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 ملخص البحث باللغة العربية
 "الميدان هوكي لناشئ البدنية القدرات بعض على الوظيفية القـوة تدريبات تأثيـر" 

 *أ.د/ ايمن احمد الباسطي      
 *أ.د/ احمد انور السيد  

 *أ.د/ مصطفي طه محمود       
 *الباحث/ دمحم متولي عبدالعزيز              
 

 هوكي لناشئ البدنية القدرات بعض على الوظيفية القـوة تدريبات ثيـرتأ التعرف إلى البحث يهدف
 الواحدة التجريبية للمجموعة البعدي القبلي القياس ذو التجريبي المنهج الباحثين استخدم .الميدان
 هوكي ناشئي من العمدية بالطريقة البحث عينة اختيار تم .البحث هذا لطبيعة لمناسبته وذلك

 الرياضي للموسم الميدان لهوكي الشرقية بمنطقة الشرقية نادي من( 3002) مواليد الميدان
 ناشئين( 2) عدد استبعاد تم التجانس يتحقق ولكي ناشئ،( 33) عددهم والبالغ م3002/3002
 تصبح وبذلك العلمية، المعامالت إلجراء وذلك المجتمع أفراد بين من عشوائية استطالعية عينة
 بنادي( 3002) مواليد ناشئين( 2) بعدد االستعانة تم كما ناشئ( 01) األساسية البحث عينة

 .العلمية المعامالت لحساب مميزة كمجموعة الممتاز بالدوري  المسجلين الشرقية
 وكانت التوصيات ما يلي : 

  

االهتمام بتدريبات القوة الوظيفية في المجال الرياضي بصفة عامـة وهـوكي الميـدان بصـفة  -0
 أثير فعال على القدرات البدنية ومستوى المتغيرات المهارية.خاصة لما لها من ت

 لناشئي هوكي الميدان. داد الخاصـبتطبيق تدريبات القوة الوظيفية أثناء مراحل اإلع االهتمام-3
الوسائل واألدوات التدريبيـة عنـد تطبيـق تـدريبات القـوة الوظيفيـة مثـل األثقـال  استخدام في التنوع-2

 فقط.بالتدريبات الحرة  االكتفاءوالحواجز والكرات السويسرية وعدم  والمقاعد والصناديق
 إجراء المزيد من الدراسات باستخدام القوة الوظيفية على مراحل سنية مختلفة ورياضات اخرى.-1

ومحور الرضا عن العالقات االنسانية، ومحور الرضا عن مكانة المهنة في المجتمع لـدي مدرسـي 
 البحث(.  التربية الرياضية )قيد
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 "الميدان هوكي لناشئ البدنية القدرات بعض على الوظيفية القـوة تدريبات تأثيـر" 
 *أ.د/ ايمن احمد الباسطي      

 *أ.د/ احمد انور السيد  
 *أ.د/ مصطفي طه محمود       

 *الباحث/ دمحم متولي عبدالعزيز              
 

 مقدمة ومشكلة البحث :
حاجــه العبــي الهــوكي الــي  نا م(8991اســطي ودمحم احمــد عبــد   أيمــن أحمــد البيــذكر 

التغلـــب علـــي المقاومـــات ومنهـــا التغلـــب علـــي وزن الجســـم ضـــد الجاذبيـــة وكـــذلك المضـــرب واألداء 
والتوقـــل المفـــاجئ واالعاقـــة والتحفـــز واالحتفـــا  بـــالتوازن كلهـــا أمـــور تتطلـــب  تالمســـتمر للـــدورا نـــا

عبــين االمــر الــذي يمكــنهم مــن تنفيــذ األداء المهــارى و الخططــي اعــدادا بــدنيا ذا مســتوي مرتفــع لال
 . (92: 2بكفاءة وفاعلية دون هبوط مستوي األداء خالل المباراة )

ان المقدرة على توليد قوة دافعة فـي المضـرب إليقـاف  م( 8001ايلين وديع فرج  وتشير 
د والرسـغ والجـذع والـرجلين الكرات وضربها وتصويبها يعتمـد علـى قـوة عضـالت الكتـل والـذراع واليـ

لذلك يجب توجيه تمارين تطوير القوة لالعبي الهوكي نحو هذه االجزاء الجسمية وايضا كلما زادت 
قوة الالعبين كلما قلت الطاقة المستهلكة لديهم وتبعا لـذلك فـان القـوة ترفـع المقـدرة علـى الـتحكم فـي 

العضــلي والــذي بــدوره يحســن مســتوي اداء  الجســم وتوازنــه باإلضــافة الــي التــزامن الــدقيق فــي العمــل
 ( 223 :3الضربات والتصويبات الخاصة بالهوكي )

 العـب جسـم موضـع إلى ننظر عندما م(liouyed Clarke  8009 كالركليويد  ويذكر
 أثنــاء الــدوران حركــات مثنــي اثنــاء اداء المهــارة، مــع وضــع فــي دائًمــا الفقــري  العمــود يكــون  الهــوكي،
 مـن يزيـد بالتـالي علـي الخصـم، الكرة والضغط ذ المهارات األساسية مثل ضربتنفي تقنيات مختلل
الظهــر وعــدم القــدرة  فــي ألــم إلــى يــيدي ممــا المحيطــة بــه، والعضــالت الفقــري  العمــود علــى الضــغط

علي االتـزان، هنـا تظهـر أهميـة تـدريبات تقويـة الجـذع حيـث انهـا تعمـل علـي تنميـة القـدرات البدنيـة 
 .( 1:03تحسن األداء المهارى وكذلك يخفل من االم الظهر )لدي العب الهوكي و 

مزيج  هيأن تدريبات القوة الوظيفية  (Fabio Comana 8002 يرى فابيو كومانا  كما 
 .(32:  00)واحد. توقيت  فيمن تدريبات القوة وتدريبات التوازن ييديا 
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التــدريبات  ان الرياضــيين يمارســوا م(Fabio Camona  8002فــايبو كامونــا ويضــيل 
الوظيفيــة فــي المجــال الرياضــي تحــت مســمي التــدريبات النوعيــة وذلــك لتشــابه األداء بــين التــدريبات 
ـــدريبات  ـــل عـــن التـــدريبات النوعيـــة فـــي ان الت النوعيـــة والوظيفيـــة، اال ان التـــدريبات الوظيفيـــة تختل

 (2: 00)كة الوظيفية تركز علي تقوية عضالت المركز حيث ان العمود الفقري هو منشأ الحر 
ــويشــير  م( إلــى أن تــدريبات القــوة 3002) Reynolds   Marygرونولددد  جمــا ري

التقليديــة خاصــة التــي تــيدى علــى أجهــزة تركــز علــى األداء فــي حالــة الثبــات، بينمــا تــدريبات القــوة 
الوظيفية ال تحتاج إلى المساعدة الخارجية المستخدمة من األجهزة، وتجعل العديد من المجموعـات 

 (33:  02لية تعمل في وقت واحد بشكل متكامل. )العض
مــن خــالل إطــالع الباحــث علــى نتــائج الدراســات الســابقة ومتابعتــه للبطــوالت المحليــة الحــ  
الباحث افتقار الناشـئين للقـوة العضـلية عنـد أداء المهـارات األساسـية لهـوكي الميـدان ، ممـا كـان لـه 

، والبحــث عــن أفضــل األســاليب التدريبيــة لهــم، ويعــد األثــر الكبيــر بضــرورة البــدء بمرحلــة الناشــئين 
تدريب القوة الوظيفىة لناشئ هوكي الميدان أحد األساليب التدريبية الهامة لالرتقاء بالمستوى البدنى 
والفنى للمواهب والخامات الناشئة ، حيث أن هذه التدريبات تعمل من خالل إحداث التأثير بطريقـة 

ن خالل تحويل الزيادة المكتسبة من حركة واحدة إلى كامل النظام غير مباشرة على العضالت ، م
العصــبى والعضــلى ، والتســايل األساســى لمشــكلة البحــث هــو : كيــل يمكــن تنميــة القــوة العضــلية 
للناشــئينو وهــل تــدريبات القــوة الوظيفيــة هــى أفضــل األســاليب التدريبيــة المناســبة لهــمو حيــث تبنــى 

بات القوة الوظيفية بهدف تنمية القوة العضلية بطريقة مباشـرة علـى فلسفة البحث على استخدام تدري
 العضالت العاملة والغير عاملة والتى تعمل فى وقت واحد وبشكل متكامل.

 البحـــث: اهداف
 -يهدف البحث إلى تصميم برنامج تدريبى للقوة الوظيفية وذلك للتعرف على: 

 ت البدنية لدى ناشئي هوكي الميدان.تأثير تدريبات القوة الوظيفية على بعض القدرا -0
 فــروض البحـــث:

 فى ضوء مشكلة البحث وتحقيقا لهدفه وضع الباحث الفروض اآلتية:
توجــد فــرول دالــة إحصــائيا بــين القياســين القبلــى والبعــدى فــى القــدرات البدنيــة لــدى ناشــىء -0

 هوكى الميدان قيد البحث ولصالح القياس البعدي.
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 :ـات البحثـصطلحم
 :*دريبات القوة الوظيفيةت

" هــي أحــد أنمــاط التــدريبات الحديثــة التــى تــيدى بــدون مقاومــات خارجيــة علــى أســطح غيــر 
مســـتوية لتصـــبح القـــوة المكتســـبة منهـــا ذات فائـــدة فـــى انجـــاز متطلبـــات النشـــاط الرياضـــى الممـــارس 

جسـم وتـيدى وتشتمل على حركات متكاملة يقصد بها الربط بين الطـرف السـفلى والطـرف العلـوي لل
فى مستويات متعددة وذلك بهدف تحسين القدرة الحركية والصفات البدنية الخاصـة بمنطقـة المركـز 

الجانبين( من خالل تنمية القـوة العضـلية والتـوازن للعمـود -الظهر-وتشتمل على عضالت )البطن 
 الفقري ومنتصل الجسم".
 الدراســـات الســـابقـة:

دراسة بعنـوان " فاعليـة تـدريبات القـوة الوظيفيـة علـى بعـض  م(8002أجرت آمال دمحم مرسى   -8
المتغيـــــرات البدنيـــــة الخاصـــــة ومســـــتوى األداء المهـــــارى لـــــبعض التوازنـــــات والـــــدورانات فـــــى 
التمرينــات اإليقاعيــة "، واســتهدفت هــذه الدراســة التعــرف علــى تــأثير تــدريبات القــوة الوظيفيــة 

األداء المهارى لبعض التوازنـات والـدورانات على بعض المتغيرات البدنية الخاصة ومستوى 
( طالبـــة، ومـــن 30فـــى التمرينـــات اإليقاعيـــة، واســـتخدمت الباحثـــة المـــنهج التجريبـــى علـــى )
( أســابيع بواقــع 00أدوات البحــث اختبــارات بدنيــة واختبــارات مهاريــة والبرنــامج المقتــر  لمــدة)

ـــامج تـــدريبات ا2) ـــر ( وحـــدات فـــى األســـبوع، وأهـــم النتـــائج أن برن ـــة المقتـــر  أث لقـــوة الوظيفي
ايجابيــًا علــى المتغيــرات البدنيــة قيــد البحــث وأيضــًا أثــر علــى مســتوى األداء المهــارى لــبعض 

 (0التوازنات والدورانات ومستوى أداء الجملة الحرة. )
دراسة بعنوان " فاعلية تدريبات القوة الوظيفية على بعض  م(8002أجرى محمود دمحم متولى   -8

لبدنية والمهارية ومستوى العناصر الكبرى فى الدم لبراعم كرة القدم "، واستهدفت المتغيرات ا
هــذه الدراســة التعــرف علــى تــأثيرات تــدريبات القــوة الوظيفيــة علــى بعــض المتغيــرات البدنيــة 
والمهاريــة ومســتوى العناصــر الكبــرى فــى الــدم لبــراعم كــرة القــدم، واســتخدم الباحــث المــنهج 

ـــة واختبـــارات مهاريـــة  (20التجريبـــى عينـــة مـــن) ناشـــئ، ومـــن أدوات البحـــث اختبـــارات بدني
(وحــــدات فــــى األســــبوع، وكانــــت أهــــم النتــــائج أن 1( أســــابيع و)2والبرنــــامج المقتــــر  لمــــدة )

                                                           
 تعريف إجرائي *
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البرنامج المقتر  قد أدى إلى تحسين فـى التـوازن بنوعيـه والقـوة العضـلية والمسـتوى المهـارى 
 (2القدم. ) ومستوى العناصر الكبرى فى الدم لبراعم كرة

ــا ويســو وآخــرون  -3 دراســة بعنــوان " تــأثير تــدريبات  م(Tiana Weiss  8080أجــرى تيان
ة للشباب " واسـتهدفت هـذه الدراسـة التعـرف يالمقاومة الوظيفية على مخرجات اللياقة العضل

علــى تــأثير تــدريبات المقاومــة الوظيفــة علــى مخرجــات اللياقــة العضــلية للشــباب، واســتخدم 
( متطــوع مــن الشــباب وتــم تقســيمهم إلــي 22المــنهج التجريبــى علــى عينــة قوامهــا )البــاحثون 

( شــاب، وقــد أســفرت أهــم النتــائج إلــى أن تــدريبات 02) علــىضــابطة و مجمــوعتين تجريبيــة 
القوة الوظيفية من الممكن أن تساهم كطريقة لتحسين األداء الفنـي للناشـئين مقارنـة بـالطرل 

أن تسـتخدم تطبيقاتهـا مـع مختلـل األعمـار والقـدرات البدنيـة، التقليدية ومن الممكن بسهولة 
وكـــل النتـــائج تيكـــد علـــى أن تـــدريبات القـــوة الوظيفيـــة ترفـــع كفـــاءة القـــوة العضـــلية والتحمـــل 
والتــوازن والتــي تعتبــر متغيــرات تــدخل فــي البــرامج التــي تســتخدم الطــرل والتــدريبات التقليديــة 

مرونــة مــن خــالل تــدريبات القــوة الوظيفيــة التــي باإلضــافة إلــي أنــه مــن الممكــن أن تنمــي ال
 (03تشابه شكل وطبيعة األداء مع التركيز على المدى الحركي الكامل للحركة)

دراســة بعنــوان " برنــامج تــدريبى مقتــر  للقــوة  م(8088دراســة مــام بهــا رامــى ســالمة محمــود   -2
دم "، واســتهدفت هـــذه الوظيفيــة لتحســين بعـــض المتغيــرات البدنيـــة والمهاريــة لناشـــئ كــرة القـــ

الدراسة التعرف على تأثير تدريبات القوة الوظيفية على المتغيرات البدنيـة والمهاريـة لناشـئى 
( العــب، ومـــن أدوات 30كــرة القــدم، واســـتخدم الباحــث المــنهج التجريبـــى علــى عينــة مـــن )

البرنــامج البحــث اختبــارات بدنيــة واختبــارات مهاريــة والبرنــامج المقتــر  ومــن أهــم النتــائج أن 
المقتــر  باســتخدام تــدريبات القــوة الوظيفيــة قــد أدى إلــى تحســين فــى التــوازن بنوعيــه والقــدرة 

 ( 3العضلية والرشاقة والمرونة والتوازن والمستوى المهارى لناشئى كرة القدم. )
 البحث:إجراءات 
 :البحـث منهج

وعــة التجريبيــة الواحــدة للمجم البعــدي القبلــيذو القيــاس  التجريبــيالمــنهج  يناســتخدم البــاحث
 وذلك لمناسبته لطبيعة هذا البحث.

 :البحـث عينة
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( مــن 3002هــوكي الميــدان مواليــد ) ناشــئيعينــة البحــث بالطريقــة العمديــة مــن  تــم اختيــار
م والبــالغ عـــددهم 3002/3002 الرياضــينــادي الشــرقية بمنطقــة الشــرقية لهـــوكي الميــدان للموســم 

( ناشــئين عينــة اســتطالعية عشــوائية مــن 2تــم اســتبعاد عــدد )يتحقــق التجــانس  ولكــي( ناشــئ، 33)
( 01بــين أفــراد المجتمــع وذلــك إلجــراء المعــامالت العلميــة، وبــذلك تصــبح عينــة البحــث األساســية )

ـــم كمـــاناشـــئ  ـــد ناشـــئين( 2) بعـــدد االســـتعانة ت  بالـــدوري  المســـجلين الشـــرقية بنـــادي( 3002) موالي
  العلمية. تالمعامال لحساب مميزة كمجموعة الممتاز

 :ضبـط متغيرات البحـث
 ( يوضح ذلك.0تم إجراء التجانس على عينة البحث األساسية واالستطالعية وجدول )

 (8 جـدول 
 التدريبيوالعمر  معدالت السن والطول والوزن  فيتجانو عينة البحث 

  88ن=               وبعض المتغيرات البدنية والمهارية ميد البحث
 انــالبي

 

 غيراتالمت

وحدة 

 القيا 

المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 الوسيط

معامل 

 االلتواء

مو
الن

 

 1.400 12.11 1.361 12.61 سنة السن

 1.113 111.1 6.242 116.11 سم الطول

 1.610 13.11 6.201 13.61 كجم الوزن

 1.120 4.11 1.236 4.61 سنة العمر التدريبي

نيـة
لبد
ا

 

 1.112 2.10 1.364 2.13 ثانية .باستخدام عصانحنى متر فى م 32العدو 

 1.110 6.11 1.014 6.12 متر الوثب العريض من الثبات

 1.100 3.41 1.210 3.42 متر كجم  3دفع كرة طبية زنة 

 1.126 131.1 4.262 134.01 كجم قوة عضالت الظهر

 1.010 61.11 1.302 61.66 ثانية م 4.2× 3الجري بطريقة بارو 

 1.142 1.31 1.416 1.30 دقيقة الجري بالظهر والمواجهة

 1.463- 0.61 1.624. 0.12 سم ثنى الجذع لألمام من الوقوف

 1.224- 2.14 1.601 2.12 ثانية الوثب داخل الدوائر المرقمة

 اختبار النجمة

Anterior 1.301 01.11 1.361 01.10 سم 

Anteromedial 1.100 21.41 6.120 21.40 سم 

Medial 1.123 11.11 1.216 11.31 سم 

Posteromedial 1.610 11.41 1.221 11.12 سم 

Posterior 1.131 24.21 1.242 24.03 سم 

Posterolateral 1.612 01.11 1.206 01.12 سم 

Lateral 1.661 21.11 1.403 21.11 سم 

Anterolateral 1.301 22.11 1.204 22.66 سم 
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( أن جميع قيم معامالت االلتواء ألفراد عينـة البحـث تراوحـت مـا بـين 0تضح من جدول )ي
( ممــا يشــير إلــى أن أفــراد عينــة البحــث تمثــل 2)±أنهــا تنحصــر مــا بــين  أي( 06022 :06991-)

 .هذه المتغيرات في اعتداليامجتمعًا 

 :البيـانات جمـع وأدوات وسـائل
 :ثالبح في المستخدمة واألجهزة األدوات
- DELLتــوب  الب- قيــاس شــريط-طبــي  ميــزان- الــديناموميتر جهــاز-ر تجهــاز الرســتامي –

ملعــب هــوكي الميــدان   - كــرات سويســرية وأثقــال وكــرات طبيــة بــأوزان مختلفــة وأحبــال مطاطيــة
صــــناديق خشــــبية متغيــــرة  - مجهــــز، طباشــــير، مقاعــــد ســــويدية، حــــواجز، عقــــل حــــائط قــــانوني

 بيكسل.        ( ميجا09فيديو) كاميرا- من الثانية( 0/000ساعات إيقاف ) -االرتفاعات 
 (9:  ملحـقاالختبارات البدنيـة

 (00) وعــــددهم علـــى الســـادة الخبـــراء عـــرضللقـــام الباحـــث بعمـــل اســـتمارة اســــتطالع رأى 
، وقــد تــم قبــول القــدرات (1 ملحـــق لهــااالختبــارات أنســب أهــم القــدرات البدنيــة و لتحديــد  (8 ملحـــق

  ذلك يوضح (3)وجدول ٪ فأكثر 20ختبارات التى حصلت على نسبة مئوية البدنية واال
 (8 جـدول 

 نتائج اتفاق السادة الخبراء ألهم المتغيرات البدنية المرتبطة بمستوى أداء
 المهارات األساسية فى هوكي الميدان وأهم االختبارات التى تقيسها 

 م
 المتغيرات

 البدنية 
 النسبة المئوية افقينعدد المو االختبارات المرشحة

 السرعة االنتقالية 1

 ٪41 4 م من البدء العالي باستخدام عصا.31العدو  -

 ٪111 11 .متر فى منحنى 31العدو  -

 ٪11 1 م من البدء العالي باستخدام عصا وكرة.41العدو  -

6 
 ةالقدرة العضلي

 للرجلين

 ٪111 11 .من الثبات الوثب العريض -

 ٪41 4 مودى من الثبات لسارجنت.الوثب الع -

 ٪61 6 جرام.  211رمى كرة طبية وزن  -

3 
القدرة العضلية 

 للذراعين

 ٪11 1 ثنى الذراعين كامالً من االنبطاح المائل. -

 ٪111 11 .كجم ألقصى مسافة 3دفع كرة طبية زنة  -

 ٪41 4 ضرب كرة هوكي ألبعد مسافة. -

 القوة العضلية   4

 ٪21 2 ضالت الرجلين بجهاز الديناموميتر.قوة ع -

 ٪111 11 قوة عضالت الظهر بجهاز الديناموميتر. -

 ٪11 1 ث. 61قوة عضالت البطن الجلوس من الرقود -

 ٪11 1 قوة عضالت الذراعين بالشد ألعلي علي العقلة -
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 الرشاقة 1

 ٪31 3 م.31×  4الجري المكوكي  -

 ٪61 6 ( ث.11الوثبة الرباعية ) -

 ٪111 11 م4.1× 3الجرى الزجزاجى بطريقة باور  -

 تحمل السرعة 2

 ٪11 1 أمتار 11-2-2-2-11الجرى  -

 ٪111 11 الجرى بالظهر والمواجهة. -

 ٪31 3 متر. 11×  1الجرى المكوكى  -

 المرونة 0

 ٪21 2 رفع الكتفين ألعلى من وضع االنبطاح. -

 ٪61 6 انبى.اللمس السفلى والج -

 ٪111 11 ثني الجذع لألمام من الوقوف. -

 التوافق 2

 ٪41 4 تنطيط كرة علي الوجه المسطح للمضرب من الثبات -

 ٪11 1 اختبار فليشمان باستخدام عصا وكرة -

 ٪111 11 الوثب فوق الدوائر المرقمة. -

 التوازن 0
 ٪111 11 النجمة -

 ٪21 2 ماتالوثب والتوازن فوق العال -

 التــينتــائج اســتطالع رأى الســادة الخبــراء وقــد تــم قبــول االختبــارات  (3)يتضــح مــن جــدول 
وفــى ضــوء ذلــك تــم قبــول االختبــارات البدنيــة التاليــة كمــا  ٪ فــأكثر،20حصــلت علــى نســبة مئويــة 

 (.2)يوضحها جدول 
 (3  جـدول

 لخبراءأهم االختبارات البدنية المستخدمة طبقا لرأى السادة ا نتائج
 القياو وحدة البدنية المرشحة االختبارات البدنية الصفات م
 ثانية .باستخدام عصامتر فى منحنى  31العدو  - السرعة االنتقالية 1

 متر الوثب العريض من الثبات. - القدرة العضلية للرجلين 6

 سم كجم ألقصى مسافة.        3دفع كرة طبية زنة  - القدرة العضلية للذراعين 3

 كجم قوة عضالت الظهر بجهاز الديناموميتر. - القوة العضلية 4

 ثانية م 4.1× 3الجرى الزجزاجى بطريقة باور  - الرشاقـة 1

 ثانية الجرى بالظهر والمواجهة. - تحمل السرعة 2

 سم ثني الجذع من الوقوف. - المرونـة 0

 ثانية الدوائر المرقمة - التوافـق 2

 سم مة.النج - التوازن 0
 

 نتائج أهم المتغيرات البدنية واالختبارات التى تقيسها بناء على رأى السادة الخبراء.  (3 يتضح من جدول 

 :الدراسة االستطالعية
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م علـى 9/9/3002إلـى  0/9/3002الفتـرة مـن  فـيقام الباحث بإجراء دراسـة اسـتطالعية 
 من خارج العينة األساسية( ناشئين من نفس مجتمع البحث و 2عينة استطالعية قوامها )
 :الثبات( لالختبارات المستخدمة – الصدق المعامالت العلمية 
 :Validityحسـاب الصـدق 

تـــم حســـاب صـــدل التمـــايز عـــن طريـــق تطبيـــق جميـــع االختبـــارات قيـــد البحـــث علـــى العينـــة 
ينـة ( مـن مجتمـع البحـث وخـارج ع3002( ناشئين بنادى الشـرقية مواليـد )2االستطالعية وقوامها )

( بنــادى 3002( ناشــئين مــن مواليــد )2البحــث األساســية )عينــة غيــر مميــزة( وعينــة أخــرى قوامهــا )
إلـى  2/9)عينة مميزة( وتم حساب داللة الفرول بين قياسات العينتين وذلك فـى الفتـرة مـن  الشرقية
 ( يوضح ذلك.9م، وجدول )02/9/3002

 

 (2 جـدول 
 ينة غير المميزة فى متغيرات البحث المختارةداللة الفروق بين العينة المميزة والع

 1= 8=ن8ن

 المتغيــرات
وحدة 

 القيا 

قيمة "ت"  غير المميزة المميزة

 ع± و   ع± و   المحسوبة

نية
لبد
ا

 

 *0.422 1.311 2.14 1.614 1.11 ثانية .باستخدام عصامتر فى منحنى  32العدو  

 *6.620 1.204 6.12 1.426 6.14 متر الثبات منالوثب العريض 

 *6.311 1.063 3.41 1.304 4.16 سم كجم                 3دفع كرة طبية زنة 

 *2.332 4.101 134.11 6.340 143.61 كجم قوة عضالت الظهر

 *6.001 1.416 61.63 1.342 61.12 ثانية م 4.1 ×3الجرى بطريقة بارو 

 *6.112 1.411 1.32 1.361 1.11 دقيقة الجرى بالظهر والمواجهة

 *0.202 1.312 0.10 1.634 2.11 سم ثنى الجذع لألمام من الوقوف

 *3.341 1.342 2.14 1.643 1.02 ثانية الوثب داخل الدوائر المرقمة

اختبار 

 النجمة

Anterior 11.016 1.433 01.11 1.022 03.61 عدد* 

Anteromedial 2.111 6.611 21.46 1.004 01.11 عدد* 

Medial 1.014 1.142 11.11 1.403 13.11 عدد* 

Posteromedial 1.440 1.064 11.11 1.210 14.61 عدد* 

Posterior 4.231 1.031 24.21 1.031 22.11 عدد* 

Posterolateral 3.212 1.246 04.21 1.261 00.31 عدد* 

Lateral 2.266 1.132 21.11 1.200 24.41 عدد* 
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Anterolateral 4.122 1.011 22.11 1.021 20.11 عدد* 

 0603*دال عند مستوى                       36020= 0603قيمة )ت( الجدولية عند مستوى 
بــين المجمــوعتين  0603( وجــود فــرول دالــة إحصــائيًا عنــد مســتوى 1يتضــح مــن جــدول )

يشــير إلــى صــدل االختبــارات قيــد البحــث ولصــالح العينــة المميــزة، ممــا  فــيالمميــزة وغيــر المميــزة 
 االختبارات فيما تقيس
 :Reliabilityحسـاب الثبـات 

تـــم حســـاب معامـــل الثبـــات لالختبـــارات البدنيـــة والمهاريـــة قيـــد البحـــث عـــن طريـــق تطبيـــق  
( ناشـــئين مـــرتين 2علـــى العينـــة االســـتطالعية وقوامهـــا ) Retest-Testاالختبـــار وادعـــادة التطبيـــق 

 .(2)التطبيق األول، كما يوضحه جدول  قدره يومان وتحت نفس ظروف زمنيوبفارل 
  (2 جـدول 

 معامل الثبات لالختبارات البدنية والمهارية ميد البحث 
 1ن= 

 المتغيــرات
وحدة 
 القياو

معامل  التطبيق الثاني التطبيق األول
 ع±     ع±     االرتباط

نية
لبد
ا

 

 *1.063 1.340 2.11 1.311 2.14 ثانية باستخدام العصا متر في منحنى 32العدو

 *1.020 1.220 6.10 1.204 6.12 متر من الثبات الوثب العريض

 *1.012 1.201 3.46 1.063 3.41 متر كجم                 3دفع كرة طبية زنة 

 *1.211 4.243 134.21 4.101 134.11 كجم قوة عضالت الظهر

 *1.000 1.461 61.61 1.416 61.63 ثانية م 4.2 ×3الجري بطريقة بارو 

 *1.021 1.442 1.30 1.411 1.32 دقيقة الجري بالظهر والمواجهة

 *1.042 1.364 0.10 1.312 0.10 سم ثنى الجذع لألمام من الوقوف

 *1.210 1.326 2.16 1.342 2.14 ثانية الوثب داخل الدوائر المرقمة

اختبار 

 النجمة

Anterior 1.261 1.410 01.61 1.433 01.11 عدد* 

Anteromedial 1.001 6.361 21.41 6.611 21.46 عدد* 

Medial 1.011 1.420 11.11 1.142 11.11 عدد* 

Posteromedial 1.211 1.200 11.11 1.064 11.11 عدد* 

Posterior 1.024 1.221 24.01 1.031 24.21 عدد* 

Posterolateral 1.003 1.011 04.01 1.246 04.21 عدد* 

Lateral 1.212 1.210 21.11 1.132 21.11 عدد* 
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Anterolateral 1.020 1.063 22.11 1.011 22.11 عدد* 

 0603*دال عند مستوى               06202= 0603قيمة " ر" الجدولية عند مستوى 
بــــين  0603دالــــة إحصــــائيًا عنــــد مســــتوى  ارتباطيــــةوجــــود عالقــــة  (3)يتضــــح مــــن جــــدول 

قيـد البحـث، ممـا يشــير  الهـوكي فـيجميـع المتغيـرات البدنيـة والمهاريــة  فـي نيوالثـاالتطبيقـين األول 
  إلى ثبات االختبارات عند التطبيق

 (83البرنامج التدريبي المقترح  ملحـق 
قــام الباحــث بوضــع البرنــامج التــدريبي المقتــر  مــن خــالل االطــالع علــى المراجــع العلميــة 

وذلــك لتحديــد المحــددات األساســية لهيكــل  (8لحــق  م أراء الســادة الخبــراء اســتطالعو المتخصصــة 
  هوكي الميدانالبرنامج التدريبي الخاص بناشئ 

 محتوى البرنامج:
لمجموعـات مـن تـدريبات اإلعـداد البـدني العـام والخـاص  باإلضـافة الوظيفية،تدريبات القوة 

لتمرينات بما يتفـق مـع هذه ا " تدريبات المنافسة "وقد تم اختيار والخطي المهارى وتدريبات اإلعداد 
 طبيعة المتغيرات قيد البحث.
 التدريبي:خطوات وضع البرنامج 

ألســـس تصـــميم  المرجعـــيقـــام الباحـــث بتصـــميم البرنـــامج المقتـــر  باالعتمـــاد علـــى المســـح 
ضوء ما توفر لدى الباحـث مـن مراجـع ودراسـات سـابقة عربيـة وأجنبيـة، وكـذلك الشـبكة  فيالبرامج 
ـــائج الدراســـة االســـتطالعية وكـــذا  راء Internetللمعلومـــات  الدوليـــة ، كمـــا اعتمـــد الباحـــث علـــى نت

 التـدريبي( حيـث يمثـل البرنـامج 0( خبراء ملحــق )00تصميم البرنامج وعددهم ) فيالسادة الخبراء 
 يلي: عما المقتر  الوسيلة الرئيسية لتحقيق هدف الدراسة وقد أسفرت

 (00)ملحق لتي اشتمل عليها البرنامج التدريبي تمرينات اإلعداد البدني العام والخاص ا - 
 الدراسة األساسية:
 القياسات القبليــة:

( لالختبارات البدنية مـن خـالل الدراسـة الصدل-بعد التأكد من المعامالت العلمية )الثبات 
القياســـات القبليـــة ألفـــراد عينـــة البحـــث التجريبيـــة فـــى الفتـــرة مـــن  االســـتطالعية قـــام الباحـــث بـــإجراء

 م.02/9/3002م وحتى 03/9/3002
 تطبيـق البرنامج التدريبي:
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 33/9تـم تطبيــق البرنــامج التــدريبي المقتـر  علــى أفــراد المجموعــة التجريبيـة فــى الفتــرة مــن 
( وحـدات 1( وحـدة تدريبيـة بواقـع )12( أسـبوع، واشـتملت علـى )03م ولمـدة )00/2/3002وحتى 

تــم  و  دقيقــة 1230بإجمــالي زمــن  ( دقيقــة20وميــة )زمــن الوحــدة التدريبيــة اليتدريبيــة أســبوعيًا و 
( مــن خــالل األحمــال التدريبيــة 3:0تحديــد دورة الحمــل المســتخدمة خــالل البرنــامج التــدريبي وهــي )

( 03تــم تحديــد زمــن اإلحمــاء فــي الوحــدة التدريبيــة اليوميــة بواقــع )كمــا أقصــى(  -عــالي -)متوســط
( دقائق لكـل وحدة تدريبية  "مع مراعاة أن زمن 3اقع )زمن الختام بو  ودقيقة في كل وحدة  تدريبية 

 كاًل من اإلحماء والختام في الوحدة التدريبية خارج زمن الوحدة 
 القياسات البعديـة:

م لمجموعـة 02/2/3002وحتـى  01/2قام الباحث بإجراء القياسات البعدية فى الفترة من 
جراءات القياسات القبليةالبحث التجريبية في المتغيرات البدنية قيد البحث و   بنفس شروط واد

 مكونات البرنامج 
 العام للبرنامج التدريبي على النحو التالي:التوزيع 

 أسابيع وهدفها اإلعداد العام. 1مدتها المرحلة األولى: 
 أسابيع وهدفها اإلعداد الخاص. 3مدتها المرحلة الثانية: 
 للمنافسات. أسابيع وهدفها اإلعداد 2مدتها المرحلة الثالثة: 
 اإلحصائية: المعالجات 
" ت" اختبـار - االرتبـاط معامـل-االلتواء معامل-ى المعيار  االنحراف-الوسيط –ىالحساب المتوسط

 التحسن نسب –
 عـرض النتائـج
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 ( 2جـدول  
  التجريبية للمجموعة والبعدي القبلي القياسين متوسطي بين الفروق  داللة

  يد البحثالمتغيرات البدنية م في
 82ن=   

 المتغيــرات
وحدة 
 القياو

ميمة "ت"  البعديالقياو  القبليالقياو 
 ع± و   ع± و   المحسوبة

نية
لبد
ا

 

 *36233 06309 3623 06232 9603 ثانية باستخدام عصا. متر فى منحنى 20العدو  -

 *36333 06023 3630 06921 3600 متر من الثبات الوثب العريض
 *36090 06922 1639 06329 2610 متر كجم  2ية زنة دفع كرة طب

 *36290 36229 02269 16332 021613 كجم قوة عضالت الظهر
 *36922 06233 31622 06113 33631 ثانية م 163 ×2بطريقة بارو  الجري 
 *36391 06320 0603 06192 0622 دقيقة بالظهر والمواجهة الجري 

 *26022 06310 2600 06221 2602 سم ثنى الجذع لألمام من الوقوف
 *36100 06093 3622 06293 9601 ثانية الوثب داخل الدوائر المرقمة

اختبار 
 النجمة

Anterior 006201 06223 22633 06192 20600 عدد* 
Anteromedial 26232 06229 92603 36210 93610 عدد* 
Medial 26322 06292 32623 06123 30603 عدد* 
Posteromedial 36203 06321 31600 06221 30632 عدد* 
Posterior 26290 06312 99620 06230 91690 عدد* 
Posterolateral 36202 06233 29630 06229 21620 عدد* 
Lateral 16391 06310 23620 06922 20600 عدد* 

Anterolateral 26133 06320 22630 06210 29603 عدد* 
 0603 مستوى  عند دال*                36022= 0603 معنوية مستوى  عند الجدولية" ت" قيمة

 فـى والبعدي القبلي القياس متوسطي بين إحصائياً  دالة فرول  وجود( 9) جدول من يتضح
 .البعدي القياس ولصالح البدنية قيد البحث المتغيرات جميع
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 منامشــة النتائــج:
م ت المحسوبة أكبر من قيم ت الجدولية مما يشير الـي ( ان قي9يتضح من نتائج جدول )

بين القياسات القبلية والبعدية لعينـة البحـث التجريبيـة  0603وجود فرول دالة إحصائيًا عند مستوى 
 القـــوة-للـــذراعينالعضــلية  القـــدرة-للــرجلينالعضـــلية  القـــدرة- الســـرعة االنتقاليــةفــي القـــدرات البدنيــة )

قيــــد البحــــث ولصــــالح القياســــات التــــوازن( -التوافــــق-المرونــــة-لســــرعةا تحمــــل-الرشــــاقة –العضــــلية 
 .البعدية

فـي  إتباع األسلوب العلمي إلىالمتغيرات البدنية  ويرجع الباحث ذلك التأثير اإليجابي في 
متنوعـــة وعديـــدة وتخصصـــية  بجميـــع مـــا يحتويـــه مـــن تـــدريبات التـــدريبي تخطـــيط وتطبيـــق البرنـــامج

تدريبات القوة وطبيعة الخصائص السنية في هذه المرحلة باإلضافة لاختيرت بعناية بحيث تتماشى 
والســمات تميزهــا عــن غيرهــا مــن أنــواع التــدريبات  الخصــائصتتميــز بمجموعــة مــن التــي  الوظيفيــة

 الظهر-عضالت المركز والتي تشمل عضالت )البطن  األخرى ومن أهمها التركيز على مجموعة
 البحث.تنمية القدرات البدنية قيد  فيثر كان لها عظيم اال والتي( الجانبين-

كمــا ان اداء تــدريبات القــوة الوظيفيــة منهــا مــا يكــون مــن الثبــات علــى االرض وهــو يتطلــب 
من الالعب اداء انقباضات عضلية ثابتة بشكل أكبر ومستمر ومشاركة مجموعـة عضـالت الـبطن 

يجعــل وضــع الالعبــين فــي ومنهــا مــا يــيدى علــى أســطح غيــر مســتقرة مثــل الكــرات السويســرية ممــا 
تغير مستمر في اوضاع الجسم أثناء اداء التدريبات وهو ما ادى تحسين مستوى الرشـاقة والمرونـة 

 والتوازن لدى افراد عينة البحث.
تدريبات القوة الوظيفية علـى مجموعـة عضـالت المركـز: والتـي تشـمل عضـالت كما أثرت 

اضية ستفتقر للكفاءة بـدون تكاملهـا مـع عضـالت ( فجميع الحركات الريالجانبين- الظهر-)البطن 
قوية للمركز، فعضالت المركز القوية تساعد على ربط الطرف السفلي بـالطرف العلـوي، باإلضـافة 

األمــر الــذي يــوفر قاعــدة ثابتــة يمكــن ان تتولــد منهــا القــوة الــى أطــراف الجســم  إلــي منــع تســرب القــوة
أثــر علــى تحســن مســتوى القــدرة العضــلية للــذراعين الــرجلين والــذراعين بشــكل اقــوى وأســرع وهــو مــا 

 والرجلين لدى افراد عينة البحث.
ان المقـــدرة علـــى توليـــد قـــوة دافعـــة فـــي  م( 8001ايلـــين وديـــع فـــرج  ويتفـــق الباحـــث مـــع 

المضرب إليقاف الكرات وضربها وتصويبها يعتمـد علـى قـوة عضـالت الكتـل والـذراع واليـد والرسـغ 
توجيه تمارين تطوير القوة لالعبي الهوكي نحو هـذه االجـزاء الجسـمية  والجذع والرجلين لذلك يجب
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وايضا كلما زادت قوة الالعبين كلما قلت الطاقة المستهلكة لديهم وتبعا لذلك فان القوة ترفـع المقـدرة 
علـــى الـــتحكم فـــي الجســـم وتوازنـــه باإلضـــافة الـــي التـــزامن الـــدقيق فـــي العمـــل العضـــلي والـــذي بـــدوره 

 ( 223 :3اء الضربات والتصويبات الخاصة بالهوكي )يحسن مستوي اد
 Vom فوم هوفو (11) م(Fabio Camona   8002 فايبو كاموناو اتفق كال مـن 

Hofe   8992) ( و كددين كبددوبرا 16) مKen Kashubra   8002)علــى أن ( 17) م
ازن بـين القـوة التوازن في العمل العضلي عنصر رئيس في التدريبات القوة الوظيفية، لـيس فقـط التـو 

والمرونـة أو العضــالت العاملـة والغيــر عاملـة ولكنــه أيضـًا كــل مـا نعتقــد أنـه وســائل مسـتخدمة مثــل 
الوقــوف علــى قــدم واحــدة مــع القــدرة علــى تحريــك أجــزاء الجســم األخــرى بــدون أن يســقط وهــذه ســمة 

ن القـوة وتـدريبات مهمة فـي تـدريبات القـوة الوظيفيـة، حيـث أن تـدريبات القـوة الوظيفيـة تعـد مـزيج بـي
 التوازن في توقيت واحد.

(، 8(  م8002  مرســي دمحم آمــال مــنكــل  ةمـع نتــائج دراسـ دراســةهــذه النتـائج كمـا تتفــق 
اتفقت نتائج هذه  ث( حي2)(م8003دمحم مناوي   (، عالء2(  م8088  الحفيظ عبد سالمة رامى

 لقدرات البدنية.فاعلية تدريبات القوة الوظيفية على ا التجريبية علىالدراسات 
ــة أنــه  علــىوبــذلك يكــون قــد تحقــق الفــرض األول للبحــث والــذي يــنص  " توجــد فــروق دال

ــدي القبلــيإحصــائيا بــين القياســين  القــدرات البدنيــة الخاصــة المتمثلــة فــى  الســرعة  فــي والبع
- تحمـــل ســـرعة –التـــوازن  –المرونـــة  –التوافـــق  –الرشـــامة  –العضـــلية  القـــدرة-االنتقاليـــة 

 .البعديلصالح القياو  هوكي الميدان ناشئي( لدى ن التواز
 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات: - 8
عينــة البحــث وخصائصــها واإلمكانــات المتاحــة  وفــي حــدود فــي ضــوء األهــداف والفــروض

التـــي افترضـــها الباحـــث واألدوات المســـتخدمة ومـــن خـــالل المعالجـــة اإلحصـــائية للبيانـــات ومناقشـــة 
 التالية:أمكن التوصل إلى االستنتاجات وتحليل النتائج 

كان له  ثـرًا إيجابيـًا فـي تحسـين  باستخدام تدريبات القوة الوظيفيةالبرنامج التدريبي المقتر   -0
 معنويـة مسـتوى  عنـدإحصـائيا وقـد ظهـرت فـرول دالـة  البحث،البدنية الخاصة قيد  القدرات
بلغت داللة حيث  البعدي،لقياس البحث لصالح ا القياسين القبلي والبعدي لعينة بين 0603

ت البدنيــة الخاصــة قيــد البحـــث قـــدراالفــي اختبــارات  والبعــدي القبلـــي ينالقياســالفــرول بــين 
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( وبلـــغ أعلـــى 36090)كجـــم  2دفـــع كـــرة طبيـــة زنـــة حيـــث بلـــغ أقـــل مســـتوى داللـــة اختبـــار 
 (.006201مستوى داللة في القياس االتزان األمامي الختبار النجمة )

 التوصيات:
االهتمـــام بتـــدريبات القـــوة الوظيفيـــة فـــي المجـــال الرياضـــي بصـــفة عامـــة وهـــوكي الميـــدان بصـــفة -0

 خاصة لما لها من تأثير فعال على القدرات البدنية ومستوى المتغيرات المهارية.
 لناشئي هوكي الميدان. داد الخاصـبتطبيق تدريبات القوة الوظيفية أثناء مراحل اإلع االهتمام-3
الوسائل واألدوات التدريبيـة عنـد تطبيـق تـدريبات القـوة الوظيفيـة مثـل األثقـال  ستخداما في التنوع-2

 فقط.بالتدريبات الحرة  االكتفاءوالمقاعد والصناديق والحواجز والكرات السويسرية وعدم 
 إجراء المزيد من الدراسات باستخدام القوة الوظيفية على مراحل سنية مختلفة ورياضات اخرى.-1
 امج القوة الوظيفية ضمن الدورات التدريبية لمدربي هوكي الميدان.وضع بر -3

 .أن تشتمل برامج تدريب الناشئين على تدريبات لتنمية القوة الوظيفية ضرورة-9
اســتخدام تــدريبات القــوة الوظيفيــة لالعبــي هــوكي الميــدان للوقايــة والحــد مــن اإلصــابات وكــذلك -2

 الفورمة السابقة. التأهيل للمساعدة في سرعة عودتهم الى 
اســتخدام البرنــامج المطبــق علــى الناشــئين فــي هــوكي الميــدان واالســتفادة مــن التــأثير اإليجــابي -2

 لتدريبات القوة الوظيفية على االداء الحركي.
 المراجع 

 أواًل المراجع العربية:  
 البدنية راتالمتغي بعض على الوظيفية القوة تدريبات فاعلية: ( 8002  مرسى دمحم دمحم آمال-8

 في والدورانات التوازنات لبعض المهارى  األداء ومستوى  الخاصة
 بحوث مجلة ، للبنات الرياضية التربية مجلة ، اإليقاعية التمرينات
 الزقازيق جامعة الثاني، النصل الثالث، المجلد الشاملة، التربية

ة، كلية التربية الرياضية هوكي الميدان االسس العلمية والتدريبي م(:8001 وديع فرج  إيلين-8
 .للبنات، جامعة االسكندرية، دار منشأة المعارف

: هـــوكي الميـــدان النظريـــة والتطبيـــق، مكتـــب (0222) أيمـــن احمـــد الباســـطي، دمحم احمـــد عبـــد  -3
 العزيزي، الزقازيق.



   

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

 

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

 

 منشأة مكتبة االنسان، لجسم الحركي الجهاز تدريب ادارة (:8008  السكرى  ابراهيم خيرية-2
 االسكندرية. المعارف،

 بعض لتحسين الوظيفية للقوة مقتر  تدريبي برنامج (:8088  الحفيظ عبد محمود سالمة رامي-2
 غير ماجستير رسالة القدم، كرة لناشئ والمهارية البدنية المتغيرات
 .حلوان جامعة بالهرم، للبنين الرياضية التربية كلية منشورة،

 المطبعة والتطبيق، النظرية بين والتكامل الرياضي التدريب (:8999  عـلي البصـير عبد عـادل-2
 بورفياد سنتر، المتحدة

 الثانية الطبعة- وتطبيقات نظريات- الرياضي التدريب (:8002  الخـالق عبد الديـن عصام-2
 اإلسكندرية. المعارف، دار عشر،

 ومستوى  البدنية المتغيرات بعض على الوظيفية القوة تدريبات فاعلية (:8003  مناوي  دمحم عالء-1
 كلية مجلة المبتدئين، للمصارعين العكسية الوسط مسكه مهارة أداء

 .طنطا جامعة الرياضية، التربية
 البدنية المتغيرات بعض على الوظيفية القوة تدريبات فاعلية (:8002  متولي دمحم محمود-9

 المجلة ،القدم كرة لبراعم الدم في الكبرى  العناصر ومستوى  والمهارية
 العدد الخامس، المجلد والتطبيقية، األساسية للفسيولوجيا المصرية
 .الثاني

 العربي، الفكر دار الفنية، والتمرينات للتمرينات والعملية العلمية االسس (:8992  زهران ليلى-80
 القاهرة.

 األجنبية المراجع ثانيًا:
11- Fabio Camona (5224): Function training of sports, Human Kinetics 

champion Ii., England.-  

15-liouyed Clarke (5229)   : A comparison study between core stability 

and   trunk extensor endurance training in the 

management of acute low back pain in field hockey 

players, Durban University, South Africa. 

13- Maryg Reynolds (5223): What Makes Functional Training? National 

Strength and Conditioning Association Vol. 60, N. 

1, pp. 11–11 
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14- Shmidet, R.A .and G. Wulf (1997): Continuous concurrent feed bake 

degrades skill learning implications for training and 

simulation human factors 30:pp110-161  

12- Tiana Weiss; Jerica Kreitinger ;Hilary Wilde; Chris Wiora; 

Michelle Steege Lance Dalleck; Jeffrey Janot 

(5212) :Effect of  Functional Resistance training on 

Muscular Fitness Outcomes in Young Adults; J Exerc 

Sci Fit Vol 2.No 6 .pp113-16-  

16- Vom Hofe (1992): The problem of skill specificity in complex athletic 

tasks, a revision, international, journal of sport 

psychology 6b, pp640-621 

 

 مراجع شبكة المعلومات الدولية:  ثالثا
17- http://strengtht training Suite111.com article.Cfm/functional 
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 ملخص البحث باللغة العربية
 الرياضية التربية بدرس تعليم بعض مهارات كرة السلة على وتأثيرة البصرى  التعلم

 الثانوية المرحلة لتالميذ
 الرحيم عبد طه محمود دمحم/(***)  

 
 كرة مهارات بعض تعليم على وتأثيرة البصرى  التعلم إستخدام -:إلى البحث هذا يهدف 

 بإدراة عثمان جودة دمحم دمحم/  الشهيد بمدرسة الثانوية المرحلة لتالميذ الرياضية التربية بدرس السلة
 وعينة وفروضة وهدف لطبيعة لمالئمته التجريبي المنهج الباحث استخدم , التعليمية الخانكة
 تجريبية واألخرى  ضابطة أحدهما لمجموعتان التجريبي التصميم تحديد مع ," البحث قيد" الدراسه

 العمدية بالطريقة البحث مجتمع إختيار تم,  البحث لمتغيرات والبعدية القبلية القياسات وباستخدام
( 002) عدده والبالغ  م8102/8102 الجامعى للعام المقيدين الثانوى  الثانى الصف تالميذ من

 .تلميذا  
 وكانت التوصيات ما يلي : 

  

 استخدام إستراتيجية التعلم البصرى فى تدريس مهارات كرة السلة بدرس التربية الرياضية. -0
فى تدريس برنامج إجراء المزيد من الدراسات للكشف عن فاعلية استخدام التعلم البصرى  -8

 التربية الرياضية المدرسي  ولمراحل تعليمية مختلفة .
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 الرياضية التربية بدرس تعليم بعض مهارات كرة السلة على وتأثيرة البصرى  التعلم
 الثانوية المرحلة لتالميذ

 الرحيم عبد طه محمود دمحم/(***)  
 

 

  * 
 مشكلة البحث وأهميته:

بإستمرار عن أفضل الطرائق والتقنات لتوفير بيئة تعليمية تفاعلية تجذب  يبحث التربويون  
  اآلراء والخبرات وأكتساب المهارات العملية والتطبيقية بشكل فعال. الطالب على تبادل اهتمام

 , التعلم عملية في حاسة من أكثر إشتراك أهمية على والتربوية العلمية البحوث وتؤكد 
 في تأثيرهما حيث من أهمية الخمسة اإلنسان حواس مقدمة في والبصر حاستى السمع وتعتبر
 حاسة إشراك على Sylwester"سليوستر"  . يؤكد طويلة لفترة واستبقاء المعلومات التعلم عملية
 في الحسية من المستقبالت ٪(01) على وحدها تحتوي  الحاسة وأن هذه التعلم عملية في البصر
 (088: 00) .الجسم

ويعتبر أستخدام الموارد البصرية من جانب التربويين لتعزيز عملية التعلم من األساليب  
حيث أن المواد البصرية تصبح مكونا  أساسيا  للمساعدة فى عبور المتعلم عديم  التعليمية الشائعة ,

الخبرة للواقع الفعلى والخبرات المحسوسة , حيث أن هذه الوسائل فعاله فى تدريس الحقائق 
 ( 28: 6والمفاهيم وجعل المعلومات المجردة ملموسة وأكثر واقعية ) 

األخرى  والمعلومات والبيانات والمفاهيم ألفكارا يربط تدريسي ويعد التعلم البصرى نمط 
 (01: 01) .والتقنيات بالصور
 يقوم الذي التدريس م( إستراتيجية التعلم البصرى بأنه8112" )على عطية محسنويعرف " 

 مشاهدة طريق عن والمعارف الخبرات طريقه تحصيل عن ويتم التعلم في البصري  اإلدراك على
 على أساسا   التدريس هذا ويعتمد , المعلومات بصريا   وجمع الحسية دوالمشاه والمخططات الصورة

  (331: 6المالحظة. )
 الرسوم -الحسية  والمشاهد استخدام كال  من الصور على تركز البصري  التدريس حيث أن 
 -البصرية والتمثيالت اللفظي الوصف -والمفاهيمية الذهنية الخرائط -التوضيحية  واألشكال
 (28:  3ياني.  )الب التمثيل



   

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

 

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

 والخبرة الحسية , الواقع من قريبة أو واقعية حسية خبرة اإلنسان يكسب البصري  فالتعلم 
 مقاومة على قدرة وأكثر الذهن في والبقاء للفهم أقرب بأنها المناهج واضعى عليها يؤكد كما

والتركيز  المتعة فريو  وهذا , الزاهية باأللوان والرسوم الصور البصري  يوفر التعليم النسيان. حيث
 الصور مشاهدة طريق عن الخبرات تحصيل على اإلستراتيجية هذه تؤكد . الدرس خالل واالنتباه
  بصريا . وجمع المعلومات الحسية والمشاهد
الحظ إنخفاض مستوى أداء  بالتدريس لتالميذ المرحلة الثانوية الباحثخالل قيام  من 

المقررة ويعزى الباحث هذا اإلنخفاض إلى عدم مناسبة طرقه التالميذ فى تعلم المهارات المنهجية 
التدريس المتبعة )الطرق التقليدية(, حيث يقوم فيها المعلم باعطاء فكرة عامة عن المهارة والشرح 

مرات( بدون استخدام وسائل معينة فى عملية  3-8اللفظى لمراحلها الفنية ثم أداء نموذج لها)
عى الفروق الفردية بينهم , وكذلك قد يواجه صعوبة فى فهم أسلوب التعلم , األمر الذى ال يرا 

األداء الفنى الصحيح للمهارة كما أن هناك من ال يستطيع رؤية النموذج بوضوح وبالتالى تنخفض 
 دافعيتهم للتعلم.

 في التالميذ صعوبة يجد ذلك وبدون  , في التدريس البصرية التعليمية الوسائل ويرى أهمية  
ومستوى أدائهم  تحصيلهم الدراسي على تؤثر مما والمهارات الحركية الخاصة , المفاهيم استيعاب
 , ذلك في السبب على الشرح والنموذج هي المعتمدة والطرائق اإلستراتيجيات تكون  وقد المهارى ,

 وتقنيات وطرائق واستراتيجيات نظريات من التربوي  الميدان في المستجدات متابعة مما يستدعي
 تجريب أجل من جديدة على إستراتيجية الباحث اعتمد لذلك , التعليمية تطوير العملية جلأ من

 . البصري  التدريس وهي إستراتيجية التدريس في فاعليتها
حيث تعد المهارات األساسية والتى تدرس لتالميذ المرحلة الثانوية من المواد الدراسية التى  

ات والمهارات العديدة التى قد يجد التالميذ صعوبة فى تحتوى على العديد من المعارف والمعلوم
تقانها بشكل جيد بدون تقديمها فى شكل مواد بصرية تسعادهم على التذكر البصرى  أكتسابها وا 
الجيد للمهارات والمعلومات وبالتالى تحسن من مستوى التحصيل واألداء المهارى , حيث تتضمن 

والمعلومات المتضمنه المنهج وبعض خرائط المفاهيم  هذه المواد البصرية شرح لفظى للمهارات
واألشكال باإلضافة إلى صور مسلسلة سواء ثابتة أو متحركة إلى جانب فيديو توضيحى ألداء 

 المهارة وغيرها , وكل هذه المواد السابقة تسهم كمعينات بصرية فى تحسن عملية التعلم . 
لم  الباحثا الفعال فى العملية التعليمية اال أن ورغم أهمية استراتيجية التعلم البصرية ودوره 

خضاعها للبحث  يجد "فى حدود علمه" إال أبحاث قليلة جدا قامت باستخدام هذه االستراتيجية وا 
( والتى هدفت إلى التعرف على 2م()8108" )يوسف أحمد خليل الجوانىوالتطبيق مثل دراسة "
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عامر األحياء وتنمية عمليات التعلم , ودراسة " أثر استراتيجية التدريس البصرى فى تحصيل مادة
( بهدف التعرف على أثر استراتيجية التعلم البصرى فى 3م()8108" )فيصل على الشهيلى

هيثم أكتساب المفاهيم الفيزيائية والتفكير البصرى عند طالب الصف الرابع العلمى. ودراسة "
استعمال المنظمات البصرية ( بهدف التعرف على أثر 2م()8100" )جاسم دمحم السعدى

المحوسبة فى اكتساب المفاهيم الجغرافية لدى طالب الصف الثانى متوسط واالحتفاظ به , 
( بهدف بناء استراتيجية تدريس قائمة على 0م()8106) عال طه عبد هللا اسماعيل"ودراسة "

ية التربية التعلم البصري وتأثيرها علي مستوى أداء بعض مهارات الجمباز لدى طالبات كل
( بهدف استخدام استراتيجية 0م()8106" )أميرة محمود ، رشا الحريري الرياضية , ودراسة "

تدريس قائمة على التعلم البصري وتأثيرها على بعض نواتج التعلم لمقرر البالية ,        ودراسة 
ثيرها على ( بهدف إعداد برمجية تعليمية قائمة على التعلم البصري وتا8م()8106" )رشا فرج"

 التحصيل المعرفى وتعليم بعض المهارات االساسية لرياضة المبارزة .     
 في يسهم ومفيد جديد هو ما لتغذيتها بكل مستمرة بحاجة التعليمية العملية أن وبما  

 جاء البحث فقد , الطالب تحصيل مستوى  رفع أجل من تدريس وطرائق من إستراتيجيات تطويرها
المهارات  تدريس في  البصري" التدريس إستراتيجية"جديدة  إستراتيجية ريبتج محاوال   الحالي

 األساسية بدرس التربية الرياضية .
 هدف البحث: 

تعليم بعض مهارات كرة  على وتأثيرة البصرى  التعلمإستخدام  -:يهدف هذا البحث إلى 
/ دمحم دمحم جودة عثمان  بمدرسة الشهيد الثانوية المرحلة لتالميذ الرياضية التربية بدرس السلة

 بإدراة الخانكة التعليمية .
   فروض البحث:

توجد فروق دالة إحصائيا  بين متوسطي القياس القبلي والبعدى لمجموعتى البحث كل على  .0
بدرس التربية الرياضية )قيد البحث( لصالح القياس  مهارات كرة السلةحده فى مستوى أداء 

 البعدى.
بين القياسات البعدية للمجموعتين الضابطة والتجريبية في  توجد فروق دالة إحصائيا   .8

 بدرس التربية الرياضية "المختارة" مهارات كرة السلةمستوى فى مستوى أداء 
 مصطلحات البحث

 Visual Teachingالتعلم البصرى 
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 (    2  (   ( الرابعم(   ) الجزء  5252( شهر ) يونيو(  لعام )    52رقم المجلد )        
 
 

 مشاهدة طريق عن والمعارف الخبرات طريقه تحصيل عن يتم الذي التدريس هو" بأنه 
  . المعلومات بصريا " والشرح اللفظى وخرائط المفاهيم وجمع والفيديوهات ططاتوالمخ الصورة

                                                                                 (6 :331) 
  : إجراءات البحث

 : Research methodمنهج البحث : أولا 

"قيثثثد ئمتتته لطبيعتتتة وهتتدف وفروضتتة وعينتتتة الدراستته لمال المتتتنهج التجريبتتي الباحثثث استتتخدم       
 باستتتخدامو  التجريبتتي لمجموعتتان أحتتدهما ضتتابطة واألخترى تجريبيتتة تصتميم, متتع تحديتتد ال البحثث"
 ة لمتغيرات البحث.البعدية و القبلي اتالقياس

 :Research Society And Sampleثانياا : مجتمع وعينة البحث 
 ( مجتمع البحث :1

تالميذ الصف الثانى الثانوى المقيدين للعتام من مجتمع البحث بالطريقة العمدية تيار خإتم         
 ( تلميذا .002م  والبالغ عدده )8102/8102الجامعى 

 Research Sample( عينة البحث : 2
مائتة  ( 002)عتددهم  غالبتتتتم إختيار عينة البحث بالطريقة العمدية متن مجتمتع البحتث وال

بطريقتتتتة عشتتتتوائية إلجتتتتراء  ممتتتتنهخمستتتتة وأربعتتتتون تلميتتتتذا   (54)تتتتتم إختيتتتتار  , وتستتتتعة عشتتتتر تلميتتتتذ
وقتتد بلتتغ ومتتن ختتارج العينتتة األساستتية ,  متتن مجتمتتع البحتتث ٪ 73.22بنستتبة  المعتتامالت العلميتتة

متتن إجمتتالى  ٪ 22.12بنستتبة  أربعتتة وستتبعون تلميتتذا   (35)حجتتم عينتتة البحتتث للدراستتة األساستتية 
عشوائيا  مجموعة تجريبيتة وأخترى ضتابطة قتوام كتل  ناتمجموعل ت عينة البحثقسم مجتمع البحث

 وكذلك مجموعة العينة األستطالعية كما هو مبين بالجدول التالي: تلميذا  ( 30منهما )
 (1جدول )

 لمجموعات الدراسة قيد البحثيف عينة البحث نتص
النسبة  العدد مجموعات البحث العينة

 المئوية
 األساسية 

 73 ية المجموعة التجريب
22.12٪ 

 73 الضابطةالمجموعة 
 ٪73.22 54 األستطالعيةالمجموعة 

 ٪111 111 اإلجمالثى
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 (    6  (   ( الرابعم(   ) الجزء  5252( شهر ) يونيو(  لعام )    52رقم المجلد )        
 
 

وبنستتتتبة مئويتتتتة  تلميتتتتذا  ( 08)أن إجمتتتتالي العينتتتتة األساستتتتية قتتتتد بلتتتتغ ( 1) جثثثثدوليتضتتتتح متتتتن      
( وبنستبة مئويتتة 80متن إجمتالي مجتمتع البحتث , فتى حتين بلغتت العينتة األستتطالعية ) 22.12٪
 من إجمالى مجتمع البحث ومن خارج أفراد العينة األساسية. 73.22٪

 : عينة البحث"أعتدالية" تجانس ( 5

باستتخدام البحث تحت المنحنى الطبيعتى وبالتتالى التوزيتع اإلعتتدالى  عينةللتأكد من وقوع 
متن ضح تيلمتغيرات الدراسة األساسية والتجريبية , والذي  يجاد عامل التجانسإلمعامالت اإللتواء 

 ( .8) :يالجدول التال
 (2جدول )

 لمعدلت "السن ، الطول ، معامل اإللتواءالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوسيط و 
     لمجتمع البحث الوزن" ، القياسات البدنية ، مهارات كرة السلة المختارة "قيد البحث"

 111=ن 

وحدة  المتغيرات م
 القياس

 المعالجات اإلحصائية
 معامل اإللتواء التفلطح الوسيط ع  س  

 1.123- 1.25- 12.11 1.41 14.12 السنة  السن .1
 1.242- 2.215 137.11 3.41 137.11 سمال  الطول .2
 1.214- 1.332- 22.11 12.21 24.45 كجمال  الوزن  .7

5
نية

لبد
ت ا

سا
لقيا

. ا
 

 1.252 1.511 22.11 1.12 21.11 درجة . قوة عضلية للرجلين1
 1.527- 1.753 21.11 2.42 11.51 درجة . التوافق2
 1.311 5.471 5.41 1.31 5.27 درجة . السرعة7

5
عين

لذرا
وة ا

. ق
 

 1.212 1.351- 4.27 1.13 4.22 درجة أ. يمين
 1.721 1.442- 4.11 1.12 4.27 درجة ب. شمال

 1.114 1.412- 4.21 1.71 4.32 درجة ج. الذراعين

4
ت 

هارا
. م

تارة
مخ

ة ال
سل

ة ال
كر

 

 2.511- 7.257 1.11 1.72 1.22 درجة . التمريرة الصدرية1
 2.123- 7.717 1.11 1.74 1.22 درجة . التمريرة المرتدة2

 2.221- 7.227 1.11 1.77 1.23 درجة .التنطيط7
 1.222- 1.422 1.11 1.73 1.25 درجة ت.التصويب من الثبا5
 2.511- 7.257 1.11 1.72 1.22 درجة . التصويب من الوثب4
 1.231- 1.533- 1.11 1.52 1.34 درجة . التصويب بيد واحدة2
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 (    7  (   ( الرابعم(   ) الجزء  5252( شهر ) يونيو(  لعام )    52رقم المجلد )        
 
 

 القياستات ," , التوزن  الطتول , الستن"لمعتدالت لتتواء أن معامالت اإل (2) يتضح من جدول       
يتث ( ح 3قد إنحصتترت بتين ) "قيد البحث"   المختارة البحث لمجتمع السلة كرة مهارات , البدنية

 ات( ممتتا يعنتتى تجتتانس أفتتراد العينتتة المختتتارة لمجموعتت8.106إلتتى  8.821 -تراوحتتت القتتيم بتتين )
 وبالتالى وقوعها تحت المنحنى الطبيعي والتوزيع اإلعتدالى له. البحث الثالثة

 : البحث مجموعاتتكافؤ  (0
ألساستية التجريبيتة والضتابطة فتي المتغيترات ا تىللتأكد متن تقتارب المستتويات بتين مجمتوع 

بحساب التكافؤ بين  الباحثقام  تانمجموعالضبط العالقة بين ول, والتجريبية المختارة "قيد البحث" 
حتيو , المجموعتان    الجدول التالي: ذلك من ض ِّ

 (7) جدول
  البدنية القياسات ،" ،الوزن  الطول ، السن" لمعدلت لمتغيرات "التباين  تحليل
 35=نالبحث                لمجموعتي" البحث قيد" لة المختارةالس كرة ،مهارات             

 *2.315( = 1.14( ، ومستوى معنوية )37= ) 1-(1ּכ" ت " الجدولية عند د.ح : )

وحدة  المتغيرات م
 القياس

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
قيمة  ف.م

 ع  س   ع  س   "ت"
 1.55 1.21 1.22 14.14 1.42 14.35 السنة  السن .1
 1.25 1.41 4.11 137.32 2.57 132.11 سمال  الطول .2
 1.21 1.45 12.22 24.22 12.27 24.15 كجمال  زن الو  .7

5
نية

لبد
ت ا

سا
لقيا

. ا
 

 1.43 1.51 11.75 21.11 1.11 71.41 درجة . قوة عضلية للرجلين1
 1.12 1.31 3.11 12.45 2.23 21.25 درجة . التوافق2
 1.21 1.15 1.11 5.43 1.41 5.57 درجة . السرعة7

5
عين

لذرا
وة ا

. ق
 

 1.12 1.71 1.17 4.25 1.12 2.15 درجة أ. يمين
 1.25 1.14 1.12 4.71 1.11 4.72 درجة ب. شمال

 1.53 1.12 1.12 4.22 1.11 2.11 درجة ج. الذراعين

4
تارة

مخ
ة ال

سل
ة ال

 كر
رات

مها
 .

 

 1.73 1.17 1.71 1.21 1.74 1.22 درجة . التمريرة الصدرية1
 1.31 1.14 1.22 1.12 1.74 1.22 درجة . التمريرة المرتدة2

 1.73 1.17 1.74 1.22 1.71 1.21 درجة .التنطيط7
 1.55 1.2 1.73 1.25 1.74 1.22 درجة .التصويب من الثابات5
 1.11 1.11 1.73 1.25 1.73 1.25 درجة . التصويب من الوثب4
 1.33 1.12 1.42 1.31 1.52 1.32 درجة . التصويب بيد واحدة2
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 المتغيتتتتراتالجدوليتتتتتة  فتتتتي  " ت"  <" المحسثثثثوبة  ت" ( أن قيمتتتتتة 3يتضتتتتتح متتتتن جتتتتتدول )
الستلة  كترة مهتارات , البدنيتة لمعدالت "السن , الطول , الوزن القياساتلتواء معامالت اإلالمختارة "
لتتى عتدم وجتود فتروق دالتة إحصتائيا  ممتا يعنتى ممتا يتدل علمجمتوعتى البحتث " البحث قيد" المختارة

 .البحتثمجموعتى التكافتؤ بين 
 ثالثاا : وسائل وأدوات جمع البيانات

 بإستخدام الوسائل واألدوات التالية لجمع البيانات المتعلقة بالبحث: الباحثقام         
 )إعداد الباحث(إستمارة تسجيل البيانات.  (0
 اإلختبارات البدنية المختارة. (8
 )إعداد الباحث(إستمارة تقييم مستوى المهارات المختارة.  (3

 وفيما يلي توضيح لكل خطوة من الخطوات السابقة:
 . إستمارة تسجيل البيانات. )إعداد الباحث(1

 –بتصتتتميم إستتتتمارة لتستتتجيل البيانتتتات وتضتتتمنت : بيانتتتات خاصتتتة )استتتم التلميتتتذ  الباحثثثثقتتتام 
 مهتتارات - النتتاجح التتذكاء إختبتتارات ستتات البدنيتتة , بطاريتتةالعمتتر الزمنتتي , القيا –التتوزن  –الطتتول 

 (1مرفق )(. كرة السلة المختارة
 . اإلختبارات البدنية المختارة . 8
فى مجال كرة والدراسات السابقة المتخصصة المراجع العلمية باإلطالع على  الباحثقام   

المختارة "قيد البحث" واإلختبارات  السلة لتحديد أهم المكونات البدنية الخاصة بمهارات كرة السلة
مرفق بوضعها فى إستمارة إلستطالع راى السادة الخبراء  الباحثالبدنية التى تقيسها , وقد قام 

لتحديد أهم المكونات البدنية الخاصة بمهارات كرة السلة المختارة واإلختبارات التى تقيسها ,  (2)
فأكثر من آراء الخبراء لإلختبارات  ٪00ة وقد ارتضي الباحث العناصر التى حصلت على نسب

 -االزمة لقياس تلك العناصر وهى :
 اختبار الوثب العمودى من الثبات )سم( لقياس القدره العضليه للرجلين. -0
 ث لقياس التوافقبين العين واليدين. 31اختبار  تمرير كرة السلة على حائك لمدة  -8
 لقياس السرعة.م( من بدايه الحركه 31اختبار العدو ) -3
 اختبار دفع كره طبيه ) م( لقياس قوه عضالت الذراعين. -8

 اإلختبارات البدنية "قيد البحث" : صدق أولا : معامل 
 (   صدق المحكمين :1
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 (    9  (   ( الرابعم(   ) الجزء  5252( شهر ) يونيو(  لعام )    52رقم المجلد )        
 
 

فتتى إختبتتار صتتدق اإلختبتتارات البدنيتتة علتتى آراء الستتادة الخبتتراء فتتى التربيتتة  الباحثثث إعتمتتد
جامعتتة حلتتوان )متتن أستتاتذة كليتتات التربيتتة الرياضتتية  ريسالمنتتاهج وطتترق التتتد أقستتامالرياضتتية متتن 
بهتتدف أستتتطالع آرائهتتم بشتتأن  (2مرفثثق ) (مدينتتة الستتاداتجامعتتة ,  جامعتتة بنهتتا -الجزيتترة بنتتات 

صتتتالحية هتتتذه اإلختبتتتارات , ومتتتدى مالئمتهتتتا لتالميتتتذ المرحلتتتة الثانويتتتة وذلتتتك متتتن حيتتتث مناستتتبتها 
المدرسى , وحذف وتعديل أو إضافة ما يرونه مناسبا  متن  لمهارات كرة السلة المختارة طبقا  للمنهج

وقتتد تراوحتتت نستتبة أتفتتاق المحكمتتين علتتى اإلختبتتارات البدنيتتة المختتتارة متتا ,  (7مرفثثق )إختبتتارات , 
 وبذلك أصبحت تتمتع بصدق المحكمين . ٪011: 00بين 

 (5جدول )

 السلة المختارة النسبة المئوية إلختبارات العناصر البدنية الخاصة بمهارات كرة 
                            6ن =  " قيد البحث "  وفقا ألراء الخبراء                       

مجموع اراء  الختبارات البدنية العناصر البدنية م
 الخبراء

النسبة 
 المؤوية

 ٪111 2 اختبار الوثب العمودى من الثبات )سم(  القدرة العضلية للرجلين 1
 ٪ 34 4 ث31اختبار تمرير كرة سله على حائط لمدة  ق بين العين واليدينالتواف 2
 ٪111 2 م( من بدايه الحركه31اختبار العدو ) السرعه 7
 ٪111 2 اختبار دفع كره طبيه قوه عضالت الذراعين  5

: 00( نستتبة أتفتتاق المحكمتتين علتتى اإلختبتتارات البدنيتتة المختتتارة متتا بتتين 8يتضتتح متتن جتتدول )     
011٪  . 

 :التمايز بطريقة المقارنة الطرفية(  صدق 2
 ىاألعلتتى والربيعتت ىالربيعتت بتتينصتتدق التمتتايز بطريقتتة المقارنتتة الطرفيتتة   الباحثثث استتتخدم 

 التالى: ( , كما هو موضح بالجدولt-testختبار "ت" )إاألدنى لمجموعة واحدة باستخدام 
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 (4جدول )
 للقياسات األدنى ى الربيعدللة الفروق بين الربيعى األعلى و 

  11= 2=ن1"قيد البحث"           نالبدنية المختارة                                  

 المتغيرات

 الربيعى األعلى
 11= 1ּכ

 الربيعى األدنى
 11= 2ּכ

الفرق بين 
 المتوسطين

 " ف م "

" ت"  قيمة
 المحسوبة

 ع  س   ع  س  
 *12.13 12.11 5.21 12.72 7.72 72.72 . قوة عضلية للرجلين1

 *21.11 14.54 7.53 11.25 5.12 23.11 . التوافق2
 *1.12 1.21 1.22 5.11 1.21 4.11 . السرعة7

. قوة 5
عضالت 
 الذراعين

 *71.51 2.11 1.72 5.14 1.71 2.21 أ. يمين
 *12.12 2.12 1.72 5.55 1.31 2.77 ب. شمال

 *27.22 2.22 1.22 5.11 1.44 2.22 ج. الذراعين
 2.171( = 1.14( ، ومستوى معنوية )21= ) 1-(2ּכ+  1ּכ* " ت " الجدولية عند د.ح : )

القياسات البدنية  الجدولية فى"ت"  >قيمة "ت" المحسوبة أن  (4جدول )يتضح من 
إحصائيا  وهذا يشير إلى وجود فروق بين  دالة" تمما يدل علتى أن قيمتة " ""قيد البحثالمختارة 

القياسات البدنية المختارة األدنى لصالح الربيعى األعلى وبالتالى فإن الربيعى على و الربيعى األ
 فى قياس ما وضعت من أجله. ها على التمييز بين األفراد مما يؤكد صدق ةقادر  "قيد البحث"

 البدنية المختارة "قيد البحث" : القياساتثبات ثانياا : معامل 
ا علتى العينتة اإلستتطالعية وا عادة تطبيقه هاريقة تطبيقطب القياسات البدنيةحساب ثبات تم 

( تلميتذا  متن متن تالميتذ الصتف الثتانى الثتانوى متن نفتس المجتمتع األصتلى 80والتتى بلتغ عتددهن )
( ستتته أيتام وكتتان 6كانتتت المتدة الفاصتتلة متا بتتين التطبقيتين ), و  ومتن ختتارج عينتة البحتتث األساستية

الثالثتتتتتتتتاء تطبيتتتتتتتتق يتتتتتتتتوم الإعتتتتتتتتادة تتتتتتتتتم , م 8/01/8102التطبيتتتتتتتتق األول يتتتتتتتتوم الثالثتتتتتتتتاء الموافتتتتتتتتق 
والجتدول التتالي  م وتم إيجاد معامل االرتباط بين التطبيقين باستخدام معادلة بيرسون 2/01/8102

ح معامل ثبات   ."قيدالبحث" المختارة القياسات البدنيةيوض ِّ
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 (2جدول )
 القياساتمعامل ارتباط الثبات بين التطبيق األول والثاني 

  54=ּכ  البدنية المختارة "قيد البحث"                  

 المتغيرات
 معامل اإلرتباط التطبيق الثانى التطبيق األول

" ر " 
 ع  س   ع  س   المحسوبة

 *1.125 3.42 23.55 3.25 23.22 . قوة عضلية للرجلين1
 *1.125 2.12 11.25 2.75 11.23 . التوافق2
 *1.112 1.25 5.27 1.27 5.25 . السرعة7

. قوة 5
عضالت 
 الذراعين

 *1.177 1.22 4.27 1.22 4.21 أ. يمين
 *1.131 1.11 4.11 1.11 4.12 ب. شمال

 *1.155 1.21 4.51 1.22 4.42 ج. الذراعين

 1.712( = 1.14( ، ومستوى معنوية )55= ) 1–ּכ* " ر " الجدولية عند د.ح : 
 القياسات البدنيةالجدولية فى  "ر" >أن قيمة " ر " المحسوبة  (2جدول )يتضح من  

دالة إحصائيا  وهذا يشير إلى وجود إرتباط بين التطبيق األول  "ر"السابقة مما يدل علتى أن قيمتة 
 .القياسات البدنيةوالثانى وبالتالى ثبات 

 ( الباحث إعداد. )مهارات كرة السلة المختارة مستوى  ( تقييم2
يم أداء مهارات كرة السلة تم تحليل مهارات كرة السلة بعد الحصر المرجعي إلختبارات تقي

المقررة علي الصف الثاني الثانوى حتي يسهل قياسها , وتم إعداد إستمارة تقييم مستوى األداء 
تنطيط  –التمريرة المرتده  -وهى )التمريرة الصدرية   (2"قيد البحث" مرفق )للمهارات المختارة 

التصويب بيد واحده( , بناءا  على تحليل   -التصويبة من الوثب   -التصويب من الثبات  -الكرة 
الرأس( لكل مهارة على حدة , تم إعداد  -القدمين –الجذع  -المهارة حسب شكل األداء )الذراعان
كليات التربية الرياضية بأقسام المناهج وطرق التدريس  مناإلستمارة وعرضها على الخبراء 

ألبداء  (2مرفق )      .جامعة مدينة السادات( جامعة بنها , -الجزيرة بنات جامعة حلوان )
 آرائهم فيها وتم إجراء التعديالت .

 المعامالت العلمية إلستمارة تقييم مهارات كرة السلة المختارة قيد البحث
 السلة المختارة "قيد البحث" :  كرة مهارات تقييم إستمارةصدق أولا : معامل 

 :المقارنة الطرفية التمايز بطريقة(   صدق 1
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 ىاألعلتتى والربيعتت ىالربيعتت بتتينصتتدق التمتتايز بطريقتتة المقارنتتة الطرفيتتة   الباحثثث استتتخدم 
 التالى: ( , كما هو موضح بالجدولt-testختبار "ت" )إاألدنى لمجموعة واحدة باستخدام 

 (3جدول )
  تقييم إستمارةاألدنى الربيعى دللة الفروق بين الربيعى األعلى و 

  11= 2=ن1"قيد البحث"     نالسلة المختارة  كرة مهارات                      

 المتغيرات

 الربيعى األعلى
 11= 1ּכ

 الربيعى األدنى
 11= 2ּכ

الفرق بين 
 المتوسطين

 " ف م "

" ت"  قيمة
 المحسوبة

 ع  س   ع  س  
 *2.21 1.54 1.42 1.44 1.11 1.11 التمريرة الصدرية
 *2.31 1.22 1.51 1.12 1.11 1.11 التمريرة المرتدة

 *7.52 1.44 1.42 1.54 1.11 1.11 التنطيط
 *4.12 1.37 1.53 1.23 1.11 1.11 التصويب من الثبات

 *2.21 1.54 1.42 1.44 1.11 1.11 التصويب بالوثب
 *2.31 1.22 1.51 1.12 1.11 1.11 التصويب بيد واحدة

 2.171( = 1.14( ، ومستوى معنوية )21= ) 1-(2ּכ+  1ּכ* " ت " الجدولية عند د.ح : )
 تقييم إستمارة الجدولية فى" ت "  >قيمة " ت " المحسوبة أن  (3جدول )يتضح من 

إحصائيا  وهذا يشير إلى  دالة" تمما يدل علتى أن قيمتة " ""قيد البحثالسلة المختارة  كرة مهارات
 إستمارةاألدنى لصالح الربيعى األعلى وبالتالى فإن الربيعى وجود فروق بين الربيعى األعلى و 

فى  هاعلى التمييز بين األفراد مما يؤكد صدق ةقادر  "قيد البحث"السلة المختارة  كرة مهارات تقييم
 قياس ما وضعت من أجله.

 السلة المختارة "قيد البحث" : كرة إستمارة تقييم مهاراتثبات ثانياا : معامل 
ا علتتتى وا عتتادة تطبيقهتتت هتتتاطريقتتة تطبيقبالستتتلة  كتترة مهتتتارات تقيتتيم ةإستتتتمار حستتتاب ثبتتات تتتم 

( تلميذا  من من تالميذ الصف الثانى الثتانوى متن نفتس 80العينة اإلستطالعية والتى بلغ عددهن )
( 6كانت المدة الفاصلة متا بتين التطبقيتين ), و  المجتمع األصلى ومن خارج عينة البحث األساسية

المستتخرجة عنتد  التدرجات هتوم و 8/01/8102األول يوم الثالثاء الموافتق سته أيام وكان التطبيق 
م وتم إيجاد معامل االرتباط 2/01/8102الثالثاء تطبيق يوم الإعادة تم الصدق" , معامل حساب "

ح معامل ثبتات  بين التطبيقين باستخدام معادلة بيرسون   مهتارات تقيتيم إستتمارةوالجدول التالي يوض ِّ
 ."قيدالبحث" تارةالمخالسلة  كرة
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 (2جدول )
  تقييم إستمارةمعامل ارتباط الثبات بين التطبيق األول والثاني 

  54=ּכ  السلة المختارة "قيد البحث" كرة مهارات                  

 المتغيرات
 معامل اإلرتباط التطبيق الثانى التطبيق األول

" ر " 
 ع  س   ع  س   المحسوبة

 *1.111 1.75 1.23 1.72 1.21 التمريرة الصدرية
 *1.242 1.73 1.25 1.51 1.21- التمريرة المرتدة

 *1.312 1.21 1.11 1.75 1.23 التنطيط
 *1.255 1.75 1.23 1.71 1.22 التصويب من الثبات

 *1.225 1.73 1.25 1.72 1.21 التصويب بالوثب
 *1.325 1.75 1.23 1.51 1.21 التصويب بيد واحدة

 1.712( = 1.14( ، ومستوى معنوية )55= ) 1–ּכلية عند د.ح : * " ر " الجدو 
 مهارات تقييم إستمارةالجدولية فى  "ر" >أن قيمة " ر " المحسوبة  (2جدول )يتضح من  

دالة إحصائيا  وهذا يشير إلى وجود إرتباط بين  "ر"السابقة مما يدل علتى أن قيمتة  السلة كرة
 .السلة كرة مهارات تقييم إستمارةبات التطبيق األول والثانى وبالتالى ث

 الوسائط المستخدمة فى التعلم البصري.خطوات إعداد رابعاا . 
الخطوات التالية لتصميم الوسائط المستخدمة فى التعلم البصري داخل البحث  الباحث  أتبع

 -وهى:
 -مرحلة التصميم واإلعداد : -0

 * تحديد األهداف العامة 
دام التعلم البصري بما يتضمنه من وسائط  وتأثيرة على أداء إن الهدف العام هو استخ

 بعض مهارات كرة السلة المختارة " قيد البحث" بدرس التربية الرياضية لتالميذ المرحلة الثانوية. 
 * تحديد المهارات ) كرة السلة (

انى تعليم منهج التربية الرياضية لكرة السلة والمقرر على الصف الث الباحثسوف يتناول 
 الثانوى .
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بجمع كل ما يختص بالمحتوى من أدوات ووسائط مثل الصور سواء كانت ثابتة أو  الباحث* قام 
متحركة والملصقات ومقاطع الفيديو وغيرها مع إجراء التعديالت والتحسينات الضرورية بها 

 لتصبح جاهزة .
  -مرحلة التنفيذ : -8

لسلة ومترابطة بإستخدام برنامج فى هذه المرحلة بإنشاء شرائج متس الباحثقام 
Mycrosoft Power Point   . لكل مهارة من المهارات وبإستخدام الوسائط التى تم إعدادها 

  -مرحلة التجريب والتطوير: -7
وعرضها على مجموعة من  CDعلى إسطوانة  Power Point* تم وضع برنامج الت 

ألبداء آرائهم حول المحتوى وسالمتة  (2مرفق )الخبراء فى مجال طرق التدريس وكرة السلة 
بإجراء التعديالت  الباحثومناسبة الصور والفيديوهات وتسلسل البرمجية وتصميمها , وقام 

 المطلوبة .
* بعد التعديل تبعا  آلراء الخبراء تم تجربتها على عينة من الطالب )المجموعة 

ذا  وذلك بهدف التعرف على ( تلمي80األستطالعية( ومن خارج العينة األساسية وعددهن )
الصعوبات التى قد تواجههن أو أى غموض بها , وبذالك أصبحت الوسائط المستخدمة فى التعلم 

 (4مرفق ) البصرى جاهزة للتطبيق .
تصميم الموقف التعليمى الذى مر به الطالب أثناء إجراء الدراسة  -خامساا :

 األساسية  
 الموقف التعليمى للمجموعة الضابطة  . أ

ريس للمجموعة الضابطة وذلك من خالل تنفيذ المنهج المتبع من وزارة التربية والتعليم تم التد 
 -بالطريقة التقليدية المتبعة وهى كالتالى :

 شرح شفهى للمهارة . - 

تقديم نموذج للمهارة من قبل المدرسة أو إحدى التالميذ مع الشرح اللفظى لتوضيح المراحل  - 
 الفنية للمهارة .

 فيذ المهارة من قبل التالميذ مع تصحيح األخطاء من قبل المدرس .تن - 

 الموقف التعليمى للمجموعة التجريبية  . ب
تم التدريس للمجموعة التجريبية بإتباع الموقف التعليمى المقترح وذلك من خالل الخطوات  

 -الباحث :التالية حيث الذهاب إلى معمل الكمبيوتر بالمدرسة تحت إشراف 
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 الشفهى للمهارة . التقديم - 
عرض نموذج ألداء المهارة من خالل الوسائط التى تم إعدادها للتعلم البصرى , حيث يشاهد  - 

التالميذ صور ثابتة ومتحركة للمهارة وكذالك فيديو يوضح مراحل أداء المهارة , كما يصاحب 
شاهد التالميذ الفيديو . وي الباحثالفيديو التعليق اللفظى وتوضيح النقاط الفنية للمهارة من قبل 

الخاص بالمهارة قيد التعليم أكثر من مرة وبسرعة بطيئة حتى تتبلور لديهم أسس التذكر الحركى 
 بشكل جيد يؤهلهم ألتقان المهارة فيما بعد .

الخروج إلى الملعب وا عطاء تدريبات التدرج التعليمى الخاص بالمهارة , ثم يقوم التالميذ بأداء  - 
 ات واالنشطة التطبيقية التقان المهارة .وتنفيذ التدريب

يقوم التالميذ بتطبيق المهارة ككل والتدريب عليها ويكون دور المعلم هنا تصحيح األخطاء  - 
 والتوجية واإلرشاد وتحفيز الطالب .

بعمل موقف تقييمى للتالميذ , حيث يقوم كل تلميذ بأداء المهارة ويتم تقيمه فى  الباحثيقوم  - 
 . الباحثة تقييم األداء التى أعدها ضوء إستمار 

 سة األستطالعية:الدراسادساا: 
تلميا  من تالميذ الصف ( 80بإجراء الدراسة األستطالعية على عينة قوامها ) الباحثقام        

خالل الفترة من يوم الثالثاء  الثانى الثانوى من المجتمع األصلى ومن خارج عينة البحث األساسية
جراء المعامالت 2/01/8102م إلى يوم الثالثاء الموافق 8/01/8102الموافق  م وذلك بهدف وا 

 العلمية إلستمارة مهارات كرة السة المختارة .

 خطوات تطبيق البحث : سابعاا :
 : اسات القبليةيالق ( أ

بالحصول على البيانات الخاصة بالعمر الزمني والطول والوزن لكل تلميذ من  الباحث. قام 0
م والقياس المبدئى لمستوى 31/2/8102لبحث األساسية وذلك يوم األحد الموافق  تالميذ عينة ا

 م.00/01/8102أداء مهارات كرة السلة المختارة قيد البحث وذلك يوم األثنين الموافق 
 :ب( تنفيذ التجربة األساسية   

" )الشرح و"األسلوب التقليديالمجموعة التجريبية بإستخدام التعلم البصرى علي  الباحث قام
الموافق األثنين في الفترة من يوم  المجموعة الضابطةاللفظي وأداء النموذج العملي( علي 

الشهيد دمحم دمحم جودة عثمان م بمدرسة 82/00/8102م إلى يوم األربعاء الموافق 88/01/8102
 وذلك حسب التوزيع الزمني للجدول الدراسي بالمدرسة .. بإدراة الخانكة التعليمية
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 ة الزمنية للتدريس: الخط
 التوزيع الزمنى البيثثثان م

 2 عدد األسابيع 1

 1 عدد الوحدات التعليمية في األسبوع 2

 2 عدد الوحدات التعليمية ككل 7
 

 : القياسات البعديةجث(   
بتتتإجراء القياستتتات البعديتتتة  الباحثثثث بعتتتد إنتهتتتاء المتتتدة المحتتتددة لتنفيتتتذ التجربتتتة األساستتتية قتتتام

بحتتث التجريبيتتة والضتتابطة فتتى مستتتوى األداء لمهتتارات كتترة الستتلة المختتتارة وذلتتك يتتوم لمجمتتوعتى ال
بواستتطة لجنتتة المحكمتتين متتن الستتادة متتوجهى التربيتتة الرياضتتية  م ,01/08/8102الموافتتق االثنتين 
هتا إجتراء القياستات فيأن يتم إجراء القياسات البعدية تحت نفس الظروف التي تم  الباحث ىوقد راع
 القبلية.

 :ثامناا : المعالجات اإلحصائية 
المعالجات اإلحصائية المناسبة لطبيعة البحث وذلك باستخدام برنامج : الباحث استخدم 

زمة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية   Statistical Pacakage for the( SPSS)حِّ

Social Scienceوتم استخدام المعالجات اإلحصائية التالية , : 
 لحسابي.المتوسط ا  ("معادلة اختبار"تt-test). 
 نحراف المعياري.اإل  ."معامل ارتباط "سبيرمان 
 .الوسيتط  سنالنسب المئوية لمعدالت التح 
 لتواء. معامل اإل  

 عرض ومناقشة النتائج  -تاسعاا :
 على كل البحث لمجموعتى والبعدى القبلي القياس متوسطي بين إحصائياا  دالة فروق  توجد.1

 القياس لصالح(" البحث قيد) الرياضية التربية بدرس السلة كرة مهارات أداء مستوى  فى حدة
 .البعدى

 .كرة السلة لمهاراتالبعدية(للمجموعة الضابطة  -مناقشة نتائج القياسات )القبلية و  عرض -
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 (1جدول )
  لمهاراتدللة الفروق بين متوسطى القياس القبلى والبعدى 

  73ن= للمجموعة الضابطة كرة السلة                    

  مهارات كرة السلة
 القياس البعدى القياس القبلى

قيمة "ت"  ف . م
 المحسوبة

نسبة 
 ع± س   ع± س   التحسن٪

 12.22 *13.42 1.22 1.41 2.43 1.71 1.21 . التمريرة الصدرية1

 15.23 *12.12 1.74 1.54 2.23 1.22 1.12 . التمريرة المرتدة2

 11.11 *12.27 1.24 1.41 2.41 1.74 1.22 تنطيط.ال7
 15.51 *17.24 1.22 1.77 2.14 1.73 1.25 .التصويب من الثابات5
 17.21 *13.15 1.11 1.27 1.14 1.73 1.25 . التصويب من الوثب4

 14.57 *11.14 1.12 1.52 1.32 1.42 1.31 . التصويب بيد واحدة2

 1.211( = 1.14( ، ومستوى معنوية )72)=  1-ּכ*" ت " الجدولية عند د.ح : 
 كرة السلة لمهارات"ت" الجدولية  >( أن قيمة "ت" المحسوبة 2يتضح من جدول )

مما يدل علتى أن قيمة "ت" دالة إحصائيا  وهذا يشير إلى وجود فروق بين  "قيد البحث"المختاره 
  الح القياس البعدى.البعدى( في مستوى األداء للمجموعة الضابطة ولص –القياس )القبلى 

هذا التقدم في مستوى أداء المجموعة الضابطة التي إستخدمت األسلوب المتبع وُيعزو الباحث 
الدور اإليجابي للطريقة التقليدية فى تحسين مستوى إلى في التدريس فى مستوى األداء المهارى 

الُمعلم علي الشرح اللفظي  األداء المهارى لمهارات كرة السلة المختارة " قيد البحث " حيث يعتمد
للمهارات المراد تعليمها باإلضافة إلي النموذج أو العرض العملي مع قيام الطالب بأداء المهارة 
وممارستها وما يصاحب ذلك من تدعيم األداء المهاري عن طريق الُمعلم وتصحيح االخطاء 

ستمر ساعد على انتقال وتقديم التغذية المرتدة وتكرار التدريب مع تصحيح االخطاء بشكل م
التالميذ من مرحلة التوافق األولى الى مرحلة التوافق الجيد للمهارات المختارة مما يوضح دور 

 المعلم والذى ال يمكن اغفلة فى تعليم المهارات الرياضية بدرس التربية الرياضية.
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.كرة السلة هاراتلمالبعدية( للمجموعة التجريبية  -عرض ومناقشة نتائج القياسات )القبلية -
 (11جدول )                                    

 لمهاراتدللة الفروق بين متوسطى القياس القبلى والبعدى 
 73ن= للمجموعة التجريبية كرة السلة     

  مهارات كرة السلة
 القياس البعدى القياس القبلى

قيمة "ت"  ف . م
 المحسوبة

نسبة 
 ع± س   ع± س   التحسن٪

 22.21 *22.27 2.52 1.53 7.72 1.74 1.22 . التمريرة الصدرية1

 24.21 *72.71 2.22 1.22 7.12 1.74 1.22 . التمريرة المرتدة2

 21.12 *23.52 2.42 1.41 7.45 1.71 1.21 .التنطيط7

 25.47 *72.21 2.11 1.12 2.13 1.74 1.22 .التصويب من الثابات5
 25.14 *22.12 2.12 1.74 2.22 1.73 1.25 . التصويب من الوثب4
 21.41 *14.13 1.21 1.51 2.72 1.52 1.32 التصويب بيد واحدة .2

 1.211( = 1.14( ، ومستوى معنوية )72= ) 1-ּכ*" ت " الجدولية عند د.ح : 
 كرة السلة لمهارات"ت" الجدولية  >( أن قيمة "ت" المحسوبة 01يتضح من جدول )

وهذا يشير إلى وجود فروق بين  دالة إحصائيا   "ت"مما يدل علتى أن قيمة  "قيد البحث"المختاره 
للمجموعة التجريبية ولصالح  كرة السلة لمهاراتالبعدى( في مستوى األداء  –القياس )القبلى 
  القياس البعدى.

أن التعلم البصرى المستخدمة في البحث مع المجموعة التجريبية من  الباحثويوضح 
تقان المهارات "نص مكتوب وصور ثابتة ومتحركة وفيديوهات" ساعدت التال ميذ على تعلم وا 

المختارة بشكل جيد حيث وفرت لهن إمكانية عرض النموذج بأكثر من وسيلة ساعد في إعطاء 
التالميذ تصور حركي صحيح للمهارة. كما تم عرض المهارة لهم بالسرعة الطبيعية ألداء المهارة 

لسرعة المهارة وتناسقها  ثم عرضها بشكل بطيء ساعد التالميذ في التعرف على الشكل الطبيعي
ثم التعرف على كل تفاصيل المهارة وكافة أجزائها وقد ساعد ذلك في قدرتهم على إتقان المهارة 

 وتعلمها بشكل جيد.
وهذا يؤكد على أن التعلم البصري المستخدم يتيح للتالميذ فرصة كبيرة إلستيعاب المراحل 

ضحة والوقت الكافي أثناء عرض المهارة , فهنا ال المتتابعة للمهارة ألدائها من خالل الرؤية الوا
تمر المهارة إمام التالميذ مرورا  سريعا  دون أن يعيرها االهتمام الكافي وبالتالي تكتسب أداء خاطئ 
للمهارة بل تأخذ الوقت الكافي في مشاهدة النموذج ورؤية المهارة بشكل جيد ومن خالل عدة 
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ن التالميذ للمهارات المختارة وأعطى لهم الفرصة لتصحيح وسائل مختلفة والتى ساهمت فى اتقا
األخطاء وتقديم التغذية الفورية المناسبة حيث راعت هذه الفروق الفردية بين الطالب وساعدتهم 

تقان المهارات المختارة  .على تعلم وا 
اس بين متوسطي القي حصائيا  إتوجد فروق دالة  :" وبذلك يتحقق الفرض األول والذى ينص على

لصالح القياس  مهارات كرة السلةالتجريبية في مستوى الضابطة و  ناتلمجموعلالقبلي والبعدي 
 البعدي وذلك لكل مجموعة على حده.

 
 في والتجريبية الضابطة للمجموعتين البعدية القياسات بين إحصائياا  دالة فروق  . توجد2

 المجموعة لصالح"  المختارة ضيةالريا التربية بدرس السلة كرة مهارات أداء مستوى  فى مستوى 
 .        التجريبية

 (11جدول )
 لمهارات ات البعديةدللة الفروق بين متوسطى القياس .1

73ن=   التجريبيةو  تان الضابطةللمجموع كرة السلة                        .2
    

  مهارات كرة السلة
المجموعة 

 الضباطة
المجموعة 

قيمة "ت"  ف . م التجريبية
 بةالمحسو

نسبة 
 التحسن٪

 ع± س   ع± س  

 21.12 2.14 1.34 1.53 7.72 1.41 2.43 . التمريرة الصدرية1

 74.22 2.22 1.21 1.22 7.12 1.54 2.23 . التمريرة المرتدة2

 51.15 2.21 1.17 1.41 7.45 1.41 2.41 .التنطيط7

 55.22 14.72 1.12 1.12 2.13 1.77 2.14 .التصويب من الثابات5
 52.23 12.11 1.11 1.74 2.22 1.27 1.14 التصويب من الوثب .4
 77.31 5.11 1.21 1.51 2.72 1.52 1.32 . التصويب بيد واحدة2

 1.211( = 1.14( ، ومستوى معنوية )72= ) 1-ּכ*" ت " الجدولية عند د.ح : 
 كرة السلة لمهارات"ت" الجدولية  >( أن قيمة "ت" المحسوبة 00يتضح من جدول )

دالة إحصائيا  وهذا يشير إلى وجود فروق بين  "ت"مما يدل علتى أن قيمة  "قيد البحث"مختاره ال
المجموعة ولصالح  كرة السلة لمهاراتفي مستوى األداء  بين المجموعتان ات البعديةالقياس

 التجريبية.
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ات نتيجة تفوق المجموعة التجربية عن المجموعة الضابطة فى مستوى مهار  الباحثويُعزو  
" إلى أن أستخدام التعلم البصرى فى تدريس وتعلم مهارات كره السله قيد البحثكره السله المختارة "

المختارة كان بأسلوب مشوق وجاذب الثاره حواس الطالب , حيث أنتقل التركيز من طريقة الشرح 
لمهارة عن اللفظى والنموذج واألوامر فى التعليم إلى التركيز على عمليات اإلتصال بمشاهدة ا

طريق الفيديو والصور المسلسة , وكذلك مع وجود النص المكتوب والمقروء والمؤثرات الصوتية 
والموسيقى داخل البرنامج المعد "الوسائل البصرية" كل ذلك يعطى فرصة كبيرة للتالميذ لمشاهدة 

رة أدى إلى النواحي الفنية للمهارة بصورة واضحة ويعطى للطالب التصور الحركى الصحيح للمها
تفاعل التالميذ مع البرنامج بإيجابية وبشكل يثير دوافعهم للتعلم دون الشعور بالملل , كما أن 
رؤية النموذج في المجموعة التجريبية من خالل الوسائل البصريه المختارة ساعد على رؤية 

لكى عة النموذج بشكل واضح وأدائها بشكل صحيح ومن خالل عدة زواية مختلفة وبسرعات متنو 
تعطى الفرصة للمتعلم لمشاهدة المهارات الحركية بمراحلها الفنية بأحسن صورة حتى تتمكن أن 

 يتعلمها ويؤديها بشكل صحيح وجيد .
كل ذلك زاد من التصور الحركي لدى التالميذ وسهل التعلم بل وفر جو من التشويق واإلثارة 

تقان المهارات المختارة ,  طريقة عرض المادة باستخدام عدة وسائل  إلى جانب انوحب العمل وا 
للتعلم البصرية كان بصورة شيقة ومحفزة سواء كان ذلك من خالل الفيديو أو الصور وفر عنصر 
التشويق والتحفز وزيادة انتباه التالميذ مما كان له األثر اإليجابي في فهم المهارات المختارة 

 وبالتالى أداء المهارات بشكل جيد.  
( , ودراسة 0()8106)  أميرة محمود ، رشا يحي الحريرى"النتائج مع دراسة "وتتفق هذه 

( , 0()8106)عال طه عبد هللا إسماعيل" ( , ودراسة "8م()8100" )رشا فرج مسعود العربي"
يوسف أحمد خليل ( دراسة "8م()8108" )عامر الشهيلى( ودراسة "2م()8100" ) هيثم السعدى"

همية التعلم البصرية ودورها الفعال فى العملية التعليمية , حيث أن ( على أ 2م()8108" )الجوانى
الوسائط البصرية المستخدمة تتيح للتالميذ فرصة كبيرة إلستيعاب المراحل المتتابعة للمهارة ألدائها 
من خالل الرؤية الواضحة والوقت الكافي أثناء عرض المهارة بأشكال وصور وطرق واساليب 

 متنوعة .
بين  حصائيا  إتوجد فروق دالة  :" قق الفرض الثانى والخير والذي ينص علىوبذلك يتح

 .مهارات كرة السلةالتجريبية في مستوى الضابطة و  ناتلمجموعل ينالبعديين متوسطي القياس
 اإلستناجات والتوصيات"

 أولا : الستنتاجات :
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لتي تم التوصل إليها في ضوء هدف البحث وفروضة , وفى ضوء المنهج المتبع والنتائج ا 
 إلى االستنتاجات التالية: الباحثومعالجتها وعرضها ومناقشتها , وفى حدود عينة البحث توصل 

توجد فروق دالة إحصائيا  بين متوسطي القياسيين القبلي والبعدى لمجموعتى البحث كل على  -0
بدرس التربية  "قيد البحثحدة فى مستوى كل من أداء بعض مهارات كرة السلة المختارة "

 الرياضية لصالح القياس البعدى.
توجد فروق دالة إحصائيا  بين القياسات البعدية للمجموعتين الضابطة والتجريبية في مستوى  -8

" لصالح المجموعة التجريبية التى استخدمت التعلم  المختارةأداء بعض مهارات كرة السلة "
 البصرى .        
  ثانياا: التوصيات :

لما أشارت إليه نتائج المعالجات اإلحصائية وما تم التوصل إليه من استنتاجات أمكن  طبقاا 
 -تقديم التوصيات التالية :

 استخدام إستراتيجية التعلم البصرى فى تدريس مهارات كرة السلة بدرس التربية الرياضية. -0
فى تدريس برنامج إجراء المزيد من الدراسات للكشف عن فاعلية استخدام التعلم البصرى  -8

 التربية الرياضية المدرسي  ولمراحل تعليمية مختلفة .
 المراجع

 أولا: المراجع العربية:
إستراتيجية تدريس قائمة على "  :م(2112ميرة محمود طه ، رشا يحي السيد الحريرى)أ -0

,  اضةمجله تطبيقات علوم الريالتعلم البصرى وتأثيرها على بعض نواتج التعلم لمقرر الباليه" 
 جامعة االسكندرية .  –المجله العلمية لكلية التربية الرياضية ابوقير 

برمجية تعليمية قائمة على التعلم البصرى وتأثيرها " :م(2113رشا فرج مسعود العربى ) -8
مجلة علوم   " , ساسية فى رياضة المبارزةعلى التحصيل المعرفى وتعلم بعض المهارات األ

 كلية التربية الرياضية جامعة بنها .    – ةلتربية البدنية والرياضي
استراتيجيات التدريس الحديثة فى القرن الحادى :  م(2112سهيلة أبو السميد عبيدات ) -3

 , دار الفكر العربى , عمان , االردن . والعشرون 
"أثر استراتيجات التعلم البصرى فى أكتساب  :م(2115عامر فيصل على الشهيلى ) -8

ماجستير غير  ةرسال , والتفكير البصرى عند طالب الصف الرابع العلمى" المفاهيم الفيزيائية
 جامعة بغداد . –, كلية التربية  منشورة
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إستراتيجية تدريس قائمة على التعلم البصرى " :م(2112عال طه عبدهللا إسماعيل )  -0
مجلة , " وتأثيرها على مستوى أداء بعض مهارات الجمباز لدى طالبات كلية التربية الرياضية

 جامعة مدينة السادات. -( 86المجلد الثانى يوليو العدد ) , التربية البدنية والرياضية
, دار صفاء للنشر  الجودة الشاملة والجديد فى التدريس:  م(2111على عطية محسن ) -6

 والتوزيع , عمان , األردن .
ط  , فة البصريةالثقام( 8100) فرانسيس دوانر وديفيد مايك مور ، ترجمة نبيل جاد عزمى -0

 , مكتبة   بيروت , القاهرة . 8
"أثر استخدام المنظمات البصرية المحوسبة فى أكتساب  م(2115هيتم جاسم دمحم السعدى ) -2

رساله ماجستير غير  , المفاهيم الجغرافية لدى طالب الصف الثانى متوسط واالحتفاظ بها"
 ل .جامعة باب –كلية  التربية للعلوم اإلنسانية  , منشورة

" أثر استراتيجية التدريس البصرى فى تحصيل مادة  م(2115يوسف أحمد خليل الجورانى ) -2
 م8108, العدد الثامن والخمسون أيار لسنه  مجلة الفتح , األحياء وتنمية عمليات العلم"

 
 المراجع األجنبية -ثانياا :

12-Leite , Walter, 9002  ; Svinick Marills , and shi Yuying, "Learning 

styte  Inventory with Multitrait-Multimethod confirmatory factor      

                 Analysis  Models" , SAGE publications , New York                   

                              11- Sylwester , Robert , 9000 , Abiological Brain in     

cultural classroom , Mc  Graw – Hall Co , New York   

 
    مراجع من شبكة النترنت -ثالثاا :   

.00https://OnlineLibrary.wiley.com/doi/ -09 

.com.eghttps://Scholar.google. -01 

https://ar.m.wikipedia.org -01 

http://search.shamaa.org/home?page=Search&SearchValueTBX=%D050

D29819D%9A89D29859909D29819D29B89AA%D89D29819D%9A89

A&SearchTypeDDL=ExactSubject298D09B89D59B89D89A89 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10
https://scholar.google.com.eg/
https://ar.m.wikipedia.org/
http://search.shamaa.org/home?page=Search&SearchValueTBX=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A&SearchTypeDDL=ExactSubject
http://search.shamaa.org/home?page=Search&SearchValueTBX=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A&SearchTypeDDL=ExactSubject
http://search.shamaa.org/home?page=Search&SearchValueTBX=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A&SearchTypeDDL=ExactSubject
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 ملخص البحث باللغة العربية
تأثير استخدام بعض أساليب التدريس علي مستوي أداء بعض مهارت الحزام االصفر ومستوي 

 التحصيل المعرفي في رياضة الجودو "

  الـهـادي عـبــد مسلم محـمــد/  الباحث
 

 بعض أداء مستوي  علي التدريس أساليب بعض استخدام تأثيرهدف البحث إلى التعرف على ي
 البحث ألهداف طبقا   " الجودو رياضة في المعرفي التحصيل ومستوي  االصفر الحزام مهارت
 العمدية بالطريقة البحث عينة اختيار تم لطبيعيةالبحث بأسلوبه التجريبي المنهج الباحث استخدم

 7102) الجامعي للعام( بنها جامعة) للبنين الرياضية التربية بكلية األولي الفرقة طالب من
 الغير الطالب من طالب( 67) عدد الباحث واستبعد طالب،( 067) عددهم والبالغ( م7102/

 من البحث عينة وتكونت المشابهة، الرياضات والعبو لإلعادة والباقون  الحضور في منتظمين
 و تجريبية)  متكافئتين مجموعتين إلى عشوائيا   تقسيمهم وتم األصلي المجتمع من طالب( 61)

 االستطالعية، الدراسات إلجراء طالب( 01) اختيار وتم طالب،( 01) منها كل قوام(  ضابطة
يجاد  . .البحث قيد العلمية المعامالت وا 

 وكانت التوصيات ما يلي : 
  

ضرورة تطبيق الموقع التعليمي االلكتروني المقترح علي شبكة االنترنت في تعليم رياضة  – 1

 الجودو لطالب كلية التربية الرياضية جامعة بنها.
ة بكليات العمل علي إنشاء مواقع تعليمية علي شبكة االنترنت في األنشطة الحركية المختلف -2

التربية الرياضية بالتعاون مع الخبراء والمتخصصين في مجال تكنولوجيا التعليم واستخدامها في 
 إجراء دراسات مشابهة.

إقامة دورات وندوات ألعضاء هيئة التدريس بكليات التربية الرياضية بالتعاون مع الخبراء  -3
اج واستخدام البرمجيات التعليمية والمتخصصين في مجال تكنولوجيا التعليم للتدريب علي إنت

 ومواقع االنترنت التعليمية لزيادة كفاءة العملية التعليمية.  
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تأثير استخدام بعض أساليب التدريس علي مستوي أداء بعض مهارت الحزام االصفر ومستوي 
 التحصيل المعرفي في رياضة الجودو "

  الـهـادي عـبــد مسلم محـمــد/  الباحث
 

  Introduction مقدمة البحث
 

 Problem of Researchمشكلة البحث  
 

فيي نن  م(6002م( "إيهاب دمحم فهيم " )6002" )" هادي مشعان ربيع يتفق كال من 
شبكة االنترنت من ابرز ما توصل إليه العلم الحديث من تكنولوجيا متقدمية والتيي تعتبير مين نهيم 
وسائل اتصال الشعوب بطريقة الكترونية، ويعتبر االنترنت قناة اتصال يتم من خاللها نقل وتبادل 

ميين المرسييلين والمسييتقبلين، وقييد اسييتفادت العملييية  المعلومييات نو الخييدمات بييين عييدد ال نهييائي
التعليمية من هذه التطورات حيث نصبحت المدارس والجامعات في العديد من دول العالم متصيلة 
ببعضييها الييبعص ونصييبحت جييزءا ال يتجييزن ميين المقافيية التعليمييية ومصييدرا هامييا للتعليييم والييتعلم، 

م ييوفر قيدرا هيائال مين المعلوميات للميتعلم ويجعليه باإلضافة إلي نن اسيتخدام االنترنيت فيي التعليي
يسير بمعدل سرعته الذاتيية وتعطيي ليه فرصية الوقيت الكيافي إلتقيان اليتعلم وجعيل عمليية التعلييم 

 ( 23: 4( ) 111: 21نسهل ونكمر تفاعل. )
عليي نن رياضية الجيودو مين األلعياب  م(6002" دمحم حامدد شدداد " )ويوضح كال مين 

األكمر انتشارا خاصة بين دول العالم الراقية ونصبحت لها الصبغة العالمية ونصبح اإلقبال عليها 
من جميع نفراد الشعب ومختلف األعمار ونصبح للعبة اتحيادات فيي مختليف ننحياء العيالم ، يقيوم 

 ( 11: 12عالمية للجودو)كودوكان(. )باألشراف عليها االتحاد الدولي ومركزه األكاديمية ال
عليي نن رياضية الجيودو مين  م(6002" دمحم حامدد شدداد " ورخدرون )يوضح كال مين 

األلعيياب األكميير انتشييارا خاصيية بييين دول العييالم الراقييية ونصييبحت لهييا الصييبغة العالمييية ونصييبح 
فيي مختليف ننحياء  اإلقبال ع.ليها من جميع نفراد الشعب ومختلف األعمار ونصبح للعبة اتحادات

العييالم ، يقييوم باألشييراف عليهييا االتحيياد الييدولي ومركييزه األكاديمييية العالمييية للجودو)كودوكييان(. 
(12 :11 ) 

ننييه ناييرات للتغيييرات الكبيييرة التييي  م( 9111" مصدديفي عبددد السددميع دمحم " )ويشييير 
اجية ماسية فيي يشهدها المجتمع العالمي من دخول عصر المعلومات وميورة االتصياالت، فيان الح

هذا الوقت بالذات إلي تطوير برامج المؤسسات التعليمية لكيي تواكيب تليل التغييرات، وقيد تعاليت 
الصيحات في إعادة النار في محتوي العملية التربوية ونهدافها ووسائلها بما يتيح للطالب في كل 

اصيرة فيي تحصييله مستويات التعليم االسيتفادة القصيوم مين الوسيائل واألدوات التكنولوجيية المع
 ( 11: 11الدراسي واكتسابه للمعارف والمهارات. )

 The Aim of Researchهدف البحث   
 :يهدف البحث إلي تصميم موقع تعليمي الكتروني للتعرف علي 

  نياجي وازا( تعلم بعص مهيارات الرميي للعيب مين نعلييNage – Waza )

 في رياضة الجودو.

  الجودو.مستوي التحصيل المعرفي في رياضة 
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  المقارنة بين تأمير موقع تعليمي الكتروني واألسلوب التقلييدي عليي مسيتوي
( ومسيتوي التحصييل  Nage – Wazaنداء بعص مهارات الرمي للعب مين نعليي ) نياجي وازا 

 المعرفي في رياضة الجودو.

 The Research Questionsتساؤالت البحث   

  عينة البحث ؟دريس تأثير أستخدام بعض أساليب التما هو مستوى 
 The Definition of Researchالبحث    تعريفات

 ــ بعص نساليب التدريس: 1
تقديم محتوي تعليمي ) الكتروني ( عبر الوسيائط المعتميدة عليي الكمبييوتر وشيبكاته إليي 
المتعلم بشكل يتييح ليه إمكانيية التفاعيل النشيط ميع هيذا المحتيوي وميع المعليم وميع األقيران سيواء 

متزامنية نو ييير متزامنية وإمكانيية إتميام هييذا اليتعلم فيي الوقيت والمكيان والسيرعة التييي  بصيورة
 ( 21:  21تناسب اروف وقدرات المتعلم. )

 ــ المستوي المهاري:2
هو الدرجة نو الرتبة التي يصل إليها الالعب من األداء الحركي الناتج عن عمليية اليتعلم 

 علي نن تؤدي بشكل يتسم باالنسيابية والدقة  الكتساب وإتقان حركات النشاط الممارس
 (181: 31بدرجة عالية من الفاعلية لتحقيق نعلي النتائج مع االقتصاد في الجهد.)

 ــ التحصيل المعرفي :3
هو ذلل المجال الذي يتعلق بتذكر المعرفة وفهمهيا كميا يمتيد بتنميية القيدرات والمهيارات 

ويات تتدرج مين التيذكر إليي الفهيم والتطبييق ، التحلييل، العقلية ويقسم هذا التحصيل إلي ست مست
 (31: 22التركيب مم التقويم. )

 ــ رياضة الجودو:4
هي مصارعة يابانيية دفاعيية هجوميية تهيدف إليي االنتصيار عليي الخصيم ببليو  نقصيي 
مقدرة بأقل مجهود مستخدما فنونه المختلفة المستندة إلي القواعد واألصول العلمية لتحقيق الكفاءة 

 ( 1: 12القصوم للعقل والجسم.) 

     Research proceduresإجراءات البحث 
 

 Research curriculumمنهج البحث        

 . طبيعيةالبحثل بأسلوبهتجريبي ال المنهج طبقا  ألهداف البحث استخدم الباحث
 Research community and Sample  مجتمع وعينة البحث

تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من طيالب الفرقية األوليي بكليية التربيية الرياضيية للبنيين 
( طاليب، واسيتبعد الباحيث 112م( والبيال  عيددهم )2118/ 2112)جامعة بنها( للعام الجيامعي )

( طالب من الطالب الغير منتامين فيي الحضيور والبياقون لدعيادة والعبيو الرياضيات 12عدد )
ت إلي  11شابهة، وتكونت عينة البحث من )الم ( طالب من المجتمع األصلي وتيم تقسييمهم عشيوائيا

( طاليب 41( طالب، وتم اختيار )31مجموعتين متكافئتين ) تجريبية و ضابطة ( قوام كل منها )
 إلجراء الدراسات االستطالعية، وإيجاد المعامالت العلمية قيد البحث.

 Tools and means of data collection   أدوات ووسائل جمع البيانات 
 الوزن( –الطول  –ندوات للداللة علي معدالت النمو : )العمر الزمني  -
 الرشاقة(-المرونة  -قدرة الرجلين  -ندوات للداللة علي المكونات البدنية ) قدرة الذراعين  -
 اد )السيد دمحم خيري(.ندوات للداللة علي القدرات العقلية: )اختبار الذكاء العالي ( إعد -
 استمارة تقييم مستوي األداء المهاري للعينة قيد البحث عن طريق المحكمين. -
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 اختبار التحصيل المعرفي.  -

 التجربة األساسية:
بتطبيق وحدات البرنامج التعليمي علي عينة البحث األساسية، وتم التطبييق فيي  الباحثقام 

صالة المنيازالت بسسيتاد بنهيا الرياضيي ييوم الخمييس مين كيل نسيبوع، وذليل فيي الفتيرة مين ييوم 
( نسييابيع 11م وقييد اسييتغرب تطبيييق التجربيية )22/4/2118م إلييي الخميييس 2/2/2118الخميييس 

ت، وزميين الوحييدة التعليمييية )بواقييع وحييدة تعليمييية واحييدة نسيي دقيقيية( لكييالت ميين مجمييوعتي  11بوعيا
 البحث.

واستخدم الموقع التعليمي االلكتروني المقتيرح للمجموعية التجريبيية، وتيم اسيتخدام نسيلوب 
التدريس التقليدي "الشرح اللفايي ونداء النميوذج العمليي" للمجموعية الضيابطة، وراعيي الباحيث 

عليمية للمجموعتين الضابطة والتجريبية، باإلضافة لقيامه بالتيدريس توحيد زمن تطبيق الوحدة الت
 للمجموعتين بنفسه.

 عند تطبيق التجربة األساسية للمجموعة التجريبية ما يلي: الباحثكما راعي 
عقييد اجتميياع بييين الباحييث وطييالب المجموعيية التجريبييية لعييرص فكييرة البحييث وكيفييية اسييتخدام  -

 قبل بداية التطبيق للتجربة األساسية.الموقع التعليمي المقترح 
تدريب المجموعة التجريبية عليي اليدخول للموقيع التعليميي المقتيرح وإعطيائهم )اسيم المسيتخدم  -

 وكلمة السر( الخاصة بكل طالب وتعلم كيفية تصفحه واإلبحار بداخله.
التقييد  توجيه ناير الطيالب عليي نن الموقيع يعميل عليي ميدار األسيبوع وبصيورة مسيتمرة دون -

بزمن محدد لالطالع علي المادة العلمية الموجودة به، ويلي ذلل التطبيق العملي داخل المحاضرة 
 بعد مشاهدة المحتوي علي الموقع.

تحديد يوم الجمعة مين كيل نسيبوع لتلقيي االستفسيارات واألسيئلة مين الطيالب مين خيالل يرفية  -
 لمجموعة التجريبية.الدردشة بالموقع بصورة متزامنة بين الباحث وطالب ا

في خالل ني يوم من نييام األسيبوع يمكين للطيالب إرسيال االستفسيارات عليي االيمييل الخيا   -
 بالباحث الموجود بالموقع بصورة يير متزامنة.

وضع بعص األسئلة بعد كل وحدة تعليمية في الجزء الخا  باختبر نفسل ليحاول نن يجيب  -
 (9جدول رقم ) مات.عليها الطالب لتمبيت وتأكيد المعلو

 التوزيع الزمني لتيبيق البرنامج التعليمي

 التوزيع الزمني البيان م

 ( نسابيع11) مدة البرنامج التعليمي 9

 وحدة تعليمية واحدة نسبوعيا عدد الوحدات التعليمية في األسبوع 6

 مفتوح )لمراعاة الفروب الفردية( عدد الجلسات التعليمية من خالل الموقع 3

 ( دقيقة لكل وحدة تعليمية11) زمن تطبيق للوحدات التعليمية 4

 
 إعداد الباحث 1اختبار التحصيل المعرفي 

بتصميم اختبار للتحصيل المعرفي في رياضةة الوةو و لبةال الةرقةة ا ولةي  الباحثقام  
وامعة بنها لقياس م ي فهةم واد را  البةال للووانةل المعرفيةة  -بكلية التربية الرياضية للبنين 

 المرتببة برياضة الوو و.
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 في تصميمه الختبار التحصيل المعرفي الخبوات التالية: الباحثوق  أتبع  
 

 الهدف العام لالختبار :تحديد  0
في ضوء أه اف البحث تم تح ي  اله ف العام لاختبار وتمثل في قياس م ي التحصيل  

المعرفي للبال عينة البحث للووانل المعرفية المرتببة برياضة الوو و والتي تضةمنها الموقةع 
ار محتةةةوي التعليمةةةي االلوترونةةةي با ةةةتخ ام رةةةبكة االنترنةةةتأ وراعةةةي الباحةةةث أن يغبةةةي االختبةةة

 مهارات البرنامج التعليمي.
 

 تحديد المحاور الرئيسية االختبار: 7
فةةي ضةةوء الهةة ف العةةام االختبةةار قةةام الباحةةث بةةلوراء م ةةا مروعةةي لل را ةةات والبحةةوث  

والمراوع العلمية المتخصصةة فةي التربيةة الرياضةية عامةة وفةي رياضةة الوةو و خاصةةأ لتح ية  
ي يمكةةن أن يتضةةمنها االختبةةار المعرفةةي و تةةم وضةةع هةة   موموعةةة مةةن المحةةاور الراي ةةية التةة
محاور( وتم عرضها علي موموعة من ال ا ة الخبةراء  01المحاور في ا تمارة ارتملت علي )

 و ل  إلب اء الرأي بالموافقة والرفض لمحاور االختبار والتي تتنا ل مع ببيعة البحث وعينته.
اع أراء ال ةةا ة الخبةةراءأ حيةةث ارتضةةي بتةريةةب بيانةةات ا ةةتمارات ا ةةتب الباحــثثةةم قةةام 

% فأوثر من الموافقةأ وه   المحاور هي كالتالي: 01الباحث المحاور التي حصلت علي ن بة 
 القانون(. –المحتوي المهاري  -المصبلحات  –)التبور التاريخي

 

 إعداد جدول المواصفات لالختبار : 0
ال ةةتباع رأي ال ةةا ة الخبةةراء لتح يةة  قةةام الباحةةث فةةي هةة   الخبةةوة بلعةة ا  ا ةةتمارة 

 (2ا همية الن بية لمحاور االختبار المعرفي أ ويوضا  ل  و ول رقم )
 
 (7جدول )

 األهمية النسبية لمحاور االختبار المعرفي طبقا  آلراء السادة الخبراء
 األهمية النسبية المحاور م
 %01 التبور التاريخي 0
 %21 المصبلحات 2
 %54 المهاري المحتوي  3
 %00 القانون  5
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 %011 الموموع
 صياغة مفردات االختبار: 0

باإلطالع عل  المراجع العلمية والدراسات السابقة لالختبيارات الموضيوعية وشيروط  الباحثقام 
دمحم كتابتها وخطوات بنائها وتحديد تعليماتها والمواصفات الواجب إتباعها ممل دراسات كال من "

(، "إبدددددددددراهيم عبدددددددددد 4م( )6002"إيهددددددددداب دمحم فهددددددددديم" )(، 11)م(9113)علي"السددددددددديد
 تامر جمال، "(63م( )6001هبه سعيد عبد المنعم" )(، "1) م(6002)العويني"الستار

وبناء علي ما  بق تم صياغة أ الة االختبار المعرفةي وبلةب عة   ( 5م( )7100عرفه" )
 من نوع:( مةر ةأ وق  واءت ا  الة في موملها 54مةر اتها )

 * االختيار من متع  .
 * والصوال والخبأ.

عا ة الترتيل.  * ا تبعا  الخبأ واد
وق  روعي في ه   ا  الة قياس التحصيل المعرفي في رياضة الوةو و للبةال عينةه البحةثأ  

 وق  روعي الرمولأ والوضوحأ والب ابةأ وعم احتمال اللةظ  وثر من م لولأ وال قة العلمية.
 

 ألولية لالختبار المعرفي :الصورة ا 5
 تم إع ا  الصورة ا ولية لاختبار 

المعرفيأ وق  روعي التنوع في ا تخ ام ا  الة وأن توون متضمنة لعة   كبيةر مةن المعلومةات  
في المحاور الراي ية لاختبار والتي يتضمنها الموقع التعليمي با تخ ام االنترنتأ حيث ارتمل 

 ( عبارة موزعة كما يلي:54ة علي )االختبار في صورته ا ولي
 (0جدول )                                             

 عدد العبارات لمحاور االختبار المعرفي في صورة األولية

 العبارات          م
 اإلجمالي استبعاد الخطأ  الصح والخطأ االختيار من متعدد المحاور

 00  1 5 التطور التاريخي  0
 03  4 0 المصطلحات 2
 29 5 9 05 المحتوي المهاري  3
 02  5 0 القوانين 5

 54 اإلجمالي
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بعةرض االختبةار المعرفةي علةي ال ةا ة الخبراءو لة  للبةاع علةي العبةارات  الباحـثوقام 
الخاصة بكل محور علي ح   والتوويةه بالتعة يل المبلةول  ةواء بالحة ف أو اإلضةافة أو تعة يل 

 العبارات.
 

 الصورة النهائية لالختبار المعرفي : 6
 تم تةريب بيانات اال تمارات بع  عرضها علي ال ا ة الخبراء وكانت النتيوة ما يلي : 

تم ح ف موموعة من العبارات من االختبار المعرفي و ل  لع م اتةاق آراء ال ا ة الخبراء عليها 
( يوضةةا أرقةةام 4ءأ والوةة ول رقةةم )وتةةم إضةةافة عةة   مةةن العبةةارات بنةةاءا علةةي رأي ال ةةا ة الخبةةرا

العبارات التي ح فت من كل محور ون بتها الماوية من ع م الموافقة )الرفض( عليها والعبةارات 
 التي أضيةت.

 (0جدول )
 أرقام العبارات التي حذفت من االختبار المعرفي ونسبتها

 المئوية من الرفض وعدد العبارات المضافة 

 نسبة عدم الموافقة )الرفض( % حذفتالعبارات التي  المحاور م
عدد العبارات 

 المضافة
 7 2289،  2282،  2289 00-9-5 التطور التاريخي 0
 0 011،  2282،  2289،  011،  2282 70-02-06-00-07 المصطلحات 7

 المحتوي المهاري  0
75-00-07-00-00-

06-09-50-50 
2289  ،011  ،011  ،011  ،011  ،

2289  ،2282  ،2282  ،2289 
 ــــ

 7 2289،  011،  011 65-60-67 القانون  0
 

 المعالجات اإلحصائية :
 تم معالوات البيانات با تخ ام ا  اليل اإلحصااية التالية :  

 المتو ط الح ابي  .االنحراف المعياري 
 )قيمة )ت  .معامل االلتواء 
 .معامل االرتباط  .معامل ال هولة والصعوبة 
  التمييز.معامل 

 .معامل التغير 
 .الةرق بين متو بين 

 ن ل التح ن 
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  فروض البحث :
 في ضوء نهداف البحث يفترص الباحث ما يلي :

ت بين القياسيين القبلي والبعدي للمجموعة  - في مسيتوي األداء  التجريبيةتوجد فروب دالة إحصائيا
 ودو لصالح القياس البعدي. المهاري ومستوي التحصيل المعرفي ونسبة التحسن في رياضة الج

ت بين القياسيين القبلي والبعدي للمجموعة  - فيي مسيتوي األداء  الضدابيةتوجد فروب دالة إحصائيا
 المهاري ومستوي التحصيل المعرفي ونسبة التحسن في رياضة الجودو لصالح القياس البعدي. 

ت بين القياسيين البعديين للمجموعتين  - في مسيتوي  الضابية والتجريبيةتوجد فروب دالة إحصائيا
األداء المهاري ومستوي التحصيل المعرفي ونسبة التحسن في رياضة الجودو لصالح المجموعية 

 التجريبية.

 إجراءات البحث :  
 منهج البحث : 

ا ةةتخ م الباحةةةث المةةةنهج التوريبةةةي  و القيةةةاس القبلةةةي والبعةةة ي لمومةةةوعتين إحةةة اهما 
 لماامته لببيعة البحث.توريبية وا خرى ضاببة نظرًا 

 

 مجتمع وعينة البحث :
تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من طيالب الفرقية األوليي بكليية التربيية الرياضيية للبنيين 

( طاليب، واسيتبعد الباحيث 112م( والبيال  عيددهم )2118/ 2112)جامعة بنها( للعام الجيامعي )
فيي الحضيور والبياقون لدعيادة والعبيو الرياضيات ( طالب من الطالب الغير منتامين 12عدد )

ت إلي  11المشابهة، وتكونت عينة البحث من ) ( طالب من المجتمع األصلي وتيم تقسييمهم عشيوائيا
( طاليب 41( طالب، وتم اختيار )31مجموعتين متكافئتين ) تجريبية و ضابطة ( قوام كل منها )

 العلمية قيد البحث. إلجراء الدراسات االستطالعية، وإيجاد المعامالت

 (5جدول رقم )
 التوصيف اإلحصائي لمجتمع وعينة البحث

 البيــان
مجتمع 
 البحث

عينة البحث 
 األساسية

العينة 
 اإلستيالعية

باقي مجتمع 
 البحث

عينة استيالعية 
 بالفرقة الثالثة

 12 41 11 112 العدد
 ( طالب21)

 % 30.21 %24.11 % 32.14 %111 النسبة المئوية 

 

 : أسباب اختيار عينة البحث 0
 * أنهم من البال الم تو ين بالةرقة ا ولي.

 * لم ي بق لهم التعلم أو ممار ة رياضة الوو و.
 * من البال المنتظمين  را يًا بالولية.

 *  هولة توفر أفرا  العينة في الوقت المخصص إلوراء االختبارات و البرنامج التعليمي.
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 : مناقشة النتائج 
 (2جدول )  

 داللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي ونسب التحسن في االختبارات
 المهارية واختبار التحصيل المعرفي للمجموعة التجريبية 

 (30)ن=

 
 االختبارات
 

الفرب  القياس البعدي القياس القبلي
بين 
المتوسط
 ين

 قيمة
 )ت(

نسبة 
 ع س/ ع س/ التحسن

ية
ار
مه
 ال
ت
را
با
خت
ال
ا

 

ايبون  
 سيوناجي

33933 03322 23177 03567 43755 *503720 9543123 

او  
 جوشى

33699 03322 73944 03517 43133 *493759 9533267 

اوكى 
 جوشى

33600 03617 23122 03476 43222 *223446 9473132 

او سوتو  
 جاري

63700 03675 23233 03207 43733 *563052 9263202 

اختبار التحصيل 
 المعرفي

953700 93442 463922 63450 623322 *593312 9223723 

 1.21( =1.11( ومستوم معنوية )21درجة حرية )قيمة "ت" الجدولية عند 
( وجيود فيروب دالية إحصيائيا بيين القياسيين القبليي والبعيدي لصيالح 1يتضح من جيدول )

القياس البعدي فيي جميعاالختبيارات المهاريية واختبيار التحصييل المعرفيي للمجموعية التجريبيية، 
سييين تراوحيييت ميييا بيييين حييييث نن قيمييية )ت( المحسيييوبة نكبييير مييين )ت( الجدوليييية ونسيييب التح

%(. فييي ضييوء نهييداف البحييث وفروضييه والنتييائج التييي توصييل إليهييا 122.112 - 148.132)
الباحييث ميين بيانييات المجمييوعتين التجريبييية والضييابطة باسييتخدام األسيياليب اإلحصييائية المناسييبة 

 يتضح ما يلي :
 

هذه النتائج إلي استخدام الموقع التعليميي االلكترونيي المقتيرح عليي شيبكة  الباحثويعزو 
االنترنت حيث ساهم بصورة ايجابية فيي خليق بيئية تعليميية تشيجع الطيالب عليي التفكيير العلميي 
واستمارة دافعيتهم تجاه التعلم، كما نن عرص المهارة المراد تعلمهيا بصيور متحركية وفييديوهات 

التعليق الصوتي والتيي تقيدم الكميير مين الممييرات السيمعية والبصيرية بشيكل وتعزيزها باستخدام 
فيي نن تكنولوجييا التعلييم تسيتخدم  (96م( )6090"دمحم حامد شداد" )وهذا يتفق مع ما نشار إليه

وسائل متنوعة تعمل علي جذب المتعلم للتعلم ويصبح نكمر فاعلية حيث نن مشاهدة تليل الوسيائل 
ليل اليذي قيد يشيعر بيه الميتعلم كميا نن تكنولوجييا التعلييم تهيتم بتهيئية قيدرات تقضي تماما علي الم

المييتعلم السييمعية والبصييرية والقييدرة علييي االسييتيعاب، باإلضييافة السييتخدام عمليييات العييرص مييم 
اسيتخدام عائيد المعلومييات "التغذيية الراجعيية" يمكين مين التييأمير االيجيابي لبنيياء وتطيوير التصييور 

وتحسيين مواصيفات األداء وسيرعة اليتعلم، كميا تمكين مين حسين تقيييم ميدي  الحركي عند المتعلم
 استيعابهم للمهارة بدال من نن تعرص بأكمر من نموذج بشري يتفاوت فيه طريقة األداء. 
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في انه يعتبر االنترنت وسيلة تعليمية  (69م( )6006"هادي مشعان ربيع" )كما يشير 
ننها تؤمر تأمير ايجابي علي دافعية الطلبة نحو التعليم، كما مهمة جدات لتحفيز الطالب علي التعلم و

نن استخدام شبكة االنترنت في التعليم يوفر جوات من المتعة والتشيويق ويجيذب انتبياه المسيتخدمين 
نكميير ميين الطييرب التقليدييية لوجييود التسييجيالت الصييوتية والصييور المابتيية والصييور المتحركيية 

 لعروص.والفيديوهات وننماط مختلفة من ا
 

سدعد "(،2م( )6006"خالدد فريدد زيداد)" )وتتفق تلل النتائج مع نتائج دراسات كيالت مين
(، كدددددارمن بينيدددددا 4( )6002فهددددديم") دمحم (، "إيهددددداب2م( )6006")عبدددددد الكدددددريمخليفدددددة 

Camrmen.Pena (6004( )هبه سدعيد 62م" ،)"والتيي نكيدت (63م( )6001)عبدد المدنعم

وجيا الحديمة وخاصة التعليم عن بعد باستخدام شبكة االنترنت في نتائجهم علي نن استخدام التكنول
 العملية التعليمية نمر تأمير مباشر وايجابي في تحسين مستوي نداء المتعلمين.

 
 

سيييبب تقيييدم المجموعييية التجريبيييية التيييي اسيييتخدمت الموقيييع التعليميييي  الباحدددثويعيييزو 
أمير االيجيييابي للموقيييع التعليميييي االلكترونيييي المقتيييرح فيييي مسيييتوي التحصييييل المعرفيييي إليييي التييي

االلكترونييي وكيفييية عييرص المعلومييات والمعييارف المرتبطيية برياضيية الجييودو ) نبييذة تاريخييية، 
المصطلحات، المحتوي المهاري لمهارات الرمي، قيانون رياضية الجيودو ( حييث يقيدم المحتيوي 

ت الصييور وا لرسييومات للطييالب فييي وحييدة متكامليية وترتيييب منطقييي بصييورة مشييوقة، مسييتخدما
والفيييديوهات التييي تييؤمر تييأمير ايجييابي فييي اكتسيياب الطييالب للمعييارف والمعلومييات وتعمييل علييي 

 ترسيخ وتمبيت تلل المعلومات في نذهان الطالب.
كما نن استخدام يرف الدردشة والبريد االلكتروني في االستفسار عن محتويات البرنامج 

 لمعارف والمعلومات المرتبطة برياضة الجودو.التعليمي تفيد الطالب في زيادة معدل اكتساب ا

( في 28) مGermy Galbreaeth( "9114)"جيرمي جليبارسويتفق ذلل مع ما يراه

نن بييرامج الحاسييب ابلييي بعناصييرها العديييدة ممييل الصييوت والمييؤمرات الصييوتية والنصييو  
المكتوبة ولقطات الفيديو والصيور المابتية والمتحركية والرسيوم واألشيكال التوضييحية تعميل هيذه 
ت علي نقل األفكار، وتعتمد في ذلل عليي فكيرة نن ني شييء تسيتطيع الكلميات نقليه  العناصر جميعا

نقليه بصيورة نفضييل عين طرييق الكلمييات والصيوت والصيورة فيي مييزيج واحيد مين خييالل يمكين 
الحاسب ابلي، ليتمكن المتعلم من التفاعل ميع ميا يشياهده ويسيمعه عين طرييق اليتحكم فيي معيدل 

 اختيار البدائل المناسبة لما يعرص له. عرضه 
(، 62م( )9111")Dushane"دوشدان وتتفق تلل النتائج ميع نتيائج دراسيات كيالت مين 

(، 6م( )6005المبارك" )بن عبد العزيز (، "أحمد 92م( )6004" )مرسي"دمحم عبد الرحمن 
(، "عمدرو 94م( )6090)سيف اإلسالم عبدد الففدار"(، "دمحم 4م( )6002"إيهاب دمحم فهيم" )

والتييي نكييدت نتييائجهم علييي نهمييية اسييتخدام التكنولوجيييا الحديميية  (1م( )6093فهمددي" )سدديد 
لتعلييم عين بعيد باسيتخدام شيبكة االنترنيت فيي تحسيين مسيتوي التحصييل المعرفيي ليدي وخاصة ا

 الطالب المستخدمين للمواقع التعليمية المقترحة.
كما يتضح وجود فروب بين معدالت التغيير ونسيب التحسين بينالقياسييين القبليي والبعيدي 

توي التحصييل المعرفييي للمجموعية التجريبييية فيي مسييتوي األداء المهياري لمهييارات الرميي ومسيي
 لرياضة الجودو لصالح القياس البعدي.

او  –فنجييد نن نسييب التحسيين فييي مسييتوي األداء المهيياري لمهييارات ) ايبييون سيييوناجي  
% ، 113.128% ، 114.113او سييييوتو جيييياري ( قييييد حققييييت  –اوكيييي  جوشيييي   –جوشييي  

 % علي التوالي.%122.112 ، 148.132
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لمتغير التجريبي المتمميل فيي الموقيع التعليميي االلكترونيي هذا التقدم إلي ا الباحثويعزو 
المقترح حيث كان له تأمير ايجابي علي نسبة تحسن مستوي األداء المهاري لمهيارات الرميي قييد 
البحث، والذي ساعد في خلق بيئة تعليمية جديدة لم يتعود عليها الطالب تعمل علي إشرال جمييع 

ت لييزمن مفتييوح يناسييب البصييري –حييواس المييتعلم ) السييمعية  ة ( وتتيييح للطالييب فرصيية الييتعلم وفقييا
قدراتييه واسييتعداداته مييع إعطيياء التصييور الحركييي السييليم وتنييوع التييدريبات وتييدرجها ميين السييهل 
للصعب، باإلضافة إلي ما يوفره الموقع التعليمي من تغذية راجعة من خيالل اإلجابية عليي نسيئلة 

 صفحة الدردشة ( وحلقات النقاش. نختبر نفسل والتساؤالت داخل المنتدم) 
 

إليي  (93م( )6009"دمحم سدعد زللدول" ورخدرون )ويتفق ذلل مع ما نشار إليه كال من 
نن التغذية الراجعة توضح مواضع الخطأ فتصححه وتعدله نحو األفضل مما يؤدي في النهاية إلي 

الرياضية، كما نكدوا علي نن الوصول بالمتعلم إلي نقصي درجة إجادة في تعلم مهارات األنشطة 
استخدام تكنولوجيا التعليم تساعد في عملية التعلم الحركي مين خيالل التغذيية الراجعية التيي تيؤمر 
ت في بناء وتطوير التصور الحركي عنيد الميتعلم والتيي تيؤدي إليي تحسين مواصيفات  تأميرا ايجابيا

 طة الرياضية.األداء وترسيخ ما يكتسبه المتعلم نمناء تعلم مهارات األنش
 

( نن نسبة التحسن في مسيتوي التحصييل المعرفيي لرياضية 1كما يتضح من جدول رقم )
 % (. 111.823الجودو قد حققت )

 

تقيدم المجموعية التجريبيية فيي مسيتوي التحصييل المعرفيي  إليي اسيتخدام  الباحثويعزو 
الموقييع التعليمييي االلكترونييي المقتييرح حيييث ننييه راع اسييتخدام تكنولوجيييا متطييورة فييي عييرص 
المعييارف والمعلومييات المرتبطيية برياضيية الجييودو قيييد البحييث والمتممليية فييي ) نبييذة تاريخييية، 

ت الرمي، قانون رياضة الجودو ( فيي شيكل مبهير حييث المصطلحات، المحتوي المهاري لمهارا
استخدام الصور والفيديوهات التي تاهر وتبين المفاهيم والمعارف بشكل مشيوب، مميا سياعد فيي 
توايف جهود المتعلم وحمه علي بذل المزيد من الجهد وإعطائه الحريية فيي تنياول المينهج بيزمن 

ت لقدراته الذاتية باإلضافة لمزايا  االنترنت من منتدم الدردشة ونسئلة اختبر نفسل.  مفتوح وفقا
 

نن  (91م( )6009"مصيفي عبد السميع دمحم" ورخدرون ) ويتفق ذلل مع ما نشار إليه 
توافر ننماط متنوعة من اإلبحار في المواقع التعليمية وتوافر وسيائل تقيديم المحتيوي بميا يتناسيب 

لمسيتوي المطليوب مين إتقيان مسيتوي األداء مع المتعلمين قيد سياعد عليي إمكانيية الوصيول إليي ا
 المهاري ونيضا الحصول علي المعارف والمعلومات المطلوبة منه بسرعته الذاتية.

 

(، 4م( )6002إيهدداب دمحم فهدديم" )وتتفييق النتييائج السييابقة مييع نتييائج دراسييات كييال ميين "
(، "عمدرو 98م( )6090أبدو العيدا" ) دمحم(، "محمود63م( )6001"هبه سعيد عبد المنعم" )

والتي نكدت نتائجهم عليي نهميية اسيتخدام مواقيع التعلييم االلكترونيي ( 1م( )6093سيد فهمي")
علي شبكة االنترنت لميا لهيا مين تيأمير مباشير وايجيابي فيي تحسيين مسيتوي نداء المتعلميين عليي 

 المستوي المهاري والمستوي المعرفي.
 

 وبذلك تتحقق صحة الفرض األول والذي ينص علي:
ق بددين القياسدديين القبلددي والبعدددي للمجموعددة التجريبيددة فددي "   توجددد فددروق دالددة إحصددائيا

مستوي األداء المهاري ومستوي التحصيل المعرفي ونسب التحسن في رياضة الجدودو لصدال  
 القياس البعدي ".  
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 (2جدول )
 داللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي ونسب التحسن في االختبارات

 ة واختبار التحصيل المعرفي للمجموعة الضابيةالمهاري 
 (30)ن=

 
 االختبارات
 

الفرب  القياس البعدي القياس القبلي
بين 
المتوسط
 ين

 قيمة
 )ت(

نسبة 
 ع س/ ع س/ التحسن

ية
ار
مه
 ال
ت
را
با
خت
ال
ا

 

ايبون  
 سيوناجي

33044 03421 53222 03244 63266 *393574 713469 

او  
 جوشى

33900 03496 53133 03571 63733 *303127 193372 

اوكى 
 جوشى

63722 03446 53155 03456 33071 *273297 9023270 

او سوتو  
 جاري

63299 03316 53299 03435 33900 *223144 9073267 

اختبار التحصيل 
 المعرفي

953122 93412 393333 63331 953322 *303419 123647 

 1.21( =1.11( ومستوم معنوية )21)قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية 

( وجيود فيروب دالية إحصيائيا بيين القياسيين القبليي والبعيدي لصيالح 2يتضح من جيدول )
القياس البعيدي فيي جميعاالختبيارات المهاريية واختبيار التحصييل المعرفيي للمجموعية الضيابطة، 

 81.421بيين ) حيث نن قيمة )ت( المحسوبة نكبر من )ت( الجدولية ونسب التحسن تراوحت ما
- 118.228.)% 

ت عنييد مسييتوي )2كميا يتضييح ميين جييدول رقييم ) ( بييين 1.11( وجييود فيروب داليية إحصييائيا
متوسطي القياسيين القبليي والبعيدي لعينية البحيث الضيابطة فيي مسيتوي نداء مهيارات الرميي قييد 

 البحث لصالح القياس البعدي.
 

هييذه النتييائج إلييي اسييتخدام الطريقيية التقليدييية )التلقييين( حيييث يقييوم المعلييم  الباحددثويعييزو  
بالشرح ونداء النموذج للمهيارة المتعلمية، يليي ذليل األداء والتكيرار مين الطيالب، ميم يقيوم المعليم 
بسعطاء التغذية الراجعة للطيالب وإعطياء التوجييه واإلرشياد اليالزم وإصيالح األخطياء التيي يقيع 

وهذا نتاح للطيالب فرصية جييدة لليتعلم بصيورة سيليمة مطابقية لي داء ومين ميم نمير فيها الطالب، 
ت في كفاءة األداء المهاري لمهارات الرمي قيد البحث.  تأميرا ايجابيا

 

إلييي نن  (8م( )6002" )عبددد ه "عصددام الدددين متددوليويتفييق ذلييل مييع مييا نشييار إليييه 
ها اليدرس مين خيالل ) التقيديم الشيفهي ( حييث المعلم يقوم بتعليم المهيارات الحركيية التيي يتضيمن

ت فيي إيجياد التصيور الحركيي المناسيب ألداء  يقوم بالشرح الشفهي للمهارة والذي يلعب دورات هاميا
المهارة المطلوبة، يلي ذلل العرص العمليي للمهيارة فييأتي دور النميوذج اليذي يقيوم بيه المعليم ميم 

ها وتاهر العديد من األخطاء وفيي هيذه المرحلية يقيوم يلي ذلل نداء المتعلم للمهارة والتدريب علي
 المعلم بتوجيه انتباه المتعلم إلصالح األخطاء.

 

 ، "هانـي سعـيدزللول""محمـد سـعدوتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسات كالت من 
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فليفددددل"  دمحم(،"فايمددددة3م()6006(،"أسددددامة صددددال) فدددد اد" )93م( )6009" )عبددددد المددددنعم
والتي نكيدت نتيائجهم عليي نن للمعليم دور (5م()6099"تامر جمال عرفه" )(، 90م( )6003)

بال  األهمية في العملية التعليمية حيث يقوم بالتخطيط والتنفييذ والتقيويم وإعطياء التغذيية الراجعية 
 والذي ندي إلي استيعاب المتعلم للمهارات الحركية وتعلمها بشكل جيد. 

 

ت عنييد مسييتوي )( وجييود فير2كميا يتضييح ميين جييدول رقييم ) ( بييين 1.11وب داليية إحصييائيا
متوسطي القياسيين القبلي والبعدي لعينة البحث الضابطة في مسيتوي التحصييل المعرفيي لصيالح 

 القياس البعدي.
 

تلل النتيجة إلي استخدام الطريقة التقليديية ) التلقيين ( والتيي نميرت تيأميرا  الباحثويعزو 
ت في مستوي التحصيل المعرفي  حيث يقوم المعلم بسعطياء المعلوميات والمعيارف المرتبطية ايجابيا

برياضة الجودو والمتمملة في ) نبذة تاريخية، المصطلحات، المحتوي المهاري لمهارات الرميي، 
قانون رياضة الجودو ( باستخدام طريقية بالشيرح ونداء النمياذج العمليية، وإصيالح األخطياء يليي 

بوجود تفاعل ايجابي بين المعلم والمتعلم مما سياهم فيي  ذلل األداء والتكرار من الطالب، سمحت
 وجود صورة واضحة لرياضة الجودو لدي المتعلم.

 

نن المعرفية  (95م( )9112"دمحم صبحي حسانين"، "حمددي عبدد المدنعم" )وهنا يذكر 
تكتسب من خالل التعلم وننهيا تختيزن باليذاكرة وتسياعد فيي عملييات التفكيير وهيي نسياس توجييه 

السلول، فاكتساب المهارات يرتبط بنوعية ما يقدم للمتعلم من معلومات ومعارف ومبادئ  وتنايم
 متصلة به.
 

" Peek-Malcomمدددن "بيدددك مدددالكوم وتتفيييق هيييذه النتيييائج ميييع نتيييائج دراسيييات كيييالت 

(، 66م( )6005زكدي" )أحمد (، "هالة 3م()6006(، "أسامة صال) ف اد" )61م( )6009)
والتييي نكييدت علييي (1م( )6093(، "عمددرو سدديد فهمددي" )5)م(6099"تددامر جمددال عرفدده" )

نهمية الجانيب المعرفيي فيي تحسيين عمليية اليتعلم ونن اسيتخدام األسيلوب التقلييدي فيي اليتعلم نمير 
ت فييي مسييتوي التحصيييل المعرفييي والتييي يكييون فيهييا المعلييم هييو مصييدر المعلومييات  تييأميرا ايجابيييا

يتحسيين المسيييتوي وبالتييالي يتحسيين المسيييتوي والمعييارف وعلييي المييتعلم نن يكيييرر األداء حتيي  
 المعرفي.
 

( وجود فروب بين معدالت التغير ونسب التحسين بينالقياسييين 2ويتضح من جدول رقم )
القبلييي والبعييدي للمجموعيية الضييابطة فييي مسييتوي األداء المهيياري لمهييارات الرمييي ومسيييتوي 

 التحصيل المعرفي لرياضة الجودو لصالح القياس البعدي.
 

او  –فنجييد نن نسييب التحسيين فييي مسييتوي األداء المهيياري لمهييارات ) ايبييون سيييوناجي  
% ، 11.382% ، 81.421او سيييييوتو جييييياري ( قيييييد حققيييييت  –اوكيييييي جوشيييييي  –جوشيييييي 
 % علي التوالي%118.228 ، 112.281
 

ذلل ألسلوب التعلم التقليدي ) التلقين ( حيث نن الشيرح ونداء نميوذج مين  الباحثويعزو 
عطييي التصييور الحركييي للمهييارات بييذهن المييتعلم، كمييا نن تنييوع التييدريبات وتييدرجها ميين المعلييم ي

األداء برمييي ميين الحركيية (  –األداء برمييي ميين المبييات  –السييهل للصييعب ) األداء بييدون رمييي 
واستمرار التكرار وتصحيح األخطاء وتقديم التغذية الراجعة والتوجيه المستمر ساعد علي اليتعلم 
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ت عليي نسيبة تحسين مهيارات الرميي قييد البحيث ، كميا نن اليتعلم بصورة سليمة ون مر تأميرا ايجابييا
 بشكل جماعي يزيد من الدافعية والتنافس للوصول ل داء السليم من قبل المتعلمين.

 

( نن نسبة التحسن في مسيتوي التحصييل المعرفيي لرياضية 2كما يتضح من جدول رقم )
 %(. 11.248الجودو قد حققت )

 

ذلل إلي قدرة المعلم علي تصميم بيئة تعليميية باسيتخدام الطريقية التقليديية  لباحثاويعزو 
واستمرار الشرح والتوجيه وإعطاء المعلومات والمعارف المتمملة ) نبذة تاريخية، المصطلحات، 
المحتوي المهاري لمهارات الرمي، قانون رياضة الجودو (، باإلضافة الستمرار األداء والتكرار 

المييتعلم يسييمح بتكييوين صييورة واضييحة لرياضيية الجييودو ونن يكييون للمييتعلم قييدرات ميين  ميين جانييب
 المعرفة.
 

عليي نن درجية (64م ( )9114درويش" ) مصيفي "هدي وما سبق يتفق مع ما تشير 
نداء المييتعلم للمهييارات يتوقييف علييي قييدرة المعلييم علييي الشييرح الجيييد ألداء المهييارة وكييذلل نداء 
النموذج الصحيح الخالي من األخطاء والذي يوضح نوضاع كل نجزاء الجسم خالل عملية اليتعلم 

ن للتنيافس وقدرته علي تصحيح األخطاء باإلضافة إلي التعلم بشيكل جمياعي نميار دافعيية المتعلميي
فيما بينهم إلبراز تفوب كل منهم علي األخر مما جعلهم يؤدون المهارات بأفضل شكل ممكن، كما 
ت فيي الحصييلة المعرفيية  نن قدرة المتعلم عليي األداء والتكيرار بصيورة سيليمة ييؤمر تيأميرا ايجابييا

 للمتعلم.
 

(، "إيهاب دمحم 90)م( 6003"فايمة دمحم فليفل" )ويتفق ذلل مع نتائج دراسات كالت من 
(، "محمدددددددددود دمحم أبدددددددددو 60م( )6002عيدددددددددد" )دمحم (، "نسدددددددددرين 4م( )6002فهددددددددديم" )

والتي نكدت علي نن استخدام الطريقة التقليدية ) التلقيين ( نميرت بصيورة (98م( )6090العيا")
 إيجابية وندت إلي زيادة نسبة التحسن في المستوي المهاري ومستوي التحصيل المعرفي.

 

 حقق صحة الفرض الثاني والذي ينص علي:وبذلك تت
ق بدين القياسديين القبلدي والبعددي للمجموعدة الضدابية فدي مسدتوي   "توجد فروق دالدة إحصدائيا

األداء المهاري ومستوي التحصيل المعرفي ونسب التحسن في رياضة الجدودو لصدال  القيداس 
 ". البعدي

 (7جدول )
  المجموعتين القياسين )التجريبية والضابية (                                                                                    داللة الفروق ونسب التحسن بين 

 في االختبارات المهارية واختبار التحصيل المعرفي ) قيد البحث (
 (30=6=ن9)ن

 االختبارات
 

المجموعة 
معدل  التجريبية

 التغير
نسبة 
 التحسن

المجموعة 
معدل  الضابطة

 التغير
نسبة 
 التحسن

الفرب 
بين 
المتوسط
 ين

 قيمة
 )ت(

فرب 
معدل 
 التغير

فرب نسبة 
 التحسن

 ع س/ ع س/

ا
ت 
را
با
خت
ال

ية
ار
مه
ال

 

 %253546 03045* 943205* 63666 713469 03999 03244 53222 9543123 03022 03567 23177 ايبون  سيوناجي

 %263649 03062* 943492* 63699 193372 03011 03571 53133 9533267 03023 03517 73944 او  جوشى

 %493952 03095* 923255* 63099 9023270 03025 03456 53155 9473132 03020 03476 23122 اوكى جوشى

 %533721 03003 943021* 93166 9073267 03022 03435 53299 9263202 03021 03207 23233 او سوتو  جاري

 %203265 03092* 923595* 903733 123647 03024 63331 393333 9223723 03057 63450 463922 اختبار التحصيل المعرفي

 

-
21-

 

-
21-
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 1.11( =1.11( ومستوم معنوية )18قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

( وجييود فييروب داليية إحصييائيا بييين القياسييين البعييديين للمجمييوعتين 7يتضييح ميين جييدول )
التجريبييية والضييابطة فييي االختبييارات المهارييية واختبييار التحصيييل المعرفييي لصييالح المجموعيية 
 التجريبية، حيث نن قيمة )ت( المحسوبة نكبر من )ت( الجدولية والفرب في نسب التحسن تراوح 

 

لمحسييوبة نكبيير ميين )ت( الجدولييية فييي جميييع ( نن قيميية )ت( ا7ويتضييح ميين جييدول )
االختبارات المهارية واختبار التحصيل المعرفي، مما ييدل علي  وجيود فيروب دالية إحصيائيا بيين 
القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية والضيابطة فيي االختبيارات المهاريية واختبيار التحصييل 

 المعرفي لصالح القياس البعدي للمجموعة التجريبية.
 

سبب تقيدم المجموعية التجريبيية للمتغيير التجريبيي وهيو الموقيع التعليميي  الباحثويعزو 
االلكتروني عي شبكة االنترنت لما له من تأمير ايجابي فيي عمليية اليتعلم حييث نتياح فاعليية نكمير 
ليي داء العملييي والممارسيية والتكييرار لمهييارات الرمييي قيييد البحييث، باإلضييافة للتغذييية الراجعيية 

رة والمصاحبة لتصفح الموقع وميا يتضيمنه مين عيرص للمهيارات قييد البحيث عين طرييق المستم
نكمر من وسييط تعليميي )سيمعي وبصيري( مسيتخدما الرسيوم المتحركية والفييديوهات المصياحبة 
بتعليق صوتي من الباحث، وكذلل الن  المقروء والذي يتضيمن الخطيوات الفنيية ألداء مهيارات 

كاك ( وهذا بدوره يعمل علي الوصول ألفضيل تصيور حركيي  –تسكورم  –الرمي )كوزوش  
 لمهارات الرمي. 

 

بينما الطريقة التقليدية )التلقين( التي استخدمت مع المجموعة الضابطة تتممل فيي الشيرح 
اللفاي ونداء النموذج العملي يكون وضع الطيالب مجيرد المسيتقبل السيلبي مميا ييؤدي إليي المليل 

ونن الوسييلة الوحييدة لتحسين المسيتوي هيي التكيرار دون إعطياء فرصية  ويقلل من قابليتهم للتعلم
للطييالب السييتغالل إمكانييياتهم وقييدراتهم، باإلضييافة إلييي نن المعلييم هييو المصييدر الوحيييد للتغذييية 
الراجعة بالنسبة للطالب مع العليم ننيه فيي الطريقية التقليديية ييتم الشيرح واألداء بصيورة جماعيية 

 دية بين الطالب وبالتالي يؤدي ذلل إلي ضعف المستوي العام للطالب. دون مراعاة الفروب الفر

 
  االستنتاجات :

 في ضوء نتائج البحث أمكن التوصل إلى االستنتاجات التالية : 
 

الطريقة التقليدية )الشرح اللفاي ونداء النموذج( كان لها تأمير إيجابي في مستوي التحصيل  – 1
المعرفي للموضوعات المرتبطة برياضة الجودو قيد البحث )نبذة تاريخية، المصطلحات، 
المحتوي المهاري لمهارات الرمي، قانون رياضة الجودو(، باإلضافة للمساهمة بطريقة إيجابية 

 ليم بعص مهارات الرمي في رياضة الجودو ) قيد البحث ( ألفراد المجموعة الضابطة. في تع
الموقع التعليمي االلكتروني المقترح علي شبكة االنترنت كان لها تأمير إيجابي في مستوي  -2

التحصيل المعرفي للموضوعات المرتبطة برياضة الجودو قيد البحث )نبذة تاريخية، 
المهاري لمهارات الرمي، قانون رياضة الجودو(، باإلضافة للمساهمة المصطلحات، المحتوي 

بطريقة إيجابية في تعليم بعص مهارات الرمي في رياضة الجودو ) قيد البحث ( ألفراد 
 المجموعة التجريبية.

الموقع التعليمي االلكتروني المقترح علي شبكة االنترنت ساهم بطريقة إيجابية في تعليم  – 3
الرمي في رياضة الجودو قيد البحث ألفراد المجموعة التجريبية نكمر من  بعص مهارات

 المجموعة الضابطة التي استخدمت الطريقة التقليدية )الشرح اللفاي ونداء النموذج(. 
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الموقع التعليمي االلكتروني المقترح علي شبكة االنترنت كان لها تأمير إيجابي في مستوي  -4
ت المرتبطة برياضة الجودو قيد البحث )نبذة تاريخية، التحصيل المعرفي للموضوعا

المصطلحات، المحتوي المهاري لمهارات الرمي، قانون رياضة الجودو( ألفراد المجموعة 
التجريبية نكمر من المجموعة الضابطة التي استخدمت الطريقة التقليدية )الشرح اللفاي ونداء 

 النموذج(.

 التوصيات :
  لباحث من نتائج واستنتاجات يوصي الباحث بما يلي:ضوء ما توصل إليه افي 

ضرورة تطبيق الموقع التعليمي االلكتروني المقترح علي شبكة االنترنت في تعليم رياضة  – 1

 الجودو لطالب كلية التربية الرياضية جامعة بنها.
ة بكليات العمل علي إنشاء مواقع تعليمية علي شبكة االنترنت في األنشطة الحركية المختلف -2

التربية الرياضية بالتعاون مع الخبراء والمتخصصين في مجال تكنولوجيا التعليم واستخدامها في 
 إجراء دراسات مشابهة.

إقامة دورات وندوات ألعضاء هيئة التدريس بكليات التربية الرياضية بالتعاون مع الخبراء  -3
اج واستخدام البرمجيات التعليمية والمتخصصين في مجال تكنولوجيا التعليم للتدريب علي إنت

 ومواقع االنترنت التعليمية لزيادة كفاءة العملية التعليمية.  
إقامة ندوات للطالب بكليات التربية الرياضية بالتعاون مع الخبراء والمتخصصين في مجال  -4

المعلومات تكنولوجيا التعليم للتدريب علي استخدام مواقع االنترنت التعليمية وكيفية البحث عن 
 والمعارف علي شبكة االنترنت.  

ضرورة تبني مشروع يهدف إلي االنتقال التدريجي إلي الجامعة االلكترونية بكليات التربية  – 1
 الرياضية وفق خطة تشمل برمجة المناهج التعليمية الخاصة بالتربية الرياضية. 

 نوالت : المراجع العربية : 
اختبييار معرفييي للترقييي للحييزام األسييود لالعبييي  إبددراهيم العددويني :إبددراهيم عبددد السددتار  .1

، جامعية بنهيا، للبنيين الكاراتيه ، رسالة ماجستير، يير منشيورة ، كليية التربيية الرياضيية
 م. 2112

نمر التدريس باستخدام الفصيول االفتراضيية عبير الشيبكة  احمد بن عبد العزيز المبارك : .2
تحصيييل طييالب كلييية التربييية فييي تقنيييات التعليييم واالتصييال العالمييية ) االنترنييت ( علييي 

 م.2111بجامعة الملل سعود، كلية التربية، جامعة الملل سعود، الرياص، 
تأمير برنامج تعليمي باستخدام الكمبيوتر علي تعلم بعص المهيارات  أسامة صال) ف اد : .3

ربيية الرياضيية بالسيادات، األساسية في المبارزة، مجلة العلوم البدنية والرياضة، كليية الت
 م.2112جامعة المنوفية، 

تصييميم موقييع تعليمييي علييي شييبكة االنترنييت ونمييره علييي تعلييم بعييص  إيهدداب دمحم فهدديم : .4
مسابقات المييدان والمضيمار ليدي طلبية شيعبة التيدريس بكليية التربيية الرياضيية بطنطيا، 

 م. 2111ا، رسالة دكتوراه، يير منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة طنط
تييأمير برمجييية تعليمييية باسييتخدام الوسييائط الفائقيية علييي تعليييم بعييص  تددامر جمددال عرفدده : .1

المهارات الهجومية فيي رياضية المبيارزة، رسيالة دكتيوراه، ييير منشيورة، كليية التربيية 
 م.2111الرياضية للبنين، جامعة بنها، 

لتعليم بعص مهيارات الجيودو  تأمير برنامج مقترح باستخدام الكمبيوترخالد فريد زيادة :  .1
لطالب كلية التربية الرياضية جامعية المنصيورة، رسيالة ماجسيتير، ييير منشيورة، كليية 

 م.2112التربية الرياضية، جامعة المنصورة، 
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نمير اليتعلم الفيردي اليذاتي باإلنترنيت والتليفزييون التعليميي عليي  سعد خليفة عبد الكريم: .2
لوم بالفرقة األولي بكلية التربية بسيلطنة عميان دراسية تنمية الوعي البيئي لدي طالب الع

، 1تجريبييية مجليية التربييية، بحييث منشييور، جامعيية نسيييوط، المجلييد المييامن عشيير، العييدد 
 م. 2112

طرب تدريس التربية الرياضيية بيين الناريية والتطبييق، عصام الدين متولي عبد ه : ا  .8
 م.2112، دار الوفاء للطباعة والنشر، اإلسكندرية، 1ط

تصييميم موقييع الكترونييي وتييأميره علييي بعييص المتغيييرات  عمددرو سدديد فهمددي مكدداوي : .1
المهارية والمعرفية في كرة اليد رسالة ماجسيتير، ييير منشيورة، كليية التربيية الرياضيية 

 م.2113للبنين، جامعة بنها، 
نمير برنيامج تعليميي باسيتخدام نسيلوب الهيبرمييديا عليي تعليم  فايمة دمحم فليفدل : .11

ارات كرة السلة لدي تلميذات الحلقة المانية من التعليم األساسي، رسالة دكتوراه، ييير مه
 م.2113منشورة، كلية التربية الرياضية ، جامعة المنيا، 

بناء اختبار معرفي فيي رياضية الجيودو لطيالب كليية  دمحم السيد علي مصيفي : .11
نشورة، كلية التربيية الرياضيية التربية الرياضية للبنين بالقاهرة، رسالة ماجستير، يير م

 م.1113للبنين، جامعة حلوان، 
 م.2111، 1طرب التدريس الحديمة في الجودو، ط دمحم حامد شداد: .12
: تأمير برنامج تعليمي مقترح للكفايات  دمحم سعد زللول، هاني سعيد عبد المنعم .13

ة لدي الطالب المعلم التعليمية األدائية علي تحسين بعص الكفايات نمناء فترة التربية العملي
بشييعبة التييدريس بكلييية التربييية الرياضييية بطنطييا، مجليية بحييوث التربييية الشيياملة، المجلييد 

 م.2111األول، كلية التربية الرياضية للبنات، جامعة الزقازيق، 
بنياء موقيع الكترونيي ليبعص األنشيطة الحركيية  دمحم سيف اإلسدالم عبدد الففدار : .14

يئييي لطفييل مييا قبييل المدرسيية، رسييالة ماجسييتير، يييير وتييأميره علييي اكتسيياب الييوعي الب
 م.2111منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة طنطا، 

األسيس العلميية للكيرة الطيائرة وطيرب  دمحم صبحي حسانين، حمدي عبد المدنعم: .11
، الجهاز المركيزي للكتيب 1القياس     ) بدني ، مهارم ، معرفي ، نفسي ، تحليلي (، ط

 م. 1112القاهرة، الجامعية، 
نمير تصيميم موقيع إنترنيت عليي تنميية مهيارات إنتياج   دمحم عبد الرحمن مرسي: .11

الرسييوم التعليمييية باسييتخدام الكمبيييوتر لييدي طييالب كلييية التربييية النوعييية بالمنيييا، رسييالة 
 م.2114دكتوراه، يير منشورة، كلية التربية النوعية، جامعة المنيا، 

االلكترونيييي عبييير شيييبكة االنترنيييت، اليييدار المصيييرية  التعلييييم دمحم دمحم الهدددادي : .12
 م.2111اللبنانية، القاهرة، 

تييأمير التعلييييم عيين بعييد علييي المسييتوي المعرفيييي  محمددود دمحم دمحم أبددو العيددا : .18
والمهييارم لمنهيياج كييرة السييلة، رسييالة ماجسييتير، يييير منشييورة، كلييية التربييية الرياضييية 

 م.2111للبنين، جامعة بنها،
، مركييز 1: تكنولوجيييا التعلييم ) دراسيات عربيية (، طميع دمحممصديفي عبدد السد .11

 م.1111الكتاب للنشر، القاهرة، 
المدخل المناومي باستخدام الحاسب ابلي وتيأميره  نسرين دمحم عيد الشرقاوي : .21

رسيالة علي تعليم المهيارات التدريسيية لطالبيات كليية التربيية الرياضيية جامعية المنوفيية، 
 م.2112، كلية التربية الرياضية بالسادات، جامعة المنوفية،دكتوراه، يير منشورة
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، 1تكنولوجيا التعليم المعاصر ) الحاسوب واالنترنت (، ط هادي مشعان ربيع : .21
 م.2111مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، األردن، 

 
 

تأمير استخدام نسلوب الهيبرميديا علي تعلييم مهيارة التصيويب  هالة أحمد زكي : .22
لومب الطوييل والجانيب المعرفيي فيي كيرة الييد لطالبيات كليية التربيية الرياضيية للبنيات با

مجلييية العليييوم البدنيييية والرياضيييية، العيييدد السيييابع، المجليييد المييياني، جامعييية بالقييياهرة، 
 م.2112المنوفية،

بنيياء موقييع انترنييت تعليمييي وتييأميره علييي اكتسيياب هبدده سددعيد عبددد المددنعم دمحم :  .23
ريسييية لييدي طالبييات التربييية العملييية بشييعبة التييدريس بكلييية التربييية بعييص المهييارات التد

الرياضية بطنطا، رسالة دكتوراه، يير منشورة، كليية التربيية الرياضيية، جامعية طنطيا، 
 م.2111

تيأمير بعيص نسياليب التيدريس المصيغر عليي االرتقياء  هدي مصيفي درويش : .24
، بحيييث منشيييور، نارييييات سيييلةبمسيييتوي األداء الحركيييي للتصيييويبة السيييلمية فيييي كيييرة ال

 م.1114وتطبيقات، مجلد كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة اإلسكندرية، 
21. . 
، جامعييية 24، العيييدد 21التربيييية الرياضيييية، كليييية التربيييية الرياضيييية، المجليييد  .21

 م.1118 الزقازيق، ديسمبر

ت : المراجع األجنبية: .22  .مانيا
28. 62- Carmen 

M.Pena: The design and Development of an online , case – based 
course in Preparation program . Journal of interactive on line 

Learning Volume . Number 2 . fall2114. 

 
 

21. 62- 
Dushane,J: The effect of internet on Experiential education 
environmental education, and general education putting it all 
together. With educational technology. Journal of environmental 
education, 11 (2) 24- 21 , 1111. 

31. 67- Germy 
Galbreaeth : Multimedia in Education . Because its 
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07. 29- Peek, 
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34. 31- http://www.al-jazirah.com.sa 

31. 31- http:// thepiratebay.sxt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://.al-jazirah.com.sa/


   

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

 

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

 

 ملخص البحث باللغة العربية
 الغوص لمدربي الصحية السلوكيات بعض على صحى إرشادي برنامج تأثير    

 *أ.د/ دمحم سعد إسماعيل                                                         
 د/ أحمد فؤاد العليمى   *                                                      

 / دمحم نجيب                                     الباحث*                                                   
 

 
      .الغوص لمدربي الصحية السلوكيات بعض على صحى إرشادي برنامج تأثير  إلى بحثال يهدف
 واحدة لمجموعة البعدى القبلى القياس تصميم بإستخدام  التجريبى المنهج الباحثبن استخدم
 مصر داخل من المحترفين الغواصين من عينة على الدراسة ُتطبَّق .البحث طبيعة لمالئمة
 باختيار الباحث قام سنة، ٢٢:  ٢ ٥ سن من الساحلية الشيخ شرم بمدينة سيناء جنوب بمحافظة

 البحث عينة أفراد هم غواص( ٢2) بواقع ،( 83) قوامها وكان العمدية، بالطريقة البحث عينة
 العينة وخارج نفسه، البحث مجتمع من االستطالعية البحث عينة هم غواص( 2٢)و  األساسية
 ..عليهم االستطالعية الدراسة إلجراء األساسية

 وكانت التوصيات ما يلي : 
  

 االهتمام بالرعاية الصحية للغواصين -

االهتماااام بالتغ ياااة الساااليمة والصاااحة الشخصاااية للغواصاااين وتعاااديل الظاااروف البيئياااة الصاااحية  -
 للوقاية من المشكالت واالخطار التى تواجههم.

ضاااارورة نشاااار الااااوعي الصااااحى بااااين الغواصااااين عاااان طريااااق حمااااالت مقننااااة تسااااتهدف جميااااع  -
الغواصين ، على أن يراعى فى  لك االهتمام بالتغ ية ونوع المالبس واألح ية والحالة النفسية 

 والمنزلية لهم .
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 الغوص لمدربي الصحية السلوكيات بعض على صحى إرشادي برنامج تأثير    

 *أ.د/ دمحم سعد إسماعيل                                                         
 د/ أحمد فؤاد العليمى   *                                                      

 / دمحم نجيب                                     الباحث*                                                   
 
 :مشكلة البحثمقدمة و 

تحظى الرياضيات المائية بأنواعها المختلفة بإهتمام كبير من قبل العلماء لمواكبة التقنيات 
المجاالت التطبيقية ألنشطة الغوص والمعدات المستخدمة وحدود  الحديثة والتطور التكنولوجى في

األعماق المسموح الغوص إليها. ل لك كان من األهمية وضع الضوابط المناسبة وفق األسس 
العلمية من خالل رقابة ومتابعة الهيئات والمنظمات المتخصصة لعمليات التعلم والممارسة 

 .(٥5 :8٢) .الغوص للمحافظة على سالمة وحياة ممارسى نشاط
هناك أسباب كثيرة تؤدي إلى أنماط معينة في السلوك، وا  ا كان علينا تشجيع السلوك 
الصحي السليم، فيجب علينا فهم األسباب الكامنة وراء تلك التصرفات التي تؤدي إلى المرض 

ل ال ي واالعتالل. فالمعرفة بتلك األسباب والدوافع يسهل علينا مهمة اختيار األسلوب األمث
 (88:8٣نستخدمه في تعزيز وتشجيع السلوك السليم.)

أنه من الضرورى أن يدرب الفرد على اتباع السلوك الصحى السليم حتى قبل أن تنضج 
مداركه الستيعاب األسباب التي تدعوه التباع ه ا السلوك، وحينما تنمو مداركه يمكن أن تقدم له 

 .(8٢ :8٣) .لصحي في حياته الشخصية والعامةالمعارف الصحية التى يبنى عليها السلوك ا
م( إلى أن المجتمع المصري بحاجة ماسة 2٢٢٥السالم )ول لك يشير أحمد دمحم عبد 

للتوعية بقواعد السلوك الصحي ومعرفة الضار والنافع منه؛ حتى يسير وفقًا لدستور صحي سليم، 
فالنشاط اليومي لألفراد يتطلب سالمة النواحي الوظيفية ألجهزة الجسم؛ لتجنب أي قصور أو خلل 

لي قدرته لالرتقاء بمستواه في جميع المجاالت، وال ى يؤثر على شخصية الفرد وسلوكه، وبالتا
يمكنه أن يصبح عائقًا لتحقيق دور الفرد في الحياة، فاإلنسان اليمكن أن يستمتع بالحياة إال بقدر 

 .(2 :2) ما يمتلك من صحة، وما يتبع من سلوك صحي للمحافظة على صحته
أرقى وأمتع وأسهل الرياضات على أنَّ بالرغم من أنَّ رياضة الغوص من  ون ويضيف الباحث

 .مستوى العالم ولكن الممارسة غير اآلمنة وعدم اتباع السلوكيات الصحية للغوص
 .بنهاجامعة  –كلية التربية الرياضية ب* أستاذ بيولوجيا الرياضة ووكيل شئون الدراسات العليا والبحوث 

 .بنهاجامعة  –كلية التربية الرياضية مدرس بقسم علوم الصحة الرياضية ب* 

 إخصائي رياضي.* 
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      :أهمية البحث
تعتبر ه ه الدراسة تطبيقًا عمليا تهتم بتحسين السلوك الصحى للغواصين عن طريق تصميم 

 برنامج تصميم 
   :هدف البحث

يهدف البحث إلى تصميم برنامج تأهيلى صحى لتحسين السلوك الصحى للغواصين من  
 : على فخالل التعر 

  الصحية االتجاهاتتحسين  -  الصحيمعرفة مستوى السلوك.-  
     الصحيتحسين المعارف والمعلومات الصحية والوعى   

   :فروض البحث
بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي توجد فروق دالة إحصائيًّا  .2

 .فى المتغيرات قيد البحث خالل
توجد فروق دالة إحصائيًّا بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية األولى لصالح القياس  .٢

 .البعدى في الثقافة الصحية للعينة قيد البحث
القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية الثانية لصالح القياس توجد فروق دالة إحصائيًّا بين  .8

 .البعدي فى السلوك الصحي للغواصين قيد البحث
    :إجراءات البحث   

 :منهج البحث
المنهج التجريبى  بإستخدام تصميم القياس القبلى البعدى لمجموعة واحدة  بناستخدم الباحث      

  .لمالئمة طبيعة البحث
  :   نة البحثمجتمع وعي

ُتطبَّق الدراسة على عينة من الغواصين المحترفين من داخل مصر بمحافظة جنوب سيناء        
قام الباحث باختيار عينة البحث بالطريقة  ،سنة ٢٢:  ٢ ٥بمدينة شرم الشيخ الساحلية من سن 

( 2٢و)  ( غواص هم أفراد عينة البحث األساسية٢2( ، بواقع )83العمدية، وكان قوامها )
غواص هم عينة البحث االستطالعية من مجتمع البحث نفسه، وخارج العينة األساسية إلجراء 

 .الدراسة االستطالعية عليهم
 .5/2٢/٢٣23عينة زمنية: ُتطبَّق الدراسة عمليًّا في شهر 
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عينة مكانية: ُتطبَّق الدراسة في مصر بمحافظة جنوب سيناء في مدينة شرم الشيخ الساحلية 
 .ل منطقة )نعمة بيي( و)سقالة الجيش(داخ

 :تجانس عينة البحث في متغيرات السن والطول والوزن 
 (5جدول )

 تجانس عينة البحث في متغيرات السن والطول والوزن 
 83ن=                                                                    

 معامل االلتواء االنحراف المعياري  الوسيط المتوسط المتغيرات
 ٣.٢٢- ٢.2 ٢3 ٢4.5٢ السن
 ٣.28٢ ٥.٢٢ 244 244.3٥ الطول
 ٣.2٥- 8.25 4٥ 4٥.٢٢ الوزن 

بالنسابة لمتغيارات السان  8±( أن قيماة معامال االلتاواء انحصار باين قيماة ٥يتضح مان جادول)
 مما يدل علاى تجاانس ٣.28٢: ٣.٢٢ -والطول والوزن حيث انحصرت قيمة معامل االلتواء بين 

 العينة في المتغيرات قيد البحث.
بالنسبة لمتغيرات السن  8±( أن قيمة معامل االلتواء انحصر بين قيمة ٥يتضح من جدول)

مما يدل على تجانس  ٣.28٢: ٣.٢٢ -والطول والوزن حيث انحصرت قيمة معامل االلتواء بين 
 .العينة في المتغيرات قيد البحث

  تحديد محتوى برنامج التأهيل الصحى
 المقدمة
 .ويشتمل على ) التقديم ، اإلعداد ، اإلشراف ، معلومات عن البرمجية ، هدف البرنامج( 

 الجزء الرئيسى
وهو الجزء ال ى يشتمل على المعلومات التى يتحكم فى مشاهدتها باإلضافة إلى قدرته  

 : على الخروج من البرنامج كما يشاء ويشمل على
 . السلوك الصحى القوامى *
 . لوك الصحى الغ ائىالس *
 . السلوك الصحى الوقائى *
 . السلوك الصحى الرياضى *
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 .  السلوك الصحى الشخصى*
 .  السلوك الصحى البيئى *
 . االختبار المعرفى للسلوك الصحى *
 خاتمة *

  مرحلة التصميم ووضع االساس العلمى والتقنى والتأهيلى للبرمجية 
لبرنامج التأهيل الصحى وتحديد هدف برامج التأهيل الصحى وقد تم تحديد المادة العلمية  

وترجمتها إلى أهداف عامة وأهداف سلوكية وك لك أسلوب العمل وأيضا تنظيم محتوى البرنامج 
 . التأهيلى الصحى بأستخدام الوسائط الفائقة

 مرحلة البرمجة
 تصميم إطارات برمجية المعارف الصحية*

الصحية من نص مكتوب أو لقطات فيديو أو صور  تتكون إطارات برمجية المعارف 
 . ثابتة أو صور متحركة أو قد تكون كل ه ه العناصر مجتمعة معا ومصحوبة بالصوت

 وضع إطارات برمجية المعارف الصحية*
استخدم الباحث الوسائل المرئية والمكتوبة واللفظية عند صياغة إطارات برمجية المعارف  

سائل المرئية والسمعية فى كتابة محتوى اإلطارات من نصوص الصحية ، حيث إستخدمت الو 
 .معلوماتيه ، والصور واألشكال ،والفيديوهات

 أنواع إطارات برمجية المعارف الصحية *
ختلفت حسب موقعها وحسب الهدف المراد تحقيقه ، وتمثلت اإلطارات   تنوعت اإلطارات وا 

 معلومات، توجيهى ، اختبارى (المستخدمة فى اطارات )تمهيدى ،ارشادى ، تنمية 
 التحكم فى برمجية المعارف الصحية *

استخدم الباحث التحكم االرشادى وهو حرية التحرك داخل البرمجية بحرية كاملة مع  
 .اعطاءالباحث النصائح واالرشادات للغواصين

 مرحلة التقويم *
  تقويم البرمجية بواسطة المحكمين *

 : بعض السادة الخبراء إلبداء رأيهم فىحيث تم عرض البرمجية على  
 . مناسبة برمجية المعارف الصحية للعينة قيد البحث من الغواصين *
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 .مناسبة أسلوب العرض *
 .مناسبة محتوى البرمجية *

  .وقد إتفق جميع السادة الخبراء على صالحية برمجية المعارف الصحية للعينة قيد البحث
 ى لقياس السلوك الصحىمراحل تصميم االختبار المعرف *
  خطوات بناء االختبار المعرفي لقياس السلوك الصحي  
  المرحلة األولي *
 تحديد الهدف من االختبار *

  . قياس السلوك الصحي للغواصين بمحافظة العريش
 تحديد األهداف المعرفية*

يفياااد تحدياااد األهاااداف المعرفياااة فاااى تهيئاااة المعلااام وتوجيهاااه إلاااي األهاااداف التاااي يلتااازم بقياساااها فاااى 
االختبار ومناسبتها للمتعلماين الا ين سايطبق علايهم االختباار مان حياث ثقاافتهم وأعماارهم وخباراتهم 
 وغيااار  لاااك مااان المعلوماااات التاااي تكاااون مرشااادًا للمعلااام مصااامم األسااائلة ، وتصاااا  األهاااداف الماااراد
 قياساها فاى صاورة أنمااط معرفياة ،وياتم  لاك فاى ضاوء المساتويات الثالثاة األولاى مان تقسايم بلاوم

Bloom والتي تتضمن المعرفة والفهم والتطبيق. 
 تحليل المحتوى وتحديد المحاور *

تم تحديد المحاور الرئيسية المراد التحصيل فيها من خالل عمال مساح مرجعاي للمراجاع والدراساات 
  مرتبطةالسابقة وال

( محااور مقترحااة لبنااء االختبااار 2٣ثام قااام الباحاث بتصااميم اساتمارة اسااتطالع رأى الخباراء تضاام )
( الخبراء فى مجال علوم الصحة بكليات التربية الرياضية والصحة 2٣المعرفي وتم عرضها علي )

 : ( سنوات . و لك بهدف التعرف على2٣العامة بكليات الطب وخبرة ال تقل عن )
  مناسبة المحاور المقترحة لبناء االختبار المعرفي لقياس السلوك الصحيمدي  -
 .تحديد النسبة المئوية لكل محور من المحاور المقترحة -
ضاافة  - تحدياد مادي كفاياة المحااور المقترحاة لبنااء االختباار المعرفاي للسالوك الصاحي المقتارح وا 

 .يرونها مناسبة وك لك ح ف أي محورأي محاور أخرى 
 المرحلة الثانية

 :إعداد جدول المواصفات لإلختبار
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بناااءًا علااى تحلياال المحتااوى قااام الباحااث بإعااداد جاادول المواصاافات متضاامنًا موضااوعات المحتااوى 
  .واألهداف التعليمية موضحًا األهمية النسبية لكل منهما

مجاااال ( خبااراء مااان أعضاااء هيئااة التااادريس المتخصصااين فااى 2٣ثاام قااام الباحااث بعرضاااها علااي )
الصااحة بكليااات التربيااة الرياضااية والصااحة العامااة بكليااات الطااب و لااك إلبااداء الاارأي فااى المحاااور 
واألهداف التعليمية المرغوب تحقيقها وقياسها وك لك اقتاراح ماا يضااف إليهاا وماا يحا ف منهاا مان 

أبعااااد  محاااور وأيضاااًا تحديااد األهمياااة النساابية لهااا ه المحااااور واألهااداف التعليمياااة فااى كااال بعااد مااان
 . ( يوضح جدول مواصفات االختبار المعرفي للسلوك الصحي22االختبار وجدول رقم )
 :بناء أسئلة االختبار

قام الباحث بدراسة أنواع وأشكال صياغة األسئلة فى االختبارات المعرفياة و لاك مان خاالل  
نائهااا وتحديااد المراجااع المتخصصااة والدراسااات السااابقة ماان حيااث أنواعهااا وشااروط كفايتهااا وعمليااة ب

 : تعليماتها حيث أجمعت علي األنواع التالية
الصاور كماا حاددها  –الترتياب  -التكملاة –المزواجاة  –االختيار المتعدد  –أسئلة الصواب والخطأ 

م( وأسفرت النتائج عن تحديد طبيعاة 2٢٢٢كاًل من أمين أنور الخولى ومحمود عبد الفتاح عنان )
لخطااأ و لااك وفقااا آلراء الخبااراء والمتخصصااين لمناساابتها لطبيعااة االختبااار ماان مفااردات الصااواب وا

 .عينة البحث
وضع الباحث عدة عبارات تحت كل محور تتناسب مع مفهومه وأهميته النسبية من حياث المعرفاة 

 .والفهم والتطبيق وبشكل الصواب والخطأ
علااي مختلااف  ( سااؤال٥٥كمااا صااا  الباحااث أساائلة االختبااار المعرفااى فااى صااورته المبدئيااة ماان )

   المحاور المختارة تبعًا للنسبة المئوية
  :المرحلة الثالثة

 : الدراسة االستطالعية األولى
( عبارة 53قام الباحث بكتابة االختبار المعرفي للسلوك الصحي وكان محتوى عباراته ) 

ث ( غواص من مجتمع البحث وخارج عينة البح2٢وقام بتطبيقه علي عينة استطالعية قوامها )
 . بهدف التأكد من وضوح العبارات وحسن صياغتها ومالئمتها

وقد أسفرت الدراسة االستطالعية األولى عن دقة ووضوح العبارات وحسن صياغتها  
 .ومالئمتها ولم تترك أي مفردة بدون إجابة
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 :الدراسة االستطالعية الثانية
لإلختبار تبعًا إليجاد معامل السهولة وتهدف الدراسة إلي إجراء واستخراج المعامالت العلمية 

 .والصعوبة والتمييز لمفردات االختبار
( غواص من خارج عينة البحث وتم 2٢قام الباحث بتطبيق االختبار علي عينة قوامها )       

فيها تصحيح االختبار ووضع درجة واحدة لكل إجابة صحيحة للطالب و حساب معامل السهولة 
 .( عبارات ومالئمة باقى العبارات5ي أسفرت عن ح ف )والصعوبة والتميز والت

 : الدراسة االستطالعية الثالثة
( غواص من مجتمع البحث وخارج عينة 2٢وطبقت ه ه الدراسة علي عينة استطالعية قوامها )

البحث األساسية بهدف إجراء واستخراج المعامالت العلمية لالختبار تبعًا إليجاد معامل الصدق 
تم حساب معامل ثبات االختبار بطريقة تطبيق ، ختبار المعرفي لقياس السلوك الصحيوالثبات لال

 .االختبار وتم إعادة تطبيقه
 : إعداد األختبار المعرفى فى صورة الكترونية

حيث قام الباحث بوضع األختبار المعرفى للسلوك الصحى فى صورة الكترونية )أختبار  
 .(quizcreator_full82) معرفى الكترونى( بواسطة برنامج

 : إعداد مفتاح التصحيح
بعد أن حدد الباحث طريقة اإلجابة علي أسئلة االختبار فى ورقة اإلجابة المرفقة و لك  

تبعًا للتعليمات التي تسبق العبارات صمم الباحث مفتاح التصحيح لالختبار بحيث يكون واضح 
  .وسهل االستخدام
 : القياسات القبلية

الباحث بإجراء القياسات القبلية على المجموعتين التجريبيتين قيد البحث فى الفترة ما قام       
  . م على مرحلتين٢2/8/٢٣2٢م إلى ٢5/8/٢٣2٢بين 

 :تطبيق دراسة البحث األساسية
م ٢3/5/٢٣2٢قام الباحث بتطبيق البرنامج التأهيلي على العينة قيد البحث خالل الفترة       
بواقع ثالثة وحدات تأهيلية أسبوعيا لكل انحراف أيام ) االحد ، الثالثاء ، م ٢3/4/٢٣2٢إلى 

 . الخميس ( ولمدة ثالثة أشهر
  :ةالقياسات البعدي
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قام الباحث بإجراء القياسات البعدية على المجموعات التجريبية قيد البحث فى الفترة ما بين       
اجراء االختبار المعرفى لقياس السلوك  م وتشمل القياسات البعدية8/4/٢٣2٢م إلى ٢٣2٢/2/4

الصحى للعينة قيد البحث ، وقد راعى الباحث أن يتم أداء القياسات واالختبارات بنفس الترتيب 
 . والشروط التى تمت فى القياسات القبلية

 Statistical Analysis  المعالجات اإلحصائية
o المتوسط الحسابي   Arithmetic Mean 
o الوسيط   Median 
o  االنحراف المعيارى  Standard Deviation  
o معامل اإللتواء Skewness 
o  اختبار"ت" لمعرفة الفروق Paired Samples t-test  
o نسبة التحسن %  The percentage of the absolute improvement  

 عرض ومناقشة النتائج:
            The Results Offer & Discussion عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها

           

     Offer of The Results  عرض النتائج

ماان خااالل هاادف البحااث وفروضااه والبيانااات الخاصااة بعينااة البحااث األساسااية وتبويبهااا فااي        
 جداول ومعالجتها إحصائيا ظهرت نتائج البحث كما يلي : 

  :عرض النتائج اإلحصائية
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 (41جدول )
في محاور االختبار المعرفى للسلوك  والبعدىقيمة ت الفروق بين القياسين القبلي 

 قيد البحث الصحي والمجموع الكلي لالختبار المعرفى للعينة 
 62ن=                                                                                                     

 محاور االستبيان
الفرق بين  القياس البعدى القياس القبلي

 قيمة ت متوسطين
 ع س ع س

 *٢.2٥- 23.5- ٣.43 3.8٣ 2.٥٥ 5.2٢ السلوك الصحي القوامى 
 *2٥.٢- 5.٥٢- ٣.22 3.٢٣ ٣.٢3 8.22 السلوك الصحي الغذائي 
 *٥.25- 5.24- ٣.34 4.82 2.88 8.٢2 السلوك الصحي الوقائي 
 *5.25- 8.45- ٣.32 4.٢٢ ٣.٢٢ 5.٢٥ السلوك الصحي الرياضي 
 *2.2٥- 8.44- ٣.42 2.3٢ ٣.3٥ 8.2٢ السلوك الصحي الشخصي 
 *٢.3- 8.2٢- ٣.53 ٥.32 ٣.٢3 ٢.24 السلوك الصحي البيئي 
 *٥.٥٢- ٢٢.2- 2.23 5٢.2 2.٥٥ ٢٣.23 المجموع الكلي للمقياس

 40141= 41ودرجة حرية  0.5.قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 

وكانااات قيمتهاااا  3.٢: ٥٢.٥ –انحصااارت باااين قيماااة ت المحساااوبة  أن( 25يوضاااح جااادول )
ممااا ياادل علااى وجااود فااروق بااين القياااس  ٣.٣٥اكباار ماان قيمااة ت الجدوليااة عنااد مسااتوى معنويااة 

جميع محااور اساتبيان السالوك الصاحي والمجماوع الكلاي في لصالح القياس البعدى  والبعدىالقبلي 
 قيد البحث. لالستبيان للعينة
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 (45جدول )
االختبار المعرفى للسلوك الصحي  في محاور والبعدىبين القياسين القبلي  نسب التحسن

 قيد البحثوالمجموع الكلي لالختبار المعرفى للعينة 
 62ن=                                                                                                     

 محاور االستبيان
نسب  القياس البعدى القياس القبلي

 ع س ع س التحسن
 288.٢ ٣.43 3.8٣ 2.٥٥ 5.2٢ السلوك الصحي القوامى 
 2٣٢.3 ٣.22 3.٢٣ ٣.٢3 8.22 السلوك الصحي الغذائي 
 242.٢ ٣.34 3.82 2.88 ٢.٢2 السلوك الصحي الوقائي 
 35.٥2 ٣.32 4.٢٢ ٣.٢٢ 5.٢٥ السلوك الصحي الرياضي 
 28٢.3٢ ٣.42 2.3٢ ٣.3٥ 8.2٢ السلوك الصحي الشخصي 
 2٢.٥8 ٣.53 ٥.32 ٣.٢3 ٢.24 السلوك الصحي البيئي 
 2٢2.٢5 2.23 5٢.2 2.٥٥ ٢٣.23 المجموع الكلي للمقياس

أن نسااب التحسااان باااين القياسااين القبلاااي والبعااادى فااي محااااور اساااتبيان ( 2٥يوضااح جااادول )
 والتى انحصرت, لالختبار المعرفىوالمجموع الكلي االختبار المعرفى للسلوك الصحي 

 %.242.٢: 2٢.٥8ما بين   

 
في محاور استبيان السلوك  والبعدىبين القياسين القبلي  ( يوضح نسب التحسن1شكل )

 قيد البحث الصحي والمجموع الكلي للعينة 



   

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

 

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

 

 
    The result discussion and explanationمناقشة النتائج وتفسيرها 

جراءاتااه وحاادود العينااة المختااارة وخصائصااها ومااا توصاال       فااى ضااوء هاادف البحااث وفروضااه وا 
ساااات الساااابقة ، قاااام الباحاااث بمناقشاااة وتفساااير إلياااه الباحاااث ماااع االسترشااااد باااالمراجع العلمياااة والدرا

 النتائج التى تم الحصول عليها للتحقق من صحة فروض البحث .

 السلوك الصحى القوامى

ان هناااك فااروق دالااه احصااائيا بااين القياسااين القبلاااي ( 25وقااد أثبتاات النتااائج فااى جاادول ) 
البعادى عناد مساتوى معنوياة لصاالح القيااس والبعدى فاي محااور اساتبيان السالوك الصاحي القاوامى 

( باانحراف معيااري 21.4( حيث سجل السلوك الصحى القوامى للعينة قيد البحث متوسط )٣.٣٥)
( باااانحراف معيااااري 01.8( فاااى القيااااس القبلاااي ، بينماااا فاااى القيااااس البعااادى كاااان متوساااط )111.)
 (.5.23-( وبلغ الفرق بين المتوسطين )81.0)

قيااااس القبلاااي والبعااادى للغواصاااين العيناااة قياااد البحاااث وأوضاااحت قيماااة ت المحساااوبة باااين ال
وجود فروق دالة إحصائيا باين القيااس القبلاي والبعادى للمجموعاة التجريبياة لصاالح القيااس البعادى 

( عناد مساتوى 111.-للعينة قياد البحاث حياث بلغات قيماة ت المحساوبة للسالوك الصاحى القاوامى )
 ( . ٣.٣٥معنوية )

وكانااات قيمتهاااا  3.٢: ٥٢.٥ –انحصااارت باااين المحساااوبة  قيماااة ت أن( 25يوضاااح جااادول )
ممااا ياادل علااى وجااود فااروق بااين القياااس  ٣.٣٥اكباار ماان قيمااة ت الجدوليااة عنااد مسااتوى معنويااة 

جميع محااور اساتبيان السالوك الصاحي والمجماوع الكلاي في لصالح القياس البعدى  والبعدىالقبلي 
 لالستبيان للعينة قيد البحث.

 

( أن هناااك نساابة تحساان فااى مسااتوى الساالوك 5( وشااكل )2٥أيضااا فااى جاادول ) وقااد أثبتاات النتااائج
 (14...الصحى القوامى للمجموعة التجريبية لصالح القياس البعدى حيث بلغت نسبة التحسن )

أن نسااب التحساان بااين القياسااين القبلااي والبعاادى فااي محاااور اسااتبيان ( 2٥يوضااح جاادول )و 
مااا بااين   والتااى انحصاارت, لالختبااار المعرفااىع الكلااي والمجمااو االختبااار المعرفااى للساالوك الصااحي 

2٢.٥8 :242.٢.% 
 ويفسر الباحث  لك التحسن إلى:
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 تنمية المفاهيم االيجابية نحو القوام المعتدل  -
 أتباع العادات القوامية السليمة أثناء الغوص -
 أتباع واتخا  اإلجراءات الوقائية المختلفة -
 تنمية المفاهيم االيجابية نحو القوام .  -
 أتباع السلوكيات القوامية السليمة . -

( ، 88م()٢٣2٣) صالالالح دمحم عبالالد الباسالال واتفقاات نتااائج هاا ا البحااث مااع نتااائج كااال ماان 
( ، ، علااى أن أساالوب 2٢م()٢٣٣3) أميالالرة محمالالود خطالالاب( ، 2٢م()٢٣٣٢) هشالالاأ أحمالالد فالالؤاد

عماال علااى التفاعاال النشااط بااين المااتعلم والبرنااامج يسااتطيع المااتعلم الوسااائط الفائقااة أو الهايبرميااديا ي
التوافاااق ماااع ماااادة البرناااامج تبعاااا لسااارعته ال اتيااااة وقدراتاااه الخاصاااة وبااا لك تراعاااى الفاااروق الفرديااااة 

 للمتعلمين .
أن أسالوب الوساائط الفائقاة فاى برناامج التأهيال الصاحي عملات علاى تحفياز  الباحثويرى 

ماااات الصاااحية والقوامياااة الساااليمة قبااال واثنااااء وبعاااد عملياااة الغاااوص وأدى الغاااواص وأمااادادة بالمعلو 
البرنامج التأهيلي إلى تحسين قدرته على التغ ية الراجعاة إضاافة إلاى تحساين المعلوماات والمفااهيم 

 القوامية أدت إلى تحسين السلوك القوامى لديه .
تأثير البراناامج التاأهيلى ويرجع الباحث ان التحسن فى السلوك الصحى القوامى يرجع الى 

 الصحى باستخدام الوسائط الفائقة عليه .
 السلوك الصحى الغذائى

ان هناااك فااروق دالااه احصااائيا بااين القياسااين القبلاااي ( 25وقااد أثبتاات النتااائج فااى جاادول ) 
لصاالح القيااس البعادى عناد مساتوى معنوياة والبعدى في محااور اساتبيان السالوك الصاحي الغا ائى 

( باانحراف معيااري ..1.سجل السلوك الصحى الغ ائى للعينة قيد البحث متوسط )( حيث ٣.٣٥)
( باااانحراف معيااااري 0148( فاااى القيااااس القبلاااي ، بينماااا فاااى القيااااس البعااادى كاااان متوساااط )8140)
 (.5.٥٢-( وبلغ الفرق بين المتوسطين )..81)

قياااد البحاااث  وأوضاااحت قيماااة ت المحساااوبة باااين القيااااس القبلاااي والبعااادى للغواصاااين العيناااة
وجود فروق دالة إحصائيا باين القيااس القبلاي والبعادى للمجموعاة التجريبياة لصاالح القيااس البعادى 

( عناد مساتوى 114.-للعينة قيد البحاث حياث بلغات قيماة ت المحساوبة للسالوك الصاحى الغا ائى )
 ( . ٣.٣٥معنوية )
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وكانااات قيمتهاااا  3.٢: ٥٢.٥ –انحصااارت باااين قيماااة ت المحساااوبة  أن( 25يوضاااح جااادول )
ممااا ياادل علااى وجااود فااروق بااين القياااس  ٣.٣٥اكباار ماان قيمااة ت الجدوليااة عنااد مسااتوى معنويااة 

جميع محااور اساتبيان السالوك الصاحي والمجماوع الكلاي في لصالح القياس البعدى  والبعدىالقبلي 
 لالستبيان للعينة قيد البحث.

ك نساابة تحساان فااى مسااتوى الساالوك ( أن هنااا5( وشااكل )2٥وقااد أثبتاات النتااائج أيضااا فااى جاادول )
 (.8410.الصحى الغ ائى للمجموعة التجريبية لصالح القياس البعدى حيث بلغت نسبة التحسن )

أن نسااب التحساان بااين القياسااين القبلااي والبعاادى فااي محاااور اسااتبيان ( 2٥يوضااح جاادول )و 
مااا بااين   انحصاارتوالتااى , لالختبااار المعرفااىوالمجمااوع الكلااي االختبااار المعرفااى للساالوك الصااحي 

2٢.٥8 :242.٢.% 
 ويفسر الباحث  لك التحسن إلى:

 تنمية المفاهيم االيجابية نحو الغ اء الصحى السليم.  -
 أتباع العادات الغ ائية السليمة والتنوع فى تناول الوجبات الغ ائية . -
 تنمية المفاهيم االيجابية نحو الغ اء . -
 .أتباع السلوكيات الغ ائية السليمة السليمة  -
االبتعاد اى االغ ية المضرة بالجسممثل االفراط فاى تنااول الوجباات الساريعة واساتخدام المشاروبات  -

 الكحلية والمنشطات .
 االهتمام بالمواعيد المحددة لتناول الطعام فى اليوم العادى وقبل بداية الغوص وبعده. -

م(أن التعلايم ٢٣٣٥) Widzinski & Lora لالورا،  ويندزينكسالىواتفقت ه ه الدراسة ماع 
باستخدام الوسائط الفائقة يساعد على تنمية الروح اإلبتكارى والتثقيف الصحي للتالمي  حيث تعمل 
الوسائط الفائقة على الربط بين الوسائل المتكاملة والشبكة التفاعلية المرئية لادى الغواصاين بصاورة 

 (288:  ٢2تمكنهم من إدارة المعلومات الواردة وتنمية قدراتهم . )
( ، 88م()٢٣2٣) صالالالح دمحم عبالالد الباسالال واتفقاات نتااائج هاا ا البحااث مااع نتااائج كااال ماان 

( ، فى أن الوسائط الفائقة 2٢م()٢٣٣3) أميرة محمود خطاب( ، 2٢م()٢٣٣٢) هشاأ أحمد فؤاد
أو الهايبرميااديا لهااا دور فعااال فااى عمليااة التثقيااف الصااحي وتنميااة المعااارف والمفاااهيم الصااحية أو 

 بطة بالصحة .المرت
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أن أسالوب الوساائط الفائقاة فاى برناامج التأهيال الصاحي عملات علاى تحفياز  الباحث ويرى 
الغااواص وأماادادة بالمعلومااات الصااحية والغ ائيااة السااليمة قباال وبعااد عمليااة الغااوص وأدى البرنااامج 

الغ ائياة التأهيلي إلى تحسين قدرته علاى التغ ياة الراجعاة إضاافة إلاى تحساين المعلوماات والمفااهيم 
 أدت إلى تحسين السلوك الصحى الغ ائى لديه .

ويرجع الباحث ان التحسن فى السلوك الصحى الغ ائى يرجع الى تأثير البرانامج التاأهيلى 
 الصحى باستخدام الوسائط الفائقة عليه .

 السلوك الصحى الوقائى

القياسااين القبلاااي ان هناااك فااروق دالااه احصااائيا بااين ( 25وقااد أثبتاات النتااائج فااى جاادول ) 
لصاالح القيااس البعادى عناد مساتوى معنوياة الوقاائى  والبعدى فاي محااور اساتبيان السالوك الصاحي

( باانحراف معيااري .11.( حيث سجل السلوك الصحى الوقائى للعينة قيد البحث متوساط )٣.٣٥)
يااااري ( باااانحراف مع..1.( فاااى القيااااس القبلاااي ، بينماااا فاااى القيااااس البعااادى كاااان متوساااط )..1.)
 (.5.24( وبلغ الفرق بين المتوسطين ).810)

 
وأوضاااحت قيماااة ت المحساااوبة باااين القيااااس القبلاااي والبعااادى للغواصاااين العيناااة قياااد البحاااث 
وجود فروق دالة إحصائيا باين القيااس القبلاي والبعادى للمجموعاة التجريبياة لصاالح القيااس البعادى 

( عناد مساتوى 211.-للسالوك الصاحى الوقاائى )للعينة قياد البحاث حياث بلغات قيماة ت المحساوبة 
 ( . ٣.٣٥معنوية )

وكانااات قيمتهاااا  3.٢: ٥٢.٥ –انحصااارت باااين قيماااة ت المحساااوبة  أن( 25يوضاااح جااادول )
ممااا ياادل علااى وجااود فااروق بااين القياااس  ٣.٣٥اكباار ماان قيمااة ت الجدوليااة عنااد مسااتوى معنويااة 

اساتبيان السالوك الصاحي والمجماوع الكلاي جميع محااور في لصالح القياس البعدى  والبعدىالقبلي 
 لالستبيان للعينة قيد البحث.

( أن هناااك نساابة تحساان فااى مسااتوى الساالوك 5( وشااكل )2٥وقااد أثبتاات النتااائج أيضااا فااى جاادول )
 (.14...الصحى الوقائى للمجموعة التجريبية لصالح القياس البعدى حيث بلغت نسبة التحسن )

بااين القياسااين القبلااي والبعاادى فااي محاااور اسااتبيان أن نسااب التحساان ( 2٥يوضااح جاادول )و 
مااا بااين   والتااى انحصاارت, لالختبااار المعرفااىوالمجمااوع الكلااي االختبااار المعرفااى للساالوك الصااحي 
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 ويفسر الباحث  لك التحسن إلى:
 تنمية المفاهيم االيجابية نحو االجراءات الوقائية الالزمة  -
 أتباع العادات واالساليب الوقائية السليمة قبل واثناء وبعد الغوص  -
 أتباع واتخا  اإلجراءات الوقائية المختلفة -
 تنمية المفاهيم والمعلومات االساسية فى كل ما هو يسبب خطرا على الغواص .  -

هاا ا التحساان إلااى أن االتجاهااات نحااو ممارسااة الساالوك الصااحي جاااء ماان  الباحالالثويعاازى 
تكاارار المعلومااات المختلفااة داخاال البرمجيااة التعليميااة والتااي ساامحت ماان خااالل النصااوص والااربط 
اإلطارات بالوصول إلى المعلومات بسهولة والمشاركة الفعالاة مان جاناب الغاواص ومالئمتاه لميولاه 

لغاااواص المعلوماااة والخاااروج عااان الطااارق التقليدياااة أدى إلاااى غااارس ورغباتاااه و التناااوع فاااى إكسااااب ا
 االتجاهات الصحية االيجابية وزيادة المعارف الصحية لديه التى انعكست على سلوكه الصحي.

( ، 88م()٢٣2٣) صالالالح دمحم عبالالد الباسالال واتفقاات نتااائج هاا ا البحااث مااع نتااائج كااال ماان 
( ، ، علااى أن أساالوب 2٢م()٢٣٣3) أميالالرة محمالالود خطالالاب( ، 2٢م()٢٣٣٢) هشالالاأ أحمالالد فالالؤاد

الوسااائط الفائقااة أو الهايبرميااديا يعماال علااى التفاعاال النشااط بااين المااتعلم والبرنااامج يسااتطيع المااتعلم 
التوافاااق ماااع ماااادة البرناااامج تبعاااا لسااارعته ال اتيااااة وقدراتاااه الخاصاااة وبااا لك تراعاااى الفاااروق الفرديااااة 

 للمتعلمين .
 

قاة فاى برناامج التأهيال الصاحي عملات علاى تحفياز أن أسالوب الوساائط الفائ الباحثويرى 
الغاااواص وأمااادادة بالمعلوماااات الصاااحية والوقائياااة الساااليمة قبااال واثنااااء وبعاااد عملياااة الغاااوص وأدى 
البرنامج التأهيلي إلى تحسين قدرته على التغ ية الراجعاة إضاافة إلاى تحساين المعلوماات والمفااهيم 

 يه .القوامية أدت إلى تحسين السلوك الوقائى لد
ويرجع الباحث ان التحسن فى السلوك الصحى الوقائى يرجع الى تأثير البراناامج التاأهيلى 

 الصحى باستخدام الوسائط الفائقة عليه .
 السلوك الصحى الرياضى

ان هناااك فااروق دالااه احصااائيا بااين القياسااين القبلاااي ( 25وقااد أثبتاات النتااائج فااى جاادول ) 
لصالح القياس البعادى عناد مساتوى معنوياة والبعدى في محاور استبيان السلوك الصحي الرياضى 

( بااااانحراف 2141( حيااااث سااااجل الساااالوك الصااااحى الرياضااااى للعينااااة قيااااد البحااااث متوسااااط )٣.٣٥)
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( باااانحراف 111.دى كاااان متوساااط )( فاااى القيااااس القبلاااي ، بينماااا فاااى القيااااس البعااا8111معيااااري )
 (.8.45-( وبلغ الفرق بين المتوسطين ).810معياري )

وأوضاااحت قيماااة ت المحساااوبة باااين القيااااس القبلاااي والبعااادى للغواصاااين العيناااة قياااد البحاااث 
وجود فروق دالة إحصائيا باين القيااس القبلاي والبعادى للمجموعاة التجريبياة لصاالح القيااس البعادى 

( عناد مساتوى 212.-حيث بلغت قيمة ت المحسوبة للسلوك الصاحى الرياضاى )للعينة قيد البحث 
 ( . ٣.٣٥معنوية )

وكانااات قيمتهاااا  3.٢: ٥٢.٥ –انحصااارت باااين قيماااة ت المحساااوبة  أن( 25يوضاااح جااادول )
ممااا ياادل علااى وجااود فااروق بااين القياااس  ٣.٣٥اكباار ماان قيمااة ت الجدوليااة عنااد مسااتوى معنويااة 

جميع محااور اساتبيان السالوك الصاحي والمجماوع الكلاي في لصالح القياس البعدى  والبعدىالقبلي 
 لالستبيان للعينة قيد البحث.

( أن هناااك نساابة تحساان فااى مسااتوى الساالوك 5( وشااكل )2٥وقااد أثبتاات النتااائج أيضااا فااى جاادول )
الصاااااحى الرياضاااااى للمجموعاااااة التجريبياااااة لصاااااالح القيااااااس البعااااادى حياااااث بلغااااات نسااااابة التحسااااان 

(0211..) 
أن نسااب التحساان بااين القياسااين القبلااي والبعاادى فااي محاااور اسااتبيان ( 2٥يوضااح جاادول )و 

والتااى انحصاارت مااا بااين  , لالختبااار المعرفااىوالمجمااوع الكلااي االختبااار المعرفااى للساالوك الصااحي 
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 ويفسر الباحث  لك التحسن إلى:
 تنمية المفاهيم االيجابية نحو االستمرار فى ممارسة التمرينات البدنية  -
 تنمية المفاهيم االيجابية نحو االهتمام بعملية االحماء الجيد قبل الغوص  -
 تنمية المفاهيم االيجابية نحو االهتمام المستمر بتنمية اللياقة البدنية .  -

 
( ، 88م()٢٣2٣)  عبالالد الباسالال صالالالح دمحمواتفقاات نتااائج هاا ا البحااث مااع نتااائج كااال ماان 

( ، ، علااى أن أساالوب 2٢م()٢٣٣3) أميالالرة محمالالود خطالالاب( ، 2٢م()٢٣٣٢) هشالالاأ أحمالالد فالالؤاد
الوسااائط الفائقااة أو الهايبرميااديا يعماال علااى التفاعاال النشااط بااين المااتعلم والبرنااامج يسااتطيع المااتعلم 

وبااا لك تراعاااى الفاااروق الفرديااااة التوافاااق ماااع ماااادة البرناااامج تبعاااا لسااارعته ال اتيااااة وقدراتاااه الخاصاااة 
 للمتعلمين .
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أن أسالوب الوساائط الفائقاة فاى برناامج التأهيال الصاحي عملات علاى تحفياز  الباحثويرى 
الغااواص وأمااادادة بالمعلوماااات الصااحية والرياضاااية الساااليمة قبااال واثناااء وبعاااد عملياااة الغاااوص وأدى 

فة إلاى تحساين المعلوماات والمفااهيم البرنامج التأهيلي إلى تحسين قدرته على التغ ية الراجعاة إضاا
 القوامية أدت إلى تحسين السلوك الرياضى لديه .

ويرجااااع الباحااااث ان التحساااان فااااى الساااالوك الصااااحى الرياضااااى يرجااااع الااااى تااااأثير البرانااااامج 
 التأهيلى الصحى باستخدام الوسائط الفائقة عليه .

 السلوك الصحى الشخصى

ان هناااك فااروق دالااه احصااائيا بااين القياسااين القبلاااي ( 25وقااد أثبتاات النتااائج فااى جاادول ) 
لصالح القياس البعدى عند مستوى معنوياة والبعدى في محاور استبيان السلوك الصحي الشخصى 

( باااانحراف 1.4.للعيناااة قياااد البحاااث متوساااط )الشخصاااى ( حياااث ساااجل السااالوك الصاااحى ٣.٣٥)
( باااانحراف 101.كاااان متوساااط ) ( فاااى القيااااس القبلاااي ، بينماااا فاااى القيااااس البعااادى8101معيااااري )
 (.8.44-( وبلغ الفرق بين المتوسطين )..81معياري )

وأوضاااحت قيماااة ت المحساااوبة باااين القيااااس القبلاااي والبعااادى للغواصاااين العيناااة قياااد البحاااث 
وجود فروق دالة إحصائيا باين القيااس القبلاي والبعادى للمجموعاة التجريبياة لصاالح القيااس البعادى 

( عند مستوى .11.-)الشخصى ث بلغت قيمة ت المحسوبة للسلوك الصحى للعينة قيد البحث حي
 ( . ٣.٣٥معنوية )

وكانااات قيمتهاااا  3.٢: ٥٢.٥ –انحصااارت باااين قيماااة ت المحساااوبة  أن( 25يوضاااح جااادول )
ممااا ياادل علااى وجااود فااروق بااين القياااس  ٣.٣٥اكباار ماان قيمااة ت الجدوليااة عنااد مسااتوى معنويااة 

جميع محااور اساتبيان السالوك الصاحي والمجماوع الكلاي في لصالح القياس البعدى  والبعدىالقبلي 
 لالستبيان للعينة قيد البحث.

( أن هناااك نساابة تحساان فااى مسااتوى الساالوك 5( وشااكل )2٥وقااد أثبتاات النتااائج أيضااا فااى جاادول )
للمجموعاااااة التجريبياااااة لصاااااالح القيااااااس البعااااادى حياااااث بلغااااات نسااااابة التحسااااان الشخصاااااى الصاااااحى 

(..1101.) 
أن نسااب التحساان بااين القياسااين القبلااي والبعاادى فااي محاااور اسااتبيان ( 2٥يوضااح جاادول )و 

مااا بااين   والتااى انحصاارت, لالختبااار المعرفااىوالمجمااوع الكلااي االختبااار المعرفااى للساالوك الصااحي 
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 ويفسر الباحث  لك التحسن إلى:
 تنمية المفاهيم االيجابية نحو الصحة الشخصية  -
 العادات الصحية السليمةأتباع  -
 االهتمام بالنظافة الشخصية -
 تنمية المفاهيم االيجابية نحو االهتمام بالنوم السليم من حيث التنظيم وعدد الساعات .  -
 تنمية المفاهيم االيجابية نحو الصحة البدنية والنفسية والعقلية واالجتماعية . -

( ، 88م()٢٣2٣) عبالالد الباسالال صالالالح دمحم واتفقاات نتااائج هاا ا البحااث مااع نتااائج كااال ماان 
( ، ، علااى أن أساالوب 2٢م()٢٣٣3) أميالالرة محمالالود خطالالاب( ، 2٢م()٢٣٣٢) هشالالاأ أحمالالد فالالؤاد

الوسااائط الفائقااة أو الهايبرميااديا يعماال علااى التفاعاال النشااط بااين المااتعلم والبرنااامج يسااتطيع المااتعلم 
ك تراعاااى الفاااروق الفرديااااة التوافاااق ماااع ماااادة البرناااامج تبعاااا لسااارعته ال اتيااااة وقدراتاااه الخاصاااة وبااا ل

 للمتعلمين .
أن أسالوب الوساائط الفائقاة فاى برناامج التأهيال الصاحي عملات علاى تحفياز  الباحثويرى 

الغااواص وأماادادة بالمعلومااات الصااحية والشخصااية السااليمة واتباااع اللعااادات الصااحية السااليمة قباال 
تاه علاى التغ ياة الراجعاة إضاافة واثناء وبعد عملية الغوص وأدى البرنامج التأهيلي إلاى تحساين قدر 

إلااى تحسااين المعلومااات ومفاااهيم الصااحة الشخصااية أدت إلااى تحسااين الساالوك الصااحى الشخصااى 
 لديه .

ويرجاااع الباحاااث ان التحسااان فاااى السااالوك الصاااحى الشخصاااى يرجاااع الاااى تاااأثير البراناااامج 
 . التأهيلى الصحى باستخدام الوسائط الفائقة عليه

     Conclusion and Recommendationاالستنتاجات والتوصيات
    Conclusion االستنتاجات

 فااي ضاااوء أهاااداف البحاااث وفروضاااه وفاااى حااادود طبيعاااة العيناااة واسااتنادا علاااى المعالجاااات      

 :اإلحصائية للنتائج وتفسيرها توصل الباحث إلى االستنتاجات التالية
الفائقاة علاى العيناة قياد البحاث  التأثير االيجابي لبرنامج التأهيال الصاحي باساتخدام الوساائط -

والمعااارف والمعلومااات واالتجاهااات الصااحية  الصااحى أدى إلااى حاادوث تحساان فااى الساالوك
 وتمثل  لك فى اآلتي :

 السلوك الصحى القوامى
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توجود فروق دالة إحصائيا بين القياس القبلي والبعدى للمجموعة التجريبية لصاالح القيااس 
( عناد 111.-غات قيماة ت المحساوبة للسالوك الصاحى القاوامى )البعدى للعيناة قياد البحاث حياث بل

(، ويعااازى الباحاااث هااا ا التحسااان فاااى السااالوك الصاااحى القاااوامى والمعاااارف ٣.٣٥مساااتوى معنوياااة )
والمعلومااات المتعلقااة بالصااحة القواميااة الااى البرنااامج التااأهيلى باسااتخدام الوسااائط الفائقااة للعينااة قيااد 

 البحث. 
 لسلوك الصحى الغذائىا

توجود فروق دالة إحصائيا بين القياس القبلي والبعدى للمجموعة التجريبية لصاالح القيااس 
( عناد 114.-البعدى للعيناة قياد البحاث حياث بلغات قيماة ت المحساوبة للسالوك الصاحى الغا ائى )

( ، ويعااازى الباحاااث هااا ا التحساان فاااى السااالوك الصاااحى الغااا ائى والمعاااارف ٣.٣٥مسااتوى معنوياااة )
متعلقااة بالصااحة الغ ائيااة الااى البرنااامج التااأهيلى باسااتخدام الوسااائط الفائقااة للعينااة قيااد والمعلومااات ال

 البحث.
 السلوك الصحى الوقائى

توجود فروق دالة إحصائيا بين القياس القبلي والبعادى للمجموعاة التجريبياة لصاالح القيااس البعادى 
( عناد مساتوى 211.-قاائى )للعينة قياد البحاث حياث بلغات قيماة ت المحساوبة للسالوك الصاحى الو 

( ، ويعزى الباحث ه ا التحسن فى السلوك الصاحى الوقاائى والمعاارف والمعلوماات ٣.٣٥معنوية )
 لوسائط الفائقة للعينة قيد البحثالمتعلقة بالصحة الوقائية الى البرنامج التأهيلى باستخدام ا

 السلوك الصحى الرياضى
لي والبعادى للمجموعاة التجريبياة لصاالح القيااس البعادى توجود فروق دالة إحصائيا بين القياس القب

( عناد مساتوى 212.-للعينة قيد البحث حيث بلغت قيمة ت المحسوبة للسلوك الصاحى الرياضاى )
( ، ويعاااااازى الباحااااااث هاااااا ا التحساااااان فااااااى الساااااالوك الصااااااحى الرياضااااااى والمعااااااارف ٣.٣٥معنويااااااة )

أهيلى باساتخدام الوساائط الفائقاة للعيناة قياد والمعلومات المتعلقة بالصحة الرياضية الى البرناامج التا
 البحث.

 السلوك الصحى الشخصى
توجود فروق دالة إحصائيا بين القياس القبلي والبعادى للمجموعاة التجريبياة لصاالح القيااس البعادى 

( عند مستوى .11.-)الشخصى للعينة قيد البحث حيث بلغت قيمة ت المحسوبة للسلوك الصحى 
عااااازى الباحاااااث هااااا ا التحسااااان فاااااى السااااالوك الصاااااحى الشخصاااااى والمعاااااارف ( ، وي٣.٣٥معنوياااااة )
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والمعلومات المتعلقة بالصحة الشخصية الى البرنامج التأهيلى باستخدام الوسائط الفائقاة للعيناة قياد 
 البحث.

 السلوك الصحى البيئى
توجود فروق دالة إحصائيا بين القياس القبلي والبعادى للمجموعاة التجريبياة لصاالح القيااس البعادى 

( عناااد مساااتوى 011-)البيئااى للعينااة قياااد البحاااث حيااث بلغااات قيماااة ت المحسااوبة للسااالوك الصاااحى 
( ، ويعازى الباحاث ها ا التحسان فاى السالوك الصاحى البيئاى والمعاارف والمعلوماات ٣.٣٥معنوية )

 لقة بالصحة البيئية الى البرنامج التأهيلى باستخدام الوسائط الفائقة للعينة قيد البحث.المتع
 Recommendations    التوصيات
فى ضاوء هادف البحاث وفروضاه وفاى حادود طبيعاة العيناة واعتماادا علاى البياناات والنتاائج        

 بالتوصيات التالية :  الباحث التى تم التوصل إليها ومن خالل مناقشتها وتفسيرها يوصى
 االهتمام بالرعاية الصحية للغواصين -

االهتماام بالتغ يااة السااليمة والصاحة الشخصااية للغواصااين وتعااديل الظاروف البيئيااة الصااحية للوقايااة  -
 من المشكالت واالخطار التى تواجههم.

الغواصاين ، ضرورة نشر الوعي الصحى بين الغواصين عن طريق حمالت مقنناة تساتهدف جمياع  -
 على أن يراعى فى  لك االهتمام بالتغ ية ونوع المالبس واألح ية والحالة النفسية والمنزلية لهم .

  :قالائمالة الالمراجالع
  :المراجع العربية

 م.2٢٢8، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ٢فسيولوجيا اللياقة البدنية ، ط ابو العال احمد عبد الفتاح : -1
 م٢٣٣٢مستحدثات تكنولوجيا التعليم فى التربية الرياضية ، مكتبة شجر الدر ،  المنصورة ، أبو النجا احمد عز الدين :  -5
المرونة ومورفولوجية الطرف السفلى وعالقتها باإلصابات لدى ناشئ كرة القدم ، رسالة ماجستير  أحمد جالل فهمي بدير : -3

 م.٢٣25بنين جامعة بنها غير منشورة ، كلية التربية الرياضية لل
 م.٢٣٣4تربية القوام ، م كرات منشورة ، كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة  أحمد سليمان إبراهيأ : -4
النظرية والتطبيق ، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة ،  -مهارات التدريس لمعلمي  وى االحتياجات الخاصة أحمد عفت قرشأ: -2

 م.٢٣٣5
السلوك الصحي وعالقته باتجاهات تالمي  المرحلة اإلعدادية نحو ممارسة النشاط الرياضي ، رسالة  : أحمد دمحم عبد السالأ -6

 م .2٢٢٥ماجستير غير منشورة ، كلية التربية الرياضية ، ا جامعة أسيوط ، 
م  ٢٣٣٢للنشر ،  التوجيه واإلرشاد النفسي فى المجال الرياضي ، الطبعة األولى ، مركز الكتاب إخالص دمحم عبد الحفيظ : -7

. 
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صابات المالعب ، ط أسامة رياض : -8  م. ٢٣٣٢، دار الفكر العربي ، القاهرة  ٢الطب الرياضي وا 
 م. ٢٣٣4القوام والعناية بأجسامنا ، دار الفجر للنشر والتوزيع ، القاهرة ،  إقبال رسمي دمحم : -9

  :ثانيا : المراجع األجنبية
12- Allgower, A., Warde, J.: Steptoe A Depressive Symptoms,. social support, and 

personal health behaviors in young men and women, Health Psychology 488.. 

11- Angela M Evans: The pediatric flat foot and general anthropometry in .28 Australian 

school children aged . – .8 year , journal of foot and Ankle Research 48... 

15- Ashton Acton PHD : Hearing Loss: New Insights for the Healthcare . Atlanta 

Georgia USA 48... 

13- Boltyenkov, Artem : A Healthcare Economic Policy for Hearing 

Impairment.Leipzig,Germany,48.2 

14- Cannon,W.D.,: Problems of the Menisci and Their Treatment in Larson, 

R.L.,Grana,W.A., The Knee from, Funcation, Pathology and Treatment, Philadelphia, 

W.D. Saunders,.11.. 

12- Claudine ,s: Adapted Physical Education and Recreation ,A Multidisciplinary 

Approach ; Texas woman's university W.M.C. Brown Publishers , Lowa .110. 
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 ملخص البحث باللغة العربية
 والقليوبية الشرقية بمحافظتي الرياضية المدارس تقويم

 مصطفي احمد محمود مصطفيالباحث/                                     
 

 حثمددد ه  حث اإددد  حسدددت ا   حثقلي ب ددد  حثشددد      مإددداي ت  حث ياضددد   حثمددداح   تقددد   هدددال حث إددد   ثددد  ي
جدد حتح  ثطب عدد  ثمالئمتدد    دد ح   مسددإ حث حألسددل   مت عددا   حث صدد    حثعدداملي  هيئدد  حث إدد  مجتمدد   شددم . حث إدد   ح 
  ياضدد   مداح  ( 3:) ثد  مقسدمي   ياضد   مداح  ( 4)  عدااه   حثقلي ب د  حثشد      مإداي ت  حث ياضد    اثمداح  
 .                                    ب دددددد حثقلي  مإاي دددددد  ب ددددددي   حإددددددا  ما سدددددد ( 1)،(ب ددددددا   حإددددددا  ما سدددددد  – ب ددددددي  ما سددددددتي ) حثشدددددد      مإاي دددددد 

 : يل  ما حثت ص ا   كا  :
   م اط دددد  حأل ا دددد  حث ياضدددد    كدددد  مإاي دددد  بهددددا مدددداح    ياضدددد   يدددد  تدددد يي  اعدددد  مدددداا

م اسدددد  مدددد  حأ تدددد حه  أل ث  دددد  هددددة  حأل ا دددد  يدددد  حأسددددت اا  مدددد  حثطددددال  حثم هدددد بي  يدددد  
 حألثعا  حثم تل  .

 ي  مدددددد ح ا  ضدددددداي   عدددددد  ط يدددددد  تددددددألجي  حثمالعدددددد  حسددددددتعال  مالعدددددد  حثما سدددددد  يدددددد  تدددددد ي
 ثلمما سي  م  حثمجتم  حثمإ ط  اثما س .

 . ت يي  أماك  ثلمبي  ثلطال  حثمق مي   ألماك   عيا 
  تددددددد يي   سددددددديل  ح تقدددددددا  أمددددددداك  حثتدددددددا ي  حث عيدددددددا  عددددددد  حثما سددددددد   حثتددددددد  تسدددددددب   جهددددددداا

 حثطال .
 ثما سددددد    مددددددا يت اسددددد  مدددددد  زيددددداا  حثإددددد حيز  حثمكايددددددي  ثلطدددددال  حثمتميددددددزي   حثعددددداملي   ا

 حثجها حثمبة  .
   ضددددددد      ثعدددددددات حثمددددددد ه  حلثزحمددددددد  حلضددددددداي  أل ددددددد   شدددددددك  عبئدددددددا كبيددددددد ح علددددددد  حثطدددددددال

  حأكت ات  اثم اه  حث ياض   حثمت صص .
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 ملخص البحث باللغة العربية
 والقليوبية الشرقية بمحافظتي الرياضية المدارس تقويم

 مصطفي احمد محمود مصطفيالباحث/                                     
 

 المقدمة ومشكلة البحث:
حثكثيدد  مدد  ا   حثعدداث  علدد   عدداحا بدد حم  أكتشددال حثم حهدد  حث ياضدد   يدد  حثمدداح  ،  تإدد      

 م  ث  حثعم  عل  اعمها   عايتها مد   دال  مدا بي    بد حت ة   صدل   اثشدأل  حث ياضد ، إيد  
يها م ددة   دد  م كدد   ةح مددا كا دد  حثما سدد  تشددك  حثبيئدد  حث صدد   أ  حثم ه دد  حث ياضدد    مكدد  حكتشددا

ل مائهدددا أإتضددددا  هددددة  حثم ه ددد   اعت ا هددددا سددددتمث  حأل ا دددد   حثم ت  دددا  حث ط  دددد  يدددد  حثم اسدددد ا  
 .حث ياض   حثت ايس  

حثمسدددتقب  أكتشدددال حثم حهددد  حث ياضددد    صدددقلها   تعتبددد  حثمددداح   حث ياضددد   يددد  حثعددداث  هددد 
  م هدددا علددد  حثصدددعيا حثمإلددد  حثدددة  تمثلددد  حأل ا ددد   حثصدددعيا حثدددا ث  حثدددة  تمثلددد   ت ميتهدددا ثالسدددت اا

 حثم ت  ا ،  ه اك تجا   ا ث   كثي   ي  هةح حثمجا   ةك  م ها عل  سبي  حثمثا  أ حثإص :
إي   ام  أ ا   كب ى مث  ما شست  ي  ايتا  تشلس   ث   ب    غي ها  عم  ثجا   تجربة انجلترا:

ا  بي  ماح   حثتعل   حألساس   إثدد ا ع  حثتالمية حثةي    ه    ت   ددد ا  ياضيددد ا، مت صص  ثال تق
مهمتها حستقطا  حثم حه  حث ياض  ، م   ال ) ماح    ياضد  (  اصد  ثلد ،ت ،   دا أثمد  ةثدك 
ع   هد   حثعايدا مد  حثم حهد  حث ياضد   حثتد  يت  د  أ   كد   ثهدا مسدتقب  كبيد ، ثد   يد  مجدا  

 (11يقط، ب  ي  حألثعا  حأل  ى حث  ا   م ها  حثجماع  .) ك   حثقا 
ي   طا  ب  ت ك أ  حثتعا   حثمثم  بدي   زح   حثشد ا   حث ياضد    زح   حثت ب د   التجربة المصرية:

حثمصددد ي  ،  ح طال دددا مددد  حلسدددت حتيج   حثعامددد  ثل هددد ر  اث ياضددد  يددد  جمه  يددد  مصددد   حثتعلددد   
حث ياضددد  ممدددثال يددد  حلاح   حثم كزيددد  ثبددد حم  حثت م ددد  حث ياضددد     زح   حثع ب ددد   امددد   زح   حثشددد ا    

حثت ب دد   حثتعلدد   بتب دد  حثعايددا مدد  حثمشدد  عا  حثكبدد ى حثتدد  تهددال  ثدد  حأ تقددات  مسددت   حث ياضدد  
 ص اع  حث ط  حث ياض    تعا )حثماح   حث ياض  ( حإا هة  حثمش  عا   ه  حث ك   حثتد  بداأتها 

 ( بإ شات ماح    ياضد   مت صصد  يدا   ييهدا مد ه   ياضد  1891ثتعل   س   ) زح   حثت ب    ح
بجا ددد  حثمددد ه  حثتعل مددد  بهدددال صددد اغ  اث ددد  يعاثددد  أكتشدددال حثم حهددد  حث ياضددد  ،   صددد  عددداا 

( مإاي دد  مقسددمي  11( ما سدد   ياضدد   مدد زعي  علدد  )89حثمدداح   حث ياضدد   يدد  مصدد   ثدد  )
( األ طاث   طاث  ،  ت  ح ت دا  9جماث  عاا طال  )( ماح   ب ا  بإ11( ما س  ب ي ،)19)
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حثعا  حثق    –حثطائ    –حثيا  –حثسل   –حألثعا  حثم  ة  إاث ا  اثماح   حث ياض    ه :)ك   حثقا  
  (1: 9حثه ك (.) –حثمالكم   –حثمصا ع   –حثجم از  –
صصدد  كاثمدداح     ثكدد  هدد  حث صدد    ثدد  حثم ه دد   حكتشددايها   ضددعها يدد  م سسدد   ياضدد   مت  

 ؟حث ياض   ه  حألسا  ثص اع  حث ط  حث ياض  ثلمست  ا  حثعاثم    حأ ث مب   
يدد  حثإق قدد  أ  حثمدداح   حث ياضدد   تإتددا   ثدد  مزيددا مدد  حثا حسدد   حثتطدد ي  حثمسددتم  يدد  حثم دداه  

حشدت حك حثا حس    حثبد حم  حثت صصد    حسدت اح  حثتك  ث ج دا حثإايثد  يد  تق دي  حثج عدا  حثتا يب د    
 م سسا  أ     اص  ثالستثما  ي  هةح حثمجا  حثإي   أأ  ه  ص اع  حأل طا  حث ياضيي .

 :تط ي  حثماح   حث ياض    مإاي ت  حثش      حثقلي ب  هدف البحث -
 فروض البحث: -
   ا  حثا حس  حثإاث   اثماح   حث ياض    مإاي ت  حثش      حثقلي ب   م اس  ثتإقي  حألهاحل. -1
 لمكا ا  حثإاث   حثمت ي    اثماح   حث ياض    مإاي ت  حثش      حثقلي ب   كاي  . ح -8
 ت جا مع  ا  ت حج  حثماح   حث ياض    مإاي ت  حثش      حثقلي ب   -3

 تعريفات البحث:
 التقويم:

 صاح  أإكا  علد  حثبد حم   حثم داه   طد س  أسداثي  حثتعلد    حثتدا ي   حلمكا دا   كد  ه  
 (88:  4.)عل  بتعل    تا ي  حثمها ح  حثإ ك    ي ث  ييهاما يت

 المدرسة الرياضية:
هددد  حثما سددد  حثتددد  تضددد     ددد  مددد  حثم هددد بي  يدددت  تددد يي  حث عا ددد  حثكاملددد  ثهددد  يددد  كايددد         

حثمجدداأ  بهددال ت م دد  مدد هبته   حأ تقددات بهددا ثل صدد    ثدد  حثمسددت  ا  حث ياضدد   حثعل ددا،  ت ضدد  
 م  حثم اه  تإ   ش حل  زح   حثت ب    حثتعل  . )تع يف  ج حئ (ث  ا   ا  بها 
 إجراءات البحث :
 منهج البحث : 

ج حتح   حست ا  حث اإ  حثم ه  حث ص   مت عا  حألسل   حثمسإ     ح  ثمالئمت  ثطب ع   ح 
 .حث إ 

  مجتمع البحث: 
( 4     حثقلي ب    عااه  ) شم  مجتم  حث إ  هيئ  حثعاملي   اثماح   حث ياض    مإاي ت  حثش   

ما سدد   –( مدداح    ياضدد    مإاي دد  حثشدد    ) ما سددتي  ب ددي  3مدداح    ياضدد   مقسددمي   ثدد :)
 ( ما س   حإا  ب ي   مإاي   حثقلي ب   .                                  1 حإا  ب ا (،)
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  عينة البحث: 
 ث  ثال  عي ا : ت  ح ت ا  عي   حث إ   اثط يق  حثعما   ت  تقس مه   

 -مشد يي   – كالت  –حثعي   حأل ث : مسئ ث  حلاح   حثما س    تشم :)ماي   حثماح   حث ياض   
مددددا بي  حألثعددددا  حثم  ة ،حثعي دددد   –أ صددددائ  حجتماع (،حثعي دددد  حثثا   :ما سدددد  حثت ب دددد  حث ياضدددد   

( 31 ا عي د  أساسد   ،)( ي91( ي ا مقسمي   ث )111حثثاثث :م جهي  حثت ب   حث ياض  ، عااه  ) 
 ي ا عي   حستطالع   كاثتاث  :

 (1جدول )
 توصيف عينة البحث   

 أفراد العينة 1
 الشرقية

 القليوبية
 العينة االستطالعية العينة األساسية

 اإلجمالي
 % العدد % العدد بنات بنين

 3 %9.0 1 %3.3 4 1 1 3 مدير 1
 8 %2.2 3 %4.34 3 2 2 4 وكيل 2
 11 %3.2 2 %4.34 3 3 3 3 ن تربية رياضيةمدرسي 3
 22 %13.0 12 %43.3 39 0 23 32 مدربين 4
 8 %2.2 3 %4.34 3 2 2 4 مشرفين 3
 19 %2.2 3 %2.98 7 2 2 2 موجهين 2
 7 %2.2 3 %3.3 4 1 2 4 أخصائي اجتماعي 7

 113 39.4 33 20.2 89 29 37 38 اإلجمالي

 أدوات ووسائل جمع البيانات : 
 قام الباحث بتصميم استمارة استبيانمث  أا ح  حث إ  ي ما يل :تت

 أ أ: ثتقي   حث ض  حث حه   اثماح   حث ياض    مإاي ت  حثش      حثقلي ب   
 ثا  ا: ثتق    حثماح   حث ياض    مإاي ت  حثش      حثقلي ب   .) عاحا حث اإ (

 خطوات بناء االستبيان:
 سا  حثع ب    حألج ب   ت ص  حث اإ   ث  ثال  مإا    ئ س  :م   ال  حثمسح حثم جع  ثلا ح

 حثمإ   حأل  :   ا  حثا حس   اثماح   حث ياض  
 حثمإ   حثثا  : حلمكا ا  حثمت ي    اثماح   حث ياض  

 .حثمإ   حثثاث : حثمع  ا  حثت  ت حج  حثماح   حث ياض  
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 (2جدول )
 19ة المحاور المقترحة لالستبيان        ن= رأى السادة الخبراء في مدى مناسب        

 النسبة المئوية  غير موافق تكرار الموافقة  المحاور م  
 %199 - 19 نظام الدراسة للمدارس الرياضية 1
 %199 - 19 اإلمكانات المتوفرة بالمدارس الرياضية 2
 %199 - 19 المعوقات التي تواجه المدارس الرياضية 3

 (3جدول )
 19محاور االستبيان والعبارات في صورته المبدئية            ن=                            

 عدد العبارات المحاور م
 20 نظام الدراسة بالمدارس الرياضية 1
 43 اإلمكانات المتوفرة بالمدارس الرياضية 2
 13 المعوقات التي تواجه المدارس الرياضية 3

 80 اإلجمالي
 (4جدول )

  19ارات االستبيان المبدئية وعدد العبارات المحذوفة وأرقامها وفقا لرأي الخبراء    ن=عدد عب

 المحاور م
 عدد العبارات

 أرقام العبارات المحذوفة
 النهائية المحذوفة المبدئية

، 22، 29، 17، 12، 13،  12، 3 29 0 20 نظام الدراسة للمدارس الرياضية 1
23 ،20 

 28 17 43 رة بالمدارس الرياضيةاإلمكانات المتوف 2
32 ،32 ،38 ،30 ،49 ،41  ،33 ،
37 ،38 ،29 ،21 ،22 ،23 ،24 ،

27 ،71 ،72 
 87، 82، 83، 89، 77، 72 0 2 13 المعوقات التي تواجه المدارس الرياضية 3

  37 32 80 اإلجمالي
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 قية والقليوبية:تقويم المدارس الرياضية بمحافظتي الشر  المعامالت العلمية الستبيان
ا اثها  ث  ب  ام  )         (، إيد  تد  حثتإقد   spss 19ت  تم ي  حأستب ا   ت ميز حثمتعي ح   ح 

م  صاس حثمق ا   است اح  حأتساس حثاح ل  ثمإا   حأستب ا   ع ا حت   اثتطبي  عل  عي د  مد  
 ا   ال  حث ت   م  ي  ( ي  31حثمجتم  حألصل  ثل إ    ا   عي   حث إ  حألساس       حمها )

 8118/  7/ 11 ث  ي   حث م   حثم حي    8118/  7/ 3حأل بعات حثم حي  
 (3جدول)

 33معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور األول            ن=                  
 نظام الدراسة للمدارس الرياضية  

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط العبارة رقم معامل االرتباط رقم العبارة
1 9.072* 2 9.330 11 9.830* 12 9.072* 
2 9.729* 7 9.222* 12 9.723* 17 9.888* 
3 9.747* 8 9.832* 13 9.841* 18 9.813* 
4 9.247* 0 9.327* 14 9.723* 10 9.730* 
3 9.234 19 9.337* 13 9.228* 29 9.072* 

 9.340( = 9.93قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية)
 (2تابع جدول )

 33معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الثاني           ن=                  
 اإلمكانات المتوفرة  بالمدارس الرياضية  

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

21 9.337* 28 9.328* 33 9.327 42 9.287 
22 9.383* 20 9.224* 32 9.713* 43 9.312 
23 9.297* 39 9.737* 37 9.380* 44 9.333* 
24 9.729* 31 9.340* 38 9.772* 43 9.804* 
23 9.240* 32 9.387* 30 9.313* 42 9.210* 
22 9.277* 33 9.347* 49 9.072* 47 9.222* 
27 9.343 34 9.414* 41 9.492* 48 9.473* 

 9.340( = 9.93قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية)
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 (  7جدول )
 معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الثالث 

 33ن=        
 اجه المدارس الرياضيةالمعوقات التي تو  
 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة
40 9.433* 32 9.337 33 9.300* 
39 9.323* 33 9.480* 32 9.472* 
31 9.301* 34 9.728* 37 9.387* 

 9.340( = 9.93قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية)
( 7( ع ا    عا حست عاا )11( أ   جماث  عاا ع ا ح  حأستب ا  بلغ )7-1جاح   )  يتضح م  حث

 .ع ا ح  ثعا  ح ت اطها  اثمجم ع حثكل  ثمإا  ها
 (  8جدول )

 معامالت االرتباط بين درجة كل محور والدرجة الكلية لالستبيان 
 33ن= 

 معامل االرتباط المحاور م
 *9.830 ) المحور األول(              نظام الدراسة للمدارس الرياضية  1
 *9.783 اإلمكانات المتوفرة بالمدارس الرياضية         ) المحور الثاني( 2
 *9.882 المعوقات التي تواجه المدارس الرياضية       ) المحور الثالث( 3

 9.340( = 9.93قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية)
عاااادة ثباااات اساااتبيان تقاااويم المااادارس  الرياضاااية بمحاااافظتي الشااارقية والقليوبياااة:)التطبيق وا 

 التطبيق(.
 (0جدول )

عادة التطبيق               ن =                            33معامل ثبات المقياس باستخدام التطبيق وا 

 التطبيق األول التطبيق الثاني قيمة) ر(
 م المحاور

 -س ع -س ع

 1 نظام الدراسة للمدارس الرياضية 34.20 2.77 34.22 2.83 *9.028
 2 اإلمكانات المتوفرة بالمدارس الرياضية 83.11 3.79 83.34 3.30 *9.889
 3 المعوقات التي تواجه المدارس الرياضية 22.80 1.18 22.90 1.13 *9.073

 9.340( = 9.93قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية)
 الدراسة األساسية: 
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  تدد حي  كايدد  حثشدد  ر حلاح يدد   حثعلم دد  تدد  تطبيدد  حأسددتب ا  علدد  عي دد    حمهددا  عددا حثتألكددا مدد
 –مددددا بي   –ما سدددد  حثت ب دددد  حث ياضدددد    - كددددالت  –( يدددد ا مدددد  مدددداي   حثمدددداح   حث ياضدددد   91)

أ صائ  حجتماع ،   ا  ا  حث اإد  بتطبيد  حثا حسد  حألساسد    دال  حث تد     –م جهي   –مش يي  
   ةثدك  يقدا  8118/  9/ 11   ث  ي   حث م   حثم حي   8118/  9/ 1 حي  م  ي   حأث ي  حثم

 ثلق حعا   ا  حع  حث اإ :
 * تطبي  حأستب ا  عل  عي   حثا حس  حألساس   .

 * حثتألكيا عل  أي حا حثعي    ألهم   حستجابته 
 * ض     حلجا   عل  جم   حثع ا ح 

 ا .* عا  ح ت ا  أكث  م   جا   ثلع ا   حث حإ
 * تصإ ح حأستب ا    صا  جا ث  حثا جا  حث ا   ح عاحاها ثلمعاثج  حلإصائ  .   

 المعالجات اإلحصائية: 
  Excelتد  حسدت اح  حثمعاثجدا  حلإصدائ   حثم اسد   ثطب عد  حث إد   ةثدك  اسدت اح  ب  دام  

لجد حت  (Statistical Package Social Science- SPSS19)لا دا  حثب ا دا   ب  دام  
 حثعمل ا  حلإصائ   ثل إ    حست ا  حث اإ  ما يل : 

                   .   حث س   حثمئ 
  .معام  حأ ت ار 
  معام  أث ا ك    اخ 
 .   ث ا  حثتجزئ  حث ص  
  . حثمت سط حثإساب 
  .  حأ إ حل حثمع ا 
  .  حألهم   حث سب 
   تإلي  حثت اي 
     ح ت ا  ح   ي س معL.S.D  

 نتائج :عرض ال
 ع ر  تائ  حثمإ   حأل   :

   .  ا  حثا حس   اثماح   حث ياض     مإاي ت  حثش      حثقلي ب   م اس  ثتإقي  حألهاحل
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 (19جدول )
التكرارات والنسب المئوية واألهمية النسبية إلجابات عينة البحث على المحور             

 89ن=       األول
األهمية  ال إلى حد ما عمن العبارة  م

 % ك % ك % ك النسبية

1 
 الخطة:  –أ 

 72.39 22.3 18 37.3 39 49 32 توضع خطة الدراسة من قبل اللجنة المختصة بوزارة التربية والتعليم

 73.83 17.3 14 37.3 39 43 32 خطة الدراسة تشمل نظام اليوم الدراسي الكامل  8
 73.73 23 29 28.73 23 42.23 37 فترة التدريبية )حصتين متتاليتين(خطة الدراسة تشمل نظام ال 3
 22.27 31.23 23 37.3 39 31.23 23 نظام الفترة التدريبية مناسب لتنفيذ خطة الدراسة 4
 27.39 23 29 47.3 38 27.3 22 ( ق كافية لتنفيذ الخطة 09المدة الزمنية للفترة التدريبية ) 1

6 
 المنهج :  –ب 

المنهج من قبل مستشار المادة والجهات المختصة بالمدارس يوضع 
 الرياضية

43 33.73 22 27.3 13 18.73 78.33 

7 
يحتوي المنهج علي الدراسة النظرية والدراسة العملية للشعب 

 83.42 12.3 19 18.73 13 28.73 33 الرياضية 

 88.33 19 8 13 12 73 29 يطبق منهج إضافي خاص بمدارس التعليم العام 9
 38.73 41.23 33 41.23 33 17.3 14 محتوي المنهج التدريبي مناسب لقدرات وميول الطالب بالمدرسة 8
 24.38 23 29 32.23 43 18.73 13 محتوي المنهج النظري والعملي مناسب الكتشاف المواهب الرياضية 11

11 
 برامج التدريب : –ج 

 72.27 11.23 0 47.3 38 41.23 33 ريقة علمية حديثةبرامج التدريب الرياضي المستخدمة موضوعة بط

 27.98 23 29 48.73 30 22.23 21 محتوي برامج التدريب تتناسب مع قدرات واستعدادات الطالب  18
 71.27 23 29 33 28 49 32 ( ق09برامج التدريب تتناسب مع الزمن المخصص للفترة التدريبية ) 13

14 
 المتابعة والتقويم : –د 
 89.42 12.3 19 33.73 27 33.73 43 جد متابعة دورية للمدارس الرياضية من وزارة التربية والتعليم تو 

 24.17 23 29 37.3 42 17.3 14 تستخدم االختبارات ووسائل القياس في تقويم الطالب بصفة دورية 11

16 
مدربين( علي أساس  –يتم اختيار العاملين بالمدرسة )مدرسين 

 82.39 17.3 14 17.3 14 23 32 ية والخبرة التدريبيةالكفاءة العلم

 31.27 29 48 23 29 13 12 يشترك كال من العاملين والطالب في تقويم األنشطة المستخدمة 17
 20.38 31.23 23 28.73 23 49 32 توجد لجنة لإلشراف والمتابعة من قبل كليات التربية الرياضية 19

 %( 99.33% ، 11.67حث سب   ت ح إ  بي  )( أ  حألهم   11يتضح م  جا   )
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 عرض نتائج المحور الثاني:
 اإلمكانات المتوفرة بالمدارس الرياضية بمحافظتي الشرقية والقليوبية كافية

 (11جدول)
 89ن=         التكرارات والنسب المئوية واألهمية النسبية إلجابات عينة البحث على المحور الثاني

 ال د ماإلى ح نعم العبارة م
 األهمية النسبية

 % ك % ك % ك

10 
 اإلمكانات المادية: –أ 

يتوافر بالمدرسة مالعب مناسبة للتدريب علي 
 األلعاب المنفذة

49 39 39 37.3 19 12.3 70.17 

يتوافر بالمدرسة صالة مغطاة مناسبة ألعداد  29
 الطالب 

13 18.73 29 23 43 32.23 34.17 

21 
ية للتدريب علي األلعاب يتوافر مالعب خارج

 29.42 38.73 31 41.23 33 29 12 التي ليس لها مالعب بالمدرسة

تتناسب المالعب مع كثافة الطالب داخل  22
 28.73 23 29 43.73 33 31.23 23 الفصل 

 74.17 23 29 27.3 22 47.3 38 يتوافر غرفة  مجهزة لعمل اإلسعافات األولية 23

ألدوات واألجهزة الخاصة يتوافر عدد كافي من ا 24
 73.99 23.73 10 27.3 22 48.73 30 باأللعاب المنفذة

يتوافر غرف خلع مالبس تتناسب مع أعداد  23
 الطالب

39 37.3 39 37.3 29 23 79.83 

22 
يتوافر دورات المياه المجهزة لالستحمام تتناسب 

 73.33 21.23 17 37.3 39 41.23 33 مع أعداد الطالب

27 
 مكانات البشرية:اإل –ب 

يتوافر عدد كاف من مدرسي التربية الرياضية 
 يتناسب مع عدد الطالب

27 33.73 32 49 21 22.23 20.17 

28 
يتوافر عدد كاف من مدربي األلعاب المنفذة 

 82.39 13.73 11 23 29 21.23 40 يتناسب مع عدد الطالب

يتوافر عدد كاف من المشرفين يتناسب مع عدد  20
 78.33 23 29 13 12 29 48 الطالب

39 
يتوافر عدد كاف من العاملين يتناسب مع حجم 

 73.33 21.23 17 37.3 39 41.23 33 األعمال المطلوبة

يتوافر طبيب بالمدرسة او زائرة صحية موجود  31
 بصفة مستمرة

33 22.23 12 29 11 13.73 84.17 

32 
يتوفر أخصائي عالج طبيعي متخصص ومؤهل 

 31.27 23 32 13 12 29 12 بالمدرسة 

 87.39 7.3 2 22.3 18 79 32 يتوافر أخصائي اجتماعي مؤهل بالمدرسة  33
 



   

 
   ة البدنية وعلوم الرياضةالتربي مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة  

 

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

 (11تابع )
 ال إلى حد ما نعم العبارة م

 األهمية النسبية
 % ك % ك % ك

34 
 إمكانات التمويل : –ج 

صرف وزارة الشباب والرياضة مخصصات مالية 
 مناسبة سنوية للمدرسة 

10 23.73 29 23 41 31.23 37.39 

صرف وزارة التربية والتعليم مخصصات مالية  33
 27.02 39 24 32.23 20 33.73 27 مناسبة سنوية للمدرسة

المصروفات الدراسية المحصلة من الطالب  32
 كافية للصرف علي األلعاب المنفذة

14 17.3 29 23 42 37.3 33.33 

 يتوافر ميزانية كافية للصرف علي جميع 37
 األنشطة الخاصة بالمدرسة

12 13 17 21.23 31 23.73 39.42 

38 
 إمكانات المعلومات : –د 

توجد قاعدة بيانات كافية عن جميع العاملين 
 والطالب بالمدرسة 

34 42.3 33 41.23 13 12.23 73.42 

توجد قاعدة بيانات كافية عن جميع األدوات  30
 رية واألجهزة والمالعب ومواعيد الصيانة الدو 

24 39 27 33.73 20 32.23 24.38 

49 
يتوافر سجالت خاصة بتقييم كل طالب وقياس 

 28.73 23 29 43.73 33 31.23 23 مدي تقدمه

41 
تتوافر الوسائل السمعية والبصرية في 

 33.42 33.73 43 22.23 21 29 12 محاضرات الطالب

توجد مكتبة رياضية كافية لالطالع علي قوانين  42
 المنفذة وتاريخها األلعاب

22 32.3 49 39 14 17.3 71.27 

 %(.97.11% ، 11.48( أ  حألهم   حث سب   ت ح إ  بي  )11يتضح م  جا   )
 عرض نتائج المحور الثالث:

   .توجد معوقات تواجه المدارس الرياضية بمحافظتي الشرقية والقليوبية
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 (12جدول)
 89ن=         والنسب المئوية واألهمية النسبية إلجابات عينة البحث على المحور الثالث التكرارات         

 ال إلى حد ما نعم العبارة م
 األهمية النسبية

 % ك % ك % ك
بعد سكن الطالب عن المدرسة يسبب عدم  43

 22.23 23 29 31.23 41 23.73 10 االنتظام في الدراسة

له يسبب عدم  عدم تشجيع أسرة الطالب 44
 االستمرار في الدراسة

22 32.3 22 32.3 28 33 23.83 

توزيع جهد الطالب بين المدرسة والتدريب  41
 20.38 39 24 31.23 23 38.73 31 والدروس الخصوصية

بعد المالعب الخارجية عن المدرسة يزيد  46
 73.33 21.23 17 37.3 39 41.23 33 العبء البدني للطالب 

 ال إلى حد ما نعم العبارة م
 األهمية النسبية

 % ك % ك % ك
 71.27 21.23 17 42.3 34 32.23 20 قلة الحافز المادي والمعنوي للطالب 47
تطبيق المنهج اإللزامي باإلضافة إلي  49

المناهج الرياضية والتدريب  الرياضي ال 
 يحقق أهداف المدرسة

33 43.73 23 31.23 29 23 72.02 

المادي للعاملين بالمدرسة ال يتناسب الحافز  48
 مع الجهد المبذول

33 28.73 13 18.73 19 12.3 83.42 

 09.42 3 4 18.73 13 72.23 21 مصادر تمويل المدرسة قليلة 11

 %( 81.48% ، 61.93( أ  حألهم   حث سب   ت ح إ  بي  )18يتضح م  جا   )
 حأست الصا   حثت ص ا :  .1
 حأست الصدا : 

 حأل  :حثمإ   
 . عا  مشا ك  كال م  حثعاملي   حثطال  ي  تق    حأل شط  حثمست ام 
  مإت   حثم ه  حثتا يب  غي  م اس  ثقا ح   مي   حثطال   اثما س. 

 عا  حثتألكيا  حلجماع عل :
 .  حست اح  حأ ت ا ح    سائ  حثق ا  ي  تق    حثطال   ص   ا  ي 
 كتشال حثم حه  حث ياض  . م اس   مإت   حثم ه  حث      حثعمل  أ 
  م اس   مإت   ب حم  حثتا ي  م   ا ح   حستعاحاح  حثطال. 
 (   س كاي   ثت  ية حث ط 81أ  حثما  حثزم    ثل ت   حثتا يب ). 
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  أ  ب حم  حثتا ي  حث ياض  حثمست ام  م ض ع   ط يق  علم   إايث. 
 :حثمإ   حثثا  

   ه   اثما س  .عا  ت حي  أ صائ  عال  طب ع  مت ص   م 
 . عا  ت حي  ميزح    كاي   ثلص ل عل  جم   حأل شط  حث اص   اثما س 
  حثمص  يا  حثا حس   حثمإصل  م  حثطال  غي  كاي   ثلص ل عل  حألثعا   حثم  ة. 
  اثما س  عا  ت حي  صاث  معطا . 
  عا  ت حي  حث سائ  حثسمع    حث ص ي. 
  ماث   م اس   س     ثلما س  عا  ص ل  زح   حثش ا   حث ياض  م صصا. 

 عا  حثتألكيا  حلجماع عل :
 .  ت حجا مكت    ياض 
  . ت اس  حثمالع  م  كثاي  حثطال  اح   حث ص 
  ت حي  سجال   اص  بتقي   حثطال. 
  ت حي  مالع   ا ج   ثلتا ي. 
   ت حي  عاا كال م  ما س  حثت ب   حث ياض. 

 حثمإ   حثثاث :
   عل  حثا حس .عا  تشج   أس   حثطاث 
 . مصاا  تم ي  حثما س   ليل 
   حثإايز حثماا  ثلعاملي   اثما س  أ يت اس  م  حثجها حثمبة. 
  تطبيددد  حثمددد ه  حلثزحمددد   الضددداي   ثددد  حثم ددداه  حث ياضددد    حثتدددا ي   حث ياضددد  أ  إقددد  أهددداحل

 .حثما س 
  عا حثمالع  حث ا ج   ع  حثما س . 
     حثتا ي   حثا    حث ص ص  ت زي  جها حثطاث  بي  حثما س. 

 عا  حثتألكيا  حلجماع عل  :
  عا سك  حثطاث  ع  حثما س . 
  . ل  حثإايز حثماا   حثمع    ثلطاث  

 حثت ص ا :                     .8
ي   حث اإد  مد   دال  حث تدائ  حثسدا ق  حثتد  ت صد   ثيهدا أ  ه داك ثدال  مشدكال   ئ سد          

 : مك  تل  صها ي  حألت   ه 
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 أ أ:حث  ا  حثا حس  حثإاث .
 ثا  ا:حلمكا ا  حثإاث    مصاا  تم ي  حثما س .
 ثاثثا:مع  ا   اص   اثطال   حثعاملي   اثما س .

   مك  حثتعل  عل  هة  حثمشكال  ع  ط ي :     
   عدددددددداا  حثصدددددددد اغ  ثلمدددددددد ه  حثمطبدددددددد   مددددددددا يت اسدددددددد  مدددددددد   ددددددددا ح   حسددددددددتعاحاح  حثطددددددددال 

 ا  اثما س . حلمكا ا  حثمت ي   يعل 
  . حستإاح  م اه  إايث  م  ماح   أ   ب   متط     متقام  ي  هةح حثمجا 
    ت عيددددد   زيددددداا  ا   أسددددداتة  كل دددددا  حثت ب ددددد  حث ياضددددد    كددددد  مإاي ددددد  متددددد ي  بهدددددا مددددداح

 ياضدددددد   يدددددد  حثتقيدددددد    حثمتا عدددددد  حثمسددددددتم   ثلمدددددد ه  حثمسددددددت ا   حثتإقدددددد  مدددددد  مددددددا  يعاثيتدددددد  يدددددد  
 ياض  . تإقي  أهاحل حثماح   حث  

   ت صددددد   ميزح  ددددد  سددددد     مددددد   زح   حثشددددد ا   حث ياضددددد  م اسددددد    كاي ددددد  ثلصددددد ل علددددد
 حألثعا  حثم  ة    ما يت اس  م  حثطم ه ي  حكتشال حثم حه  حث ياض  .

   م اط دددد  حأل ا دددد  حث ياضدددد    كدددد  مإاي دددد  بهددددا مدددداح    ياضدددد   يدددد  تدددد يي  اعدددد  مدددداا
سددددت اا  مدددد  حثطددددال  حثم هدددد بي  يدددد  حألثعددددا  م اسدددد  مدددد  حأ تدددد حه  أل ث  دددد  هددددة  حأل ا دددد  يدددد  حأ

 حثم تل  .
   حسددددددتعال  مالعدددددد  حثما سدددددد  يدددددد  تدددددد يي  مدددددد ح ا  ضدددددداي   عدددددد  ط يدددددد  تددددددألجي  حثمالعدددددد

 ثلمما سي  م  حثمجتم  حثمإ ط  اثما س .
 . ت يي  أماك  ثلمبي  ثلطال  حثمق مي   ألماك   عيا 
     حثتددددددد  تسدددددددب   جهددددددداا تددددددد يي   سددددددديل  ح تقدددددددا  أمددددددداك  حثتدددددددا ي  حث عيدددددددا  عددددددد  حثما سددددددد

 حثطال .
   زيددددداا  حثإددددد حيز  حثمكايددددددي  ثلطدددددال  حثمتميددددددزي   حثعددددداملي   اثما سددددد    مددددددا يت اسددددد  مدددددد

 حثجها حثمبة  .
   ضددددددد      ثعدددددددات حثمددددددد ه  حلثزحمددددددد  حلضددددددداي  أل ددددددد   شدددددددك  عبئدددددددا كبيددددددد ح علددددددد  حثطدددددددال

  حأكت ات  اثم اه  حث ياض   حثمت صص .
  قائمة المراجع:  

    حثم حج  حثع ب  :
:تق    ما س  حثم ه بي   ماي    ص  ي  ض ت أهاحل 
  .8111حثمجل  حثق م  ثل ياض   ، اكت  ح  ، جامع  ب ها ، 

إبراهيم احمد خليل أبو 
 زيد 

1-  



   

 
   ة البدنية وعلوم الرياضةالتربي مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة  

 

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

:تق    حلمكا ا  حث ياض    اثماح   حلعاحا    مإاي   
  .8117حثم  ي   ، ماجستي  ، 

إبراهيم شفيق إبراهيم 
 سليمان

8-  

ط ي  حثمجا  حث ياض  ، حثط ع  حأل ث  ، اح  حث يات  :حثت ط  
   .8113ثا  ا حثط اع ، حلسك ا ي ، 

إبراهيم محمود عبد 
المقصود ، حسن أحمد 

 الشافعي

3-  

حثجزت حأل    –حثق ا   حثتق    ي  حثت ب   حثبا     حث ياض   :
  .1881، اح  حث ك  حثع ب  ، 3ر –

-4 دمحم صبحي حسانين  

حثعاا حأل  ( ، ب ها ،  -حثعلم )سلسل  حث إ  حثعلم :حثت كي  
8113.  

-1 محمود يحيي سعد  

:ا حس  تإليل   ثإلمكا ا   اثماح   حث ياض    مإاي   
  .8116حثش    ، ماجستي  ، جامع  ب ها ، 

-6 مصطفي محمود احمد  

( ما  ، م كز حثكتا  1:  حتح  ي  حلاح   حث ياض   )
  .8111، حثقاه   ،  ثل ش ، حثط ع  حأل ث 

-7 نبيل خليل ندا   

تعاي   – 84/1/8111( بتا يخ 117:حثق ح  حث زح      )
حثالئإ  حثاح ل   ثلماح   حث ياض   حثتج يب  ، جمه  ي  

  .8111مص  حثع ب  ، 

وزارة التربيااااااااة والتعلاااااااايم 
 المصرية

9-  

 : المراجع األجنبية
 :La Recherche en Enseignment en 

Amerique du Nord , reserches en 
EPS  Bilan et perspectives , Mars , 
1008  

Francois Dufor -0 

:Recommendations for improving 
physical education from the 
perspective of classroom 
teachers,2997. 

Morgan &hansen -19 

 مواقع االنترنت:
&Model=428http://almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=-11 

http://almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=428&Model=M&SubModel=207&ID=2286&ShowAll=On
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&ShowAll=On2282&ID=297M&SubModel= 
 

http://almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=428&Model=M&SubModel=207&ID=2286&ShowAll=On
http://almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=428&Model=M&SubModel=207&ID=2286&ShowAll=On
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 ملخص البحث باللغة العربية
 لمشروعات واإلعداد التخطيط لمرحلة تحليلية دراسة

                                    والرياضة الشباب بوزارة االستثمارية الخطة
 1أ.د/ نبيل خليل ندا
  2أ.م.د/ أحمد نبيل الشيخ

  3دمحم حيى زكرياي

 
  اإلعددد ا  التخطدددي  م حلددد  فددد  المتبعددد  اإلجددد ا ا  حددد   تحليليددد    اسددد  إجددد ا  إلددد  البحددد  يهدد  

 حددد   تحليليددد    اسدد  إجددد ا  إلددد  البحدد  يهددد    ال   ضددد  الشدددب   بدد را   االسدددترم     الخطددد  لمشدد  ع  
  ال   ض  الشب   ب را   االسترم     الخط  لمش  ع    اإلع ا  التخطي  م حل  ف  المتبع  اإلج ا ا 

إختيدد   عي دد  البحدد  ب لط  مدد  العم يدد  برسددل   الحثدد  الشدد ما حيدد  بل دد  عي دد  البحدد  
( فدددد   يمرلدددد ر القدددد ا   المي  يدددد   اإل ا  دددد  العدددد ملير بدددد إل ا   الم  ر دددد  ل سددددترم  ا  27األس سددددي   

( ف   مر  اخا 03ال   ضي  ب را   الشب    ال   ض ،  م  تم اختي   عي   استط عي  بلغ ق امه   
القدد ا   المي  يدد   اإل ا  ددد  المدد تمير علددد  ت ويددي  مت بعدد   تمددد يم الخطدد  االسدددترم     لدد را   الشدددب   

  ال   ض  إلج ا  التج ب  االستط عي  عليهم به   حس   الث ق  الرب  .
 : يل  م  الت ثي        :  

     مخ طبدددد  األ  يدددد  ال   ضددددي  ب ددددا مح فضدددد  بهدددد  مدددد ا      ضددددي  فدددد  تدددد في   عددددم مدددد
م  سدددد  مددددح االقتدددد اه بر ل يدددد  سددددي  األ  يدددد  فدددد  االسددددتو    مددددر الطدددد   الم سدددد بير فدددد  

 األلع   المختلو .
 ي  مدددددد ا   إضدددددد في  عددددددر ط  دددددد  تددددددرجي  الم عدددددد  اسددددددت    م عدددددد  الم  سدددددد  فدددددد  تدددددد ف

 للمم  سير مر المجتمح المحي  ب لم  س .
 .  ت في  أم قر للمبي  للط   المميمير برم قر بعي 
    تددددددد في   سددددددديل  ا تمددددددد   المددددددد قر التددددددد     البعيددددددد   عدددددددر الم  سددددددد   التددددددد  تسدددددددب  إجهددددددد

 الط  .
  لم  سددددد   بمدددددد  يت  سددددد  مددددددح ر ددددد    الحددددد افر  الم  فددددددي  للطددددد   المتميددددددر ر  العددددد ملير ب

 الجه  المبي  .
                                                           

1
 األسبق، جامعة بنها.أستاذ اإلدارة الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية  
2
 أستاذ مساعد ورئيس اإلدارة المركزية لشئون مكتب وزير الشباب والرياضة. 
3
 أخصائي رياضي بوزارة الشباب والرياضة. 
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 لمشروعات واإلعداد التخطيط لمرحلة تحليلية دراسة
                                    والرياضة الشباب بوزارة االستثمارية الخطة

 1أ.د/ نبيل خليل ندا
  2أ.م.د/ أحمد نبيل الشيخ

  3دمحم حيى زكرياي

 
 مقدمة البحث: -

أثبح لمث  اآلر  ؤي  للمستمبا،  ال ؤي  س  الطم ه  ال غب   التث   المستمبل  الي  
  تم يم أجله ال  ل ،  س  ت ضح االتج  ،  ب  ً  عليه  يتم اتخ ي الم ا ا  عب  تمييمتعما مر 

ال يم ر قي سه، ال يم ر إ ا ته،  مر رم حي  ار م  الع ات   الخس ت   ت تي  األ ل ي  .
يتم  ا يلك  ف  مب  ئ التخطي  االست اتيج  الي  يجي  عل  أستل : م يا  وعا؟  ، ”مت بعته

  ف  ط  مه  للتم م  الب    ق م  ال  ل  المث    ب ب  التخطي     يف؟  لمر؟ أير؟ لم يا؟ 
ب إلث ه اإل ا ى لتحمي  اإلث ه المؤسس   الي  يسي  ب لت ار  مح اإلث ه االقتث    

 . التط   االجتم ع 
س ع  عل  ر     ق    الم ضم   ي يعتب  التم يم مر أسم ع  ث  العملي  اال ا    فه  

،  حي  يم س  ب لمعل م   الت  تحت ج إليه  ف  اتخ ي الم ا ا  المهم ٬ عل  ت ويي است اتيجي ته 
 المطبم ،   يلك  و    الم ا    المستخ م فع لي  االس لي  اال ا    ت ضيح  م  يس ع  ف  

الي   س  عملي  التشخيص ال ق ت  الع ج  ف لتم يم البش     الهي قا  السي س   الت ضيمي ،
 بمث  تحسير عملي  است اتيجي   الم ضم  ،يسته   القشف عر م اطر الم    الضعف ف  

 .م ضم أس ا  ال تط   س  بم  يحم   اإل ا  
أر التمد يم يعد  مدر أسدم المت يد ا  التد  تدؤر   (2112عصام عبدد الواداب الددبا     ي  

تدددرري ًا مب شددد ًا علددد  العمليددد  اإل ا  ددد  ، أل ددده يمدددي  مددد   المددد   أ  البعددد  عدددر األسددد ا  الم سددد م  
فعددر ط  مدده  ٬برسددل   علمدد  يتثددف ب السددتم ا   الم   دد   الشددم    ال قدد ،  للتمدد يم أسميدد   بدد   

بم  م  تم إ ج ر  مر أعم  ،  يلك   اس  اآلر   الت  يم ر للم تمير ب لعما مع ف   قي   م   مط 
تحدد    تيجدد  تدد خا بعددل الع امددا  الضدد    التدد  سدد سم  فدد  تحميدد  األسدد ا ،   دديلك التعدد   

                                                           
1

 األسبق، جامعة بنها.أستاذ اإلدارة الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية  
2
 أستاذ مساعد ورئيس اإلدارة المركزية لشئون مكتب وزير الشباب والرياضة. 
3
 أخصائي رياضي بوزارة الشباب والرياضة. 
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علدد  المشدد     العمبدد   التددد  تعطددا أ  تحدد     ر تحميدد  األسددد ا ، رددم مح  لدد  الت لدد  علددد  
 (68:  2  .المش      ضح الحل   الم  سب  له 

عملي  أر  م(Bright, A  & Manferdo.M 7332 "برايد , مانفريدو    مر  ي    
يم ر عر ط  مه ، التع   عل   حي  ،تعتب  مر أسم ع  ث  العملي  اإل ا    المش  ع  تم يم 

م   ال ج ه ف  تحمي  االس ا  المطل ب ،  اقتش     اح  الخلا أ  اال ح ا  ف  الط    
الم س م لل ث   لتلك االس ا ، مم  يم ر مست ل  المش  ع   مر الت خا لتثحيح سي  

   الت  ي ب   أر ق  أثبح مر أسم الم ض ع المش  ع  تم يم اال ح اف   ،  التمليا مر ار  س ، ف
 تم يم األ ا أر  مع   الخط  االست اتيجي ،  م   تؤخي بج ي  مر قبا ث  ع السي س  اإل ا   

حي  يم س  ، يعتب  أ ا  تس ع  عل  ر     ق    الم ضم   عل  ت ويي است اتيجي ته  المؤسس 
التم يم عل  تحمي   ب لمعل م   الت  تحت ج إليه  ف  اتخ ي الم ا ا  المهم ،  م  تعما أس لي 

 (99:  9  م ضم .أس ا  ال
 :مشكلة البحث -

ته   اجددد ا  عمليددد   التمددديم  التمددد يم إر الميددد م بت ويدددي بعدددل الوددد ص االسدددترم       ر   اسددد
اج ا عمليد   التمديم  التمد يم تسد سم  مد  يت ت  عليه ضي ع الم ا   االقتث  ي ،  لخط ا    استه  

للمددد ا   االقتثددد  ي  علددد  المسدددت ى المددد م   يلدددك بتح يددد  الوددد ص فددد  تحميددد  التخثددديص األمردددا 
االسترم     المت حد  علد  المسدت ى القلد  ردم ت تيد  تلدك الود ص حسد  أسميتهد   أ ل  تهد ،  مد  أر 
اختي   المش  ع   يا  ال وح الع م مر ط   ال  ل  يست ج   ج   أسل   يس ع  عل  المو ضل  

،  تعمدا أيضدً  التميديم عمليد   ت ف س    الت   ع  مر المع يي بير سي  المش  ع   مر خ   مجم
عل  تح ي  ع ق  المش  ع محا ال  اس  ب ي   مدر المشد  ع   األخد ى لضدم ر تجد    األسد ا  
المحدد    فدد  الخطدد  الت م يدد ،  تشددت ي ال  لدد  أيضددً  لمدد ح تدد خيص ب ق مدد  مشدد  ع الترقدد  مددر أر 

لتددد  مشددد  ع أقدددا مددد  يم دددر،  أر الع اتددد   الم ددد فح االجتم عيددد  ااألعبددد   االجتم عيددد  ال  تجددد  عدددر ال
  .يحممه  المش  ع أقب  م  يم ر

اال ا   الم  ر ددددد  ل سدددددترم  ا   -  مدددددر خددددد   عمدددددا الب حددددد  بددددد را   الشدددددب    ال   ضددددد 
مددر  قبددا  را   الشددب    ال   ضدد   الم وددي ال   ضددي  ت حددم عدد م  جدد     اسدد   حميمدد  للمشدد  ع   

قبدا الشدد  ع فدد  البد   بهدد  فدد را   الشددب    ال   ضد  تمدد م بت ويددي الع يدد  مدر المشدد  ع   علدد  مدد ا  
العدد م مددر خدد   ت ويددي خطتهدد  االسددترم     فعلدد  سددبيا المردد   ق مدد   را   الشددب    ال   ضدد  بت ويددي 

لمحدد   قدد م ال   ضدد   يلددك  مشدد  ع  ب أل  يدد ( حمدد م سددب حه علدد  مسددت ى المح فضدد   44عدد    
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امي  تعلم السب ح  لل شئ  الشب     اجه سيا المش  ع القري  مر المع ق   ار    الت ويي م هد  علد  
سددبيا الرمدد   ال الحثدد  عدد م تدد اف  الم افدد  الخ ثدد  بحم مدد   السددب ح  ممدد  ا ى الدد  ت قددف تلددك 

ق ملدده مددر تلددك الحم مدد   ايضدد  عدد م تدد اف  الحم مدد   الدد  فتدد   تر دد  عددر العدد مير   ر االسددتو    ال
القددد ا   المؤسلددده ال ا   تلدددك الحم مددد    عددد م  جددد     اسددد  جددد  ى لقيويددد  االسدددت    االمردددا لتلدددك 

ممددد  شددد ا  افعدددً  لددد ى الب حددد  إلجددد ا  ال  اسددد  الح ليددد  لتحليدددا اإلجددد ا ا  الخ ثددد   ، الحم مددد  
 .ب لتخطي   اإلع ا  لمش  ع   الخط  االسترم    

  دف البحث :ا -
إجددد ا    اسددد  تحليليددد  حددد   اإلجددد ا ا  المتبعددد  فددد  م حلددد  التخطدددي  يهددد   البحددد  إلددد  

 . اإلع ا  لمش  ع   الخط  االسترم     ب را   الشب    ال   ض 
  :البحث رابعاً: تساؤالت

 :التالية  التساؤالتتم بلورة  في ضوء مشكلة البحث وأادافه
الخطدددددد  المتبعدددددد  فدددددد  م حلدددددد  التخطددددددي   اإلعدددددد ا  لمشدددددد  ع   مدددددد  سدددددد  اإلجدددددد ا ا   .2

 ؟ب را   الشب    ال   ض  االسترم    
المتبع  ف  م حل  التخطي   اإلعد ا  لمشد  ع   اإلج ا ا  ف  م  س  أ جه المث    .7

 ؟ ب را   الشب    ال   ض  الخط  االسترم    
 :مصطلحات البحثخامساً: 

 التقويم:  -
مع ف  م ى ثد حي  البد امأ أ  المشد  ع   المم مد ،   شدف  د اح  المد    الضدعف فيهد   

 ( 20:  5.  بمث  تط   س   تحسي ه 
 المشروع االستثماري:  -

 ع اتد  علد  الحثد   بهد   الح ضد ، ال قد  فد  المد ا   مدر بمد   بتخثديص اقتد اه 
 (6:  0.   سبي  ط  ل  فت   خ   المستمبا ف  مت قع 

 الدراسات السابقة:
 أواًل: الدراسات العربية:

تقددويم المشددروع القددومي للددرواد  بع دد ار   (2  م(7329   أحمدد  جدد   عبدد  القدد  م خليددا   اسدد    .2
المدد م  للدد  ا  بجمه   دد    لمشدد  ع دد اح  المدد   بالتعدد   علدد    بهدد   بجمهوريددة مصددر العربيددة

المدد م  للدد  ا  بجمه   دد  مثدد  الع بيدد ،  تددم اسددتخ ام   لمشدد  عمثدد  الع بيدد ،  دد اح  الضددعف ب
المددد هأ ال ثدددو  ب ألسدددل   المسدددح ،  مددد  تدددم اسدددتخ ام ال رددد ت   السدددج  ،  المم بلددد  الشخثدددي  
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 االسددتبي ر  ددر  ا  لجمددح البي  دد  ، تددم اختيدد   عي دد  البحدد  ب لط  مدد  العم يدد  مددر المسددت لير عددر 
 ال   ضددد  ب لمح فضددد      ددد   ال   ضددد  ب لمددد ي      المشددد  ع بددد ل را    مددد ي   مددد ي     الشدددب  

( موحددد ص،     ددد  أسدددم 237 مددد ي   ا ا ا  ال   ضددد   متددد بع   مددد  ب  المشددد  ع حيددد  بل ددد   
ال ت تأ ع م  ج   مت بع        للب امأ مر قبا م ي    الشب    ال   ض ، عد م  جد   تميديم لمد  تدم 

يددد   لابمددد   عليهددد   تط   سددد   تح يددد  السدددلبي   تم يمددده مدددر خددد   المشددد  ع لل قددد   علددد  االيج ب
لت فيهدد ، عدد م خطدد  للمت بعددد  ب سددتم ا  لل قدد   علدد  مع قددد   ت ويددي المشدد  ع، لميدد   األ ا  فددد  
ا جددد ر األسددد ا  تتبدددح اإل ا   أسدددل   التمددد    ، عددد م  جددد    ق بددد  مدددر اإل ا   العليددد  بددد ل را   علددد  

  .تيش عل  سيت  اإلش ا  بثو       ب   توالمش  ع   ب لمح فض  ، ال ت ج  لج ر م اق
المشروع القومي للواعدين بمحافظدة  بع  ار   (6  م(7329   محم   حمر  عب  السميح    اس    .7

تمدد يم المشدد  ع المدد م  لل اعدد ير بمح فضدد  سدديا البحدد  إلدد    ، يهدد  الدقهليددة : دراسددة تقويميددة
 محتد   المشد  ع المد م  لل اعد ير بمح فضد  أسد ا   ال قهلي ،  يلك مر خ   التع   علد  تمد يم

ال ثددددو  ،  مدددد  تددددم اسددددتخ ام المدددد هأ اإلم   دددد   الم  يدددد   البشدددد    ، ال دددد اح  اإل ا  دددد ، ال قهليدددد 
 اسددتخ م الب حدد   ددا مددر تحليددا ال ردد ت   االسددتبي ر  ددر  ا  لجمدددح  ب سددتخ ام األسددل   المسددح 

أر ،      د  أسدم ال تد تأ  ب لط  مد  العم يد  فد   تدم اختيد  سم 93البي     ،  بلغ ع   عي   البح  
أسدددد ا  المشدددد  ع ال يددددتم  ضددددعه  علدددد  أسدددد   تخطددددي  علمدددد  شدددد ما، ال يددددتم اإلعدددد ر  ال ع يدددد  
للمشدد  ع المدد م  لل اعدد ير بمدد  يت  سدد  مددح حجددم المشدد  ع، ال ي جدد  اتثدد   بددير المدد  بير  أ ليدد   

 .عبيراألم   لتق ما ال ع ي   الثحي _ الب  ي _ ال وسي ( ل 
دراسة تقويمية للمشروع القومي لرياضة بع  ار   ( 4 م( 7328  اس    ش  فتح  عب  ال حمر    .0

  بهدد   تمدد يم المشدد  ع المدد م  ل   ضدد  المدد أ  بجمه   دد  مثدد  المددرأة بجمهوريددة مصددر العربيددة
الع بيدد ،  تددم اسددتخ ام المدد هأ ال ثددو   ال  اسدد   المسددحي (،  تددم اسددتخ ام االسددتبي ر  دد  ا  لجمددح 

م   الت ويي رم  ي  ( موح ص مر المش  ع،       أسم ال ت تأ 522البي    ،  بل   عي   البح   
خثدددد ت   وسدددد ،  ال  ت جدددد  ق عدددد   بي  دددد   للمشدددد  ع، عدددد م  جدددد   شدددده  ، ال يتدددد ف  ب لمشدددد  ع أ

 أخث ت  ع ج طبيع ، ي ج  تمييم للمه ج      اللم  ا  ال   ضي  المجمع .
رؤيدددة مقترحدددة لتنميدددة العا دددد بع ددد ار   (8  م(7327  اسددد   عثددد م أبددد  ر ددد  أبددد  ر ددد  سدددليم ر   .4

تحليا  س   قيم ال خا   به    اضةاالقتصادي للمنشآت الرياضية التابعة للمجلس القومي للري
 ضدددح معددد يي  تم دددر مدددر تحليدددا   فددد  المجددد ال  التددد  تعمدددا فددد  ضددد ته  ،  لقدددا م شدددي     ضدددي 
 ضددح ب  دد مأ ممتدد ه ب سددتخ ام الح سدد  اآللدد  يعمددا علدد  تحليددا المجدد ال  ،  الم شددي  ال   ضددي 

خ ام  دددا مدددر تحليدددا ،  مددد  تدددم اسدددت ال ثدددو  ،  تدددم اسدددتخ ام المددد هأالمختلوددد  للم شدددي  ال   ضدددي 
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عي ددد   ال رددد ت   السدددج    المم بلددد  الشخثدددي   االسدددتبي ر  دددر  ا  لجمدددح البي  ددد   ،   تدددم اختيددد  
،       مدر أسدم ف  ا  53ب لط  م  العم ي  مر الوت   الم     لمجتمح البح  حي  بل   البح  
ير حممدد  الثدد ل  حممدد  الثدد ل  الم طدد   بمح فضدد  البحيدد   أعلدد  مسددت ى اقتثدد    فدد  حدد ال تدد تأ

حممدددد  ،  الم طدددد   بمح فضدددد  الدددد ا   الج يدددد  أقددددا مسددددت ى اقتثدددد    مددددر حيدددد  التدددد فم   ال م يدددد 
الم عد  الموت حد  بمح فضد  السد ي  أعلد  مسدت ى اقتثد    فد  حدير حممد  الم عد  الموت حدد  

حمدد  حمدد م السددب ح  ،  بمح فضدد  البحدد  االحمدد  أقددا مسددت ى اقتثدد    مددر حيدد  التدد فم   ال م يدد 
بمح فض  ال  بي  أعل  مست ى اقتث    ف  حير حم  حم م السب ح  بمح فض  ال ا   الج يد  أقدا 

 .مست ى اقتث    مر حي  الت فم   ال م ي 
 م(7339    حسر احم  عطي  الش فع ، عم   ث  هللا قشطه،  ح   علد  أمدير عرمد ر  اس     .5

االسددتثمارية للتنميددة المسددتدامة فددي المحاسددبة عددن التفدداليئ البي يددة للمشددروعات بع دد ار    (7 
التع   عل  المح سب  عر التق ليف البيتيد  للمشد  ع   االسدترم     به     المؤسسات الرياضية

 المسدت ام للت مي  المست ام  ف  المؤسس   ال   ضي  مر خ   التع   عل  موه م  أسمي  الت مي  
لتقدد ليف البيتيدد  للمشدد  ع   االسددترم     للمشدد  ع   االسددترم      ع  ثدد  عمليدد  المح سددب  عددر ا

اسددتم    اسددتخ ام تددم  ،  مدد  المسددح  –ال ثددو  المدد هأ  ،   تددم اسددتخ امفدد  المؤسسدد   ال   ضددي 
عش اتي  تمرا اال ا   العلي  لبعل  ر  ا  لجمح البي    ،       عي   البح    االستبي ر  المم بل 

 مدد يج فدد  شدد ا ت ضيمدد  الت ثددا إلدد    ال تدد تأ    دد  مددر أسددم  ،المؤسسدد   ال   ضددي  المختلودد  
ي ضددددح  تدددد تأ اسدددد ا  البحدددد  للمح سددددب  عددددر التقدددد ليف البيتيدددد  للمشدددد  ع   االسددددترم     للت ميدددد  

 .المست ام  ف  المؤسس   ال   ضي 
 :جنبيةًا: الدراسات األثاني

تقدويم  بع د ار   (27  م(Watkins, Brandi Allison    7320 أليسد ر  اتقدير ب ا د     اسد   -2
  بهد   تمد يم اسدتخ ام م اقدح الت اثدا  استخدام مواقع التواصل االجتماعي في النشاط الرياضدي
(،  مدد  تددم   ال  اسدد   المسددحي  ال ثددو االجتمدد ع  فدد  ال شدد ي ال   ضدد ،  تددم اسددتخ ام المدد هأ 

مدددر المشددد   ير فددد  253  دددر  ا  لجمدددح البي  ددد   ،  بلدددغ عددد   عي ددد  البحددد   االسدددتبي راسدددتخ ام 
ال شدد ي ال   ضدد  ،     دد  مددر أسددم ال تدد تأ عدد م  جدد   خطدد  لتمدد يم م اقددح الت اثددا االجتمدد ع  ، 
 سدد ل    ؤيدد  اال شددط  ال   ضددي   اضددح    قيمدد   موه مدد  ، عدد م مشدد     المسددتخ مير فدد   ضددح 

 االس ا .
 تقيديم بع  ار   (23  م(Devlin, Michael Brandon    7320 يولير ، ب ا   ر م ي ا    اس   -7

  بهدد   تميدديم أ شددط  ال ع يدد  ال   ضددي  أنشددطة الرعايددة الرياضددية عقددب انتهدداء النشدداط الرياضددي
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(،  مددد  تدددم   ال  اسددد   المسدددحي  ال ثدددو عمددد  ا تهددد   ال شددد ي ال   ضددد ،  تدددم اسدددتخ ام المددد هأ 
مدددر مم  سدد  ال شددد ي  83  دددر  ا  لجمددح البي  ددد   ،  بلددغ عدد   عي ددد  البحدد   االسددتبي راسددتخ ام 
      مر أسدم ال تد تأ عد م  ضد ه اسد ا  ال ع يد  ال   ضدي  ، عد م مشد     االعضد    ال   ض ،

 ف   ضح االس ا  ضعف الميرا ي  المخثث  ال شط  ال ع ي  ال   ضي .
تقيدديم أنشددطة الرياضددة  بع دد ار   ( 22 م( Mumcu, Ceyda     7320سددي ا م يم د     اسد   -0

  بهدد   تميدديم أ شددط  ال   ضدد  ال سدد تي  لج معدد   ي مي سددي  ،  تددم النسددا ية لجامعددة نيوميكسدديكو
 در  ا  لجمدح البي  د    االسدتبي ر(،  م  تم استخ ام   ال  اس   المسحي  ال ثو استخ ام الم هأ 

مددر ط لبدد   ج معدد   ي مي سددي  ،     دد  مددر أسددم ال تدد تأ ضددعف  63 ،  بلددغ عدد   عي دد  البحدد  
 ضدد  ، عدد م  جدد   خطدد  اع ميدد  ل  شددط  ال   ضددي  ال سدد تي ، الميرا يدد  المخثثدد  لل شدد ي ال  

 ع م القشف الطب  عل  المش     .
  إجراءات البحث: -
  :منهج البحث -

 .لم  سبته لطبيع  البح الم هأ ال ثو  مختث  ال  اس   المسحيه  يلك  يراستخ م الب حر
 :مجتمع البحث  -

 اإل ا    الم تمير عل  ت ويي  مت بعد   تمد يم يتمرا مجتمح البح  ف  جميح الق ا   المي  ي  
 ( ف  .27 الب لغ ع  سم   الخط  االسترم     ل را   الشب    ال   ض 

 عينة البحث: -
إختيدد   عي دد  البحدد  ب لط  مدد  العم يدد  برسددل   الحثدد  الشدد ما حيدد  بل دد  عي دد  البحدد  

( فدددد   يمرلدددد ر القدددد ا   المي  يدددد   اإل ا  دددد  العدددد ملير بدددد إل ا   الم  ر دددد  ل سددددترم  ا  27األس سددددي   
( ف   مر  اخا 03ال   ضي  ب را   الشب    ال   ض ،  م  تم اختي   عي   استط عي  بلغ ق امه   

القدد ا   المي  يدد   اإل ا  ددد  المدد تمير علددد  ت ويددي  مت بعدد   تمددد يم الخطدد  االسدددترم     لدد را   الشدددب   
  ال   ض  إلج ا  التج ب  االستط عي  عليهم به   حس   الث ق  الرب  .
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 (1جدول  
 توصيئ عينة البحث األساسية

مديري  ف ات العينة م
 العموم

مديري 
اإلدارات 
 الفرعية

 األخصا يين
 اإلجمالي

 ٪ العدد
 ٪28.82 27 27 3 3 الم ت  الو   ل تي  اإل ا   الم  ر    .2
 ٪9.27 2 4 7 2 اإل ا   الع م  ل سترم    التم  ا  .7
 ٪08.22 78 72 4 2 اإل ا   الع م  لتط    الم شي   .0
 ٪5.58 4 0 3 2 اإل ا   الع م  للتس    ال   ض   .4
 ٪02.94 70 73 7 2 التج     للشت ر اإل ا   الع م    .5

 ٪011 27 06 8 4 اإلجمالي

( أف ا  مر 4( ف   ب اقح  27( أ ه بلغ إجم ل  ع   العي   األس سي   8يتضح مر ج     
 ( ف   مر األخث تيير.83( أف ا  مر م ي   اإل ا ا  الو عي ،   6الم ي  ر العم م،   

 أدوات جمع البيانات: -
اعتمددد  الب حددد  علددد  االسدددتبي ر فددد  جمدددح البي  ددد    المعل مددد   ال تيسدددي  للبحددد   قددد  قددد م 
الب حددد  ا ط ًقددد  مدددر مشددد ل  البحددد  بتثدددميم اسدددتبي ر معتمدددً ا فددد  ب  تددده علددد  طبيعددد  اإلجددد ا ا  

 ( عب   .47 عل  التطبيمي  للبح  حي  اشتما االستبي ر 
األ لي  عل  مجم ع  مر الخب ا  بلغ ع  سم رم ق م الب ح  بع ل االستم    ف  ث  ته  

 (  يلددددك السددددتط ع  أيهددددم العلمدددد  حدددد   مدددد ى م  سددددب  العبدددد  ا  ل سددددتبي ر2( خبدددد ا   م فدددد  5 
،  مدد  تددم عدد ل ميددرار التمدد ي  الممتدد ه (٪63العبدد  ا  علدد   سددب  اتودد ق تعدد     جميددححثددل    

 (.٪233عليه ب س   (  تم  الم افم  يتحم ال، إل  ح  م  ،  يتحم عل  الخب ا   
 الدراسة االستطالعية:
مددر خدد   تطبيدد  اسددتم    االسددتبي ر علدد  العي دد   بدد ج ا    اسدد  إسددتط عي  قدد م الب حدد 
م  يلدك 70/5/7329م إلد  25/5/7329( ف  ،  يلك ف  الوتد   03غ ع  س   االستط عي   الب ل

 س   المع م   العلمي  ل ستبي رلح
 :لالستبيانالمعامالت العلمية 

  الداخلي:تساق صدق اإل 
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حسدد   ثدد ق االتسد ق الدد اخل  عددر ط  د  حسدد   مع مددا اال تبد ي بط  مدد   بي سدد ر(  تدم
( ي ضح  ت تأ 7بير عب  ا   ا مح    المجم ع القل  للمح   الت  ت   ج تحته العب   ،  ج     

 ث ق االتس ق ال اخل .
 (2جدول  

 والمجموع الفلي لدرجات االستبيانمعامالت االرتباط بين كل عبارة 
 (03 ر =   

االرتباط مع  رقم العبارة
 المحور

االرتباط مع 
 االستبيان

االرتباط مع  رقم العبارة
 المحور

االرتباط مع 
 االستبيان

االرتباط مع  رقم العبارة
 المحور

االرتباط مع 
 االستبيان

2  615.0 61576 25  61976 61977 79  61894 6189. 

7  61070 61004 28  619.0 61977 03  61827 61806 

0  615.0 61576 22  61968 61962 02  619.2 619.7 

4  61074 61004 26  61008 61042 07  619.8 619.7 

5  61895 61894 29  61869 61862 00  61894 6196. 

8  61288 61287 73  619.8 619.7 04  61894 61884 

2  61447 61440 72  61299 61298 05  619.8 619.7 

6  6106. 610.0 77  619.0 61960 08  61976 61977 

9  61849 61806 70  619.2 619.7 02  61800 61878 

23  619.. 61962 74  619.0 61960 06  61894 6189. 

22  619.. 61962 75  61800 61874 09  61827 61806 

27  61880 61880 78  619.2 619.7 43  6189. 61820 

20  61580 61598 72  6189. 61820 42  61876 61806 

24  619.0 61960 76  61896 61889 47  6150. 61544 

 3.082( = 3.35قيم  اال تب ي الج  لي  ع   مست ى مع  ي   * 
لعبدد  ا  جدد     الدد  إحثدد تيً  جميددح اأر قدديم اإل تبدد ي المحسدد ب  ل( 7يتضددح مددر جدد     

( مم  ي   عل  إتس قه  مح مح  س   مح االستبي ر  ب لت ل  ث قه  ف  3.35ع   مست ى مع  ي   
 .االستبي رالتعبي  عر 

  الثبات:
الب حدد  ب ختبدد   ربدد   االسددتبي ر مددر  خدد   حسدد   مع مددا ألودد      بدد   ل سددتبي ر قدد م 

  ( مم  يشي  إل  أر االستبي ر عل    ج  ممب ل  مر الرب  .3.960حي  بلغ     ا
 الدراسة األساسية:

فدد  ثدد  ته  مددر خدد   تطبيدد  اسددتم    االسددتبي ر  األس سددي   اسدد  البدد ج ا   قدد م الب حدد 
م إلدددد  5/8/7329( فدددد  ،  يلددددك فدددد  الوتدددد   27غ عدددد  س    البدددد ل األس سددددي علدددد  العي دددد  ال ه تيدددد  

 م.73/8/7329
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 المعالجات اإلحصا ية المستخدمة:
( إلجدددد ا  المع لجدددد   Excel  - SPSSب سددددتخ ام  ددددا مددددر ب  دددد مأ   قدددد م الب حدددد 

 –ال سدد  المت يدد   –اإلحثدد تي  للبحدد  حيدد  تددم اسددتخ ام األسدد لي  اإلحثدد تي  الت ليدد   التقدد ا   
 (.7   –مع ما ألو      ب    –مع ما ا تب ي بي س ر 

 النتا ج: عرض -
 (3جدول    

 االستبيانلعبارات  2التفرارات والنسب الم وية وكا
 ( 27 ر =     

 العبارات م
الوزن  ال إلى حد ما نعم

الترجيح
 ي

الوزن 
الترتي 2كا النسبى

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك  ب

وزارة الشدباب والرياضدة ويمثلهدا وزيددر  -أ
           الشباب والرياضة:

5 ع ل است اتيجي   سي س   ال  ل .  2
2 

23.
60 

2
9 

78.
09 

7 
7.2
6 

290 69.05 
52.56

0 
0 

4  ضح ال ؤي   للمش  ع  .  7
0 

59.
27 

2
4 

29.
44 

2
5 

73.
60 

227 29.80 
77.56

0 
6 

الت جيدددددده لددددددا ا   الم  ر دددددد  المختثدددددد    0
للبددددددددد   فددددددددد  اعددددددددد ا  الخطددددددددد  تمهيددددددددد ا 

 ل عتم  . 

4
2 

85.
76 

7
0 

02.
94 

7 
7.2
6 

269 62.53 47.75 5 

ر ددديس اإلدارة المركزيدددة لالسدددتثمارات  -ب
           الرياضية:

 ضدددددددح ال سددددددد ل   االسددددددد ا  الخ ثددددددد    4
 بمش  ع   الخط  االسترم    . 

2
8 

77.
77 

4
0 

59.
27 

2
0 

26.
38 

242 86.38 77.25 27 

اتخدد ي إجدد ا ا  البدد   فدد  ت ويددي الخطدد    5
مدددددر خددددد   اإل ا   الع مددددد  الت بعددددد  لددددده 
 اإل ا ا  المع ي   يلك  ف  للمحد  ا  

  االس ا  الم ض ع .

2
5 

73.
60 

4
5 

87.
53 

2
7 

28.
82 

242 86.38 72.25 27 

مت بعددد  خطددد ا  ب ددد   المشددد  ع  ت ويدددي   8
 الخط 

2
0 

26.
38 

5
5 

28.
09 

4 
5.5
8 

250 23.60 82.25 23 

 مدير عام االستثمار والتمويل: -ج
          

 0 9.069 69.05 3.3290 486.702.3تح يددددددد  المشددددددد  ع   المسدددددددتقمل  مدددددددر   2
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 3 94 0 38 9 الخط  الس بم  .

مخ طبدددد  مدددد ي     الشددددب    ال   ضدددد    6
ألعدددد ا  خطتهددددد  المحليددددد   مشددددد  ع ته  

 الممت حت وييس  م  ر  .

8
3 

60.
00 

2
3 

20.
69 

7 
7.2
6 

737 90.57 
67.00

0 
7 

اعدددددد ا  بيدددددد ر ب العتمدددددد  ا  المطلددددددد     9
 محلي   م  ر   طبم  لم  س  مت قح. 

2
2 

70.
82 

4
5 

87.
53 

2
3 

20.
69 

252 89.92 
76.56

0 
22 

اعددد ا  البي  دددد   الخ ثددد  ب لمشدددد  ع     23
السدد ب  ت ويدديس   أمدد قر ت ويدديس   الميمدد  

 البي  دد   الم ليدد    دد ع مددر المعل مدد   
ال اعمددددددد  إل شددددددد   مشددددددد  ع اسدددددددترم    

 ج ي .

7 
7.2
6 

7
3 

72.
26 

5
3 

89.
44 

98 44.44 49 22 
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 (3دول  تابع ج
 االستبيانلعبارات  2التفرارات والنسب الم وية وكا

 ( 27 ر =     

 العبارات م
الوزن  ال إلى حد ما نعم

الترجيح
 ي

الوزن 
الترتي 2كا النسبى

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك  ب

التسددي  مددح  را تدد  االسدد  ر  التخطددي    22
للحثد   علدد  خ  طد  ب ال اضدد  التدد  
مددر المم ددر تخثيثدده  لدد را   الشددب   

  ال   ض  الق م  المش  ع   عليه .

7 
7.2
6 

2
3 

20.
69 

8
3 

60.
00 

68 09.62 
67.00

0 
78 

2 تح ي  مث    التم  ا.   27
9 

78.
09 

4
5 

87.
53 

6 
22.
22 

255 22.28 
03.36

0 
9 

           مديريات الشباب والرياضة: -د
اع ا  خط  الت ويدي المحليد  الخ ثد    20

الم وددددددي   ال   ضدددددد بم ي  دددددد  الشددددددب   
المشدددددددد  ع   بهدددددددد   اعدددددددد ا  ممتدددددددد ه 
ب لمش  ع   الممت ه ت ويديس  م  ر د  

 ب لمح فض .

4
8 

80.
69 

2
6 

75.
33 

6 
22.
22 

267 64.78 
07.00

0 
2 

اإلدارة العامدددددددة لتطدددددددوير المنشدددددددات  -ه
           الرياضية:

  اس  التقلو  التم ي    للمش  ع  تح ي    24
 الميرا ي  المطل ب  للت ويي.

7 
7.2
6 

2
6 

75.
33 

5
7 

27.
77 

94 40.57 
54.00

0 
29 

  اس   مع ي   األمد قر الم شدح  لت ويدي   25
المشدد  ع  تح يدد  ثدد حيته  الو يدد  بمدد  

 فيه  الم اف  الخ ث  ب لمش  ع.

2
0 

26.
38 

2
5 

73.
60 

4
4 

82.
22 

220 57.02 
75.36

0 
28 

اعدددد ا  ال مدددد يج الخ ثدددد  ب لمشدددد  ع     28
 يلك بم  يت  س  مح المعد يي   األقد ا  

 الخ ث  ب لمش  ع   .
4 

5.5
8 

6 
22.
22 

8
3 

60.
00 

66 43.24 
62.00

0 
70 

التعدددددد  ر مددددددح استشدددددد    المشدددددد  ع     22
ل  اسدد   تدديليا   فدد  المع قدد   التدد  قدد  

 للمش  ع   .ت اجه الت ويي مستمب  
4 

5.5
8 

9 
27.
53 

5
9 

62.
94 

69 42.73 
22.36

0 
73 

م اجعددددددددددددد  االعمددددددددددددد    التثدددددددددددددميم     26
المعم   ددد   اال شددد تي   القه  مي ددد  ي   

4
2 

85.
76 

2
2 

70.
82 

6 
22.
22 

260 64.27 04.25 8 
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 الخ ث  ب لمش  ع   .

  اسدد  البدد امأ الرم يدد  الممت حدد  لت ويددي    29
 المش  ع   .

5 
8.9
4 

5
7 

27.
77 

2
5 

73.
60 

204 87.34 
52.36

0 
24 

  اسددددددد  األسدددددددع    مم   تهددددددد  برسدددددددع     73
 الس ق .

2 
9.2
7 

2
3 

20.
69 

5
5 

28.
09 

98 44.44 83.75 22 

 3   اس  تمييم االر  البيت  للمش  ع   .  72
3.3
3 

9 
27.
53 

8
0 

62.
53 

62 02.53 43.5 42 
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 (3دول  تابع ج
 االستبيانلعبارات  2التفرارات والنسب الم وية وكا

 ( 27 ر =     

 العبارات م
الوزن  ال إلى حد ما نعم

الترجيح
 ي

الوزن 
الترتي 2كا النسبى

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك  ب

اعدددد ا  تم  دددد  يشددددما   فدددد  المعل مدددد     77
 البي  ددددددددد   ال اعمددددددددد  لل قددددددددد   علددددددددد  
 ث حي  المش  ع مر ال  حي  الو ي  .

7 
7.2
6 

2
3 

20.
69 

8
3 

60.
00 

68 09.62 
67.00

0 
78 

اع ا  خط  لثدي    الم شد   ال   ضدي    70
مددددددددددددر حيدددددددددددد   التمسدددددددددددديم الج  افدددددددددددد  
للمح فضددد   /  ددد ع الم شدددر / مدددر حيددد  

 الم  ر   ال م  ر (.الت ويي 

0 
4.2
2 

2 
9.2
7 

8
7 

68.
22 

65 09.05 
93.56

0 
76 

 اإلدارة العامة للش ون التجارية: -و
          

تح يدددددددد  االحتي جدددددددد    فمدددددددد  لخ  طدددددددد    74
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ب لمط ع الخ ص اج ا  االتث   الوع     75
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الميددد م ب  اسددد   الجددد  ى المب تيددد  ياتيددد    78
أ  ب السدددددددددددتع    بددددددددددد لخب ا  المحليددددددددددد  
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تح يدد  أسددل   إ ا   المشدد  ع   المتبددح   76
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 (    12  (   ( الرابعم(   ) الجزء  5252( شهر ) يونيو(  لعام )    52رقم المجلد )        
 
 

  اسددددددددد  تحميددددددددد  الت ميددددددددد  المسدددددددددت ام    02
للمش  ع   مدر خد   مت بعد  التشد يا 
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 (    16  (   ( الرابعم(   ) الجزء  5252( شهر ) يونيو(  لعام )    52رقم المجلد )        
 
 

 (3دول  تابع ج
 االستبيانلعبارات  2التفرارات والنسب الم وية وكا

 ( 27 ر =     

 العبارات م
الوزن  ال إلى حد ما نعم

الترجيح
 ي

الوزن 
الترتي 2كا النسبى

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك  ب

حثددددددددددد  جميددددددددددح االمددددددددددد قر الجددددددددددد يب    00
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 اإلدارة العامة للتسويق الرياضي: -ز
          

 ضح الب امأ  الخط  القويل  ب لتس      04
 االمرا للمش  ع   ال   ضي .
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 لجنة دعم اتخاذ القرار  المقترحة(: -ح
          

تمدددد م اللج دددد  ب فددددح تم   سدددد  عددددر   فدددد    43
المهدددد م  اإلجدددد ا ا   االقت احدددد   التدددد  
تمدددد  لب دددد   خطدددد  مشدددد  ع   الخطدددد  
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 ت مددددددديح المشددددددد  ع   ت سدددددددا لدددددددا ا   
 التم  ددددددا ألعدددددد ا  الع مدددددد  ل سددددددترم   

ال مددددددددد يج الخ ثددددددددد  ب عددددددددد ا  الخطددددددددد  
االسدددددددددددددترم     إل سددددددددددددد له  الددددددددددددد   را   
التخطي  إلق ا س   اعتم   التم  دا االرم 

 له  .

7 5 53 3 26 0 
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 (    18  (   ( الرابعم(   ) الجزء  5252( شهر ) يونيو(  لعام )    52رقم المجلد )        
 
 

 (3دول  تابع ج
 االستبيانلعبارات  2التفرارات والنسب الم وية وكا

 ( 27 ر =     

 العبارات م
الوزن  ال إلى حد ما نعم

الترجيح
 ي

الوزن 
الترتي 2كا النسبى

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك  ب

بعد  اال تهد   مدر اعتمد    را   التخطدي    47
ل مدددددددد يج اعدددددددد ا  الخطدددددددد  االسددددددددترم     
تعددددد ل الخطددددد  علددددد   ر ددددد  الشدددددب   

  ال   ض  ل عتم    الب   ف  الت ويي.
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 (5.99( =  3.5 (  مست ى مع  ي  7ع     ج  ح     الج  لي   7* قيم    
 ( ما يلي:3يتضح من جدول  

( إلددددد  9.069المحسددددد ب  لجميدددددح عبددددد  ا  المحددددد   األ   مددددد  بدددددير   7ت ا حددددد  قيمددددد   ددددد 
(  مسددت ى 7الج  ليدد  ع دد    جدد  ح  دد    7( ، حيدد  جدد    جميعهدد  أقبدد  مددر قيمدد   دد 98.360 

 ج     ال  إحث تيً . 7( ، مم  ي   عل  أر جميح قيم   5.99( =  3.35مع  ي   
(  جد   ٪95.60( إل   ٪02.53األ رار ال سبي  لعب  ا  المح   األ   م  بير  ت  اح  

 اتج   إستج ب   العي   عل  العب  ا   م  يل  :
 6،  2،  0،  7،  2( عب    أ ق م  6  عل  ع     يتحم اتجه  عي   البح   ح  االستج ب  بد   

 ،20  ،26  ،47 ). 
، 5،  4أ قد م    ا ( عبد   2االستج ب  بدد   الد  حد  مد    علد  عد      ح  م  اتجه  عي   البح  

8  ،9   ،27 ،29  ،42 ). 
أ قدددد م   ( عبدددد   72  علدددد  عدددد    يتحمدددد  عي دددد  البحدددد   حدددد  االسددددتج ب  بددددد   ال اتجهدددد  فدددد  حددددير

 23،22،24،25،28،22،73-43 ). 
 مناقشة النتا ج: -

  علد  عد    يتحمد اتجهد  عي د  البحد   حد  االسدتج ب  بدد   ( أ ده 72يتضح مدر جد     
(    جددددح الب حدددد  يلددددك إلدددد  األسددددب   47،  26،  20،  6،  2،  0،  7،  2( عبدددد    أ قدددد م  6 

 الت لي : 
    الددد ر    اختث ثددده االثددديا فددد  عددد ل سي سددد   ال  لددد  علددد  الم ؤسدددير  للبددد   فددد  العمدددا  -

 .عليه 
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 (    19  (   ( الرابعم(   ) الجزء  5252( شهر ) يونيو(  لعام )    52رقم المجلد )        
 
 

ت اتيج  الي  يهتم بتح ي  الت جه المستمبل  للم ضم ، مر خد       ال ر   ف   سم المخّط  االس -
السدد  ا  الممبلدد ،  يلددك مددر م طلدد  أ  دد   تتخددي  فدد تح يدد  ال دد ع أ  الشدد ا الددي  ت  دد  الم ضمدد  أر 

 . تح   عر أس ا  بعي   الم ى
لد را   يمرا  ر   الشب    ال   ض   را   الشب    ال   ض  ف  اعتم   المشد  ع   الم  جد  بخطد  ا -

 .تمهي ا ال  اجه  ب لم ار   الع م  لل  ل 
لب    خط  المش  ع   الج ي   الب  مر ال قد   علد  المشد  ع   المسدتقمل  مدر الخطد  السد بم   -

 يلك لحس   التق ليف االسترم     للمش  ع    الم ي  ي   الس بم   تح ي  المتطلب   الج ي   ف  
 .ض   م  سب  ت ويي 

المشددد  ع   الج يددد   البددد  مدددر ال قددد   علددد  االمتطلبددد   المحليددد  لمددد ي     الشدددب   لب ددد   خطددد   -
  . ال   ض     استه   فم  للخط  الم ض عه مر  را   الشب    ال   ض 

ي ج  ب لخط  االسترم      جر  خ ص ب لت ويي المحل    م  ر   بمع ف  المح فض   ( يج  ا  اجد   -
ف  ض   االحتي ج   الوعلي  ل   ي   م شدر  مد ي     الشدب   بمع ف  م ي     الشب    ال   ض  

 . ال   ض 
قبا الب   ف  ت ويي المش  ع   تم م اإل ا   اله  سي  بم اجع  المم يس   الخ ث  ب العم   المم    -

  .ت وييس  مر   ف  ال  اح  الو ي 
  ب عد ا  الخطد  علد  بع  اال ته   مر ع ل الممت ح    اج ا  التع ي   تع ل ال م يج الخ ثد -

 را   التخطدددي  ل  اسدددته إم   يددد  ت ويددديس   ار  ددد ر س ددد ك اى تعددد ي   ا  مو  ضددد   علددد  المبددد لغ 
 .المم    للخط   مر رم إق ا س   الع ل عل   ر   الشب    ال   ض  العتم  س  للب   ف  الت ويي

لدد  حدد  مدد    اتجهدد  عي دد  البحدد   حدد  االسددتج ب  بددد   ا ( أ دده72يتضددح مددر جدد       مدد 
   جددددح الب حدددد  يلددددك إلدددد  ( 42،  29، 27،   9،  8، 5،  4أ قدددد م    ا ( عبدددد   2علدددد  عدددد    

 األسب   الت لي :
 االخد   بعضده   االسد ا  ال سد ل  الم  ر د  اإل ا    تدي  لهد  يضدح التد  المش  ع   بعل س  ك -

 .السي سي  للت جه   طبم   ت ت  له   االس ا  ال س ل   ضح   ر  ي  ج
  تختلددف االعتمدد  ا  ت ودي مدد  أحي  د   لقددر لل  لد  الع مدد  الم ار دد  مدر الخطدد  تم  دا مثدد    تحد   -

 .الجي  التخطي  لع م  تيج  للمش  ع   التم  ا مث   
  يتحمد  اتجهد  عي د  البحد   حد  االسدتج ب  بدد   ال ( أ ده72ف  حير يتضح مر جد     

   جددددح الب حددددد  يلدددددك إلددددد  ( 43-23،22،24،25،28،22،73أ قددددد م    ( عبددددد   72علدددد  عددددد    
 األسب   الت لي :
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 (    52  (   ( الرابعم(   ) الجزء  5252( شهر ) يونيو(  لعام )    52رقم المجلد )        
 
 

 .ال تت اف  ق اع  الب ي  المعل م تي  للمش  ع   االسترم     -
 .ال ي ج  خ  ط  لت ضيح احتي ج   المح فض   مر المش  ع   -
   التمددد م اإل ا   اله  سدددي  ب  اسددد  المشددد  ع     اسددد  توثددديلي   تعتمددد  علددد  استشددد  ى المشددد  ع -

ممددددد ي تأ ع ددددد  ر ددددد    مبددددد لغ فيهددددد   اعمددددد   إضددددد في   مسدددددتح ر  ت دددددتأ عدددددر عددددد م ال  اسددددد  الجيددددد   
 .للمش  ع  

 ال تم م اال ا   اله  سي  بعما اى   اس   ا  تمييم   قبا اتخ ي ق ا  الب   ف  المش  ع -
بد الق ا   ال يتم تح ي اس ا  اق م  المش  ع قبا اع ا  التثميم   الخ ث  به  سدا يتطلد  االلتدرام -

 . المع يي  ال  لي  ام ال
الع قدد  بددير اال ا   اله  سددي   االستشدد  ى تمتثدد  علدد  م اجعدد  التثددميم    ا هدد   المستخلثدد    -

 ال يتم عما   اس  ب لمع ق   الت  ق  ت اجه المش  ع  لقر يدتم التو يد  فد  حلد   المشد    ع د  
 .ضه  س 

سددع   ا  ات حدد  الودد ص لدد خ   شدد     م  فسدد  ممدد  يددتم االسدد    بدد الم  المب شدد    ر م اجعدد  اال -
 .يضيح ف ص الحث   عل   و  الخ م   ب سع   اقا 

 .ال يلتو  ال  الج    البيت  ع   اق م  المش  ع   -
 .ال ت ج  ق ع   بي      افي  -
 .ش  عمال يتم  ضح خط  الثي    اال بع  ت ويي ال -
 .اتخ ي ق ا  ا ش   مش  ع   ج ي  اليتم م اجع  خ  ط  الم شت   ال   ضي  قبا  -
ي ج  قث   ف  االتث    فتح ق  ا  اتث   مح المطد ع الخد ص لملد  الخبد   قلد  القد ا   المؤسلد   -

 .ليلك
ال تت اف  ق اع  بي     ا  معل م    اعم  تم ر المست   مر اج ا  ال  اس   ال رمد  للمشد  ع    -

 .قبا الب   ف  ت وييس 
 .قبا الب   ف  المش  ع  ال يتم عما اى   اس    -
ال تع ل المش  ع   عل  اإل ا   الع م  المختث  ف  سيا الشرر قبا الب   ف  الت ويدي  ال    جد   -

 .م احا مح    للتخطي  للمش  ع
 .اغل  المش  ع   ال   ضيه تق ر خ ميه  ال يهتم ب لتس    لتحمي   بح -
 .ال ت ج    اس   تس يمي  قبا الب   ف  المش  ع -
 .يتم اع ا  اى   اس   عر  غب   المستوي ير ا  المت   ير عل  المش  ع  ال  -
 .SWOT Analysisال يتم عما  -
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 .ال ت ج  لج    عم اتخ ي الم ا 
  :االستخالصات -

الت ثددا  قيدد  البحدد  أم ددر  فدد  ضدد   اسدد ا  البحدد   تسدد ؤالته  ب دد   علدد  تحليددا المشدد ل
 إل  م  يل :

في عملية تنفيذ ومتابعة وتقويم مشروعات الخطةة االتةتامارية بةوةار  أوالً: اإلجراءات التي تتحقق 
 الشباب والرياضة:

 وزارة الشباب والرياضة ويمثلها وزير الشباب والرياضة: - أ
 . ع ل است اتيجي   سي س   ال  ل 
  .  الت جيه لا ا   الم  ر   المختث  للب   ف  اع ا  الخط  تمهي ا ل عتم 
    للمش  ع  . ضح ال ؤي 

 ر يس اإلدارة المركزية لالستثمارات الرياضية: -ب
 .  تح ي  المش  ع   المستقمل  مر الخط  الس بم 

 مدير عام االستثمار والتمويل: -ج
  الممت حت ويددديس   مخ طبدد  مدد ي     الشددب    ال   ضدد  ألعدد ا  خطتهدد  المحليدد   مشدد  ع ته

 م  ر  .
 مديريات الشباب والرياضة: -د 

   خطددد  الت ويدددي المحليددد  الخ ثددد  بم ي  ددد  الشدددب    ال   ضددد  الم ودددي المشددد  ع   بهددد  اعددد ا
  اع ا  ممت ه ب لمش  ع   الممت ه ت وييس  م  ر   ب لمح فض .

 اإلدارة العامة لتطوير المنشات الرياضية:-ه
   م اجعددددددددد  االعمددددددددد    التثدددددددددميم   المعم   ددددددددد   اال شددددددددد تي   القه  مي ددددددددد  ي   الخ ثددددددددد

 . ب لمش  ع 
 لجنة دعم اتخاذ القرار  المقترحة(: -و

   بعدد  اال تهدد   مددر اعتمدد    را   التخطددي  ل مدد يج اعدد ا  الخطدد  االسددترم     تعدد ل الخطدد
 عل   ر   الشب    ال   ض  ل عتم    الب   ف  الت ويي.

االتةتامارية اانياً: اإلجراءات التي تتحقق إلى حد ما في عملية تنفيذ ومتابعة وتقويم مشةروعات الخطةة 
 بوةار  الشباب والرياضة:

 ر يس اإلدارة المركزية لالستثمارات الرياضية: -أ 
  مت بع  خط ا  ب    المش  ع  ت ويي الخط. 
    .    ضح ال س ل   االس ا  الخ ث  بمش  ع   الخط  االسترم 
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   المع يد  اتخ ي إج ا ا  الب   ف  ت ويي الخط  مر خ   اإل ا   الع م  الت بع  لده  اإل ا ا
  يلك  ف  للمح  ا   االس ا  الم ض ع .

 مدير عام االستثمار والتمويل: -ب 
  .تح ي  مث    التم  ا 
  .اع ا  بي ر ب العتم  ا  المطل   محلي   م  ر   طبم  لم  س  مت قح 

 اإلدارة العامة لتطوير المنشات الرياضية: -ج 
 .   اس  الب امأ الرم ي  الممت ح  لت ويي المش  ع   

 دعم اتخاذ القرار  المقترحة(:لجنة  -د 
    بعدد  اال تهدد   مددر ابدد ا  الم حضدد    ت مددديح المشدد  ع   ت سددا لددا ا   الع مدد  ل سدددترم

 التم  دا ألعد ا  ال مد يج الخ ثد  ب عد ا  الخطد  االسدترم     إل سد له  الد   را   التخطددي  
 إلق ا س   اعتم   التم  ا االرم له  .

حقق في عملية تنفيذ ومتابعة وتقةويم مشةروعات الخطةة االتةتامارية بةوةار  االااً: اإلجراءات التي ال تت
 الشباب والرياضة:

 مدير عام االستثمار والتمويل: -أ 
  اعد ا  البي  دد   الخ ثدد  ب لمشد  ع   السدد ب  ت ويدديس   أمدد قر ت ويديس   الميمدد  الم ليدد    دد ع

 مر المعل م    البي     ال اعم  إل ش   مش  ع استرم    ج ي .
 التد  مدر المم در  ب أل اض االس  ر  التخطي  للحث   عل  خ  ط    را ت مح   ي سالت

 المش  ع   عليه . إلق م تخثيثه  ل را   الشب    ال   ض  
 اإلدارة العامة لتطوير المنشات الرياضية: -ب 

   اس   مع ي   األم قر الم شح  لت ويي المش  ع  تح ي  ث حيته  الو ي  بمد  فيهد  الم افد  
 الخ ث  ب لمش  ع.

 . اس  األسع    مم   ته  برسع   الس ق   
 .اس  التقلو  التم ي    للمش  ع  تح ي  الميرا ي  المطل ب  للت ويي   
  التعدد  ر مددح استشدد    المشدد  ع   ل  اسدد   تدديليا   فدد  المع قدد   التدد  قدد  ت اجدده الت ويددي

 مستمب  للمش  ع   .
 لدددك بمددد  يت  سددد  مدددح المعددد يي   األقددد ا  الخ ثددد  اعددد ا  ال مددد يج الخ ثددد  ب لمشددد  ع    ي

 ب لمش  ع   .
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  اع ا  تم    يشما   ف  المعل م    البي     ال اعم  لل قد   علد  ثد حي  المشد  ع مدر
 ال  حي  الو ي  .

  اعدد ا  خطدد  لثددي    الم شدد   ال   ضددي  مددر حيدد   التمسدديم الج  افدد  للمح فضدد   /  دد ع
 الم  ر   ال م  ر (.الم شر / مر حي  الت ويي 

 .   اس  تمييم االر  البيت  للمش  ع   
 اإلدارة العامة للش ون التجارية: -ج 

    الميدد م ب  اسدد   الجدد  ى المب تيدد  ياتيدد  أ  ب السددتع    بدد لخب ا  المحليدد   ال  ليدد  فدد  مجدد
 ا ا    تط    االث   ال   ضي  .

    اس  الهي ل  الم لي   اإل ا    الخ ث  ب لمش  ع  . 
 .  تح ي  االحتي ج    فم  لخ  ط  الم شر  ال   ضي    فم  ل حتي ج   الوعلي 
 .  اس  األس ا  الخ ث  ب ا مش  ع عل  ح      اس  م ى إم   ي  تحم  األس ا   
  للم شي  ال  د ضي . احتي ج  حث  جميح الم  ط  األش 
   حثددد  جميددح االمددد قر الجددد يب   ال اع   ل سترم. 
 ا  االتث   الوع   ب لمط ع الخ ص ل  اس  مد ى إم   يد  المشد     بمشد  ع   الخطد  اج 

 االسترم    .
     اسدد  تحميدد  الت ميدد  المسددت ام  للمشدد  ع   مددر خدد   مت بعدد  التشدد يا االمرددا  الثددي  

 للم شي  ال   ضي .
 .  تح ي  أسل   إ ا   المش  ع   المتبح إل ا   المش  ع 
   ددا الدديات  ل ثدد   ال   ضددي  بشدد ا مت اثددا  تحميدد   فدد  ا   بحيدد    اسدد  يليدد   التم 

 لث لح سي  االث  .
 اإلدارة العامة للتسويق الرياضي: -د 

 . تح ي  بيت  التس     العم   المت قعير 
   ضدددح األسددد ا  التسددد يمي  الخ ثددد  ب لع تددد  مدددر المشددد  ع سددد ا   ددد ر ال ددد ل خددد م  ا 

 استرم    .
   ل غب    طلب   الس    المت   ير عل  المش  ع   ال   ضي .اع ا    اس   تحليلي 
 . ضح الب امأ  الخط  القويل  ب لتس    االمرا للمش  ع   ال   ضي  
  تحليددداSWOT Analysis    لق فددد  المشددد  ع    التددد  قددد  سدددب   اق متهددد   را   الشدددب

   فسير. ال   ض  لل ق   عل  ال ضح ال اسر للمش  ع    خل  بيت  ت  فسي  مح الم
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 . اس  الم  فسير المت قعير  يلك  فم  للخ  ط  التس يمي   
 لجنة دعم اتخاذ القرار  المقترحة(: -ه 

   تمد م اللج د  ب فدح تم   سد  عددر   فد  المهد م  اإلجد ا ا   االقت احدد   التد  تمد  لب د   خطدد
مشددد  ع   الخطددد  االسدددترم     للعددد ل علددد   ر ددد  الشدددب    ال   ضددد  لم  قشدددته   ابددد ا  

 أ .ال  
  التوصيات : -

 فى ضوء االستنتاجات السابقة  توصل الباحث الى التوصيات االتية :
ت جيدده ال تدد تأ التدد  تددم الت ثددا إليهدد  مددر خدد   ال  اسدد  الح ليدد  إلدد  اإل ا   الم  ر دد  ل سددترم  ا   -2

 مت بعدد  ال   ضددي  بدد را   الشددب    ال   ضدد  ل ست شدد   بهدد  فدد  عمليدد  تطدد    األ ا  اإل ا   لت ويددي 
  تم يم الخط  االسترم    .

جد ا   -7 ض      ضح  ثي غ   ؤيد    سد ل   أسد ا  لقدا مشد  ع مد  ج  اخدا الخطد  االسدترم      ا 
 عملي  التمييم ال      للتحم  مر أر المش  ع   تحم  األس ا  الم ج  .

لمعل مدددد   يجدددد  أر تمدددد م  را   الشددددب    ال   ضدددد  ب  شدددد   ق عدددد   بي  دددد   تضددددم   فدددد  البي  دددد    ا -0
الم تبط  ب لمش  ع   الخ ث  ب لخط  االسترم     فد  مختلدف م احدا الت ويدي للدتم ر مدر مت بعهد  

 بث         .

ضدد     إجدد ا    اسدد  لمدد ى احتيدد ج المح فضدد   مددر المشدد  ع   االسددترم      االست شدد   ب ت تجهدد   -4
 ف  عملي  التم م ف  ت ويي المش  ع  .

في  للمش  ع   قبا الب   ف  الت ويي  عل   جده الخثد ص   اسد  ض     إج ا    اس   ج  ى    -5
المخ ط  للتع   عل  المع ق   الت  ق  ت اجه ت ويي المش  ع     ضح الب اتا المختلو  لمج بهد  

 تلك المخ ط  ف  ح ل  ح  ره .
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 ، المجله العلميه لعل م الت بيه الب  يه  ال   ضديه 27، مم ل  علمي  م ش    ، ع الرياضية
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