقشة النتائج  4/2
 فرض االول مناقشة ال 4/2/1

س/ مببببا هببببي االتجاهببببات اوليبببباس االمببببور نحببببو ممارسببببة اطفببببالهم حببببديثي الببببوالدة 
 للسباحة؟ 
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ان محممممممور حممممممديثي المممممموالدة لخفممممممب التمممممموتر يممممممأتي فممممممى ( 05)يتضممممممح مممممممن جممممممدو  رقممممممم 
ويتضممممممح ذلممممممك تفصمممممميال مممممممن خممممممال  االطممممممال  علممممممى  2469المرتبممممممة االولممممممى بمتوسمممممم  حسممممممابي 

%( 9442%( و)9446( بأهميممممممة نسممممممبية )4-7)( حيممممممث جمممممماءت العبممممممارة رقممممممم 05جممممممدو  رقممممممم )
والتممممى ينصممممان علممممى )اشممممعر بممممأن ممارسممممة السممممباحة وسمممميلة هامممممة مممممن وسممممائل التممممرويح البنممممي ( 

 و) اشعررأن ممارسة السباحة تتيح االسترخاء الذهني والبدني البني (.
ان محممممممور حممممممديثي المممممموالدة لصممممممحة والياقممممممة يممممممأتي فممممممى  (02) يتضممممممح مممممممن جممممممدو  رقممممممم

( ويتضمممممح ذلمممممك تفصمممميال ممممممن خمممممال  االطمممممال  2459بمممممة الثانيمممممة بمتوسمممم  حسمممممابي )المرتبممممة المرت
%( 9446( بأهميمممممممممة نسمممممممممبية )4-7( حيمممممممممث جممممممممماءت العبمممممممممارة رقمممممممممم )02علمممممممممى جمممممممممدو  رقمممممممممم )

%( والتممممممى ينصممممممان علممممممى )اشممممممعر بممممممأن ممارسممممممة السممممممباحة وسمممممميلة هامممممممة مممممممن وسممممممائل 9442و)
 الذهني والبدني البني (. الترويح البني ( و) اشعررأن ممارسة السباحة تتيح االسترخاء

( ان محممممممور حممممممديثي المممممموالدة كخبممممممرة جماليممممممة يممممممأتي فممممممى 04يتضممممممح مممممممن جممممممدو  رقممممممم )
( ويتضمممممح ذلمممممك تفصممممميال ممممممن خمممممال  االطمممممال  علمممممى 2447المرتبمممممة  الثالمممممث بمتوسممممم  حسمممممابي )

%( 9249%( و)9740( بأهميممممممة نسممممممبية )6-0( حيممممممث جمممممماءت العبممممممارة رقممممممم )04جممممممدو  رقممممممم )
ع بمشممممماهدة حركممممممات ابنمممممي فمممممى اداء تمرينممممممات السمممممباحة( ) اجعممممممل والتمممممى ينصمممممان علممممممى )اسمممممتمت

 ابني يمارس الرياضة للحصو  على قوام جيد (.
( ان محمممممممور حمممممممديثي الممممممموالدة كخبمممممممرة للتفمممممممو  الرياضمممممممي 06يتضمممممممح ممممممممن جمممممممدو  رقمممممممم )

( ويتضمممممممح ذلمممممممك تفصممممممميال ممممممممن خمممممممال  2452يمممممممأتي فمممممممى المرتبمممممممة  الرابعمممممممة بمتوسممممممم  حسمممممممابي )
( بأهميممممممممممة نسممممممممممبية 4-3حيممممممممممث جمممممممممماءت العبممممممممممارة رقممممممممممم )( 06االطممممممممممال  علممممممممممى جممممممممممدو  رقممممممممممم )

%( والتممممممممى ينصممممممممان علممممممممى )اشممممممممعر عنممممممممدما اشممممممممجع ابنممممممممي اثنمممممممماء تممممممممدريبات 0540%( و)0745)
السممممممباحة تممممممأتي بنتممممممائج تميممممممزة عممممممن اقرانممممممه ( ) اشممممممعر بممممممالتميز عنممممممدما تقمممممموم السممممممباحة بتطمممممموير 

 مهارات ابني (.
ر ومخممممماطرة يمممممأتي ( ان محمممممور حمممممديثي الممممموالدة كخبمممممرة تممممموت03يتضمممممح ممممممن جمممممدو  رقمممممم )

( ويتضمممممح ذلمممممك تفصممممميال ممممممن خمممممال  االطمممممال  2409فمممممى المرتبمممممة  الخامسمممممة بمتوسممممم  حسمممممابي )
%( 9249( بأهميمممممممممة نسمممممممممبية )4-01( حيمممممممممث جممممممممماءت العبمممممممممارة رقمممممممممم )03علمممممممممى جمممممممممدو  رقمممممممممم )

%( والتممممى ينصممممان علممممى )تعجبنممممي التمرينممممات التممممى تجممممع مممممن ابنممممي شخصممممية م ممممامرة( 9240و)
 يبتكرة ( )اتعاون مع ابني فى تنفيذ ما

( ان محممممور حممممديثي المممموالدة كخبممممرة اجتماعيممممة يممممأتي فممممى 00يتضممممح مممممن جممممدو  رقممممم )  
( ويتضمممممممح ذلمممممممك تفصممممممميال ممممممممن خمممممممال  االطمممممممال  2409المرتبمممممممة  السادسمممممممه بمتوسممممممم  حسمممممممابي )
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( فممممممممى المركممممممممز االو  والتمممممممماني 5-4( حيممممممممث جمممممممماءت العبممممممممارة رقممممممممم )  00علممممممممى جممممممممدو  رقممممممممم )
ينصممممممان علممممممى )اشممممممعر بممممممأن ممارسممممممة السممممممباحة %( والتممممممى 0040%( و)9541بأهميممممممة نسممممممبية )

تجعلنمممممي ارص جوانممممم  حسمممممنه فمممممى ابنمممممي( )اعممممممل علمممممى ان تكمممممون عالقتمممممي بمممممأبني مسمممممتمرة ممممممن 
 خال  ممارسته للسباحة(. 

تشببببببن سببببببتيوت ،ويتفببببببق ملبببببب  ) مببببببا سبببببببق ( مببببببع نتببببببائج دراسببببببه كويشنسببببببكي 
،Kopczynski Chen - Stute ، Kallmenn (۰۲۰۲،   كبببالمن بعنبببوان

مقارنبببببة ببببببين أصبببببحاس البببببو ن  -و النشببببباط الببببببدني وممارسبببببة المشببببباركة اإلتجاهبببببات نحببببب
والمببببراهقين البببببدناس  والتببببي كانببببت تببببنص علببببي ان اتجاهببببات اوليبببباس االمببببور نحببببو ممارسببببة 

 اطفالهم حديثي الوالدة للرياضة المكثفة واالنشطة المحفوفة بالمخاطر
اتهم ولكببببببل مببببببنهم اسببببببلوب حيبببببباة مببببببن التببببببدريب والمنافسببببببة باالضببببببافة الببببببى خبببببببر 

االجتماعيببببببة فببببببى المجببببببال وتبببببببر  هببببببمه النتببببببائج الببببببى ان التببببببدريب واالنشببببببطة التنافسببببببية 
 واالنشطة المحفوفة بالمخاطر توفر حاف  لهم. 

 قائمه المراجع
 اوال:المراجع بالل ه العررية

مركز ال(ن ريممات التممدري  الرياضممي فسمميولوجيا وتممدري  التحمممل0992السمميد عبممد المقصممود) -0
 . رةالقاهالالكتا  للنشر

(:اتجاهممممات طممممال  كليممممه الشممممرطه نحممممو النشمممما  0996ايمممممان   احمممممد عبممممد الشممممافعي) -2
جامعمممممممه الكليممممممه الترريمممممممه الرياضمممممميه بنمممممممات الرسممممممماله ماجسممممممتير  يمممممممر منشمممممممورة الالرياضممممممي 

 .القاهرةالحلوان
(:بنممماء اختبمممار معرفمممي فمممي اللياقمممه البدنيمممه للممممدر  2116ايممممن مصمممطفي طمممه مصمممطفي ) -3

 . القاهرةالحلوان الكليه الترريه الرياضيه بنين الير منشورةللرساله دكتوراة  الالرياضي 
 2100 فبراير 21بسمة مشالى : موقع مصراوص االخبارص ال   -4
الجممزء ال(:معجممم علممم الممنفس والطمم  النفسممي 0995جممابر عبدالحميممد وعممالء الممدين كفممافي) -5

 العرريه.الدار النهضه العرريه الالسابع
ممممممماعي اسسممممممه وتطبيقاتممممممه دار الفكممممممر (علممممممم الممممممنفس االجت2115زيممممممن العابممممممدين درويمممممم ) -6

 .القاهرةالالعرري
 .القاهرةالدار الفكر العرريالالمقاييس واالختبارات-(:القياس النفسي2110سعد جال  ) -7
 (:علم النفس االجتماعى دار االسكندريه للكتا .2110سهير كامل احمد ) -0
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 (:تنشمممممئه الطفمممممل وحاجاتمممممه بمممممين الن ريمممممه2112سمممممهير كاممممممل احممممممد وشمممممحاته وسمممممليمان ) -9
 االسكندريه.المركز االسكندريه للكتا الوالتطبي 

(اتجاهات طال  الجامعه في مصمر نحمو السمياحه 2111صفاء عبدالمنعم طواله) -01
جامعممممه عممممين الكليممممه البنممممات والعلمممموم والترريممممه الرسمممماله ماجسممممتير  يممممر منشممممورة الفممممي مصر

 .القاهرةالشمس
ز الكتمما  مركال(موسمموعه االختبممارات النفسمميه للرياضممين0990  حسممن عممالوى ) -00

 .القاهرةالللنشر
علم النفس الرياضمي ال الطبعمة التاسمعة المركمزا لكتما   (0994  حسن عالوص ) -02

 للنشر ال القاهرة .
دار ال(:مممممدخل الممممى علممممم الممممنفس االجتممممماعى 0997  شممممفيذ  محمممممود عكاشممممه) -03

 .القاهرةالالكت 
الجزء ال(القيمماس والتقممديم فممي الترريممه البدنيممه والرياضممه0995  صممبحي حسممانيين) -04

 ..القاهرةالالطبعه الثالثه دار الفكر العرريالاالو 
مصممممممممطفى حميممممممممد الكممممممممروص ال ممممممممماهر احمممممممممد عاصممممممممي ال صممممممممالح بشممممممممير سممممممممعيد  -05
دار زهمممممممران  ال( : االسمممممممس العلميمممممممة لمممممممتعلم السمممممممباحة والتمممممممدري  عليهممممممما العممممممممان 2101)

 للنشر والتوزيع .
النشمممر (:علمممم المممنفس االجتمممماعي دار  ريممم  للطبمممع و 2110معتمممز السممميد عبمممد  ) -06

 والتوزيع.
(:الصممحه النفسمميه وعلممم الممنفس االجتممماعي والترريممه 2116مهمما اسممماعيل هاشممم ) -07

 االسكندريهالدار اسكندريه للكتابهالالصحيه
 ثانيا المراجع االجنبية :

18- AMERICAN ACADEMY OF PAEDIATRICS (2000): 
Swimming programs for infants and toddlers . Pediatrics , 015 , 
060 - 071 .  

19- BLAUW-HOSPERS , C. H. , & HADDERS-ALGRA , M. 
(2005): A systematic review of the effects of early intervention on 
motor development . Developmental Medicine & Child Neurology , 
47 , 420 - 432 .  
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20- BRIL , B. , & SABATIER , C. (1986): The context of motor 
development: postural manipulations in daily life of Bambara 
babies . International Journal of Behavioral Development , 9 , 439 
- 453 . 

21- DIEM , L. (1914): Children learn physical skills. Vol. 0. 
Birth to 3 years. Reston, VA : American Alliance for Health, 
Physical Education, Recreation and Dance (AAHPERD) . 
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