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 ملخص البحث باللغة العربية
 ومستوى  الفسيولوجيه المتغيرات بعض على الالهوائية التمرينات إستخدام فاعلية

 المنازالت العبى لدى األداء
  طـم زلــأ. م. د/ هيثـم أحمــد إبراهي *

 ف عبدالرحمنـأحمد يوسأ. م. د /  **
  يــــــد راضـأشرف وحيالباحث /  ***

 
 الفسيولوجيه المتغيرات بعض على الالهوائية التمرينات إستخدام فاعلية معرفةى هدف البحث إلي

 التصميم باستخدام التجريبي المنهج الباحثين استخدم المنازالت العبى لدى األداء ومستوى 
 تم .البحث وأهداف لطبيعة لمالئمته وذلك ضابطه واألخرى  تجريبية أحدهما لمجموعتين  التجريبي
 الرياضي السبع بركة بنادي األولى الدرجة مصارعي من العمدية بالطريقة البحث عينة اختيار
 بنادي المقيدين الكاراتيه العبي وكذلك للمصارعة المصري  باالتحاد والمقيدين السبع بركة بمدينة
( 25) منهم العب( 52) عدد على العينة واشتملت للكاراتيه المنوفية بمنطقة الرياضي السبع بركة
 أحدهما العبين( 6) منهما كل قوام مجموعتين إلى تقسيمهم تم األساسية البحث لعينة العب
 مجتمع نفس من العبين( 21) االستطالعية البحث عينة حجم وبلغ ، ضابطة واألخرى  تجريبية
 العلمية والمعامالت االستطالعية الدراسات إلجراء األساسية البحث عينة وخارج البحث

 ... التدريب في همانتظام لعدم العبين( 3) باستبعاد الباحثين قام كما ، البحث قيد  لالختبارات
 : يلي ما التوصيات وكانت

بعض  عنويا في م ا  تحسنأسفرت نتائج البرنامج التدريبي المقترح المطبق على المجموعة الضابطة 
تحمرررل عرررام ،تحمرررل سررررعة ، سررررعة حركيرررة لمهرررار  األوى زوكررري ،القرررو  المتغيررررات البدنيرررة )

وفري  المتغيررات الفسريولوجية )نربض الراحرة ،  (السرعة ، الرشراقة العامرة والخاصرةالمميز  ب
ضغط الدم االنقباضي واالنبسراطي ،مششرر الطاقرة ،كررات الردم الحمرراء ، والهيماتوكريرت ، 
ونسرربة الالكتيررك ،السررعة الحيويررة ، الرردفع القلبرري ، حجررم الضررربة ، التهويررة الرئويررة ،النرربض 

معامرل التهويرة الرئويرة، حجرم  األكسوجيني ، الحد األقصى النسربي السرتهالك األكسرجين ،
 األكسجين المستهلك( 

                                                           
*
 جامعة بنها. –بكلية التربية الرياضية  ظريات وتطبيقات رياضات المنازالتأستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم ن 
**
  جامعة بنها. –بكلية التربية الرياضية  أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات رياضات المنازالت 
***
 رياضي أول بمديرية الشباب والرياضة بالمنوفية. أخصائي 
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 ومستوى  الفسيولوجيه المتغيرات بعض على الالهوائية التمرينات إستخدام فاعلية
 المنازالت العبى لدى األداء

  طـم زلــأ. م. د/ هيثـم أحمــد إبراهي *
 ف عبدالرحمنـأحمد يوسأ. م. د /  **

  يــــــد راضـأشرف وحيالباحث /  ***

 
 مقدمة ومشكلة البحث : 1/1

يعتبرر تخطريط الترردريب هرو تصرور الظررروف التدريبيرة واسرتخدام الوسررائل والطرر  الخاصررة         
بتحقيرررق األهرررداف المحررردد  لمراحرررل اإلعرررداد الرياضررري والنترررائج المسرررتقبلية التررري يجرررب أن يحققهرررا 

 الرياضيون .
الفسرريولوجية حيررث "ويضررمن اإلعررداد المهررارى المناسررب اسررتخداما  اقتصرراديا  ومثاليررا  للقرردرات        

يررررتعلم العبرررري المنررررازالت الخطرررروات التعليمررررة للمهررررارات الحركيررررة والترررردريب عليهررررا تحررررت الظررررروف 
الخاصررة للمنافسررة واالهتمررام  بزيرراد  عناصررر اللياقررة البدنيررة حيررث يررشدى ذلررك لرفررع مسررتوى األداء 

 مصارعة(". –المهارى في رياضات المنازالت )كاراتيه 

"والتحمل الالهوائي هرو قردر  العضرلة علرى العمرل العضرلي  ألطروم فترر  ممكنرة فري  أطرار 
ثررواني إلررى دقيقتررين سررواء كرران هررذا العمررل مررن  2إنترراج الطاقررة الالهوائيررة والترري  تتررراوح فترتهررا مررن 

النوع المتحرك أو الثابت وهذا النوع من التحمل يتطلب كفاء  العضلة على تحمل نقص األكسجين 
حمل زياد  حمض الالكتيك والذي يكون لها أهمية الخاصة حيث أن زياد  حرامض الالكتيرك فري وت

العضرررلة يتجررره إلرررى الجلكرررز  الالهوائيرررة ويرررشدى إلرررى سررررعة التعرررب وبرررطء األداء الحركررري وانخفررراض 
خرالم العررض السرابق نجرد أن التمرينرات الالهوائيرة لهرا أهميره خاصرة حيرث ومرن مستوى القو  ".  

ى بعض التغيرات الفسيولوجية التي مرن شرهنها االرتقراء بمسرتوى األداء الرياضري لالعرب ، تشدى إل
ممرا يسررتدعى ذلررك ضرررور  دراسرة هررذا األسررلوب مررن الترردريبات فري  مجررام رياضررة المنررازالت وذلررك 

يظهرر لنرا مردى الحاجرة الماسرة لتطبيرق التمرينرات الالهوائيرة  لرفع مستوى كفاء  العبيها الوظيفيرة.
 ة األكسجين في رياضات المنازالت. لنسب

مما دفع الباحث للبحث الذى نحن بصده وهو " فاعلية اسرتخدام التمرينرات الالهوائيرة علرى 
بعض المتغيرات الفسيولوجية ومستوى األداء لدى العبي المنازالت بهدف الكشر  عرن مردى ترهثير 

                                                           
*
 جامعة بنها. –بكلية التربية الرياضية  ظريات وتطبيقات رياضات المنازالتأستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم ن 
**
  جامعة بنها. –بكلية التربية الرياضية  أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات رياضات المنازالت 
***
 رياضي أول بمديرية الشباب والرياضة بالمنوفية. أخصائي 
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يمكرن أن تفيرد العراملين والمردربين  هذا النوع من التمرينات " والخروج بربعض الحقرائق العلميرة التري
 في مجام المنازالت وتوجيه الالعبين الذين يرجى منهم التقدم وتحقيق نتائج طيبة.

 أهـداف البـحث   1/2
يهرردف البحررث التعرررف علررى " فاعليررة اسررتخدام التمرينررات الالهوائيررة علررى بعررض المتغيرررات 

 خالم اآلتي:الفسيولوجية ومستوى األداء لالعبي المنازالت " من 

 تهثير التمرينات الالهوائية على بعض المتغيرات الفسيولوجية لدى العبي المنازالت. 2/5/2

 تهثير التمرينات الالهوائية على مستوى األداء المهاري لدى العبي المنازالت.  2/5/5
  فـروض البـحث 1/3
عرة الضرابطة فري المتغيررات توجرد فررو  دالرة إحصرائيا  برين القيراس القبلري والبعردي للمجمو  2/3/2

 الفسيولوجية )السعة الحيوية ، نسبة حامض الالكتيك ، معدم النبض( لصالح القياس البعدي.
توجرد فرررو  دالررة إحصرائيا  بررين القيرراس القبلري والبعرردي للمجموعررة التجريبيرة فرري المتغيرررات  2/3/5

ومهررار  البراوليررة"(  –"األنكررة  والمصرارعة لمهررار  –أوي زوكرري"  –المهاريرة )الكاراتيرره " أجرري زوكرري 
 لصالح القياس البعدي.

توجررد فرررو  دالررة إحصررائيا  بررين القياسرريين البعررديين للمجمرروعتين الضررابطة والتجريبيررة فرري  2/3/3
 متغيرات قيد الدراسة لصالح القياس البعدي للمجموعة التجريبية. 

 إجـــراءات البحـــث  1/4
 منهـج البحـث 1/4/1

المنهج التجريبي باستخدام التصميم التجريبي  لمجموعتين أحدهما  يناستخدم الباحث
 .تجريبية واألخرى ضابطه وذلك لمالئمته لطبيعة وأهداف البحث

 عينـة البحث  1/5
تم اختيار عينرة البحرث بالطريقرة العمديرة مرن مصرارعي الدرجرة األولرى بنرادي بركرة السربع 

د المصررررري للمصررررارعة وكررررذلك العبرررري الكاراتيرررره الرياضرررري بمدينررررة بركررررة السرررربع والمقيرررردين باالتحررررا
( 52المقيرردين بنررادي بركررة السرربع الرياضرري بمنطقررة المنوفيررة للكاراتيرره واشررتملت العينررة علررى عرردد )

( 6( العرب لعينرة البحرث األساسرية ترم تقسريمهم إلرى مجمروعتين قروام كرل منهمرا )25العب منهم )
( العبررين 21م عينررة البحررث االسررتطالعية )العبررين أحرردهما تجريبيررة واألخرررى ضررابطة ، وبلررغ حجرر

من نفس مجتمع البحث وخارج عينرة البحرث األساسرية إلجرراء الدراسرات االسرتطالعية والمعرامالت 
( العبرررين لعررردم انتظرررامهم فررري 3باسرررتبعاد ) ينالعلميرررة لالختبرررارات  قيرررد البحرررث ، كمرررا قرررام البررراحث

 . التدريب
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 (5جدول )
 االصلىحجم عينة البحث ونسبتها للمجتمع 

 النسبة المئوية العدد عينة البحث
 ٪ 84 25 أفراد الدراسة  األساسية

 ٪ 81 21 أفراد الدراسة األستطالعية
 ٪25 3 المستبعدون 

 ٪211 25 المجمــوع
المسـتبعدون  ن( عدد أفـراد الدراسـة األساسـية وكـعلد عـدد أفـراد الدراسـة االسـتطالعية والالعبـي5يوضح جدول )

 من البحث ونسبتها للمجتمع األصلي .
 تطبيق تجربة البحث .

 القياس القبلي:                   
قام الباحث بإجراء القياسات القبليرة لالعبري الكاراتيره والمصرارعة بصرالة نرادي بركرة 

  21/5/5129،  9السبع الرياضي خالم الفتر  من 
 تجربة البحث األساسية                   

قام الباحث بتنفيذ تجربرة البحرث األساسرية علرى العبري المنرازالت كاراتيره ومصرارعة 
  54/3/5129إلى  26/5/5129من العبي نادي بركة السبع خالم الفتر  من 

 القياس البعدي  11/                  
  32/3/5129:  31قام الباحث بإجراء القياس البعدي خالم الفتر  من 

 المعالجات اإلحصائية 11/             
 حسابي.الوسط ال -

 الوسيط. -

 معامل االلتواء.  -

 اختبارات. -

 نسبة التحسن. -

     ومناقشتها النتائج عرض -
   النتائج عرض4/1 -
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 (33جدول ) -

 الفروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في االختبارات  البدنية -
 6ن=                                                                                          -

 المتغيرات م
الفرق بين  القياس البعدي القياس القبلي

 متوسطين
 قيمة ت

نسبة 
 التحسن

 ع± َ س ع± َ س

 18416 *11 - 1413- 1411 1.41 1411 11 ث03كوبري  1
 3411 34001 3431 3430 1403 3430 1401 سرعة حركية أنكه 8
 3416 1411 3431 3431 1401 3431 1408 سرعة حركية بروليه 0
 431. *8488 3431 3418 1400 34116 1416 أوكا زوكي 1
 3408 34113 3438 3411 8411 3411 8483 أجي أوكي .
 411. 1416 - 84.1- 1431 1461. 0416 10416 قوة القبضة شمال 6
 1411 34.18 - 3411- 0416 3. 0416 10416 القبضة يمينقوة  1
 3410 34100 - 1461- 63460 01641 0481. .01 قوة الرجلين 1
 3408 34811 - 1416- 1.46 06841 13418 06141 قوة الظهر 0

 3461 34031 - 3403- 041 11 .643 1641 مرونة أفقي 13
 3411 34113 - 3483- 0438 .114 48. 1140 مرونة رأسي 11
 8413 *1411 - .341- 3411 641 3411 .648 قذف كرة طبية 18
 1413 *1460 - 3483- 3436 .84 3436 840 وثب عريض 10
 .348 34881 - 3431- .341 .143 3410 1431 م03عدو 11
 411. *1436 3403 3436 41. 3413 41. م1.33جري  .1
 18461 *0410 - 1413- .341 041 34.8 141 ث.1بربى  16
 81403 *641 - 14.3- 3411 641 34.8 40. ث13كوبري  11

 2011= 5ودرجة حرية  1015قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 
والبعررردي  ( انررره توجرررد فررررو  ذات داللرررة إحصرررائية برررين القيررراس القبلررري33يوضرررح جررردوم )

              انحصررررررررت قيمرررررررة ت المحسررررررروبة برررررررين حيرررررررث  االختبرررررررارات  البدنيرررررررةللمجموعرررررررة الضرررررررابطة فررررررري 
( ممررا يرردم 1,12تهررا الجدوليررة اكبررر مررن المحسرروبة عنررد مسررتوى معنويررة) كانررت قيم( و 22: 5255)

( بينمررررا 24، 23، 26، 28، 23، 8، 2علررررى وجررررود فرررررو  بررررين القياسررررين فرررري االختبررررارات رقررررم )
 ٪(.54,31:  1,52انحصرت نسبة التحسن بين القياسين ) 

 مناقـشة النتـائج وتفسيرها :

 مناقش الفرض األول القائل :  4/2/1
توجررررد فرررررو  ذات داللررررة معنويررررة بررررين القياسررررين القبلرررري والبعرررردي للمجموعررررة الضررررابط فرررري 
 المتغيرات البدنية والفسيولوجية ومستوى األداء المهارى لالعبي المنازالت لصالح القياس البعدي .

 المتغيرات البدنية
(  1,12( وجرررود فررررو  ذات داللرررة معنويرررة عنرررد مسرررتوى ) 33مرررن جررردوم )حيرررث يتضرررح 

لصررالح القيرراس البعرردى للمجموعررة الضررابطة فرري بعررض المتغيرررات البدنيررة وهررى ) تحمررل السرررعة ، 
، رشرراقة عامررة ، رشرراقة  نتحمررل عررام ، قررو  مميررز  بالسرررعة للرررجلين ، قررو  مميررز  بالسرررعة للررزراعيي
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وى زوكي( حيث أن باقي المتغيررات البدنيرة قيرد الدراسرة لرم تحقرق خاصة ، سرعة حركية لمهار  األ
( وبررالر م مرن هرذا إال أن هنرراك تحسرن حردث لهررذه  1,12فررو  ذات داللرة معنويررة عنرد مسرتوى ) 

 ٪(2,22٪ :  1,52المتغيرات حيث أن نسبة التحسن لهذه المتغيرات تراوح ما بين )

 المتغيرات الفسيولوجية
( لصررالح 1,12( وجررود فرررو  عنررد مسررتوى معنويررة )39( ، )34كمررا يتضررح مررن جرردوم )

القياس البعردي فري بعرض المتغيررات الفسريولوجية وهرى ) نربض الراحرة ، ضرغط الردم االنقباضري ، 
ضررغط الرردم االنبسرراطي ، مششررر الطاقررة ، نسرربة الالكتيررك ، كرررات الرردم الحمررراء ، الهيموجلرروبين ، 

لضربة ، التهوية الرئوية ، حجم األكسجين المستهلك ، حجم السعة الحيوية ، الدفع القلبي ، حجم ا
ثاني أكسيد الكربون المنتج ، معامل التهوية الرئويرة ، الحرد األقصرى النسربي السرتهالك األكسرجين 
، النررربض األكسررروجيني(  كمرررا إن متغيررررات ) كررررات الررردم البيضررراء ، معررردم النررربض األقصرررى ( لرررم 

 (  1,12ستوى )تحقق فرو  ذات داللة معنوية عند م
داللررة بعررض المتغيرررات الفسرريولوجية للمجموعررة الضررابطة لصررالح القيرراس  الباحــثويرجررع 

( نتيجرررررة اسرررررتخدام البرنرررررامج التقليررررردي )باسرررررتخدام الترررررنفس 1212البعررررردي عنرررررد مسرررررتوى معنويرررررة ) 
الطبيعرري( وهررذا يتفررق مررع نتررائج تررهثير الترردريب الرياضرري علررى المتغيرررات الفسرريولوجية  للجهررازين 

 الدوري والتنفسي .

 ت المهاريةالمتغيرا
( وذلك بالنسربة ) لمسرتوى األداء ، فعاليرة األداء( المهرارى 82(، )81ويتضح من جدوم )
( لصرالح القيراس البعردي للمجموعرة الضرابطة فري جميرع المهرارات 1,12وجود فرو  عند مسرتوى )

 قيد البحث .

توجــد فــروق عات داللــة معنويــة بـــين :  الفــرض القائـــلوبررذلك تتحقررق جررزء مررن صررحة 
ــرات البدنيــة والفســيولوجية ومســتوى القي ــي والبعــدي للمجموعــة الضــابطة فــي المتغي اســين القبل

 األداء المهارى لالعبي المنازالت لصالح القياس البعدي
   االستنتاجات والتوصيات

    االستنتاجات   5/1
فرري  حرردود مررنهج البحررث واألدوات المسررتخدمة والعينررة الترري  طبررق عليهررا البحررث والنتررائج 

 التي  أسفرت عنها الدراسة نستطيع استخالص ما يلى :
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 عنويرررا فررري م ا  تحسرررنأسرررفرت نترررائج البرنرررامج التررردريبي المقتررررح المطبرررق علرررى المجموعرررة الضرررابطة  2/2/2
تحمرررل عرررام ،تحمرررل سررررعة ، سررررعة حركيرررة لمهرررار  األوى زوكررري ،القرررو  بعرررض المتغيررررات البدنيرررة )

وفري  المتغيرررات الفسرريولوجية )نرربض الراحررة ، ضررغط  (السرررعة ، الرشرراقة العامررة والخاصررةالمميرز  ب
الدم االنقباضي واالنبساطي ،مششر الطاقة ،كرات الدم الحمراء ، والهيماتوكريت ، ونسبة الالكتيرك 
،السرررعة الحيويرررة ، الررردفع القلبررري ، حجرررم الضرررربة ، التهويرررة الرئويرررة ،النررربض األكسررروجيني ، الحرررد 

معامل التهوية الرئوية، حجم األكسجين المسرتهلك( وأيضرا   األقصى النسبي الستهالك األكسجين ،
فرري  مسررتوى وفعاليررة األداء المهررارى لكررل مررن )األنكررة ، البروليررة ، األوى زوكرري ، األجرري زوكرري( 
 لصررررالح القيرررراس البعرررردي للمجموعررررة الضررررابطة ولررررم تظهررررر فرررررو  معنويررررة فرررري  برررراقي المتغيرررررات

 لمصارعي الدرجة األولى  .
 عنويررا فرري م ا  تحسررنائج البرنررامج الترردريبي المقترررح المطبررق علررى المجموعررة التجريبيررة نترر أوضررحت 2/2/5

السررعة المميز  ب)تحمل عام ، تحمل سرعة ، قو  قبضة لليد اليسر  ، القو   بعض المتغيرات البدنية
وفرري  المتغيرررات الفسرريولوجية )نرربض الراحررة ، ضررغط الرردم االنقباضرري  (، الرشرراقة العامررة والخاصررة

االنبساطي ، مششر الطاقة ،كرات الدم الحمراء ، والهيماتوكريت، ونسبة الالكتيك ،السرعة الحيويرة و 
، الررردفع القلبررري ، حجرررم الضرررربة ،النررربض األقصرررى ، التهويرررة الرئويرررة ،النررربض األكسررروجيني، الحرررد 
األقصرررى النسررربي السرررتهالك األكسرررجين ، معامرررل التهويرررة الرئويرررة، حجرررم األكسرررجين المسرررتهلك ( 

أيضرررا  فررري  مسرررتوى وفعاليرررة األداء المهرررارى لكرررل مرررن )األنكرررة ، البروليرررة ، األوى زوكررري، األجررري و 
زوكي( لصرالح القيراس البعردي للمجموعرة التجريبيرة ولرم تظهرر فررو  معنويرة فري  براقي المتغيررات 

 لمصارعي الدرجة األولى .
طة تحسررنا  معنويررا  فرري  المتغيرررات أظهرررت نتررائج القياسررين البعرردين للمجمرروعتين التجريبيررة والضرراب 2/2/3

وفري  المتغيررات الفسريولوجية  البدنية )تحمل عرام ، قرو  مميرز  بالسررعة ، الرشراقة العامرة والخراص(
)نرربض الراحررة ، ضررغط الرردم االنقباضرري ، كرررات الرردم الحمررراء ، الهيموجلرروبين ،سررعة حيويررة ، دفررع 

النررربض األكسررروجيني ، الحرررد األقصرررى  ،النررربض األقصرررى ، التهويرررة الرئويرررة قلبرررى، حجرررم الضرررربة،
وأيضرررا  فررري   النسررربي السرررتهالك األكسرررجين ، معامرررل التهويرررة الرئويرررة، حجرررم األكسرررجين المسرررتهلك(

مسررتوى األداء المهررارى لكررل مررن )أنكررة ، بروليررة، األوي زوكرري ( وبالنسرربة لفعاليررة األداء المهررارى 
وعرة التجريبيرة ولرم تظهرر فررو  معنويرة لصالح القيراس البعردى للمجم )أنكة ، برولية، أجي زوكي(

 في  باقى المتغيرات.
 التوصيات    5/2
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ضرروء اإلجررراءات الترري  تمررت فرري  هررذه الدراسررة وفرري  حرردود عينررة البحررث المختررار   فرري 
 واستنادا  إلى النتائج التي  آلت إليها هذه الدراسة يمكن أن نوصى بما يلي:

 يلمررا لهررا مررن نتررائج فعالررة علررى النررواحاألكسررجين بالترردريبات الخافضررة لنسرربة  هتمررام االضرررور   5/2/ 2
 لالعبي المنازالت الدرجة األولى.ية ر البدنية والفسيولوجية والمها

إجراء المزيد من البحوث التي لها عالقة بالتدريبات الخافضة لنسبة األكسجين على عينات أخرى  5/5/ 2
 من العبي والعبات المنازالت.

البرنرررامج التررردريبي المقتررررح لالسرررتفاد  منرررة فررري  يضررررور  إطرررالع مررردربي المصرررارعة والكاراتيررره علررر 2/5/3
 العلمية التدريبية .

 المراجع :

الخطرررط  –أبرررو العرررال أحمرررد عبرررد الفتررراح :" التررردريب الرياضررري المعاصرررر )األسرررس الفسررريولجية  -2
حمرررل التررردريب (" ، دار الفكررررر أخطررراء  –التررردريب طويررررل المررردي  –تررردريب الناشرررئين  –التدريبيرررة 

 م.5125العربي ، القاهر  ، 
أحمررد خ خرراطر ، علرري فهمرري البيررك : " القيرراس فرري المجررام الرياضرري " ، منشرره  المعررارف ،  -5

 م.5112اإلسكندرية ، 
السرريد عبدالمقصررود "نظريررات التررردريب الرياضرري )ترردريب وفسررريولوجية القررو (" ، مركررز الكتررراب  -3

 م.2993للنشر ، القاهر  ،
بسطويسرررري احمررررد بسطويسرررري:" أسررررس ونظريررررات الترررردريب الرياضرررري " ، دار الفكررررر العربرررري ،  -8

 م.2999القاهر ،
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 ممخص البحث بالمغة العربية
                                                            الثانوية المرحمة لتالميذ القدم كرة فى إلكترونى إختبارمعرفى بناء

 *األستاذ الدكتور/محسن حسٌب السٌد                                                                 
الدكتور/واصل محمد عاطف                                                                          **  

 أ/ جمال عبدالحمٌد رزق                                                                                                                           *     **

 
 استخدم الثانوية المرحمة لتالميذ القدم كرة فى إلكترونى إختبارمعرفى بناءإلى يدف البحث ي

 التجريبية التصميمات بأحد مستعيناً  البحث ىذا لطبيعة لمالءمتو نظراً  التجريبي المنيج الباحثين
 القبمي القياس باستخدام ضابطة واألخرى تجريبية إحداىما لمجموعتين التجريبي التصميم وىو
 األول الصف تالميذ من العمدية بالطريقة البحث عينة اختيار تم المجموعتين لكال يوالبعد
 لعدم تالميذ( 4) استبعاد وتم%( 52.19) مئوية بنسبة طالب( 06) قواميا بمغ وقد العام الثانوي

 وبذلك عمييم، االستطالعية التجربة إلجراء طالب( 16) بسحب الباحث قام وقد انتظاميم
 األولى مجموعتين إلى بالتساوي توزيعيم وتم تمميذا( 46) قواميا األساسية لبحثا عينة أصبحت
 ..                                                           تمميذا( 16) منيا كل قوام ضابطة والثانية تجريبية
 : يمي ما التوصيات وكانت

I. جابيووووا عمووووى مسووووتوي أداء الن وووواط التعميمووووى يوووووثر إسووووتخدام الكتيووووب األلكترونووووي الت وووواعمى تووووأثيرا إي
والتطبيقوووى فوووى درس التربيوووة الرياضوووية إيجابيوووا عموووى مسوووتوي أداء الن ووواط التعميموووى والتطبيقوووى فوووى 

 .درس التربية الرياضية والتحصيل المعرفي قيد البحث 

 
 

                                                           
 جامعة بنيا  -كمية التربية الرياضية لمبنين-أستاذ طرق التدريس والتربية العممية بقسم المناىج وطرق التدريس *
 

 .بنياجامعة  -التربية الرياضيةكمية مدرس بقسم المناىج وطرق التدريس   **
 

*** 
 ليمموجه تربية رياضية بوزارة التربية والتع
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                                                            الثانوية المرحمة لتالميذ القدم كرة فى إلكترونى إختبارمعرفى بناء

 *األستاذ الدكتور/محسن حسٌب السٌد                                                                 
الدكتور/واصل محمد عاطف                                                                          **  

 أ/ جمال عبدالحمٌد رزق                                                                                                                           *     **

 
ي يد العالم نظامًا عالميا جديدا قوامو االساسي االقتصاد وتعمول الحكوموات جاىودة  عموى 

قتصووادي  والمعي ووي ل ووعوبيا متخووذة موون التعموويم وسوويمو تحقيووق التنميووة ال وواممة لرفووى المسووتوى اال
لتحقيووق ذلووك لووذا ييووتم المسووئولون عوون تطوووير التعموويم بالعمميووة التعميميووة بكافووة محاورىووا موون معمووم 

  .ومتعمم ومنيج وطرق تدريس
ومووى )الزيووادة السووكانية الرىيبووة( التووي أدت الووى تكوودس ال صووول الدراسووية لووذا أصووب  التعموويم 

ر فوووي ترتيباتوووو لقووود ن ووور الموقوووى الرسووومي لممنتووودي االقتصوووادي العوووالمي فوووي العوووام فوووى مصووور متوووأخ
وأكود طوارق رضوا مسوعد  214الي المركز  215الجاري تقرير يقول أن مصر صعدت من المركز 

( منتووووووووووووووووووووووووووووووووووووودى دافووووووووووووووووووووووووووووووووووووووس )مسووووووووووووووووووووووووووووووووووووواعد وزيووووووووووووووووووووووووووووووووووووور التربيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووة والتعمووووووووووووووووووووووووووووووووووووويم أن 
Facebook;www.facebook.comalhodekhbarya  العووووالم  دولووووة فووووي 246قووووام بتصوووونيف
فووووي اسووووتيعاب الطووووالب فووووي المرحمووووة  06موووون حيووووث جميووووى جوانووووب التعموووويم مصوووور تحتوووول المركووووز 

االبتدائيوووة والكثافوووة الطمبيوووة عاليوووة جووودا اتجوووو العممووواء إلحوووداث التطووووير فوووي الووونظم التعميميوووة وذلوووك 
س م( ان أسواليب التودري2550حيث ي وير عموى را ود )لمراعاة ال روق ال ردية بين المتعممين وذلك 

Teaching style مى إختالف أنواعيا ، ىى وسائل االتصوال الحقيقيوة لرسوالة التعمويم ،سوواء كوان
محتوووى ىووذة الرسووالة معرفيووا أومياريووا أون سوويا ، وتخووتي أسوواليب التوودريس بالموودرس الووذى يختووار 

                                                           
 جامعة بنيا  -كمية التربية الرياضية لمبنين-أستاذ طرق التدريس والتربية العممية بقسم المناىج وطرق التدريس *
 

 .بنياجامعة  -التربية الرياضيةكمية مدرس بقسم المناىج وطرق التدريس   **
 

*** 
 موجه تربية رياضية بوزارة التربية والتعليم
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ىتماموووواتيم  أفضوووول األسوووواليب التووووى تناسووووب قدراتووووة وقوووودرات الطووووالب الم ظيووووة والن سووووية والحركيووووة وا 
 :(00:09:24خبراتيم وعدد الطالب التي يقوم بالتدريس ليا |)و 

م( أن عمميوووة التووودريس ليوووا أبعادىوووا ومكوناتيوووا والتوووي تتمثووول فوووى 1661وي وووير مصوووط ى السوووائ  )
المعموووم والموووتعمم والخبووورات التعميميوووة واالدوات والتقنيوووات الحديثوووة وأسووواليب التقوووويم ، ومووون ثوووم فيوووى 

االىووداف ووضوى السياسووات وتحديود االسووتراتيجيات وطورق وأسوواليب عمميوة ديناميكيوة تبوودأ بصويا ة 
 (49:44:11التدريس ثم التن يذ والتقويم .)

م( مصدطي  ببدد 1002(, حودنين الكامدل )1002) Henson  Elberويوكدد ىنودون البيدر
عمووى ان نموووذج الكتيوب اإللكترونووي يكووون فيووة المووتعمم اليسووتقبل المعرفووة ب ووكل  م(1008الوددالم )
ولكنووة يبينيووا موون خووالل ن وواطة وم وواركتة ال عالووة فووى عمميتووي التعموويم والووتعمم ، ويستحضوور سوومبى 

فيمة السابق الى مواقوف الوتعمم ويوؤثر ىوذا ال يوم فوي اكتسوابو المعرفوة الجديودة ، ويوتم الوتعمم ب وكل 
 افضل عند مواجية المتعمم بم كمةأو موقف حقيقوي ، كموا يت اعول موى  يورة مون المتعمموين وتبادلوو

 (216:14()59:0()02:46الخبرات معيم يؤدي الى تعديل ونمومياراتو)
وىناك دراوات اظيرت اثر إيجابيا لمكتد  اللكترونيدة بمدى توجيدات الطدال  , فقدد توصدل زىدان 

الوى ان الكتواب اإللكترونوي لوو  ( Zhang ,Kennedy, Chaisson1025كنيدي وتشيودون )
لمكتووواب اإللكترونوووي اثووور إيجوووابي عنووود إسوووتخدامة فوووي  جاذبيوووة ومتعوووة بالنسوووبة لمطالوووب ، كموووا كوووان

 ال صول المقموبة ، وكان بمثابة أداة معززة لتمك االستراتيجية 
فووي مدرسووة أ ووميم الثانويووة التابعووة لمحافظووة المنوفيووة تبووين أن فووى الجووزء  مددن خددالل بمددل الباحددث

مونيج كورة القودم بالطريقوة  التعميمى لدرس التربية الرياضية فوى الصوف االول الثوانوي وأثنواء تودريس
التقميدية التى تعتمد عمى ال رح الم ظي وعرض نموذج لالداء من جانب المعمم دون أدنى م اركة 
فعالة من قبل المتعمم ودون مراعاة ال روق ال ردية من حيث قدرتيم ومستويات ت كيورىم وأداىوم وأن 

اء ال عموي لتعمويم الميوارات ،وذلوك ىذه الطريقة تساعد عمى أىدار كثيورا مون الوقوت المخصوي لوالد
الن المعمم يعمل طوال الوقت فى  رح الطريقوة وكي يوة إصوالح اإلخطواء مموا يوؤثر عموى المسوتوى 
التعميمي لمميارة ومن ىنا تبمورة لى فكرة البحث تكممة موا بودا فيوة البواحثين كيوف إسوتوالل الوسوائل 

)بنوواء كتيووب اإللكترونووي ت وواعمي وأثوورة عمووى التعميميووة المتاحووة بالمدرسووة  لوضووى نموووذج الكترونووي 
 درس التربية الرياضية 
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 ىدف البحث :
التعووورف عموووى تووواثير إسوووتخدام الكتيوووب اإللكترونوووي الت ووواعمى عموووى مسوووتوي أداء الجوووزء التعميموووى   

 لمميارات االساسية في درس التربية الرياضية من خالل :  
I. وى أداء الميوووارات االساسووووية فوووي درس التربيووووة تووواثير إسوووتخدام أسووووموب الوووتعمم التقميوووودى عموووى مسووووت

 2الرياضية والتحصيل المعرفي لدى المجموعة الضابطة 
II.  ال وروق بوين تواثير كول مون الكتيوب اإللكترونوي وأسوموب التعمويم التقميودي عول مسوتوى أداء الميووارات

 بطة  االساسية في درس التربية الرياضية والتحصيل المعرفي لدى المجموعة التجريبية والضا
 فروض الدراوة:

I.  توجوود فووروق دالووة إحصووائيا بووين القيوواس القبمووي والقيوواس البعوودي لممجموعووة التجريبيووة فووى األختبووار
 المعرفى والمياري لصال  القياس البعدي .

II.  توجوود فووروق دالووة إحصووائيا بووين القيوواس القبمووى والبعوودي لممجموعووة الضووابطة فووى األختبووار المعرفووي
 بعدي. والمياري لصال  القياس ال

III.  توجد فروق دالة إحصائيا بين القياس البعدي لكالمن المجموعوة التجريبيوة والضوابطة فوي األختبوار
 المعرفي والمياري لصال  القياس البعدي لممجموعة التجريبية.

 تعرييات الدراوة   
التعميم االلكترون   :الكتا  اللكترون  ىو أي كتا  أو كتي  يوجد بمى ىيئة تقنية رقمية 

 بيا يمر   الت ( ونشر ومراجعة وجمع كتابة من) النتاجية المراحل كل أن من وبالرغم. لكترونيةإ
 نيائ  كمنتج لمكتا  النيائ  الشكل فإن واللكترون  المطبوع الكتا  حالت  ف  واحدة الكتا 
تماماً  يختمف  

  Inter active videoالييديو التيابم  : 
ىدذة االجدزاء يمكدن أن تتدالف مدن تتابعدات حركيدة  –صدغيرة  ىو برنامج فيديو مقودم الدى أجدزاء

طارات ثابتة , وأوئمة وقوائم بينما تكون إوتجابات المتعمم بن طريق الحاو  االلد  المحدددة  وا 
 لعدد تتابع مشاىدة فيديو وبمييا يتاثر شكل وطبيعة العرض 

  Search Proceduresإجراءات البحث 
 Research Methodology         منيج البحث
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الموونيج التجريبووي نظوورًا لمالءمتووو لطبيعووة ىووذا البحووث مسووتعينًا بأحوود التصووميمات  يناسووتخدم البوواحث
التجريبية وىو التصميم التجريبي لمجمووعتين إحوداىما تجريبيوة واألخورى ضوابطة باسوتخدام القيواس 

 القبمي والبعدي لكال المجموعتين.
                                                           Research Community مجتمع البحث

قويسونا بوددارة  أ وميم الثانويوةا تمل مجتمى البحث عمى طالب الصف األول الثانوي العام بمدرسوة 
 م.1625 – 1620لمعام الدراسي  المنوفيةمحافظة  التعميمية

 بينة البحث
األول الثووانوي العووام وقوود بمووغ قواميووا  تووم اختيووار عينووة البحووث بالطريقووة العمديووة موون تالميووذ الصووف

( تالميووذ لعوودم انتظوواميم وقوود قووام الباحووث 4وتووم اسووتبعاد ) %(52.19بنسووبة مئويووة ) ( طالووب06)
 األساسوية( طالوب إلجوراء التجربوة االسوتطالعية عموييم، وبوذلك أصوبحت عينوة البحوث 16بسوحب )
ولى تجريبية والثانية ضوابطة قووام كول وتم توزيعيم بالتساوي إلى مجموعتين األ تمميذا( 46قواميا )
 .تمميذا( 16منيا )

 ( 2جدول رقم )
 توصيف مجتمع وبينة البحث

مجتمع 
 البحث

 الموتبعدون بينة البحث
 النسبة المئوية الدراسة اإلستطالعية النسبة المئوية الدراسة األساسية

53 30 01.9٪ 10 12.19٪ 3 
 شروط اختيار بينة البحث  

 د المناسب من التالميذ إلجراء البحث.توافر العد 

  أن يكون الطالب من الدفعة الجديدة والمقيدة بالصف األول الثانوي العام. أن يكون الطالب منتظم
 الحضور.

أال يكون من بين أفوراد العينوة تالميوذ أظيوروا ت وقوا نتيجوة اال وتراك والتودريب فوي أنديوة رياضوية أو 
 خضوع لبرامج تدريبية مقننة في كرة القدم.أكاديميات معنية بكرة القدم وال

 تجانس بينة البحث :
بعد إطالع الباحث عمى الدراسات والبحووث التوي أجريوت فوي المجوال الرياضوي والمتعموق بموضووع 
البحووث فووي العديوود موون المصووادر المتمثمووة فووي رسووائل الماجسووتير والوودكتوراه والبحوووث العمميووة وفووي 

ام الباحث بديجاد التجانس إلفراد عينة البحث ككل باسوتخدام معامول المجالت والدوريات العممية، ق
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وبعووض -الوووزن –الطووول –االلتووواء لمتأكوود موون وقوعيووا تحووت المنحنووى االعتوودالي لمتويوورات )السوون 
المتويرات البدنية والميارية والتحصويل المعرفوي(، والتوي قود توؤثر عموى نتوائج البحوث. وكموا يوضو  

 ة مجتمى البحث.( يوض  تجانس عين1جدول )
 ( 2جدول )

التحصديل موتوى المتووط الحواب  واالنحراف المعياري وقيمة معامل االلتواء لعينة البحث ف  
 المعرف 

 50ن=

 المتغيرات
وحدددددددة 
القيددددددددا

 س

المتوودددددددددددددددط 
االنحدددددددددددددراف  الوويط الحواب 

 المعياري
معامددددددددددددددددددل 

 االلتواء

 6.164 14.6 1.00 12.50 درجة التحصيل المعرف 
 

( أن قيم معامالت االلتواء لعينة البحث )التجريبيوة والضوابطة واالسوتطالعية( 2دول )يتض  من ج
التحصووويل فوووى ( 1+( وان ىوووذه القووويم انحصووورت موووا بوووين )2.601-6.609قووود تراوحوووت موووا بوووين )

 .قيد البحث القدم المعرفي في كرة 
 

قوام الباحوث  Equality of the two sets of searchتكداف  مجمدوبت  البحدث 
تحميووول االحصوووائي لمتويووورات )السووون، الطوووول، الووووزن، الوووذكاء، التحصووويل المعرفوووي( لمجمووووعتي بال

( يوضو  التكوافؤ بوين المجمووعتين فوي 1 البحث بورض التعرف عمى تكوافؤ المجمووعتين وجودول )
 ضوء المتويرات قيد البحث.

 (1جدول رقم ) 
ين التجريبية والضابطة ف  المتووط الحواب  واالنحراف المعياري وقيمة )ت( بين المجموبت

 10=1=ن  2ن            متغيرات قيد البحث

 المتغيرات
 التجريبية المجموبة الضابطة المجموبة

اليرق بين 
 متووطين

 قيمة
المتوسط  "ت"

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 6.900 6.46 4.11 11.1 1.11 11.59 التحصيل المعرف 
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 28=  ∞ودرجة حرية  0.04قيمة ت الجدولية بند موتوى معنوية 
 6.69( أن قيمة ت المحسوبة اقل من قيمتيا الجدوليوة عنود مسوتوى معنويوة 1 يتض  من جدول )

ممووووا يوووودل عمووووى عوووودم وجووووود فووووروق دالووووة إحصووووائيا ممووووا يوووودل عمووووى تكووووافؤ المجموووووعتين التجريبيووووة 
 رية قيد البحث.والضابطة في المتويرات البدنية والميا

 Data collection toolsأدوات جمع البيانات 
 قام الباحث بتحديد األدوات المستخدمة في البحث وقد راع في االختيار ىذه ال روط التالية:

 .أن تكون سيمة التن يذ وأن تتوافر أجيزة القياس 
 .أن تكون فعالة في ت خيي الجوانب المحددة لمبحث 
 الثبات(. –مية )الصدق أن تتوافر المعايير العم 

 : وقوم الباحث ىذه األدوات إلى ما يم 
 .أدوات لمداللة عمى معدالت النمو 
 .)اختبار التحصيل المعرفي )إعداد الباحث 

 أدوات لمداللة بمى معدالت النمو وتمثمت ف  القياوات التالية:
  مدرسوووووة ب ألقووووورب : بوووووالرجوع إلوووووى تووووواريد المووووويالد فوووووي قاعووووودة البيانوووووات لمطمبوووووة بالالعمدددددر الزمنددددد 

 سنة ب.
 سنتيمترب. 6.9: بواسطة استخدام الرستاميتر ب ألقرب الطول 
 كيمو جرام ب. 6.9: باستخدام الميزان الطبي المعايير ب ألقرب الوزن 

 :"االختبار المعرف  "من إبداد الباحث 
حوودد الباحوووث اليووودف مووون االختبوووار المعرفوووي فوووي ضوووء أىوووداف البحوووث والتوووي منيوووا قيووواس مسوووتوى 

قيد البحث من الناحية ال نية  قدمحصيل المعارف والمعمومات المتصمة بالميارات األساسية لكرة الت
فووي التحصوويل كتوواب االلكترونووي والقانونيووة لعينووة البحووث لمتوصوول لموودى فاعميووة اسووتخدام نموووذج ال

 وفيما يم  توضيح خطوات تصميم االختبار:المعرفي، 
 تحديد اليدف من االختبار

ليدف من االختبار تبعا ألىداف وفروض البحث وىوو قيواس مسوتوي التحصويل المعرفوي تم تحديد ا
لممعموموووووات والمعوووووارف المرتبطوووووة بالميوووووارات قيووووود البحوووووث، وذلوووووك لمجمووووووعتي البحوووووث )التجريبيوووووة 

 والضابطة(.
 تحميل المحتوي
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مووون خوووالل االطوووالع عموووى  قووودمقوووام الباحوووث بتحميووول مووونيج الصوووف االول الثوووانوي الخووواي بكووورة ال
م 1620وكذلك الن رة الدورية الصادرة عون وزارة التربيوة والتعمويم  م1003"المنيج المطور طبعة "

م وايضوووًا الوثيقووة النوعيووة لموووادة التربيووة الرياضوووية 1620والن وورة الدوريووة لممنيووواج المرحمووة الثانويووة 
ستعانة بيا في لممرحمة وذلك لمتعرف عمى المعمومات والمعارف المرتبطة بالميارات قيد البحث واال

 تصميم االختبار المعرفي.
 ( 4تحديد محاور االختبار: مرفق )

قوووام الباحوووث بووواالطالع عموووى العديووود مووون المراجوووى والدراسوووات والبحووووث السوووابقة لمتعووورف عموووى اىوووم 
المحاور التي يجب أن يتضمنيا االختبار المعرفي ثم تم وضعيا في استمارة وعرضيا عمى السادة 

 عدد المحاور واسمائيا التالي يوض  النسبة المئوية لممحاور طبقا ألداء الخبراء. الخبراء والجدول 
 (4جدول )

 بدد الميردات لكل محور من محاور االختبار المعرف 
  

 محاور االختبار م
 النوبة المئوية رأي الويد الخبير

  غير موافق موافق
 ٪62.31 1 4 الجان  التاريخ  2
 ٪74.62 2 5 الجان  الميارى 1
 ٪62.31 1 4 الجان  القانون  2
 ٪46.31 2 3 الجان  البدن  3
 ٪31.74 3 2 الجان  الخطط  4
 ٪23.17 5 2 الجان  الصح  5
 ٪31.74 3 2 الجان  النيو  6
 ٪23.17 5 2 التقويم 7
    المجموع 

فوي برياضوة كورة ( أن النسوبة المئويوة لممحواور اختبوار التحصويل المعر 9يتض  من جدول )        
٪ 46.66وقود ارتضوي الباحوث نسوبة مئويوة قودرىا  ٪( 24.10: 09.42قد تراوحت ما بين ) القدم

 تحديد نوع األوئمة:فيما أكثر.
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قوووام الباحوووث بتحديووود نووووعين مووون أنوووواع األسوووئمة لصووويا ة عبوووارات االختبوووار المعرفوووي وىوووي أسوووئمة 
والخطاء )ص  او خطا( وقد اختار الباحوث ( ثالثة احتماالت وأسئمة الصواب 1االختبار المتعدد )

 ىذين النوعين لما يتوافر فييما من موضوعية وييدف التعميم سرعة اإلجابة.
قوووام الباحوووث بصووويا ة الم وووردات الخاصوووة بأسوووئمة االختبوووار صدددياغة ميدددردات )أودددئمة( االختبدددار: 

غ عووودد م وووردات المعرفوووي وذلوووك بعووود االطوووالع عموووى البحووووث والدراسوووات والمراجوووى العمميوووة وقووود بمووو
( م ردة وقام الباحث بصيا تيا عمى  كل أسئمة وتقسيميا عمى المحور األربعة وفقا 06االختبار )

 لألىمية النسبية لكل محور 
 والجدول التالي يوض  عدد الم ردات )األسئمة( الخاصة بكل محور من محاور االختبار المعرفي.

 إبداد تعميمات االختبار
مات االختبار بحيث تكون بسيطة وواضحة لدي التالميذ مى اإل ارة لكي يوة قام الباحث بوضى تعمي

الصوف –اإلجابة عن األسئمة، كما تضمنت تمك االستمارة بعض البيانات الخاصة بالتمميوذ )االسوم 
 العام الدراسي(.-ال صل–

قوام الباحوث بتصوحي  االختبوار بنواء عموى اإلجابوات الصوحيحة الخاصوة ميتاح تصدحيح االختبدار
بأسووئمة االختبووار وذلووك عوون طريووق حسوواب درجووة واحوودة لكوول سووؤال موون أسووئمة االختبووار، وحيووث أن 

درجووة، حيووث يووتم تخصوويي درجووة  06سووؤال فووان الدرجووة النيائيووة لالختبووار ( 06مجموووع األسووئمة )
 واحدة لكل إجابة صحيحة، وص ر لألسئمة المتروكة بدون إجابات أو اإلجابات الخاطئة.

قوام الباحوث بعورض االختبوار فوي صوورتو المبدئيوة )ممحووق " األولد  " لالختبدارالصدورة المبدئيدة 
 ( عمى الخبراء بيدف أبداء الرأي حول: 4
 مدي مناسبة الم ردات )األسئمة( المقترحة أس ل كل محور. 1/26/0/2
 إضافة ما يرونو مناسبا من أسئمة. 1/26/0/1

 حذف ما يرونو  ير مناسب من أسئمة. 1/26/0/1

 مدي وضوح تعميمات االختبار.  1/26/0/4
وبعد عرض الباحث لالختبار في صورتو المبدئية عمى الخبراء تم حساب نسبة ات وق الخبوراء عموى 

 كل م ردة االختبار عن طريق المعادلة التالية:
 ن= بدد الخبراء            x 200بدد مرات االتياق نوبة االتياق = 

 ن                            
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 (5 جدول )
 نتائج برض الصورة المبدئية الختبار التحصيل المعرف  بمى الخبراء

 
 رقم

 الميردة
نوبة 
 االتياق

 رقم
 الميردة

نوبة 
 االتياق

 رقم
 الميردة

نوبة 
 االتياق

 رقم
 الميردة

نوبة 
 االتياق

 409 ق52 2009 م32 2009 ت12 2009 ت2
 709 ق51 409 م31 709 ت11 709 ت1
 809 ق52 2009 م32 2009 ت12 709 ت2
 709 ق53 409 م33 809 ت13 809 ت3
 809 ق54 409 م34 309 ت14 709 ت4
 2009 ق55 2009 م35 2009 م15 2009 ت5
 809 ق56 2009 م36 509 م16 509 ت6
 809 ق57 2009 م37 809 م17 809 ت7
 2009 ق58   709 م38 709 م18 809 ت8

 709 ق60 2009 م40 509 م20 809 ت20
 709 ق62 709 م42 2009 م22 2009 ت22
 2009 ق61 2009 م41 809 م21 809 ت21
 709 ق62 2009 م42 809 م22 309 ت22
 709 ق63 809 م43 2009 م23 709 ت23
 2009 ق64 2009 م44 749 م24 809 ت24
 709 ق65 2009 م45 2009 م25 709 ت25
 809 ق66 809 ق46 409 م26 509 ت26
 809 ق67 709 ق47 409 م27 709 ت27
 809 ق68 509 ق48 2009 م28 809 ت28
 809 ق70 809 ق50 409 م30 809 ت10

 الم ردة المستبعدة                                                                  
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ردة )أي وافوووق عمييوووا ٪ فوووأكثر مووون مجمووووع أراء الخبوووراء لقبوووول الم ووو46وقووود رضوووي الباحوووث ات ووواق 
م ووردات كمووا ىووو موضوو   (26)خبووراء( وبالتووالي تووم اسووتبعاد عوودد  4خبووراء فووأكثر موون إجمووالي )0

 ( وىي الم ردات التي قمت نسبتيا المئوية عن النسبة التي اختارىا الباحث بجدول )
موووع ٪ مون مج06وقود وجود الباحوث بعوود اخوذ رأي السوادة الم وورفون، انوو إذا حودث ات واق أكثوور مون 

آراء الخبراء فيذا جيد لقبول ىذه الم ردة )أي ان الم ردة الواحدة إذا وافق عمييا ثمانية خبراء فأكثر 
(  ( م وردات كموا ىوو موضو  بجودول )26من إجموالي خبوراء العا ورة(، وبالتوالي توم اسوتبعاد عودد )

 حث.% من النسبة التي اختارىا البا06وىي الم ردات التي قمت نسبتيا المئوية عن 
توصوول الباحووث إلووى صددورة االختبددار بعددد اوددتطالع رأي الخبددراء "الصددورة الثانيددة لالختبددار"

الصوووورة الثانيوووة الختبوووار المعرفوووي حيوووث أ وووتمل اختبوووار فوووي صوووورتو الثانيوووة )بعووود اسوووتطالع رأي 
 .( سؤال96الخبراء( عمى )

سووتطالع رأي ( يوضوو  توصوويف اختبووار التحصوويل المعرفووي فووي صووورتو الثانيووة بعوود ا26وجوودول )
الخبراء والذي سيتم تطبيقو عمى عينة الدراسة االستطالعية بيدف التعورف الوى صوالحية االختبوار 

باإلضافة الى التعورف الوى المعوامالت العمميوة الخاصوة التمييز( –الصعوبة –)معامالت: الويولة 
 الثبات(. –)الصدق بو 

 (6 جدول )
 انية بعد اوتطالع رأي الخبراءتوصيف اختبار التحصيل المعرف  ف  صورتو الث

 بدد الميردات محاور االختبار م
 نوبية األوئمة
 االختيار المتعدد الصوا  والخطأ

 26 26 م ردة16 التطور التاريخ  لمعبة 2
 20 26 م ردة 10 الموتوي الميارى 1
 5 21 م ردة 11 القوابد والقوانين 2

 14 11 م ردة 46 الجمال 
( م ووردة 46السووابق أن اجمووالي عوودد الم ووردات بعوود اسووتطالع رأي الخبووراء قوود ) يتضوو  موون الجوودول

 .وىي صورة االختبار الذي سيتم تطبيقو عمى العينة االستطالعية
 تحميل ميردات االختبار )اختبار مدي صالحية أوئمة االختبار(
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ي عمووى عينووة لمتعوورف عمووى موودي صووالحية م ووردات االختبووار قووام الباحووث بتطبيووق االختبووار المعرفوو
( تمميووذ موون تالميووذ الصوووف األول الثووانوي موون مجتمووى البحوووث 16دراسووة اسووتطالعية مكونووة مووون )

وخارج العينة األساسية وذلك لحسواب كوال مون )معوامالت السويولة والصوعوبة والتمييوز( لكول م ورده 
 من م ردات االختبار.

 وفيما يم  توضيح لكل معامل من المعامالت الوابقة: 
 خ -ي                          

        .     2 -ن      =     معامل السيولة
 ي + خ                          

 ي             عدد اإلجابات الصحيحوووووووة عمى السؤال.
 خ               عدد اإلجابات الخاطوووووووووئوة عمى السؤال.

 ووووة لكل سوؤال.ن               عدد اإلجابات المحتمموووووووو
 

 معامل الصعوبة 2/22/1
 حيث أن العالقة بين معامل السيولة والصعوبة ىي عالقة عكسية، حيث أن:

 (2)معامل الويولة + معامل الصعوبة =
 فقد تم إيجاد معامل الصعوبة عن طريق المعادلة التالية: 

 معامل الويولة -2معامل الصعوبة =
( 6.4:6.1قبووووول الم ووووردات التووووي يتووووراوح معامميووووا بووووين )( أنووووو تووووم 22ويتضوووو  موووون جوووودول رقووووم )

(.116:96) 
 معامل التمييز 2/22/2

 قام الباحث بحساب معامل التمييز عن طريق المعادلة التالية: 
 ي ح -ي ع              

                            ---------------------م ت = 
 ن                      

 امل التمييز ت             مع
 طالب( عمى السؤال.4ي           عدد اإلجابات الصحية لمجموعة الربيى األعمى )
 طالب( عمى السؤال. 4ي           عدد اإلجابات الصحيحة لمجموعة الربيى األدنى )

 طالب(.4س            عدد تالميذ المجموعة الواحدة )
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 (7) جدول                                    
 10ن =  معامالت الصعوبة والويولة والتمييز لعبارات االختبار المعرف 

معامل  م
 الصعوبة

معامل 
 الويولة

معامل 
 م التميز

معامل 
 الصعوبة

معامل 
 الويولة

معامل 
 التميز

2 6.99 6.49 6.41 10 6.40 6.94 6.11 
1 6.06 6.46 6.14 14 6.12 6.05 6.91 
2 6.90 6.44 6.19 10 6.40 6.91 6.14 
3 6.46 6.06 6.14 15 6.11 6.00 6.01 
4 6.04 6.10 6.11 46 6.42 6.95 6.41 
5 6.49 6.99 6.19 42 6.44 6.90 6.44 
6 6.12 6.05 6.01 41 6.44 6.90 6.99 
7 6.90 6.41 6.96 41 6.91 6.40 6.40 
8 6.16 6.46 6.96 44 6.11 6.00 6.10 

20 6.49 6.99 6.19 49 6.40 6.94 6.11 
22 6.06 6.46 6.14 40 6.99 6.49 6.41 
21 6.41 6.94 6.94 44 6.41 6.90 6.12 
22 6.06 6.46 6.14 40 6.44 6.91 6.14 
23 6.14 6.00 6.00 45 6.40 6.94 6.11 
24 6.49 6.99 6.19 96 6.44 6.90 6.14 
25 6.06 6.46 6.14 92 6.12 6.05 6.01 
26 6.42 6.95 6.41 91 6.90 6.41 6.96 
27 6.99 6.49 6.41 91 6.16 6.46 6.96 
28 6.06 6.46 6.14 94 6.49 6.99 6.19 
10 6.10 6.04 6.40 99 6.06 6.46 6.14 

12 6.49 6.99 6.19 90 6.41 6.94 6.94 
11 6.15 6.02 6.41 94 6.06 6.46 6.14 
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معامل  م
 الصعوبة

معامل 
 الويولة

معامل 
 م التميز

معامل 
 الصعوبة

معامل 
 الويولة

معامل 
 التميز

12 6.12 6.05 6.41 90 6.14 6.00 6.00 
13 6.10 6.04 6.40 95 6.49 6.99 6.19 
14 6.99 6.49 6.41 06 6.06 6.46 6.14 

15 6.16 6.46 6.96 02 6.42 6.95 6.41 
16 6.06 6.46 6.14 01 6.99 6.49 6.41 
17 6.16 6.46 6.96 01 6.06 6.46 6.14 

18 6.42 6.95 6.41 04 6.10 6.04 6.40 
20 6.16 6.46 6.96 09 6.49 6.99 6.19 
22 6.06 6.16 6.20 00 6.11 6.00 6.10 
21 6.91 6.40 6.19 04 6.40 6.94 6.11 
22 6.90 6.44 6.19 00 6.99 6.49 6.41 
23 6.46 6.06 6.14 05 6.41 6.90 6.12 
24 6.04 6.10 6.11 46 6.10 6.04 6.40 

(  6.25-6.41( أن معامل السويولة لم وردات االختبوار تتوراوح موا بوين ) يتض  من الجدول رقم )
(  6.00- 6.12( ومعامل التمييز تراوح ما بين)6.90،  6.12لصعوبة يتراوح ما بين )ومعامل ا

 وبناء عمى ذلك فانو تمكين استخدام االختبار كأداة لتقويم التحصيل المعرفي .
 المعامالت العممية لالختبار )الصدق والثبات( 

 ي: قام الباحث بحساب العامالت العممية الختبار التحصيل المعرفي كاالت
 صدق االختبار المعرف  

قووام الباحووث بحسوواب معاموول الصوودق االختبووار المعرفووي قيوود القيوواس باسووتخدام صوودق التمووايز بووين 
طالوب لكول مجموعوة والجودول 16مجموعتين أحداىما مميزة واألخرى  ير مميزة عمى عينة قواميوا 

 ( يوض  ذلك.5رقم )
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 (8 جدول رقم )
ف  اختبار  المتووط الحواب  باالنحراف المعياري وقيمة )ت(الربيع األبمى والربيع األدن  و 

 قيد البحث التحصيل المعرف 
 10ن=           2ن                                                                     

 
 المتغير

 الربيع األدنى الربيع األبمى
 اليرق بين
 المتووطين

المتووددددددددط  قيمة )ت(
 الحواب 

حدددددراف االن
 المعياري

المتووددددددددط 
 الحواب 

االنحددددددددراف 
 المعياري

 20:19    29.596 2:411 19:9 2:444 11:5 موتوى التحصيل المعرف 

 
. بوين متوسوط المجموعوة 69( وجوود فوروق دالوو إحصوائيا عنود مسوتوى  5يتض  من الجدول رقوم )

الميزة، ومتوسط قياس المجموعة الوير المميزة في اختبار التحصيل المعرفي، مما يدل عمى صدق 
 اختبار التحصيل المعرفي في البحث.

 ثبات االختبار 
عادة تطبيقو ب وارق زمنوي أربعوة أيوام ع ( طالوب 16)قوتيوا موى عينوة قام الباحث بتنطيق االختبار وا 

( يوضوو  معاموول االرتبوواط بووين نتووائج 21 موون مجتمووى البحووث وخووارج عينووة البحووث والجوودول رقووم )
 االختبار المعرفي بين التطبيق األول والثاني.

 (20 جدول )                                     
 المتووط الحواب  واالنحراف المعياري وقيمة

 لتطبيق االول والتطبيق والثان  الختبار المعرف معامل االرتباط من ا
 10ن=                                                                       

 
 المتغير

 التطبيق الثان  التطبيق األول 
اليدددرق بدددين 
المتووددددط  قيمة االرتباط المتووطين

 الحواب 
االنحدددراف 
 المعياري

المتووددددط 
 الحواب 

االنحدددراف 
 المعياري

 **0.673 0.300 0.52 12.7 2.063 12.30 مستوى التحصيل المعرفي
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 .100=6.69قيمة )ر( الجدولين عند مستوى
( وجووود عالقووة ارتباطيووو دالووو إحصووائيا موون التطبيووق األول والثوواني 21 يتضوو  موون الجوودول رقووم )

( 6.511-6.544داللة من )لالختبار المعرفي وكامل معامل االرتباط ذو دالو عالية تتراوح بين ال
 مما يدل عمى ثبات اختبار التحصيل المعرفي. 

 تحديد ومن الجابة بمى االختبار
قووام الباحووث بتحديوود زموون اإلجابووة عمووى اختيووار التحصوويل المعرفووي وذلووك أثنوواء تطبيقووو عمووى عينووة 

 الدراسة االستطالعية من خالل حساب الزمن التجريبية عن طريق المعادلة التالية: 
    أقل زمن + أكبر زمنمتووط الزمن التجريب  =    

                                     1 
 ( 22جدول )

 زمن الجابة بمى االختبار

 
 زمن االختبار

 الزمن التجريب 
 متووط الزمن المجموع

 أكبر زمن أقل زمن
 ق 19 ق 96 ق16 ق16

 ( دقيقة.19ى االختبار ىو )( أن متوسط زمن اإلجابة عم 22يتض  من جدول )
 قام الباحث بدعداد البرامج واألجيزة التي سوف يستخدمو في إعداد الوحدة التعميمية قد البحث.

 
 )الكتا  االلكترون (تصميم الوحدة التعميمية المقترحة 

 أوس وضع الوحدة
  :قام الباحث بدتباع بعض األسس عند إعداد الوحدات التعميمية كما يمي 
 دف موووون الوحوووودات موووى تناسووووب محتواىووووا مووووى تحووودي اليوووو

 اليدف.
  التوزيووى الزمنووي لمحتوووي الوحوودات بمووا يتناسووب مووى عينووة

 البحث. 

 مالئمة محتوي الوحدات لمعينة مى مراعاة عامل التدرج والت ويق.
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توافر األدوات واإلمكانات وبيئة التعمم التي تساعد عموى تنميوة الصو ات البدنيوة الخاصوة بالميوارات 
 حث. قيد الب

 مراعاة عوامل األمن والسالمة عند تطبيق البرنامج. 

 أن تتميز الوحدات بالموضوعية والبساطة وال مول والتنويى.
 

 ىدف الوحدة التعميمة
قيووود البحوووث  القووودماسوووتيدفت الوحووودة إكسووواب وتنميوووة المعوووارف والمعموموووات المتعمقوووة بميوووارات كووورة 

 وانقسمت الي: تابخالالالك لطالب الصف األول الثانوي العام من
 تحديد اليدف العام لمموقع التعميم :

قووام الباحووث بوواالطالع عمووى العديوود موون المراجووى والبحوووث التربويووة وكووذلك بعووض الموقووى التعميميووة 
السوابقة، بيوودف التعوورف عموى األسووس التووي ينبووي مراعاتيووا عنوود تحديود االىووداف وكي يووة صوويا تيا 

 تالية:ومن خالل ذلك حدد الباحث االىداف ال

 
إكسوواب المتعممووين المعمومووات المعرفيووة المرتبطووة بووبعض الميووارات االساسووية فووي  :معرفدد  ىدددف
وكذلك نبذة عن التطور التاريخي  القدمقيد البحث، وفيم بعض مواد القانون الخاي بكرة  القدمكرة 

 في جميورية مصر العربية.م دقلكرة ال
 صياغة األىداف ف  صور وموكية 

اف البرمجية ثم صيا تيا في صورة أىداف إجرائية تعميمية عمى  كل سموك نيوائي بعد تحديد أىد
 يمكن وص و ومالحظتو وقياسو إجرائيا وقد تم صيا ة األىداف السموكية لكل ىدف عام كما يمي:

 األىداف الوموكية المعرفية 
 قيد البحث. القدمأن يت يم المراحل ال نية الميارات األساسية في كرة 

  قيد البحث. القدمف الخطوات التعميمية الميارات األساسية في كرة أن يعر 

  قيد البحث. القدمأن ي يم ويطبق األداء الصحي  الميارات األساسية في كرة 

  قيد البحث. القدمأن ي رح لممتعمم الميارات األساسية في كرة 

  ط ومكونات األداء.قيد البحث طبقا ل رو  القدمأن يستطيى تحميل الميارات األساسية في كرة 

  الدولي. القدمأن ي يم بعض القواعد الخاصة بقانون كرة 

  بجميورية مصر العربية. القدمأن يعرف التطور التاريخي لكرة 

 القدمأن يتذكر بعض التواريد اليامة والمرتبطة برياضة كرة. 
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 الحود مون الخطوأ  أن يستخدم المتعمم المعمومات والمعوارف التوي  واىدىا فوي البرمجيوة التعميميوة فوي
 قيد البحث. القدمعند أداء الميارات األساسية في كرة 

 التعميم  قيد البحث كتا أوس بناء ال

 المعرفيةالتعميمي قيد البحث لتعميم بعض الميارات  كتابراعى الباحث األسس التالية عند ال
 :وىي قدمفي كرة ال 

 .مراعاة خصائي النمو ليذه المرحمة السنية 
  وق ال ردية.مراعاة ال ر 
 مى المحتوى التعميمي. االلكتروني كتابأن تتناسب الميارات الموجودة بال 

  التعميمي ال رصة لكل متعمم بالممارسة في وقت واحد. االلكتروني الكتابأن يحقق 

  بالبساطة والتنوع. االلكتروني الكتابأن يتميز 

  محددة ليا.التعميمي مى األىداف ال الكتاب االلكترونيأن تتناسب محاور 

 .مراعاة مبدأ التدرج في التعميم من السيل إلى الصعب 

  التعميمي عمى استثارة دوافى المتعممين. االلكتروني الكتابأن يعمل 

  عامل الت ويق واإلثارة لممتعممين. لكترونياال الكتابأن يحقق 

  اتو وعالقتو مى التعميمي تكامل ال خصية من حيث عالقة ال رد مى ذ االلكتروني الكتابأن يحقق
 اآلخرين.

  لعمل الكتاب االلكترونيمراعاة توفير المكان المناسب واإلمكانات الالزمة. 

  فووووي الكتوووواب تثبيووووت التعموووويم لوووودى المتعممووووين موووون خووووالل قيامووووو بالتنقوووول والتحوووورك بووووين المعمومووووات
 بسيولة وسرعة.االلكتروني 

 االلكترونى الكتا الوحدة التعميمية المقترحة باوتخدام نموذج التعمم 
وفقوًا  قدمتم تحميل الوحدات التعميمية الخاصة بموضوع البحث لتحديد الميارات األساسية في كرة ال

( م والمعدلووووة بالمن ووووور الوووووزاري لموووونيج التربيووووة الرياضووووية لمعووووام 1664لممنيوووواج المطووووور طبعووووة )
يط الوحودات م والمقرر عمى طالب الصف األول الثانوي، تم إعوداد وتخطو1625-1620الدراسي 

 وفقا لمخطوات التالية:الكتاب االلكترونى التدريسية لمميارات باستخدام 
 ب. مدقتحديد األىداف السموكية لكل درس من دروس الوحدة التعميمية المقررة بكرة ال

تحديوود األىووداف السووموكية تسوواعد عمووى تحديوود الطوورق والوسووائل واألن ووطة التطبيقيووة وكووذلك أسووموب 
ب لقيواس المسووتوي الووذي سووف يصوول إليووو الموتعمم، كمووا يسوواعد الموتعمم عمووى تحقيووق التقوويم المناسوو
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األىوووداف المختم وووة، لوووذن كوووان مووون الضوووروري تحديووود األىوووداف السوووموكية بطريقوووة إجرائيوووة لميوووارات 
 .مدقالوحدة التعميمية كرة ال

 :  مدقتحميل محتوي المادة التعميمية لموحدات التعميمية المقررة كرة ال
تضوومنت الوحوودات التعميمووة، تعمووم بعووض الميووارات األساسووية فووي كوورة لوحدددة التعميمددة محتددوى ا

)بنووين( طبقووا لمموونيج  مدقوو، لووتعمم ميووارات موونيج كوورة الالكتوواب الكترونوويقيوود البحووث باسووتخدام  مدقووال
لمموودارس  م1028-1027"النشددرة العامددة لممندداىج المرحمددة الثانويددة" لمعددامالمطووور والمعوودل فووي 

 .الحكومية
اسوتخدم الباحوث الموتوين الم ظيووة و يور الم ظيوة عنود صوويا ة لمكتددا  االلكتروندى ياغة الطدارات صد

إطوووارات البرمجيوووة التعميميوووة المقترحوووة، حيوووث اسوووتخدمت المووووة الم ظيوووة المرئيوووة فوووي كتابوووة محتووووى 
اإلطارات من نصوي معموماتية، بينموا اسوتخدمت المووة  يور الم ظيوة مون صوور وأ وكال وصووت 

وفوووى تقوووديم بعوووض التعزيوووزات مثووول اإل وووارة باألسووويم عموووى الجوووزء الموووراد التأكيووود عميوووو أو  وموسووويقى
 حدوث صوت تص يق أو صوت كسر زجاج.

تنوعت اإلطارات واختم ت حسب موقعيا في البرمجية وحسب أنواع إطارات لمموقع التعميم 
 -و التالي: اليدف المراد تحقيقو، وتمثمت اإلطارات المستخدمة في البرمجية عمى النح

: ويووتم فييووا تقووديم اإلر ووادات والتوجييووات لممووتعمم عوون كي يووة التعاموول مووى الموقووى إطددارات إرشددادية
 والسير فيو.

: ويوووتم فييوووا تقوووديم وعووورض محتويوووات الموضووووع لمموووتعمم الكتسوووابو معرفوووو ورؤيوووة إطدددارات تمييديدددة
 جديدة.

ديودة عون طريوق توضوي  اليودف مون : وىي التي تعود الموتعمم السوتقبال معموموات جإطارات التوجيو
 دراسة الموضوع.

 : وفييا يتم توضي  م يوم معين وتعميمو لممتعمم.إطارات تكوين المييوم

وىوي التوي تيودف إلوى اختبوار الموتعمم فوي النقواط التعميميوة التوي قودمت إليوو مون  إطارات اختبارية: 
 قبل بيدف تقييم مدى تقدم المتعمم وتحصيمو.

: وىووي تيوودف إلووى إمووداد المووتعمم بمعمومووات إضووافية ومعرفووة جديوودة أو مومدداتإطددارات تنميددة المع
 إعطاء مثال معين لتوضي  بعض الم اىيم.

ويقصد بوو طوول أو قصور اإلطوار حيوث يجوب أن يحتووي اإلطوار عموى معموموات  مدى الطارات
نيوا أو مناسبة بمعنى أال يحتووي عموى عودد كبيور مون الكمموات فيودفى الموتعمم إلوى تخطوى الوبعض م
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عمى عودد قميول مون الكمموات تعووق عمميوة ال يوم والتعمويم، ولقود راعوى الباحوث عنود تصوميم إطوارات 
 البرمجية التعميمية أن تكون الجمل مناسبة وواضحة ومختصرة واضحة ومناسبة.

 ا تمل اإلطار داخل البرمجية عمى ما يمي:المكونات األواوية لإلطار 
ات التي يعرضيا اإلطوار مون خوالل الوني المكتووب الوذي ويقصد بو المعموم Promptالمثير 

يوووتم إيضووواحو مووون خوووالل صوووور ثابتوووة أو مسمسووومة مصوووحوبة بوووبعض التمميحوووات واإل وووارات وكوووذلك 
لقطووات ال يووديو والتعميووق الصوووتي الووذي يسوواعد عمووى إثووارة اىتمووام ودافعيووة المووتعمم إلنجوواز اىووداف 

 التعميم وتكوين االستجابة الصحيحة.
ويقصد بيا رد فعل المتعمم الناتج عن المثير، فاالستجابة ىي اإلجابة  Responseاالوتجابة 

التووي ين ووئيا المووتعمم عوون السووؤال الووذي يعطووى لووو فووي نيايووة اإلطووار وىووو بووذلك ين ووأ نتيجووة ت اعوول 
 المتعمم مى المثير.

 :ولقد استخدم الباحث نوع واحد من االستجابات المختارة داخل البرمجية التعميمية وىي
االستجابة االختيارية: وىي تموك التوي يختارىوا الموتعمم كاسوتجابة صوحيحة مون بوين ثالثوة اختيوارات 
واحوووودة بيوووونيم ىووووي االسووووتجابة الصووووحيحة فقووووط، وقوووود تووووم اسووووتخدام ىووووذه االسووووتجابات نظوووورا لسوووويولة 

 استخداميا.
ب وىي حودث معوين يتخوذ  وكل ال عول تقدموو البرمجيوة لمموتعمم عقو:Feed backتغذية الرجع 

 االستجابة مبا رة سواء كانت صحيحة او خاطئة.
إلوى إعوداد خريطوة التودفق / السوريان  يالكتواب اإللكترونوتطمبوت عمميوة البرمجوة بممية البرمجدة 

"Flowchart"  وكذلك  اإللكتروني الكتابالتي من خالليا يتم تتابى تن يذ األوامر الخاصة برمجة
موووادة التعميميوووة وتن يوووذىا دون الحاجوووة إلوووى معرفوووة أيوووة البرنوووامج التطبيقوووي الوووذى يسوووم   بدعوووداد ال

معمومات تخصصية دقيقة في البرمجة ، كموا تووفر فرصوة التحواور المبا ور بوين الموتعمم والحاسوب 
والتجووال والحركوة  "Mouse"، أو ال وأرة  "Keyboard"اآللي من خالل استخدام لوحة الم واتي  

 واء وبحريوة كامموة ، فاسوتراتيجية الوتحكم ىنوا ىوي تحكوم التعميموي كي موا ي اإللكترونوي الكتابداخل 
 . "Control Beginner"المبتدئ 

 الكتاببعد االنتياء من إعداد تقويم الخبراء:  اللكترون  لمكتا التقويم الداخم  
في صورتو النيائية قام الباحث بعرضو عمى خبراء في مجال المناىج وطرق التدريس  اإللكتروني

آرائيم حول:وذلك الستطالع   

 .مدى مناسبة األىداف العامة لمبرنامج 
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 .مدى مناسبة أسموب عرض المحتوى لممبتدئين 
  لمتطبيق. اإللكتروني الكتابمدى صالحية 

 ( وقد ات ق الخبراء عمى صالحية الموقى التعميمي قيد البحث. مرفق)

 تحديد االنشطة التعميمية )اوتراتيجية التدريس(
ة )وذلك لممجموعة التجريبية(، نوع يقوم بو المعمم واآلخر يقوم بو المتعمم تتضمن األن طة التعميمي

 بواية تحقيق أىداف البرمجية وىما:
عند تدريس الحصة التعميمية يقووم المعموم باسوتخدام عودة اسوتراتيجيات : أنشطة يقوم بيا المعمم

 لمتعميم الن ط منيا:
 استراتيجية العصف الذىني - د بعداستراتيجية التعمم عن- استراتيجية التعمم الذاتي

جاباتوو  الكتواب األلكترونويتتمثل أن طة المتعمم في اسوتخدام  أنشطة يقوم بيا المتعمم بم ورده وا 
 عمى أسئمة التقويم المتضمنة بو ثم ممارسة الميارات عمميا داخل ميدان العمل التطبيقي.

لزمنووي لمحتوووى الوحوودة بنوواء عمووى تووم توزيووى اإلطووار ا الطددار العددام لتنييددذ الوحدددة التعميميددة
 .         المنيج المتبى 

 (21 الجدول )
التوزيع الزمن  الكم  والنوب  ألجزاء الدرس التعميم  خالل تطبيق الدروس التعميمية لتعمم 

 الميارات قيد البحث لممجموبة التجريبية والضابطة

 أجزاء الدرس
 ( دقيقة34زمن الدرس التعميم  لمميارة )

 الزمن الك  اثناء التجربة قيد الدراوة األوبوب  الدرس
 ق46 ق9

 البداد البدن 
  
 ق216 ق29
  

 الجزء األواو 
  
 ق206 ق16

 الجزء الختام 
  
 ق46 ق9
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يتضووو  مووون الجوووودول السوووابق أن النسوووبة المئويووووة ألزمنوووة أجوووزاء الوووودرس التعميموووي لتعمووويم الميووووارات 

البحث لممجموعوة التجريبيوة والضوابطة، مقارنوة بوالزمن ال ويري بمووت لجميوى األجوزاء األساسية قيد 
٪( ولجوووزء اإلعوووداد 26٪( وخوووالل زمووون الكموووي لمتجربوووة قيووود البحوووث قووود بمووووت لجوووزء اإلحمووواء )19)

 ٪(.26٪( ولمجزء الختامي )46٪( ولمجزء األساسي )46البدني )
 اللكترون   الكتا من  اليدف

لووووتعمم درس التربيووووة الرياضووووية لممرحمووووة  اإللكترونووووي الكتووووابي المقتوووورح باسووووتخدام البرنووووامج التعميموووو
م د قوالميارات الحركيوة لميوارات كورة ال تعمم إلى الموقى الصف األول الثانوي العام. ييدف-الثانوية 

الوتعمم  جوانبي عموى توأثيره وفوق محتووي المونيج التعميموي لطمبوة الصوف األول الثوانوي العوام، ومعرفوة
 .) المعرفي – لميارى)ا

عمووى عوورض الموونيج التعميمووي بأسووموب عممووي  اإللكترونووي لمكتووابوقوود اعتموود الباحووث فووي تصووميمو 
فووووي إطووووار بصووووري  وووويق وجووووذاب والفووووت لالنتبوووواه، مقتوووورن بسوووويولة فووووي التعاموووول والتحوووورك خووووالل و 
 .ص حات بيسر وسيولة لمحصول عمى المعموماتال

قوام الباحوث بوالتطبيق العمموي والتواصول :    قيد البحثالطار العام لتنييذ البرنامج التعميم
( أسوابيى فوي ال تورة 1 لمودة اسوتورقت ) اإللكترونوي الكتوابمى طالبة المجموعة التجريبية واسوتخدام 

 م.12/4/1620م وحتى 4/1/1620من 
التعميمووي قيوود التجربووة لممجموعووة التجريبيووة، بحيووث  اإللكترونووي الكتووابوقوود تووم عموول  وورح خوواي  
ضو  أىميووة الموقوى التعميمووي كوسويمة لمووتعمم وكي يوة اجووراء المناق وات عوون المحتووى التعميمووي مووى يو 

 . ةالباحث من خالل المحادثة المبا ر 
تم تن يذ الدروس العممية بواقى درس أسبوعيًا، كما التزم الباحث بجدول الحصي المدرسة وبالزمن 

وي العام. والجودول التوالي يوضو  التوزيوى لمصف األول الثان –المخصي لحصة التربية الرياضية 
 الزمني لتن يذ التجربة.

  
 
 
 

 ٪266.66 ق49
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 التجريبيدة, لممجمدوبتين لمصدف األول الثدانوي العدام, القدمميارات كرة  لتعميم التعميمية دروسال

 والضابطة
 المحتوي التعميم لمميارة الضابطة المحتوي التعميم لمميارة التجريبية الدرس
 الجري بالكرة ثم ركميا بوجو القدم الخارج  أو الداخم  األول
 الويطرة بمى الكرة بوجو القدم االمام  الثان 

الددربط بددين الودديطرة بمددى الكددرة بوجددو القدددم االمددام  ثددم الجددري بددالكرة ثددم ركميددا  الثالث
 والتدريبات

 ت الركنية (ركل الكرة بوجو القدم الداخم  والخارج  )الضربات الحرة والضربا الرابع

الددربط بددين الجددري بددالكرة والتصددوي  نحددو المرمددى مددن خددالل التدددريبات المركبددة  الخامس
 وااللعا  التمييدية

الددربط بددين الخددداع والتصددوي  لممرمدد  مددن خددالل التدددريبات المركبددة أو االلعددا   الوادس
 التمييدية

 جموووعتين )التجريبيووة،لمم التعميميووة التطووابق فووي محتوووي الوحوودات السووابق جوودول يوضوو  كمووا

 والضابطة(، اال ان االختالف في أسموب التطبيق العممي والوسائل المساعدة.
 الدراوة االوتطالبية

م، عمووى 24/1/1625م الووي 1/1625/ 2قووام الباحووث بوودجراء الدراسووة االسووتطالعية فووي ال توورة موون
مية، وذلووك لمعرفووة ( طالووب موون خووارج عينووة البحووث األصوو16عينووة الدراسووة االسووتطالعية وعووددىا )

المقتورح،  الكتواب األلكترونوىمدى مناسبة البرنوامج لقودرات الطالبوة، ومودى القودرة عموى التعامول موى 
جووووراء المعووووامالت العمميووووة  والتعوووورف عمووووى المعوقووووات المتعمقووووة بدمكانيووووة تطبيووووق تجربووووة البحووووث، وا 

 والثبات( لالختبارات قيد البحث. –)الصدق 
 القياس القبم  

 قياس القبمي عمى مجموعتي البحث الضوابطة والتجريبيوة والمتمثول فوي االختبوار المعرفويتم تن يذ ال
فووي المرحمووة التعميميووة القوودم  ميووارات كوورةلمتعوورف عمووى مسووتوي الطمبووة حيووث تووم توودريس  والميووارى

 م.1،4/1/1625السابقة يومي 
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 التجربة األواوية
ت وار واد عينوة البحوث التجريبيوة لطريقوة قام الباحوث بتن ويط الموقوى التعميموي عموى  وبكة المعموموا

التعامل مى المحتوي التعميمي فيو وذلك من خالل اتباع أسوموب الوتعمم الن وط والتودريس لممجموعوة 
الضابطة بدتباع الطريقة التقميدية )بطريقة المحاضرة(. والتي تتمثول فوي ال ورح وأداء النمووذج، وقود 

 م.1/9/1625م الي 2/1/1625تم تطبيق تجربة البحث في ال ترة من
 القياس البعدي

قام الباحث بودجراء القيواس البعودي )اختبوار التحصويل المعرفوي، االختبوار الميوارى عموى مجمووعتي 
البحووووث المجموعووووة التجريبيووووة المسووووتخدمة لمموقووووى التعميمووووي، والمجموعووووة الضووووابطة التووووي تسووووتخدم 

 م.10،14/4/1625الطريقة التقميدية بالمتبعة في التدريسب يومي 
 المعالجات الحصائية الموتخدمة ف  البحث 

 وىي: "SPSS"قد تم حساب المعالجات اإلحصائية التالية بالبرنامج اإلحصائي 
 اختبار )ت(. -معامل االلتواء. -االنحراف المعياري. -المتوسط الحسابي. -
 النسبة المئوية%. -معامل االرتباط ب بيرسون ب. -
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 برض ومناقشة النتائج                        
 برض نتائج اليرض األول ومناقشتيا

توجوووود فووووروق ذات داللووووة إحصووووائية بووووين متوسووووطي درجووووات القياسووووين القبمووووي والبعوووودي لممجموعووووة 
 التجريبية في تعمم بعض الميارات االساسية والتحصيل المعرفي في لصال  القياس البعدي.

 برض النتائج
 (23 جدول )

         وض بين متووط  القياوين القبم  والبعدي لممجموبة التجريبية ف  االختبارات داللة الير 
 10ن=                          الميارية واالختبار المعرف  لمعينة قيد البحث

 االختبارات

 وحدة
القيدددددا
 س

 القياس القبم  القياس البعدي
اليرق بين 
 متووطين

 
مودددددتوى 
 الداللة

 قيمة
 ت

 
المتوسوووووووووووووووووووط 

 الحسابي
االنحووووووووراف 
 المعياري

المتوسوووووووووووط 
 الحسابي

االنحووووووووراف 
 المعياري

 666. 16.921 4:69 449, 14:09 2:141 12:90 درجة االختبار المعرف 

  25ودرجة حرية  6.69قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 
ت  ( أن قيموة ت المحسووبة أكبور مون قيمتيوا الجدوليوة حيوث انحصورت قيموة 24)يتض  مون جودول
مموا يودل عموى وجوود فوروق دالوة إحصوائيا بوين القياسوين القبموي (2.904:16.050)المحسوبة بين 

 .6.69والبعدي لممجموعة التجريبية لصال  القياس البعدي عند مستوى معنوية 
 الووذي الن ووط واسووتراتيجيات الووتعمم الكتوواب االلكترونوويويعووزو الباحووث ىووذه النتيجووة الووى أن اسووتخدام 

متعورف عموى الم وكمة ومناق وتيا يسواعد الموتعمم لالعمميوة التعميميوة حيوث  فويالموتعمم يركز عموى أن 
واستك اف وجمى المعمومات المساعدة في التوصل إلى حول الم وكمة ثوم مناق وة الحموول الم وتركة 

عمى تجزئة تعمم الميوارة الوى أجوزاء وفقوا  حيث يعتمد سميمة،ودراسة إمكانية تطبيقيا بصورة عممية 
ل األربعة وذلك في  كل ميمة حركية يقوم بيا المتعمم في كول مرحموة عون طريوق استك وافو لممراح

  .إلمكاناتو وقدراتو ومن ثم التجريب
مراحول فوي  وكل الالمتتابعوة لكول مرحموة مون الميوارات وأثناء ذلك يقدم المعمم لمطالب مجموعة مون 

مون خوالل المالحظوة المسواعدة  مثيورات حركيوة لكوي يصول الموتعمم الوى االسوتجابة الصوحيحة وذلوك
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سواء كانت فرديوة أو جماعيوة عون طريوق مورور المعموم عموى الطوالب أثنواء األداء ليعطوي مقودمات 
تسواعد عموى الوصووول الوى الحول موون خوالل عودة حمووول ينتقوي منيوا المووتعمم األداء الصوحي  ويكوورر 

 .المناسب وصوال الى مرحمة إتقان 
 األوتخالصات والتوصيات: -

صات فى ضوء أىداف البحث وفروضو وفى حدود عينة البحث وخصائصيا ، ووفقا الى االستخال
 ما أ ارت إلية نتائج التحميل األحصائي ،أمكن الباحث التوصل الى االستخالصات التالية :

II.  يوووووثر إسووووتخدام الكتيووووب األلكترونووووي الت وووواعمى تووووأثيرا إيجابيووووا عمووووى مسووووتوي أداء الن وووواط التعميمووووى
س التربيوووة الرياضوووية إيجابيوووا عموووى مسوووتوي أداء الن ووواط التعميموووى والتطبيقوووى فوووى والتطبيقوووى فوووى در 

 درس التربية الرياضية والتحصيل المعرفي قيد البحث 
III.  الكتيوووب األلكترونوووي الت ووواعمي أكثووور فاعميوووة مووون أسوووموب التعمووويم التقميووودي فوووى درس التربيوووة

 الرياضية والتحصيل المعرفي قيد البحث 
IV.  يبية عمى المجموعة الضابطة فى نسوب تحسوين القيواس البعودي عون ت وق المجموعة التجر

 .6.69عند مستوى معنوية القبمي فى مستوى أداء الميارات التعميمية مابين 

V.  لمووتعمم االلكترونوويويرجووى الباحووث ت وووق المجموعووة التجريبيووة عمووى الضووابطة الووى اسووتخدام نموووذج      
يتوووي  لمطالوووب فرصوووة بنووواء الوووذي  كتووواب االلكترونووويالموووى المجموعوووة التجريبيوووة وذلوووك نظووورا لطبيعوووة 

عمى ذاتو ساعد عمى تثبيت المعموموات الطالب معرفتو اعتمادا عمى ن سو كما أن اعتمادا ميراتو و 
ألطووول فتوورة زمنيووة ويكووون موون الصووعب نسوويانيا بسوويولة ألنووو اكتسووب القوودرة عمووى تحميوول وت سووير 

النيووائي ألداء الميووارة وأقوورب وأيسوور الطوورق الميووارة عوون طريووق االكت وواف والوصووول عمووى ال ووكل 
 إلتقانيا.

تزويود فى ضدوء النتدائج واألوتخالصدات التد  تدم التوصدل الييدا الباحدث بمدايم  :  التوصيات :
معممي التربيةالرياضية بالمودارس الحكوميوة بمعموموات عون الكتيوب األلكترونوي فوى  وكل مموف يوتم 

 نوي وكي ية استخدامة فى التدريس وكي ية بناؤة نزولة كمنيج عمى التابمت لمصف االول الثا
I.  ت جيى معممى التربية الرياضية لمتوير من طريقة التدريس وابتكر طرق تناسب الطرق الحديثة 

II.  إجراءت عممية لمعرفوة تواثير فاعميوة الكتيوب األلكترونوى عموى مسوتوي التحصويل المعرفوي لمميوارات
التكنولوجيوا فوى النظوام الجديود لمثانويوة العاموة وكي يوة األساسية لأللعواب عون طريوق إسوتخدام الثوورة 

 االست ادة من ذلك فى تطوير منيج التربية الرياضية فى المدار
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 المراجع العربية واألجنبية

 دار الطبابة الونة اوم المرجع اوم مولف الكتا  م
 حسنٌن الكامل  1

البنائٌة كمدخل للمنظومة  )الموتمر الثالث 
 لتدرٌس للمنظومة فى ا

 منشاة المعارف م9002

 م9002 توظٌف تكنولوجٌا التعلٌم  فتح الباب عبد الحلٌم السٌد  2
الجمعٌة المصرٌة للتعلٌم 

 القاهرة

 مجدي عزٌز إبراهٌم 3
 –مهارتة  –التدرٌس الفعال )ماهٌتة 

 إدارتة
 القاهرة -مكتبة األنجلو  م9009

 م9002 التربٌة الرٌاضٌة أسالٌب التدرٌس فى  مصطفى الساٌح محمد  4
األشعاع الفنً 

 األسكندرٌة
 دار الفكر العربً  م9002 تدرٌس العلوم ومتطلبات العصر  مصطفى عبد السالم  5

5- Henson Elber, B "Education Psychology for effective teaching 

wads worth publishing comp". s.l: U.S.a: Adivision of international 

Thomson Pub; Inc.. P.210.1002. 

6- Zhang – Kennedy, L.. &Chiasson. S.: Teaching with an Interactive 

E-Book to improve Children's Online Privacy Khnowledg. In 

Proceeding of the 24th International Conference on Interaction 

Design and Children. 1025. 

 Facebook;www.facebook.comalhodekhbarya 
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 ملخص البحث باللغة العربية
  المصرية بالجامعات الرياضية التربية بكليات اإللكترونية اإلدارة تطبيق معوقات

          ندا خليل نبيلأ.د /                                                            
 أباظة  دري حسينأ.م.د/ 

 جمال جالل دمحم جمال/   الباحث

 
اإلدارة  تطبيق دون  تحول التي اإلدارية المعوقات أهم على التعرفإلى هدف البحث ي

 الوصفي المنهج الباحثين استخدم بكليات التربية الرياضية بالجامعات المصرية اإللكترونية
 والوكالء الكليات عمداء من بعض اختيار البحث لطبيعة لمناسبته وذلك( المسحية الدراسات)

 والبالغ العربية مصر بجمهورية الرياضية التربية كليات من العشوائية بالطريقة اإلدارة ومسئولي
 رياضية. تربية كلية 52 عددهم

 : يلي ما التوصيات وكانت 
 .اإللكترونية اإلدارة مجال للعاملين التدريبية الدورات زيادةالعمل على  1 .1
 .اإللكترونية التقنيات ( لمستخدمينالمعنوي /المادي)للتحفيز زيادة .5
 .اإللكترونية اإلدارة تطبيق آلليات الموضحة اإلرشادية ألدلةانشر  .3
 .اإللكترونية اإلدارة لتطبيق التحتية البنيةب االهتمام .4
 .ومتكاملة دقيقة بيانات قواعداختيار  .2
 .اإللكترونية التعامالت كافة في للعاملين بالكلية الثقةبث  .6
 .اآللي الحاسب أجهزة وصيانة تشغيل في المتخصصين الموظفين عدد زيادة .7
 .الحاسوبية والتطبيقات البرامج لكافة التعريب والسعي ،ةاالنجليزي اللغة مهاراتاالهتمام ب .8
 (.العمل ورش ، الندوات المحاضرات،) لتنظيم بالكلية المالية المخصصات زيادة .9
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  ةالمصري بالجامعات الرياضية التربية بكليات اإللكترونية اإلدارة تطبيق معوقات
          ندا خليل نبيلأ.د /                                                            

 أباظة  دري حسينأ.م.د/ 
 جمال جالل دمحم جمال/   الباحث

 
 مقدمة البحث:

تعتبر التقنية اإللكترونية أحد الموارد األساسية للمنظمات للتأقلم مع طبيعة العصر  
دول العربية تواجه مجموعة من القيود والمعوقات التي تعرقل عملية االستثمار الحالي، إال أن ال

الفعال للتقنية الحديثة، حيث أن كثيرًا من اإلدارات فيها تعاني من العديد من السلبيات والتي تتمثل 
في كثرة اإلجراءات الروتينية، وضعف التنسيق بين الوحدات اإلدارية، وعدم مواكبة المستجدات 

 ديثة في مجال التقنية.الح
على ضرورة تحلي مؤسسات التعليم العالي بالمرونة الكافية  Wigand 5117ويؤكد  

حالل هذه التغيرات يتطلب فحصًا دقيقا للبنية الحالية  التي تجعلها مستعدة لتقبل التغيرات، وا 
يًا بطرق أكثر كفاءة للمنظمة وأحوال األفراد العاملين فيها ومهامها، وتحفيز األفراد على العمل سو 
بداعًا لتذليل العقبات الموجودة وبالتالي االستفادة من تلك التقنية وتطبيقاتها.   (1)وا 

إلى أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قد حققت بالفعل  5116ويشير المهدي  
لقائمين نجاحات كبيرة إال أن هذا ال يعني خلوها من المشاكل أو المعوقات، ومن أبرز مسئوليات ا

العمل باتجاه تذليل هذه المعوقات لكي يكون المستقبل مشرقًا بالفعل، وربما تستطيع الشعوب 
والبلدان التعلم من التجارب السابقة وتكريس مكامن قوتها والتغلب على مكامن الضعف واقتناص 

ى أن عل 5111في حين يرى براون  (5)الفرص بشكل أفضل ومواجهة التحديات بفاعلية وثقة.
الدول النامية تبني أسلوبًا جديدًا للتفكير والقيادة؛ لضمان الوصول باإلدارة اإللكترونية إلى كامل 

وفي هذا  (3)إمكانياتها باعتبار أن هذه الدول تواجه تحديات كبرى تحول دون االستفادة منها.
على ضرورة الوقوف بموضعية على هذه التحديات التي تعصف  5115الصدد يؤكد سندي 

ويرى  (4)بالمنظمات ومن ثم وضع استراتيجية لالستفادة قدر اإلمكان من هذه التكنولوجيا الحديثة.
                                                           

(1)
  Wigand, F. Dianne Lux7112: Information Technology in organizations: Impact on structure, 

people, and tasks D.P.A., Arizona State University, P. 77. 
(7)

: تطوير أساليب التدريس باستخدام شبكة االنترنت، مؤتمر جامعة القاهرة لتطوير التعليم العالم، جامعة 7112المهدي، هشام نبيه  
 . 22القاهرة، ص 

(3)
 .  72، ص  1، ع 11: الحكومة اإللكترونية واإلدارة العامة، المجلة الدولية للعلوم اإلدارية، مج 7111براون، ديفيد  

(4)
: التطور التكنولوجي وأثره على العاملين: عرض تحليلي لإلسهامات العلمية، مجلة 7117، طلعت عبدالوهاب عبدهللا سندي 

 . 33، ص 77، ع77اإلداري، س 
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أنه من خالل تقبل العصر الرقمي بصدر رحب، فإنه من الممكن تسريع  5116بدران ونجيب 
 (2)اآلثار اإليجابية وتخفيف التحديات والمعوقات.

هرت في العصر الحديث، نتيجة التطورات واإلدارة اإللكترونية من المصطلحات التي ظ 
التقنية والعلمية الهائلة التي عمت جميع جوانب الحياة، ولذلك فهي ما زالت قيد التجربة الحديثة، 
والتالي ظهرت بعض المعوقات التي تعيق تقدمها وتطبيقها في العملية التعليمية والتعلمية، ومن 

ق اإلدارة اإللكترونية في المؤسسات التربوية ومنها هذه العوائق التي يمكن أن تعيق عملية تطبي
  (1)الكليات فيما يلي:

التخبط السياسي: يمكن القول ان يؤدي التخبط السياسي إلى مقاطعة مبادرة اإلدارة  .1
اإللكترونية وفي بعض األحيان تبديل وجهتها، ويشكل هذا العنصر خطرًا كبيرًا على مشروع 

 اإلدارة اإللكترونية. 
وافر المواد الالزمة لتمويل مبادرة اإلدارة اإللكترونية وخاصة في حال تدني العائدات قلة ت .5

 المالية للدولة. 
التأخير المتعمد أو غير المتعمد في وضع اإلطار القانوني والتنظيمي المطلوب، والذي  .3

 يشكل أساسًا ألي عملية تنفيذ لإلدارة اإللكترونية. 
اع داخلي والتي يمكنها أن تعطل البيئة التحتية لفترة من الكوارث الوطنية الناجمة عن نز  .4

 الزمن، مما من شأنه أن يعيق تنفيذ استراتيجية اإلدارة اإللكترونية. 
مقاومة التغيير من قبل الموظفين الذين يخشون على عملهم المستقبلي بعد تبسيط اإلجراءات  .2

 وتنظيم العمليات الحكومية. 
فكرة اإلدارة اإللكترونية، واالتصال السريع بالبنية التحتية ضعف استعداد المجتمع لتقبل  .6

المعلوماتية الوطنية عبر االنترنت، نظرًا لألزمات االجتماعية واالقتصادية، خاصة إذا كانت 
 هذه العملية مادية. 

نقص في القدرات لمحلية على صعيد قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، أو دعم غير  .7
كنولوجيا المعلومات واالتصاالت الدولي للجهود الحكومية الرامية إلى تنفيذ كاف من قطاع ت

 تطبيقات اإلدارة اإللكترونية. 

                                                           
(3)

 . 137، دار الوفاء للنشر، اإلسكندرية، ص 7: التعليم الجامعي وتحديات المستقبل، ط7112بدران، شبل ونجيب، كمال  
(1)

، اإلمارات 4، العدد 9: اإلدارة اإللكترونية ومقولة نهاية اإلدارة، المجلة التربوية للعلوم اإلدارية، المجلد 7117م نجم، عبود نج 
 . 132العربية المتحدة، ص 
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  (5)ويضيف سندي بعض المعوقات التي تتمثل فيما يأتي:
 الخوف من التغيير.  -
 تداخل المسئوليات وضعف التنسيق.  -
 نقص االعتمادات المالية.  -
 رجوة. قلة وعي الجمهور بالمميزات الم -
 غياب الشفافية ونفوذ مجموعات المصالح الخاصة.  -
 معوقات انتشار اإلنترنت مثل التكلفة العالية واللغة اإلنجليزية.  -

 بحث:ال مشكلة
 الوقت في ظهرت التي الحديثة اإلدارية التطبيقات أبرز من اإللكترونية اإلدارة إن تطبيق

 تتنافس والمؤسسات الدول أصبحتة، لذلك لحديثا والتكنولوجيا المعلومات بثورةوارتبطت  الحالي
 الحديثة التكنولوجيا استخدام في التطور ضوء وفي .إدارتها في الحديثة التقنيات هذه تطبيق في

الكليات  في عنها غنى ال وضرورة مطلب اإللكترونية اإلدارةتطبيق  أصبح الحاسوبية والتطبيقات
 ال ذلك ولن , كفاءاتها فيها ورفع ء ءاألدا تحسين حون إيجابية نتائج من تحققه لماوالجامعات، 

 الحالية الدراسة تحاول هنا ومن.طبيقهات تعترض التي والمعوقات المشكالت بتجاوزإال   يأتي
كليات التربية الرياضية  في اإللكترونية اإلدارة تطبيق دون  تحول التي المعوقات أبرز عن الكشف

 بالجامعات المصرية. 
  البحث: أسئلة

بكليات التربية الرياضية بالجامعات المصرية  االلكترونية االدارة تطبيق معوقاتهي  ما
 المصرية؟ 
 البحث: أهداف
بكليات التربية  اإللكترونيةاإلدارة  تطبيق دون  تحول التي اإلدارية المعوقات أهم على التعرف

 الرياضية بالجامعات المصرية.
 المصطلحات: 

يعرفها عامر بأنها: منظومة إلكترونية  Electronic Managementاإلدارة اإللكترونية 
متكاملة تعتمد على تقنيات االتصاالت والمعلومات لتحويل العمل اإلداري اليدوي إلى اعمال تنفذ 

 .(1)بواسطة التقنيات الرقمية الحديثة
                                                           

(7)
ية، : اإلدارة اإللكترونية في العالم العربي بين الواقع والطموح، ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر الحكومة اإللكترون7119سندي، حسين  

 . 14، مسقط، ص 3/2/7119-7في الفترة 
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: وعرفت المعوقات: بأنها كل األشياء أو الشخاص أو الشكال Impedimentsالمعوقات 
 .(5)االجتماعية التي يمكن أن تكون عائقًا يحول دون أن يقق اإلنسان أهدافه وطموحاته

 الدراسات السابقة: 
بعنوان معوقات استخدام الحاسب اآللي ونظم المعلومات في  5115دراسة جمال دمحم جالل -1

استخدام  هدفت الدراسة الى التعرف على معوقات (3)األندية الرياضية بجمهورية مصر العربية.
الحاسب اآللي ونظم المعلومات وكذلك وضع الحلول والمقترحات لحل تلك المعوقات في األندية 
الرياضية في جمهورية مصر العربية. استخدم الباحث المنهج الوصفي، وكان أداه جمع البيانات 

في  هي االستبيان والمقابالت الشخصية. وكانت أهم النتائج: اقتصر استخدام الحاسب اآللي
األندية الرياضية على االعمال الكتابية واستخراج بطاقات العضوية. تعدد المعوقات التي تقابل 

 األندية الرياضية وهي المعوقات اإلدارية، والفنية، المالية، الشخصية، التخطيطية.  
: بعنوان معوقات استخدام الحاسب االلي في العمل اإلداري  5115دراسة عبدهللا الحازمي -5
هدفت الدراسة إلى التعرف على المعوقات اإلدارية التي تحد  (4)إمارة منطقة المدينة المنورة.ب

استخدام الحاسب اآللي في العمل اإلداري بإمارة المدينة المنورة ، وكذلك التعرف على المعوقات 
احث المنهج اإلنسانية والفنية التي تحد من استخدام الحاسب اآللي في العمل اإلداري . استخدم الب

الوصفي، على العاملين بإمارة منطقة المدينة المنورة، وذلك عن طريق أدارة الدراسة االستبيان 
وكانت اهم النتائج: ان هناك معوقات إدارية تحد من استخدام الحاسب اآللي في العمل اإلداري 

ب اآللي، ومن بدرجة كبيرة كعدم إتاحة الهيكل التنظيمي فرص للنمو والترقي لمستخدمي الحاس
المعوقات اإلنسانية الشعور بالخوف من مخاطر اإلشعاع الصادر من أجهزة الحاسب اآللي، ومن 
المعوقات الفنية عدم إعطاء دورات متخصصة في الحاسب اآللي، وقد اجمع افراد مجتمع البحث 

 على ان سبب المعوقات الروتين اإلداري. 

                                                                                                                                                                        
 . 37، القاهرة، صدار السحاب للنشر ،5ط رة،: اإلدارة اإللكترونية نماذج معاص5115عامر، طارق عبدالرؤوف  (1)

اآللي  لحاسب: األهداف والمعوقات، الكتاب التوثيقي لندوة ااإللكترونية: األرشفة 5114، الرويلي، خالد عوض أحمد قالطلحربي، ا (2)
 . 152، الرياض، صفي األجهزة الحكومية، الواقع والتطلعات، معهد اإلدارة العامة

(3)
: معوقات استخدام لحاسب االلي ونظم المعلومات في األندية الرياضية بجمهورية مصر العربية، رسالة 7117جمال دمحم جالل 

  ماجستير غير منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة حلوان، مصر.
: معوقات استخدام الحاسب اآللي في العمل اإلداري ، جامعة نايف العرية للعلوم 2002عبدهللا عبد المعين الحازمي  (4)

 األمنية ، الرياض . 
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قات تطبيق الحكومة اإللكترونية على المكتبات بعنوان معو  Craw, et al Mc 5115دراسة -3
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على معوقات تطبيق الحكومة اإللكترونية  (1)داخل الجامعات

على المكتبات داخل الجامعات. وتوصلت الدراسة إلى أن نقص التمويل الكافي ومشكلة تدريب 
صة أن الحكومة لها طرقها ونظمها الدخول لمواقع الحكومة والمؤسسات خا علىالمستخدمين 

الخاصة، والمنافسة الشرسة من جانب القطاع الخاص ُتعد من أهم معوقات تطبيق الحكومة 
هذا المجال كما توصلت الدراسة إلى أن حكومة الواليات المتحدة في سعيها إليجاد  فياإللكترونية 

مؤسساتها تحتاج إلى  فينية مدخل مجاني للمعلومات اإللكترونية وتطبيق الحكومة اإللكترو 
 ابتكاريه وطرق تفكير جديدة عن دور المعلومات.

 إجراءات البحث: 
استخدم الباحثين المنهج الوصفي )الدراسات المسحية( وذلك لمناسبته لطبيعة منهج البحث: 

 البحث. 
تم اختيار بعض من عمداء الكليات والوكالء ومسئولي اإلدارة بالطريقة عينة البحث : 

كلية تربية  52عشوائية من كليات التربية الرياضية بجمهورية مصر العربية والبالغ عددهم ال
 رياضية.
استمارة والتي  596وقد وصل عدد االستمارات الصحيحة التي حصل عليها الباحث  

 فرد للدراسة االستطالعية.  57مثلت عدد أفراد البحث، هذا باإلضافة إلى 
 الوثائق والمراجع، استمارة استبيان تحليلأدوات جمع البيانات: 

 المتوسط الحسابي، االنحراف المعياري، االلتواء، االرتباط.المعالجات اإلحصائية: 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
(1)

  McGraw, J.B., (1111) " Obstacles of applying e-government to libraries within universities., 

The Bottom line Bradford Vol.11, No.3,pp. 111-111. 



   

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

 

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

 عرض ومناقشة النتائج

 المحور األول: المعوقات اإلدارية

رات
عبا
ال

 

 3نعم  5إلى حد ما  1ال 
 ل ع س/

وع 
جم
م

ات
درج

ال
يب 

لترت
ا

 % ك % ك % ك 
1 67 5526 56 828 513 6816 52429 12839 -12134 758 8 
5 57 921 117 3922 125 2124 52455 12624 -12697 717 9 
3 31 1122 25 1726 513 75 52612 12669 -12486 774 4 
4 37 1522 118 3622 121 21 52382 12699 -12694 716 11 
2 35 1128 77 56 187 6325 52254 12684 -12115 747 6 
6 44 1429 41 1329 511 7123 52264 12738 -12343 729 2 
7 51 628 67 5526 519 7126 52639 12616 -12466 781 3 
8 16 224 62 55 512 7526 52675 12274 -12271 791 5 
9 38 1528 19 624 539 8127 52679 12691 -12847 793 1 
11 41 1322 79 5627 177 2928 52463 12755 -12929 759 7 

يتضح من الجدول مجموع الدرجات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وااللتواء التي 
( والنسبة المئوية والترتيب لجميع عبارات المحور االول والتي بلغ 3 ±جاءت جميع قيمة بين )

ق اإلدارية التي تحول دون تطبي المعوقاتتعتبر جميع فقرات محور ( عبارات. 11عدد عباراته )
مما يدل على أن متوسط ، 1212الكلية دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  اإلدارة اإللكترونية في

 درجة االستجابة لهذا المحور يعني أن هناك موافقة لدى أفراد مجتمع الدراسة.
ان المعوقات اإلدارية تتمثل في أن بعض الدول النامية تتخذ بعض  5114ويشير غنيم 
لتقليدية كاألسلوب اليبروقراطي نموذجًا للعمل بها، وهذه األساليب ال تتناسب األساليب اإلدارية ا

 مع متطلبات اإلدارة اإللكترونية. 
أنه بالرغم من أن بعض المنظمات أعادت هيكلة نفسها  Turban & Others 5115وأكد 

ما زالت  بطريق مبتكرة لتتماشى مع التطورات في العصر الرقمي إال أن الغالبية العظمى منها
تعتمد على الهياكل الهرمية التقليدية والتي تقف عقبة في تطبيق التقنيات الحديثة واالستفادة من 

 .معطياتها في تطوير منظماتها
 Craw, et alدراسة وعند مقارنة هذا النتيجة مع الدراسات السابقة نجد أنه اتفقت مع 

Mc 5115 نقص التمويل الكافي االلكترونية هو  التي أكدت على أن اهم معوقات تطبيق اإلدارة
 . ومشكلة تدريب المستخدمين
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والتي اكدت على جود مجموعة من العوائق  Lee & Lee 5112كما اتفقت مع دراسة 
التي تؤدي إلى الحد من تطبيق اإلدارة اإللكترونية منها عقبات تسجيل البيانات، عقبات في 

(، وعقبات النظام Backupم حفظ احتياطي يومي )التطبيقات التكنولوجية ومنها عدم وجود نظا
البشري المستخدم ومنها التوقيع اإللكترونية عند إغالق أو فتح أي وثيقة إال أن هذا النظام لدية 

 عيوب منها عدم حمايته، وكذلك تغيير بيانات التوقيع تتغير مع الوقت. 
 المحور الثاني: المعوقات الفنية

رات
عبا
ال

 

 3نعم  5إلى حد ما  1ال 
 ل ع س/

وع 
جم

م
ات

درج
ال

يب 
لترت

ا
 % ك % ك % ك 

1 112 3829 25 1726 159 4326 52126 12931 -12115 477 8 
5 116 3925 85 5727 98 3321 12918 12826 12128 422 11 
3 111 3328 69 5323 157 4529 52115 12882 -12555 491 2 
4 83 5821 44 1429 169 2721 52366 12877 -12788 249 5 
2 153 4126 21 1725 155 4125 12991 12932 12117 465 9 
6 57 921 113 3428 166 2621 52292 12245 -12877 615 1 
7 78 5624 64 5126 124 2521 52353 12842 -12671 239 3 
8 81 5721 114 3822 115 3422 5291 12771 -12127 482 7 
9 88 5927 62 5129 143 4823 52533 12871 -12471 218 4 
11 111 3328 71 5329 152 4525 52113 12885 -12514 488 6 

يتضح من الجدول مجموع الدرجات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وااللتواء التي 
( والنسبة المئوية والترتيب لجميع عبارات المحور الثاني والتي بلغ 3 ±جاءت جميع قيمة بين )

الفنية التي تحول دون تطبيق  المعوقاتتعتبر جميع فقرات محور ( عبارات. 11عدد عباراته )
مما يدل على أن متوسط ، 1212الكلية دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  ة اإللكترونية فياإلدار 

 درجة االستجابة لهذا المحور يعني أن هناك موافقة لدى أفراد مجتمع الدراسة.
إلى أن أبرز المعوقات اإلدارية  5114والنمر وآخرون   5113أتفق كل من يونس 

ل النامية والذي تقف في سبيل نجاح وفعالية العمل في البيئة والتنظيمية داخل اإلدارات في الدو 
 اإللكترونية، وتتمثل هذه المعوقات في: 

 عدم نضوج واستعداد األجهزة الحكومية للدخول لعصر التقنية الحديثة.  .1
 عدم مرونة اإلجراءات اإلدارية في كثير من المنظمات.  .5
 ضعف التنسيق.  .3
 عة من تطبيق مشروع الحكومة اإللكترونية. قلة وعي الجمهور بالميزات المتوق .4
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 غياب التشريعات المناسبة.  .2
 نقص االعتمادات المالية. .6

إلى أن وضع التخطيط لتقنية المعلومات ال يزال في  5118أشار العنقري 
الجانب األدنى من االهتمام في معظم الجهات الحكومية وضعف التخطيط الستيعاب 

 تقنية المعلومات. 
،  5115هذا النتيجة مع الدراسات السابقة نجد أنه اتفقت دراسة جمال جالل  وعند مقارنة

 . 5115ودراسة الحازمي 
 المحور الثالث: المعوقات البشرية

رات
عبا
ال

 

 3نعم  5إلى حد ما  1ال 
 ل ع س/

وع 
جم

م
ات

درج
ال

يب 
لترت

ا
 % ك % ك % ك 
1 56 828 48 1625 555 72 52841 12455 -52711 629 1 
5 91 3127 73 5427 135 4426 52175 12866 -12341 214 7 
3 65 5129 69 5323 162 2227 52441 12776 -.946 266 5 
4 66 5523 95 3121 138 4626 52316 12776 -12295 232 6 
2 77 5621 24 1825 162 2227 52372 12849 -12413 221 3 
6 27 1923 113 3428 133 4429 52311 12743 -12275 236 2 
7 131 4423 74 52 91 3127 1253 12865 12321 453 9 
8 78 5624 113 3825 116 3228 12427 12279 12843 495 8 
9 91 3124 115 3422 77 5621 12853 12789 12352 453 11 
11 73 5427 71 5326 123 2127 52341 12855 12712 243 4 

حسابي واالنحراف المعياري وااللتواء التي يتضح من الجدول مجموع الدرجات والمتوسط ال
( والنسبة المئوية والترتيب لجميع عبارات المحور الثالث والتي بلغ 3 ±جاءت جميع قيمة بين )

البشرية التي تحول دون تطبيق  المعوقاتتعتبر جميع فقرات محور ( عبارات. 11عدد عباراته )
مما يدل على أن متوسط ، 1212ند مستوى داللة الكلية دالة إحصائيًا ع اإلدارة اإللكترونية في

 درجة االستجابة لهذا المحور يعني أن هناك موافقة لدى أفراد مجتمع الدراسة.
أن العنصر البشري قد أصبح محور االهتمام األول في ظل  5112وأكد محيريق 

دارة العنصر  توجه عالمي مبني على أساس أن الدول والمؤسسات التي تقوم بتنمية وا 
البشري بكفاءة هي التي سوف يتقدم أداؤها أفضل وتزداد قوتها التنافسية والعالمية، 
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وهنا يتعاظم دور تدريب الكوادر البشرية على إمكانية التكيف مع متطلبات الثورة 
 المعلوماتية

إن عملية تطوير الموارد البشرية وتحديث خبراتها يعد  5112وأتفق رزوقي 
لولوج إلى عصر المعلومات، ومن هنا برزت أهمية إعداد عنصرًا مهمًا في عملية ا

العنصر البشري القادر على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة ويحقق أقصى إفادة 
 منه، لذا يجب تهيئة األفراد في المؤسسات لمواجهة التحديات التكنولوجية والمعلوماتية

، 5115أنه اتفقت دراسة جمال جالل  وعند مقارنة هذا النتيجة مع الدراسات السابقة نجد
 . 5115ودراسة الحازمي 

 المحور الرابع: المعوقات المالية

رات
عبا
ال

 

 3نعم  5إلى حد ما  1ال 
 ل ع س/

وع 
جم

م
ات

درج
ال

يب 
لترت

ا
 % ك % ك % ك 

1 73 5427 99 3324 154 4129 52516 12787 -12415 214 5 
5 87 5924 94 3128 112 3829 52116 12851 -12519 491 4 
3 89 3121 77 5621 131 4329 52175 12826 -12339 214 3 
4 117 3621 85 5727 117 3621 12996 12861 12118 463 7 
6 95 3121 84 5824 151 4122 52116 12847 -12554 491 2 
8 111 3725 69 5323 117 3922 52156 12895 -12121 471 6 
9 55 724 93 3124 181 6121 52681 12476 -12913 655 1 
11 111 3722 89 3121 96 3524 12931 12841 12131 448 8 
 

يتضح من الجدول مجموع الدرجات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وااللتواء التي 
( والنسبة المئوية والترتيب لجميع عبارات المحور الرابع والتي بلغ 3 ±جاءت جميع قيمة بين )

المالية التي تحول دون تطبيق  المعوقاتتعتبر جميع فقرات محور ( عبارات. 11اته )عدد عبار 
مما يدل على أن متوسط ، 1212الكلية دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  اإلدارة اإللكترونية في

 درجة االستجابة لهذا المحور يعني أن هناك موافقة لدى أفراد مجتمع الدراسة.
أهم المعوقات التي تواجه تطبيق اإلدارة اإللكترونية  ان 5114اكد أبو غزالة 

ضعف الدعم السياسي والمالي، لذا البد من أن يدعم المشروع سياسيًا من قبل 
 القيادات العليا ويدعم ماليًا ليؤمن له فرص االستمرار والتطور.
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،  5115وعند مقارنة هذا النتيجة مع الدراسات السابقة نجد أنه اتفقت دراسة جمال جالل 
 والتي اكدت أن العقبات Alharbi 5117كما اتفقت مع دراسة ، 5115ودراسة الحازمي 

 العقبات يليها اإلدارية، العقبات هي اإللكترونية الحكومة تطبيق تحول دون  التي
 .االجتماعية العقبات وأخيرا التكنولوجية، ثم ثم السياسية، التمويلية، ثم ، التعليمية

 االستنتاجات: 
ضوء النتائج التي تم الحصول عليها ومعالجتها وعرضها وتفسيرها، وفي ضوء حدود عينة في 

البحث وأدوات جمع البيانات المستخدمة، وفي ضوء أهداف البحث، تمكن الباحث من الوصول 
  -على االستنتاجات اآلتية: 

بيق اإلدارة تعد المعوقات التي تقابل كليان التربية الرياضية بالجامعات المصرية عند تط
 االلكترونية، وتدور هذه المعوقات حول عدة محاور هي: 

 المعوقات )اإلدارية، الفنية، البشرية، المالية(. 
 التوصيات: 

اعتمادا على البيانات والمعلومات التي تمكن الباحث من التوصل إليها واسترشادا باالستنتاجات 
 وفى إطار حدود البحث يوصى بما يلي: 

 .اإللكترونية اإلدارة مجال للعاملين التدريبية الدورات يادةز العمل على  .11
 .اإللكترونية التقنيات ( لمستخدمينالمعنوي /المادي)للتحفيز زيادة .11
 .اإللكترونية اإلدارة تطبيق آلليات الموضحة اإلرشادية ألدلةنشر ا .15
 .اإللكترونية اإلدارة لتطبيق التحتية البنيةب االهتمام .13
 .ومتكاملة دقيقة بيانات قواعداختيار  .14
 .اإللكترونية التعامالت كافة في للعاملين بالكلية الثقةبث  .12
 .اآللي الحاسب أجهزة وصيانة تشغيل في المتخصصين الموظفين عدد زيادة .16
 والتطبيقات البرامج لكافة التعريب والسعي ،ةاالنجليزي اللغة مهاراتاالهتمام ب .17

 .الحاسوبية
 (.العمل ورش ، الندوات المحاضرات،) تنظيمل بالكلية المالية المخصصات زيادة .18
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 ملخص البحث باللغة العربية
 الفيديو التفاعلي كأسلوب لتصحيح أخطاء البدء المنخفض 

 لتالميذ مرحلة التعليم األساسي 
 أ.د / بكر دمحم سالم                                                           

 أ.م.د/ إيمان إبراهيم السيسي
 الباحثة / دينا السيد عثمان

 
 .  المنخفض البدء  أخطاء لتصحيح التفاعلي الفيديو باستخدام برنامج تصميمإلى هدف البحث ي

 تجريبية إحداهما لمجموعتين التجريبي بالتصميم مستعينة التجريبي المنهج الباحثون  استخدم
  البحث لطبيعة لمالئمته نظرا المجموعتين لكال والبعدي القبلي القياس واستخدام ضابطة واألخرى 

 بمدرسة االبتدائي السادس الصف تالميذ من العشوائية العمدية بالطريقة البحث مجتمع اختيار تم
 مرفق تلميذ( 94) عددهم والبالغ المنوفية محافظة ، بالشهداء ، المشتركة االبتدائية الجالبطة كفر
 (1 . ) 

 : يلي ما التوصيات وكانت
قات ألعتتتتتاو القتتتتتوى باألنديتتتتتة استتتتتتخدام الفيتتتتتديو التفتتتتتاعلي فتتتتتي تعلتتتتتم وتصتتتتتحيح أخطتتتتتاء مستتتتتاب -1

 ومراكز الشباو والمدارس بمختلف مراحلها .
 االهتمام بأسلوو الفيديو التفاعلي في تعلم مهارات األنشطة الرياضية المختلفة . -2
إدختتتتتتتا  أستتتتتتتلوو الفيتتتتتتتديو التفتتتتتتتاعلي ضتتتتتتتمن محتتتتتتتتوى الدراستتتتتتتات التدريبيتتتتتتتة لمتتتتتتتدر ي البتتتتتتتراعم  -3

 والناشئين 
تخصصتتتتتتتتتتتين فتتتتتتتتتتتي الوستتتتتتتتتتتائ  التعليميتتتتتتتتتتتة ب  امتتتتتتتتتتتة النتتتتتتتتتتتدوات االستتتتتتتتتتتتفادا متتتتتتتتتتتن خبتتتتتتتتتتترات الم -9

والمحاضتتتتتتتتترات والنشتتتتتتتتترات فتتتتتتتتتي األنديتتتتتتتتتة والمتتتتتتتتتدارس وكليتتتتتتتتتات التر يتتتتتتتتتة الرياضتتتتتتتتتية واالتحتتتتتتتتتادات 
 الرياضية لزيادا التوعية بأهمية الوسائ  التعليمية .
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 الفيديو التفاعلي كأسلوب لتصحيح أخطاء البدء المنخفض 
 لتالميذ مرحلة التعليم األساسي 

 أ.د / بكر دمحم سالم                                                           
 أ.م.د/ إيمان إبراهيم السيسي
 الباحثة / دينا السيد عثمان
 

 مقدمة ومشكلة البحث :
تشهد األلفية الثالثة تقدما سريعا وتطورا معرفيا ال حدود له ، فأصبح التعليم جوهر الصراع العالمي 

ث يرتكز التنافس بين الدو  على القدرات واالمكانات العلمية والتكنولوجية بصفة عامة ، حي
وتكنولوجيا التعليم بصفة خاصة ، فقد أصبحت تكنولوجيا التعليم ضرورا واجبة للمعلمين 

 والمتعلمين في جميع المراحل لرفع مستوى كفاءا وفاعلية العملية التر وية والتعليمية .
 

مجاالت التر ية الرياضية لهذا التطور العلمي الحديث وخاصة رياضة ألعاو القوى  وتعتبر مسايرا
من أهم  -نظرا لمسابقاتها المختلفة من حيث األداء الفني وطبيعة المكان الذي تؤدى فيه  –

 مظاهر هذا العصر .
لية وتشير الكثير من األبحاث في مجا  تعلم األنشطة الرياضية على أهمية العال ة بين فاع

التدريس ووسائل تكنولوجيا التعليم ، ولذا يجو علينا التركيز في مجا  التر ية الرياضية على تلك 
الوسائل أثناء عملية التعليم وعلى التغذية الراجعة التي توضح مواضع اإلتقان أثناء التعلم 
ومواضع الخطأ فنوضحه ونعدله نحو األفضل وبالطبع سوف ينعكس كل ذلك على العملية 
التعليمية مما يؤدي في النهاية إلى الوصو  بالمتعلم إلى أ صى درجة إجادا في تعليم مهارات 
األنشطة الرياضية ، وال يمكن إحداث تغير في المتعلم أثناء تعليم المهارات بدون خلق بيئة 

خلق تعليمية مناسبة ،  وهذا ال يتحقق إال من خال  تكنولوجيا التعليم التي تعمل بوسائلها على 
تلك البيئة والتي يستطيع المتعلم من خاللها أن يكّون خبرته التعليمية عن طريق تعلمه كيفية 
 استخدام كافة مصادر المعرفة والوسائل التكنولوجية المساعدا لكي يصل إلى المعلومات بنفسه .

                                                                             (1 - 29 ) 
كل هذا دفع الى التفكير في االستعانة باالجهزا التكنولوجية واالساليو المستحدثة للقيام بالمهام 

 التدريسية التي يمكن ان تؤدي إلى زيادا فاعلية العملية التعليمية . 
(11 – 272) 
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دم المعلومات ويعتبر الفيديو التفاعلي أحد االساليو المستحدثة للقيام بالمهام التدريسية حيث يق
السمعية والبصرية وفقا الستجابات الطالو ويتم عرض الصوت والصورا من خال  شاشة عرض 

 تعد جزءاً من وحدا متكاملة تتألف من جهاز كمبيوتر ووسيلة إلخا  المعلومات .
وترجع أهمية استخدام الفيديو التفاعلي في تعلم المهارات الحركية المختلفة في أنه يتيح للمتعلم 
فرصة السيطرا والمشاركة االيجابية والتفاعل مع مكونات البرنامج كما يتيح للمتعلم فرصة كبيرا 
الستيعاو المراحل المتتابعة ألداء المهارا من خال  الرؤية الواضحة والو ت الكافي أثناء عرض 

 ( 77- 6النماذج المختلفة . )
دارس اإلبتدائية بمحافظة المنوفية ومن خال  خبرا الباحثان وعمل الباحثة كمدرسة بأحد الم

الحظت أن حصة التر ية الرياضية بالمدارس وخاصة المدارس الحكومية ال تزا  حصص تقليدية 
 مملة أدت إلى 

ضعف مستوى األداء المهاري لبعض مسابقات ألعاو القوى  لدى التالميذ وتشير الباحثة إلى أن 
خفاض مستوى األداء المهاري لديهم  د يرجع إلى عدم  درا التالميذ على التعلم بشكل صحيح وان

أنه يتم تعليم المهارا عن طريق شرحها من خال  التلقين ثم أداء نموذج لها دون استخدام أحد 
األساليو التكنولوجية الحديثة في عملية التعليم .األمر الذي ال يراعي الفروق الفردية بينهم وكذلك 

 ألداء الفني السليم للمهارا مما  د يؤثر سلبيا على عملية التعلم. د يواجه التالميذ صعوبة في فهم ا
ومن خال  ما تقدم ومع انتشار الثورا التكنولوجية وانتشار أجهزا الكمبيوتر في المناز  والمدارس 
والجامعات ، ومن خال  البرنامج القومي لمحو أمية الحاسو اآللي في المدارس والجامعات ومع 

نولوجية المستخدمة في التدريو ، ترى الباحثة أن استخدام الفيديو التفاعلي في تعدد الوسائل التك
تقويم أداء بعض مسابقات العاو القوى  د يكون ذو أهمية كبيرا حيث يساعد على تهيئة مو ف 
تعليمي جيد يعمل على تعميق فهم المهارا المطلوبة واكتساو األداء الفني الصحيح لها ، وهذا ما 

إلى تصميم البرنامج  المقترح ومعرفة  تأثيره على بعض مسابقات ألعاو القوى  ون الباحثدعا 
 لتالميذ المرحلة اإلبتدائية .

 :هدف البحث 
 تصميم برنامج باستخدام الفيديو التفاعلي لتصحيح أخطاء  البدء المنخفض  . -1
ن مستوى أداء البدء التعرف على أثر البرنامج المقترح باستخدام الفيديو التفاعلي على تحس -2

 المنخفض .
 : فروض البحث
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 –توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي القياسين البعديين للمجموعتين )التجريبية 
 لصالح المجموعة التجريبية . - يد البحث  –الضابطة( في طريقة أداء مسابقات ألعاو القوى 

 : مصطلحات البحث
 Interactive Videoالفيديو التفاعلي : 

هتتتتو عبتتتتارا عتتتتن ي برنتتتتامج فيتتتتديو مقستتتتم إلتتتتى أجتتتتزاء صتتتتغيرا ، هتتتتذه األجتتتتزاء يمكتتتتن ان تتتتتتألف متتتتن 
طتتتتتارات ثابتتتتتتة وأستتتتتئلة و تتتتتوائم ، بينمتتتتتا تكتتتتتون استتتتتتجابات المتتتتتتعلم عتتتتتن طريتتتتتق  تتابعتتتتتات حركيتتتتتة وات
الكمبيتتتتتوتر هتتتتتي المحتتتتتدد لعتتتتتدد تتتتتتتابع مشتتتتتاهد الفيتتتتتديو وعليهتتتتتا يتتتتتتأثر شتتتتتكل وطبيعتتتتتة العتتتتترض ي . 

(2 - 276) 
 ءات البحثإجرا

 : منهج البحث
المتتتتتتتنهج التجريبتتتتتتتي مستتتتتتتتعينة بالتصتتتتتتتميم التجريبتتتتتتتي لمجمتتتتتتتوعتين إحتتتتتتتداهما  ون البااااااااحث استتتتتتتتخدم

تجريبيتتتتتتتتة واألختتتتتتتترى ضتتتتتتتتابطة واستتتتتتتتتخدام القيتتتتتتتتاس القبلتتتتتتتتي والبعتتتتتتتتدي لكتتتتتتتتال المجمتتتتتتتتوعتين نظتتتتتتتترا 
 لمالئمته لطبيعة البحث .
 : مجتمع وعينة البحث

الساااااااااد  تالميتتتتتتتتذ الصتتتتتتتف العشتتتتتتتوائية متتتتتتتتن بالطريقتتتتتتتتة العمديتتتتتتتتة مجتمتتتتتتتتع البحتتتتتتتث  تتتتتتتتم اختيتتتتتتتتار
نوفيتتتتتتتتة االبتتتتتتتتتدائي بمدرستتتتتتتتة كفتتتتتتتتر الجالبطتتتتتتتتة االبتدائيتتتتتتتتة المشتتتتتتتتتركة ، بالشتتتتتتتتهداء ، محافظتتتتتتتتة الم

 ( . 1( تلميذ مرفق ) 94والبالغ عددهم )
 (1جدو  )

عدد أفراد 
المجموعة 
 التجريبية

عدد أفراد 
المجموعة 
 الضابطة

عدد أفراد العينة 
 االستطالعية

عدد األفراد 
 لمستبعدون ا

مجتمع 
 البحث

17 17 8 7 94 
بحستتتتتتاو معامتتتتتتل االلتتتتتتتواء لمجتمتتتتتتع البحتتتتتتث فتتتتتتي المتغيتتتتتترات المختتتتتتتارا  يتتتتتتد الباااااااحثون  و تتتتتتد  تتتتتتام

 البحث والجدو  التالي يوضح ذلك.
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 ( 2جدول ) 
 التوصيف اإلحصائي ألفراد عينة البحث في متغيرات النمو

 43ن = 
 االلتواء راف المعياري االنح الوسيط المتوسط الحسابي المتغيرات
 7.132 2.138 192.77 199.249 الطول
 1.112 8.191 38.777 34.249 الوزن 

التتتتتتوزن ،  ( تجتتتتتتانس أفتتتتتتراد عينتتتتتتة البحتتتتتتث فتتتتتتي متغيتتتتتترات الطتتتتتتو  ،2يتضتتتتتتح متتتتتتن جتتتتتتدو  )       
 ( .  3± حيث انحصرت معامالت االلتواء لتلك المتغيرات ما بين ) 

 ( 4جدول)  
راد عينة البحث في المتغيرات الخاصة بمسابقة العدو من البدء التوصيف اإلحصائي ألف

 المنخفض في القيا  القبلي
 39ن =                                                                          

 المتغيرات
المتوسط 
االنحراف  الوسيط الحسابي

 معامل االلتواء المعياري 

كال القدمين متصلين  -1
 رضباأل

2.2882 3.7777 7.82647 7.323 

ركبة القدم الخلفية  -2
 مرتكزا على االرض

1.7323 2.7777 1.26377 7.914 

اليدان موضوعتان على  -3
االرض باتساع اكبر من 

 اتساع الكتفين
2.9118 3.7777 1.79787 -7.929 

االصابع على االرض  -9
على شكل ا واس وخلف 

 خ  البداية
1.7491 2.7777 7.72499 -7.129 

الراس فى مستوى  -2
الظهر والنظر الى اسفل 

 ولالمام
1.6971 1.7777 1.76476 2.738 
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 7.733- 7.29347 2.7777 1.6971 الدفع بالمشطين للخلف -6
الكتفين امام اليدين  -7

  ليال
2.3232 2.7777 7.72644 -7.243 

زاوية ركبة القدم  -8
 47االمامية 

1.4118 2.7777 7.83773 7.274 

زاوية ركبة القدم الخلفية  -4
 7.836 7.81779 1.7777 1.6176 درجة 197- 127مابين 

الحوض اعلى من  -17
مستوى الكتفين  ليال 
 والجذع يميل لالمام

1.7323 2.7777 7.66222 7.329 

الجسم على استقامة  -11
واحدا مشكال مع االرض 

 تقريبا 92زاوية 
2.3232 2.7777 7.28881 -7.148 

يرتفع الجذع تدريجيا  -12
العلى لحظة دفع القدمين 
 بقوا فى اتجاه المكعبات

2.9118 2.7777 7.22642 -7.147 

ترتفع اليدين معا عن  -13
 االرض ثم تمرجح بالتناوو

2.2882 3.7777 7.22642 -7.424 

تمرجح الرجل الخلفية  -19
 لألمام وبسرعة

2.3232 2.7777 7.63821 -7.346 

م فرد مفصل يت -12
الحوض والركبة تماما فى 

 نهاية مرحلة الدفع
2.3224 2.7777 7.24778 -7.242 

 7.922- 2.67887 31.7777 31.9118 المجموع
 

البدء المنخفض حيث  ت( تجانس أفراد عينة البحث في المتغيرات الخاصة ب9يتضح من جدو  )
وهذا يد  على تجانس عينة البحث  .( 3± انحصرت معامالت االلتواء لتلك المتغيرات مابين ) 

 في المتغيرات  يد البحث .
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 وسائل جمع البيانات :أدوات و 
استتتتتتتندت الباحثتتتتتتة لجمتتتتتتع المعلومتتتتتتات والبيانتتتتتتات المتعلقتتتتتتة بهتتتتتتذا البحتتتتتتث إلتتتتتتى الوستتتتتتائل واألدوات 

 التالية :
 : المرجعي المسح  ⃰

هتتتتتا بغتتتتترض تقستتتتتيم   امتتتتتت الباحثتتتتتة بتتتتت جراء مستتتتتح للمراجتتتتتع العلميتتتتتة المتخصصتتتتتة التتتتتتي تتتتتتوفرت ل
إلتتتتتى مراحلهتتتتتا الفنيتتتتتة  ، وكانتتتتتت نتتتتتتائج المستتتتتح المرجعتتتتتي كمتتتتتا هتتتتتو  - يتتتتتد البحتتتتتث  -المستتتتتابقات 

 ( .3موضح بالمرفق ر م )
 المقابالت الشخصية :  ⃰

 امتتتتتت الباحثتتتتتة باستتتتتتطالع أراء الخبتتتتتراء متتتتتن ختتتتتال  إجتتتتتراء المقتتتتتابالت الشخصتتتتتية ، حيتتتتتث بلتتتتتغ 
 ( .9( خبراء ويوضح ذلك مرفق ر م ) 6عددهم ) 

 ستمارات التسجيل :ا  ⃰
 (  2 امت الباحثة ب عداد استمارا خاصة بتسجيل الطو  والوزن . مرفق )  -
 استمارا خاصة بتسجيل درجات التالميذ في متغيرات مسابقة الوثو الطويل .  -

 ( 7مرفق ) 
مرفتتتتتتق  البتتتتتتدء المتتتتتتنخفض  .  أداءاستتتتتتتمارا خاصتتتتتتة بتستتتتتتجيل درجتتتتتتات التالميتتتتتتذ فتتتتتتي متغيتتتتتترات  -
 (8 ) 

 و د أجريت هذه المقابالت الشخصية بغرض :
التعتتتتتتترف علتتتتتتتى تقستتتتتتتيم المراحتتتتتتتل الفنيتتتتتتتة الخاصتتتتتتتة بكتتتتتتتل مستتتتتتتابقة وذلتتتتتتتك لتقيتتتتتتتيم مستتتتتتتتوى أداء  -

 (2التالميذ . مرفق )
عتتتتتترض البرنتتتتتتامج المقتتتتتتترح علتتتتتتى الخبتتتتتتراء فتتتتتتي صتتتتتتورته األوليتتتتتتة ، ثتتتتتتم عتتتتتترض البرنتتتتتتامج فتتتتتتي  -

  ا آلراء الخبراء .  صورته النهائية بعد إجراء التعديالت الالزمة وفق
 الدراسة االستطالعية : 

ختتتتتتتتتال  الفتتتتتتتتتترا متتتتتتتتتن يتتتتتتتتتوم األحتتتتتتتتتد الموافتتتتتتتتتق  دراستتتتتتتتتتين استتتتتتتتتتطالعيتينبتتتتتتتتت جراء  البتتتتتتتتتاحثين تتتتتتتتتام 
م علتتتتتتتتتى العينتتتتتتتتتة االستتتتتتتتتتطالعية  28/4/2719م إلتتتتتتتتتي يتتتتتتتتتوم الخمتتتتتتتتتيس الموافتتتتتتتتتق  21/4/2719

عتتتترف ( تالميتتتتذ وذلتتتتك بتطبيتتتتق بعتتتتض وحتتتتدات برنتتتتامج تصتتتتحيح األخطتتتتاء بهتتتتدف الت8وعتتتتددها )
 على :

 مناسبة البرنامج لقدرات التالميذ . -1
 الصعوبات التي  د تواجه الباحثة عند تطبيق التجر ة األساسية . -2
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 مدي صالحية األدوات المستخدمة في التجر ة . -3
 صدق استمارتي التقييم :

         ت صتتتتتتتدق المحكمتتتتتتتين حيتتتتتتتث تتتتتتتتم عتتتتتتترض استتتتتتتتمارا تقيتتتتتتتيم األداء الخاصتتتتتتتة بتتتتتتت ينالبتتتتتتتاحث  استتتتتتتتخدم
اء التعتتتتتتتديالت الالزمتتتتتتتة واتفتتتتتتتق عليهتتتتتتتا ر البتتتتتتتدء المتتتتتتتنخفض ( فتتتتتتتي صتتتتتتتورتها النهائيتتتتتتتة بعتتتتتتتد إجتتتتتتت )

 ( .6% ويوضح ذلك مرفق )177الخبراء بنسبة 
 ثبات استمارتي التقييم : 

بحستتتتتتاو معامتتتتتتل الثبتتتتتتات باستتتتتتتخدام طريقتتتتتتة تطبيتتتتتتق استتتتتتتمارا التقيتتتتتتيم ثتتتتتتم إعتتتتتتادا  البتتتتتتاحثين  تتتتتتام
 تتتتدره ستتتتبعة أيتتتتام بتتتتين التطبيقتتتتين علتتتتى نفتتتتس العينتتتتة  ( بفاصتتتتل زمنتتتتيTest –Retest) التطبيتتتتق

( يوضتتتتتتح 2االستتتتتتتطالعية بتتتتتتنفس متغيتتتتتترات االستتتتتتتمارا وتحتتتتتتت نفتتتتتتس الظتتتتتتروف والجتتتتتتدو  ر تتتتتتم ) 
            ذلك . 

 ( 3جدول )                            
 البدء المنخفض ء فياألدا مستوى  تقييم استمارة ثبات

 8ن = 

 المتغيرات

 الثانى طبيقالت االول التطبيق
 معامل
 االرتباط

المتوس       
 ط

 الحسابى

االنح          ا
 ف

 المعيا ى
 المتوسط
 الحسابى

 االنح   اف
 المعيا ى

 *30607 307694 0033. 3049.0 00333 كال القدمين متصلين باأل ض -1

 كب      م الق      دت ال للي      م م تك          ل      ى  -.
 اال ض

00.33 10..4. 
30433

3 
101331 30691* 

ل         ى اال ض الي         دان مو          و تان   -0
 باتساع اكب  من اتساع الكتلين

.0033 3070.9 
10633

3 
101141 30779* 

االص       ابال  ل       ى اال ض  ل       ى         ك   -9
 اقواس و لف  ط البدايم

.0133 301767 
10.33

3 
3070.9 30679* 

ال    فس م   ى مس   توى الر      والنر     ال   ى  -1
 اسل  ولالمات

.0333 100000 
10933

3 
301179 -30631* 

  طين لل لفالدمال بالم -7
10033 3070.9 

10.33
3 

309.17  30617* 

 الكتلين فمات اليدين قليال -6
.0133 300617 

.0033
3 

307694 30640** 

 43 اويم  كبم القدت االماميم  -0
.0733 30744. 

10133
3 

306361 30639* 
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  اويم  كبم القدت -4

 د جم 193- 1.3ال لليم مابين   **30090 1030.0 10033 309003 10033

الح    وض ا ل    ى م    ن مس    توى الكتل    ين  -13
 قليال والجذع يمي  لالمات

10433 301767 
10.33

3 
309.17 30691* 

الجس  ت  ل  ى اس  تقامم واح  د  م   كال م  ال  -11
 تق يبا 91اال ض  اويم 

.0933 301179 
.0033

3 
307694 -30631* 

ي تل    ال الج    ذع ت    د يجيا ال ل    ى لحر    م  -.1
 تجاه المكعباتدمال القدمين بقو  مى ا

.0733 301179 
.0033

3 
307694 30600* 

ت تل     ال الي     دين مع     ا       ن اال ض       ت  -10
 تم جح بالتناوب

.0733 301179 
.0033

3 
307694 30714* 

تم         جح ال ج          ال للي        م ل م        ات  -19
 وبس  م

.0033 309003 
.0033

3 
300.0. 30714* 

ي     تت م      د ملص       الح     وض وال كب     م  -11
 الدمال تماما مى ن ايم م حلم

.0033 309003 
00933

3 
30744. 30041** 

 *30617 900930 6013. 901700 01033 الكلى المجموع

 7.632 هى7.72معنوية مستوى  عند الجدولية " ر "  يمة
 التطبيتق بتين إحصتائياً  دالته ارتباطيتة عال تة توجتد أنته إلتى (9)الجتدو  نتتائج تشتير 
 علتى يتد  ممتا ، المتنخفض البتدء داءأ ستتوى م تقيتيم استتمارا فتى الثتانى والتطبيتق االو 
  . االستمارا ثبات

 برنامج الفيديو التفاعلي المقترح :
يعتبر تصميم برنامج باستخدام الفيديو التفاعلي هو المحور الرئيسي الذي يدور حوله موضوع   
ا البحث ، ونظرا ألن الباحثة لم تصادف في حدود اطالعها دراسات تناولت استخدام الفيديو هذ

التفاعلي في تصحيح أخطاء مسابقات ألعاو القوى بصفة خاصة فقد   امت الباحثة بتصميم 
برنامج باستخدام الفيديو التفاعلي لتصحيح أخطاء بعض مسابقات ألعاو القوى وعرضه على 

جزء الخاص بعرض المسابقات والتطبيق العملي حيث يتسنى لهم رؤية المسابقة من التالميذ في ال
 جميع االتجاهات وتكرار الرؤية واألداء أكثر من مرا كل حسو احتياجاته .

 إجراء التطبيق:
 القيا  القبلي :
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وذلتتتك يتتتومي األر عتتتاء والخمتتتيس  بتتت جراء القياستتتات القبليتتتة علتتتى أفتتتراد عينتتتة البحتتتث البتتتاحثين  تتتام
م . وذلتتك لتقيتتيم مستتتوى األداء لتالميتتذ المجمتتوعتين ) التجريبيتتة 2719/  17/   2،  1المتتوافقين 

 والضابطة ( . 
 تطبيق البرنامج المقترح باستخدام الفيديو التفاعلي: ) التجربة األساسية ( :
على تالميذ أسابيع  3 امت الباحثة بتطبيق البرنامج المقترح باستخدام الفيديو التفاعلي على مدار 

م وحتى يوم األر عاء  2719/  17/  8المجموعتين وذلك خال  الفترا من يوم األر عاء الموافق  
 .( يبين التوزيع الزمني ألجزاء الوحدا التعليمية 2وجدو  )  .م  2719/  17/  24الموافق 

 ( 5جدول )
 بية ، الضابطةالتوزيع الزمني ألجزاء الدر  ) الوحدة التعليمية ( للمجموعة التجري

 المجموعة التجريبية  المجموعة الضابطة 

أجزاء  المحتـــــــــوى الزمن

 الدرس

أجزاء  المحتـــــــــوى  الزمن

 الدرس 

ق2  تجهيز الملعب واألدوات . 
أعمال 

 إدارية
ق2  

تجهيز األسطوانات وأجهزة 

 الكمبيوتر .

أعمال 

 إدارية

ق5  
تهيئة الجسم تهيئة عامة قبل 

العملي للبرنامج . التطبيق  

إحماء 

 عام
ق5  

تهيئة الجسم تهيئة عامة قبل 

 التطبيق العملي للبرنامج .

إحماء 

 عام 

ق5  
تهيئة الجسم تهيئة خاصة بالمهارة 

 المطلوب تصحيحها .

إحماء 

 خاص 
ق5  

تهيئة الجسم تهيئة خاصة 

 بالمهارة المطلوب تصحيحها .

إحماء 

 خاص 

ق01  

ة طريق –توضيح أهمية المهارة 

األداء ) شكل الجسم ( . توضيح 

 الخطوات التعليمية للمهارة .

الشرح 

اللفظي 

ومشاهدة 

النموذج 

 العملي

ق01  

مشاهدة البرنامج المقترح 

 –توضيح أهمية المهارة 

 طريقة األداء ) شكل الجسم ( .

مشاهدة 

برنامج 

الفيديو 

 التفاعلي

ق21  

تنفيذ ما تم مشاهدته في الملعب 

موذج بواسطة من خالل أداء الن

 المعلم أو أحد التالميذ .

التطبيق 

العملي 

 للبرنامج

ق21  

تنفيذ ما تم مشاهدته من خالل 

 برنامج الفيديو التفاعلي .

التطبيق 

العملي 

 للبرنامج 

ق3  
تمرينات تهدئة لرجوع الجسم إلى 

 الحالة الطبيعية .
ق3 الختام  

تمرينات تهدئة لرجوع الجسم 

 إلى الحالة الطبيعية .
ختام ال  

 القيا  البعدي :
م  2719/  11/  2،  1تتتتتتتتم إجتتتتتتتراء القيتتتتتتتاس البعتتتتتتتدي يتتتتتتتومي األر عتتتتتتتاء و الخمتتتتتتتيس المتتتتتتتوافقين  

علتتتتتتتى أفتتتتتتتراد المجمتتتتتتتوعتين ) التجريبيتتتتتتتة والضتتتتتتتابطة ( لمعرفتتتتتتتة تتتتتتتتأثير كتتتتتتتل برنتتتتتتتامج علتتتتتتتى أفتتتتتتتراد 
 المجموعة التي طبق عليها .

 المعالجات اإلحصائية :    
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 (Spssلبيانات إحصائيا البرنامج اإلحصائي  )استخدم الباحثين في معالجة ا
 و د استخدمت المعالجات التالية :

 المتوس  الحسابي . -1
 االنحراف المعياري . -2
 الوسي  . -3
 معامل االلتواء .   -9
 ( لحساو داللة الفروق . Zاختبار )  -2
 النسبة المئوية للتحسن .  -6

 ( .  7.72ائية عند )كما استخدم الباحثون مستوى الداللة اإلحص
 : ومناقشتهانتائج العرض 

 ( 7جدول ) 
 داللة الفروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة

 البدء المنخفض في القيا  البعدي لمتغيرات
 17= 2=ن 1ن

 العدد المجموعة المتغيرات
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 احتمال الخطأ قيمة " ذ "

 كالالالالالالال المالالالالالالدمين مت الالالالالاللين - 1
 باألرض

 44..41 74.41 11 الضابطة

 44..11 14.01 11 التجريبية 4.444 4.441-

   14 المجموع

ركبالالالالالالالالة المالالالالالالالالدم الخل يالالالالالالالالة  -7
 مرتكزة على االرض

 44..41 70.57 11 الضابطة

 44..10 15.. 11 التجريبية 4.444 ..0.4-

   14 المجموع

اليالالالالدان موضالالالالوعتان علالالالالى  -1
مالالالالالالالن  االرض باتسالالالالالالالاع اكبالالالالالالالر

 اتساع الكت ين

 411.04 70.04 11 الضابطة

 1.1.04 04.. 11 التجريبية 4.444 .0.11-

   14 المجموع

اال الالالالالالالالالابض علالالالالالالالالالى االرض  -4
علالالالالالى قالالالالالكل اقالالالالالوا  وخلالالالالال  

 خط البداية

 04..41 5..74 11 الضابطة

 110.04 14.17 11 التجريبية 4.444 .4.10-

   14 المجموع

الالالالالالالالالرأ   الالالالالالالالى مسالالالالالالالالتو   -0
الظهالالالالالر والنظالالالالالر الالالالالالى اسالالالالال ل 

 ولالمام

 471.04 70.10 11 الضابطة

 1.1.04 50.. 11 التجريبية 4.444 4.1.4-

   14 المجموع

 4.444 .4.75- 04..41 74.04 11 الضابطة الد ض بالمقطين للخل  -.
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 115.04 14.04 11 التجريبية

   14 المجموع

 الكت ين أمام اليدين قليال -1

 1.5.44 0..71 11 بطةالضا

 771.44 11.10 11 التجريبية 4.445 45..7-

   14 المجموع

زاويالالالالالالالالالة ركبالالالالالالالالالة المالالالالالالالالالدم  -5
 4.االمامية 

 414.04 70.17 11 الضابطة

 1.4.04 5... 11 التجريبية 4.444 1...4-

   14 المجموع

زاويالالالالالالالالالة ركبالالالالالالالالالة المالالالالالالالالالدم  -.
 144- 174الخل يالالالالالة مالالالالالالابين 

 درجة

 1.0.44 71.74 11 الضابطة

 744.44 .11.1 11 التجريبية 4.441 1.404-

   14 المجموع

الحالالالالالالالوض اعلالالالالالالالى مالالالالالالالن  -14
مسالالالالالالالالالتو  الكت الالالالالالالالالين قلالالالالالالالالاليال 

 والجذع يميل لالمام

 410.04 7..70 11 الضابطة

 04..10 15.. 11 التجريبية 4.444 11..4-

   14 المجموع

الجسالالالالالم علالالالالالى اسالالالالالتمامة  -11
ض واحالالالالالالدة مقالالالالالالكال مالالالالالالض االر

 تمريبا 40زاوية 

 441.44 71.11 11 الضابطة

 1.7.44 .11.7 11 التجريبية 4.444 4.4.0-

   14 المجموع

يرت الالالالض الجالالالالذع تالالالالدريجيا  -17
العلالالالالى لحظالالالالة د الالالالض المالالالالدمين 

 بموة  ى اتجاه المكعبات

 474.44 74.11 11 الضابطة

 110.44 .14.7 11 التجريبية 4.444 .4.01-

   14 المجموع

ترت الالالض اليالالالدين معالالالا عالالالن  -11
 االرض ثم تمرجح بالتناوب

 410.44 .70.0 11 الضابطة

 1.4.4 41.. 11 التجريبية 4.444 0.410-

   14 المجموع

تمالالالالرجح الرجالالالالل الخل يالالالالة  -14
 لألمام وبسرعة

 411.04 74.17 11 الضابطة

 151.5 5..14 11 التجريبية 4.444 4.744-

   14 المجموع

يالالالالالالالالالالتم  الالالالالالالالالالرد م  الالالالالالالالالالل  -10
الحالالالالوض والركبالالالالة تمامالالالالا  الالالالى 

 نهاية مرحلة الد ض

 441.4 71.11 11 الضابطة

 1.7.4 .11.7 11 التجريبية 4.444 4.4.0-

   14 المجموع

 المجموع 

 447.44 44..7 11 الضابطة

 101.44 44.. 11 التجريبية 4.444 1...4-

   14 المجموع

  10.1هي  0.5.مستوى معنوية  قيمة " ذ " الجدولية عند
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( إلتتتتتتتتى أنتتتتتتتته توجتتتتتتتتد فتتتتتتتتروق دالتتتتتتتته إحصتتتتتتتتائيًا بتتتتتتتتين المجموعتتتتتتتتة 7تشتتتتتتتتير نتتتتتتتتتائج الجتتتتتتتتدو ) 
التجريبيتتتتتتة والضتتتتتتابطة فتتتتتتي القيتتتتتتاس البعتتتتتتدي لصتتتتتتالح المجموعتتتتتتة التجريبيتتتتتتة الختتتتتتاص بمتغيتتتتتترات 

 ض.مسابقة العدو من البدء المنخف
 : جنتائالمناقشة  -

ة إحصتتتتتتتتتائية بتتتتتتتتتين المجموعتتتتتتتتتة التجريبيتتتتتتتتتة ( وجتتتتتتتتتود فتتتتتتتتتروق ذات داللتتتتتتتتت7يتضتتتتتتتتتح متتتتتتتتتن جتتتتتتتتتدو  )
البتتتتتدء المتتتتتنخفض لصتتتتتالح الخاصتتتتتة ب متغيتتتتتراتالوالمجموعتتتتتة الضتتتتتابطة فتتتتتي القيتتتتتاس البعتتتتتدي فتتتتتي 

 المجموعة التجريبية .
م( أن تقستتتتتيم المو تتتتتف التعليمتتتتتي يتتتتتؤدي إلتتتتتى  1442) يدمحم زغلتتتتتو  ويوستتتتتف كامتتتتتليحيتتتتتث يتتتتتذكر

ي إلتتتتتتى تجنتتتتتتو ستتتتتتلبية المتتتتتتتعلم زيتتتتتتادا فتتتتتترص النجتتتتتتاح وتقليتتتتتتل االستتتتتتتجابة الخاطئتتتتتتة ، ممتتتتتتا يتتتتتتؤد
 (  7 – 7وزيادا مشاركته اإليجابية في اكتساو الخبرا .   )

أن هتتتتتتذه الفتتتتتتروق ترجتتتتتتع إلتتتتتتى برنتتتتتتامج تصتتتتتتحيح األخطتتتتتتاء باستتتتتتتخدام الفيتتتتتتديو  ون رى البتتتتتتاحثيتتتتتتو 
إلتتتتى مراحتتتتل متتتتع مراعتتتتاا التسلستتتتل المنطقتتتتي لهتتتتا والتتتتذي بتتتتدوره  هتتتتاراتالتتتتذي يقستتتتم الم -التفتتتتاعلي

كتتتتتتتتان أكثتتتتتتتتر إيجابيتتتتتتتتة وتتتتتتتتتأثيرا فتتتتتتتتي تصتتتتتتتتحيح أخطتتتتتتتتاء األداء  -هولة يستتتتتتتتاعد علتتتتتتتتى التتتتتتتتتعلم بستتتتتتتت
 من المجموعة الضابطة التي استخدمت الطريقة التقليدية . – يد البحث  –للمسابقات 

( ، أشاااااارف فتحااااااي 8م().2.1محمااااااود   صااااااالح )ويتفتتتتتتق ذلتتتتتتك متتتتتتع دراستتتتتتات كتتتتتتال متتتتتتن 
ناااااااي (، نجاااااااوى محماااااااود حف5م()2.12( ،رشاااااااا يحاااااااي الحرياااااااري )4م().2.1حباظاااااااة )

تومااااااا   (،35م()2.14(، وائاااااال سااااااالمة المصااااااري وهشااااااام علااااااي األقاااااار  ).م()2.14)
 Jambor .A( ،  جااامبور وايساااترويك  13م( )1..4)  Tomas Brucباارو  

& Weekes, Esther (1..5( )14م.) 
البحتتتتث والتتتتتذي يتتتتنص علتتتتتى أنتتتته ي توجتتتتتد  ضمتتتتن صتتتتتحة فتتتتر  وا تتتتد تحققتتتتت ون كتتتتون البتتتتتاحثيو تتتتذلك 

 –بتتتتتتتين متوستتتتتتتطي القياستتتتتتتين البعتتتتتتتديين للمجمتتتتتتتوعتين )التجريبيتتتتتتتة فتتتتتتتروق ذات داللتتتتتتتة احصتتتتتتتائية 
 .يلصالح المجموعة التجريبية البدء المنخفض الضابطة( في طريقة أداء

 االستخالصات :
فتتتتي ضتتتتوء طبيعتتتتة هتتتتذه الدراستتتتة والعينتتتتة والمتتتتنهج المستتتتتخدم ونتتتتتائج البحتتتتث ، توصتتتتل البتتتتاحثون 

 إلى االستخالصات اآلتية :
اعلي ستتتتتاهم بطريقتتتتتة إيجابيتتتتتة فتتتتتي تصتتتتتحيح أخطتتتتتاء البتتتتتدء المتتتتتنخفض أستتتتتلوو الفيتتتتتديو التفتتتتت -1

 لتالميذ المجموعة التجريبية .
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استتتتتتخدام الفيتتتتتتديو التفتتتتتتاعلي يشتتتتتتجع علتتتتتتى استتتتتتثارا تفكيتتتتتتر المتتتتتتتعلم ويجعلتتتتتته إيجابيتتتتتتا ويحفتتتتتتزه  -2
علتتتتى بتتتتذ  الجهتتتتد وعتتتتدم الشتتتتعور بالملتتتتل عنتتتتد تعلتتتتم األداء الصتتتتحيح واستتتتتيعاو المستتتتابقات  يتتتتد 

 المجموعة التجريبية . البحث لتالميذ
األستتتتتتتتلوو التقليتتتتتتتتدي ) المتبتتتتتتتتع ( ستتتتتتتتاهم بطريقتتتتتتتتة إيجابيتتتتتتتتة فتتتتتتتتي تصتتتتتتتتحيح أخطتتتتتتتتاء بعتتتتتتتتض  -3

 مسابقات ألعاو القوى  يد البحث لتالميذ المجموعة الضابطة .
استتتتتتتخدام الطريقتتتتتتة التقليديتتتتتتة التتتتتتتي تعتمتتتتتتد علتتتتتتى الشتتتتتترح اللفظتتتتتتي وتقتتتتتتديم النمتتتتتتوذج تستتتتتتاعد  -9

 لتقديم األفضل وبالتالي تحسن مستوى األداء . التلميذ على الممارسة والتكرار
أستتتتتتتلوو الفيتتتتتتتديو التفتتتتتتتاعلي يعمتتتتتتتل علتتتتتتتى تقستتتتتتتيم المستتتتتتتابقة إلتتتتتتتى أجتتتتتتتزاء صتتتتتتتغيرا ويراعتتتتتتتى  -2

التسلستتتتتل المنطقتتتتتي لهتتتتتا بطريقتتتتتة منظمتتتتتة ، ممتتتتتا أدى إلتتتتتى إيجابيتتتتتة تلميتتتتتذ المجموعتتتتتة التجريبيتتتتتة 
لمجموعتتتتتة الضتتتتتابطة علتتتتتى تفهتتتتتم كتتتتتل جتتتتتزء متتتتتن أجتتتتتزاء المستتتتتابقة وتعلمهتتتتتا بستتتتتهولة عتتتتتن تلميتتتتتذ ا

 التي استخدمت الطريقة التجريبية .
أستتتتلوو الفيتتتتديو التفتتتتاعلي كتتتتتان أكثتتتتر تتتتتأثيرا علتتتتى تحستتتتتن أداء وتصتتتتحيح أخطتتتتاء مستتتتتابقات  -6

 ألعاو القوى  يد البحث من األسلوو التقليدي ) المتبع ( مما يد  على فاعليته وتأثيره .
لمستتتتتتتتابقات ألعتتتتتتتتاو القتتتتتتتتوى التتتتتتتتتي فتتتتتتتتاق التحستتتتتتتتن فتتتتتتتتي مستتتتتتتتتوى أداء المجموعتتتتتتتتة التجريبيتتتتتتتتة  -7

استتتتتتتتتتخدمت الفيتتتتتتتتتديو التفتتتتتتتتتاعلي فتتتتتتتتتي تصتتتتتتتتتحيح األخطتتتتتتتتتاء عتتتتتتتتتن المجموعتتتتتتتتتة الضتتتتتتتتتابطة التتتتتتتتتتي 
 استخدمت الطريقة التقليدية في التعلم .

 التوصياااات :
فتتتتتتي ضتتتتتتوء االستخالصتتتتتتات التتتتتتتي اعتمتتتتتتدت علتتتتتتى طبيعتتتتتتة الدراستتتتتتة والعينتتتتتتة والمتتتتتتنهج المستتتتتتتخدم 

د التوصتتتتيات التتتتتي تفيتتتتد العمتتتتل فتتتتي مجتتتتا  التعلتتتتيم ونتتتتتائج البحتتتتث .. تمكتتتتن البتتتتاحثون متتتتن تحديتتتت
 كالتالي :

استتتتتتخدام الفيتتتتتديو التفتتتتتاعلي فتتتتتي تعلتتتتتم وتصتتتتتحيح أخطتتتتتاء مستتتتتابقات ألعتتتتتاو القتتتتتوى باألنديتتتتتة  -1
 ومراكز الشباو والمدارس بمختلف مراحلها .

 االهتمام بأسلوو الفيديو التفاعلي في تعلم مهارات األنشطة الرياضية المختلفة . -2
ا  أستتتتتتتلوو الفيتتتتتتتديو التفتتتتتتتاعلي ضتتتتتتتمن محتتتتتتتتوى الدراستتتتتتتات التدريبيتتتتتتتة لمتتتتتتتدر ي البتتتتتتتراعم إدختتتتتتت -3

 والناشئين 
االستتتتتتتتتتتتفادا متتتتتتتتتتتن خبتتتتتتتتتتترات المتخصصتتتتتتتتتتتين فتتتتتتتتتتتي الوستتتتتتتتتتتائ  التعليميتتتتتتتتتتتة ب  امتتتتتتتتتتتة النتتتتتتتتتتتدوات  -9

والمحاضتتتتتتتتترات والنشتتتتتتتتترات فتتتتتتتتتي األنديتتتتتتتتتة والمتتتتتتتتتدارس وكليتتتتتتتتتات التر يتتتتتتتتتة الرياضتتتتتتتتتية واالتحتتتتتتتتتادات 
 لوسائ  التعليمية .الرياضية لزيادا التوعية بأهمية ا
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 : المراجع
 : أواًل : المراجع العربية

ي رفتتتتتتتتتتع كفتتتتتتتتتتاءا اإلدارا المدرستتتتتتتتتتية بمتتتتتتتتتتدارس التعلتتتتتتتتتتيم م (: 2777أحمتتتتتتتتتتد إبتتتتتتتتتتراهيم أحمتتتتتتتتتتد ) -1
، رستتتتتتتتالة ماجستتتتتتتتتير غيتتتتتتتتر منشتتتتتتتتورا ، كليتتتتتتتتة التر يتتتتتتتتة الرياضتتتتتتتتية للبنتتتتتتتتين ، جامعتتتتتتتتة األساستتتتتتتتي ي 
 اإلسكندرية .

ت فتتتتتي التتتتتتعلم الحركتتتتتي فتتتتتي التر يتتتتتة الرياضتتتتتية ي دراستتتتتام (: 1487أحمتتتتتد ختتتتتاطر و ختتتتترون ) -2
 ، دار المعارف ، القاهرا . ي
ي بنتتتتتاء برمجيتتتتتة بتقنيتتتتتة الوستتتتتائ  المتعتتتتتددا وتأثيرهتتتتتا فتتتتتي م(: 2717أشتتتتترف فتحتتتتتي حباظتتتتتة ) -3 

، رستتتتتتتتالة   التحصتتتتتتتتيل المعرفتتتتتتتتي لقتتتتتتتتانون المالكمتتتتتتتتة لطلبتتتتتتتتة كليتتتتتتتتة التر يتتتتتتتتة الرياضتتتتتتتتية بطنطتتتتتتتتا ي
 الرياضية ، جامعة طنطا . ماجستير غير منشورا ، كلية التر ية

 
 
ي أثتتتتتتتر استتتتتتتتخدام الفيتتتتتتتديو التفتتتتتتتاعلي م(: 2713حتتتتتتتازم أحمتتتتتتتد مطتتتتتتترود ، الستتتتتتتيد دمحم مهتتتتتتتدي ) -9

، مجلتتتتتتة الرافتتتتتتدين للعلتتتتتتوم  فتتتتتتي االكتستتتتتتاو واالحتفتتتتتتاخ بفتتتتتتن أداء رفعتتتتتتة الخطتتتتتتف برفتتتتتتع األثقتتتتتتا  ي
 م .2713،  61، العدد  14الرياضية ، المجلد 

ي استتتتتتتتخدام الوستتتتتتتائ  التعليميتتتتتتتة المتعتتتتتتتددا لتعزيتتتتتتتز م(: 2712رشتتتتتتا يحتتتتتتتي الستتتتتتتيد الحريتتتتتتتري ) -2
، رستتتتالة ماجستتتتتير غيتتتتر منشتتتتورا ، كليتتتتة التر يتتتتة الرياضتتتتية  نتتتتواتج التتتتتعلم فتتتتي التتتتر ص الحتتتتديث ي

 ، جامعة المنوفية  .
:ي الحاستتتتتو اآللتتتتتي وتعلتتتتتيم تحركتتتتتات القتتتتتدمين للمبتتتتتتدئين فتتتتتي م( 2777عتتتتتاد  علتتتتتي زهتتتتتران ) -6

ير غيتتتتتتتتر منشتتتتتتتتورا ، كليتتتتتتتتة التر يتتتتتتتتة الرياضتتتتتتتتية ، جامعتتتتتتتتة ، رستتتتتتتتالة ماجستتتتتتتتترياضتتتتتتتتة المالكمتتتتتتتتة ي
 المنوفية .

ي أثتتتتتتتتر استتتتتتتتتخدام الوستتتتتتتتائ  المتعتتتتتتتتددا م(: 1442دمحم ستتتتتتتتعد زغلتتتتتتتتو  ، يوستتتتتتتتف دمحم كامتتتتتتتتل ) -7
علتتتتتتتى تعلتتتتتتتيم بعتتتتتتتض مهتتتتتتتارات الكتتتتتتترا الطتتتتتتتائرا لتالميتتتتتتتذ الحلقتتتتتتتة الثانيتتتتتتتة متتتتتتتن التعلتتتتتتتيم األساستتتتتتتي 

تر يتتتتتتة الرياضتتتتتتية للبنتتتتتتات بتتتتتتالجزيرا ، جامعتتتتتتة ،المجلتتتتتتد الستتتتتتابع ، العتتتتتتدد األو  ، ينتتتتتتاير ، كليتتتتتتة الي
 حلوان .

:ي تتتتتتتتتأثير برنتتتتتتتتامج تعليمتتتتتتتتي باستتتتتتتتتخدام الكمبيتتتتتتتتوتر جرافيتتتتتتتتك م( 2717محمتتتتتتتتود دمحم صتتتتتتتتالح ) -8
، رستتتتتتالة ماجستتتتتتتير غيتتتتتتر  علتتتتتتى تعلتتتتتتم بعتتتتتتض المهتتتتتتارات األساستتتتتتية للمبتتتتتتتدئين فتتتتتتي كتتتتتترا القتتتتتتدم ي

 منشورا ، كلية التر ية الرياضية جامعة المنوفية .
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(:ي تتتتتتتأثير استتتتتتتخدام الحاستتتتتتو اآللتتتتتتي علتتتتتتى تعلتتتتتتيم بعتتتتتتض م2713حمتتتتتتود حفنتتتتتتي )نجتتتتتتوى م -4
ي ، مهتتتتارات التمرينتتتتتات الفنيتتتتتة اإليقاعيتتتتتة لتلميتتتتتذات الحلقتتتتة الثانيتتتتتة متتتتتن مرحلتتتتتة التعلتتتتتيم األساستتتتتي 

 رسالة ماجستير غير منشورا ، كلية التر ية الرياضية ، جامعة مدينة السادات .
ي تتتتتتأثير الفيتتتتتديو التفتتتتتاعلي علتتتتتى م(:2713 تتتتترع )وائتتتتتل ستتتتتالمة المصتتتتتري ، هشتتتتتام علتتتتتي األ -17

األداء المهتتتتتتتتتاري والمستتتتتتتتتتوى الر متتتتتتتتتي لمهتتتتتتتتتارا رمتتتتتتتتتي القتتتتتتتتترص لطتتتتتتتتتالو كليتتتتتتتتتة التر يتتتتتتتتتة البدنيتتتتتتتتتة 
، مجلتتتتتة الجامعتتتتتة اإلستتتتتالمية للدراستتتتتات التر ويتتتتتة والنفستتتتتية ، والرياضتتتتتية فتتتتتي جامعتتتتتة األ صتتتتتىي 

 م.2713المجلد الحادي والعشرون ، العدد األو  ،يناير 
 : الدراسات األجنبية ثانيا :

 
-The Effectiveness of Computer) : 1442Alvaree Pons ( -11

Assisted instruction in teaching Sport Rules , scoring procedures , 
, ph.D. thesis, the Florida State  and Terminology (Tennis)

University . 
 
 

Evaluation of customized An ) : 1442Guthrie , Mcpherson ( -12
Assisted instruction in Under Graduate  -Approch to Computer 

,Wingate Institud . physical Education 
VideoTape Feed ) : 1442Jambor. A & Weekes , Esther . M ( -13

,  66Journal Of Physical Education , V Back Makeitmore Effective,
Nt, Feb . 
Assistics -The Effects of Computer) : 1443Thomas Bruc ( -19

instruction on Both Student Learning and Student Perception of 
, Ph D. Thesis , The  Instructional Mrthods (Athletic Training )

University of Alabama.  
12- Whitaker Dan (1447) : Comparison of Tutor retrieval Text ,  

Assisted instruction , and Programmed Lecture in  -Computer
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, Ph , D . thesis , Temple  Assistics to Physical Education Majors
University . 

 ثالثا : المواقع الإللكترونية :
 

dutrapedia.illaf.net/arabichttp://e  -16 
http://www.iugaza.edu.ps/ar/periodical -17 

4h-jbn2vgp2http://www.youtube.com/watch?v= -18 
ozs2nujpot6om/watch?v=www.youtube.chttp:// -14 

 
 
 
 

http://edutrapedia.illaf.net/arabic
http://www.iugaza.edu.ps/ar/periodical
http://www.youtube.com/watch?v=6nujpot5ozs
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 ملخص البحث باللغة العربية
دراسة تحليلية لوظائف االعالم االلكتروني باالندية الرياضية بجمهورية مصر 

 العربية
 توفيق دمحم توفيق سعاد/ ة الباحث

 
 بجمهورية الرياضية باالندية االلكتروني االعالم لوظائف تحليلية دراسة التعرف إلى البحث يهدف
 عن ضابطة واألخرى  تجريبية احداهما المجموعتين ذو التجريبي المنهج استخدام تم العربية مصر
 الصف طالبات من العمدية بالطريقة البحث عينة اختيار تم .والبعدية القبلية القياسات طريق
 الدقهلية بمحافظة التعليمية غمر ميت بإدارة اإلعدادية اكتوبر شهداء بمدرسة اإلعدادي الثاني
 وبلغ( 071) الثالثة للصفوف طالباتها عدد اجمالي بلغ والتي م،8102/8102 الدراسي للعام
 :يلي كما تقسيمهم تم طالبة( 55) العينة حجم

 .استطالعية عينة تلميذة( 81) • .تجريبية عينة تلميذة( 05) •

 .استبعادهم تم تلميذات(  5)  • .ضابطة عينة تلميذة( 05) •
 وكانت التوصيات ما يلي : 

  

البحث قيد إمكانية استخدام البرنامج التعليمي المقترح لتدريس المهارات األساسية لكرة اليد  .0
 لتالميذ المرحلة اإلعدادية.

في تعليم المهارات األساسية في كرة اليد  التعلم التعاونيألسلوب ضرورة استخدام المعلم  .8
 التقليدية. ةقيطر الخاصة ومهارات باقي األلعاب الجماعية األخرى عامة بجانب 

استخدام أسلوب التعلم التعاوني في تعليم كرة اليد لما له من فاعلية إيجابية على مستوي  .3
 يم والتعلم.األداء في المهارات األساسية وتحسين عملية التعل
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دراسة تحليلية لوظائف االعالم االلكتروني باالندية الرياضية بجمهورية مصر 
 العربية

 توفيق دمحم توفيق سعاد/ ة الباحث

 
 :البحث ومشكلة مقدمة

على أنه مع كثرة أساليب التدريس وتعددها والتطور  م(۲۰۰۲دمحم الشحات)رى ي
الدراسات العلمية، إال أن أسلوب األوامر مازال هو الُمتبع في تدريس التربية  المستمر لها نتيجة

التنفيذ  -بالتخطيط وفيه يكون المعلم صاحب القرار األول في كل العمليات المرتبطة  الرياضية،
وبالتالي  تقويم الدرس(، فالعبء والمجهود األكبر يقع على عاتق المعلم مما يستنفذ من طاقته -

أوامر المعلم  يحول بينه وبين اإلبداع والتميز فتكون عملية التدريس مباشرة، حيث تعتمد على
 (87: 78٤واستجابة الطالب. )
أن الثقة بالنفس ترتبط بالخجل ارتباطا سلبيا، فعندما يفقد الفرد  Millerميللر ويرى 

ثقته بنفسه تتأثر عالقته باألخرين ويعيش على هامش الجماعة، وقد يترتب على ذلك اتخاذه لعدد 
من األساليب التعويضية كالنقد والسخرية وأصطناع الوقار، والشخص الخجول هو الذي يصعب 

 (.5ه بسبب الخوف والحذر وانعدام الثقة بالنفس )االقتراب منه او التحدث مع
 للعالقات عمليا تأكيدا اليد كرة رياضة تعد كما أنه م6002 بلباس حامد ويري 

 لالنتقال القابلة والتربوية الخلقية القيم من كثيرا يكسبهم مما التالميذ، بين واإلنسانية االجتماعية
 وذلك العقلية، القدرات لتنمية خصبا مجاال اليد كرة رياضة وتعتبر فيها، يعيشون  التي البيئة إلى
 أبعاد وهذه اللعب، وطرق  وخططها اللعبة بقواعد اإللمام على قدرة من ممارسيها في تتطلبه لما

. الخ... والتحصيل والذكاء والتركيز والفهم واإلدراك االنتباه مثل متعددة عقلية قدرات تتطلب
(0۳۱  :80۱۳) 

نبعت مشكلة البحث من خالل مقابلة الباحثة للعديد من المقابالت الشخصية مع  وقد
كمعلمة للتربية  الباحثةمن خالل عمل عدد من معلمات التربية الرياضية محافظة الدقهلية و 

كما انه اتضح ان  الرياضية الحظت وجود ضعف في مستوي تعلم بعض المهارات األساسية،
 فيفىالقائم على المعلم ال يزال سائدا  التقليديالتقليدىان التدريس  فيفىهناك اوجه قصور تتمثل 
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تزيد من ثقة التلميذ بما ال  التيالتىالعملية التعليمية حتى االن، فضال عن عدم االهتمام بالجوانب 
 يشبع رغباته ويرضى طموحه.

 ومن هنا فأنه يجب مواكبة التطور الكبير الذي حدث في طرق وأساليب التدريس
باختيار ما يتناسب منها مع زيادة أعداد الطالب وضيق وقت الوحدة التعليمية، مما ُيخفف العبء 

طالع االعلى المعلم وُيتيح للمتعلمين فرصة االشتراك االيجابي في العملية التعليمية، ومن خالل 
التعلم  على أساليب التدريس المختلفة في المراجع العلمية والدراسات السابقة وجد أن أسلوب

التعاوني قد يكون أكثر تأثيرًا وفاعلية في التغلب على أوجه القصور المختلفة في العملية 
 التعليمية.

 هدف البحث:

استراتيجية التعلم التعاوني وتأثيرها على الثقة بالنفس  يهدف البحث الى التعرف على
 : وذلك من خالل وتعلم بعض المهارات األساسية لدي تلميذات الحلقة الثانية من التعليم األساسي

 الحلقة الثانية من لتلميذاتعلى اكتساب الثقة بالنفس  لتعلم التعاونيافاعلية التعرف على  .0
 التعليم األساسي.

االساسية  على تعلم بعض المهارات  لتعلم التعاونيافاعلية استراتيجية التعرف على  .8
 التعليم األساسي. الحلقة الثانية من االساسية لتلميذاتلتلميذات

 فروض البحث:

توجد فروق داله احصائيا ومعدل تغير حادث بين متوسط القياسين القبلي والبعدي ولصالح  .0
 –في خط مستقيم التنطيط –التمرير واالستالم) القياس البعدي في المهارات األساسية

 للمجموعة التجريبية.(  التصويب – التنطيط – االستالم - التمرير ) (من الثبات التصويب
توجد فروق داله احصائيا ومعدل تغير حادث بين متوسط القياسين القبلي والبعدي ولصالح  .8

 –التنطيط في خط مستقيم –التمرير واالستالم)القياس البعدي في المهارات األساسية 
 .للمجموعة الضابطة(  التصويب – التنطيط – االستالم - التمرير ) (التصويب من الثبات

 إجراءات البحث
 منهج البحث:

احداهما تجريبية واألخرى ضابطة عن ذو المجموعتين التجريبي  تم استخدام المنهج
 طريق القياسات القبلية والبعدية.

 مجتمع وعينة البحث:
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ختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من طالبات الصف الثاني اإلعدادي بمدرسة تم ا
اكتوبر اإلعدادية بإدارة ميت غمر التعليمية بمحافظة الدقهلية للعام الدراسي  شهداء
( 55وبلغ حجم العينة )( 071طالباتها للصفوف الثالثة ) والتي بلغ اجمالي عددم، 8102/8102

 كما يلي:طالبة تم تقسيمهم 
 (05.تلميذة عينة تجريبية )  (81.تلميذة عينة استطالعية ) 
 (05.تلميذة عينة ضابطة )  ( 5 .تلميذات تم استبعادهم ) 

 تجانس عينة البحث:

م في متغيرات السن والطول والوزن 80/8/8102التجانس على العينة بتاريخ  تم إجراء
 (.0كما هو موضح بالجدول رقم )

  (1جدول )
 عينة البحثتجانس 

 االلتواء االنحراف الوسيط المتوسط وسيلة القياس 
 0.463 6.112 133 133.501 السنتيمتر الطول
 0.2.6- 1.461 31 26030. الكيلو جرام الوزن 
 0.422- .6.42 14 14.40 الشهر العمر

( 12628-، 12٤85( ان قيم معامالت االلتواء قد تراوحت بين )0يتضح من جدول )
( مما يدل على ان قياسات العينة في متغيرات النمو قد وقعت 3-، 3انحصرت ما بين )+وأنها 

 تحت منحنى االعتدالي وهذا يدل على تجانس افراد العينة في هذه المتغيرات.
  (6جدول )

 تجانس العينة في المتغير النفسي قيد البحث
 االلتواء االنحراف الوسيط المتوسط المتغير

 0.143- 42..2 152 153.322 الثقة بالنفس
( 120٤5-( ان معامل االتواء لمتغير الثقة بالنفس قيد البحث )8يتضح من جدول )

 وهذا يدل على تجانس افراد عينة البحث.
 :حساب المعامالت العلمية

 مقياس الثقة بالنفس:
 الصدق:

م معامل الصدق المقارنة الطرفية )الصدق التجريبي( في الدراسة االستطالعية ستخدااتم 
( طالبة من 81م على مجموعة الدراسة االستطالعية التي بلغت )81/8/8102الثانية بتاريخ 
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نفس مجتمع البحث وتم تطبيق المقياس لحساب الصدق باستخدام صدق التمايز للتأكد من صدق 
 المقياس قيد البحث 

 .(3التمييز بين طالبات المجموعتين االستطالعية كما هو موضح بالجدول رقم )على 
وهي عبارة عن مجموعة من الطالبات من نفس مجتمع البحث ولكنهم  المميزةالمجموعة 
 .من ممارسين كرة اليد

  (5جدول )
 40ن =             معامل صدق المقياس النفسي قيد البحث        

وجود فروق دالة احصائيا بين كل من درجات المجموعة المميزة  (3تضح من جدول )ي
االستطالعية، حيث ان قيمة "ت" المحسوبة قد فاقت قيمتها الجدولية، مما يدل على والمجموعة 

 صدق مقياس الثقة بالنفس.
 الثبات:

تطبيق المقياس قيد البحث في الدراسة االستطالعية الثانية بتاريخ  تم
م على مجموعة الدراسة االستطالعية التي 86/8/8102م، وا عادة التطبيق يوم 81/8/8102

( طالبة من نفس مجتمع البحث وخارج العينة األساسية للتحقق من ثبات االختبارات، 81بلغت )
ولك بحساب معامل االرتباط البسيط لبيرسون للتأكد من ثبات االختبارات قيد البحث كما هو 

 (.٤موضح بالجدول )
  (4جدول )

 (60معامل ثبات المقياس النفسي قيد البحث                 )ن = 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي قيمة "ر" قيمة "ت" التطبيق الثاني التطبيق االول المتغيرات
 30..0 0.323 622.. 156.355 52..2 150.255 الثقة بالنفس

( وجود ارتباط دالة احصائيا بين كل من درجات عينة البحث ٤يتضح من جدول )
االستطالعية في التطبيق األول للمقياس والتطبيق الثاني لنفس المجموعة االستطالعية، حيث ان 

 وهذا يعنى ثبات المقياس. 1215قيم "ر" المحسوبة قد فاقت قيمتها الجدولية عند مستوى معنوية 
 الختبارات البدنية:ا

 المتغيرات
 المجموعة المميزة )الغير المميزة( االستطالعية المجموعة

االنحراف  المتوسط الحسابي االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي "ت"
 المعياري 

 4.032 221.. 145.122 52..2 150.255 الثقة بالنفس
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 صدق االختبار:

االستطالعية الثانية بتاريخ تطبيق االختبارات قيد البحث في الدراسة تم 
( طالبة من نفس مجتمع 81م على مجموعة الدراسة االستطالعية التي بلغت )81/8/8102

البحث وتم تطبيق االختبارات لحساب الصدق باستخدام صدق التمايز للتأكد من صدق 
عبارة عن  االختبارات قيد البحث على التمييز بين طالبات المجموعتين االستطالعية والمميزة وهي

مجموعة من الطالبات من نفس المجتمع البحث ولكنهم من ممارسين كرة اليد )فريق المدرسة( كما 
 .(5هو موضح بالجدول رقم )

  (3جدول )
ن                           صدق االختبارات البدنية قيد البحث    

 =40 

وحدة  المتغيرات
 القياس

معامل  60المميزة =  المجموعة 60المجموعة االستطالعية = 
 االنحراف المعياري  المتوسط االنحراف المعياري  المتوسط قيمة "ت" االلتواء

 *4.522 0.232 4.062 14.123 .6.26 643.. بالمتر جم 300رمى كرة طبية 
 *5.103 0.141- 1.426 ..5.2 6.655 3.200 بالثانية م60العدو 

 *5.2.4 0.265 5.143 222.. 4.206 14.200 بالثانية الجري االرتدادي
 *3.401 .0.42 5.332 .15.66 6.422 2.230 بالسنتيمتر ثنى الجذع من الوقوف

 52( ودرجة حرية 0.03*دال عند مستوى معنوية )
 1.242( = 0.03قيمة "ت" الجدولية عند مستوى معنوية )

بين كل من درجات المجموعة المميزة ( وجود فروق دالة احصائيا 5يتضح من الجدول )
والمجموعة االستطالعية، حيث ان قيمة "ت" المحسوبة قد فاقت قيمتها الجدولية عند درجة حرارة 

وهذا يعنى قدرة هذه االختبارات على التمييز بين المستويات أي  1215ومستوى معنوية  32
 ي وضعت من اجله.ذقياس اللصدقها ل

 ثبات االختبارات:

م، 81/8/8102تطبيق االختبارات قيد البحث في الدراسة االستطالعية الثانية بتاريخ تم 
( طالبة 81م على مجموعة الدراسة االستطالعية التي بلغت )86/8/8102وا عادة التطبيق يوم 

من نفس مجتمع البحث وخارج العينة األساسية للتحقق من ثبات االختبارات، و<لك بحساب 
سيط لبيرسون للتأكد من ثبات االختبارات قيد البحث كما هو موضح بالجدول معامل االرتباط الب

(6.) 
  (2ل )دوج
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 60ن =                 ثبات االختبارات البدنية قيد البحث        

وحدة  المتغيرات
 القياس

 التطبيق الثاني التطبيق االول
االنحراف  المتوسط قيمة "ر"

االنحراف  المتوسط المعياري 
 المعياري 

 300رمى كرة طبية 
 *0.233 6.245 10.501 .6.26 643.. بالمتر جم

 *0.220 6.624 3.243 6.655 3.200 بالثانية م60العدو 
 *0.243 3.144 14.522 4.206 14.200 بالثانية الجري االرتدادي

 *10..0 6.354 2.123 6.422 2.230 بالسنتيمتر ثنى الجذع من الوقوف
 12( ودرجة حرارة 0.03مستوى معنوية )*دال عند 

 0.522=  0.03قيمة "ر" الجدولية عند مستوى معنوية 
( وجود ارتباط دال احصائيا بين كل من درجات عينة البحث 6يتضح من جدول )

االستطالعية في التطبيق األول لالختبارات ودرجات التطبيق الثاني لنفس المجموعة االستطالعية 
بفاصل ثالث أيام دراسية، حيث ان قيم "ر" المحسوبة قد فاقت قيمتها الجدولية عند مستوى 

 ات االختبارات عند تطبيقها تحت نفس الظروف.وهذا يعنى ثبات دراج (1215)معنوية 
 الختبارات المهارية:ا

 صدق االختبارات:

م 81/8/8102االختبارات قيد البحث في الدراسة االستطالعية الثانية بتاريخ تم تطبيق
( طالبة من نفس مجتمع البحث، وتم تطبيق 81على مجموعة الدراسة االستطالعية التي بلغت )

االختبارات لحساب الصدق باستخدام صدق التمايز للتأكد من صدق االختبارات قيد البحث على 
 .(7المختلفة للتالميذ كما هو موضح بالجدول رقم ) التفرقة بين المستويات

  (2جدول )
 40ن =                        صدق االختبارات المهارية قيد البحث    

وحدة  المهارات
 القياس

معامل  60=المجموعة المميزة  60=المجموعة االستطالعية 
 االنحراف المعياري  المتوسط االنحراف المعياري  المتوسط قيمة "ت" االلتواء

 *4.231 0.261 .3.43 33..12 5.264 11.200 عدد المرات التمرير واالستقبال
 *3.401 0.5.1 0.252 .6.22 1.016 4.630 الثانية تنطيط الكرة في خط مستقيم

 *4.314 0.023 5.532 10.030 .6.12 00..3 عدد المرات التصويب من الثبات
 52( ودرجة حرية 0.03)*دال عند مستوى معنوية 

 1.242( = 0.03قيمة "ت" الجدولية عند مستوى معنوية )
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وجود فروق دالة احصائيا بين كل من درجات المجموعة  (7يتضح من الجدول رقم )
االستطالعية والمجموعة المميزة، حيث ان قيم "ت" المحسوبة قد فاقت قيمتها الجدولية عند درجة 

وهذا يعنى قدرة االختبار على التمييز بين المستويات أي انها  1215ومستوى معنوية  32حرية 
 تعد اختبارات صادقة لقيس المهارات التي وضعت من اجلها.

 ثبات االختبارات:

طبيق االختبارات قيد البحث في الدراسة االستطالعية الثانية بتاريخ تم ت
االستطالعية التي  م على مجموعة الدراسة87/8/8102م وا عادة التطبيق يوم 81/8/8102

طالبة من نفس مجتمع البحث، للتحقق من ثبات االختبارات قيد البحث كما هو موضح  81بلغت 
 (.2بالجدول رقم )

  (2جدول )
 60ن =         ثبات االختبارات المهارية قيد البحث             

وحدة  المهارات
 القياس

 قيمة "ر" التطبيق الثاني التطبيق االول
 االنحراف المعياري  المتوسط االنحراف المعياري  المتوسط

 *03..0 5.233 20..11 5.264 11.200 عدد المرات التمرير واالستقبال
 *0.223 6...0 4.031 1.016 4.630 بالثانية تنطيط الكرة في خط مستقيم

 *0.263 6.604 2.620 .6.12 00..3 عدد المرات التصويب من الثبات
 12( ودرجة حرية 0.03مستوى معنوية )*دال عند 

 0.5222=  0.03قيمة "ر" الجدولية عند مستوى معنوية 
( وجود ارتباط دال احصائيا بين كل من درجات عينة البحث 2يتضح من جدول )

االستطالعية في التطبيق األول لالختبارات ودرجات التطبيق الثاني لنفس المجموعة االستطالعية 
 1215حيث ان قيم "ر" المحسوبة قد فاقت قيمتها الجدولية عند مستوى معنوية بفاصل ثالث أيام، 

 وهذا يعنى ثبات دراجات االختبارات عند تطبيقها تحت نفس الظروف.
 األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث:

  رستاميتر لقياس
 االطوال.

 .اقماع  .كرة يد  .صندوق خشبي 

 .ساعة إيقاف   ميزان
  طبي.

 .مقاعد  كرة يد. ملعب 
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 الجزء التعليمي:
 خطوات اعداد الجزء التعليمي ألسلوب التعلم التعاوني:

  تم اعداد أوراق عمل للمجموعة التجريبية باستخدام
 أسلوب التعلم التعاوني تبعا للمنهج الدراسي الخاص بكرة اليد.

  وقد تم تحديد محتويات الوحدة التعليمية للمهارات قيد
( وحدة تعليمية خالل تجربة البحث 06التعلم التعاوني بواقع )البحث باستخدام أسلوب 

 ( دقيقة.381( أسابيع بواقع )2األساسية لمدة )
 :يتم تدريس وحدتين تعليميتين أسبوعيا 
 .الوحدة االولي من كل أسبوع تهدف الي تعلم المهارة 
  الوحدة الثانية من كل أسبوع للمراجعة على أداء المهارة

 لى المهارة السابق تعلمها وعمل منافسات عليها.من خالل تدريبات ع
 ( دقيقة.81الزمن المحدد لتعلم المهارة ) 

 الهدف من استخدام األسلوب التعليمي )التعلم التعاوني(:

التعرف على تأثير أسلوب التعلم التعاوني على كتساب الثقة بالنفس وتعلم بعض 
ني االعدادي، علما بان مهارات كرة اليد قيد المهارات األساسية في كرة اليد لطالبات الصف الثا

 البحث هي:
  التمرير

 واالستالم.
  التصويب من

 الثبات.
  تنطيط

 .الكرة في خط مستقيم
  رمي الكرة

 ألبعد مدى.
 أسس وضع األسلوب التعليمي:

 عند اختيار الوحدة التعليمية كتجربة بحث على بعض األسس التالية: االعتمادتم 
  مراعاة

مراعاة   البرنامج.الهدف من 
 الراحة البينية.

 .توافر األدوات واألجهزة الالزمة لتطبيق البحث 
  تدرج الخطوات التعليمية للبحث من السهل للصعب ومن

 البسيط للمركب.
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 .مراعاة عرض نموذج لخطوات أداء المهارة 
 .اعطاء التعليمات الخاصة بكل مهارة لتالفي األخطاء 

 محتوي األسلوب التعليمي:

المنهج يتضمن مجموعة من الخطوات التعليمية المتدرجة من السهل للصعب ومن 
البسيط للمركب والمقررة ضمن الخطة الدراسية لتستفيد الطالبات لتعلم بعض المهارات األساسية 

 -التصويب من الثبات -تنطيط الكرة في خط مستقيم -لكرة اليد قيد البحث )التمرير واالستالم
 مدي( ولزيادة مستوي الثقة بالنفس للمرحلة العمرية قيد البحث. رمي الكرة ألبعد

 الدراسات االستطالعية:
 الدراسة االستطالعية األولى:

م، وكان الهدف من الدراسة 81/8/8102تم اجراء الدراسة االستطالعية األولى بتاريخ 
نامج وللتأكد من تجريب الطالبات للبرنامج، والتعرف على درجة وضوح المادة التعليمية بالبر 

 سالمة المالعب المستخدمة في التعليم وصالحية األدوات واألجهزة.
 الدراسة االستطالعية الثانية:

( طالبة من 81م على عينة قوامها )81/8/8102طبيق االختبارات البدنية بتاريخ تم ت
م، 86/8/8102طالبة من نفس العينة بتاريخ  81نفس مجتمع البحث، وا عادة التطبيق على 

 وذلك بغرض تحقيق الشروط العلمية لالختبارات البدنية.
 الدراسة األساسية:

 تكافؤ مجموعتي البحث:

 اختبار "ت" للتأكد من تكافؤ مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في تم استخدام
 المتغيرات قيد البحث كما هو موضح في ألتى:

 قيد البحث:تكافؤ مجموعتي البحث في المتغير النفسي 

استخدام اختبار "ت" للتأكد من تكافؤ مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في تم 
 المتغير 

 (2النفسي قيد البحث كما هو موضح في الجدول )
  (.جدول )

           1ن    .          تكافؤ مجموعتي البحث في المتغير النفسي قيد البحث

 المتغير
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 قيمة "ت"
 االنحراف المعياري  المتوسط االنحراف المعياري  المتوسط
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 0.0.2 160.. 153.400 .13.. 153.255 الثقة بالنفس

 1.201=  62( ودرجة حرية 0.03قيمة "ت" الجدولية عند مستوى معنوية )
المجموعة ( عدم وجود فروق دالة احصائيا بين كل من درجات 2يتضح من جدول )

التجريبية والمجموعة الضابطة، حيث ان قيمة "ت" الجدولية قد فاقت قيمتها المحسوبة عند درجة 
وهذا يعنى تكافؤ مجموعتي البحث في المتغيرات قيد البحث في  1215ومستوى معنوية  82حرية 

 القياس القبلي.
 تكافؤ مجموعتي البحث في المتغيرات البدنية:

اختبار "ت" للتأكد من تكافؤ مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في  تم استخدام
 .(01المتغيرات البدنية قيد البحث كما هو موضح في الجدول )

  (10جدول )
 50ن =            تكافؤ مجموعتي البحث في المتغيرات البدنية قيد البحث   

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

معامل  الضابطةالمجموعة  المجموعة التجريبية
 االلتواء

 قيمة "ت"
 االنحراف المعياري  المتوسط االنحراف المعياري  المتوسط

 0.032 0.220- 6.525 .36.. 6.523 .32.. بالمتر جم 300رمى كرة طبية 
 0.613 1.023- 6.012 2.621 12..1 2.111 بالثانية م60العدو 

 0.622 0.250- 5.2.5 14.200 2...5 13.600 بالثانية الجري االرتدادي
 0.125 1.063- 6.132 .2.56 6.603 2.1.3 بالسنتيمتر ثنى الجذع من الوقوف

 1.201=  62( ودرجة حرية 0.03قيمة "ت" الجدولية عند مستوى معنوية )
( عدم وجود فروق دالة احصائيا بين كل من درجات المجموعة 01يتضح من جدول )

ان قيمة "ت" الجدولية قد فاقت قيمتها المحسوبة عند درجة  التجريبية والمجموعة الضابطة، حيث
وهذا يعنى تكافؤ مجموعتي البحث في المتغيرات قيد البحث في  1215ومستوى معنوية  82حرية 

 القياس القبلي.
 تكافؤ مجموعتي البحث في المتغيرات المهارية:

مجموعة الضابطة في اختبار "ت" للتأكد من تكافؤ المجموعة التجريبية وال تم استخدام
 (.00المتغيرات المهارية قيد البحث كما هو موضح بالجدول )

  (11جدول )
 50ن =               تكافؤ مجموعتي البحث في المتغيرات المهارية قيد البحث    

 المهارات
وحدة 
 القياس

معامل  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 االلتواء

 قيمة "ت"
 االنحراف المعياري  الوسيط االنحراف المعياري  الوسيط
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 0.622 0.2.3- 5.652 16.622 5.162 55..11 عدد المرات التمرير واالستقبال
 0.504 0.351 1.642 .4.16 1.666 4.621 الثانية تنطيط الكرة في خط مستقيم

 0.121 0.521 12..1 .2.56 6.002 2.1.3 عدد المرات التصويب من الثبات

 1.201=  62( ودرجة حرية 0.03"ت" الجدولية عند مستوى معنوية ) قيمة
( عدم وجود فروق دالة إحصائية بين كل من درجات المجموعة 00يتضح من جدول)

التجريبية والمجموعة الضابطة، حيث ان قيمة "ت" الجدولية قد فاقت قيمتها المحسوبة عند درجة 
تكافؤ مجموعتي البحث في المتغيرات قيد البحث (، وهذا يعنى 1215ومستوى معنوية) 82حرية 

 في القياس القبلي.
 الجدول الزمني للدراسة:

 القياس القبلي:

في الفترة من  إجراء القياس القبلي للمستوي المهارى لمهارات كرة اليد قيد البحث تم
 م 82/8/8102م وحتى 87/8/8102

 التجربة:

  م 3/3/8102تم اجراء الدراسة األساسية في الفترة من
 م ولمدة ست أسابيع.00/٤/8102وحتى 

  تمت الدراسة بواقع حصتين دراسيتين أسبوعيا لكل
 دقيقة(. ٤5مجموعة وزمن كل حصة )

 القياس البعدي:

م 05/٤/8102تم تطبيق االختبارات البعدية في االختبارات المهارية وذلك من يوم 
 الضابطة وتسجيل القياسات البعدية. م للمجموعة التجريبية والمجموعة02/٤/8102وحتى يوم 

 المنهج االحصائي:

" لحساب المعامالت اإلحصائية المستخدمة SPSSالحزمة اإلحصائية " تم استخدام
 بالبحث وهي:

  "اختبار "ت
لداللة الفروق بين مجموعتين متساويتين في 

 العدد.

  المتوسط
 الحسابي.

  "اختبار "ت
 والبعدي.لداللة الفروق بين القياسين القبلي 

 .الوسيط 
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  معامل ارتباط
 بيرسون.

  معامل
 االلتواء.

 .االنحراف المعياري 
 عرض النتائج:

 عرض داللة الفروق بين القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة التجريبية:
 المتغير النفسي قيد البحث:

  (16جدول )
 للمجموعة التجريبيةمقارنة القياسين القبلي والبعدي للمتغير النفسي قيد البحث 

 المتغيرات
 القياس البعدي القياس القبلي

نسبة  قيمة "ت"
االنحراف  المتوسط االنحراف المعياري  المتوسط التحسن %

 المعياري 
 12.351 .66.21 2.162 120.555 .13.. 153.255 الثقة بالنفس

 6.143( = 0.03قيمة "ت" الجدولية عند مستوي معنوية )
القبلي  وجود فروق دالة إحصائيا بين كل من درجات القياس( 08من جدول ) يتضح

المتغير النفسي قيد البحث ولصالح القياس البعدي،  لمجموعة البحث التجريبية في البعديوالقياس 
، مما يعنى تحسن 1215حيث ان قيم "ت" المحسوبة قد فاقت قيمتها الجدولية عند مستوى معنوية 

 القياس البعدي عن القبلي في المتغير النفسي قيد البحث.
 المتغيرات المهارية قيد البحث:

  (15الجدول )
 50ن=          مقارنة القياس القبلي والبعدي للمتغيرات المهارية للمجموعة التجريبية   

 المهارات
وحدة 
 القياس

 البعدي القبلي
نسبة  قيمة "ت"

 االنحراف المعياري  المتوسط  االنحراف المعياري  المتوسط  التحسن %
 33.162 *12.300 4.3.3 450..1 5.162 55..11 عدد المرات التمرير واالستقبال

 55.566 *2.225 0.2.1 6.231 1.666 4.621 الثانية تنطيط الكرة في خط مستقيم
 22.205 *....13 .5.03 10.431 6.002 2.1.3 عدد المرات التصويب من الثبات

 (14( ودرجة حرية )0.03*دال عند مستوى معنوية )
 1.221=  0.03قيمة "ت" الجدولية عند مستوى معنوية 

القبلي  وجود فروق دالة إحصائيا بين كل من درجات القياس( 03من جدول ) يتضح
جميع المغيرات المهارية لصالح القياس البعدي،  لمجموعة البحث التجريبية في البعديوالقياس 
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، 1215ومستوى معنوية  0٤حيث ان قيم "ت" المحسوبة قد فاقت قيمتها الجدولية عند درجة حرية 
 مما يعنى تحسن القياس البعدي عن القبلي في جميع المتغيرات مهارية.

 عرض داللة الفروق بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة:
 لمتغير النفسي قيد البحث:ا

  (14جدول )
 مقارنة القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في المتغير النفسي قيد البحث

 المتغيرات
قيمة  القياس البعدي القياس القبلي

 "ت"

نسبة 
التحسن 

% 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 4.410 .22.. 25..2 ....140 160.. 153.400 بالنفسالثقة 
 1.221( = 0.03قيمة "ت" الجدولية عند مستوى معنوية )

( وجود لروق دالة إحصائية بين كل من درجات القياسين القبلي 0٤يتضح من الجدول )
قيم والبعدي للمجموعة الضابطة في المتغير النفسي قيد البحث ولصالح القياس البعدي، حيث ان 

(، مما يعنى تحسن القياس 1215"ت" المحسوبة قد فاقت قيمتها الجدولية عند مستوى معنوية )
 البعدي عن القبلي في المتغير النفسي قيد البحث.

 المتغيرات المهارية قيد البحث:
  (13جدول )

 مقارنة القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في المتغيرات المهارية قيد البحث

 وحدة القياس تالمهارا
 القياس البعدي القياس القبلي

نسبة  قيمة "ت"
 ع س   ع س   التحسن%

 65.362 *13.240 5.232 13.322 5.652 16.622 عدد المرات التمرير واالستقبال
 13.122 *340.. 0.224 ..5.4 1.642 .4.16 الثانية تنطيط الكرة في خط مستقيم

 62.622 *....62 6.135 .2.11 12..1 .2.56 المراتعدد  التصويب من الثبات
 14( ودرجة معنوية 0.03*دال عند مستوى معنوية )

 1.221( = 0.03قيمة "ت" الجدولية عند مستوى معنوية )
وجود لروق دالة إحصائية بين كل من درجات القياسين القبلي  (05يتضح من الجدول )

متغيرات المهارية ولصالح القياس البعدي، حيث ان قيم والبعدي للمجموعة الضابطة في جميع 
(، مما يعنى 1215ومستوى معنوية ) 0٤"ت" المحسوبة قد فاقت قيمتها الجدولية عند درجة حرية 

 تحسن القياس البعدي عن القبلي في جميع المتغيرات المهارية.
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 مناقشة النتائج:
 البعدي للمجموعة التجريبية:مناقشة داللة الفروق بين القياس القبلي والقياس 

 مناقشة المتغير النفسي قيد البحث:

القبلي  ( وجود فروق دالة إحصائيا بين كل من درجات القياس08يتضح من جدول )
ي، ولصالح القياس البعد المتغير النفسي قيد البحثلمجموعة البحث التجريبية في  يوالقياس البعد

 .(022530التي بلغت نسبة التحسن فيه )و 
 مناقشة المتغيرات المهارية قيد البحث:

 مناقشة التمرير واالستقبال:

 ( وجود فروق دالة إحصائيا بين كل من درجات القياس03يتضح من جدول )
ي، لمجموعة البحث التجريبية في التمرير واالستقبال ولصالح القياس البعد يوالقياس البعدالقبلي 

أسلوب التعلم التعاوني رجع ذلك إلى أن استخدام وي(، 552087التي بلغت نسبة التحسن فيه )و 
العملية التعليمية ساعد على خلق بيئة تعليمية نشطة وفعالة، أصبح فيها المتعلم مشاركًا في 

 لديه الرغبة والدافعية والتحدي لتعلم المهارات الحركية مهما بلغت صعوبتها. إيجابياً 
 مناقشة تنطيط الكرة:

 فروق دالة إحصائيا بين كل من درجات القياس ( وجود03يتضح من جدول )
والتي بلغت  لمجموعة البحث التجريبية في تنطيط الكرة ولصالح القياس البعدي،ي البعدو القبلي 

تقديم خبرات حية  ساعد على يجع ذلك إلى أن الحاسب اآللوير (، 333388نسبة التحسن فيه )
واإلدراك للمهارات  وساعدت المتعلم على سرعة الفهموقوية التأثير، أدت إلى زيادة بقاء أثر التعلم 

 تعلمه وتأدية ما يشاهده. الحركية المراد تعلمها، وكانت من أهم عوامل التحفيز للمتعلم في محاولة
 مناقشة التصويب من الثبات:

 ( وجود فروق دالة إحصائيا بين كل من درجات القياس03يتضح من جدول )
البعدي، والتي  حث التجريبية في التصويب من الثبات ولصالح القياسلمجموعة الب والبعديالقبلي 

ساعد أسلوب التعلم التعاوني ذلك إلى أن استخدام  ويرجع (،622613بلغت نسبة التحسن فيه )
 .لمهارة الحركيةل المتعلمين على الفهم الجيد والصحيح لألداء المهاري، واستيعاب المتعلمين

من ان التعلم التعاوني ادي الي  م(6006دمحم الضهراوي )وهذا يتفق مع ما توصل اليه 
عالقة إيجابية جيدة بين المتعلمين والوصول الي مستويات عليا من التحصيل عند المتعلمين ذوي 
القدرات المنخفضة مهاريا وأكاديميا، وكذلك مدي التأثير اإليجابي الستخدام التعلم التعاوني في 

 (3علم مهارات كرة اليد. )ت



   

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

 

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

 

 مناقشة داللة الفروق بين القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة الضابطة:
 مناقشة المتغير النفسي قيد البحث:

القبلي ين ( وجود فروق دالة إحصائيا بين كل من درجات القياس0٤يتضح من جدول )
والتي بلغت  ولصالح القياس البعدي، المتغير النفسي قيد البحثللمجموعة الضابطة في  البعديو 

 فيه. نسبة التحسن 
(٤2٤01) 

 مناقشة المتغيرات المهارية قيد البحث:
 مناقشة التمرير واالستقبال:

القبلي ين ( وجود فروق دالة إحصائيا بين كل من درجات القياس05يتضح من جدول )
والتي بلغت نسبة  للمجموعة الضابطة في التمرير واالستقبال ولصالح القياس البعدي، البعديو 

على المجموعة  رجع ذلك إلى تأثير البرنامج التعليمي المطبقوي(، 832582التحسن فيه )
مكثف  تكرار المهارات المتعلمة بشكل إلىوالذي أدي  التقليديسلوب األالضابطة باستخدام 

المهارية  قبل المعلم، مما أدي إلي تحسين مستوي الطالب في المتطلبات وتصحيح األخطاء من
  قيد البحث.

 مناقشة تنطيط الكرة:

القبلي ين ( وجود فروق دالة إحصائيا بين كل من درجات القياس05يتضح من جدول )
نسبة التحسن  للمجموعة الضابطة في تنطيط الكرة ولصالح القياس البعدي، والتي بلغت البعديو 

المجموعة الضابطة  ذلك إلى تأثير البرنامج التعليمي المطبق على رجعوي(، 052076فيه )
من خالل التعرف  أن عملية تعلم المهارات وزيادة مستوى األداء تتم التقليديسلوب األباستخدام 

  على المهارة أوال ثم الممارسة والتدريب عليها.
 مناقشة التصويب من الثبات:

القبلي ين ( وجود فروق دالة إحصائية بين كل من درجات القياس05) يتضح من جدول
والتي بلغت نسبة  للمجموعة الضابطة في التصويب من الثبات ولصالح القياس البعدي، البعديو 

التغذية الرجعية التصحيحية  جع ذلك إلى أن المعلم يوجه معلوماتوير (، 822867التحسن فيه )
 للمجموعة ككل. س، تعليقا على أهم األخطاء الشائعةللتالميذ من وقت آلخر أثناء الدر 

 ميرفت زكية إبراهيم كامل، نوال إبراهيم شلتوت،ويتفق ذلك مع ما أشار إليه كل من 
 يؤدي إلى زيادة مستوى الفرد التقليديسلوب األأن التدريس باستخدام  (م۲۰۰۰)على خفاجة 

 .(21: 8المباشر للمعلومات أثناء عملية التعلم. )نتيجة للممارسة واألداء المتكرر، واالسترجاع 
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 االستنتاجات:

هناك تأثير إيجابي للبرنامج التعليمي المقترح على تعلم بعض المهارات األساسية لكرة  .0
 اليد لدي طالب الحلقة الثانية من التعليم األساسي.

 .البحثاستخدام االسلوب التعاوني يسهم في تحسين مستوي المهارات األساسية قيد  .8
ستخدام أسلوب التعاوني في التدريس يسهم في تحسين مستوي الثقة بالنفس للمرحلة ا .3

 العمرية قيد البحث.
 التوصيات:

البحث قيد إمكانية استخدام البرنامج التعليمي المقترح لتدريس المهارات األساسية لكرة اليد  .٤
 لتالميذ المرحلة اإلعدادية.

في تعليم المهارات األساسية في كرة اليد  التعلم التعاونيألسلوب ضرورة استخدام المعلم  .5
 التقليدية. ةقيطر الخاصة ومهارات باقي األلعاب الجماعية األخرى عامة بجانب 

استخدام أسلوب التعلم التعاوني في تعليم كرة اليد لما له من فاعلية إيجابية على مستوي  .6
 يم والتعلم.األداء في المهارات األساسية وتحسين عملية التعل

 المراجع:

استخدام المجمعات التعليمية والمراجعة الذاتية في تعليم مهارات  حــــــــامد مصطفى بـلبــــــــاس:. 1
 م.8116كرة اليد وأثرهما في نواتج التعلم، رسالة دكتوراه، كلية التربية الرياضية، جامعة الموصل، 

ميـــــــــــــرفت علي ، نـــــــوال إبــــراهيـــــم شلتــــــــــــــوت، كــــــــــاملزكيــــــــــــة ابــــراهيــــــــم . 6
، الجزء الثاني، مكتبة االشعاع الفنية، 0، ط"التربية الرياضية طرق التدريس في"خــــــفاجـــــــــــة: 
 م.8118اإلسكندرية، 

، القاهرة، مصر، 0التخطيط الحديث في كرة القدم، ط الوقــــــــاد:محمــــــــــــــد رضــــــــــــــا  .5
 م.8113

تأثير استخدام أسلوبي التعلم التعاوني واالوامر على اداء  محمـــــــــــــد محمــــــــــد الشحـــات:. 4
بعض مهارات اللعب بالوجه المعكوس للمضرب في رياضة الهوكي، المجلة العلمية للتربية 

 م.8118الرياضية، كلية التربية الرياضية بنين، جامعة حلوان، 
3. Miller, R. S.: on the nature of embarranss- ability, shyness, social 
Evaluation and social skill, Journal of personality vol. (63), p.p 306-
33230225.  
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 ملخص البحث باللغة العربية
 في لالشتراك األزهرية بالمعاهد الرياضية التربية مدرسات تواجه التي المعوقات

 المرشدات فريق
 عرفات الغريب الغريب صفاء/ ة الباحث                                       

 
 األزهريا  بالمعاهاد الرياضاي  التربيا  مدرساات تواجه التي المعوقات على التعرفهدف البحث إلى ي

 لهاااادف لمالئمتااااه المسااااحي باألساااالو  الوصاااا ي الماااا ه  الباحثاااا  إساااات دمت .المرشاااادات فرياااا  فااااي لالشااااترا 
 األزهرياا  بالمعاهااد الرياضااي  التربياا  مدرسااات ماا  البحااث مجتماا  يكااو   الميدا ياا  الدراساا  إلجاارا  البحااث وتسااات ت
 حياث, الغربيا  بمحافظا  األزهار   باالتعلي  مدرسا ( 031) الم تل ا  األزهري  بالمعاهد المرشدات فري  م  العامالت
( 031) بعااادد األزهريااا  بالمعاهاااد الرياضاااي  التربيااا  مدرساااات مااا  العمديااا  بالطريقااا  البحاااث عي ااا  الباحثااا  ا تاااارت
  اار  وما  البحاث لمجتما  ممثلاي  مدرسا ( 52) وعادد األساساي , لدراسا  ما ه  مدرسا ( 01) ا تيار وت  مدرس ,
جرا  ا ستبيا  استمارة تق ي  بغرض وذل  األساسي  البحث عي        .البحث قيد ا ستطالعي  الدراس  وا 

 : يلي ما التوصيات وكا ت:      
  ضرورة تحديث األهداف العام  ل ري  المرشدات في المعاهد األزهري  إلكسا  التلميذات

 الزيارات. الحركي  وت  يذ الرحالت ولتبادل المهارات
   ضرورة تحديث األهداف ال اص  ل ري  المرشدات في المعاهد األزهري  إلكسا

 الموارد الطبيعي  وكي يه المحافظ  عليها.الصحي  والمعارف حول  التلميذات الثقاف 
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 في لالشتراك األزهرية بالمعاهد الرياضية التربية مدرسات تواجه التي المعوقات
 المرشدات فريق

 عرفات الغريب الغريب صفاء/ ة الباحث                                       
 

 مقدمة البحث:
حرك  الكشاف  والمرشدات دا ل حياة الشبا  قديمًا وحديثًا في معظ  الدول واألم   تتغلغل       

والشعو  بالرغ  م  ا تالف ثقافاته , لكو ها تلع  دورًا مهما في حياته  بشكل مباشر وغير 
مباشر. لهذا يق  على الجمي  و اص  القيادات الشبابي  مستوليات جسا  تتعدى إقام  الم يمات 

 (21: 3)األ شط  المصاحب  لها وتحقي  هوايات الشبا  ورغباته .الكش ي  و 
 تعمل المرشدات لل تيات واإلرشادي  الحرك  األ شط  أ  إلى (4002) ضحيك دمحم ويذكر       

 للوط  وا  تما  الو   أعضائها   وس في وتزرع الوط ي , المستولي  ت مي  على األول المقا  في
 والمعتقدات والقوا ي  األساسي  بالمبادئ أعضائها بتعريف وتهت  للدول , السياسي بالواق  والوعي

 (13: 01. )أفكاره  ا تيار على يساعده  بما
 أ  في يتضح الكش ي  للحرك  التربو   الدور أ  إلى (4002) سليمان كمال ويشير        

 كي صحيحاً  تدريباً  وتدربه  للحياة, سليماً  إعدادا ال تيات تعد تربوي  وسيل  اإلرشادي  الحرك 
 التعرف على ترتكز وأصولها صالح, مواط   ل  إلى تهدف ف لس تها مستقبله  تبعات يتحمل 
 اتصا ً  المحلي  بالبيئ  تتصل وبرامجها فيه, ت تشر الذ  ال اهض المتوث  المجتم  مقومات على
مكا اته  وقدراته  والشبابات ال تيات  مو مراحل تتب  و ططها وثيقًا,  وأساليبها والبد ي , ال كري  وا 
 م  فبالرغ  أ رى, ترويحي  حرك  أ  ع  الكش ي  الحرك  وتتميز وميوله , رغباته  م  تتمشى
. ذاتها حد في غاي  ليست ولك ها لغاي  للوصول وسيل  تعد   أ ها إ  الكش ي  في الترويح أهمي 

(01 :53) 
 مشكلة البحث وأهميته : 

وترى الباحث  أ  حرك  اإلرشاد هي ركيزة العمل لتطوير حياة ال تاة لالعتماد على   سها        
ومواجه  متطلباتها في الحياة وم   اللها تكتس  المرشدة مهارات مت وع  تحق  ذاتها وتطور 

إلى أ  الهدف م  تربي   (4002جمال الدين الشافعي )ثقتها في   سها,  وفي هذا الصدد يذكر 
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تربي  إرشادي  وكش ي  يساعد في ا صرافه ع  المشاغل الذاتي , ولذا يهيئ ال رد  كتسا  ال رد 
        (021: 0ال برات العملي  في كل أعماله اليومي  وكل ما يتعل  بمبادئه العام . )

وم   الل إطالع الباحث  على الدراسات والمراج  العلمي  التي ت اولت تقوي  الحرك        
( حيث قاما 02)(0990دمحم سعد زغلول وعلية خير هللا )وا رشادي  كدراس  كاًل م  الكش ي  

( حيث قا  بتقوي   شاط 50)(4002، وسام العويسى ) بتقوي  حرك  المرشدات بالحلق  الثا ي 
( قا  بتقويمي 01)(4002محمود حسين )حرك  المرشدات ببعض المدارس اإلعدادي  والثا وي , 

( قامت بدراس  واق  01)(4002نبال عبد هللا )م اه  المعسكرات الكش ي  للكشاف المتقد , 
( قامت بدراس  الك ايات 1)(4002أماني الصفتى )ت ظي  العمل الكش ي في المدارس الثا وي , 

ي تواجه األدائي  لدى قيادات حركتي الكشاف  والمرشدات". وكذل  التي ت اولت المعوقات الت
مدرسات التربي  الرياضي  وكذل  معوقات الحرك  الكش ي  وأيضا المرشدات كدراس  كاًل م  

وعلى الرغ  م  أهمي  التربي   (0)(4002أحمد أبو الخير )(, 1)(4002شيماء حسن)
ا رشادي  ودور المجتمعات في ت عيلها في المتسسات التعليمي  م  أجل ال هوض بال رد و ب ا  

المتكامل , إ  أ  بعض الدراسات المحلي  واإلقليمي  قد أشارت إلى وجود معوقات ش صيته 
محمود وجوا   قصور في ممارس  األ شط  الكش ي  واأل شط  الالص ي ,, كما أشارت دراس  

إلى تد ي ال عاليات والمشاركات لل رق الكش ي  واقتصار  شاطاتها دا ل  (00)(4009الربيعي )
اإلمكا يات المادي  الالزم  وقل  ال برات لدى قادة ال رق للعمل  ار  المدرس .  المدارس بسب  قل 

وتعزو الباحث   تيج  البحث الحالي  إلى  وف أوليا  األمور م  مشارك  ب اته  في األ شط  
ا رشادي   ار  المدرس   شيً  لتعرضه  لألذى, كما قد يرج  ذل  الى الضائق  المالي  التي 

اإلدارات المدرسي  والتي تحول دو  ممارس  فاعليات ا  شط  ا رشادي  والكش ي . تعا ي م ها 
 إضاف  إلى عد  دراس  إدارات بعض المدارس ومعلميها باأل شط  ا رشادي  أو الكش ي .

 هدف البحث:
 لالشترا  األزهري  بالمعاهد الرياضي  التربي  مدرسات تواجه التي المعوقات على التعرف       

 – توجيه – أسالي  - تقوي  – إمكا يات – محتوى  – أهداف: ) الل م  المرشدات فري  في
 .(المعهد إدارة

 البحث: تساؤالت
 .األزهري ؟ المعاهد في المرشدات فرق  بأهداف المرتبط  المعوقات هي ما .0
 .األزهري ؟ المعاهد في المرشدات فرق  بمحتوى  المرتبط  المعوقات هي ما .5
 .األزهري ؟ المعاهد في المرشدات ل رق  الالزم  باإلمكا يات المرتبط  المعوقات هي ما .3
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 .األزهري ؟ المعاهد في المرشدات فرق  بتقوي  المرتبط  المعوقات هي ما .1
 .األزهري ؟ المعاهد في المرشدات فرق  بأسالي  المرتبط  المعوقات هي ما .2
 .األزهري ؟ المعاهد في المرشدات فرق  بتوجيه المرتبط  المعوقات هي ما .1
 .األزهري ؟ المعاهد في المرشدات فرق  المعهد بإدارة المرتبط  المعوقات هي ما .0

 البحث:مصطلحات 
 :االرشادية الحركة
هي حرك  عالمي  تربوي  تطوعي    د ل لها بالسياس  يشتر  فيها الجمي  دو  ت رق  وفقا        

 (1: 00وعقيلته. )لمبادئ وأسس مت وع  ت  وضعها م   الل متسس الحرك  
 : المرشدات مرحلة
هي مرحل  تمتاز بالحيوي  والمغامرة يمارس فيها أعضا  الحرك  الم اهي  والقي  والتقاليد       

  02إلى  05الكش ي  للمرشدات وم   الل المغامرة المثيرة والجذاب  ويتراوح أعماره  ما بي  
 (1: 1ويتمثل شعار المرشدات )كو ي مستعدة( تل  المرحل . )

 :العربية الدراسات المرجعية
 لدى الرياض  ممارس  تقوي بع وا   (2)(4009) دمحم متولى جيهاندراس  قا  بها  -

دور ممارس  التعرف على , وهدفت هذه الدراس   الغربي  بم طقه األزهري  المعاهد طالبات
دور ممارس  ي  بم طق  الغربي  على الم افس  , الرياض  لدى طالبات المعاهد األزهر 

دور ممارس  م طق  الغربي  على الصح  العام  , المعاهد األزهري  بالرياض  لدى طالبات 
, إست د  الباحث  الرياض  لدى طالبات المعاهد األزهري  بم طق  الغربي  على الترويح

المعاهد األزهري  بم طق  الغربي  متمثاًل م   فرداً ( 550), علي  الوص ىالم ه  
المرحل  اإلعدادي  بالمعاهد األزهري   )موجهات ومدرسات التربي  الرياضي  وطالبات

 الم افس  على تساه  الرياض  ممارس  أ وم  اه   تائ  هذه الدراس    ,بم طق  الغربي (
 اكتسا ,  والتعاو   ال ظا  روح اكتسا ,  والعصبي العضلي التواف  ت مي ,  والت وق 
 تساه ,  األفراد بي  والكراهي  والتعص  الع ف  بذ,  بإ الص العمل تمك  التي اللياق 
 . القوي  ال ل   شر في

الترويح ال ارجي يزيد م  الثق  بع وا   Kovach (4009)(42)كوفاتش  بها قا  دراس  -
التعرف على تأثير الم يمات الكش ي  على , وهدفت الدراس  بال  س لدى السيدات 

المشاركات على مجموع  م  ال تيات , إست د  الباحث الم ه  الوص ى ,  المرشدات
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التوقعات ا جتماعي  ,  وم  اه   تائ  هذه الدراس    5102بأحد الم يمات الكش ي  عا  
سو  التصوير في وسائل اإلعال   –الوعى بالذات  –ا   اض صورة الجس   –والسلوكي  

 قص األ شط  الموجه  لل تيات في هذا السياق. أظهرت ال تائ  كذل  أ  الم يمات  –
الكش ي  للمرشدات تساعد المشاركات على تجاوز تل  العقبات بصورة كبيرة حيث أدت 

إلى رف  مستويات تقدير الذات والثق  بال  س وا عتقاد في القدرة على القيادة مشاركته  
 .بصورة ملحوظ  

ب ا  فعاليات  ارجي   بع وا  McGrath (4009)(42)ماجراث  بها قا  دراس  -
 وهدفت,  للتشييد بولي كال للمرشدات في الو يات المتحدة بالشراك  م  سيدات شرك  

بر ام  لمجموع  م  ال عاليات ال ارجي  بالشراك  بي   وض  على التعرف الدراس 
جمعيات المرشدات األمريكي  وشركات التشييد في القطاع ال اص والتحق  م  فعالي  تل  

 الم ه  الباحث إست د  ,ال عاليات في تعريف ال تيات بدوره  المجتمعي كمرشدات
 يات المتحدة األمريكي مجموع  م  فتيات م ضمات جمعيات المرشدات بالو ,  الوص ى

عد  اقت اع ال تيات بأهمي  اكتسا   –ضعف الثق  بال  س  الدراس  هذه  تائ  اه  وم ,  
التباس الدور بي  الشا  وال تاة. أدى البر ام  المقترح إلى تحسي   –ال برة الذاتي  

األدوار بي   مستويات الثق  بال  س ومهارات القيادة بي  ال تيات إلى جا   إزال  اللبس في
 .الشا  وال تاة وتدعي  أهمي  ال برات المكتسب  ذاتيًا في ب ا  مهارات القيادة

 ممارس  معوقاتدراس  بع وا   (40)(4009) عصر عبدهللا سويلم هند بها دراس  قا  -
,  القليوبي  بم طق  األزهري  بالمعاهد اإلعدادي  المرحل  فتيات لد  الرياضي ال شاط

على أه  معوقات ممارس  ال شاط الرياضي  لد  طالبات التعرف هدفت هذه الدراس  الي 
ست د  الباحث الم ه  ,  مرحل  اإلعدادي  بالمعاهد األزهري  بمحافظ  القليوبي   الوص ىوا 

( معهدًا أزهريًا 21( إدارات تعليمي , وتضم  هذه اإلدارات )0) طالب  (1211), على 
: باإلمكا ات مرتبط  معوقات, كا ت م  أه   تائ  هذه الدراس   اإلعدادي  فتياتللمرحل  

 , وعد  قل  األدوات الرياضي , معهد بكل مت صص  رياضي  تربي  معلم  وجود عد 
 بي  التوفي  على القدرة عد :الدراس  ب ظا  ترتبط معوقاتم اسبتها لعدد الطالبات, 

 المت وقات للطالبات الدرجات بعض إضاف  عد ,  الرياضي ال شاط وممارس  الدراس 
 يت  حيث الرياضي  التربي  حصص عدد قل : الدراس  ب ظا   اص  معوقات رياضياً 
  جاح مادة الرياضي  التربي  مادة اعتبار عد ,  األسبوع في واحدة حص  على الحصول
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 ال  سي بالجا   ترتبط معوقات,  العا   هاي  امتحا ات في أهمي  لها فليس ورسو 
 األ شط  ممارس  عد ,  موجه م  بد ً  رياضي  تربي  موجه  حضور عد :والدي ي
 تربي  موجه  وجود عد :اإلداري  باإلجرا ات ترتبط معوقات مغلق  بأماك  الرياضي 
 معوقات تعليمي  إدارة بأ  رياضي  تربي  موجه  وجود عد ,  القليوبي  بم طق  رياضي 
 درجات وجود عد ,  رياضياً  المتوفق  للطالب  رياضي حافز وجود عد :باألسرة ترتبط
 . الرياضي  التربي  لمادة

دراس  تحليلي  دراس  بع وا   (9)(4002شيماء ماهر دمحم حسن)دراس  قا  بها  -
 للمشكالت التي تواجه اإلتحاد العا  وجمعيات الكشاف  والمرشدات بجمهوري  مصر العربي 

تحليل المشكالت التي تواجه اإلتحاد العا  للكشاف  والمرشدات , هدفت هذه الدراس  الي 
( 01)على الوص ى الم ه   , واست د  الباحث وجمعياته بجمهوري  مصر العربي 

 الكثير وجود , المالي   اص  و اللوائح تحديث عد , وكا ت م  أه   تائجها  مرشدات
ت تقد الجمعيات ,  ال  ي العمل تعوق  التي اإلدارة بمجلس والمالي  اإلداري  المعوقات م 

 اإلقليمي  الت سي  فيما بي ها وكذل  الجمعيات المركزي  األربع .
أه  معوقات دراس  بع وا   (44()4002) الحفيظ عبد الرازق  عبد وليد دراس  قا  بها -

التربي  الرياضي  بالمعاهد ا زهري  بشمال  يتطبي  م اه  التربي  الرياضي  لدى معلم
على أه  معوقات تطبي  م ها  التربي  الرياضي  , هدفت هذه الدراس  الي التعرف  سي ا 

التربي   معلميالعريش التعليمي  ا زهري  م  وجه   ظر  إلدارةمعاهد ا زهري  التابع  لبا
التربي   معلميحول دو  قيا  ت والتيالرياضي , واقترح بعض الحلول الم اسب  لها, 

ست د  الباحث  على أكمل وجه المه  زهري  بأدا  متطلبات الرياضي  بالمعاهد األ , وا 
, وكا ت  األزهري  بالمعاهد الرياضي  التربي  معلمات م ( 51الم ه  الوص ى , على )

 العديد تواجه ا زهري  بالمعاهد الرياضي  التربي  م اه  تطبي  أ  وجدم  أه   تائجها 
 هو الرياضي  التربي  لماده تطبيقه يت  الذى وا  والمشكالت والصعوبات المعوقات م 
 الحالي البحث يحاول عدة ألسبا  المقرر الرياضي  التربي  م ها  ع  يكو   ما ابعد

 .الرياضي  التربي  م اه  تطبي  تعوق  الت  المعوقات لهذه حلول تقدي  م  عليها الوقوف
 اإلمكا ات تقوي دراس  بع وا  ( 04()4002)على دمحم دمحم إبراهيم ناجى قا  بهادراس   -

, هدفت هذه بالقليوبي  األزهري  المركزي  باإلدارة الرياضي ال شاط إلدارة والبشري  المادي 
باإلدارة  الرياضي ال شاط تقوي  اإلمكا ات المادي  والبشري  إلدارةالدراس  الي التعرف 

ست د  الباحث الم ه  الوص ى , على  بالقليوبي  تطوير الس و   األزهري  المركزي  , وا 
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صالحي  , وكا ت م  أه   تائجها  ( موجه2( مدرس, وعدد )22( قسمت كالتالي )01)
 مقياس لتقوي  ال شاط الرياضي بالمعاهد األزهري  لتحديد جوا   الضعف في اإلمكا ات

بالقليوبي  وسبل التركيز  األزهري  باإلدارة المركزي  اضيالري ال شاط إلدارة والبشري  المادي 
 . عليها

 :منهج البحث 
 البحاااث وتساااات ت لهااادف لمالئمتاااه المساااحي باألسااالو  الوصااا ي المااا ه  الباحثااا إسااات دمت        
 . الميدا ي  الدراس  إلجرا 
 البحث : وعينة مجتمع
فري   م  العامالتمدرسات التربي  الرياضي  بالمعاهد األزهري  م  مجتم  البحث  كو  ي       

بمحافظ  الغربي , حيث مدرس  بالتعلي  األزهر   (031الم تل   )بالمعاهد األزهري   المرشدات
مدرسات التربي  الرياضي  بالمعاهد األزهري  م   العمدي عي   البحث بالطريق    الباحث تا تار 

( مدرس  52( مدرس  م ه  لدراس  األساسي , وعدد )01( مدرس , وت  ا تيار )031بعدد )
ممثلي  لمجتم  البحث وم   ار  عي   البحث األساسي  وذل  بغرض تق ي  استمارة ا ستبيا  

جرا  الدراس  ا ستطالعي    .( يوضح ذل 0)قيد البحث , وجدول وا 
 (0جدول )

 توصيف مجتمع وعينة البحث

 البيا 
إجمالي 
 المجتم 

 المستبعدي 
العي   

 ا ستطالعي 
العي   
 األساسي 

 53 - 01 33 عدد إدارة ط طا
 00 01 2 51 عدد إدارة المحل 
 3 2 0 1 عدد إدارة سم ود
 0 5 5 00 عدد إدارة قطور
 1 5 0 1 عدد إدارة بسيو  

 1 5 1 05 عدد إدارة ك ر الزيات
 1 5 1 05 عدد إدارة زفتى
 1 5 1 01 عدد إدارة الس ط 
 01 52 32 031 عدد اإلجمالي
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 ٪21 ٪01 %50 ٪011 ٪ ال سب 
 أدوات ووسائل جمع البيانات:

 .البحثمراجع  المراج  والدراسات العلمي  المرتبط  بموضوع  -0
 المالحظ , المقابل , الميدا ي  حيث تعمل الباحث  بالتعلي  ا زهر . -5
 التدريبي (.تحليل الوثائ  )البرام   -3
استبيا  المعوقات التي تواجه مدرسات التربي  الرياضاي  بالمعاهاد األزهريا  لالشاترا  فاي فريا   -1

 المرشدات, وبجا   األدوات السابق  اتبعت الباحث  ال طوات التالي  في ب ائه:
بمراجعاااا  ا سااااتبيا ات بالدراسااااات العلمياااا  التااااي ت اولاااات المعوقااااات التااااي تواجااااه   قاماااات الباحثاااا  -

والجوال  وذل  لتوصل إلاى المحااور والعباارات المعبارة  مدرسات التربي  الرياضي  وفرق المرشدات
 مااااهر دمحم حسااان (، شااايماء2()4009جيهاااان متاااولى دمحم )كدراسااا  عااا  هااادف البحاااث 

 Kovach(، كوفاااااااتش 0()4002الخياااااار)غناااااايم علااااااى أبااااااو  (، أحمااااااد9()4002)
(4009()42). 
وضاا  بعااض المحاااور الرئيسااي  التااي تساااه  فااي التعاارف المعوقااات التااي تواجااه مدرسااات التربياا   -

( محااااور فاااي صاااورتها 0الرياضاااي  بالمعاهاااد األزهريااا  لالشاااترا  فاااي فريااا  المرشااادات وعاااددها )
 (3( لعرضها على ال برا . مرف  )5المبدئي . مرف  )

 (1( محاور. مرف  )0الصورة ال هائي  للمحاور حيث توصلت الباحث  الى ) تحديد -
صااياغ  بعااض العبااارات المقترحاا  للمحاااور وعرضااها علااى المشاارفي  بحيااث تت اساا  ماا  م هااو   -

كاااال محااااور للوصااااول إلااااى الصااااورة المبدئياااا  لالسااااتبيا  المقتاااارح لدراساااا  المعوقااااات التااااي تواجااااه 
 (1األزهري  لالشترا  في فري  المرشدات. مرف  ) مدرسات التربي  الرياضي  بالمعاهد

عاارض كاال ماا  المحاااور والعبااارات المقترحاا  علااى السااادة المحكمااي  ماا  أعضااا  هيئاا  التاادريس  -
 (5بالجامعات المصري  المهتمي  بمجال فرق المرشدات والجوال . مرف  )

 إجرا  حذف العبارات ب ا  على استطالع رأى م  المحكمي .  -
 (2لصورة ال هائي  لالستبيا . مرف  )التوصل الى ا -

 المعامالت العلمية لالستبيان:
 أواًل: حساب معامل الصدق:

قاماااات الباحثاااا  بحسااااا  معاماااال صاااادق ا سااااتبيا  عاااا  طرياااا  حسااااا  كاااااًل ماااا  صاااادق 
 المحكمي  وصدق ا تساق الدا لي لمحاور عبارات ا ستبيا  قيد البحث.
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 (4جدول )
واألهمية النسبية آلراء السادة الخبراء حول محاور استمارة استبيان المعوقات التكرار والنسبة المئوية 

                  التي تواجه مدرسات التربية الرياضية بالمعاهد األزهرية لالشتراك في نشاط المرشدات
 9ن=

 ٪ ك ٪ ك األهمية النسبية الوزن النسبي ال أوافق أوافق المحاور 
 011011 1 1011 1 011011 1 المحور األول 0
 011011 1 1011 1 011011 1 المحور الثاني 5
 11011 1 00000 0 11011 1 المحور الثالث 3
 011011 1 1011 1 011011 1 المحور الرابع 1
 11011 1 00000 0 11011 1 المحور الخامس 2
 011011 1 1011 1 011011 1 المحور السادس 1
 011011 1 1011 1 011011 1 المحور السابع 0

( التكاارار وال سااب  المئوياا  والااوز  ال ساابي واألهمياا  ال ساابي  خرا  السااادة ال باارا  3يوضااح جاادول )
حول محاور استمارة استبيا  المعوقات التاي تواجاه مدرساات التربيا  الرياضاي  بالمعاهاد األزهريا  لالشاترا  

٪(, وقاد ارتضات الباحثا  بالمحااور 011011 -٪ 11011)في  شاط المرشدات وقد تراوحت اخرا  ما باي  
 ٪ فاكثر.11011التي حصلت على أهمي   سبي  قدرها 

 (2جدول )
النسبة المئوية آلراء السادة الخبراء حول عبارات استمارة استبيان المعوقات التي تواجه مدرسات 

 9ن=                          المرشداتالتربية الرياضية بالمعاهد األزهرية لالشتراك في نشاط 

المحور  المحور األول
 الثاني

المحور 
المحور  المحور الرابع الثالث

 الخامس
المحور 
 المحور السابع السادس

نسبة  م
 م الموافقة٪

 نسبة 
 م الموافقة٪

 نسبة 
 م الموافقة٪

نسبة 
 م الموافقة٪

 نسبة 
 م الموافقة٪

نسبة 
 م الموافقة٪

نسبة 
 الموافقة٪

 األهداف 
 العامة للفرق 

 معايير 
اختيار 
 المحتوى 

 اإلمكانيات 
 البشرية

 أساليب 
 التقويم

 ينفذ 
النشاط من 

 خالل
000 011011 033 11011 

0 011011 51 011011 21 011011 05 22021 12 55055 001 011011 031 011011 
5 11011 31 011011 20 11011 03 00001 11 11010 001 011011 032 11011 
3 11011 30 011011 25 11011 01 11011 10 011011 051 11011 031 011011 
1 011011 35 11011 23 011011 02 011011 11 00001 050 011011 030 011011 
اإلمكانيات  11011 33 011011 2

 11011 031 011011 055 011011 11 11011 01 المادية

مجاالت  011011 1
 011011 031 011011 053 011011 011 33033 00 011011 21 المحتوى 

0 11011 31 011011 22 011011 01 00001 010 11011 051 11011 011 011011 
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طرق التقويم  00001 21 11011 32 011011 1
 011011 010 11011 052 011011 015 المناسبة

1 11011 31 011011 20 011011 01 011011 013 11011 051 011011 015 00001 
01 011011 30 00001 21 11011 11 011011 011 11011 050 00001 013 011011 
00 00001 31 11011 21 011011 10 00001 012 011011 051 011011 011 11011 
05 011011 31 011011 11 011011 15 11011 011 00001 051 011011 012 011011 
 الخبرات 00001 03

   11011 031 011011 010 011011 13 011011 10 الكشفية
   011011 030 011011 011 أنواع التقويم 11011 15 11011 11 011011 01
 مجاالت  011011 11 11011 13 011011 10 22021 02

   011011 035 تعليم الفرق 
 األهداف 
الخاصة 
 للفرق 

15 11011 11 011011 12 011011 011 11011     

01 33033 13 011011 12 011011 11 11011 001 011011     
جوانب تقويم  اإلمكانات المالية 11011 11 011011 00

     00001 000 الفرق 
01 011011 12 011011 11 011011 10 011011 005 011011     
01 11011 11 011011 10 55055 11 11011 003 22021     
51 011011 10 011011 11 11011 11 11011 001 011011     
50 11011 11 00001 11 011011 11 11011 002 011011     
55 011011 11 011011 01 11011 10 011011 001 11011     
53 011011   00 011011 15 22021       
51 011011     13 011011       
52 11011     11 011011       
51 011011             
50 11011             
51 22021             

( ال سااب  المئوياا  خرا  السااادة ال باارا  حااول عبااارات اسااتمارة اسااتبيا  المعوقااات 3يوضااح جاادول )
التاااي تواجاااه مدرساااات التربيااا  الرياضاااي  بالمعاهاااد األزهريااا  لالشاااترا  فاااي  شااااط المرشااادات ويتضاااح تاااراوح 

٪( وقد ارتضت الباحث  بالعباارات التاي حصالت علاى 011011-٪55055ال سب  المئوي  للعبارات ما بي  )
٪ فاااكثر, ممااا يوضااح أ ااه تاا  حااذف وتعااديل صااياغ  بعااض العبااارات وهااذا مااا 00001همياا   ساابي  قاادرها أ 

 (.1يتضح م  جدول )
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 (2جدول )
العدد المبدئي والنهائي وأرقام العبارات المستبعدة والمعدلة الستمارة استبيان المعوقات التي تواجه 

 مدرسات التربية الرياضية بالمعاهد األزهرية 
 لالشتراك في نشاط المرشدات

 المحاور م
 العدد 
 المبدئي
 للعبارات

 عدد 
 العبارات
 المستبعدة

 أرقام 
العبارات 
 المستبعدة

 عدد 
 العبارات 
 المعدلة

 أرقام 
 العبارات المعدلة

 العدد 
النهائي 
 للعبارات

, 50, 01, 02, 3 2 51 المحور األول 0
51 0 03 53 

, 33, 35, 30, 31, 51 1 - - 50 المحور الثا ي 5
31 50 

 51 02, 03 5 11, 10 5 55 المحور الثالث 3
 51 - - 15, 00, 05 3 53 المحور الراب  1
المحور  2

, 010, 11, 12 1 55 ال امس
003 - - 01 

المحور  1
 03 - - 050, 000, 002 3 01 السادس

 03 - - - - 03 المحور الساب  0
 051 1 1 00 00 012 اإلجمالي 

( العادد المبادئي وال هاائي وأرقاا  العباارات المساتبعدة  ساتمارة اساتبيا  المعوقاات 1يوضح جادول )
التاااي تواجاااه مدرساااات التربيااا  الرياضاااي  بالمعاهاااد األزهريااا  لالشاااترا  فاااي  شااااط المرشااادات ويتضاااح ات ااااق 

( عبااارة ماا  051) ( عبااارة ليصاابح العاادد ال هااائي لعبااارات ا سااتبيا 00السااادة ال باارا  علااى حااذف عاادد )
 (.2( عبارات. وهذا ما يوضحه جدول )1( بعد تعديل صياغ  عدد )012إجمالي )

 (2جدول )
 العبارات المستبعدة من قبل الخبراء

 العبارة المحذوفة رقم العبارة
 المحور األول: اإلشكاليات الخاصة بالتخطيط التي تواجه البعثات الرياضية المصرية في البطوالت الدولية

 األهداف العامة لفرق المرشدات: -0
 تكو  صداقات م  بعض المرشدات في م تلف المعاهد. 3
 تتضم  فرق المرشدات على األسواق ال يري . 02

 األهداف الخاصة لفرق المرشدات: -4
 ت ظي  ال تيات وا عداده  01
 تكس  تقاليد المرشدات. 50
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 والتطوع.تكس  التعرف بجمعيات  دم  المجتم   51
 المحور الثالث: المعوقات المرتبطة باإلمكانيات الالزمة لفرق المرشدات في المعاهد األزهرية 

 اإلمكا ات المالي  )مصادر تمويل مالي  ل رق المرشدات(: -3
 جمعي  المرشدات 10
 ميزا ي   اص  ل رق المرشدات. 11

 المرشدات في المعاهد األزهرية:المحور الرابع: المعوقات المرتبطة بتقويم فرق 
 أساليب التقويم:-0

 مهاري . 05
 طرق التقويم المناسبة:-4

 ا تبارات عقلي . 00
 جوانب تقويم فرق المرشدات:-2

 طرق است دا  األجهزة الحديث  مثل الكمبيوتر. 15
 المحور الخامس : المعوقات المرتبطة بأساليب فرق المرشدات في المعاهد األزهرية 

 ينفذ النشاط من خالل: -0
 معسكر اليو  الواحد. 11
 اليو  الرياضي. 11
 معسكرات أسبوعي . 010

 مجاالت  تعليم فرق المرشدات: -4
 المجال العربي والعالمي. 003

 المرتبطة بتوجيه لفرق المرشدات في المعاهد األزهرية:المحور السادس: المعوقات 
 يقو  بالتوجيه ل رق المرشدات باألزهر أفراد م  ذوو ال برة واألقدمي . 002
 ي عد  استمرار في عملي  التوجيه ل رق المرشدات. 000
 يهدف التوجيه والمتابع  إلي اصطياد أ طا  أث ا  ت  يذ فرق المرشدات. 050
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 (2جدول )
 العبارات قبل وبعد التعديل من الخبراء

 رقم 
رقم  العبارة قبل التعديل العبارة

 العبارة بعد التعديل العبارة

 المحور األول : اإلشكاليات الخاصة بالتخطيط التى تواجه البعثات الرياضية المصرية في البطوالت الدولية
 األهداف العامة لفرق المرشدات: -0

المرشاااادات علااااى تتضاااام  فاااارق  01
 المعارض.

تتضاام  فاارق المرشاادات علااى المعااارض واألسااواق  03
 ال يري .

 المحور الثاني : المعوقات المرتبطة بمحتوى فرق المرشدات في المعاهد األزهرية 
 األهداف الخاصة لفرق المرشدات: -4
 التربي  الدي ي . 51 المجال الدي ي. 31
 الوط ي .التربي   31 المجال الوط ي. 32
 التربي  الكش ي  )اإلرشادي (. 30 المجال ا جتماعي. 31
 التربي  ا جتماعي . 35 المجال الصحي والبد ي. 30
 التربي  الصحي . 33 المجال البيئي. 31
 التربي  الرياضي . 31 المجال ا رشاد . 31

 المحور الرابع: المعوقات المرتبطة بتقويم فرق المرشدات في المعاهد األزهرية 
 مهاري . 11 مهاري  و ظري . 03
 عملي . 11 ش هي  و ظري  وعملي . 02
 صدق االتساق  الداخلي لالستبيان:-5

قامت الباحث  بحسا  معامال صادق ا تسااق الادا لي لالساتبيا  عا  طريا  تطبيا  ا ساتبيا  
( مدرساا  ماا  مجتماا  البحااث وماا   ااار  العي اا  األساسااي  وذلاا  بغاارض تقاادير صاادق 52علااى عاادد )

عبااارات ا سااتبيا , وقااد تاا  ذلاا  بحسااا  معااامالت ا رتباااط بااي  كاال عبااارة والمحااور وبااي  كاال عبااارة 
كلااااى للمحاااااور وبااااي  مجمااااوع المحااااور والمجمااااوع الكلااااى للمحاااااور, وذلاااا  فااااى ال تاااارة ماااا  والمجمااااوع ال

 (.1(, )0وذل  كما هو موضح  بجدول )  ,51/1/5101  إلى 55/1/5101
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(2جدول )  

صدق االتساق الداخلي بين العبارة والمحور وبين العبارة والمجموع الكلى لمحاور استمارة استبيان 
 المعوقات التي تواجه مدرسات التربية الرياضية بالمعاهد 

 األزهرية لالشتراك في نشاط المرشدات
 42ن=

 المحور الرابع المحور الثالث المحور الثاني المحور األول

 م
 العبارة 
مع 

 لمحورا

 العبارة 
 مع 
 المجموع

 م
 العبارة 
 مع

 المحور

 العبارة 
 مع

 المجموع
 م

 العبارة 
 مع

 المحور

 العبارة 
 مع 
 المجموع

 م
 العبارة 
 مع 
 المحور

 العبارة 
 مع 
 المجموع

 
 األهداف العامة 
  لفرق المرشدات

 معايير 
 اإلمكانيات البشرية   اختيار المحتوى 

 التقويمأساليب   )قادة فرق (
0 1010 1011 51 1010 1013 12 1010 1015 12 1015 1011 
5 1013 1010 52 1011 1015 11 1001 1011 11 1010 1013 
3 1011 1011 51 1011 1015 10 1011 1011 10 1011 1011 
1 1010 1015 50 1011 1013 11 1015 1010 11 1011 1012 
 الماديةاإلمكانيات   1001 1011 51 1010 1011 2

 1013 1001 11 )أدوات فرق (
 طرق التقويم المناسبة  1011 1011 11 مجاالت المحتوى   1012 1011 1
0 1010 1010 51 1011 1010 21 1011 1013 01 1013 1010 
1 1015 1011 31 1012 1015 20 1010 1012 00 1011 1013 
1 1011 1010 30 1001 1013 25 1011 1011 05 1013 1010 
01 1011 1013 35 1011 1011 23 1011 1010 03 1011 1011 
00 1011 1015 33 1010 1011 21 1013 1011 01 1015 1011 
 أنواع التقويم  1013 1011 22 1011 1012 31 1010 1015 05
 األهداف الخاصة  

 1010 1011 02 1011 1002 21 الخبرات الكشفية  لفرق المرشدات
03 1010 1011 32 1011 1001 20 1010 1011 01 1011 1013 
01 1011 1011 31 1011 1015 21 1010 1015 00 1011 1011 
 جوانب تقويم   1011 1011 21 1011 1015 30 1003 1011 02

 فرق المرشدات
01 1012 1011 31 1011 1010 11 1011 1011 01 1013 1011 
 اإلمكانات المالية  1013 1011 31 1011 1010 00

 1010 1011 01 )مصادر تمويل مالية(
01 1011 1011 11 1010 1012 10 1011 1015 11 1011 1010 
01 1013 1011 10 1011 1011 15 1010 1011 10 1001 1013 
51 1001 1010 15 1011 1011 13 1011 1010 15 1012 1015 
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50 1011 1011 13 1013 1010 11 1010 1015 13 1010 1013 
55 1010 1010 11 1011 1011    11 1010 1010 
53 1013 1011          

 
 (2تابع/جدول )

صدق االتساق الداخلي بين العبارة والمحور وبين العبارة والمجموع الكلى لمحاور استمارة استبيان 
 المعوقات التي تواجه مدرسات التربية الرياضية 

 المرشداتبالمعاهد األزهرية لالشتراك في نشاط 
 42ن=

 المحور السابع المحور السادس المحور الخامس

 العبارة  م
 مع المحور

 العبارة 
 العبارة  م مع المجموع

 مع المحور
 العبارة 

 العبارة  م مع المجموع
 مع المحور

 العبارة
 مع المجموع

 1015 1011 001 1011 1012 013 ينفذ النشاط من خالل 
12 1013 1011 011 1010 1015 000 1013 1011 
11 1011 1011 012 1011 1011 001 1011 1011 
10 1011 1015 011 1010 1015 001 1011 1011 
11 1013 1011 010 1011 1011 051 1010 1013 
11 1015 1011 011 1011 1012 050 1011 1011 
10 1012 1010 011 1011 1010 055 1015 1011 
15 1010 1010 001 1011 1011 053 1015 1011 
13 1011 1010 000 1011 1011 051 1010 1010 
11 1015 1011 005 1011 1011 052 1011 1010 
12 1011 1012 003 1013 1011 051 1011 1013 
 1011 1011 050 1011 1002 001 مجاالت تعليم فرق المرشدات 
11 1011 1010 002 1015 1011 051 1012 1011 
10 1011 1011       
11 1010 1015       
11 1013 1010       
011 1011 1001       
010 1012 1011       
015 1013 1011       

   10311=1012*قيم  )ر( الجدولي  ع د مستوى مع وي 
( وجود ارتباط ذو د لا  إحصاائي  باي  العباارة والمحاور حياث تراوحات قيما  )ر( 0يوضح جدول )

( وكاااذل  وجاااود ارتبااااط ذو د لااا  إحصاااائي  باااي  العباااارة والمجماااوع الكلاااى 1015-1001المحساااوب  ماااا باااي )
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اسااتمارة اسااتبيا  المعوقااات التااي تواجااه مدرسااات التربياا  الرياضااي  بالمعاهااد األزهرياا  لالشااترا  فااي  شاااط 
( ممااا يشااير إلااى صاادق ا تساااق 1013 - 1003حيااث تراوحاات قيماا  )ر( المحسااوب  مااا بااي )لمرشاادات ة ا

 (.1012وذل  ع د مستوى مع وي  ) ستمارة ا ستبيا  الدا لي 
 (2جدول )

صدق االتساق الداخلي بين المحور والمجموع الكلى الستمارة استبيان المعوقات التي تواجه مدرسات 
 42ن=            زهرية لالشتراك في نشاط المرشداتبالمعاهد األ  التربية الرياضية

 معامل االرتباط المحاور م
 1010 المعوقات المرتبط  بأهداف فرق المرشدات في المعاهد األزهري  0
 1015 المعوقات المرتبط  بمحتوى فرق المرشدات في المعاهد األزهري  5
 1011 الالزم  ل رق المرشدات في المعاهد األزهري المعوقات المرتبط  باإلمكا يات  3
 1011 المعوقات المرتبط  بتقوي  فرق المرشدات في المعاهد األزهري  1
 1011 المعوقات المرتبط  بأسالي  فرق المرشدات في المعاهد األزهري  2
 1012 المعوقات المرتبط  بدع  التربي  الرياضي  ل رق المرشدات في المعاهد األزهري  1
 1010 المعوقات المرتبط  بإدارة المعهد ل رق المرشدات في المعاهد األزهري  0

   10311=1012*قيم  )ر( الجدولي  ع د مستوى مع وي  

( وجااود ارتباااط ذو د لاا  إحصااائي  بااي  مجمااوع المحااور وبااي  المجمااوع الكلااى 1يوضااح جاادول )
التربياا  الرياضااي  بالمعاهااد األزهرياا  لالشااترا  فااي  شاااط  سااتمارة اسااتبيا  المعوقااات التااي تواجااه مدرسااات 
 (.1012( وذل  ع د مستوى مع وي  )1015-1010) المرشدات حيث تراوحت قيم  )ر( المحسوب  ما بي 

 ثانيًا  : حساب معامل ثبات االستبيان :
 Testالتطبيااا قامااات الباحثااا  بحساااا  معامااال الثباااات لالساااتبيا  عااا  طريااا  التطبيااا  ثااا  إعاااادة        

Retest ( مدرس  م  مجتم  البحث وم   ار  العي ا  األساساي  52حيث ت  تطبي  ا ستبيا  على عدد )
ت  إجرا  التطبي  األول وت  إعادة تطبي  اإلستبيا  مرة ثا ي  علاى   اس العي ا  للتأكاد ما  ثباات ا ساتبيا , 

( 02بيقااي  ), وكااا  ال اصاال الزم ااى بااي  التط00/01/5101إلااى  01/01/5101وذلاا   فااى ال تاارة ماا  
 ( يوضح معامل الثبات لكل محور م  محاور ا ستبيا . 01( وجدول )1يو , والجدول )
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 (9جدول )
عادة التطبيق لبيان معامل الثبات الستمارة استبيان  معامل االرتباط بين التطبيق وا 

  رشدات لالشتراك في نشاط المالمعوقات التي تواجه مدرسات التربية الرياضية بالمعاهد األزهرية 
 42ن=

 المحور  المحور األول
المحور  المحور الرابع المحور الثالث الثاني

 المحور السابع المحور السادس الخامس

 معامل م
 معامل م االرتباط

 معامل م االرتباط
 معامل م االرتباط

 معامل م االرتباط
 معامل م االرتباط

 معامل م االرتباط
 االرتباط

 
 األهداف
  العامة

معايير 
 اختيار
 محتوى 

 اإلمكانيات 
 أساليب  البشرية

 التقويم
 ينفذ النشاط 
 1011 001 1010 013 من خالل

0 1012 51 1011 12 1011 12 1010 12 1015 011 1013 000 1010 
5 1010 52 1010 11 1011 11 1011 11 1010 012 1010 001 1011 
3 1011 51 1012 10 1010 10 1011 10 1011 011 1010 001 1010 
1 1011 50 1010 11 1013 11 1010 11 1011 010 1011 051 1011 
 اإلمكانيات  1013 51 1010 2

 1010 050 1010 011 1015 11 1011 11 المادية

 مجاالت  1010 1
 1010 055 1013 011 1011 11 طرق التقويم  1013 11 المحتوى 

0 1011 51 1015 21 1012 01 1011 10 1013 001 1011 053 1011 
1 1011 31 1011 20 1011 00 1010 15 1010 000 1010 051 1013 
1 1010 30 1010 25 1011 05 1011 13 1010 005 1011 052 1011 
01 1011 35 1011 23 1010 03 1011 11 1015 003 1011 051 1012 
00 1011 33 1011 21 1011 01 1015 12 1011 001 1015 050 1011 
 أنواع   1012 22 1011 31 1015 05

 1015 051 1011 002 1011 11 التقويم

 األهداف 
 الخبرات  الخاصة

مجاالت تعليم  1015 02 1015 21 الكشفية
     فرق 

03 1011 32 1011 20 1011 01 1011 10 1011     
01 1011 31 1011 21 1015 00 1011 11 1010     
     1011 11 جوانب تقويم  1010 21 1011 30 1015 02
01 1013 31 1010 11 1011 01 1010 011 1011     
 اإلمكانات   1011 31 1010 00

     1011 010 1011 01 المالية
01 1010 11 1011 10 1011 11 1011 015 1011     
01 1011 10 1010 15 1011 10 1015       
51 1015 15 1011 13 1011 15 1010       
50 1010 13 1013 11 1015 13 1011       
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55 1013 11 1010   11 1011       
53 1015             

   10311=1012*قيم  )ر( الجدولي  ع د مستوى مع وي 
( وجود ارتباط ذو د ل  إحصائي  بي  التطبي  وا عاادة التطبيا   ساتمارة اساتبيا  1يوضح جدول )

المعوقااات التااي تواجااه مدرسااات التربياا  الرياضااي  بالمعاهااد األزهرياا  لالشااترا  فااي  شاااط   سااتمارة اسااتبيا 
( وهاى معاامالت ارتبااط ذو د لا  عاليا  مماا 1011-1010حيث تراوح معامل ا رتباط ما باي  ) المرشدات

 يشير إلى ثبات ا ستبيا .
 (00جدول )

 حث السبعة الستبيان معامل ألفا )كرونباخ( لبيان معامل الثبات لمحاور الب
 المعوقات التي تواجه مدرسات التربية الرياضية بالمعاهد األزهرية لالشتراك في نشاط المرشدات
 42ن= 

 معامل ال ا
10111 

معامل ال ا للبعد ع د حذف درج   المحاور  
 العبارة م  الدرج  الكلي  للمقياس

 10125 المعاهد األزهري المعوقات المرتبط  بأهداف فرق المرشدات في  0
 10111 المعوقات المرتبط  بمحتوى فرق المرشدات في المعاهد األزهري  5
 10110 المعوقات المرتبط  باإلمكا يات الالزم  ل رق المرشدات في المعاهد األزهري  3
 10120 المعوقات المرتبط  بتقوي  فرق المرشدات في المعاهد األزهري  1
 10115 المرتبط  بأسالي  فرق المرشدات في المعاهد األزهري المعوقات  2
المعوقات المرتبط  بدع  التربي  الرياضي  ل رق المرشدات في المعاهد  1

 10111 األزهري 
 10121 المعوقات المرتبط  بإدارة المعهد ل رق المرشدات في المعاهد األزهري  0

( معامال أل اا )كرو باال( لبياا  معامال الثباات لمحااور البحاث السابع   ساتمارة 01يوضح جدول )
المعوقات التي تواجه مدرسات التربي  الرياضي  بالمعاهد األزهري  لالشترا  فاي  شااط المرشادات استبيا  " 

 لبيا  معامل الثبات ويتضح د ل  معامل أل ا لمحاور البحث السبع .
 الدراسة االستطالعية :

( مدرس  م  مجتم  الدراس  وه  52قامت الباحث  بإجرا  الدراس  ا ستطالعي  على )       
 .30/01/5101  إلى 51/01/5101 ار  العي   األساسي  للبحث, وذل  في ال ترة م  

 تطبيق االستبيان :
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 (    19  (   ( الرابعم(   ) الجزء  5252( شهر ) يونيو(  لعام )    52رقم المجلد )        
 
 

بعاااد التأكاااد مااا  تاااوافر كافااا  الشاااروط العلميااا  لالساااتبيا  وكاااذل  بعاااد ا اااذ الموافقاااات اإلداريااا  
( 01( , علااى عي اا  قاادرها )1( قاماات الباحثاا  بتطبياا  ا سااتبيا  فااي صااورته ال هائياا  مرفاا  )0مرفاا )

مدرسااا  وذلااا  مااا   اااالل زياراتهاااا الميدا يااا  للعي ااا  بالمعاهاااد ا زهريااا  بمحافظااا  الغربيااا  فاااى ال تااارة مااا  
 هاا ما  أجال   , م  التأكيد على أفراد العي   بأهميا  اساتجاباته  وأ51/00/5101  إلى 1/00/5101

 الدراس  العلمي  إلزال  أ  م اوف قد تقلل م  ت اعله  في اإلجاب  على ا ستبيا .
 تفريغ البيانات :

قاماات الباحثاا  بعااد ا  تهااا  ماا  تطبياا  ا سااتبيا  بجماا  ا سااتمارات متكاملاا  ا سااتجابات 
لم تاح التصحيح المعد وت  ت ريغ البيا ات في كشوف الت ريغ المعدة لذل  وتصحيح ا ستبيا  وفقًا 

 لالستبيا  با ت اق م  المشرفي  وهى ) ع  ثالث درجات, إلى حد ما درجتا ,   درج  واحدة(.
 :المعالجات اإلحصائية

وذلاا  ماا   ااالل البحااث اساات د  الباحااث المعالجااات اإلحصااائي  المال ماا  لطبيعاا  بيا ااات        
 كالتالي: SPSSالبر ام  اإلحصائي 

  اإلرتباط .معامل 
 .)معامل الصدق )صدق ا تساق الدا لي 
   التطبي  وا عادة تطبي  اإل تبار( معامل الثباتTest Retest.) 
 .)معامل الثبات )أل ا كرو بال 
 . ال سب  المئوي 
  .الوز  ال سبي 
 . األهمي  ال سبي 
 5إ تبار كا. 

 عرض ومناقشة النتائج:
 عرض النتائج:

 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
   ة البدنية وعلوم الرياضةالتربي مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة  

 

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

 (00جدول )
في المحور األول  آلراء عينة البحث 4المئوية والوزن النسبي واألهمية النسبية وقيمة كاالتكرار والنسبة 
 20ن=                  بالمعوقات المرتبطة بأهداف فريق المرشدات في المعاهد األزهرية الخاص

 الوزن  ال إلى حد ما نعم العبارة م
 النسبي

 األهمية
 ٪ ك ٪ ك ٪ ك 4كا النسبية

 األهداف العامة لفريق المرشدات 

تكساااا  التلميااااذات حاااا  العماااال والتطااااوع فااااي  دمااااه  0
 150111 120001 510 10111 1 050120 1 100013 10 المجتم  المصر .

تتكااد علاااى هاادف حركااا  المرشاادات وتاري هاااا وقاااا و   5
 100110 110011 515 10111 1 000151 1 110200 15 المرشدات.

 110311 110511 011 10111 1 000013 05 150120 21  لقيه حميدة. تكس  التلميذات قي  3
 310305 120531 001 10111 1 110511 30 220001 31 تكس  التلميذات  واحي عقلي . 1
تكس  التلمياذات ال اواحي ال  ساي  مثال ا عتمااد علاى  2

 010110 130101 010 10111 1 010200 03 100151 20 ال  س.
 350005 000013 015 10511 3 110111 15 320001 52 التلميذات مهارات حركي .تكس   1
 310305 120531 001 10111 1 110511 30 220001 31 تكس  التلميذات القدرة على التصرف. 0
 0000303 110112 511 10111 1 20001 1 110511 11 الترويح وقضا  وقت ال راغ لتلميذات.  1
 0050011 100101 512 10111 1 00013 2 150120 12 تتضم  فري  المرشدات على الم يمات.  1
 10213 110125 051 100013 33 550120 01 310111 50 تتضم  فري  المرشدات على الرحالت.  01
 30511 110200 011 520001 01 150120 31 300151 55 تتضم  فري  المرشدات على تبادل الزيارات.  00
 0150510 110110 513 10111 1 010111 0 111011 13 تتضم  فري  المرشدات على الح الت.  05
تتضااام  فريااا  المرشااادات علاااى المعاااارض واألساااواق  03

 0150510 110110 513 10111 1 010111 0 110111 13 ال يري . 

 األهداف الخاصة لفريق المرشدات 
 0100110 100013 511 10111 1 10200 1 100151 11 ت مي  ش صياته  وقدراته  01
 150111 120001 510 10111 1 050120 1 100013 10 غرس روح الو   والتضحي  في   وسه  02
وتاااربيته  علاااى روح القياااادة وتحمااال المساااتولي  وعلاااى  01

 0510312 110111 511 10111 1 50120 5 100013 11 التعاو  م   الل العمل بروح ال ري  الواحد.

تطبياااااا  وعااااااد المرشاااااادات والعماااااال بمبااااااادئ الحركاااااا   00
 0050011 100101 512 10111 1 00013 2 150120 12 اإلرشادي .

01 
تطااااوير ال مااااو البااااد ي والعقلااااي وا جتماااااعي لل تيااااات 
كمواط اااااات مساااااتو ت وكعضاااااوات فاااااي مجتمعااااااته  

 المحلي  والوط ي  والعالمي .
21 000013 02 500151 0 00151 013 100112 110121 

ت  يااذ وا عااداد الباارام   اإلرشااادي , وعقااد ال اادوات  01
 210111 110125 010 10111 1 500013 01 050120 20واللقااا ات المت وعاا  وت مياا  روح ال دماا  الوط ياا  
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 (    51  (   ( الرابعم(   ) الجزء  5252( شهر ) يونيو(  لعام )    52رقم المجلد )        
 
 

 وا جتماعي  واإل سا ي .
تكسااا  التعااارف علاااى الماااوارد الطبيعيااا  وكي ياااه  51

 50520 110112 013 500013 01 100151 51 300151 55 المحافظ  عليها.

ت ميااااااااا  المهاااااااااارات والقااااااااادرات البد يااااااااا  وال  يااااااااا   50
 110111 100013 013 10111 1 310200 50 151010 13 والثقافي .

 100110 110011 515 10111 1 000151 1 110200 15 ت مي  بعض مهارات حياة ال ال . 55
 310510 110111 011 10111 1 110111 15 110111 51 تكس  قدر م اس  م  الثقاف  الصحي . 53

 2011= 1012( الجدولي  ع د مستوى مع وي  5*قيم  )كا
( التكااارار وال ساااب  المئويااا  والاااوز  ال سااابي واألهميااا  ال سااابي  خرا  عي ااا  00يتضاااح مااا  جااادول )

أ   الرياضااي المحااور األول ال اااص بمسااتوى وواقاا  اإلبااداع اإلدار  لاادى المااديري  العاااملي  باأل دياا  البحااث فااي 
(, 10213:  0510312المحسوب  والتي ا حصرت ماا باي  ) 5( أقل م  قيم  كا2011الجدولي  ) 5قيم  كا

٪( 110125(, )01٪( كااااأكبر قيماااا  فااااي العبااااارة رقاااا  )110111وأ  األهمياااا  ال ساااابي  تراوحاااات مااااا بااااي  )
 عي   قيد البحث.( مما يشير إلى قبول  تائ  كل استجابات ال01كأصغر قيم  في العبارة رق  )

 (04جدول )
 آلراء عينة البحث 4التكرار والنسبة المئوية والوزن النسبي واألهمية النسبية وقيمة كا

 20ن=      بالمعوقات المرتبطة بمحتوى فريق المرشدات في المعاهد األزهرية في المحور الثاني الخاص

 الوزن  ال إلى حد ما نعم العبارة م
 النسبي

 األهمية
 ٪ ك ٪ ك ٪ ك 4كا النسبية

 معايير اختيار المحتوى  
 20113 050310 025 510111 01 150120 31 300013 51 توافر عوامل اخم  والسالم . 51
 310105 020531 021 10511 3 120001 11 310111 50 ي اس  المحتوى مستوى ال برات السابق  للمرشدات. 52
 010110 130101 010 00151 0 020001 00 150120 21 المرشدات.يستثير دواف  التعل  لدى  51
 110110 120001 510 00151 0 010111 0 110200 15 تعطى األولوي  لل ري  التي تمارس في ال ال . 50
 10113 020001 021 550120 01 500013 01 210111 32 ت وع في ال ري  يت اس  م  ال روق ال ردي . 51
 مجاالت المحتوى  
 100510 110511 011 50120 5 000151 1 120001 11 التربي  الدي ي . 51
 0050011 100101 512 10111 1 00013 2 150120 12 التربي  الوط ي . 31
 0550003 110200 510 10111 1 10511 3 120001 10 التربي  الكش ي  )اإلرشادي (. 30
 0000303 110112 511 10111 1 20001 1 110511 11 التربي  ا جتماعي . 35
 010110 130101 010 00151 0 020001 00 150120 21 التربي  الصحي . 33
 0000303 110112 511 10111 1 20001 1 110511 11 التربي  الرياضي . 31
 الخبرات الكشفية 
 100113 100101 011 10111 1 300013 51 150120 11 يحرص على طاع  هللا وا ستجاب  للتعالي  الدي ي . 32
 0100110 100013 511 10111 1 10200 1 100151 11 يلتز  بالوعد. 31
 310510 110110 015 10111 1 110111 51 110111 15 يلتز  بعمل ال ير لآل ري . 30
 0050011 100101 512 10111 1 00013 2 150120 12 يتحلى بص ات قا و  الكشاف . 31
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 (    55  (   ( الرابعم(   ) الجزء  5252( شهر ) يونيو(  لعام )    52رقم المجلد )        
 
 

 0550003 110200 510 10111 1 10511 3 120001 10 قادته. يلتز  باحترا  أوامر 31
يحاارص علااى أتباااع الساالوكيات الصااحي  فااي التعاماال  11

 310151 110111 011 50120 5 210511 31 150120 31 م  البيئ  والموارد الطبيعي .

يحرص علاى المشاارك  فاي اإلعماال ا جتماعيا  فاي  10
 130013 020001 021 50120 5 100013 10 310111 50 الحي.

يحاارص علااى ا ساات ادة ماا  المهااارات الكشاا ي  التااي  15
 100311 110111 010 10111 1 350120 53 100013 10 يتق ها في حياته اليومي .

يلتااااااز  بالصااااااابر والحكمااااااا  ع اااااااد مواجهااااااا  المواقاااااااف  13
 110303 110015 011 10111 1 020001 00 110511 21 الحرج .

 310305 120531 001 10111 1 110511 30 220001 31 األشيا  حتى لو كا ت بسيط .يقدر أهمي   11
 2011= 1012( الجدولي  ع د مستوى مع وي  5*قيم  )كا

( التكاارار وال سااب  المئوياا  والااوز  ال ساابي واألهمياا  ال ساابي  خرا  عي اا  البحااث فااي 05يتضااح ماا  جاادول )
الجدولياا   5أ  قيماا  كااا اإلدار  لاادى الماديري  العاااملي  باأل دياا  الرياضااي  المحاور الثااا ي ال اااص بمسااتوى وواقاا  اإلبااداع

(, وأ  األهمي  ال سبي  تراوحت 10113: 0550003المحسوب  والتي ا حصرت ما بي  ) 5( أقل م  قيم  كا2011)
ممااا  (52٪( كأصااغر قيماا  فااي العبااارة رقاا  )020531(, )30٪( كااأكبر قيماا  فااي العبااارة رقاا  )110200مااا بااي  )

 يشير إلى قبول  تائ  كل استجابات العي   قيد البحث.
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 (    53  (   ( الرابعم(   ) الجزء  5252( شهر ) يونيو(  لعام )    52رقم المجلد )        
 
 

 (02جدول )
في المحور الثالث  آلراء عينة البحث 4التكرار والنسبة المئوية والوزن النسبي واألهمية النسبية وقيمة كا

 20ن=            المرشدات في المعاهد األزهرية رتبطة باإلمكانيات الالزمة لفريق بالمعوقات الم الخاص

 الوزن  ال إلى حد ما نعم العبارة م
 النسبي

 األهمية
 ٪ ك ٪ ك ٪ ك 4كا النسبية

 اإلمكانيات البشرية )قادة فريق المرشدات( 
 520111 010101 011 100151 51 20001 1 250120 30 ي  ذ بر ام  المرشدات م   الل قادة المرشدات. 12
بالمعاهااد ماا   ااالل ياات  األشااراف علااى فرياا  المرشاادات  11

 0050011 100101 512 10111 1 00013 2 150120 12 موجهي  وموجهات
 0050011 100101 512 10111 1 00013 2 150120 12 تت  مسابقات المرشدات م   الل ال برا  والمحكمي . 10
 0000303 110112 511 10111 1 20001 1 110511 11 تت  المتابع  واإلشراف م  قبل مديرات التعلي  األزهري . 11
 اإلمكانيات المادية )أدوات فريق المرشدات( 
 350111 200013 051 100151 13 20001 1 350120 53 أعال . 11
 100011 110125 11 100013 10 50120 5 010111 0 عصى. 21
 0550003 310011 01 120001 10 10111 1 10511 3  يا . 20
 0110115 300013 01 100151 11 20001 1 50120 5 حبال. 25
 500111 210200 053 210200 10 00013 2 310511 51 مرتب . 23
 030102 110511 13 100151 20 10511 3 010511 01 أدوات إسعاف أولي . 21
 510002 100101 015 120001 35 20001 1 110200 31 أدوات رياضي . 22
 0310111 310511 05 110200 11 10111 1 00151 0 مقاعد  شبي . 21
 0550003 310011 01 120001 10 10111 1 10511 3 شارات مرشدات. 20
 0310111 310511 05 110200 11 10111 1 00151 0 أدوات ال ال . 21
 0110115 330333 01 0110111 01 10111 1 10111 1 أدوات قط  األشجار. 21
 0510312 320531 01 100013 11 10111 1 50120 5 الص دوق الكش ي. 11
 اإلمكانات المالية )مصادر تمويل مالية لفريق المرشدات( 
 110210 110125 11 110111 13 010111 0 10511 3 األزهر والمديرات التعليم  للمعاهد. 10
 310510 110200 015 110200 11 000013 05 010511 01 ا تحاد العا  للمرشدات. 15
 030102 110125 11 100151 20 010511 01 10511 3 كافي  لمتطلبات واحتياجات فري  المرشدات.ميزا ي   13
 020151 110111 051 250120 30 010511 01 350120 53 المتابع  لصرف الميزا ي  ال اص  ل ري  المرشدات. 11

 2011= 1012( الجدولي  ع د مستوى مع وي  5*قيم  )كا
( التكااارار وال ساااب  المئويااا  والاااوز  ال سااابي واألهميااا  ال سااابي  خرا  عي ااا  03يتضاااح مااا  جااادول )

أ   المحاور الثالاث ال ااص بمساتوى وواقا  اإلباداع اإلدار  لادى الماديري  العااملي  باأل ديا  الرياضاي البحث فاي 
:  0110115المحسااااوب  والتااااي ا حصاااارت مااااا بااااي  ) 5( أقاااال ماااا  قيماااا  كااااا2011الجدولياااا  ) 5قيماااا  كااااا
(, 11٪( كااااأكبر قيماااا  فااااي العبااااارة رقاااا  )110112(, وأ  األهمياااا  ال ساااابي  تراوحاااات مااااا بااااي  )020151

( ممااا يشااير إلااى قبااول  تااائ  كاال اسااتجابات العي اا  قيااد 21٪( كأصااغر قيماا  فااي العبااارة رقاا  )330333)
 البحث.
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 (    54  (   ( الرابعم(   ) الجزء  5252( شهر ) يونيو(  لعام )    52رقم المجلد )        
 
 

 (02جدول )
في المحور الرابع  آلراء عينة البحث 4التكرار والنسبة المئوية والوزن النسبي واألهمية النسبية وقيمة كا

 20ن=                    بالمعوقات المرتبطة بتقويم فريق المرشدات في المعاهد األزهرية الخاص

 الوزن  ال إلى حد ما نعم العبارة م
 النسبي

 األهمية
 ٪ ك ٪ ك ٪ ك 4كا النسبية

 أساليب التقويم 
 050511 130101 031 100013 33 010511 01 310200 50  ظري . 12
 310510 150120 001 010200 03 010511 01 100013 10 مهاري  و ظري . 11
 100110 110511 011 10511 3 10200 1 100013 10 ش هي . 10
 110311 110511 011 10111 1 000013 05 150120 21 ش هي  و ظري  وعملي . 11
 0110115 110011 515 50120 5 20001 1 100151 11 زيارات ميدا ي  11
 طرق التقوي  الم اسب  
 0100311 120001 510 50120 5 00013 2 110111 13 المالحظ . 01
 000005 110011 031 120001 35 010111 0 110511 30 القياسات البد ي . 00
 110201 150310 011 10200 1 20001 1 120001 11 ا متحا ات العملي . 05
 500151 130333 033 250120 30 10511 3 150120 31 ال ردي . األبحاث 03
يجاااا  أ  يوجااااد بطاقاااا  تقااااوي  للمرشاااادات أو  01

 0000131 100013 511 50120 5 50120 5 110511 11 ال رق لدى القائد المسئول
 أنواع التقويم 
 250102 110110 015 010511 01 000151 1 010511 25 التقوي  التتابعى. 02
 110131 150120 012 00013 2 00013 2 120001 11 التقوي  ال تامي أو التجميعي. 01
التقااوي  التكااوي ي وياات  أث ااا  التاادريس بغاارض  00

 100151 110101 011 20001 1 000013 05 000013 21 تحسي  طرق التدريس.
 جوانب تقويم فريق المرشدات 
 0110115 0110111 501 10111 1 10111 1 0110111 01 السلو  العا . 01
 0310111 110111 511 00151 0 10111 1 110200 11 األرض الكش ي . 01
 550120 130333 033 200151 31 00013 2 100151 51 اللياق  البد ي . 11
 0110115 0110111 501 10111 1 10111 1 0110111 01 السمر. 10
 0000303 110112 511 10111 1 20001 1 110511 11 مهارات المرشدات. 15
 0510312 110111 511 10111 1 50120 5 100013 11 السجالت. 13
 0510312 110111 511 10111 1 50120 5 100013 11 الزى. 11

 2011= 1012( الجدولي  ع د مستوى مع وي  5*قيم  )كا
( التكااارار وال ساااب  المئويااا  والاااوز  ال سااابي واألهميااا  ال سااابي  خرا  عي ااا  01يتضاااح مااا  جااادول )

أ   المحااور الراباا  ال اااص بمسااتوى وواقاا  اإلبااداع اإلدار  لاادى المااديري  العاااملي  باأل دياا  الرياضااي البحااث فااي 
 (,0505:  0110115المحساوب  والتاي ا حصارت ماا باي  ) 5( أقال ما  قيما  كاا2011الجدوليا  ) 5قيم  كا

٪( كأصااغر 130333(, )01٪( كااأكبر قيماا  فااي العبااارة رقاا  )011وأ  األهمياا  ال ساابي  تراوحاات مااا بااي  )
 ( مما يشير إلى قبول  تائ  كل استجابات العي   قيد البحث.11قيم  في العبارة رق  )

 
 



   

 
   ة البدنية وعلوم الرياضةالتربي مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة  

 

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

 (02جدول )
في المحور الخامس  آلراء عينة البحث 4التكرار والنسبة المئوية والوزن النسبي واألهمية النسبية وقيمة كا

 20ن=              المرشدات في المعاهد األزهريةبالمعوقات المرتبطة بأساليب فريق  الخاص

 الوزن  ال إلى حد ما نعم العبارة م
 النسبي

 األهمية
 ٪ ك ٪ ك ٪ ك 4كا النسبية

 ينفذ النشاط من خالل: 
 0110115 0110111 501 10111 1 10111 1 0110111 01 معسكر اليو  الواحد. 12
 050110 110111 11 110111 21 510111 01 10111 1 معسكر طويل ليلتي  فأكثر. 11
 020511 010111 011 000013 05 510200 51 210511 31 ال دم  العام . 10
 100121 100112 013 50120 5 010200 03 010200 22 ورش العمل. 11
 210005 110200 011 010111 0 010511 01 020001 23 ال ظري .الجلسات  11
 0550003 110200 510 10111 1 10511 3 120001 10 الجلسات العملي . 11
 0000303 110112 511 10111 1 20001 1 110511 11 معسكرات استقبال. 10
 0550003 110200 510 10111 1 10511 3 120001 10 اليو  الكش ي. 15
 0110115 120531 511 20001 1 50120 5 100151 11 فري  ال ال . 13
 500111 010011 011 300151 55 10200 1 110111 15 رحل   لوي . 11
 100103 150120 012 20001 1 010111 0 110511 21 معسكر أعداد وتأهيل. 12
 مجاالت تعليم فريق المرشدات 

 100110 110011 515 10111 1 000151 1 110200 15 التربي  الدي ي . 11
 0050011 100101 512 10111 1 00013 2 150120 12 التربي  الوط ي . 10
 0050011 100101 512 10111 1 00013 2 150120 12 التربي  ا جتماعي . 11
 0100110 100013 511 10111 1 10200 1 100151 11 التربي  الصحي  والبد ي . 11
 0110115 110011 515 50120 5 20001 1 100151 11 العلمي .التربي   011
 0100311 120001 510 50120 5 00013 2 110111 13 التربي  البيئي . 010
 0050011 100101 512 10111 1 00013 2 150120 12 التربي  الكش ي  للمرشدات. 015

 2011= 1012( الجدولي  ع د مستوى مع وي  5*قيم  )كا
( التكااارار وال ساااب  المئويااا  والاااوز  ال سااابي واألهميااا  ال سااابي  خرا  عي ااا  02جااادول )يتضاااح مااا  

 المحااور ال ااامس ال اااص بمسااتوى وواقاا  اإلبااداع اإلدار  لاادى المااديري  العاااملي  باأل دياا  الرياضااي البحااث فااي 
:  0110115المحساااوب  والتاااي ا حصااارت ماااا باااي  ) 5( أقااال مااا  قيمااا  كاااا2011الجدوليااا  ) 5أ  قيمااا  كاااا

٪( 11(, )12٪( كااااأكبر قيماااا  فااااي العبااااارة رقاااا  )011(, وأ  األهمياااا  ال ساااابي  تراوحاااات مااااا بااااي  )0205
 ( مما يشير إلى قبول  تائ  كل استجابات العي   قيد البحث.11كأصغر قيم  في العبارة رق  )

 
 
 



   

 
   ة البدنية وعلوم الرياضةالتربي مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة  

 

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

 (02دول )ج
في المحور السادس  ألراء عينة البحث 4كا التكرار والنسبة المئوية والوزن النسبي واألهمية النسبية وقيمة

 20ن=     المرشدات في المعاهد األزهرية بالمعوقات المرتبطة بدعم التربية الرياضية لفرق  الخاص

 الوز     إلى حد ما  ع  العبارة  
 ال سبي

 األهمي 
 ٪   ٪   ٪   5كا ال سبي 

الكشاا ي يقااو  بالتوجيااه أفااراد ماا  ذو التأهياال واإلعااداد  013
 310151 110251 011 100013 10 000013 05 020001 00 ل ري  المرشدات.

 020111 010011 011 000151 1 110200 31 110111 51 ي عد  ت ظي  في  طاق اإلشراف ل ري  المرشدات. 011
يب ااااااى اإلشااااااراف ل رياااااا  المرشاااااادات علااااااى الحقااااااائ   012

 200510 210111 051 520001 01 000151 21 50120 5 والم ط .

ي صاااااص األزهااااار دراساااااات ل ريااااا  المرشااااادات لرفااااا   011
 500105 210200 053 310511 51 220001 31 010111 0 مستوى القادة.

يضااااا  األزهااااار  ئحااااا  حاااااوافز للمتميااااازي  مااااا  قاااااادة  010
 0110115 310112 11 100151 11 50120 5 20001 1 المرشدات.

 010131 010101 011 50120 5 150120 21 010511 01 القيادة. يمتل  موجهي فري  المرشدات مقومات 011
يتضاام  التوجيااه جمياا  أوجااه ع اصاار  طااط ل شااط   011

 330111 130101 031 500151 02 120001 11 050120 1 المرشدات.

ياات  التأكااد ماا  أ   طااط التوجيااه تسااير وفاا  الباارام   001
 510111 010111 011 20001 1 200151 31 150120 31 الزم ي  الموضوع  ل ري  المرشدات.

يسااتمر التوجياااه طاااول فتااارة ت  ياااذ ال طااا  وفااا  بر اااام   000
 210111 110251 011 00151 0 510200 51 010111 11 زم ي.

005 
يااااااوفر التوجيااااااه  ظااااااا  جيااااااد لالتصااااااال ماااااا  جمعياااااا  
المرشاااااااااادات المصااااااااااري  وا تحاااااااااااد العااااااااااا  للكشاااااااااااف  

 والمرشدات.
01 550120 3 10511 20 050120 012 210111 250151 

يهاادف التوجيااه إلااي تصااحيح وتحسااي  وتطااوير فرياا   003
 310151 130333 002 50120 5 110511 30 250120 30 المرشدات.

يقااو  التوجيااه بدراساا  التقااارير المرفوعاا  إلاايه  ماا  قباال  001
 110110 110125 11 010200 22 510111 01 00151 0 قادة المرشدات بالمعاهد.

يقااااااو  المساااااائولي  بالتوجيااااااه بدراساااااا  وحاااااال الشااااااكاوى  002
 110110 130101 15 010200 22 000151 1 010111 0 المرفوع  إليه  م  قبل قادة المرشدات بالمعاهد.

 2011= 1012( الجدولي  ع د مستوى مع وي  5*قيم  )كا
( التكااارار وال ساااب  المئويااا  والاااوز  ال سااابي واألهميااا  ال سااابي  خرا  عي ااا  01يتضاااح مااا  جااادول )

 المحااور السااادس ال اااص بمسااتوى وواقاا  اإلبااداع اإلدار  لاادى المااديري  العاااملي  باأل دياا  الرياضااي البحااث فااي 
:  0110115المحساااوب  والتاااي ا حصااارت ماااا باااي  ) 5( أقااال مااا  قيمااا  كاااا2011الجدوليااا  ) 5أ  قيمااا  كاااا
(, 000٪( كااااأكبر قيماااا  فااااي العبااااارة رقاااا  )110251(, وأ  األهمياااا  ال ساااابي  تراوحاااات مااااا بااااي  )020111

( ممااا يشااير إلااى قبااول  تااائ  كاال اسااتجابات العي اا  قيااد 010٪( كأصااغر قيماا  فااي العبااارة رقاا  )310112)
 البحث.



   

 
   ة البدنية وعلوم الرياضةالتربي مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة  

 

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

 (02دول )ج
في المحور السابع  آلراء عينة البحث 4وقيمة كاالتكرار والنسبة المئوية والوزن النسبي واألهمية النسبية 

 20ن=             بالمعوقات المرتبطة بإدارة المعهد لفريق المرشدات في المعاهد األزهرية الخاص

 الوزن  ال إلى حد ما نعم العبارة م
 النسبي

 األهمية
 ٪ ك ٪ ك ٪ ك 4كا النسبية

الم اساابات تجاهاال المااوجهي  بأهمياا  ا تيااار المعلمااات  001
 0050011 100101 512 10111 1 00013 2 150120 12 لقيادة المرشدات.

تاااوفير ال شااارات والمراجااا  ال اصااا  بالم ااااه  الكشااا ي   000
 0100311 310111 15 110111 13 50120 5 00013 2 واإلرشادي .

تجاهل مدير المدرس  لدور قائادة المرشادات مماا يعيا   001
 010131 130333 011 50120 5 010511 01 150120 21 عملي.

ت زع  المعلماات فاي المعاهاد ما  الطالباات المرشادات  001
 0000303 110112 511 10111 1 20001 1 110511 11 لكثرة أ شطته  على حسا  دراسته .

 0310111 310511 05 110200 11 10111 1 00151 0 يهت  المسئولي  في تكري  قادة فري  المرشدات. 051
يقااو  التوجيااه بزيااارات لل اارق المرشاادات بالمعاهااد تقلاال  050

 550120 100151 000 00013 2 100151 51 200151 31 م  اهتما  قادة المرشدات ب رقه .

يقاااو  مسااائول المرشااادات فاااي المعاهاااد بتأديااا  واجباتاااه  055
 130205 110112 012 10111 1 320001 52 110511 12 ومسئولياته الكش ي .

تغيا  العدالا  ع اد توزياا  الدراساات والادورات واللقااا ات  053
 0050011 100101 512 10111 1 00013 2 150120 12 ال ارجي  على لقائدة فري  المرشدات.

أشااار  فااي اللجااا  الكشاا ي  ل رياا  المرشاادات الم تل اا   051
 210521 110112 012 10200 1 010200 03 050120 20 في المديري  يقلل م  حماسي للعمل.

052 
وجاااود الشااالليه لااابعض قاااادة المرشااادات لاااد  مسااائوولي 
الكشاااف  فااي المديرياا  يسااب  لااي ا بتعاااد وال  ااور مااا  

 العمل ب ري  المرشدات.
01 0110111 1 10111 1 10111 501 0110111 0110115 

روتي ياا  ا جتماعااات التااي تعقاادها المديرياا  لقااادة فرياا   051
 210151 110111 011 50120 5 510511 00 050120 20 المرشدات.

توجاااد عالقااا  باااي  المساااتوى األكااااديمي للقائاااد وقدرتاااه  050
 310510 110112 013 010511 01 100013 10 010200 03 على قيادة فري  المرشدات.

تجاهاااال إدارة المعاهااااد لبر ااااام  فرياااا  المرشاااادات ممااااا  051
 0000001 100101 512 00151 0 10511 3 110511 11 يساه  في أضعاف تقدي  ال دم  للمجتم  المحلي.

 2011= 1012( الجدولي  ع د مستوى مع وي  5*قيم  )كا
( التكااارار وال ساااب  المئويااا  والاااوز  ال سااابي واألهميااا  ال سااابي  خرا  عي ااا  00يتضاااح مااا  جااادول )

أ   باأل ديا  الرياضاي المحاور السااب  ال ااص بمساتوى وواقا  اإلباداع اإلدار  لادى الماديري  العااملي  البحث في 
:  0110115المحسااااوب  والتااااي ا حصاااارت مااااا بااااي  ) 5( أقاااال ماااا  قيماااا  كااااا2011الجدولياااا  ) 5قيماااا  كااااا
(, 052٪( كاااااأكبر قيمااااا  فاااااي العباااااارة رقااااا  )011(, وأ  األهميااااا  ال سااااابي  تراوحااااات ماااااا باااااي  )550120

تجابات العي اا  قيااد ( ممااا يشااير إلااى قبااول  تااائ  كاال اساا051٪( كأصااغر قيماا  فااي العبااارة رقاا  )310511)
 البحث.



   

 
   ة البدنية وعلوم الرياضةالتربي مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة  

 

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

 مناقشة النتائج :
 توضح الباحث  المعوقات وكذل  اإليجابيات في ضو  اإلجاب  على تل  التسات ت سوف  

التي تواجه مدرسات التربي  الرياضي   التربي  الرياضي  بالمعاهد األزهري  لالشترا  في فري  
 المرشدات.

هي المعوقات المرتبط  بأهداف ل رق  المرشدات في المعاهد  ما: التساتل األولم اقش   تائ  
 األزهري  ؟.

( التكرار وال سب  المئوي  والوز  ال سبي واألهمي  ال سبي  خرا  عي   00يتضح م  جدول )      
المحور األول ال اص بمستوى وواق  اإلبداع اإلدار  لدى المديري  العاملي  باأل دي  البحث في 
المحسوب  والتي ا حصرت ما بي   5( أقل م  قيم  كا2011الجدولي  ) 5قيم  كا أ  الرياضي 

٪( كأكبر قيم  في 110111(, وأ  األهمي  ال سبي  تراوحت ما بي  )10213:  0510312)
( مما يشير إلى قبول  تائ  كل 01٪( كأصغر قيم  في العبارة رق  )110125(,)01العبارة رق  )

 استجابات العي   قيد البحث.
أ  ه ا  فروقًا ذات  هداف العامة لفريق المرشداتاألحول يتضح  تائ  المحور األول        

,  1( لصالح الذي  قالوا ) ع ( بال سب  للعبارات أرقا  )1012د ل  إحصائي  ع د مستوى مع وي  )
( المحسوب  أكبر م  الجدولي  5( حيث كا ت قيم  )كا0,  1,  2,  3,  0,  5,  03,  05,  1

( وهي الترويح وقضا  وقت ال راغ لتلميذات, في العبارة 1) وكا  ترتي  هذه العبارات: العبارة رق 
( وهي تتضم  فري  05( وهي تتضم  فري  المرشدات على الم يمات, في العبارة رق  )1رق  )

( وهي تتضم  فري  المرشدات على المعارض 03المرشدات على الح الت, في العبارة رق  )
تكد على هدف حرك  المرشدات وتاري ها وقا و  ( وهي ت5واألسواق ال يري , في العبارة رق  )

( وهي تكس  التلميذات ح  العمل والتطوع في  دمه المجتم  0المرشدات, في العبارة رق  )
( وهي 2( وهي تكس  التلميذات قي   لقيه حميدة, في العبارة رق  )3المصر , في العبارة رق  )

( وهي تكس  1ال  س, في العبارة رق  ) تكس  التلميذات ال واحي ال  سي  مثل ا عتماد على
 . ( وهي تكس  التلميذات القدرة على التصرف0التلميذات  واحي عقلي , في العبارة رق  )

أ  األهداف العام  ل ري  المرشدات محددة  إلى اإليجابي لذا تعزو الباحث  هذه ال تائ         
وليس ه ا  لبس فيها لدى مدرسات التربي  الرياضي  القائمات على فرق  المرشدات بالمعاهد 

 إلىقيد البحث أشارت  الزاهري حيث أ  استجابات مدرسات التربي  الرياضي  بالمعاهد  األزهري 
لمعاهد األزهري  األهداف العام  المرتبط   حو تحقي  فري  المرشدات في ا إيجابيوجود اتجاه 

 فرق ب شاط المرشدات حيث أشاروا أ  ال شاط يحق  الترويح وقضا  وقت ال راغ لتلميذات, وأ  



   

 
   ة البدنية وعلوم الرياضةالتربي مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة  
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فري  المرشدات تتضم  على الم يمات, الح الت, المعارض واألسواق ال يري , ح  العمل 
سا  المرشدات هدف الحرك  كإعلى  ال رق والتطوع في  دمه المجتم  المصر  حيث تعمل 

وتاري ها وقا و ها , والقي  ال لقي  وال واحي ال  سي  والعقلي  مثل ا عتماد على ال  س, والقدرة على 
 . التصرف. تتضم  فري  المرشدات على تبادل الزيارات

وم   تائ  المحور يتضح أ  ه ا  فروقًا ذات د ل  إحصائي  ع د مستوى مع وي            
( المحسوب  5( حيث كا ت قيم  )كا1( لصالح الذي  قالوا )إلى حد ما( بال سب  للعبارة رق  )1012)

أكبر م  الجدولي  وهي تكس  التلميذات مهارات حركي . ولصالح الذي  قالوا ) ( بال سب  للعبارة 
لى ( المحسوب  أكبر م  الجدولي  وهي تتضم  فري  المرشدات ع5( حيث كا ت قيم  )كا01رق  )

 الرحالت.
مما   يوضح األهداف العام   ال اشط تعزو الباحث  هذه المعوقات لوجود محدودي  في ت  يذ و 

حيث يتضح أ  استجابات مدرسات التربي  الرياضي  بالمعاهد  الزاهري ل ري  المرشدات بالمعاهد 
وجود معوقات  حو تحقي  فري  المرشدات في المعاهد األزهري   إلىقيد البحث أشارت  الزاهري 

بعض األهداف العام  ل شاط المرشدات المرتبط  بتطوير المهارات الحركي  وت ظي  فرق  الرحالت 
عفاف فتحي  (،4000المنظمة الكشفية العربية) , وفى هذا الصدد يت   كاًل م تبادل الزياراتو 

قبال دمحم ) تهت  أ ه  (0992(. إقبال دمحم ومهرفير حسن )4002 فرغلي)فوزى دمحم ،(4002وا 
الحياة الكش ي  والمرشدات بمراحل ال مو الطبيعي حيث وضعت مراحل ال مو اإل سا ي في  ط 

م   اإلرشادي متواز  م  تقسيماتها وت ظيماتها المت وع  بهدف تواف  الم اه  والبرام  الكش ي  أو 
ه السيكولوجي  وال سيولوجي , وهذه البرام  وال شاطات المتدرج  ال مو الطبيعي إل سا  و صائص

والمثيرة هي التي تحق  رغبات واهتمامات األفراد وتعتبر الجوهر األساسي في التربي  الكش ي  أو 
 (2: 5),(05-00: 03),(03: 00(,)32: 2اإلرشادي .)

أ  ه ا  فروقًا  المرشداتاألهداف ال اص  ل ري  حول يتضح م   تائ  المحور األول        
( لصالح الذي  قالوا ) ع ( بال سب  للعبارات أرقا  1012ذات د ل  إحصائي  ع د مستوى مع وي  )

( المحسوب  أكبر م  الجدولي  5( حيث كا ت قيم  )كا50, 01, 01, 02, 55, 01, 00, 01)
لقيادة وتحمل المستولي  ( وهي وتربيته  على روح ا01وكا  ترتي  هذه العبارات: العبارة رق  )

( وهي تطبي  وعد 00وعلى التعاو  م   الل العمل بروح ال ري  الواحد, في العبارة رق  )
( وهي ت مي  ش صياته  01المرشدات والعمل بمبادئ الحرك  اإلرشادي , في العبارة رق  )

( وهي 02رة رق  )( وهي ت مي  بعض مهارات حياة ال ال , في العبا55وقدراته , في العبارة رق  )
( وهي تطوير ال مو البد ي والعقلي 01غرس روح الو   والتضحي  في   وسه , في العبارة رق  )
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وا جتماعي لل تيات كمواط ات مستو ت وكعضوات في مجتمعاته  المحلي  والوط ي  والعالمي , 
واللقا ات المت وع   ( وهي ت  يذ وا عداد البرام   اإلرشادي , وعقد ال دوات01في العبارة رق  )

( وهي ت مي  المهارات 50وت مي  روح ال دم  الوط ي  وا جتماعي  واإل سا ي , في العبارة رق  )
 والقدرات البد ي  وال  ي  والثقافي .

أ  األهداف ال اص  ل ري  المرشدات محددة لدى  إلى اإليجابي تعزو الباحث  هذه ال تائ  و        
حيث أ  استجاباته   األزهري ي  القائمات على فرق  المرشدات بالمعاهد مدرسات التربي  الرياض

 حو تحقي  فري  المرشدات في المعاهد األزهري  األهداف  إيجابيوجود اتجاه  إلىأشارت 
ال اص  المرتبط  ب شاط المرشدات حيث أشاروا أ ها تسه  في تربيته  على روح القيادة وتحمل 

 الل العمل بروح ال ري  الواحد كما تعمل على ت مي  ش صياته   المستولي  وعلى التعاو  م 
وقدرات مهارات حياة ال ال  وروح ال دم  الوط ي  وا جتماعي  واإل سا ي  والو   والتضحي  م  
 الل تطبي  وعد المرشدات والعمل بمبادئ الحرك  اإلرشادي  وت  يذ وا عداد البرام   اإلرشادي  

لمت وع  لت مي  المهارات والقدرات البد ي  لتطوير ال مو البد ي وال  ي والثقافي وال دوات واللقا ات ا
والعقلي وا جتماعي ليصبحوا مواط ات مستو ت وعضوات في مجتمعاته  المحلي  والوط ي  

 والعالمي .
ا ه تعتمد حرك  المرشدات على وسائل ثالث ت تقل ع  طريقه   (4002) إقبال دمحموترى        

المعلومات والمهارات لألفراد, وه : )حياة ال ال ,  ظا  الطالئ ,  ظا  الشارات(, وس عرض فيما 
محمود حسين دراس   تائ  , كما أشارت  (55: 3)يلي لكل م  هذه الوسائل على حدة. 

تعتبر واحدة م  الممارسات التي تساه  في ت مي  داف  أ  المعسكرات الكش ي   (02()4002)
المواط   وت مي الروح المع وي  والدي ي  لدى الكشاف , لك  بعض م ردات م اه  المعسكرات 
الكش ي    تلبي حاجات وميول ورغبات مرحل  الكشاف المتقد . كما تبي  م  ال تائ  قل  ال برات 

 .قي  ما تهدف إليه أهداف المعسكرات الكش ي لدى بعض القادة أدى إلى الضعف في تح
( التكرار وال سب  المئوي  والوز  ال سبي واألهمي  ال سبي  خرا  عي   05يتضح م  جدول )        

المحور الثا ي ال اص بمستوى وواق  اإلبداع اإلدار  لدى المديري  العاملي  باأل دي  البحث في 
المحسوب  والتي ا حصرت ما بي   5( أقل م  قيم  كا2011الجدولي  ) 5أ  قيم  كا الرياضي 

٪( كأكبر قيم  في 110200(, وأ  األهمي  ال سبي  تراوحت ما بي  )10113:  0550003)
( مما يشير إلى قبول  تائ  كل 52٪( كأصغر قيم  في العبارة رق  )020531(, )30العبارة رق  )

 استجابات العي   قيد البحث.



   

 
   ة البدنية وعلوم الرياضةالتربي مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة  

 

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

معايير ا تيار المحتوى أ  ه ا  فروقًا ذات د ل  حول يتضح  تائ  المحور الثا ي        
, 51, 50( لصالح الذي  قالوا ) ع ( بال سب  للعبارات أرقا  )1012إحصائي  ع د مستوى مع وي  )

( المحسوب  أكبر م  الجدولي  وكا  ترتي  هذه العبارات: العبارة رق  5( حيث كا ت قيم  )كا51
( وهي يستثير 51( وهي تعطى األولوي  لل ري  التي تمارس في ال ال , في العبارة رق  )50)

( وهي ت وع في ال ري  يت اس  م  ال روق 51دواف  التعل  لدى المرشدات, في العبارة رق  )
 ال ردي .
رشدات أ  معايير ا تيار محتو  فرق  فري  الم إلى اإليجابي تعزو الباحث  هذه ال تائ  و        

وأ  مدرسات التربي  الرياضي  القائمات على فرق  المرشدات  اإلرشادي محددة في الحرك  
 حو  إيجابيوجود اتجاه  إلىعلى دراي  تام  بها حيث أ  استجاباته  أشارت  األزهري بالمعاهد 

  ب شاط تحقي  ا شترا  في فري  المرشدات في المعاهد األزهري  لمعايير ا تيار المحتو  المرتبط
في ال ال  وذل   ستثارة دواف  التعل   ال رق األولوي  لل ري  لممارس   إعطا المرشدات حيث يت  

 لدى المرشدات في ظل ال روق ال ردي  للمرشدات.
وم   تائ  المحور يتضح أ  ه ا  فروقًا ذات د ل  إحصائي  ع د مستوى مع وي          

( 5( حيث كا ت قيم  )كا52ما( بال سب  للعبارة رق  )( لصالح الذي  قالوا )إلى حد 1012)
 المحسوب  أكبر م  الجدولي  وهي توافر عوامل اخم  والسالم .

مما يحد م  التزا  مدرسات  ال رق تعزو الباحث  هذه المعوقات لوجود محدودي  في ت  يذ و        
ل ري  المرشدات بالمعاهد  اإلرشاد بمعايير ا تيار المحتو   األزهري التربي  الرياضي  بالمعاهد 

قيد البحث أشارت  األزهري حيث يتضح أ  استجابات مدرسات التربي  الرياضي  بالمعاهد  األزهري 
وجود معوقات  حو تحقي  ا شترا  في فري  المرشدات في المعاهد األزهري  لمعايير ا تيار  إلى

معايير المحتوى لمستوى  م اسب المحتو  المرتبط  ب شاط المرشدات حيث يوجد ضعف في 
 ال برات السابق  للمرشدات.

( التكرار وال سب  المئوي  والوز  ال سبي واألهمي  ال سبي  خرا  عي   03يتضح م  جدول )       
المحور الثالث ال اص بمستوى وواق  اإلبداع اإلدار  لدى المديري  العاملي  باأل دي  البحث في 
المحسوب  والتي ا حصرت ما بي   5( أقل م  قيم  كا2011الجدولي  ) 5أ  قيم  كا الرياضي 

٪( كأكبر قيم  في 110112(, وأ  األهمي  ال سبي  تراوحت ما بي  )020151:  0110115)
( مما يشير إلى قبول  تائ  كل 21٪( كأصغر قيم  في العبارة رق  )330333(, )11العبارة رق  )

 استجابات العي   قيد البحث.
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أ  ه ا   اإلمكا يات البشري  )قادة فري  المرشدات(حول يتضح م   تائ  المحور الثالث       
( لصالح الذي  قالوا ) ع ( بال سب  للعبارات 1012فروقًا ذات د ل  إحصائي  ع د مستوى مع وي  )

 ( المحسوب  أكبر م  الجدولي  وكا  ترتي  هذه5( حيث كا ت قيم  )كا12, 10, 11, 11أرقا  )
( وهي تت  المتابع  واإلشراف م  قبل مديرات التعلي  األزهري , في 11العبارات: العبارة رق  )

( وهي يت  األشراف على فري  المرشدات بالمعاهد م   الل موجهي  وموجهات, 11العبارة رق  )
رق  ( وهي تت  مسابقات المرشدات م   الل ال برا  والمحكمي , في العبارة 10في العبارة رق  )

 ( وهي ي  ذ بر ام  المرشدات م   الل قادة المرشدات.12)
لى أ  استجابات مدرسات التربي  الرياضي  بالمعاهد إ اإليجابي تعزو الباحث  هذه ال تائ  و       
البشري  والمتمثل  في قادة فرق المرشدات القائمات  اإلمكا اتلى توفر إقيد البحث أشارت  األزهري 

شراف م  قبل مديرات التعلي  األزهري   اإلرشادي  ال رق على ت  يذ  حيث يتضح وجود متابع  وا 
على فري  المرشدات بالمعاهد م   الل موجهي  وموجهات,  الل ا شترا  في  مسابقات 

 المرشدات.
أ   (4000) ضياء الدين جوادومما يوضح أهمي  اإلمكا ات البشري  للمرشدات يشير        
 المرحل  هذه فيه خ   ظًرا القادة, م   اص   وعي  ىيحتاجو  إل لمرشداتا مرحل  في ال تيات
 ولك ه  توجيهاته ,إلى  يستجيبو   و  فيها ويشكو   الكبار فعالأ وي تقدو   المثالي  ع  يبحثو  
 ه ا وم   ,أفعاله  في ويثقو   م  يحترمو ه  وتوجيهات  صائح إلى لالستجاب  استعداد على
 الممتازة المواص ات ذو   م  ا تياره  المرحل  وحس  هذه في للقيادة العالي التدري  أهمي  كا ت

 (001: 01) المتميزة. والقدرات
( التكرار وال سب  المئوي  والوز  ال سبي واألهمي  ال سبي  خرا  عي   01يتضح م  جدول )       

المديري  العاملي  باأل دي  المحور الراب  ال اص بمستوى وواق  اإلبداع اإلدار  لدى البحث في 
المحسوب  والتي ا حصرت ما بي   5( أقل م  قيم  كا2011الجدولي  ) 5أ  قيم  كا الرياضي 

٪( كأكبر قيم  في العبارة رق  011(, وأ  األهمي  ال سبي  تراوحت ما بي  )0505:  0110115)
ول  تائ  كل استجابات ( مما يشير إلى قب11٪( كأصغر قيم  في العبارة رق  )130333(, )01)

 العي   قيد البحث.
أ  ه ا  فروقًا ذات د ل  إحصائي   يتضح م   تائ  المحور الراب  حول أسالي  التقوي        

, 11, 10, 11( لصالح الذي  قالوا ) ع ( بال سب  للعبارات أرقا  )1012ع د مستوى مع وي  )
لي  وكا  ترتي  هذه العبارات: العبارة رق  ( المحسوب  أكبر م  الجدو 5( حيث كا ت قيم  )كا11
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( وهي ش هي  11( وهي ش هي , في العبارة رق  )10( وهي زيارات ميدا ي , في العبارة رق  )11)
 ( وهي مهاري  و ظري .11و ظري  وعملي , في العبارة رق  )

تقيي  أدا  الطال  الى أ  مدرسات التربي  الرياضي  يقومو  ب اإليجابي تعزو الباحث  هذه ال تائ  و 
, مما يوضح وجود قوة في أسالي  التقوي  حيث  األزهري أث ا  أدا  فرق المرشدات بالمعاهد 

 حو تحقي  ا شترا  في فري  المرشدات في المعاهد  يإيجابيوجود اتجاه  إلىأشارت المدرسات 
ي , ش هي , ش هي  األزهري  ألسالي  التقوي  المرتبط  ب شاط المرشدات حيث يت  زيارات ميدا 

 و ظري  وعملي , مهاري  و ظري .
( 1012وم   تائ  المحور يتضح أ  ه ا  فروقًا ذات د ل  إحصائي  ع د مستوى مع وي  )       

( المحسوب  أكبر م  5( حيث كا ت قيم  )كا12لصالح الذي  قالوا ) ( بال سب  للعبارة رق  )
 الجدولي  وهي  ظري .

 األزهري استجابات مدرسات التربي  الرياضي  بالمعاهد إلى باحث  هذه ال تائ   لذا تعزو ال       
 ظري  لالشترا  في فري  الوجود معوقات في أسالي  التقوي   إلىأشارت حيث قيد البحث 

 . ظري الالمرشدات في المعاهد األزهري , مما يوضح وجود ضعف في أسالي  التقوي  
حول طرق التقوي  الم اسب  أ  ه ا  فروقًا ذات د ل  إحصائي  يتضح م   تائ  المحور الراب  

( 05, 01, 01( لصالح الذي  قالوا ) ع ( بال سب  للعبارات أرقا  )1012ع د مستوى مع وي  )
( 01( المحسوب  أكبر م  الجدولي  وكا  ترتي  هذه العبارات: العبارة رق  )5حيث كا ت قيم  )كا

( 01  للمرشدات أو ال رق لدى القائد المسئول, في العبارة رق  )وهي يج  أ  يوجد بطاق  تقوي
 ( وهي ا متحا ات العملي .05وهي المالحظ , في العبارة رق  )

أ  طرق التقوي  ل ري  المرشدات يقو  المدرسات  إلى اإليجابي تعزو الباحث  هذه ال تائ  و        
دات أو ال رق لدى القائد المسئول, المالحظ , با تيار الم اس  م ها وذل  مثل بطاق  تقوي  للمرش

 ا متحا ات العملي .
( 1012وم   تائ  المحور يتضح أ  ه ا  فروقًا ذات د ل  إحصائي  ع د مستوى مع وي  )      

( المحسوب  أكبر 5( حيث كا ت قيم  )كا00, 03لصالح الذي  قالوا ) ( بال سب  للعبارات أرقا  )
( وهي األبحاث ال ردي , في العبارة رق  03ترتي  هذه العبارات: العبارة رق  )م  الجدولي  وكا  

 ( وهي القياسات البد ي .00)
است دا  األبحاث ال ردي ,  إلىالمدرسات  إمكا ي تعزو الباحث  هذه المعوقات لعد  و        

  األزهري .القياسات البد ي  كأسالي  تقوي  فري  المرشدات بالمعاهد 
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يتضح م   تائ  المحور الراب  حول أ واع التقوي  أ  ه ا  فروقًا ذات د ل  إحصائي  ع د        
( حيث 02, 00, 01( لصالح الذي  قالوا ) ع ( بال سب  للعبارات أرقا  )1012مستوى مع وي  )
( وهي 01( المحسوب  أكبر م  الجدولي  وكا  ترتي  هذه العبارات: العبارة رق  )5كا ت قيم  )كا

( وهي التقوي  التكوي ي ويت  أث ا  التدريس 00التقوي  ال تامي أو التجميعي, في العبارة رق  )
 .التتابعي( وهي التقوي  02بغرض تحسي  طرق التدريس, في العبارة رق  )

يقو   التيأ  م  أ واع التقوي  ل ري  المرشدات  إلى اإليجابي  تائ  تعزو الباحث  هذه الو        
المدرسات باست دامها هي التقوي  ال تامي أو التجميعي, التقوي  التكوي ي ويت  أث ا  التدريس 

 .التتابعيبغرض تحسي  طرق التدريس, التقوي  
 استخالصات البحث:

  المعوقات التي تواجهم   الل استجابات مدرسات التربي  الرياضي  بالمعاهد ا زهري  حول 
 توصلت الباحث  المعوقات التالي : لالشترا  في فري  المرشدات

 الحركي  للمهارات يوجد قصور في األهداف العام  المرتبط  باكتسا  التلميذات 
  برحالت فري  المرشدات يوجد قصور في األهداف العام  المرتبط  بقيا. 
 .يوجد قصور في األهداف العام  المرتبط  بقيا  المرشدات بتبادل الزيارات 
  الموارد الطبيعي   حول بمعارف التلميذاتالمرتبط   ال اص األهداف يوجد قصور في

 وكي يه المحافظ  عليها.
 التوصيات :

المعوقات م   الل  تائ  استجابات مدرسات التربي  الرياضي  بالمعاهد ا زهري  حول        
 توصي الباحث  بما يلي: لالشترا  في فري  المرشدات  التي تواجه

  ضرورة تحديث األهداف العام  ل ري  المرشدات في المعاهد األزهري  إلكسا  التلميذات
 الزيارات. الحركي  وت  يذ الرحالت ولتبادل المهارات

   ضرورة تحديث األهداف ال اص  ل ري  المرشدات في المعاهد األزهري  إلكسا
 الموارد الطبيعي  وكي يه المحافظ  عليها.الصحي  والمعارف حول  التلميذات الثقاف 

  العربية:أواًل: المراجع 
درج  ممارس  ال رق الكش ي  في المدارس الحكومي  : (4002أحمد غنيم على أبو الخير) .0

جامع   ,الدراسات العليا", بمحافظ  غزة لأل شط  الكش ي  م  وجه   ظر المديري 
 .ا ستقالل
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-زهرات : برام  مراحل المرشدات(: 0992إقبال كامل دمحم ومهرفير يوسف حسن ) .5
 , القاهرة., دار المعارف5ط, جوا ت –مرشدات 

تدري , دار المعارف, -دليل القائدات في حرك  المرشدات :إعداد: (4002)دمحمإقبال كامل  .3
 .القاهرة

الدليل التربو  لقادة ال تيا , األما   العام , المركز  :(4000ألمنظمة الكشفية العربية ) .1
 الكش ي العربي الدولي, القاهرة.

الدليل العا  للم اه  الكش ي  العربي  المطورة, األما    :(4000العربية)ألمنظمة الكشفية  .2
 العام , المركز الكش ي العربي الدولي, القاهرة.

"الك ايات األدائي  وعالقاتها بالقدرة على إت اذ القرار لدى  :(4002أماني دمحم الصفتى) .1
التربي  الرياضي , قيادات حركتي الكشاف  والمرشدات", بحث م شور, مجل  كلي  

 جامع  ط طا.
 تربي  ال ال  والحرك  الكش ي , دار ال كر العربي, القاهرة. :(4002جمال الدين الشافعي) .0
"تقوي  ممارسه الرياض  لدى طالبات المعاهد األزهري   :(4009)جيهان متولى دمحم  .1

بم طقه الغربي ", رسال  ماجستير غير م شورة, كلي  التربي  الرياضي , جامع  
 ب ها.

"دراس  تحليلي  للمشكالت التي تواجه اإلتحاد العا   :(4002شيماء ماهر دمحم حسن) .1
رسال  ماجستير غير وجمعيات الكشاف  والمرشدات بجمهوري  مصر العربي ", 

 م شورة, كلي  التربي  الرياضي , جامع  الم يا.
, مكتب  الم ير, بغداد, 3تطبيقات في التربي  الكش ي , ط :(4000ضياء الدين برع جواد) .01

 .العراق
قبال كامل دمحم ) .00 أصول حرك  المرشدات مكتب  الكشاف   :(4002عفاف دمحم فتحي وا 

 .القاهرة, دار المعارف, 5(, ط1والمرشدات )
"تقوي  اإلمكا ات المادي  والبشري  إلدارة ال شاط  :(4002على دمحم دمحم إبراهيم ناجى) .05

الرياضي باإلدارة المركزي  األزهري  بالقليوبي ", رسال  ماجستير غير م شورة, كلي  
 التربي  الرياضي , جامع  ب ها.
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الم ظم  الكش ي  العربي , الدور التربوي  للحرك  الكش ي ,  :(4002فوزى دمحم فرغلي) .03
 موسع  بدر للحرك  الكش ي .

الكشاف  صدق في القول وا  الص في العمل, دار الوفا ,  :(4002كمال رجب سليمان ) .01
 اإلسك دري .

"دراس  تقويمي  لحرك  المرشدات بالحلق  : (0990)دمحم سعد زغلول وعلية حسين خير هللا  .02
م شور, دراسات وبحوث, مجل  علو  الثا ي  م  التعلي  األساسي", بحث 

 الرياض , كلي  التربي  الرياضي , جامع  الم يا.
"القي  المتضم   في سلوكيات قادة ال شاط الكش ي في  :(4002دمحم سلمان مسلم ضحيك ) .01

مدارس محافظات غزة وعالقتها با تزا  ا   عالي", رسال  ماجستير غير م شورة, 
 .مي , غزة, فلسطي كلي  التربي , الجامع  اإلسال

"رتي  مستقبلي  لتطوير واق  حرك  الكشاف  والمرشدات في  :(4009محمود داود الربيعي ) .00
العراق". بحث م شور, المتتمر العلمي الحاد  عشر لجامع  بابل, الم عقد في 

 ابريل. العراق. 31 - 51ال ترة م  
المعسكرات الكش ي  للكشاف المتقد  "دراس  تقويمي  لم اه   :(4002محمود وادي حسين ) .01

م  وجه   ظر قادتها", رسال  ماجستير غير م شورة, كلي  التربي , جامع  ديالى, 
 العراق.

 "واق  ت ظي  العمل الكش ي في المدارس الثا وي : بحث وص ي :(4002نبال كريم عبد هللا) .01
مجل   على مدرسات التربي  الرياضي  لتربي  الكرل األولى", بحث م شور,

 ببغداد., 1, ع. 0الرياض  المعاصرة, م . 
"معوقات ممارس  ال شاط الرياضي لد  فتيات المرحل   :(4009) هند سويلم عبدهللا عصر .51

اإلعدادي  بالمعاهد األزهري ", رسال  ماجستير غير م شورة, كلي  التربي  
 الرياضي , جامع  ب ها.

 المرشدات حرك  ل شاط الحالي الوض  تقوي  :(4002)العويسى دمحم مصطفى وسام .50
 رسال  تحليلي , دراس : الدقهلي  بمحافظ  والثا وي  اإلعدادي  المدارس ببعض
 .الزقازي  جامع  ب ات, الرياضي  التربي  كلي  م شورة, غير دكتوراة
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 لدى الرياضي  التربي  م اه  تطبي  معوقات أه " :(4002)الحفيظ عبد الرازق  عبد وليد .55
 غير ماجستير رسال  ,"سي ا  بشمال ا زهري  بالمعاهد الرياضي  التربي  معلمي
 .العريش جامع  الرياضي , التربي  كلي  م شورة,
 ثانيا: المراجع األجنبية:

53. Ibe ,H (4009): Metacognitive Strategies on classroom participation 
and student Achievement in senior secondary school science 
classrooms , electronic version , science education 
international , 51(0) . 

51. Kovach, J. S. (4009): Outdoor Recreation Increases Self-
Confidence in Women. The Journal of Student 
Leadership, 3(0), 50-32. . 

52. Margaret, Kristine(4002):Illinois Public Community Scout activity, 
chair Roles and Conflict D, Dissertation, England. 
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 ملخص البحث باللغة العربية
 العربية مصر بجمهورية القدم كرة أكاديميات مدربى تقييم

 ا.د/نبيل خليل ندا
 ا.د/ياسر محفوظ الجوهري

 عبدهللا سيد عبدالرحيم دمحم سوسةم/0م          

 
 الباحث استخدم العربية مصر بجمهورية القدم كرة أكاديميات مدربى تقييم إلى البحث يهدف
 تكون  البحث إجراءات طبيعة مع لمالءمته وذلك المسحي األسلوب باستخدام الوصفي المنهج
 بإختيار الباحث قام حيث العربية مصر بجمهورية القدم كرة اكاديميات مدربي من البحث مجتمع
 ببعض الخاصة القدم كرة اكاديميات  ومديرى  الفنيين المدريين من العمدية بالطريقة البحث عينة

 ، اكاديمية ومدير فنى مدير171  عددهم البحث عينة وكانت العربية مصر جمهورية محافظات
 وبذلك عليهم( اإلستطالعية الدراسة) العلمية المعامالت إلجراء 11 قوامها بعينة االستعانة تم وقد

 توصيف يضح( 1) رقم والجدول  اكاديمية ومدير فنى مدرير 181 الفعلية البحث عينة تصبح
 .األساسية البحث عينة

 وكانت التوصيات ما يلي : 
  

 الذكيووة الهواتووف) والمعلومووات اإلتصوواالت تكنولوجيووا إسووتخدام يجيوود موودرب أكاديميووة كوورة القوودم يكووون  أن -
 . (واإلنترنت

توى جمهوريووة مصوور العربيووة للتواصوو  إنشواء موقووع الكترونووى خوواي ياكاديميووات كوورة القوودم علووى مسوو -     
 .العربية إلمدادهم بك  ما هو جديد فى عالم كرة القدمالدائم مع مدربى كرة القدم بجمهورية مصر 

 فوووى بالغوووة أهميوووة مووون لوووه لموووا المعلوموووات ونظوووم ىاآللووو الحاسوووبالحصوووول علوووى دورات فوووى اسوووتخدام  -    
 وصو  الوذى االداء قيوا  امكانيوة علوى تسواعد بيانوات قاعودة عمو و  التدريبية الوحدة خالل التدريب

 .المتدربين اليه
 ومتابعة مدربى االكاديميات بشك  دورى لمعرفة مدى التزامهم بواجبهم وعملهم.رقابة -  

 
 

 العربية مصر بجمهورية القدم كرة أكاديميات مدربى تقييم
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 ا.د/نبيل خليل ندا
 ا.د/ياسر محفوظ الجوهري

 عبدهللا سيد عبدالرحيم دمحم سوسةم/0م          

 
 مدخل البحث : 
 مقدمة البحث :  

تعد الرياضة احدى االنشطة الهامة فى حياة الفرد حيث تشتم  على العديد من األنشطة 
تعتبر اللعبة الشعبية األولى فى العالم وهى التى  تحظى باهتمام كبير من منها كرة القدم والتى 

رة جميع األفراد وكذلك اإلعالميين وكان السبي  الوحيد إلتاحة الفرصة أمام ك  هذه األعداد الغفي
لممارسة كرة القدم وتعلم فنونها هى أكاديميات كرة القدم المنتشرة فى جميع محافظات جمهورية 
مصر العربية والتى أصبح وجودها أمر واقع فى حياتنا اليومية ، ففى ك  يوم نسمع عن إفتتاح 

كتشاف أكاديمية جديدة لكرة القدم فى محاولة منها لجذب تلك األعداد الغفيرة وكذلك إنتقاء وا  
الموهوبين من هؤالء الالعبين الصغار لرعايتهم وصقلهم وتدريبهم على يد مدربيين أكفاء ومؤهلين 
تاهي  أكاديميى حتى يكونوا نواة إلعداد جي  جديد قادر على المنافسة واللحاق باحد األندية 

نشاط لتعليمهم الكبرى ، وكذلك العم  على توسيع القاعدة العريضة من األفراد الممارسين لهذا ال
 فنون كرة القدم . 

و يعتبر المدرب هو المحور الرئيسى واالساسى فى أكاديمية كرة القدم  النه هو المؤثر          
فى الالعب وهو المسئول عن وضع البرنامج التدريبى وكلما كان المدرب على درجة عالية من 

 الكفاءة كلما انعك  ذلك على عملية التدريب .
ا ا وثيق  ( أنه يرتبط الوصول إلى المستويات العالمية إرتباط   0212شير غازى يوسف ) وي        

بمدى قدرات المدرب على إدارة عملية التدريب الرياضى ، فكلما تميز المدرب الرياضى بالتاهي  
التخصصى العالى ، كلما إزداد إتقانه للمعارف النظرية وطرق تطبيقها ، كلما كان أقدر على 
تخطيط عملية التدريب والمنافسات الرياضية بصورة عملية تسهم إلى درجة كبيرة في تطوير 

نمية مستوى الالعب الى أفض  المستويات ، كما أن المدرب الرياضى مهمته إعداد الفريق من وت
جميع النواحى العملية والنظرية والنفسية ، وهذا يستلزم خصائي ومهارات وقدرات ومعارف ، 
ومميزات محددة حتى ينجح في مهمته ، وال شك أن بعض هذه الخصائي ما هو فطرى ينشا مع 

 (021:8)و ، والبعض األخر يكتسب بالدراسة واإلطالع والخبرة واإلعداد الجيد . المدرب وينم
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 أهم من التدريب لمهنة القدم كرة مدرب إعداد أن م(5002حسن أبو عبده )ويري         
 من عوام  لعدة محصلة هو الرياضي فالتفوق  التدريبية بالعملية والتقدم لإلرتقاء األساسية الجوانب
نتقاء إعداد في والفنية والمعرفية العلمية الخبرات ذي للمدرب التدريبية الفلسفة إنعكا  أهمها  وا 

 باحدث القدم كرة مدرب يلم أن يجب لذا المتاحة اإلمكانات ضوء في البطولة لمستويات الالعبين
 كرة مدرب إلعداد كان لذا التدريب ، مهنة في عمله أثناء يحتاجها التي والفنية المعرفية التطورات

 والنفسية والفنية البدنية والقدرات بالمهارات تزويده خالل من اومهني   اتربوي   المتكام  اإلعداد القدم
 التربوية ومهامه عمله أداء في لديه وخاصة المهني الح  تكوين في الكبرى  واألهمية المختلفة
 الرشيدة القيادة وجود القدم كرة في التدريبية البرامج أن تستلزم والمهنية ، كما يجب والتدريبية
 على اقادر   الكافي وأصبح المهني التدريب المدرب على حص  إذا ذلك وياتي المدرب في المتمثلة

 للقيام تؤهله التي المهنية خصائصه المدرب ويكتسب التدريب ميدان يتضمنها التي المشكالت فهم
  ( 08: 3وعملية ) علمية ودراسات خبرات من تهيا ما خالل من بكفاءة التدريب بعملية

ن نجووواح المووودرب فوووى مهمتوووه يتوقوووف علوووى عمليوووة أ م(5002أحمدددد حسدددين  )ويضووويف          
ا اإلعوووداد والتاهيووو  المهنوووى مووون تلوووك الدراسوووات العمليوووة والنظريوووة التوووى يتلقاهوووا ، والتوووى تعوووده إعوووداد  

، فالموودرب الجيوود ال يصوونع ا علووى أسوو  علميووة وموون ثووم تاهلووه للقيووام بعملووه بنجوواح ا مبني ووصووحيح  
بالصوودفة بوو  يجووب أن تكووون لديووه الموهبووة والرغبووة للعموو  كموودرب وموون خووالل فهووم واجبووات الجسووم 
اإلنسانى ملم بافضو  وأحودث طورق التودريب وحاجوات العبيوه ولوذا فوإن شخصوية المودرب لهوا أكبور 

 (021:1األثر فى تكوين شخصية الالعب واإلرتقاء بمستواه . )
أن مون أهوم صوفات المودرب هوى أن يكوون مطلوع  (م5000) يوسد  غازى كما يذكر              

وو ا إال إذا كووان فووى هووذا التطووور رؤيووة جيوودة وصووحيحة علووى كوو  مووا هووو جديوود وال يحوودث ذلووك مطلق 
للوتخلي مون نوواحى القصوور أو نقواط الضوعف لتحسون مسوتواه والتمسوك بموا يجوده ويحسونه ويعمو  
علووى تطووويره ونجوواح أى برنووامج توودريبى يعتموود فووى المقووام األول علووى موودى تاهيوو  الموودرب إذا أنووه 

ريبيوووة ومووون منظوووور هوووذه المحصووولة يكوووون تووودريب المرشووود والموجوووه والمعلوووم والقائووود فوووى العمليوووة التد
ا حتى يتمكنوا من القيام بمهام هذه الوظيفة بمقدرة عالية ويتطلب مون ا ضروري  وتاهي  المدربين أمر  

المووودرب أن يتخوووذ فوووى حسوووبانه اإلعوووداد المتكامووو  وذلوووك لكونوووه هوووو بمثابوووة المحووورك الرئيسوووى إلدارة 
ما الالعب الموشك على اإلعتزال الذى يصولح أن يكوون التدريب وقيادة المباريات ولذلك ينصح دائ

 (021:8ا باإللتحاق بالعديد من دراسات تاهي  المدربين إلى جانب خبرته كالعب .  )مدرب  
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 مشكلة البحث واهميته :
تعم  أكاديميات  كرة القدم بجمهورية مصر العربية على تعلم األفوراد فنوون ومهوارات        

كووورة القووودم ، ولوووم يقتصووور األمووور علوووى ذلوووك فقوووط فهوووذه األكاديميوووات تعمووو  علوووى تنشوووئه صوووحيحة 
ومتكاملووة موون كافووة الجوانووب الصووحية واإلجتماعيووة واألخالقيووة والمهاريووة لووديهم وتتجووه العديوود موون 

امووة أكاديميووات داخوو  جميووع محافظووات جمهوريووة مصوور العربيووة وذلووك لإلسووتفادة موون األنديووة إلووى إق
 مواهب الالعبين الموجودين داخ  الجمهورية .    

وفى الوقت الراهن تهدف بعض األكاديميوات بتحقيوق الوربح فقوط والوبعض األخور يهودف إلوى 
ثابووة مصوودر جديوود وغيوور تقووديم خوودمات مووع قليوو  موون الووربح وتعتبوور أكاديميووات كوورة القوودم أيضووا بم

تقليدى للدخ  والتموي  لألندية أو األشوخاي أصوحاب تلوك األكاديميوات حيوث تسوعى األنديوة األن 
إلى إقامة أكاديميات كرة القدم بهدف تحقيق مكاسوب ماديوة للصورف علوى أوجوه األنشوطة المختلفوة 

فوووى المحافظوووات وكوووذلك إكتسووواب الموهووووبين واإلسوووتفادة مووونهم وكوووذلك إكتسووواب جمهوووور ومشوووجعين 
المختلفووووة ، وخصوصووووا  األنديووووة غيوووور الشووووعبية التووووى ال تمتلووووك الجمهور،إمووووا بالنسووووبة لألشووووخاي 
أصووحاب األكاديميووات فوويمكن اإلسووتفادة منهووا عوون طريووق إكتشوواف العديوود موون الالعبووين الموهوووبين 

 (1: 1وبيعهم واإلستفادة منهم ماديا  حيث أن هؤالء الالعبين هم ثروة هذه األكاديميات. )
أكاديمية كرة  التطرق الى المواصفات الواجب توفرها في شخصية مدربويرى الباحث أنه يجب    

القدم باعتباره احد االعمدة االساسوية فوى نجواح الالعبوين فوى اتموام الواجبوات المطلوبوة مونهم داخو  
م والمعرفووة التسوولح بووالعل  المعنووي الموهبووة الالزمووة فضووال الووى يووهيجووب ان تكووون لد وخووارا الملعووب 

والعمو  الجواد وصووال الووى التطوور الوذي ينشووده ويتحقوق مون خووالل البحوث عون كوو  مواهو جديود فووي 
، فالتدريب عم  مؤسسي متكام  يتم بالتنسيق مع المفص  االداري والتواصو  التوام   عالم التدريب
ام والتفاعو  بوين لوضع البرامج التدريبية والخطط المستقبلية مع ضرورة االنسوج كاديميةمع ادارة اال

   .  الطرفين
وهذا مادفع الباجث إلجراء هذه الدراسة للتعرف على نقاط القوة والضعف الموجودة لدى 

بي اكاديميات كرة القدم مؤهلين للتدريب فى ه  ك  مدر مدربى اكاديميات كرة القدم  ومعرفة  
مما استدعى الباحث الى ضرورة اجراء هذا  ؟ األكاديميات كرة القدم بجمهورية مصر العربية  

البحث للتعرف على االيجابيات والسلبيات وجوانب القوة والضعف لدى مدربى أكاديميات كرة القدم 
 :  البحث هدف  .
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 -يهدف البحث إلى :
 . تقييم مدربى أكاديميات كرة القدم ببعض محافظات جمهورية مصر العربية 

 :تساؤالت البحث 
 ؟ تقييم مدربى أكاديميات كرة القدم بجمهورية مصر العربية من الناحية السلوكيةماهو   
 ماهو تقييم مدربى أكاديميات كرة القدم بجمهورية مصر العربية من الناحية الشخصية؟ 

 ماهو تقييم مدربى أكاديميات كرة القدم بجمهورية مصر العربية من الناحية األجتماعية ؟ 
 اديميات كرة القدم بجمهورية مصر العربية من ناحية الخبرات العلمية والعمليةماهو تقييم مدربى أك

 ؟
 ؟ ماهو تقييم مدربى أكاديميات كرة القدم بجمهورية مصر العربية من ناحية األنجاز

 مصطلحات البحث :
 التقييم    

قد عرفه ) فؤاد قالدة ( "هو اصدار حكم على مدى تحقيق اهداف منشودة على النحو الذى       
 ( . 191:  9تحدده تلك االهداف  " )

 أكاديمية كرة القدم )*(   
" هوى مؤسسوة علميوة تربويوة فنيووة إلعوداد العوب كورة القوودم لإلحتوراف مسوتقبال  ، تمتلوك كافووة 

تمكنهوووا مووون تحقيوووق إهووودافها بنجووواح وتوووتلخي هوووذة المقوموووات فوووى المقوموووات للبنيوووة التحتيوووة التوووى 
المنظومووة اإلداريووة والفنيووة والعلميووة الممنهجووه فووى كافووة أنووواع البوورامج المتعلقووة بعلوووم الرياضووة وكوورة 

 القدم على وجه الخصوي . "

 

 إجراءات البحث:

 منهج البحث 
لمالءمتووه مووع طبيعووة  اسووتخدم الباحووث الموونهج الوصووفي باسووتخدام األسوولوب المسووحي وذلووك

 إجراءات البحث.
 عينة البحث مجتمع و  

قام حيث  العربية مصر بجمهورية القدم كرةاكاديميات  مدربي من البحث مجتمعتكون 
كرة القدم  مدريين الفنيين ومديرى  اكاديمياتال عينة البحث بالطريقة العمدية من الباحث بإختيار

مدير فنى 171 عددهم وكانت عينة البحث ر العربية ببعض محافظات جمهورية مصالخاصة 
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الدراسة ) إلجراء المعامالت العلمية 11االستعانة بعينة قوامها وقد تم ، ومدير اكاديمية 
مدرير فنى ومدير اكاديمية  والجدول  181عليهم وبذلك تصبح عينة البحث الفعلية  (اإلستطالعية

  ( يضح توصيف عينة البحث األساسية .1رقم )
 (0جدول )

 العينة األساسية
 المدربين             

 المحافظات
 المدريين الفنيين

 
 مديرى االكاديميات

 
 المجموع الكلى

 الكبرى  القاهرة محافظات
 القليوبية , الجيزة , القاهرة

11 07 70 

 محافظات الصعيد 
 الفيوم, بنى سوي  , المنيا   

01 02 11 

 محافظات الدلتا
 الشرقية,الدقهليةالمنوفية, 

31 03 18 

 000  00 000 المجموع 
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 ( 5جدول )                                         
 العينة األستطالعية

  المدربين               
 المجموع الكلى مديرى االكاديمية المدريين الفنيين  المحافظات

 9 1 1 محافظة القليوبية
 1 3 3 محافظة المنوفية

 11 7 8 المجموع 
 

 أدوات جمع البيانات 
قووووام الباحووووث و بمسوووواعدة هيئووووة االشووووراف و الخبووووراء المتخصصووووين بتصووووميم اسووووتمارات  

االستبيان الخاصوة بالبحوث  وذلوك بعرضوها علوى السوادة الخبوراء وذلوك بهودف التعورف علوى صودق 
 استمارة االستبيان ومدى صالحيتها للتطبيق

 
  للمقياس            معامل االرتباط بين العباره والمحور وبين العباره والمجموع الكلي 

(3جدول)  
51ن =   

 قيمه ر الجدوليه عند مستوي معنويه 7970 ودرجه حريه 44 = 794.0

 المحور الثالث المحور الثاني المحور االول
 ر مقياس ر محور م ر مقياس ر محور م ر مقياس ر محور م
1 459.0 456.0 11 4506.. 456.0 19 45.01 45600 

0 45.06 450.6 10 45069. 45.60 04 45.6. 4500. 
3 45.01 45600 13 45..6 45.0. 01 456.0 45.60 

0 45.6. 4500. 10 450.6 456.0 00 4500. 45.01 

. 45.01 4506. 1. 459.6 450.60 03 45.01 4506. 
6 4590. 45630 16 459.1 45.6. 00 4590. 45630 

0 45.90 456.0 10 456.0 45.60 0. 45.90 456.0 
. 4506. 4500. 1. 4500. 456.1 06 4590. 45630 

9 45.00 456.9             

14 45..6 45.41             
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( معامل االرتباط بين درجه العباره ودرجه المحور والدرجه الكليه  3يتضح من جدول ) 
مما يدل علي صدق  0.0.للمقياس وكانت جميعا اكبر من قيمه ر الجدوليه عند مستوي معنويه 

 االتساق الداخلى  .
للمقياسمعامل االرتباط بين العباره والمحور وبين العباره والمجموع الكلي   

(4جدول)  
51 ن =  

 قيمه ر الجدوليه عند مستوي معنويه 7970 ودرجه حريه 44 = 794.0

( معامل االرتباط بين درجه العباره ودرجه المحور والدرجه الكليه للمقياس 4يتضح من جدول )
مما يدل علي ان صدق  0.0.مستوي معنويه وكانت جميعا اكبر من قيمه ر الجدوليه عند 

 االتساق الداخلى .
 
 
 
 
 

 لمقياسمعامل االرتباط بين المحور والدرجه الكليه ل
  51= (                                 ن 1جدول)                                              

 

 

 المحور الخامس الرابع المحور
 ر مقياس ر محور م ر مقياس ر محور م ر مقياس ر محور م
00 45..6 45.0. 39 45.01 4506. .4 450.6 450.9 

0. 450.6 456.0 04 4590. 45630 .1 459.6 456.0 
09 459.6 450.60 01 45.90 456.0 .0 459.1 45.60 

34 45.06 450.6 00 459.0 456.0 .3 45.90 456.0 

31 45.01 45600 03 45.06 450.6 .0 4506. 4500. 
30 45.6. 4500. 00 45.01 45600 .. 459.6 45.01 

33 45.01 4506. 0. 45.6. 4500. .6 45911 45.10 
30 459.6 450.60 06 456.0 45.60       

3. 459.1 45.6. 00 4500. 45.01       
36 459.1 45.60 0. 45060 45.10       

30 45.90 456.0 09 459.1 45.0.       

3. 459.6 450.60             

 قيمه ر
 المحاور المجموع الكلي للتطبيق

 المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف  
459.6 

1056.1 1045.13 

 المحور االول 0.519 356.0
 المحور الثاني 1.59.0 .156 45060
 المحور الثالث ..1056 .059 459.0
 المحور الرابع  6159.1 ..059 6..45
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 قيمة ر الجدوليه عند مستوي معنويه 7970 ودرجه حريه 44 = 794.0

( معامل االرتباط بين درجه المحور والدرجه الكليه للمقياس وكانت جميعا 0جدول )يتضح من 
 مما يدل علي ان صدق االتساق الداخلى . 0.0.اكبر من قيمه ر الجدوليه عند مستوي معنويه 

 الدراسة االستطالعية .

 على عينة البحث االستطالعيةبالبحث قام الباحث بتطبيق استمارة االستبيان الخاصة 
المدريين الفنيين ومديرى االكاديميات الخاصة مدرب من  11ممثلة لمجتمع البحث وقوامها عدد 

إلى   م10/1/0218وذلك في الفترة من االندية بمختلف  القليوبية والمنوفيةبمحافظتى 
 وذلك بهدف التعرف على:   م02/8/0218

 بصفة خاصة.بصفة عامة واالستبيان للبحث  دربينتحديد درجة استجابة الم
 في اإلجابة على االستبيان. دربينتحديد الزمن الذي يستغرقه الم

 تحديد صعوبات الصياغة. 

 التعرف على الصعوبات التي تواجه الباحث أثناء إجراء الدراسة األساسية.

 تدريب المساعدين على كيفية تفريغ البيانات.
الباحث أنه ال توجد عبارات ومن خالل تطبيق االستبيان على العينة االستطالعية وجد 

تحتم  أكثر من تفسير واحد أو غامضة في معناها ومفهومها ومن ثم تم إجراء المعامالت العلمية 
 الستمارة االستبيان.

 :اإلستبيانثبات 
يكون االختبار موثوق به ويعتمد عليه كما يعني االستقرار، كما  هو أنالثبات   

يوضح ثبات االختبار اتساق الدرجات التي يحص  عليها نف  األفراد في مرات اإلجراء 
 المختلفة. وهناك عدة طرق لحساب معام  الثبات" وهي:

عادة تطبيق االختبار و طريقة   :تطبيقها 
ط بين نتائج التطبيق األول والتطبيق الثاني حيث يتم حساب معام  االرتباط البسي 
، حيث قام الباحث بتطبيق االستبيان على عينة التقنين ثم أعيد التطبيق مرة أخرى لالختبار

وبفاص  زمنى قدره عشرة أيام من التطبيق األول وتم حساب معام  االرتباط بين التطبيقين 
. 
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 (6)جدول 
 الثانى والتطبيق االول التطبيق بين االرتباط معامالت

 51ن =                                                              

 الجدوليه عند مستوي معنويه 7970 ودرجه حريه 44 = 794.0  

معامل االرتباط بين التطبيق االول والتطبيق الثاني وكانت جميعا اكبر من (6)يتضح من جدول 
 مما يدل علي ثبات المقياس . 0001مستوي معنويه قيمه ر الجدوليه عند 

 

 خطوات البحث   

 الدراسة األساسية .
الفنيين ومديرى اكاديميات كرة القدم الخاصة  مدربينالقام الباحث بتطبيق االستبيان على 
إلى  م02/9/0218 حيث تم التطبيق في الفترة من ببعض محافظات جمهورية مصر العربية 

وبعد االنتهاء من التطبيق قام الباحث بتفريغ البيانات في كشوف معده لذلك  م8/10/0219
 تمهيدا  لمعالجتها إحصائيا .

 المعالجات اإلحصائية : 

  Excelحصووائية المناسووبة لطبيعووة البحووث وذلووك باسووتخدام برنووامج تووم اسووتخدام المعالجووات اال  
إلجراء العمليات اإلحصائية للبحث و استخدم الباحوث موا  SPSS (18)إلدخال البيانات وبرنامج 

 يلي : 
  .النسبة المئوية 

 . معام  االرتباط لبيرسون 

 . معام  االرتباط الفاكورونباخ 

 . التكرارات  
  .المتوسط الحسابي 
  .االنحراف المعياري 

 قيمه ر
 التطبيق االول التطبيق الثاني

 المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف  
 المحور االول 0.519 356.0 ..0050 054.1 .4596
 المحور الثاني 1.59.0 .156 1.5409 05410 45901
 المحور الثالث ..1056 .059 165003 35310 45933
 المحور الرابع  6159.1 ..059 615406 53.0. .4590
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 0كا 
، حيث تم تصنيف الثالثيرت اليك أسلوبالباحث  استخدملتسهي  تفسير نتائج الدراسة 

 إلى ثالثة مستويات متساوية المدى من خالل المعادلة التالية:  االستجابات
   0.0.  = 3( ÷ 1 -3)  =عدد بدائل األداة ÷ أقل قيمة(  –)أكبر قيمة  =طول الفئة 

 :التاليلنحصل على التصنيف 
         ..1% : 0.  =    متوفرة بدرجة كبيرة

 % 06..% :  33  =متوفرة بدرجة متوسطة 
 %9606صفر% :  =     متوفرة بدرجة قليلة  

 

 عرض ومناقشة النتائج.

جوووووراءات مووووونهج حووووودود فووووى       نتوووووائج  مووووون إليوووووه توصووووو  موووووا الباحوووووث يعووووورض ، البحوووووث هوووووذا وا 
 . البحث وفروض الدراسة لعينة األولية للبيانات وفقا   مصنفة
 : الخاصة بالمحور األول النتائج ومناقشة عرض

 مدربى أكاديميات كرة القدم بجمهورية مصدر العربيدة تقييم هوماهذا المحور علوى يني 
 التقووديري ولإلجابووة علووى هووذا التسوواؤل تووم حسوواب األهميووة النسووبية والوووزن  مددن الناحيددة السددلوكية 

 الجدول التالى :ستبيان ورصدت نتائج ذلك فى االلدرجة عينة البحث على عبارات 
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 (0)جدول 

الجابات عينة البحث على  5وكا والوزن الترجيحى والتكرارات والنسبة المئوية األهمية النسبية
   (من الناحية السلوكية  تقييم مدربى أكاديميات كرة القدم بجمهورية مصر العربيةاالول) المحور

000ن=         

 الناحيه السلوكيه  م 
 الي حد ما ال  نعم

الوزن 

 الترجيحي

االهميه 

 النسبيه 
 5كا

 التكرار
النسبه 

 المئويه
 التكرار

النسبه 

 المئويه
 التكرار

النسبه 

 المئويه

1 

يلتزم المدرب الرياضى بالقواعد 

واللوائح والقوانين التى تحكمه 

 فى مكان عمله داخل االكاديمية.

31 181131 44 521731 96 26111 577 241221 41121 

5 

توجد خطوات عمل داخل 

على االكاديمية تساعد المدرب 

تنمية السلوكيات المرغوب فيها 

 لالعبين .

42 531391 26 351721 72 43191 327 291841 12177 

3 

يتميز المدرب الرياضى 

باالحترام المتبادل بينه وبين 

 الالعبين داخل االكاديمية  .

34 191881 62 321291 77 42121 599 281581 16146 

4 

يتميز المدرب الرياضى بالثبات 

االنفعالى والتماسك فى مختلف 

 المواقف .

42 531391 46 561921 82 49171 597 271891 52192 

2 

المدرب الرياضى يتحلى بقدر 

كبير من الثقة بالنفس والنضج 

 االنفعالى .

41 531981 59 161961 121 29111 585 241971 25151 

6 

المدرب الرياضى يتحلى بقدر 

كبير من التواضع امام 

 المشتركين وأولياء االمور .

123 621531 51 151581 47 57121 398 771281 61161 

7 

يتميز المدرب الرياضى  بالقدرة 

على مساعدة االخرين سواء من 

زمالئه أو المشتركين أو أولياء 

 االمور.

127 651271 12 21821 24 31161 392 771221 85177 

8 

يتحلي المدرب الرياضى يتحلى 

باالحترام وااللتزام بمواعيد 

 التدريب .

44 521731 31 181131 96 26111 592 261231 41121 

9 
يتحلي المدرب بالتواضع عند 

 المكسب والفوز خالل المباريات
71 411251 42 561351 22 35151 328 691791 6124 

12 
يتحلي المدرب بالصالبة عند 

 الخسارة خالل المباريات
45 541261 25 321411 77 42121 327 291841 11142 

 قيمه كا2 عند مستوي معنويه 0001 ودرجه حريه 2 = 1055

 : الخاصة بالمحور األول النتائجمناقشة 
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محور في عبارات ال إحصائيةوجود فروق ذات داللة ( 0الجدول ) يتضح من      
وكانت أعلى  2021عند مستوى معنوية الجدولية  0المحسوبة أكبر من كا 0حيث أن كااالول 

(% 10,17( بنسبة )7نسبة مئوية في أراء عينة البحث الذين اختاروا )نعم( في العبارة رقم)
(% وكانت أعلى نسبة مئوية في 18,13( بنسبة مئوية) 1وكانت أق  نسبة مئوية في عبارة رقم )

%( وكانت أق  19,1( بنسبة )1) أراء عينة البحث الذين اختاروا )الى حد ما( في العبارة رقم
% وكانت أعلى نسبة مئوية في أراء عينة  (07,1)( بنسبة مئوية  1نسبة مئوية في عبارة رقم )

%( وكانت أق  نسبة مئوية في عبارة 31,9( بنسبة )3البحث الذين اختاروا )ال( في العبارة رقم )
 %( .11,22%( و)77,18بين  ) ( % ، وانحصرت األهمية النسبية1,81) ( بنسبة مئوية7رقم )

( بلغت 1%، والعبارة رقم)11,1( بلغت 1كما يتضح أن النسبة المئوية للعبارة رقم )
% ولالجابة عليها ) إلى حد ما (  وتعتبر هذه النسب 11,1( بلغت 8% والعبارة رقم )19,1

 المئوية مرتفعة  إذا ماقورنت بغيرها من العبارات داخ  المحور.
ويرجع الباحث هذا الى عدة أسباب أهمها :      

أن معظووووم موووودربى االكاديميووووات اليلتزمووووون بوووواللوائح والقوووووانين التووووى تحكمهووووم فووووى مكووووان عملهووووم داخوووو      
االكاديميووة ، وان موودربى االكاديميووات اليتحلووون بقوودر كبيوور موون الثقووة بووالنف  والنضووج االنفعووالى ، 

ن باالحترام وااللتزام بمواعيد التدريب ويغطى كافة محافظات وان معظم مدربى االكاديميات اليتحلو 
 00م(5006مدددع دراسدددة كددال مدددن ) يحيددى ندددور الددددين جمهوريووة مصوور العربيوووة   وهووذا مووايتفق 

, )حيدددر  0م(5006,)عبدددس سوسددة  2م(5002,)السدديد االمددام  5م(5002,)احمددد شددعبان 
فى تقييم مدربى أكاديميات كرة  عفن هناك ضأ,   6م(5002, )سيد االمام  4م( 5000جعفر 

 القدم بجمهورية مصر العربية من الناحية السلوكية .
 :  ثانيالخاصة بالمحور ال النتائج ومناقشة عرض

 مدربى أكاديميات كرة القدم بجمهورية مصر العربيةهذا المحور على مامدي تقييم يني 
ولإلجابة على هذا التساؤل تم حساب األهمية النسبية والوزن   ناحية الخبرات العلمية والعمليةمن 

 الجدول التالى :ستبيان ورصدت نتائج ذلك فى االلدرجة عينة البحث على عبارات  التقديري 
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 (8)جدول 

الجابات عينة البحث على  5اوك والوزن الترجيحى األهمية النسبية والتكرارات والنسبة المئوية
 رالرابعالمحو 

   (من ناحية الخبرات العلمية والعملية  مدربى أكاديميات كرة القدم بجمهورية مصر العربيةتقييم )
  000ن=       

 الخبرات العلميه والعمليه  م
 الي حد ما ال  نعم

 الوزن

 الترجيحي

 االهميه

 النسبيه 
 5كا

 التكرار
 النسبه

 المئويه
 التكرار

 النسبه

 المئويه
 التكرار

 النسبه

 المئويه

57 
ع المدرب الرياضي خطة تدريبية محددة يض

 للعمل باالكاديمية .
32 521471 87 221881 49 58171 358 631941 52142 

58 
يستطيع المدرب الرياضى التنسيق والتنظيم فى 

 اتخاذ القرارفى مصلحة االكاديمية .
44 521731 32 521471 95 23181 594 271311 35192 

59 
اكتشاف الموهوبين يستطيع المدرب الرياضى 

 من خالل خبراته العملية والعلمية .
96 261141 42 531391 32 52121 423 781261 42152 

32 
يلم المدرب الرياضى  بالثقافة العامة 

 والرياضية .
51 151581 37 511641 113 66111 522 481731 84177 

31 

يكون لدي لمدرب الرياضى  القدرة على 

للمعلومات بشكل بسيط وسهل  التوصيل الجيد 

. 

59 161961 31 181131 111 64191 562 221681 76177 

35 
يكون لدي المدرب الرياضى قدر من المؤهالت 

 العلمية فى المجال العملى .
48 581271 52 141651 98 27131 595 261951 48188 

33 
يكون لمدرب الرياضى حاصل على دورات 

 تدريبية وتثقيفية فى مجال كرة القدم . 
121 291261 57 121791 43 52111 422 771971 23119 

34 
يراعى المدرب الرياضى مستوى أداء الفريق  

 من حين ألخر .
36 511221 38 551551 97 26171 581 241781 45114 

32 
للبراعم يستطيع المدرب عمل نموذج 

 والناشئين
127 651271 12 81771 49 58171 422 771971 72193 

36 
يستطيع المدرب تصنيف البراعم مستويات تبعا 

 لخبراته
59 161961 37 511641 122 61141 566 211821 61119 

37 
يوظف المدرب خبراته في اختيار التدريبات 

 المناسبة للمرحلة السنية
32 521471 12 81771 151 72181 526 491921 111132 

38 
يستطيع المدرب قيادة فريق )بشكل جيد( 

 للمشاركة في الدوريات المختلفة .
35 181711 15 71251 157 74131 547 481121 135146 

39 
يصحح المدرب االخطاء فور إكتشافه والطرق 

 المناسبة لتصحيحه وتجنب الخطأ 
96 261141 39 551811 36 51111 425 781361 42111 

42 
يستطيع المدرب العمل في ظروف صعبة من 

 حيث االمكانيات ومساحة الملعب واالرضية .
62 321291 9 21561 125 29161 322 281481 76111 

41 
يكون المدرب الرياضى قادر على الربط بين 

 المحتوى العلمى واهداف الوحدة التدريبية .
32 171241 54 141241 117 68141 522 491711 92122 

 121985 291841 327 441441 76 311281 24 531981 41يكون للمدرب القدرة على متابعة المحتوى  45
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 التدريبى الذى يتم اعطاءه للمشتركين .

43 

يكون للمدرب القدرة على متابعة البراعم بشكل 

مستمر قبل واثناء وبعد التدريب فى الحضور 

 والغياب .

42 531391 77 421231 24 311281 358 631941 151546 

44 
يكون للمدرب القدرة على متابعة المالعب 

 واالدوات يوميا وبشكل مستمر )بشكل إداري(.
49 581621 72 431861 47 571491 344 671261 81261 

42 

يكون للمدرب القدرة على متابعة أداء المدربين 

المساعدين  خالل الوحدات التدريبية 

 .والمحاضرات النظرية 

34 191881 32 521471 125 291621 574 231411 231598 

46 
يكون للمدرب القدرة  على متابعة سير العمل 

 داخل االكاديمية .
147 821961 12 21821 14 81191 472 951291 

513159

8 

47 
يشجع المدرب المتدربين على التفاعل 

 والحوار.
51 151581 21 591851 99 271891 564 211461 241316 

48 
يكون للمدرب القدرة  على التقييم والتقويم 

 المستمر دون انقطاع .
37 511641 42 561351 89 251221 592 261231 571229 

49 

يكون للمدرب القدرة على دراسة اإليقاع 

الحيوى لتحديد الحالة المزاجية لكل فرد على 

 حده .

2 51951 121 881321 12 81771 335 641751 
533142

4 
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 : ثانيالخاصة بالمحور ال النتائجمناقشة 

محور الرابع  في عبارات ال إحصائيةوجود فروق ذات داللة   (8) وليتضح من الجد
وكانت أعلى نسبة مئوية  2021عندمستوى معنوية الجدولية  0المحسوبة أكبر من كا 0حيث أن كا
(% وكانت أق  نسبة 81,91( بنسبة )11عينة البحث الذين اختاروا )نعم( في العبارة رقم)في أراء 

(% وكانت أعلى نسبة مئوية في أراء عينة البحث 0,90( بنسبة مئوية) 19مئوية في عبارة رقم )
%( وكانت أق  نسبة مئوية في 7103( بنسبة )38الذين اختاروا )الى حد ما( في العبارة رقم )

% وكانت أعلى نسبة مئوية في أراء عينة البحث الذين  (8,19)( بنسبة مئوية  11قم )عبارة ر 
( 12%( وكانت أق  نسبة مئوية في عبارة رقم )88,3( بنسبة )19اختاروا )ال( في العبارة رقم )

 %( 18,11%( و)90,19( % وانحصرت األهمية النسبية بين )1,01) بنسبة مئوية
( بلغت 38%، والعبارة رقم)88,32( بلغت 19كما يتضح أن النسبة المئوية للعبارة رقم )

( 31% والعبارة رقم)11,1( بلغت 32% والعبارة رقم )72,8( بلغت 37% والعبارة رقم )71,3
% ولالجابة عليها ) إلى حد ما (  وتعتبر هذه 11,1( بلغت 31% والعبارة رقم )11,9بلغت 

 رتفعة  إذا ماقورنت بغيرها من العبارات داخ  المحور.   النسب المئوية م
 ويرجع الباحث هذا الى عدة أسباب أهمها :
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 أن معظم مدربى االكاديميات لي  لديهم القدرة على دراسة االيقاع الحيوى لتحديد الحالة
شاركة المزاجية لك  العب على حده ، وان معظم مدربى االكاديميات اليستطيعون قيادة الفرق للم

فى الدوريات المختلفة ، وان معظم مدربى االكاديميات لي  لديهم القدرة على الربط بين المحتوى 
العلمى وأهداف الوحدة التدريبية  وان معظم مدربى االكاديميات اليستطيعون توظيف خبراتهم فى 

لديهم القدرة على اختيار التدريبات المناسبة للمراح  السنية ، وان معظم مدربى االكاديميات لي  
التوصي  الجيد للمعلومات بشك  بسيط وسه  وان معظم مدربى اكاديميات كرة القدم ليسوا ملمين 
بالثقافة العامة والرياضية وان معظم مدربى االكاديميات ال يستطيعون تصنيف البراعم مستويات 

ت العلمية فى المجال ي  لديهم قدر من المؤهالل االكاديميات مدربى معظم ان تبعا لخبراتهم و
مع دراسة كال من ) يحيى ويغطى كافة محافظات جمهورية مصر العربية   وهذا مايتفق  العملى

,)عبدس سوسة  2م(5002,)السيد االمام  5م(5002,)احمد شعبان  00م(5006نور الدين 
فى تقييم  ن هناك ضعفأ,   6م(5002,)سيد االمام  4م( 5000, )حيدر جعفر  0م(5006

 مدربى أكاديميات كرة القدم بجمهورية مصر العربية من ناحية الخبرات العلمية والعملية .
    : االستنتاجات

في ضوء نتائج البحث وفى حدود عينة البحث وأسلوب التحلي  اإلحصائي المستخدم 
 وأهداف البحث أمكن التوص  إلى االستنتاجات االتية :

  كرة القدم بجمهورية مصر العربية من الناحية السلوكية: تقييم مدربى اكاديميات
 .االكاديمية داخ  عملهم فى تحكمهم التى والقوانين باللوائح اليلتزمون  االكاديميات مدربى معظم أن 
 . االنفعالى والنضج بالنف  الثقة من كبير بقدر اليتحلون  االكاديميات مدربى ان

 .التدريب بمواعيد وااللتزام باالحترام اليتحلون  االكاديميات مدربى معظم ان
 ناحية الخبرات العلمية والعملية : من العربية مصر بجمهورية القدم كرة اكاديميات مدربى تقييم
 العب لك  المزاجية الحالة لتحديد الحيوى  االيقاع دراسة على القدرة لديهم لي  االكاديميات مدربى معظم أن

 .حده على
 .المختلفة الدوريات فى للمشاركة الفرق  قيادة اليستطيعون  االكاديميات مدربى معظم ان
 .التدريبية الوحدة وأهداف العلمى المحتوى  بين الربط على القدرة لديهم لي  االكاديميات مدربى معظم ان

 . السنية للمراح  المناسبة التدريبات اختيار فى خبراتهم توظيف اليستطيعون  االكاديميات مدربى معظم ان

 . وسه  بسيط بشك  للمعلومات الجيد التوصي  على القدرة لديهم لي  االكاديميات مدربى معظم ان
 . والرياضية العامة بالثقافة ملمين ليسوا القدم كرة اكاديميات مدربى معظم ان



   

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

 

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

 

 .لخبراتهم تبعا مستويات البراعم تصنيف يستطيعون  ال االكاديميات مدربى معظم ان
 ي  لديهم قدر من المؤهالت العلمية فى المجال العملى.ل االكاديميات مدربى معظم ان

   : التوصيات 
   ستنادا  علي النتائج التي تم اضوء أهداف البحث وفروضه وعينة البحث وخصائصها و  في

 يوصي الباحث بما يلى :التوص  إليها 
  .الرياضية المهن بنقابة مشترك بجمهورية مصر العربية  القدم كرة أكاديمية مدرب يكون  أن- 
 . فى مجال كرة القدم  تثقيفيةحاص  على دورات  مدرب أكاديمية كرة القدم يكون  أن - 
التاكووود موووون حصوووول موووودربى االكاديميوووات علووووى الووودورات والكورسووووات المطلوبوووة حتووووى يصووووبحو  - 

 .عم  اختبارات لهمللتدريب فى مجال كرة القدم وذلك عن طريق -مؤهلين 
 الذكيووة الهواتووف) والمعلومووات اإلتصوواالت تكنولوجيووا إسووتخدام يجيوود موودرب أكاديميووة كوورة القوودم يكووون  أن - 

 . (واإلنترنت
توى جمهوريووة مصوور العربيووة للتواصوو  إنشواء موقووع الكترونووى خوواي ياكاديميووات كوورة القوودم علووى مسوو -     

 .العربية إلمدادهم بك  ما هو جديد فى عالم كرة القدمالدائم مع مدربى كرة القدم بجمهورية مصر 
 فوووى بالغوووة أهميوووة مووون لوووه لموووا المعلوموووات ونظوووم ىاآللووو الحاسوووبالحصوووول علوووى دورات فوووى اسوووتخدام  -    

 وصو  الوذى االداء قيوا  امكانيوة علوى تسواعد بيانوات قاعودة عمو و  التدريبية الوحدة خالل التدريب
 .المتدربين اليه

 ومتابعة مدربى االكاديميات بشك  دورى لمعرفة مدى التزامهم بواجبهم وعملهم.رقابة -  
ضورورة األهتمووام بالتحصوي  العلمووى للناشوئين ومتووابعتهم بالموودار  وتثقويفهم حتووى يصوبحو مووؤهلين موون -   

 .جميع النواحى النفسية والفنية والعلمية
 
 
 
 
 

نافسوا    نموذج مقترح لتطوورر داء  ءلموارإل داواءا ءلقرروم ل م
 ك روو  ءلترةروو  ءلررالوور  ل ةنوور اكتووورءغ رروور من ووور     رسووال  
 ءلقاهر  .    جامع  ح وء   ةالهرم 

حسووووووووووور    دحموووووووووووا  -1  :
 م3002
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 رسووال     ءلقووام كوور  لمووارة  ءلمهنروو  ل كقارووا  تح ر روو  ارءسوو 
  ةوالهرم  ل ةنور  ءلررالور  ءلترةر  ك ر     من ور  ررر ماجسترر
 . ءلقاهر    ح وء  جامع 

:
  

 م 3012 دحما  عةا    -3
 

 مكتةو    8ط ءلقوام  كور  وتواررإل تخطرط ف  ءلحارث  تجاها ءد
  .  ءدسكنارر  ءلقنر   ءد عاع ومطةع 

 اةووووووواغ دةوووووووو حسووووووو  -2 :
 م3002

 
 رسووال    ل نا وونر  ءلقووام كوور  لمووارة  ءلمهنوو  ءلتأهروو  محووااء 

 جامعوو   ل ةنووا  ءلررالوور  ءلترةروو  ك روو  من ووور   ماجسووتررررر
   . سكنارر ءأل

 م3012 جعقر حرار -4 :

تقورم دكاارمرا  كر  ءلقوام ةمحافةو  ءلق روةرو    رسوال  ماجسوترر 
 ررر من و    ك ر  ءلترةر  ءلررالر    جامع  ةنها 

 م3012سرا ءدمام  -2 :

ءلوواورء  ءلتثقرقروو  لمووارة  كوور  ءلقووام ةجمهورروو  م وور  تقـورووـم
 ءلررالور  ءلترةرو   ك رو  من وور  ررور ءغراكتوو رسال    ءلعرةر 
 .ةنها جامع  ل ةنر  

 م3012سرا ءدمام -6 :

 ةجمهورروو  ءلقووام كوور  لمووارة  فررقوو ءأل تحووااءد اورء  تقروورم
 ءلترةروو  ك روو    من ووور  رروور ماجسووترر رسووال    ءلعرةروو  م وور

 . ةنها جامع   ل ةنر   ءلررالر 

 م3016 سوسه اةاهللا -2 :

 من ور  ررر مذكرء    ءلقام كر  تاررإل ف  ءلحارث  تجاها ءد
  ءلزقازرم جامع    ل ةنر  ءلررالر  ءلترةر  ك ر  لطالإل

 م3010 روسف رازى -8 :

 ءألهاءف ءلترةور  وءلتقورم   اءر ءلمعارف   ءلقاهر .

 

 م1987فؤاد قالدة  -9 :

 القوودم مؤشوورات اختيووار موودربى البووراعم كإحوودى عواموو  تطوووير كوورة
 ءلررالور  ءلترةر  ك ر  ،  ةر منشو  غير ماجستير رسالة، المصرية

 .  ءلقاهر    ح وء  جامع    ةالهرم ل ةنر 

 م0221 يحيى نور -12 :
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 ملخص البحث باللغة العربية
 خطة مقترحة لتفعيل نشاط العاب القوي لذوي االحتياجات الخاصة

 القليوبـــية بمحافظة
 .د / نبيل خليل ندا  أ                                                           

  عفيف        أ.د / عزيزة دمحم                                                        
 أ.د / حمدى دمحم عل                                                          

 الباحث/ عل  ابو حديد عل  اسماعيل                                          
 

 لذوي  القوي  ألعاب نشاط لتفعيل مقترحة خطة وضع إلي البحث  يهدفهدف البحث إلى ي
 باستخدام الوصفى المنهج بإستخدام الباحثين قام . القليوبية بمحافظة لخاصةا االحتياجات
 من( 06) عدد علي البحث عينة إشتملت الدراسة هذه لطبيعة لمالئمته وذلك المسحية الدراسات
 من( 06) إلي تقسيمها تم قد و القليوبية بمحافظة الشباب مراكز و بأندية الرياضيين األخصائيين
 العمدية بالطريقة إختياراهم تم و,  القليوبية بمحافظة الرياضية األندية من( 06) و الشباب مراكز
 عن اإلدارة و القوي  ألعاب مجال في خبرتهم تقل وال(  سنة 22:  سنة 52)  من السن يتراوح و
 الدراسة لقيام األساسية الدراسة في يشتركوا لم الذي أخصائيين من عدد و(   سنة 52)

 .. البحث عينة توصيف( 0) جدول يوضح و أخصائي 56 وعددهم االستطالعية
 : يلي ما التوصيات وكانت
 نشاء مباني جديده في القري  و المدن التي ال يوجد فيها أماكن لممارسة الرياضة ا 

 .وتكون مخصصة لذوي االحتيا جات الخاصة
    القري   في المدن و لذوي االحتيا جات الخاصة نشر أهمية ممارسة ألعاب القوي

بمحافظة القليوبية  عن طريق عمل ندوات و محاضرات وورش عمل لتوضيح أهمية 
 .خاصة ألعاب القوي الرياضة عامة و  ممارسة 

   علي ذوي االحتيا جات  عمل إعالنات ألهمية ممارسة ألعاب القـوي و مدي العائد لها
 .الخاصة

  جات الخاصةلذوي االحتيا  دعـم وسائل اإلعالم ألنشطة العاب القـوي . 
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 خطة مقترحة لتفعيل نشاط العاب القوي لذوي االحتياجات الخاصة
 القليوبـــية بمحافظة
 .د / نبيل خليل ندا  أ                                                           

   أ.د / عزيزة دمحم عفيف                                                              
 أ.د / حمدى دمحم عل                                                          

 الباحث/ عل  ابو حديد عل  اسماعيل                                          
 

  Entrance of the Research  مقـــدمة البحـــــث 5/5
مارسة الرياضة و خاصًا األندية الرياضية تعتبر الهيئات الرياضية من المؤسسات التي تهتم بم

المختلفة و المتميز , و  أنشطتهاالرياضة المصرية لتنوع  ازدهارالتي تساهم في بناء و  الكبرى 
 اتخاذبها و إيجاد الكوادر, األكفاء القادرين علي  االهتمامالهيئات التي ينبغي  إحدىتعتبر 

تحديد  –التنفيذ  -لها و ينوط لديهم , اإلشراف القرارات السليمة و رسم السياسات و التخطيط 
وضع البرامج بصورة موضوعية المطلوب تحقيقها حسب اإلمكانات المتاحة , وبذلك  –األهداف 

تتمتع األندية الرياضية بقدرات إدارية عالية حسب اإلمكانات المتاحة و ثقافة أنديتها و صفات 
 بأسلوبالقــرارات السليمة بطريقة علمية سليمة و  اتخاذتساعدها علي  ممتازةمعرفية ووجدانية 

 (5:52يحقق لها أكبر قــدر من النــجاح . )
في كونها وسيلة  األخرى وتعتبر اإلدارة في المجال الرياضي ال تختلف عن اإلدارة في المجاالت 

( و انها الرقابة  –التوجيه  –التنظيم  –التخطيــط لتحقيق األهداف كما  أن من أهـم عناصرها ) 
أفضل العناصر  باختيارالمسئولة عن تحقيق النتائج الجيدة في األنشطة الرياضية المختلفة و ذلك 

ويشير   (50:52 اإلدارية و االستخـدام األمثل لها و التعـرف علي المعوقات التي تواجهها .)
عة من األنشطة ( إلي أن اإلدارة الرياضية الحديثة عبارة عن مجمو م9002)  جــمال محـمـد علي

الوقت و الموارد البشرية بأحسن  استثمارالفعال و الكفء و  االستخدامالمتميزة الموجهة نحو 
صورة و بغرض تحقيق أهداف محددة مسبقًا , وذلك في ضوء التغيير المستمر الذي يعتبر تحديًا 

  ((24:4  رياضيإلتجاهات و إثباتًا لقدرتها و إختبارًا جيدًا ألدائها لدورها في المجال ال
هو محاولة التبصر بمستقبل المنظمة و تصميم رسالة و رؤيــة و  االستراتيجيونجد التخطيط 

وضع األهداف و تحديد مسارات المنظمة مستقباًل باإلضافة إلي تحديدات العمليات و االنشطة 
ية التخطيط الالزمة لتحقيق ذلك في ضوء المعطيات من الوضع الراهن للظاهرة و لكي تبدأ  عمل
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البد أن تكون المنظمة مستعدة لذلك سواء من حيث توجه المديرين و توفير  االستراتيجي
اإلمكانات ووجود التنظيم المالئم و المناخ المشجع والبد أن تشارك كل المستويات اإلدارية في 

ي و مسؤوليته حتي يؤد اختصاصهكل بحسب  االستراتيجيةالمنظمة في تصميم و تنفيذ الخطة 
  (55:2إلي النتائج المرجوة علي المدي الطويل .) االستراتيجيالتخطيط 

عبارة عن  ياالستراتيج(أن التخطيط م9002) كمال  درويــش , صبحي حسانيـنويري كاًل من 
صياغة ألغراض المؤسسة أو المنظمة و اهدافها طويلة المدي , غير أنه من المهم إدراك أن 

ق أهداف المؤسسة و أغراضها يجب أن يراعي  البيئة الخارجية التي لتحقي اختياراالستراتيجيات
تعمل المؤسسة في إطارها فإن لم تراعي البيئة الخارجية بجانب عوامل أخري جانبية جيدة  يؤدي 

  ((22:55 ذلك إلي قصور كبير في تحقيق االهداف و االغراض 
التـي يمكـن أن تسـتفيد مـن هـذا المفهـوم مجـاالت النشـاط اإلنسـاني  إحدىو تعتبر التربية الرياضية 

مـــن اهـــداف و غايـــات يســـعي الرياضـــي أو  االســـتراتيجيةحيـــث تتـــوافر مـــن خاللهـــا جميـــع مكونـــات 
الفريـــق أن يحققهـــا متفوقـــًا علـــى منافســـة و مســـتفيدًا مـــن جميـــع عوامـــل القـــوة و متغلبـــًا علـــى جميـــع 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الداخلي  عوامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعف بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد دراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة البيئ

(  52:2) 
ابقات الميــدان والمضــمار مــن أقــدم األنشــطة الرياضــية التــى مارســها اإلنســان,  فمنــذ أن تعتبــر مســ

يشتد عوده يتعلم المشى و الجرى و الوثب و الرمى وكلها أنشطة حركية فطرية ووسائل يستخدمها 
لتحقيــق أغراضــه فــى كــل مرحلــة مــن مراحــل نمــوه وتطــوره, وقــد مثلــت تلــك المســابقات فــى األلعــاب 

ســواء القديمــة أو الحديثــة حتــى ظهــرت بشــكلها الحــالى للرجــال والنســاء, وقــد لقبــت  بــأم األولمبيــة 
األلعــاب  تــارة و عــرور الــدورات األولمبيــة  تــارة أخــرى ألهميتهــا لبنــاء الفــرد بــدنيًا وصــحيًا ونفســيًا, 
وتعمـــل علـــى تنميـــة القـــدرات البدنيـــة مـــن قـــوة وســـرعة وتحمـــل ورشـــاقة ومرونـــة وتطـــوير المهـــارات 

اضية المختلفة عند الالعبين, كما لها تأثيرًا إيجابيًا على نمو الشخصية المتزنة وخصوصـًا فـى الري
حتوائهــا علــى ا, وتبــرز أهميــة ممارســة ألعــاب القــوى فــى  (4:2 مراحــل التطــور المختلفــة لالعــب)

 جانبين أساسيين يشمل الجانب األول كونها أنشطة رياضـية شـعبية تهـتم بالصـحة العامـة للفـرد فـى
مختلـــف األعمـــار والمســـتويات, والجانـــب الثـــانى كونهـــا أنشـــطة تنافســـية تـــتم وفقـــًا للقواعـــد التربويـــة 

عتبــار أن ألعــاب القــوى ا وتتعامــل مــع الجــنر البشــري للوصــول إلــى أعلــى مســتوى رياضــي, وعلــى 
 نشاطًا تنافسيًا منظمًا وتظهـر القـدرات الخاصـة لالعـب المتمثلـة فـى تحـدى اإلنسـان لذاتـه للوصـول

نجــاز ممــا يســاعد علــى النمــو المتــزن والمتكامــل للفــرد وهــو مــادعى إلــى للمســتويات العاليــة مــن اإل
عتبـــار رياضــــة ألعــــاب القــــوى مـــن األنشــــطة التربويــــة األساســــية التـــى تهــــتم بالطفــــل فــــى المــــدارر ا 
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واألنديـــــة,  فألعـــــاب القـــــوى تمثـــــل القاعـــــدة واألســـــار ليلعـــــاب الرياضـــــية المختلفـــــة ولـــــذلك ينصـــــح 
( , 2:55 ســتخدام األجهــزة واألدوات البديلــة والمناســبة. )اســتها ليطفــال فــى ســن مبكــر مــع بممار 
( ويعتبر اإلتحاد الـدولى أللعـاب القـوى مـن اإلتحـادات الدوليـة الرائـدة نحـو التصـدى لتلـك 4,2: 2)

ربويـة المشكالت فقام خبراء اإلتحاد الدولى أللعاب القوى بصياغة مشروعًا عمالقًا يتضمن أهدافًا ت
رتبطت إلى حد كبير برؤيه واضحة ركـزت علـى اإلهتمـام بقطـاع األطفـال والناشـئين والعمـل علـى ا

ستمتاع والتنمية الشاملة والمتكاملة لهم ومن ثم تم تأسـير المشـروع علـى هيكـل تحقيق الصحة واال
( ســـنة 52-2تنظيمـــى لمنافســـات غيـــر رســـمية متنوعـــة ومتدرجـــة يـــتم تقـــديمها ليطفـــال مـــن ســـن )

علــى المشــاركة التنافســية  تتضــمن تــدريبات ومنافســات مصــغرة فــى صــورة فــرا حيــث تعتمــد أساســاً 
والتدريبية البسيطة وهى محور تربية األطفال, ويتسم المشروع بتوفير تنافر جمـاعى مثيـر وبشـكل 
متــدرل ليطفــال ممــا يتــيح فرصــة الــتعلم التــدريجى ومواجهــة الضــغوط التنافســية التــى تنــافر هــذه 

حلة وتشجيع األطفال على القيـام بـدور المنظمـين والمسـئولين ممـا يتـيح الفرصـة لتنميـة قـدراتهم المر 
نفعالية واإلدراكية وتتميز مسابقات مشروع اإلتحاد الدولى أللعاب القوى ليطفال باإلثارة كما أنه اال

ى مواقـــع يقـــدم تمـــارين جديـــدة للمســـابقات ومهـــام حركيـــة مختلفـــة والتـــى تـــدار ضـــمن ســـباا الفـــرا فـــ
مختلفة من المكان المخصـ  للمسـابقة, عـالوة علـى ذلـك يمكـن لكثيـر مـن األطفـال المشـاركة فـى 
المســابقات, كمــا يمكــن ليطفــال تجريــب وممارســة الحركــات األساســية وهــى )العــدو والوثــب والرمــى 
كمـا  والدفع( فى جو من المرح واللعب فالمتطلبـات البدنيـة بسـيطة ويمكـن ألى طفـل المشـاركة فيهـا

أن متطلبات المهارة تتنوع وفقًا للمراحل السـنية وقـدرات التوافـق الضـرورية, ومـن المبـادس األساسـية 
سباقات فرا ينمى من خاللها مبادس الفريق حيث أن تسجيل كللمشروع أن تؤدى جميع المسابقات 

ء مـن الفريـق كجـز  االنتيجة شاملة مجهود الفريق ككل ولهذا يجب على جميع المشاركين أن يتنافسو 
حتــى األطفــال األقــل موهبــة يأخــذون فرصــتهم فــى المشــاركة, لــذا فــإن المســاهمة الفرديــة لكــل طفــل 
وتأثيرهــا علــى النتيجــة اإلجماليــة يعــزز مــن مفهــوم أن لمشــاركة كــل طفــل قيمــة, ولــذلك يجــب علــى 

 –ثــب الو  –جميــع أفــراد الفريــق المنافســة فــى مختلــف الســباقات مــن كــل مجموعــة ســباقات )العــدو 
خـــتالف االتحمـــل( وهـــذا األســـلوب يحـــول دون التخصـــ  المبكـــر ويســـاعد علـــى تعـــدد و  -الرمـــى 

 األنشطة وتطوير ألعاب القوى.
 (526-525:2(, )20,50:52)  

والطفل المعاا ذهنيًا يمارر المهارات واألنشطة الرياضية التى يتمتـع بهـا أقرانـه العـاديين          
ب أن يأخــذ المــدرب فــى اإلعتبــار القــدرة الوظيفيــة والعمــر العقلــى مــن نفــر العمــر الزمنــى ولكــن يجــ
وممارسـة األطفـال المعـاقين ذهنيـًا لينشـطة والمهـارات الرياضـية  ,أثناء تدريب وتعليم المعاا ذهنيـاً 
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ال تقــدر بــثمن, حيــث أن األلعــاب واألنشــطة الرياضــية الترفيهيــة التــى تشــجع علــى العمــل الجمــاعى 
هنيًا من الجانب البدنى والنفسـى فتكسـبه القبـول الشخصـى وتطـوير العالقـات تنمى الطفل المعاا ذ

 .(5:02اإلجتماعية كما تكسبه اإلستقالل الذاتى)
فالطفل المعاا ذهنيًا بسيط اإلعاقة يتميز بقصور فى الكفاءة الذهنية أى أن إنتباهه لير         

منية والمدى, فال ينتبه إال لشئ واحد مثل إنتباه الطفل العادى ولكن يكون محدود فى المدة الز 
نتباهه ويحتال إلى من ينبهه إلى الموضوع األساسى الذى يدور اولمدة قصيرة وسرعان ما يشتت 

حوله, وضرورة تقديم خبرات محسوسة له إلى جانب تقديم عنصر التشويق فيها, ويمكن القول 
كرة وقصور التفكير وسوء التوافق من بصورة أكثر تركيزًا أن قصور اإلنتباه وضعف اإلدراك والذا

 (505:52العالمات المميزة لذوى اإلعاقة الذهنية. )
  Problem of the Research مشكـلة البحـث 5/5

النهـوض بالريـاضة أصبـح ضرورة قومية إنسانية بإعتبارها من اهم وسائل إعداد و تنمية أهم موارد 
تحديات الحضارية و إشباع إحتياجات المجتمع , األمـر المجتمع وهـي التنمية البشرية لمواجهة ال

 (0:04الذي يتطلب زيادة القدرات البدنية و الحركية في المجال الرياضي .)
كما بدأت معظم دول العالم و خاصة الدول المتقدمة تضع ضمن اولوياتها اإلهتمام بالرياضة 

على الصحة و الوصول بصفة عامة و رياضة الموهوبين بصفة خاصة من اجل المحافظة 
  (560:22بمستوي اإلنتال الوطني ألعلي معدالته .)

وتعد مسابقات العاب القوي من الرياضات األساسية في مجال األنشطة الرياضية التي تعبر عن 
المقدرة البشرية لإلنسان في أسمي صورها , كما تعد من األنشطة الطبيعية التي يمارسها اإلنسان 

فهي عصب األلعاب األولمبية القديمة , و عرور الدورات األولمبية الحديثة ,  منذ بدء الخليقة ,
 إحدىو أم الرياضات األخري , و مقيار لحضارة الشعوب و تقدمها , و يعتبر قطاع البطولة 

بالتربية الرياضية , و  ااهتماماتهقطاعات المجلر القومي للرياضة , حيث يقار تقدم األمم بمدي 
لفة , كما تعتبر البطوالت العالمية و األولمبية و ما يحرزه األبطال فيها من أنشطتها المخت

 (0:52ميداليات دلياًل واضحًا على تقدم الدول التي يمثلها أبطالها . )
الحظ  لذوي االحتياجات الخاصة ومن خالل متابعة الباحث لبطولة الجمهورية في ألعاب القوي 

, لذوي االحتياجات الخاصةمن محافظة القليوبية القوي مشاركين في مسابقات العاب عدموجود 
الي وضع خطة مقترحة لتفعيل نشاط العاب القوي لذوي االحتياجات الخاصة مما دفع الباحث 
 بمحافظة القليوبية
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 Objectives of the Research أهداف البحـث 5/2

لذوي  قوي ألعاب ال تفعيل نشاطمقترحة ل خطةيهدف  البحث إلي وضع             
 بمحافظة القليوبية و ذلك من خالل : االحتياجات الخاصة

 .لذوي االحتياجات الخاصة أهــــــــــداف ممارسة ألعاب القـــوي  5/2/5
 .لذوي االحتياجات الخاصة نشـــــر لعبة ألعــاب القـــــــــوي  5/2/5
  لذوي االحتياجات الخاصة ألعــــاب القوي  تفعيلنشاطاإلجراءات التي تساهم في  5/2/2
 Questions of the Research تساؤالت البحث : 5/2

 لذوي االحتياجات الخاصة ألعاب القوي  تفعيلنشاطالمقترحة ل الخطةفي ضوء             
 المقترحة فيما يخت  بــــ : الخطةبمحافظة القليوبية يمكن طرح تساؤالت 

 ؟ لذوي االحتياجات الخاصة وي ما هي أهداف ممارسة ألعاب الق 5/2/5
لذوي  ألعاب القوي  لتفعيل نشاطما هي اإلمكانات المادية و البشرية الالزمة  5/2/5

 ؟ االحتياجات الخاصة
لتفعيل نشاط العاب القوي لذوي االحتياجات ما هي البرامج الزمنية المناسبة  5/2/0

 ؟الخاصة
 القوي لذوي االحتياجات  الخاصة لتفعيل نشاط العابما هي الخطة المتبعة  5/2/2
تفعيل نشاط ما هي  أساليب التقوـــيم و الرقابــة المناســـبة التي تساهم في  5/2/2

 ؟ العاب القوي لذوي االحتياجات الخاصة
 Terminology of the Research مصطلحات البحـث 5/0
 Strategy - االستراتيجية 5/0/5
( بأنها مجموعة من القواعد الشاملة م9009لحيلة  )يعرفـها  دمحم محمود ا 1/6/1/1 -

  (44:52علي وسائل تؤدي إلي تحقيق هدف معين .)
 Sport Strategy - الرياضية  االستراتيجية 5/0/5
( نقاًل عن   عايدة ســيد خطاب   م9000تعرفها   مروة فوزي عبد هللا   ) 1/6/9/1 -

رة شاملة و متكاملة بانها مجموعة من األهداف الرياضية موضوعة بصو 
(.2:00()2:20)  
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 StrategyManagement - االستراتيجيةاإلدارة  5/0/0
( نقاًل عن   جيلوك   بانها م1222يعرفها عبد الحميد عبد الفتاح المغربي ) 1/6/3/1 -

إتخاذ القرارات المتعلقة ببقاء المنظمة علي إستخدام الموارد التنظيمية المتاحة 
  (05:55ات البيئة الداخلية و الخارجية . )بما يتوائم مع متغير 

 
 Strategy Planning - التخطيط اإلستراتيجي 5/0/2
( بانه م1226( نقاًل عن  أحمـــــد ماهــــر م9002يعرفه عاصم دمحم مرسي ) 1/6/2/1 -

التصميم و التبصير برسالة المنظمة و بأهدافها و بمسارها الرئيسي و تحديد 
  (93:32)(52:55االعمال الالزمة لتحقيق ذلك.) العمليات و األنشطة و

 اإلعاقة الذهنية  :Intellectual disability  
كتمـال النمـو ابأنها  حالة توقـف أو تـأخر أو عـدم  (5665) تعرفها  أمل معوض الهجرسى        

العقلى تحـدث فـى سـن مبكـرة بسـبب عوامـل وراثيـة أو مرضـية أو بيئيـة تـؤدى إلـى نقـ  الـذكاء أو 
  (505:5قصور مستوى أداء الفرد فى مجاالت النضج والتعلم والتكيف .)

 الدراسات السابقة العربية :
 الدراسات السابقة :   5/5
 الدراسات السابقة العربية :   5/5/5
إستراتيجية لتطوير هيئة استاد القاهرة قام "يحي زكريا دمحم" بـ بحث تحت عنوان "5/5/5/5

                       9012 مالدولي "عا
يهدف البحث إل  وضع تصور مقترح إستراتيجية لتطوير هيئة إستاد القاهرة الدولي وذلك من 

 خالل:
  االمكانات المادية والبشرية  –التعرف علي الوضع الحالي لهيئة االستاد ) السياسات واالجراءات

 الخطط والبرامج التطويرية( . –
  سواتتحليلSwot هيئة االستاد . تواجههة والفر  والتهديدات التي لمواطن الضعف والقو 
 وضع تصور مقترحة الستراتيجية تطوير هيئة االستاد القاهرة الدولي 
 ) واستخدم المنهج : الوصفي )الدراسات المسحية والتحليلية 
  عينة البحث : أعضاء مجلس االدارة ـ ممثلين من أعضاء مجلس االدارة ـ ممثلين من وزارة

 ( ياضة . ادوات جمع البيانات )الدراسة التحليلية النظريةوالر ب الشبا
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 وكانت أهم النتائج المرتبطة بعنوان بحثه 
 رؤية ورسالة واضحة لهيئة استاد القاهرة الدولي دال توجالرؤية والرسالة: -
المتاحة ـ  لإلمكاناتأهداف هيئة االستاد غير محددة بطريقة يمكن قياسها ـ غير مناسبة االهداف:  -

 مؤشر واضح لقيار مدي تحقق االهداف دال يوجواضحة لجميع العاملين بهيئة االستاد ـ  غير
في حدود السياسة العامة التي تنتهجها الدولة ـ  ااختصاصاتهتباشر هيئة االستاد السياسات:  -

ظمة للعمل نبهيئة االستادعلي علم بكافة اللوائح والقوانين الم وإلشرافيهجميع االجهزة التنفيذية 
الرياضية بند يسمح بالتامين عليها من االخطار  بالمنشاةبهيئة االستادـ يوجد بالالئحة الخاصة 

المختلفة ــ تضع ادارة االستاد ماتراه من أحكام لتنظيم العمل الفني داخل الهيئة ـ تضع ادارة 
اتراه مناسبا من من احكام لتنظيم العمل المالي داخل الهيئة ـ تشكل هيئة االستاد م هما ترا االستاد 

 (22.)أعمالهلجان فرعية لتنظيم 
 اإلستفادة من الدراسات المرجعية : 9/9/3/6
 . الدراسةإستخدام أسلوب إستبيان أثناء إجراء  -
عينة  اختياراإلهتمام بمراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب و الرياضة و األندية الرياضية أثناء  -

 ه المشكلة .البحث ألنها أكثر الفئات التي تواج
جراءاتطرق  -  البحث : وا 
 منهج البحث : -
 Procedures of the Research إجراءات البحــث :0/5 -

 The Research Curriculum منهــج البحــث: 0/5/5
بإستخدام المنهج الوصفى باستخدام الدراسات المسحية وذلك لمالئمته لطبيعة هذه  ينقام الباحث
 الدراسة .

 The ResearchCommunity :مجتمع البحث 0/5/5
يمثل مجتمع البحث األخصائيين الرياضيين بأندية ومراكز الشباب محافظة القليوبيةو البالغ 

 ( . أخصائي 60عددهم )
 عينة البحـث:      0/5/0
 

The Research Sample 

الرياضيين بأندية و مراكز الشباب  ناألخصائيي( من 06إشتملت عينة البحث علي عدد )
( من األندية الرياضية 06( من مراكز الشباب و )06افظة القليوبية و قد تم تقسيمها إلي )بمح
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سنة (  22سنة :  52بمحافظة القليوبية , و تم إختياراهم بالطريقة العمدية و يتراوح السن من ) 
 الذي لم نأخصائييسنة (  و عدد من  52وال تقل خبرتهم في مجال ألعاب القوي و اإلدارة عن )

أخصائي و يوضح جدول  56وعددهم  االستطالعيةيشتركوا في الدراسة األساسية لقيام الدراسة 
 ( توصيف عينة البحث .0)

 (0جدول )
 توصيــــف عيــنة البـحــــث

 المجموع مراكز شباب انديةالمختلفة العينة م
 06 06 06 االســــاســــية 1
 56 56 56 االستطالعية 9

 30نــــــــادي مختلفــة و  30( توصيــــــــــا العينــة و التــي تشــمل عــدد 3ول )يوضــج جـــد      
 مركــز شباب .

 
 
-  

 
 

 
 
 
 
 The Data-Gathering Method and Toolsجمع البيانات : ووسائل أدوات  5/2/

و قــد إتبــع فـي جمــع بيانــات البحـث إســتمارة إســتبيان مـن تصــميم الباحـث  ينإسـتخدم البــاحث       
 (0,5مرفق رقم )لتالية في إعدادها :الخطوات ا

 المســـح المرجــعــــــــي :  0/5/2/5
( مرجع عربي  22منها وهم )  لالستفادةقام الباحث بالمسح المرجعي للدراسات المرجعية 

 ( مرجع أجنبي . 55وهم)
 المقابــــلة الشخــــصية :  0/5/2/5
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( بهـــدف التعـــرف علـــي 0) مرفـــق  ***ءعلـــي مجموعـــة مـــن الخبـــرا استمارةاالســـتبيانبغـــرض عـــرض 
(  و كانـت المقابلـة مفتوحـة لمناقشـات الخبـراء  5) مرفـق   لالسـتبيانالمحـاور و العبـارات المكونـة 

 في العبارات و المحاور و في موضوعات تتصل بمشكلة البحث .
 : االستبيانتحديد محاور  -5

 ينو المضمار , قام الباحث من خالل تحليل المقومات األساسية ليخصائيين مسابقات الميدان
 –اإلمكانيات المادية و البشرية  –رأي  تضم المحاور األتية ) االهداف  استمارةاستطالعبتصميم 

 –أساليب التقويم و الرقابة  –الخطة المتبعة فى المسابقات و المهرجانات  –البرامج الزمنية 
المسابقات  –يدان و المضمار التطور التاريخي لمسابقات الم –وسائل الدعاية و اإلعالن 
األدوات الخاصة بألعاب القوي  –أشهر الالعبين في مجال ألعاب القوي  –الخاصة بالعاب القوي 

( للتعرف علي النواحي المعرفية ألخصائيين في مجال مسابقات الميدان والمضمار و بناء 
 (  خبراء 10و تم عرضها علي ) الخطةاإلستبيان لوضع 
محاور( مقترحة و ذلك للتعرف علي مدي كفاية  56رأي تضم ) رةاستطالعاستماتم تصميم 

المحاور و تحديد  االهمية النسبية لكل محور و هذا أعطي للسادة الخبراء الحرية الكاملة لحذف 
 ( ذلك .2محور مناسبًا يتراء لسيادتهم و يوضح جدول ) أيو إضافة 

 (  2جــــــدول  ) 
 قة الخبراء علي المحاور المقترحة و أهميتها النسبية في صورتها األوليةيوضح النسبة المئوية لمواف

 التكرار المحـــــــــاور م
 النسبة
 المئوية

األهمية 
 النسبية

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 3 91 1003 %20 2 االهداف 1
 1 9309 1106 %100 10 االمكانات المادية والبشرية 9
 9 9309 1106 %100 10 البرامج الزمنية 3

الخط المتبعة في المسابقات  2
 والمهرجانات

2 20% 203 1206 2 

 6 91 1003 %20 2 اساليب التقويم والرقابة 3
 3 9309 1106 %100 10 وسائل الدعاية واالعالن 6

التطور التاريخي لمسابقات  2
 الميدان والمضمار

3 30% 302 1106 10 
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المسابقات الخاصة بالعاب  2
 القوي 

10 100% 1106 9309 2 

أشهر الالعبين في مجال العاب  2
 القوي 

6 60% 2 12 2 

 2 91 1003 %20 2 االدوات الخاصة بالعاب القوي  10
 

(  التكرار و النسبة المئوية و األهمية النسبية و الوزن النسبي و كذلك الترتيب 2يوضح جدول )
% و قد 566% :   26ن حيث تراوحت ما بي االستبيانعلي تحديد محاول  استطالعحول 

%  للمحاور التي يتم  إختيارها و تم حذف محورين هما المحور رقم  42أرتضي الباحث بنسبة 
  42(  لحصولهم علي أقل من 4-2)
 : االستطالعيةالدراسة  ــ 

بهدف تحديد قوة تميز العبارات و كذلك صدق و  استطالعيةلعدة دراسات  االستمارةتعرض بناء 
 . االختبارثبات 
 األولي :  االستطالعيةالدراسة  0/5/2/5

م و ذلك إلجراء أراء الخبراء علي مستوي 52/2/2565م إلي 565 2/2/2كانت في الفترة من 
جمهورية مصر العربية لكيات التربية الرياضية  بهدف معرفة مدي مناسبة وضوع العبارات 

قد أعطي لهم الحرية الكاملة في لتحقيق األهداف الموضوعة و مدي مناسبتها لعينة البحث , ول
 حذف أو تعديل او إضافة اي من العبارات و يتضح ذلك في جدول توصيف رأي الخبراء .

 الثانية : االستطالعيةالدراسة  0/5/2/5
الخبراء تم إجراء الدراسة اإلستطالعية الثانية وكانت في الفترة من  آلراءبعد إجراء تعديالت وفقًا 

( من األخصائيين 06م و مثلت عينة الدراسة عدد )06/56/5256م إلي 5256 /56/56
  -الرياضيين في الدراسة األساسية و ذلك للتعرف :

الصعوبات التي يمكن أن تواجه الباحث أثناء  -
 : االتيعلي عينة البحث األساسية و قد الحظ الباحث من خالل التطبيق  االختبارتطبيق 
 ختياراالعلي عبارات  ناألخصائييعدم إجابة  - أ

 . لالستبيانالمتعدد 
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تدارك الباحثين هذه المالحظات عن طريق التنبيه علي األخصائيين بغرض اإلجابة علي جميع 
 األسئلة الموضوع و عدم ترك أي سؤال دون إجابة عليه .

 ( توصيف رأي الخبراء للعبارات كل محور من محاور اإلستبيان للعبارات .2و يوضح جدول )
 

(2جدول )  
ــــــــــــــف رأي الخبـــــــــــــــــــــــــراء للعبارات توصيـ  

 رقم العبارة ك % رقم العبارة ك % رقم العبارة ك %
566%  56 04 566%  56 02 566%  56 5 
26%  2 02 26%  2 02 26%  2 5 
566%  56 02 26%  2 00 566%  56 0 
566%  56 46 566%  56 04 26%  2 2 
26%  2 45 566%  56 02 26%  2 2 
566%  56 45 26%  2 02 566%  56 0 
566%  56 40 26%  2 26 26%  2 4 
566%  56 42 566%  56 25 26%  2 2 
26%  2 42 566%  56 25 566%  56 2 
566%  56 40 566%  56 20 26%  2 56 
26%  2 44 566%  56 22 566%  56 55 
26%  2 42 26%  2 22 26%  2 55 
26%  2 42 566%  56 20 566%  56 50 
566%  56 26 566%  56 24 26%  2 52 
566%  56 25 26%  2 22 26%  2 52 
26%  2 25 566%  56 22 26%  2 50 
566%  56 20 566%  56 26 26%  2 54 
26%  2 22 26%  2 25 26%  2 52 
26%  2 22 566%  56 25 566%  56 52 
26%  2 20 26%  2 20 26%  2 56 
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566%  56 24 26%  2 22 566%  56 55 
26%  2 22 26%  2 22 26%  2 55 
566%  56 22 566%  56 20 26%  2 50 
566%  56 26 26% 2 24 566%  56 52 
26%  2 25 566%  56 22 26%  2 52 
566%  56 25 26%  2 22 566%  56 50 
566%  56 20 26%  2 06 566%  56 54 
26%  2 22 566%  56 05 26%  2 52 
26%  2 22 566%  56 05 566%  56 52 
566%  56 20 566%  56 00 566%  56 06 
26%  2 24 26%  2 02 26%  2 05 
26%  2 22 26%  2 02 566%  56 05 

 566%  56 00 566%  56 00 
 اكتشف% حيث  26( عدد العبارات اإلستبيان بعد إستبعاد العبارات أقل من 2يوضح جدول ) 

 ية .عبارة في صورتها النهائ 22% لعبارات اإلستبيان و أشتملت العبارات عدد 26الباحث بنسبة 
 المعامالت العلمية لإلستبيان : 0/5/0
 معامل الصـــــدا :   0/5/0/5

(  لتحديــــد طريقــــة صــــياغة العبــــارات تحقيقــــًا لصــــدا عبــــارات المحتــــوي البــــاحثين صــــدا ) اســــتخدم
أخصــائي  , و  06اإلســتبيان , و إســتخدم دراجــات التطبيــق لصــدا المحكمــين علــي عينــة البحــث 

ا  لـم تحقـــق  شـيء فـي التمييـز و العموميـة و قـام الباحـث بإيجـاد ( عبـارة و ألنهـ2ذلك بعـد حـذف)
معامــل اإلتســاا الــداخلي للعبــارات و ذلــك إليجــاد معامــل اإلرتبــاط بــين درجــة كــل عبــارة و الدرجــة 
النهائيـــة أو الكليـــة لكـــل محـــور مـــن محـــاور اإلســـتبيان للداللـــة علـــي هـــدفها لإلســـتبيان للداللـــة علـــي 

 موضح ذلك    ( 0صدا المحاور و جدول )
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 ( 6جـــدول )
 توصيف االستمارة بعد العرض  على السادة الخبراء

 المحاور م
عدد العبارات 
قبل العرض 
 على الخبراء

عدد العبارات 
 التى تم حذفها

عدد العبارات 
التى تم 
 اضافتها

عدد العبارات 
بعد العرض 
 على الخبراء

 52 - 2 55 االهداف 5

5 
االمكانات المادية 

 لبشريةوا
56 - 0 50 

 52 5 - 55 البرامج الزمنية 0

2 
الخطة المتبعة في 
المهرجانات 
 والمسابقات

2 - 5 55 

 55 2 - 0 اساليب التقويم والرقابة 2

وسائل الدعاية  0
 واالعالن

2 - - 2 

المسابقات الخاصة  4
 بالعاب القوي 

0 - - 0 

االدوات الخاصة  2
 بالعاب القوي 

0 - - 0 

 22 الـــىاالجمـــ
( توصيف االستمارة بعد العرض على السادة الخبراء عبارة للمحاور 0يوضح جدول )          

 ( عبارة.22( عبارة ليصبح االستبيان فى شكلة النهائى )55( عباراتوأضافة)2الثمانية وتم حذف )
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 (0شكـــــل )

 يوضح  عدد العبـــــارات بعد العرض علي السادة الخبـــــــراء
 صدا المحتـــوي  :   0/5/0/5/5
 صــــدا إتساا داخلي  :   5/5/5/5/5
 

 ( 2جدول )
 معامل ارتباط كل عبارة من عبارات المحور االول )االهداف(  ودرجة المحور

30ن=  
 االهداف التعليمية الثانيالبعد  البعد األول االهداف التربوية

 االرتباط معامل رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة
1 00330* 19 00302* 
9 00320* 13 00323* 
3 00601* 12 00262* 
2 00322* 13 00223* 
3 00333* 16 00223* 
6 00330* 12 00222* 
2 00601* 12 00212* 
2 00322* 12 00663* 
2 00333*   
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10 00320*   
11 00320*   

كل عبارة من عبارات المحور االول ( أن معامالت االرتباط بين  4يتضح من جدول رقم ) 
نة بقيمة ر المحسوبة بقيمة ر ر .,( وبمقا202.,:442)االهداف( والبعد ذاته قد تراوحت ما بين ) 

 الداخليالجدولية يتضح وجود ارتباط دال احصائيًا مما يؤكد على صدا االتساا 
( 2جدول )  

 ات المادية والبشرية(  ودرجة المحور)االمكان الثانيمعامل ارتباط كل عبارة من عبارات المحور 
30ن=  

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة
52 67244* 05 67452* 
56 67002* 05 67222* 
55 67222* 00 67452* 
55 67452* 02 67064* 
50 67422* 02 67244* 
52 67452* 00 67252* 
52 67422* 04 67002* 
50 67244* 02 67422* 
54 67225* 02 67224* 
52 67064* 26 67222* 
52 67252* 25 67002* 
06 67056*   

 الثاني( أن معامالت االرتباط بين كل عبارة من عبارات المحور  2يتضح من جدول رقم ) 
نة بقيمة ر ر .,( وبمقا224.,:422)االمكانات المادية والبشرية( والبعد ذاته قد تراوحت ما بين ) 

حسوبة بقيمة ر الجدولية يتضح وجود ارتباط دال احصائيًا مما يؤكد على صدا االتساا الم
 الداخلي

 
 



   

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

 

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

 ( 2جدول )
 معامل ارتباط كل عبارة من عبارات المحور الثالث )البرامج الزمنية(  ودرجة المحور

 30ن=
 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة
25 67242* 22 67020* 
20 67020* 26 67002* 
22 67462* 25 67225* 
22 67022* 25 67452* 
20 67002* 20 67002* 
24 67202* 22 67242* 
22 67462* 22 67025* 

( أن معامالت االرتباط بين كل عبارة من عبارات المحور الثالث  2يتضح من جدول رقم ) 
.,( وبمقارنة بقيمة ر المحسوبة 242.,: 452)البرامج الزمنية( والبعد ذاته قد تراوحت ما بين ) 

 الداخليبقيمة ر الجدولية يتضح وجود ارتباط دال احصائيًا مما يؤكد على صدا االتساا 
(10جدول )   

معامل ارتباط كل عبارة من عبارات المحور الرابع )الخطة المتبعة في المسابقات و 
 المهرجانات(ودرجة المحور

30ن=  
 معامل االرتباط رقم العبارة رتباطمعامل اال رقم العبارة
20 67424* 05 67462* 
24 67022* 00 67022* 
22 67462* 02 67042* 
22 67042* 02 67045* 
06 67055* 00 67425* 
05 67022*   

( أن معامالت االرتباط بين كل عبارة من عبارات المحور الرابع  56يتضح من جدول رقم ) 
,. 055,.: 424رجانات والمسابقات( والبعد ذاته قد تراوحت ما بين ) )الخطة المتبعة في المه
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(وبمقارنة بقيمة ر المحسوبة بقيمة ر الجدولية يتضح وجود ارتباط دال احصائيًا مما يؤكد على 
 الداخليصدا االتساا 

( 11جدول )  
رجة المحورمعامل ارتباط كل عبارة من عبارات المحور الخامس )اساليب التقويم والرقابة(  ود  

30ن=  
 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة
04 67202* 40 67422* 
02 67400* 42 67242* 
02 67052* 42 67062* 
46 67062* 40 67202* 
45 67242* 44 67222* 
45 67222*   

المحور الخامر ( أن معامالت االرتباط بين كل عبارة من عبارات  55يتضح من جدول رقم ) 
نة بقيمة ر ر .,( وبمقا242.,:222)اساليب التقويم والرقابة( والبعد ذاته قد تراوحت ما بين ) 

المحسوبة بقيمة ر الجدولية يتضح وجود ارتباط دال احصائيًا مما يؤكد على صدا االتساا 
 الداخلى 

( 55جدول )  
لدعاية واالعالن(  ودرجة المحورمعامل ارتباط كل عبارة من عبارات المحور السادر )وسائل ا  

06ن=  
 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة
42 67222* 20 67450* 
42 67446* 22 67252* 
26 67222* 22 67225* 
25 67245* 20 67202* 
25 67262*   

لمحور السادر ( أن معامالت االرتباط بين كل عبارة من عبارات ا 55يتضح من جدول رقم ) 
نة بقيمة ر ر .,( وبمقا222.,:225)وسائل الدعاية واالعالن( والبعد ذاته قد تراوحت ما بين ) 
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المحسوبة بقيمة ر الجدولية يتضح وجود ارتباط دال احصائيًا مما يؤكد على صدا االتساا 
 الداخلي.

( 50جدول )  
الخاصة بالعاب القوي(  ودرجة  معامل ارتباط كل عبارة من عبارات المحور السابع )المسابقات

 المحور
06ن=  

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة
24 67420* 26 67452* 
22 67020* 25 67452* 
22 67452* 25 67222* 

( أن معامالت االرتباط بين كل عبارة من عبارات المحور السابع  50يتضح من جدول رقم ) 
نة ر .,( وبمقا222.,:420ة بالعاب القوي( والبعد ذاته قد تراوحت ما بين ) )المسابقات الخاص

بقيمة ر المحسوبة بقيمة ر الجدولية يتضح وجود ارتباط دال احصائيًا مما يؤكد على صدا 
 االتساا الداخلى 

( 52جدول )  
درجة معامل ارتباط كل عبارة من عبارات المحور الثامن )االدوات الخاصة بالعاب القوي(  و 

 المحور
06ن=  

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة
24 67254* 26 67252* 
22 67056* 25 67202* 
22 67252* 25 67025* 

( أن معامالت االرتباط بين كل عبارة من عبارات المحور الثامن  52يتضح من جدول رقم ) 
نة بقيمة ر .,( وبمقا252.,:202ه قد تراوحت ما بين ))االدوات الخاصة بالعاب القوي( والبعد ذات

ر المحسوبة بقيمة ر الجدولية يتضح وجود ارتباط دال احصائيًا مما يؤكد على صدا االتساا 
 الداخلى .
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(52جدول )  
 معامل االرتباط بين المحاور والدرجة الكلية للمقيار

  56ن=
 رقم المحور المحور معامل االرتباط
 5 االهداف *67202
 5 االمكانات المادية والبشرية *67420
 0 البرامج الزمنية *67204
 2 الخطة المتبعة في المهرجانات والمسابقات *67205
 2 اساليب التقويم والرقابة *67265
 0 وسائل الدعاية واالعالن *67426
 4 المسابقات الخاصة بالعاب القوي  *67422
ي االدوات الخاصة بالعاب القو  *67422  2 

6762ومستوى معنوية = 52درجة حرية  دالجدولية عنقيمة ر   
( أن معامالت االرتباط بين كل محور من المقيار  ودرجة المقيار 52يتضح من جدول رقم )
نة قيمة ر المحسوبة بقيمة ر الجدولية يتضح ر ( وبمقا67422: 67204الكلية قد تراوحت ما بين )

 .الداخليد على صدا االتساا وجود ارتباط دال احصائيًا مما يؤك
 معامل الثـــبات  :   0/5/0/5

( 50جدول )  
 معامل الفا كورنباخ للمحاور المحاور والدرجة الكلية للمقيار

  56ن=
 المحور معامل االرتباط
 االهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداف *67402
 االمكانات المادية والبشرية *67422
 البرامــــــــــــــــــــــــج الزمنية *67425
 الخطة المتبعة في المهرجانات والمسابقات *67400
 اساليب التقويــــــــــــــــــــــــــــم والرقابة *67422
 وسائل الدعاية واالعــــــــــــــــــــــــالن *67404
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 المسابقات الخاصة بالعاب القوي  *67455
 االدوات الخاصة بالعاب القوي  *67456

( 67456: 67422( أن معامالت الفا كرونباخ قد تراوح ما بين ) 50يتضح من جدول رقم ) 
 وهى قيم دالة احصائيًا مما يؤكد على ثبات المقيار.

 البحث :  فيالمعامالت اإلحصائية المستخدمة  0/5/4
حــــث, وذلــــك باســــتخدام برنــــامج تــــم اســــتخدام المعالجــــات اإلحصــــائية المناســــبة لطبيعــــة الب

Excel  ,إلدخـال البيانـات وبرنـامج(Statical Package Social Science) SPSS 
 6إلجراء العمليات اإلحصائية للبحث (12)

  المتوســـــــــــــــط 3/1/2/1
  اإلنحراف المعياري  3/1/2/9
  النســـــــب المئوية 3/1/2/3
  معامل اإلرتــــــباط 3/1/2/2
  الـــــــوزن النسبي  3/1/2/3
  التكـــــــــــــرارات  3/1/2/6
 
 Presenting The Results عـــــــرض النتائج: 2/1
 عرض ومناقشة النتائج الخاصة بالمحور االول :)االهــــــداف( 2/1/1
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 (12(جــدول
لعبارات المحور األول لعينة  التكرار والنسبةالمئوية والوزن النسب   واألهمــية النسبية

 االخصائيين الرياضيـــــين لعيــنة  البحــــــث الكلية 
 06ن= 

 اراتــــــــــــــــــالعب م
 ال الىحدما مـــعــــن

 هميةالنسبيةاأل الوزنالنسب 
 % ك % ك % ك

 : ويةـــدافالتربـــهاأل :والأ

1 
التعودعلي تحمل 
ات المسئولية.لذوي االحتياج
 الخاصة

33000 32033 12000 30000 2000 11062 122 29099% 

9 
زيادة العالقات االجتماعية 
بين الالعبين وبين أولياء 

 االمور
92000 23000 12000 93033 12000 31062 192 21011% 

3 

تنمية العالقات االنسانية 
لدي ممارسي ألعاب القوي 
من ذوي االحتياجات 

 الخاصة

33000 32033 13000 93000 10000 16062 123 620036 

2 

ممارسة ألعاب القوي تنمي 
روح التعاون بين الممارسين 
من ذوي االحتياجات 

 الخاصة

26000 26062 10000 16062 2000 6062 169 20000% 

3 
تقلل من الخـــوف والتوتر 
والقلق لذوي االحتياجالت 

 الخاصة
36000 60000 13000 93000 2000 13000 122 621.62 

6 
تنمي القــدرات العقلية لدي 
الفرد الممارر من ذوي 

 االحتياجات الخاصة
32000 63000 2000 13000 19000 90000 122 21062% 

2 

تتيح ممارسة ألعــاب القوي 
علي إشباع االبداع واالبتكار 
اثناء الممارسة لذوي 

 االحتياجات الخاصة

99000 36062 93000 32033 13000 93000 192 20.36% 

2 

تكسب ممارسة ألعـاب القوي 
إتجاهات إيجابــــية أثناء 
الممارسة المنتظمة لذوي 

 االحتياجات الخاصة

21000 62033 2000 13033 11000 12033 130 23033% 

رياضة ألعاب القـوي تنافسية  2
وتخدم جميــــع االلعاب 

23000 21062 2000 11062 10000 16062 133 23.00% 
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 الرياضية االخري 

10 

تنمي ممارسة ألعـاب القوي 
القيادة والتبعية لدي 
ممارسيها من ذوي االحتيال 

 ات الخاصة

33000 32033 13000 91062 19000 90000 123 22022% 

11 
تعمل ممارسة ألـعاب القوي 
علي تنمية الوالء واالنتماء 
 لذوي االحتيا جات الخاصة

32000 61062 11000 12033 19000 90000 123 20036% 

 : ميةــدافالتعليــهاأل: ثانيا  

19 
تساعد علي إكتــساب أحدث 
الطرا الفنية والتكنيكية لذوي 

 االحتياجات الخاصة
3`1000 31062 13000 93000 12000 93033 132 26011% 

13 
رفع مستــوي الكفاءة البدنية 
والمهارية والرقمية لذوي االحتيا 

 جات الخاصة
39000 33033 12000 31.62 2000 13000 123 22022% 

12 
تؤدي ممارسة ألعاب القوي إلي 
إشباع الهواية الرياضية لذوي 

 االحتيا جات الخاصة
96000 23033 2000 13000 93000 21062 191 62099% 

13 
تؤدي الممارسة إلكساب الفرد  
من ذوي اال حتياجات الخاصة 

 أكبر قــدر من التعلم
12000 93033 12000 31062 92.00 23000 102 32022% 

16 
تنمية الحركات المنتـظمة لدي 
الفرد الممارر من ذوي االحتيا 

 جات الخاصة
23000 21062 2000 13000 2000 13033 133 26011% 

12 
تعمل ممارسة ألعــاب القوي 
علي إكتســــاب المهارات الحركية 

 االساسية لاللعاب االخري 
32000 63033 11000 12033 11000 12.33 122 621062 

12 
تساعد علي إستــخدام أحدث 
الطرا التعليمية لذوي  لذوي 

 االحتيا جات الخاصة  
32000 61062 16000 96062 2000 11062 130 623033 

يوضح الجدول السابق  التكرار و النسبة المئوية و الوزن النسبى واألهمــية النسبية لعبارات 
تعليـمية( لعينة االخصائيين الرياضيــين  –انت أهداف )تربــوية المحور األول )األهــداف(سواء ك

التي  بأعلي أهمية نسبية( 2لعيــنة  البحث الكلية , كما يتضح من الجدول السابق أن العبارة رقم )
من ذوي االحتيا جات   ممارسة ألعاب القوي تنمي روح التـــعاون بين الممارسيينتنـ  علي
( بأقل أهمية نسبية و التي 52%(, كما جاءت العبارة رقم )26نسبية )  وذلك بأهمية  الخاصة
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أكبر قدر  من ذوي االحتياجات الخاصة  تن  علي    تؤدي ممارسة ألعاب القــوي إكســــــاب الفـرد
أخصائي رياضي )العيــــنة الكلية(  06%(  وذلك لعدد 22722من التعــلم  وذلك بأهمية نسبية )

أخصائي من مراكز الشباب (  06 -أخصائي من األندية الرياضية 06لي )مقسميـــن كالتا
 بمحافظة القليوبية .

 (92 (دولـج
الخامس  )أساليب التقويم و الرقابة(  يةالنسبيةلعباراتالمحورــهمالتكراروالنسبةالمئويةوالوزنالنسبىواأل
 البحث الكلية   بمحافظة القليوبية لعينة

 06ن=
 اراتــــــــــــــــــالعب م

 ال الىحدما مـــعــــن
 هميةالنسبيةاأل الوزنالنسب 

 % ك % ك % ك

1 

يسعي المدرب     
الي تشجيع كل 
فرد يرتفع مستواه 
 اثناء التدريب

      
22766  

      
40700  

        
2766  

      
52766  

        
4766  

       
55704  524 

      
24755  

9 

الالعب ذو 
ي المرتفع المستو 

في ممارسة لعبة 
العاب القوي  من 
ذوي االحتياجات 
الخاصةيكون 

موضع تقدير من 
 المدرب

      
20766  

      
40704  

        
0766  

      
56766  

        
2766  

      
50700  522 

      
24742  

3 

ادارة المركز 
والنادي تقدر 
مجهودات المدرب 
 اذا احرز اي تقدم

      
05766  

      
20700  

       
55766  

      
52700  

      
54766  

      
52700  502 

      
42766  

2 

تقدر ادارة المركز 
والنادي المدرب 
اذا زاد عدد 
ممارسي اللعبة 
من ذوي 

      
06766  

      
26766  

      
50766  

      
55704  

      
54766  

      
52700  500 

      
40722  
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االحتياجات 
 الخاصة

3 

تقوم االدارة 
بالمركز والنادي 
تكريم المدرب اذا 
تم احراز اي 
انجاز في مجال 
المسابقات علي 

 المحافظةمستوي 
      

05766  
      

20700  
      

56766  
      

50704  
      

52766  
      

06766  502 
      

42722  

6 

يعمل االخصائي 
الرياضي علي 
متابعة دور 

بين عن المدر 
طريق االشراف 
الرياضي علي 
لعبة العاب القوي 
لذوي االحتياجات 

 الخاصة
      

00766  
      

22766  
        
2766  

      
52766  

      
52766  

      
06766  502 

      
42766  

2 

وضع اختبارات 
موضوعية لتحديد 
مستوي الالعبين 
 من جداول خاصة

      
20000  

      
66062  

        
2000  

       
11062  

      
13000  

      
91062  122 

      
21062  

2 

امكانية تقييم ولي 
االمر للالعب الن 
وسائل القيار 
موضوعيةوواضحة 

 وسهلة
      

22000  
      

23033  
        

2000  
       

11062  
        

2000  
      

13000  133 
       

26011  

2 

 استخدام الساعة
الرقمية والمتر 
تسهل عملية تقييم 
الالعبين مما 
يؤدي الي تحسين 

      
21000  

      
62033  

        
2000  

      
13000  

      
10000  

      
16062  131 

      
23022  
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 المستوي بسرعة

10 

معرفة مستوي 
الالعب وطريقة 
تقييمة باساليب 
سهلة وموضوعية 
 محددة للجميع

      
21000  

      
62033  

        
2000  

      
13033  

       
11000  

      
12033  130 

      
23033  

11 

اليدخل التقدير 
الذاتي في وسائل 
التقييم مما يحقق 
العدل والمساواة 
 بين الممارسين

      
31000  

      
31062  

      
13000  

      
93000  

      
12000  

      
93033  132 
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الخامر  يةالنسبيةلعباراتالمحورــهمالتكراروالنسبةالمئويةوالوزنالنسبىواأليوضح الجدول السابق   
مراكز الشباب(, كما يتضح من  –)أساليب التقويم و الرقابة( لعينة البحث من )األندية الرياضية 

المرتفع في ممارسة  ( و التي تنـ  علي   الالعب ذو المستوي 5الجدول السابق أن العبارة رقم )
لعبة العاب القوي من ذوي االحتيا جات الخاصة يكون موضع تقدير من المدرب   و ذلك بأهمية 

( بأقل أهمية نسبية و التي تن  علي   تقدر ادارة 2%( , كما جاءت العبارة رقم )24742نسبية )
الخاصة   وذلك بأهمية المركز والنادي المدرب اذا زاد عدد ممارسي اللعبةمن ذوي االحتيا جات 

مراكز الشباب  –أخصائي رياضي من )األندية الرياضية  06%(  و ذلك لعدد  40722نسبية ) 
 (  بمحافظة القليوبية .

 The Conclusions االستنتاجات : 3/1
في ضوء اهداف البحث و المنج العلمي المستخدم و في نطاا عينة البحث و التحليل اإلحصائي 

 لمي لنتائج البحث , أمكن التوصل إلي االستنتاجات التالية :و التفسير الع
 التعليمية(: -المحور األول : االهـــــداف )التربوية  3/1
 بالنسبة لألندية الرياضية : 3/1/1

لذوي  رياضة ألعاب القـوي تنافسية وتخدم جميــــع االلعاب الرياضية األخرى   -
 .االحتيا جات الخاصة

 اكز الشباب  الرياضية :بالنسبة لمر  3/1/9
من ذوي االحتيا جات   ممارسة ألعاب القوي تنمي روح التـــعاون بين الممارسين -

     الخاصة
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 The Recommendations التوصيات : 3/9
في ضوء االستنتاجات التي  اعتمدت علي طبيعة الدراسة و العينة و المنهج المستخدم و         

 تائج التي أظهرتها الدراسة يوصي الباحث بالتالي :نتائج البحث اإلحصائي و الن
وتكون  نشاء مباني جديده في القري  و المدن التي ال يوجد فيها أماكن لممارسة الرياضة ـ ا

 .مخصصة لذوي االحتيا جات الخاصة
في المدن و القري  بمحافظة  لذوي االحتيا جات الخاصة نشر أهمية ممارسة ألعاب القوي   ـ 

الرياضة  عن طريق عمل ندوات و محاضرات وورش عمل لتوضيح أهمية ممارسة   القليوبية
 .خاصة ألعاب القوي عامة و 
علي ذوي االحتيا جات  عمل إعالنات ألهمية ممارسة ألعاب القـوي و مدي العائد لها ـ   

 .الخاصة
 . لذوي االحتيا جات الخاصة دعـم وسائل اإلعالم ألنشطة العاب القـوي ـ 
جالت علمية عن مسابقات ألعاب القوي بشكل مفيد ألفراد و بطريقة سهله و سلسة عمل مـ 

 يستطيع القارس فهما للتعرف علي أهمية ممارسة ألعاب القوي و مدي العائد من الممارسة .
و كذلك  لذوي االحتيا جات الخاصة عمل ميزانيات لمراكز الشباب لدعم أنشطة العاب القوي ـ 

 بين أفرد المجتمع .وتفعيلها  حتفاالت الرياضية لزيادة نشر اللعبة دعم المهرجانات و اال
 توفير أدوات و اجهزة للتدريب علي مسابقات ألعاب القوي مما يدفع الالعبين للتقدم بالمستوي  ـ

 . واختيار افضل العناصر للمنافسة الدولية والعالمية 
حتي يستطيعوا ممارسة تيا جات الخاصة من ذوي االح دعم الالعبين ذات المستــويات العليا ـ   

 .والوصول الي اعلي مستوي للمنافسة العالمية المشرفة  مسابقات العاب القوي دون التوقف 
وكيفية التعامل مع  عمل دورات خاصة بالمدربين  لالرتقاء بالمستويات العليا من الالعبين ـ 

 . الالعبين من ذوي االحتيا جات الخاصة 
لجميع المدربين  في بداية كل موسم رياضي للتعرف علي ما هو جديد في عمل دورات صقل 
 . . لذوي االحتيا جات الخاصة  مجال ألعاب القوي 

لكل العاملين في مجال  م نذوي االحتيا جات الخاصة  نشر ثقافة ألعاب القوي ليطفالـ 
 مدرار محافظة القليوبية دراجها في المناهج التعليمية األساسية في مناهجو االتربية و التعليم 
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 عــة المراجـقائم
 أوال : المراجع العربية

مسابقات المضمار ومسابقات الميدان )تعليم , تكنيك, ( : 5224بسطويسى أحمد ) .5
 , دار الفكر العربى , القاهرةتدريب(

 , القاهرة , دت .  القدرة ف  األنشطة الرياضيةم( : 5662امر عوير الجبالى )ت .5
الحديث في الحديث في اإلدارة الرياضية , دار الفكر العربية ,  لي :جمال دمحم ع .3

 م5662القاهرة , 
حســن احمــد الشــافعي: ادارة الجــودة الشــاملة فــي التربيــة البدنيــة والرياضــية, دار الوفــاء  .2

 م5660,االسكندرية,
إستراتيجية مقترحة للنهوض بالرياضة المدرسية للموهوبين  حمد كرم الكعبي : .2

بدولة اإلمارات العربية المتحدة , قسم المناهج و طرا تدرير التربية رياضيًا 
 الرياضية

رؤية مستقبلية أللعاب القوي لذوي اإلحتياجات الخاصة  سماح دمحم عفيفي دمحم : .6
بجمهورية مصر العربية , قسم تدريب مسابقات الميدان و المضمار , كلية التربية 

 م5652الرياضية بنات, جامعة حلوان , 
, مكتبـــة  العمليـــات المعرفيـــة للعـــاديين وييـــر العـــاديين( : 5656شـــاهين رســـالن ) .4

 األنجلو المصرية , القاهرة . 
نظريات مسابقات الميدان و المضمار , كلية التربية  عبد العظيم عبد الحميد : .2

 الرياضية بنين , جامعة الزقازيق , كلية التربية الرياضية الحديثة , القاهرة , )د.ت(.
  , القاهرة.ألعاب القوى النظرية والتطبيق( : 5222ر الجبالى )عوي .2

عالقة التخطيط اإلداري بنتائج مسابقات ألعاب  دمحم دمحم السيد مصطفي : .56
القوي بأندية محافظات الشرقية و القاهرة الكبري )دراسة مقارنة( , رسالة ماجستير , 

ية التربية الرياضية بنين , قسم نظريات و تطبيقات مسابقات الميدان و المضمار , كل
م5664جامعة الزقازيق ,   
 . 5660, أكتوبر, مجلة ألعاب القوى  –القاهرة  –مركز التنمية اإلقليمى  .55
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, مكتبـــة  ســـيكولوجية األداء الرياضـــ ( : 5660مصـــطفى بـــاهى وســـمير جـــاد ) .55
 األنجلو المصرية, القاهرة. 
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