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 ملخص البحث 

 " نظام معموماتي مقترح لتطوير ادارة النشاط الرياضي بجامعة االزىر " اسم البحث : 
    النبوي احمد محمد ا.د / نبيل خليل ندا   ا. د  / عاطف نمر خليفه احمد : ينالباحث اءاسم

 االدارة الرياضيه  التخصص الدقيق :

 التربيه الرياضيه  اسم الكليه :

 بنها  : اسم الجامعه

 مصر  اسم الدوله :

  gmail.com95elnabawyahmed@  البريد االلكتروني :

ييدف البحث الي تصميم نظام معموماتي مقترح لتطوير ادارة النشاط الرياضي  :هدف البحث 
 بجامعة االزىر من خالل :

 المقترح .تحديد أىداف النظام المعموماتي  -1
 تحديد مميزات النظام المعموماتي المقترح . -2

جراءاتو ، وكذا  بخطواتو - المسحية الدراسات -المنيج الوصفي المنيج المستخدم :  وا 
 استخدم الباحث المنيج التجريبي لبناء النظام المعموماتي المقترح . 

لعشوائية الطبقية قام الباحث باختيار عينة البحث بالطريقة اعينة البحث وخصائصيا : 
( اخصائي رياضي تم تقسيميم إلى اخصائيين رياضيين بكميات جامعة االزىر 85وعددىم )

( 25( اخصائي، أخصائيين بادارة النشاط الرياضي بالجامعو وبمغ عددىم )66وبمغ عددىم )
 اخصائي .

 اىم االستنتاجات :
أكثر من نطاق جغرافي وادارة  الربط بين إدارات النشاط الرياضي بالكميات التي تقع في  -

 النشاط الرياضي بجامعة االزىر .
 وضع قاعدة بيانات وذلك لتحقيق التكامل في الموارد المادية والبشرية بين الكميات .  -
تقميل التكمفة والوقت والجيد وذلك من خالل التبادل اإللكتروني لمبيانات بين الكميات وادارة  -

 النشاط الرياضي بالجامعو .
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Summary 
Research name: "A proposed information system for the 
development of the Department of Sports Activity at Al-Azhar 
University" 

Researcher name: Prof. Dr. / Nabil  Khalil Nada, Prof. Dr. Atef  
Nimr Khalifa Ahmed Mohamed Ahmed El-Nabawy  
:Specialization: sports management 
College name: Sports Education 
University name: Banha 
Country name: Egypt 

Email: ahmed elnabawy55@gmail.com 

Research objective: The research aims to design a proposed 
information system to develop the Department of Sports 
Activity at Al-Azhar University through: 
1- Determine the objectives of the proposed information 
system. 
6- Determine the advantages of the proposed information 
system. 
The method used: the descriptive approach - surveys - with 
its steps and procedures, and the researcher used the 
experimental approach to build the proposed information 
system. 
The research sample and its characteristics: The researcher 
has chosen the research sample in a stratified random 
manner, and they are (55) mathematical specialists, who were 
divided into mathematical specialists in the faculties of Al-
Azhar University, and they numbered (62) specialists, 
specialists in managing the sporting activity in the university, 
and they numbered (65) specialists. 
The most important conclusions: 
- Linking the departments of sports activity with colleges 
located in more than one geographical area and the 
administration of sports activity at Al-Azhar University. 
Establishing a database to achieve integration in material and 
human resources between colleges. 
- Reducing the cost, time and effort through electronic 
exchange of data between colleges and the administration of 
sports activity in the university. 
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 جامعة االزىربنظام معموماتي مقترح لتطوير ادارة النشاط الرياضي 
 ا.د/ نبيل خميل ندا                                                            

 ا.د/ عاطف نمر خميفة
 الباحث/احمد محمد احمد النبوى

 مقدمة ومشكمة البحث
ما من إكتشاف أو نشاط أو تغيير إن اإلداره في ىذا العصر أصبحت من ركائز التقدم ف

أو إنجاز إال وبالتحميل السبابو نجدىا تدفعو وتقف خمف وجوده حيث أن محاولة إحداث التنميو 
الرياضيو واالقتصاديو واالجتماعيو تحتاج في االساس الي إداره متطوره تستخدم اساليب عمميو 

ام األمثل لمموارد واالمكانات المتاحو في التخطيط والتنظيم والتوجيو والرقابو بما يحقق االستخد
 ورفع الكفاءه االنتاجيو الي حدودىا القصوي فيي مفتاح المستقبل لتحقيق األىداف .   

والشببباب ىببم كنببز األمببة الثمببين الببذي تسببعي الدولببة إلببي االرتقبباء بببو وتنميتببو مببن أجببل   
جباه المسبتقبل ويعتببر ممارسبة االرتقاء بالوطن وتتميز ىذه الفئبة بتنبوع اىتماماتيبا وتطمعاتيبا ت

 األنشطة المتنوعة أحد أىم االىتمامات التي تجذب الشباب نحو ممارستيا .
م أن طببالب الجامعببة يعببدون مببن أىببم المببوارد 2612ويؤكببد ذلببك عمببرو محمببد ىاللببي 

الرئيسببية فببي المجتمببع ، بببل وذخيرتببو البشببرية وعدتببو لممسببتقبل ، فيببم أمببل كببل دولببة وخاصببة 
الناميبة وىبم وسبيمة الدولبة فبي تحقيبق أىبدافيا بعبد إعبدادىم إعبدادًا متكباماًل ومتزنبا عبن الدول 

  (2: 6طريق الجامعة .)

ال يسبتطيع أحبد نكبران م( إلبى أنبو 2614ويشير مزىر العباني ، شبوقي جبواد )         
لتببي عتماديببة العمميببات اإلداريببة فببي منظمببات األعمببال عمببي كببم ونببوع البيانببات والمعمومببات اا

سبتغناء عنيبا فبي ظبل التطبور تحتاجيا والتي قبد تكبون متبوفرة لبدييا، فالمنظمبات التسبتطيع اال
والتقببدم العممببي والتكنولببوجي الببذي حفببز ىببذه المنظمببات نحببو البحببث عنيببا ب عتبارىببا المصببدر 

سبتمرار مبا أطمبق عميبو اتواجبو منظمبات األعمبال اليبوم وبو  ،الرئيسي لتغذية عممياتيا وأنشبطتيا
رة المعمومببات التببي دفعببت تمببك المنظمببات نحببو تخببزين وتبويببب وتحميببل ومعالجببة البيانببات بثببو 

زاء سببرعة ىببذا والمعمومببات بقصببد تشببغيميا واال زاء التطببور التكنولببوجي الكبيببر وا  سببتفادة منيببا وا 
سببتثمار التقنيببات المناسبببة لتسبباعدىا فببي االتطببور أصبببا لزامببًا عمببي المنظمببات أن تبحببث فببي 

 16)نقببببل ونشببببر وتببببداول البيانببببات والمعمومببببات لصببببالا  ايتيببببا األخيببببرة . تسببببجيل وحفببببظ و 
:166،167)         

م( إلى أن ىناك 2614ويشير محمد كمال السمنودي و كريم محمد الحكيم )       
قصور شديد في استخدام الحاسب اآللي وعدم وجود قواعد بيانات الكترونية ب دارات رعاية 
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ن الوقت والمجيود والتكمفة العالية في األداء التقميدي لمعمل اإلداري الطالب ، وضياع الكثير م
    ( 314:9برعاية الطالب .)

في ضوء ىذا المناخ الجديد ولدت اإلدارة م( إلى أنو 2663بكر سمطان ) وويشير أب            
العالم األن حركة عتبارىا اتجاىًا جديدًا وفي اإلدارة المعاصرة حيث أصبحت تسود ااإللكترونية ب

تصاالت المستحدثة في تطوير أعمال ستثمار كل التقنيات الحديثة لنظام المعمومات واال نشطة ال
المنظمات سواء كانت منظمات أعمال أو منظمات حكومية وتحويميا إلي منظمات إلكترونية 

كل أعماليا  تصال الخاصة بيا في إنجازتستخدم كافة التقنيات العممية والحديثة في عممية اال 
ومعامالتيا اإلدارية من تخطيط وتنظيم وتوجيو ورقابة ، وكذلك إنجاز كل وظائفيا من تسويق 

 ( 7:1)ستثمار وأعمال مكتبية و ير ذلك من أعمال بعقمية عالمية وبسرعة فائقة . او 
 اإلدارة اإللكترونية عمي أنيا عممية ميكنة م(2663ويعرف عالء عبد الرازق )             

عتماد عمي المعمومات الضرورية ، لموصول إلي جميع ميام وأنشطة المؤسسة اإلدارية ، باال
ستخدام األوراق وتبسيط اإلجراءات والقضاء عمي اتحقيق أىداف اإلدارة الجديدة في تقميل 

 ( 135:4الروتين، واإلنجبباز السريبع والدقيببق لمميام والمعامالت . )
تحسين أداء المنظمات وتبسيط اإلجراءات  ىإل ىإلدارة اإللكترونية تسعبالتالي ف ن او           

المنظمة ، وتوفير الوقت  ىمن خالل تقميص إجراءات العمل التقميدية وتوحيدىا عمي مستو 
والجيد والمال فضاًل عن تحسين العالقة بين المنظمة والمستفيدين من خدماتيا ، إذ يتم تناقل 

ل أسرع وذلك بتخفيض الوقت المبذول لتأمين التواصل بين الطرفين المعمومات فيما بينيم بشك
( .3:11)  

 مشكمة البحث:
أخصائي رياضبي بباالدارة العامبو لرعايبة الشبباب بجامعبة األزىبر من خالل عمل الباحث 

دارات بالجامعبو  شببابببين اإلدارة العامبة لرعايبة ال الحظ صعوبة تداول المعمومات والمستندات وا 
ووصبببول األوراق بصبببورة  يبببر واضبببحة عنبببد شبببباب بجميبببع كميبببات الجامعبببو بفروعيبببا رعايبببة ال
مببع ضببرورة سببفر منببدوب إدارة رعايببة بعضببيم البببعض الفبباكس لتببداول األوراق بببين  اسببتخدام

، وأيضبًا  مما ييدر الكثير من الوقت والجيبد والمبال واالستماراتاألوراق  واستالم لتسميم شبابال
ي العديببد مببن األوراق فببي المكاتبببات والمراسببالت ممببا ييببدر الكثيببر مببن اسببتيالك النظببام التقميببد

المببال مببع وجببود صببعوبة فببي الوصببول لممعمومببات مببن األعببوام السببابقة لعببدم وجببود أرشببيف 
أن ىناك قصور شبديد فبي اسبتخدام الحاسبب اآللبي وعبدم  وأيضاً إلكتروني لألنشطة الرياضيو ، 

لنشبباط الرياضببي بالجامعببو ، وضببياع الكثيببر مببن الوقببت وجببود قواعببد بيانببات الكترونيببة بببادارة ا
والمجيببود والتكمفببة العاليببة فببي األداء التقميبببدي لمعمببل اإلداري ببباالداره ، ولببذلك سببوف يسبببعي 
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الباحبببث إلبببي ميكنبببة العمبببل اإلداري ببببادارة النشببباط الرياضبببي مبببن النظبببام التقميبببدي إلبببي النظبببام 
 قيق األىداف بصورة سريعة وأكثر كفاءة .االلكتروني في محاولة إلي أداء األنشطة وتح

 النظبببام المعمومببباتيحيبببث أن نتبببائج معظبببم الدراسبببات السبببابقة أظيبببرت أن التحبببول إلبببي        
ختصببار وقببت تنفيببذ ا –المعمومببات بشببكل أفضببل يحقببق فوائببد عديببدة أىميببا " تببوفير وبأسبباليب

المؤسسبة المختمفبة وكبذلك مبع تصال بين دوائر تسييل إجراء اال  – المعامالت اإلدارية المختمفة
سبتخدام األوراق بشبكل ممحبوظ ممبا يبؤثر إيجابيبًا االتقميبل مبن  - المؤسسات واألجيزة المختمفبة

 ". نجاز السريع والدقيق لمميام والمعامالتعمى اإل 
  م(2663من خبالل القبراءات والدراسبات السبابقة لكباًل مبن دراسبة إييباب محمبد خيبري )و        
م( ، 2616، فيميببك ) ( 14) م(2669سرشببت ) ، ( 13) م(2665وآخببرون )ديفيسببين ( 2

، محمبببد كمببببال ( 7)م( 2612، محمببببد جميبببل شبببباىين )( 5) م(2611عمبببي رجببببب محمبببود )
، ( 8)م( 2615، محمببد رشبباد عبببد البببديع )( 9) م(2614السببمنودي وكببريم محمببد الحكببيم )

 تم التوصل إلي أىم التوصيات التالية : م(2617سمير عماري ويحيى سعدي )
 ل نحو العمل بنظم اإلدارة اإللكترونية في إدارات رعاية الطالب.ضرورة التحو -
ضرورة العمل عمى تذليل المشكالت )البشرية، التنظيمية، المالية، التقنية....إلخ(  التي  -

 تواجو تطبيق أنظمة اإلدارة اإللكترونية داخل إدارات رعاية الطالب .
األنظمة اإللكترونية داخل إدارات رعاية الطالب إجراء مزيد من البحوث فيما يتعمق بتطبيق  -

 بشكل عام وادارة النشاط الرياضي بشكل خاص من أجل االرتقاء باألداء اإلداري.
 أىمية البحث: 

 -تتضا أىمية البحث في التالي :
 أىمية عممية : -

ترجع أىمية البحث الحالي في كونيا دراسة عممية تتناول بناء نظام معموماتي إلدارات 
النشاط الرياضي بالكميات وادارة النشاط الرياضي باالداره العامو لرعايو الشباب بالجامعو ، ولذا 
 ف نيا تعتبر إضافة عممية جديدة في مجال اإلدارة الرياضية بشكل عام وفي جامعة األزىر بشكل

 خاص والمتمثمة في ادارة النشاط الرياضي باالداره العامو لرعاية الشباب بالجامعو . 
 ىدف البحث :

 ييدف البحث إلي وضع نظام معموماتي مقترح باستخدام الحاسب اآللي لتطوير األداء اإلداري 
 ل :إلدارة النشاط الرياضي التابعو لالداره العامو لرعاية الشباب بجامعة األزىر من خال 

 تحديد أىداف النظام المعموماتي المقترح . -3
 تحديد مميزات النظام المعموماتي المقترح . -4
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 : تساؤالت البحث
 ماىي أىداف النظام المعموماتي المقترح ؟ .1
 ماىي مميزات النظام المعموماتي المقترح ؟ .2

 البحث إجراءات
 منيج البحث:

جراءاتو ، وكذا  بخطواتو - المسحية الدراسات -الوصفي المنيج الباحث استخدم وا 
 استخدم الباحث المنيج التجريبي لبناء النظام المعموماتي المقترح .

 : مجتمع البحث
بكميبات جامعبة االزىبر وادارة  االخصباءيين الرياضبيين مبن الحبالي البحبث مجتمبع يتحدد 

 النشاط الرياضي بجامعة االزىر  . 
 : عينة البحث

( اخصبائي 85بالطريقبة العشبوائية الطبقيبة وعبددىم )باختيبار عينبة البحبث  ينقام البباحث
( 66رياضبببي تبببم تقسبببيميم إلبببى اخصبببائيين رياضبببيين بكميبببات جامعبببة االزىبببر وبمبببغ عبببددىم )

( اخصبائي ، والجبدول 25اخصائي، أخصائيين بادارة النشاط الرياضبي بالجامعبو وبمبغ عبددىم )
 ( يوضا توزيع عينة البحث :1رقم )

 ( 1جدول )   
 توزيع عينة البحثتوصيف و 

 تقسيم العينة
اخصاءيين رياضيين 
 بكليات جامعة االزهر

أخصائيين بادارة النشاط 
 الرياضي بالجامعه

 المجموع

عينة المعامالت العلمية 
 والدراسة اإلستطالعية

02 5 05 

عينة تطبيق استمارة 
 االستبيان

02 02 02 
 55 05 02 إجمالي عدد العينة

 أدوات جمع البيانات:
فببي جمببع بيانببات البحببث اسببتمارة االسببتبيان مببن تصببميم الباحببث وقببد إتبببع  يناسببتخدم الببباحث

 الخطوات التالية فى إعدادىا :
 .القراءات النظرية لممراجع العممية والدراسات المرتبطة بموضوع البحث 
 .تحديد المحاور االفتراضية الستمارة االستبيان 
 ان عمى السادة الخبراء.عرض المحاور االفتراضية الستمارة االستبي 
 .صيا ة مجموعة من العبارات لكل محور من محاور االستبيان 
 .عرض مجموعة العبارات الخاصة بكل محور من محاور االستبيان عمى السادة الخبراء 
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 .صيا ة الصورة النيائية الستمارة االستبيان 
 خطوات البحث:

عداد أدوات جمع البيانات ،   قام الباحث بالخطوات التالية :بعد تحديد عينة البحث وا 
 المعامالت العممية الستمارة االستبيان :

 صدق المحكمين لالستبيان:
( خبراء مبن 16استخدم الباحث الصدق المنطقي بعرض استمارة االستبيان عمى عدد )  

( وذلببك بغببرض 1أعضبباء ىيئببة التببدريس المتخصصببين فببي مجببال اإلدارة الرياضببية مرفببق رقببم )
ن االستمارة تقيس بالفعل اليدف الذى وضع من أجمبو ، وقبد تفضبموا ب ببداء البرأي التحقق من أ

سببواء بالموافقببة أو عببدم الموافقببة او تعببديل الصببيا ة إلببى أن انتيببت االسببتمارة إلببى صببورتيا 
(، وقد اتبع الباحث الخطوات التالية حيث قبام بباقتراح المحباور االفتراضبية 4الحالية مرفق رقم )

( وقد تم عبرض المحباور االفتراضبية عمبى 2( محاور مرفق رقم )5ستبيان وعددىا )الستمارة اال
السادة الخبراء وذلك إلضافة أو حذف أو تعبديل أي محبور مبن تمبك المحباور مسبتخدم فبي ذلبك 

 26/16/2618تعديل صيا ة ( في الفتبرة مبن )  – ير موافق  –ميزان ثنائي التقدير )موافق 
ء رأى السادة المحكمين حول مناسبة محاور االسبتبيان كمبا ىبو ، وجا (6/11/2618)م( الي 

 ( .2موضا بالجدول )
 (2جدول )

 16أراء السادة الخبراء حول محاور االستبيان        ن =  

 المحور م
الوزن  تعديل صياغة وافقغيرم وافقم

 النسبى
األهمية 
 % ك % ك % ك النسبية

 122022 12 22022 2 22022 2 122022 12 المحور األول 1

 92022 9 12022 1 22022 2 92022 9 المحور الثانى 0
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 (3جدول )
 الصورة النيائية لمحاور استمارة االستبيان 

 عدد البيان المحور
 8 أىداف النظام المعموماتي المقترح  األول
 13 مميزات النظام المعموماتي المقترح الثاني
   

 16ن= ( آراء السادة الخبراء حول عبارات استمارة االستبيان         4جدول )          
 الوحىر الثانى  الوحىر األول 

 م
 نسبة الوىافقة

% 
 نسبة الوىافقة % م

1 122022 5 52022 

6 52022 12 52022 

3 122022 11 122022 

4 72022 16 122022 

5 122022 13 52022 

6 122022 14 72022 

7 72022 15 52022 

5 52022 16 122022 

  17 122022 

  15 52022 

  15 52022 

  62 52022 

  61 122022 

    

 6.396(=6.65* قيمة)ر( الجدولية عند مستوى معنوية)
يتضا من الجدول السابق، وجود ارتباط دال احصائيا بين عبارات أىداف النظام      

حيث تراوحت  المقترح مع الدرجة الكمية لممحور ومع الدرجة الكمية لالستبيان، معموماتيال
(، كما تراوحت معامالت 62872 – 62528معامالت االرتباط بين العبارات والمحور بين )

( وىي معامالت ارتباط عالية مما 62767 – 62453االرتباط بين العبارات ومجموع المحاور )
ر( المحسوبة أكبر من قيمتيا الجدولية عند  حيث أن قيمة) داخمي ،يشير إلى صدق االتساق ال

 .)6.65مستوى معنوية)
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 (5جدول)
صدق االتساق الداخمي بين كل عبارة والمحور وبين كل عبارة والمجموع الكمي لمحاور  

 (25)ن=استمارة االستبيان في المحور الثاني الخاص ) مميزات النظام المعموماتي المقترح ( 

 قيم االرتباط العبارات م
 اإلستبيان المحور

التى تقع في أكثر من نطاق  ادارة النشاط الرياضي بالكلياتيربط إلكترونياً بين  1
 *0050 * 7570 0 وادارة النشاط الرياضي بجامعة االزهر جغرافي 

وذلك لتحقيق التكامل في الموارد المادية والبشرية بين  للكلياتيوفر قاعدة بيانات  0
 *7070 *5700 بعضها البعض

 *5530 *0100 0 الدارة النشاط الرياضي بالجامعهيوفر بيانات األنشطة واللوائح  3
 *5030 *0530 0ادارة النشاط الرياضي بالجامعهيختصر وقت تنفيذ المعامالت اإلدارية المختلفة داخل  0
للبيانات بين  المعلوماتييعمل على تقليل التكلفة والوقت والجهد وذلك من خالل التبادل  5

 *0900 *0550 0 وادارة النشاط الرياضي بالجامعه  كلياتال

0 
يعالج مشكلة عمليات الحفظ والتوثيق والتي تعاني منها أغلب المؤسسات ، وذلك عن 
طريق حفظ كافة األنشطة واألوراق اإلدارية والصور فى األرشيف اإللكتروني إلدارة 

 النشاط الرياضي 0 
5050* 0530* 

 مواكبة التطور التكنولوجي الحادث في المجتمع وتدريب وتطوير العاملين بإدارة 7
 *0510 *0100 0المعلوماتيلتأهيلهم إلستخدام النظام  النشاط الرياضي

وادارة النشاط  ادارة النشاط الرياضي بالكلياتيوفر إمكانية إرسال مقترحات لتطوير  5
 *0000 *5500 0الرياضي بالجامعه 

 6.396(=6.65* قيمة)ر( الجدولية عند مستوى معنوية)
يتضا من الجدول السابق، وجود ارتباط دال احصائيا بين عبارات مميزات النظام 

حيث تراوحت  المقترح مع الدرجة الكمية لممحور ومع الدرجة الكمية لالستبيان، المعموماتي
(، كما تراوحت معامالت 62883 – 62495معامالت االرتباط بين العبارات والمحور بين )

( وىي معامالت ارتباط عالية مما 62735 – 62417مجموع المحاور )االرتباط بين العبارات و 
ر( المحسوبة أكبر من قيمتيا الجدولية عند  حيث أن قيمة) يشير إلى صدق االتساق الداخمي

مع الدرجة الكمية  (17) (، بينما ال يوجد ارتباط دال احصائيا بين عبارة6.65مستوى معنوية)
ر( المحسوبة أقل من قيمتيا الجدولية  حيث أن قيمة)، لممحور ومع الدرجة الكمية لالستبيان، 

 . (6.65عند مستوى معنوية)
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 (6جدول)                  
   (25)ن=       وبعضيا االستبيان : معامالت االرتباط بين محاور

 الدرجة الكلية  المشكالت الموارد مميزات أهداف المحاور م
 * 5700 * 0720 * 0100 * 7030  المقترحة المعلوماتيأهداف النظام  1
 * 0170 * 5200 * 7500   المقترح المعلوماتىمميزات النظام  0

 6.396(=6.65* قيمة)ر( الجدولية عند مستوى معنوية)
مع ستبيان يتضا من الجدول السابق، وجود ارتباط دال احصائيا بين محاور اال

جد ارتباط دال احصائيا بين محاور كما يو  (،6.756 -6.476بعضيا، تراوحت ما بين)
ر(  (،حيث أن قيمة)6.846 -6.574، تراوحت ما بين)والدرجة الكمية لالستبيانستبيان اال

 (.6.65المحسوبة أكبر من قيمتيا الجدولية عند مستوى معنوية)
 حساب معامل الثبات:
والدرجبة  االسبتبيانلحسباب معامبل ثببات محباور  كرونبباخمعامبل ألفبا  يناستخدم الباحث

 (25) عمبى مجموعبة الدراسبة االسبتطالعية وعبددىم االسبتبيان، وذلبك بتطبيبق الكمية لالستبيان
م( البي 15/11/2618)من داخل مجتمع البحث وخارج عينة الدراسة األساسية فبي الفتبرة مبن 

 (.م1/12/2618)
 (7جدول)

 (25)ن=معامل ألفا كرونباخ لبيان معامل الثبات لمحاور استمارة االستبيان   
قيم ألفا كرونباخ  المحاور م

 للثبات
 *7710 المقترحة لمعلوماتيأهداف النظام ا 1
 *7000 المقترح لمعلوماتيمميزات النظام ا 0

 *5290 الدرجة الكلية لالستبيان
 * قيم مرتفعة

حيث بمغ معامل ثبات  ،ستبيانستبيان واالالسابق، ثبات محاور االيتضا من الجدول 
( بينما بمغ معامل ثبات 6.799 - 6.621) ما بين كرونباخستبيان بطريقة ألفا محاور اال

  .رتفاع معامل ثبات محاور اإلستبيان قيد البحث(، مما يشير ال 6.869ستبيان )اال
ثي التقبدير باسبتمارة االسبتبيان النيبائي التبي طبقبت وقد قام الباحث باستخدام ميزان ثال         

ال ( ، وقبد وافبق السبادة الخببراء عمبى اسبموب تصبحيا  –إلى حد ما  –عمى عينة البحث ) نعم 
 عبارات اإلستبيان بحيث يتم منا العبارات كما يمى :

 ) نعم ( وتقدر ليا ثالث درجات . -
 ) إلى حد ما ( وتقدر ليا درجتان . -



 

 
    التربية البدنية وعلىم الرياضة لةهج -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جاهعة      

 (    11  (   (  االولم(   ) الجزء  6262(  لعام ) ديسوبر( شهر )    66رقن الوجلد )         
 

 ليا درجة واحدة .) ال ( وتقدر  -
 ( درجة.126وبذلك تكون الدرجة النيائية لالستبيان )
 ( درجة .42وبذلك تكون الدرجة الصغرى لالستبيان )

 الدراسة االستطالعية:
اخصبائي رياضبي  (25)بب جراء دراسبة اسبتطالعية عمبى عينبة قواميبا  ينقام البباحث    

مببن داخببل مجتمببع البحببث ضببي بالجامعببو بببادارة النشبباط الرياضببي بالكميببات وادارة النشبباط الريا
  م( 1/12/2618 )م( الي  15/11/2618) وخارج عينة الدراسة األساسية في الفترة من 

 (:االستبيان تطبيق) األساسية الدراسة اجراء
 البحبث، قيبد االسبتبيان السبتمارة( الثببات -الصبدق) العمميبة المعامالت من التأكد بعد  
 قواميبا والببالغ األساسبية البحبث عينبة أفبراد جميبع عمبى االسبتبيان وتطبيبق بتوزيبع الباحث قام
، وبعبد االنتيباء  (م02/0/0219)إليي  (م1/3/0219)مبن  الفتبرة خبالل أخصائي وذلبك (66)

مببن تطبيببق أداة جمببع البيانببات ، تببم جمببع وتنظببيم وتفريببغ وجدولببة البيانببات إلجببراء المعالجببات 
المعمومبباتى الدارة النشبباط الرياضببي نظببام ال إلببى الوصببول ثببم تحميميببا االحصببائية المناسبببة ثببم

بجامعببة االزىببر .          قببام الباحببث بتقسببيم بنبباء النظببام المعمومبباتي قيببد البحببث إلببى ثببالث 
 مراحل كما يمي:

 المرحمة األولي:  
م وكبان 2619/ 7/ 1في المرحمة األولى من بناء النظام المعموماتي يوم  ينبدأ الباحث         

إلدارة النشباط الرياضببي بجامعبة االزىببر   Softwareيبدف منيبا ىببو بنباء النظببام المعمومباتي ال
، وباسبتخدام  Windows XP تحت نظبام تشبغيل  Softwareوقد تم بناء النظام المعموماتي 

وقبد تبم وضبع النظبام فبي صبورة أيقونبات   HTML CSS JavaScript phpلغبة البرمجبة  
Icons قاًل بذاتو ولكي يبدأ المشغل حتى يكون النظام مستOperator  في التعامبل مبع النظبام

 Mouse، حيث يقوم المشغل بالوقوف عمى رمز األيقونة بالفأرة  Desktopمن سطا المكتب 
 والضغط عمى زر الفأرة األيسر مرتين ليبدأ التعامل مع النظام. 

 وقد ُروعي عند بناء النظام الخطوات الرئيسية لمبرمجة كما يمى: 
  تحديد المشكمة موضع الدراسة عن طريق تحديد اليدف من النظام المعموماتي والفئة المقدم ليا

، ثم اعبداد خريطبة سبير العمميبات عبن طريبق رسبم صبورة عامبة لمنظبام وكيفيبة تنفيبذه وتحديبد 
متطمبببات المببدخالت والمخرجببات ومحتويببات نوافببذ النظببام ، حيببث تمثببل خريطببة سببير العمميببات 

 ت المنطقية المطموب برمجتيا قبل الكتابة الفعمية لمجموعة األوامر ) التعميمات (. جميع الخطوا
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  كتابة ) ترميبز( النظبام عبن طريبق تصبميم اسبتمارات لمبيانبات الداخمبة والخارجبة وكتاببة األوامبر
الخاصببة بالبرنببامج ، ولتصببميم اسببتمارات البيانببات وكتابببة األوامببر قببام الباحببث بدراسببة وتحميببل 

ر األولية المكونة لوحدات األداء المرتبطة ب دارة النشاط الرياضبي بالكميبات وادارة النشباط العناص
 HTML CSSالرياضببي بالجامعببو ، ثببم ترجمببة البرنببامج الببى لغببة البرمجببة تببم اسببتخداميا 

JavaScript php  .ثم تشغيل النظام 
 لنظببام بعببد تصببميمو تحويببل النظببام والحصببول عمببى النتببائج ومببن ثببم التحقببق مببن دقببة وكفبباءة ا

 وتالفي األخطاء التي قد تحدث أثناء كتابة االوامر أو عدم توافق األوامر مع لغة البرمجة.
  يحتوى النظام عمى مجموعة من الرسائل النصية لتحديد نظام الخطأ عند إدخبال بيانبات بطريقبة

باألرقبام أو خاطئة واالمتنباع عبن حفبظ ىبذه البيانبات ، مثبل ادخبال حبروف فبي الخميبة الخاصبة 
 ادخال أرقام في الخمية الخاصة بالحروف.

 .إمكانية إضافة أنشطة أخرى  ير مدرجة من قبل في النظام 
  تم إضافة خاصية سرية البيانات والمعمومات عمى النظام المعموماتي قيد البحث وىبى عبدم قبدرة

م ، ويبقبى أن يمتمبك جميع األفراد المتعاممين مع النظام عمى االطالع عمى كافبة محتويبات النظبا
بعض األفراد ىذه القدرة  في االطالع عمبى كافبة محتويبات النظبام ، أو إضبافة بيانبات جديبدة أو 

 تعديل بيانات موجودة بالفعل داخل النظام.
توصل الباحث الى الشكل النيائي لمنظبام وتبم رفعبو عمبى موقبع خباص بالنظبام حتبى يكبون  -  

 نظامًا مستقال بذاتو .
 لثانية:المرحمة ا

م  وكببان 1/12/2619فببي المرحمببة الثانيببة مببن بنبباء النظببام اإللكترونببي  يببوم  ينبببدأ الببباحث  
 Softwareوالتأكبد مبن توافبق النظبام   Softwareاليدف منيا ىو تجريب النظام المعموماتي 

مببن خببالل ادخببال العديببد مببن البيانببات لمختمببف االنشببطة المدرجببة بالنظببام بمواصببفات مختمفببة ، 
عاء وطباعة كافة المعمومبات والخطبط الخاصبة بجميبع الفئبات المدرجبة بالنظبام  ، وكبذلك واستد

امكانية اجراء أي تعديالت في النظام بما يتوافق مع كل ما ىبو جديبد قبد يطبرأ ، وسبوف يتنباول 
الباحث في الفصل الرابع عرض وتفسير لببعض نوافبذ النظبام المعمومباتي الخباص ببادارة النشباط 

 الرياضي . 
 المرحمة الثالثة : ) تقنين النظام المعموماتي (

بعببد اتمببام االجببراءات الخاصببة بتصببميم وتجريببب النظببام كنظببام معمومبباتي خبباص ببب دارة         
 Softwareالنشبباط الرياضببي بجامعببة االزىببر قببام الباحببث باختيببار وتقنببين النظببام اإللكترونببي 

رة النشبباط الرياضببي بجامعببة االزىببر ألداء لمتأكببد مببن صببالحيتو كأحببد الوسببائل الفعالببة فببي ادا
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المطمببوب منببو وتالفببي نببواحي القصببور وأخطبباء التصببميم ، ومببن ثببم التأكببد مببن صببدق النتببائج 
المعروضة والتقارير المطبوعة ، وإلتمام ىذه اإلجراءات استعان الباحث بمجنة فنيبة مبن الخببراء 

( وذلبك لتقنبين 1آللبي مرفبق رقبم )المتخصصين في مجال اإلدارة الرياضية وبرمجيات الحاسبب ا
النظام المعموماتي عمميًا وعمميًا واالقرار بمدى صالحيتو كأحد الوسائل الفعالبة فبي إدارة النشباط 

 :ءات قام الباحث بالخطوات التاليةالرياضي بجامعة االزىر، إلتمام ىذه االجرا
تم االستعانة باستمارات االستبيان الخاصو بالنظام المعموماتي الخاص بادارة النشاط الرياضبي .  -

 ( .4مرفق رقم ) –من تصميم الباحث 
تببم اسببتخراج العديببد مببن التقببارير ببباختالف أعببدادىا وأنواعيببا وأشببكاليا ، ومببن ثببم مقارنببة ىببذه  -

م في ادارة النشاط الرياضي بجامعبة االزىبر النتائج باالستمارات اليدوية لمتأكد من صالحية النظا
وفي ضوء الخطوات السابقة توصل الباحث الى ضبط المعامالت العممية الخاصة بتقنين       . 

 النظام المعموماتي من صدق وثبات كما يمى:
 صدق النظام المعموماتي :

جموعببة مببن اسببتخدم الباحببث صببدق المحكمببين وذلببك بعببرض النظببام المعمومبباتي عمببى م       
( إليجاد معامل صبدق 1الخبراء المتخصصين في مجال اإلدارة الرياضية والبرمجيات مرفق رقم )

 النظام المعموماتي .
 ثبات النظام المعموماتي :

قببام الباحببث ب يجبباد معامببل الثبببات لمنظببام المعمومبباتي ، حيببث تببم إدخببال بيانببات مختمفببة        
خاصة باألنشطة الخاصة بادارة النشاط الرياضي بجامعبة االزىبر قيبد البحبث ، وقبد أجريبت ىبذه 

( مسببتخدم لمنظببام ، وقببد قببام الباحببث باسببتخدام طريقببة تطبيببق 26التجربببة عمببى عينببة قواميببا )
عادة  بفاصل زمنى قدره ثالثة أيام وذلك لحساب معامل الثبات   Test-Restتطبيق االختبار وا 

 ( : 8جدول رقم )
 (8جدول )
عادة التط  بيق لمستخدمي النظام المعموماتيمعامالت االرتباط بين التطبيق وا 

 (26)ن =                                                                  

 ع  ± س ع  ± س معامل االرتباط )ر( إعادة التطبيق التطبيق االختبار
 6.95 1.61 24.7 1.63 24.1 النظام المعموماتي

 6.83=  6265* معنوية عند مستوى 
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قبدره  6.65( وجود ارتبباط دال إحصبائيًا عنبد مسبتوى معنويبة 8يتضا من الجدول رقم )       
عادة التطبيق 6.95 لنتائج اسبتخدام النظبام المعمومباتي قيبد البحبث وىبو ارتبباط  بين التطبيق وا 

طببردي قببوي يؤكببد عمببى ثبببات النظببام ويطمببئن الباحببث لمببدى ثبببات النظببام المعمومبباتي واجتيببازه 
 مرحمة التقنين بنجاح.

 اإلحصائية: المعالجات
( Spss)تمببت المعالجببات اإلحصببائية لبيانببات البحببث باسببتخدام البرنببامج اإلحصببائي           

The Statistical Package for Social Sciences  وقبد اسبتخدم الباحبث المعالجبات ،
 اإلحصائية ااَلتية :

 المتوسط الحسابي. -  
 االنحراف المعياري. - 
 .الداخمي االتساق صدق لحساب لبيرسون البسيط االرتباط معامل - 
 .الفا كرونباخ  معامل - 
 المقدرة. الدرجة - 
 المقدرة. النسبة - 
 . (2كا)  اختبار - 

  استخالصات البحث :
في ضوء ىدف البحث وتساؤالتو، وفي ضوء المنيج المستخدم، وفي حدود عينة البحث     

وخصائصيا، واألدوات المستخدمة في جمع البيانات، ومن خالل التحميل اإلحصائي، وانطالقًا 
 من نتائج البحث يستنتج الباحث ما يمى: 

 :النظام المعموماتي المقترح أىداف
الربط بين إدارات النشاط الرياضي بالكميات التي تقع في أكثر من نطاق جغرافي وادارة   -

 النشاط الرياضي بجامعة االزىر .
 وضع قاعدة بيانات وذلك لتحقيق التكامل في الموارد المادية والبشرية بين الكميات .  -
لك من خالل التبادل اإللكتروني لمبيانات بين الكميات وادارة تقميل التكمفة والوقت والجيد وذ -

 النشاط الرياضي بالجامعو .
تطوير عمميات الحفظ والتوثيق والتي تعاني منيا أ مب المؤسسات ، وذلك عن طريق حفظ  -

كافة مستندات األنشطة واألوراق اإلدارية والصور فى األرشيف اإللكتروني إلدارة النشاط 
 الرياضي . 

 تدريب وتطوير العاممين ب دارة النشاط الرياضي لتأىيميم إلستخدام النظام المعموماتي . -
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 :مميزات النظام المعموماتي المقترح 
 عمى مستوى اإلدارة       

 تحسين مستوي الخدمة المقدمة من قبل إدارة النشاط الرياضي .  -
بيًا عمى اإلنجاز السريع والدقيق تقميل استخدام األوراق والتعقيدات اإلدارية مما يؤثر إيجا  -

 لمميام والمعامالت الخاصة ب دارة النشاط الرياضي .
 عمى مستوى العاممين    

 تطوير أداء العاممين ب دارات النشاط الرياضي بالكميات.  -
تفعيل التواصل بين العاممين بالكميو والكميات االخري إلكترونيًا والتغمب عمى الحواجز المكانية   -

 نية .والزما
 عمى مستوى الطالب    

توفير قاعدة بيانات إلكترونية لمطالب المشاركين في األنشطة الرياضيو مما يتيا اإلستعانة   -
 بيم في أي وقت .

يختصر وقت المعامالت اإلدارية الورقية وتحويميا إلى معامالت إلكترونية مما يعود عمى   -
 الطالب بالنفع في اإلستفادة بأكبر عدد ممكن من األنشطة الرياضيو .

 توفير استمارة تسجيل إلكترونية تتيا لمطالب اإلشتراك في األنشطة في أي وقت .  -
 توصيات البحث :.

معموماتي المقترح داخل ادارات النشاط الرياضي بالكميات  التابعو الدارة يجب تطبيق النظام ال -
 النشاط الرياضي جامعة االزىر .

ضرورة تبادل المستندات واالوراق االداريو لالنشطو الرياضيو الكترونيا بين ادارات الكميو  -
من ارساليا بجياز  والكميات االخري وايضا بينيا وبين ادارة النشاط الرياضي بجامعة االزىر بدال

 الفاكس .
يجب التحول من نظام العمل التقميدي الي نظام العمل االلكتروني داخل ادارة النشاط الرياضي  -

وذلك عن طريق تسجيل بيانات الطالب المشتركين في االنشطو الرياضيو وخطط االنشطو 
 الكترونيا بدال من اىدار العديد من االوراق في ىذه االعمال .

 بيق النظام المعموماتي المقترح داخل ادارات النشاط الرياضي بالجامعات الحكوميو .ضرورة تط -
 المراجع -
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 :أواًل: المراجع العربية
اببببببو بكبببببر سبببببمطان   -1

 أحمد
المجتمع العربي واإلنترنت، مجمة العمم والتقنية، المنظمة  : 

 م.2663العربية لمتنمية، القاىرة،
برنامج حاسبب آلبي إلدارة النشباط الرياضبي بجامعبة طنطبا ،  : إيياب محمد خيرى -2

رسببالة ماجسببتير  يببر منشببورة ، كميببة التربيببة الرياضببية ، 
 م.2663جامعة طنطا ، 

 سمير عماري ،  -3
 يحي  سعيدي

مسببببباىمة تطبيقبببببات اإلدارة اإللكترونيبببببة فبببببي تطبببببوير أداء  :
مؤسسببببات التعمببببيم العببببالي ، دراسببببة حالببببة جامعببببة محمببببد 

 –بالمسببمية " ، مجمببة الحقببوق والعمببوم اإلنسببانية بوضببياف 
، ابريبل ،  16جامعة زيان عاشور بالجفمبة ، الجزائبر ، مبج 

 م.2617
عببببالء عبببببد الببببرازق  -4

 السالمي 
نظم إدارة المعمومات، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية،  :

 م.2663القاىرة، 
 

الحاسبببب اآللبببي لببب دارة  نظبببام معمومببباتي مقتبببرح باسبببتخدام : عمي رجب محمود -5
العامة لمنشاط الرياضي بجامعة المنيا، رسالة ماجستير  ير 

 م.2611منشورة ، كمية التربية الرياضية ، جامعة المنيا ، 
ممارسببة األنشببطة الترويحيببة الرياضببية وعالقتيببا بالسببمات  : عمرو محمد ىاللي -6

رسالة ماجسبتير الشخصية لبعض طالب جامعة المنصورة ، 
 يببر منشببورة، كميببة التربيببة الرياضببية، جامعببة المنصببورة، 

 م.2612
 

متطمبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية لتقديم الخدمبة واتجاىبات  : محمد جميل شاىين -7
العببباممين نحوىببببا بببباإلدارة العامببببة لرعايبببة الطببببالب بجامعببببة 
المنوفيبببة، رسبببالة ماجسبببتير  يبببر منشبببورة ، كميبببة التربيبببة 

 م.2612بنيا ،  الرياضية ، جامعة
محمببببد رشبببباد عبببببد  -8

 البديع
معوقبببات تطبيبببق اإلدارة اإللكترونيبببة بببباإلدارة العامبببة لرعايبببة  :

مصر ،  –الطالب بجامعة الزقازيق، بحوث التربية الرياضية 
 م.2615( ، ديسمبر ، 99، العدد ) 53المجمد 
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محمد كمال  -9

، كريم  السمنودي
     محمد الحكيم

مقترح باستخدام الحاسب اآللي لتطوير األداء نظام معمومات  :
اإلداري لرعايببة الطببالب بجامعببة المنصببورة، المجمببة العمميببة 

، ينببببباير ،  76مصبببببر ، ع  –لمتربيبببببة البدنيبببببة والرياضبببببة 
 م.2614

 مزىر العاني ، -16
 شوقي جواد 

 م . 2614اإلدارة اإللكترونية، دار الثقافة، عمان،  :

التبادل اإللكتروني لمبيانات، دار الفكر الجامعي،  :  منير محمد الجييني -11
 م.2664اإلسكندرية، 

 : ثانيا: المراجع األجنبية 
Using Computers in Croatia National 

University Divisions, Journal of 

Research in Higher Education, v (6), n 

(1), 111_165. 

: Felck, C. (6212) 16- 

Ma, from government to E-government 

a transition model, information 

technology people, No3, Vol 15, Sep 

6225, pp. 652-655. 

: Robert M.Davisson, 

Christian Wanger& 

C.K Louis. (6225) 

13-  

E-Management Barriers and challenges 

in Iran, PhD, Dollamed Tabateebe 

University.  

 

: Seresht, H. (6225) 14- 
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التعمم البنائي عمى تعمم بعض المهارات بدرس التربية الرياضية تأثير استخدام 
 لتالميذ المرحمة االبتدائية

 تامر جمال عرفةأ.د /                                       
 د / محمد عبد السالم عالم                                          

 م.م أحمد رمضان عبدالحكم                                            
 مقدمة:

يتسػػػـعار اػػػرعارػػػذآلع  يلػػػةعالفعمػػػورلترةعار يةيػػػثعتارتل ترتايػػػثنعريػػػثعيتػػػتار عتػػػرالـعار ظريػػػوتعتتطمي وت ػػػوع
ارتل ترتايػػثعماػػترةعرػػـعتلػػػ دةوعارملػػريثعةػػفعشمػػؿنعإ  ػػػوع  ػػيشع اػػرعارة يتةوتيػػثعارػػػذآلعيرةػػؿع ػػ عطيوتػػػةع

تار عارريوةنعت تياثعر ذهعارتغيػراتعلػوفعةػفعاررػرترآلعااسػتاومثعر ػوعةػفع ػ ؿعتغيراتع ديدةع  عاةيعع 
تطتيرعةؤسسوتعارةاتةععملو ثعأ تا  وعتأللور وعتأراوة ونع ي عأفعةؤسسوتعارترميثع ػ عأآلعةاتةػععةػ ع
عععععععععععععععاألترػػػ عمػػػػورتطتيرعرةتالمػػػػثعطمي ػػػػثعار اػػػرعتااسػػػػتاومثعريترػػػػتاتعارتػػػػ عتلػػػةؿعةاػػػػواتعارريػػػػوةعارة تي ػػػػث ع

ع(00:ع01)
 يةًوعموفعار ظريوتعاررديلػثعت ػتؿعمػافعارػت يـعارر ي ػ عرػفعيػتـعم ػو ع يػ عةػوعسػة ةعارةػت يـعرتػ عترػتعر ظػةع
تلػػررهعأةػػوـعارةػػدرسعمػػؿعتؤلػػدعةػػذهعار ظريػػوتعتة  ػػوعار ظريػػثع)ارم و يػػث(عأفعارلػػ صعيم ػػ عة يتةوتػػةعدا ييػػوع

رلػػؿعةػػت يـعطري ػػثعت اتاػػيثع ػػ ع  ػػـعارة يتةػػثعترػػيسععةتػػالراعمورمي ػػثعارةريطػػثعمػػةعتارةاتةػػععتاريغػػثنعتأف
إذفع و  ةػػػوؾعارةػػػدرسع ػػػ عإرسػػػوؿعارة يتةػػػوتعريةػػػت يـعتتاليػػػدةوع…عموررػػػرترةعأفعتلػػػتفعلةػػػوعيريػػػدعارةػػػدرس

ع(020:ع4تتلرارةوعرفعيلتفعةاديوع  عم و عارة يتةثعلةوعيريدةوع  ع  ؿعارةت يـ ع)
شمػػواعلػػديديفعةػػفعاألط ػػوؿعع اػػدعريورػػثعلػػرةعاريػػدعتارػػدةعةػػفعاأل لػػطثعارريورػػيثتع ارتػػ عاشػػتعاسترسػػو وعتاش

تارلػػموبعةػػفعارا سػػيفنع ػػر ـع ةرةػػوعار اػػيرع سػػميوعإذاعةػػوعشتر ػػتعم ةػػرعاألر ػػوبعاأل ػػر ع    ػػوعاسػػتطو تع
 ػػ ع ػػددعشييػػؿعةػػفعارسػػ يفعأفعت  ػػزعإرػػ عةلػػوفعاراػػدارةع ػػ ع ػػددعرػػيسعم ييػػؿعةػػفعارػػدتؿعةػػذاعمو رػػو ثعإرػػ ع

  عة ظـعدتؿعار ورـنعت ظراعرةوعتت رهعريورػثعلػرةعاريػدعةػفعة ػوخعترمػتآلعا تلورةوعل لوطعريور عتترتير ع
سػػييـعريةةورسػػيفعةػػفعارا سػػييفع  ػػدعأدراػػتعرػػةفعة ػػوةيعارترميػػثعارريورػػيثعتمراةا ػػوعارت  يذيػػثع ػػ عاةيػػعع
ارةرارؿعارت ييةيثنعإذعأ  وعت تمرعة  واوعترمتيوعةتلوة عيلتسبعارةت يةتفععةػفع  رػةعلليػراعةػفعارةتطيمػوتع
ارترمتيػػػثعارايػػػدةنعريػػػثعيراػػػععذرػػػؾعإرػػػ عةػػػوعتترػػػة ةعةػػػفعةلت ػػػوتعةوةػػػثعر ػػػوعأم ودةػػػوعاررػػػرتريثعرتلػػػتيفع
ارل ايثعارةتلوةيثعريةت يةيفع   عزا رةعمورسةوتعاررةيدةعارت عر ػوعا  لػوسعةمولػرع يػ عارتلػتيفعارترمػتآلع

ع(4:ع0ريةت يةيف ع)
 مشكمة البحث:

درسعارترميػػػػثععتػػػػدريسعترميػػػػثعارريورػػػػيثنعأل ػػػػو ة يػػػػـعارع عرترسػػػػيفع ةػػػػؿتف ػػػػ عةروترػػػػثعةػػػػفع ارمػػػػورل
 ػػدةع تا ػػؽعتػػؤلرعملػػلؿعةمولػػرع يػػ عاألدا عاألةلػػؿعر ةيػػةعة  ػػوع اػػو صعارػػذآلعيتااػػةعارريورػػيثع

ارت ةيػػػػػذعارسػػػػػ يثنعتلػػػػػذرؾعارػػػػػد ـعاريتاسػػػػػت عارةتةلػػػػػؿع ػػػػػ عارة لػػػػػاةعارت ييةيػػػػػثعتاألدتاتعتارتسػػػػػو ؿع
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دريسعارسػوم ثعتأ ػتععارتػدريموتعاأللوديةيػثعارةسو دةنعتأيرًوع مػرةعارة يػـع  سػةعةػفعريػثعةتاشػؼعارتػ
تريسػتع يػ ععثت تياػثعرةػوعسػمؽعيلػتفع ػتاتيعارػت يـعةػفعارت ةيػذعرػ ي ارت عتي  ػوعةػفعشمػؿعارػتزارةنع

 عارتاػػػتؿعإرػػػ عأرػػدثعاألمرػػػوثعار يةيػػثعتاأل لػػػورعارتدريسػػػيثعتفر ػػذاعرػػػوتؿع ارمػػورلار ػػدرعاألةلػػػؿنعع
ةػ نعتشػدعتاػدعأفعا يػبعةػذهعاردارسػوتعت تةػدعموألسػوسعاراديدةعتاررديلػثعرر ػععةسػتتاهعار ةيػ عتار ي

 يػ عأسػػيتبعارتػدريسنعتةػػفعلػػـع ػوفعأ يػػبعارػدتؿعارةت دةػػثع يةيػػًوعت تةػدع يػػ عطػرؽعتػػدريسعرديلػػثع
تةػػ عارتػػدريسنععة يػػـعارترميػػثعارريورػػيثارتػػ عت وسػػبعةػػععطمي ػػثع ةػػؿعرم ػػو  عارػػت يـعاع ظريػػثتة  ػػوع

مور ةييػػػثعارت ييةيػػػثععت ةيػػػذتػػػدريسنعتأ  ػػػوعتسػػػو دعاراررديلػػػثع ػػػ عارع ظريػػػوتريػػػثعأ  ػػػوعت تمػػػرعةػػػفعار
ة رظػػػثعتةػػػفع ػػػ ؿع ةػػػؿعنعتارة يػػػـع ػػػ عتطػػػتيرعذاتػػػةعأتًانعتلو يػػػًوعأدتاتػػػةعدا ػػػؿعارػػػدرسعتارةدرسػػػث

عا تةودةـعاألترػدع يػ ارترميثعارريوريثعمورةدارسعاررلتةيثعارةاريثع  دعارظعأفععرة يـارمورلتفع
ت تةدع ي عشيوـعارة يػـعملػرحعارة ػورةعأةػوـعارةت يةػيفعتار يػوـعمػادا عارطري ثعارت ييديثع)ارةتم ث(عتارت ع

 ةتذجعر ػونعاألةػرعارػذآلعاعيرا ػ ع يػةعار ػرتؽعار رديػثعمػيفعارةت يةػيفنعتا تةػودعارة يػـع يػ عارليةػثع
اعيسػػت دعارة يػػـعإرػػ عاسػػتراتيايثع ةػػؿعتارػػرثععت ي ػػوارة طتشػػثعتارتاػػؼعاري ظػػ عرية ػػورةعارررليػػثنع

األةػػداؼنعتةػػفعةػػذاعارة طيػػؽعامػػدعةػػفعار ظػػرعإرػػ عتاش  ػػوعارترمػػتآلعارت ييةػػ عتارتاةػػؿععةرػػددةارة ػػورـع
اردشيؽع  عة راوت وعارت ييةيثعتةؿعر   وعأةػدا  وعارةاةترػثعتت سػيؽعارا ػتدعمػيفعارةؤسسػوتعتاأل ػرادع

عاستلراؼعارةست مؿع  عرت عارترديوتعتارةستاداتعارت عيل دةوعار ورـ 
يػػ عم ػػضعاردراسػػوتعارةرا يػػثعارتػػ عت وترػػتعأسػػوريبعارتػػدريسعارة تي ػػثنع عاطي ػػتالةػػوعأفعارمػػورلتفع

تلـعتميفعةفع  ؿعاردراسوتعارةرا يػثعأفع ةػتذجعارػت يـعارم ػو  عيت وسػبعةػععأسػيتبعارمػورلتفع ػ ع
ارتػػدريسعتارػػذآلعي تةػػدع يػػ عأسػػيتبعاالتلػػوؼعارةتاػػةعتارتطميػػؽعارػػذات عترػػؿعارةلػػل تعتةػػ عةػػفع

ارتػػدريسنعتارتػػ عت تةػػدع يػػ عةلػػورلثعارةػػت يـعملػػلؿعإياػػوم ع  ػػوؿع ػػ عاألسػػوريبع يػػرعارةمولػػرةع ػػ ع
م و ع مراتةعة تةدًاع  عذرؾع يػ عة يتةوتػةعارسػوم ثنعلةػوعأ ػةعيرا ػ عار ػرتؽعار رديػثعتي طػ عةاػوًاع
تاسػػػػ ًوعرعمػػػػداععتاامتلػػػػورعتذرػػػػؾعماو ػػػػبعاسػػػػت داـعتل ترتايػػػػوعارػػػػت يـع ػػػػ عةرريػػػػثعارػػػػد تةع)ةرريػػػػثع

ع اا لغوؿ(
ارمورلتفعااست و ثعم ةتذجعارت يـعارم ػو  ع ػ عت يػـعم ػضعارة ػوراتعاألسوسػيثع ػ علػرةععتةفعلـعير 

اريػػدعمطري ػػثعسػػ يثعتةمسػػطثعت يػػرعت ييديػػثعريتػػياعار راػػثعأةػػوـعارت ةيػػذعريت ليػػرعتا مػػداععتاامتلػػورنع
ا عةػذهع يؤد عذرؾعرم و عارة ورؼعتارة وةيـعار يةيػثعرػدآلعارت ةيػذنعلةػوع ةػتعارر مػثع ػ عار يػوـعمػ ارع

ارتارمثعار يةيثعرةروترثعريت رؼع ي ع تاليرعاست داـع ةتذجعارت يـعارم و  ع ي عاتا بعت يـعم ضع
عارة وراتعمدرسعارترميثعارريوريثعرت ةيذعارةرريثعاامتدا يث  

 أهمية البحث:
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تلايععارة يةيفعماترةع وةثنعتة ية عارترميثعارريوريثعمللؿع ػوصنعتارػذيفعيسػت دةتفعأسػيتبع
روررةعمدرسعارترميثعارريوريثع ي عترسي  وعموست داـعارت يـعارم و  ع  عارةتاشؼعارت ييةيثعارت عارة

ع ي ططتفعر وعتي  ذت  وع  عدرسعارترميثعارريوريثعتذرؾعمواست ودعإر عارةمػودئعتاألسػسعارتػ عت ػـت
ع يي ػػوعارةةورسػػوتعارتدريسػػيثعارسػػييةثعارتػػ عتػػد ـعارػػت يـعار لػػطنعتشػػدعت يػػدعار طػػطعاردرع ـ  اسػػيثعارتػػ عتػػ

تررػيرةوعريتػدريسعمػورت يـعار لػطعارة يةػيفنعتارةلػر يفعارترمػتييفنعتارة  يػيفعم  ػدادعة ػوةيعارترميػػثع
عارريوريث 

 هدف البحث:
عي دؼعارمرثعريت رؼع ي :

 عتاليرعاست داـع ةتذجعارت يـعارم و  ع ي عت يـعم ضعارة وراتعمدرسعارترميثعارريوريثعرت ةيذع
عث  ارةرريثعاامتدا ي
 فروض البحث: 

تتاػػدع ػػػرتؽعذاتعدارػػثعإراػػػو يثعمػػػيفعةتتسػػط عدراػػػوتعار يوسػػػيفعار ميػػ عتارم ػػػدآلعريةاةت ػػػثع ع0
عاريدعراوراعار يوسعارم دآل عةارتاريميثع  عت يـعم ضعارة وراتعاألسوسيثع  علرع

تتاػػدع ػػػرتؽعذاتعدارػػثعإراػػػو يثعمػػػيفعةتتسػػط عدراػػػوتعار يوسػػػيفعار ميػػ عتارم ػػػدآلعريةاةت ػػػثع ع2
عاريدعراوراعار يوسعارم دآل عةمطثع  عت يـعم ضعارة وراتعاألسوسيثع  علرعاررو
تتادع رتؽعذاتعدارثعإراو يثعميفعةتتسط عدراوتعار يوسييفعارم دييفعريةات تيفعارتاريميثع ع3

اريػػػدعراػػػوراعار يػػػوسعارم ػػػدآلعريةاةت ػػػثععةتاررػػػومطثع ػػػ عت يػػػـعم ػػػضعارة ػػػوراتعاألسوسػػػيثع ػػػ علػػػرع
عارتاريميث 

 حث:مصطمحات الب
ةػػتعارتةلػػؿعارػػذة  عرلػػ  عةػػوعأتعرلي يػػثعالػػتغورةنعت  ػػدةوع رػػععلػػ  عةػػوع ػػ ع . نموووذج الووتعمم:1

 ةػػتذجع سػػتطيععأفع  يػػدعتاػػرؼعةػػذاعارلػػ  عتمورتػػور عااسػػت دادعرػػردتدهنعتةػػذاعي  ػػ عأفعار ةذاػػثع
ريستعإاعار لرعارة ظـعرتر يؽع ويثع ةييثنعذرػؾعأفعار ةػتذجعةػتع ظريػثعةتا ػثع رػتعار  ػؿعارػذآلع

 (46:ع9 ريدعتر ي ة ع)
:عةتع  يعت ييةػ عةم ػ ع يػ ع ظريػثعارػت يـعارم ػو  نعتيسػت دعارتػدريسع يػةع. نموذج التعمم البنائي2

 ي عاا ت ودعمافعارت يـعي عع  دةوعيلورؾعارةت يةتفعم  وريثع  ع ةييثعم و عارة ر ثعمدًاعةفعتي  ع
ع(03:ع7ارة يتةوتعمللؿعسيم عاع و ؿ ع)

 إجراءات البحث
 نهج البحث:م
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است دـع ارمورلتف عارة  يعارتاريم ع ظرًاعرة  ةتةعرطمي ثعةذاعارمرثنعةست ي ًوعم رد ع
ارتاةيةوتعارتاريميثع  عاألمروثعار يةيثعارسوم ثنعتةتعارتاةيـعارتاريم عرةاةت تيفعإرداةةوع

عتاريميثعتاأل ر عرومطثعموست داـعار يوسعار مي عتارم دآلعرل عارةاةت تيف 
 لبحث:عينة ا

ةدرسػػػثعميتػػػوفعاامتدا يػػػثعم(عتيةيػػػذع61 ػػػددةـع)ةاتةػػػععارمرػػػثعت ةيػػػذعاراػػػؼعارسػػػودسعاامتػػػدا  عتع
تػػـعتععـ( 2121-ـع2109اررديلػثعارتوم ػػثع دارةعم  ػػوعارت ييةيػػثنعةرو ظػػثعار ييتميػػثنعري ػػوـعاردراسػػ ع)

تػـعسػربعريػثعع اػرا عتارمػثعارمرػثةوعا تيورع ي ثعارمرثعمورطري ثعار ةديثعار لتا يثعتتـعا تيورع
يـعارمػػوش ع يػػ عةاةػػت تيفعرػػومطثعسػػ ـعتااسػػتط  يثنعتتػػعث(عتيةيػػذعةػػفعةاتةػػععارمرػػثعري ي ػػ21)

ع( 4(عتيةيذنعتيتراعةذاعةفعادتؿع)21تتاريميثعشتاـعلؿعةاةت ثع)
 (1جدول )

 توصيف عينة البحث
 النسبة المئوية العدد الصف الدراسي نوع العينة الوصف م

 ٪333333 02 األول اسيةأس المجموعة التجريبية 1

 ٪333333 02 األول أساسية المجموعة الضابطة 0

 ٪333333 02 األول استطالعية العينة االستطالعية 3

 ٪122 02 األول ــ اإلجمالي 4

 أسباب اختيار عينة البحث: 
ع ةتا  ثعإدارةعارةدرسثع ي عإارا عارتارمث 0
عثعارت عتسو دع ي عتر يؽعأةداؼعارمرث  تتا رعا ةلو يوتعارةوديثعتارملريثعمورةدرس2
ع شوـع ارمورلتف عمور ةؿعلة يـعريترميثعارريوريثعمورةدرسث 3

 مجاالت البحث:
عـ( 2121ع–ـع2109ار وـعاردراس ع)ع.المجال الزمنى:1
عةدرسثعميتوفعاامتدا يثعاررديلث ع.المجال الجغرافي:2
عت ةيذعاراؼعارسودسعاامتدا يث ع.المجال البشرى:3
 طار العام لتنييذ البرنامج التعميمي ييد البحث:اإل

عار ةػػػػيسعارةتا ػػػػؽع00/9/2109ار اػػػػؿعاردراسػػػػ عاألتؿعيمػػػػدأعةػػػػفعارسػػػػمتعارةتا ػػػػؽع ـعتي ت ػػػػ عيػػػػـت
ـنعتشػػدعشػػوـع ارمػػورلتف عمػػورتطميؽعار ةيػػ عريتارمػػثعشيػػدعارمرػػثنعتارتتااػػؿعةػػععت ةيػػذع24/0/2121

تارةاةت ػثععثعارم و يثعةد ةثعمورمرةايثعارت ييةيػثن ي ثعارمرثعارتدريسعريةاةت ثعارتاريميثعمورطري 
 ػػ عار تػػرةع)ةػػفععمتع(عال ػػ ع لػػرةعأسػػ02ترةػػدةعاسػػتغرشتع)عاررػػومطثعمورطري ػػثعارت ييديػػثع)ارةتم ػػث(ن

 ي ػػػػثعارمرػػػػثععةػػػػععت ةيػػػػذـ(نعتشػػػػدعتػػػػـع ةػػػػؿعر ػػػػو ع ػػػػوصع27/02/2109ـعترتػػػػ ع6/01/2109
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رمرثنعتلي يػثعااسػت ودةعةػفعارةرتػتآلعار يةػ عارتاريميثع  طنعرلرحعةرتتآلعارمرةايثعارت ييةيثعشيدعا
عم ونعتأيرًوعتترياعةلت وت وعتأةةيثعارمرةايثعارت ييةيثعلتسييثعريت يـ 

(عدرسع  ؿع ترةع02لةوعتـعت  يذعاردرتسعار ةييثعشيدعارمرثعمتاشععدرسعتاردعأسمت يًونعم اةور ع)
عارمػػػورلتفعماػػدتؿعارراػػصعارةدرسػػػ ع تمػػورزةفعارة اػػصعرراػػػثعارتارمػػثعشيػػدعارمرػػػثعلةػػوعارتػػـز

عية ططعارزة  عرت  يذعارتارمثعشيدعارمرث رعتطم وًعارترميثعارريوريثعرياؼعارسودسعاامتدا  نع
 تجانس وتكافؤ العينة

ع–ارةاةت ػثعاررػومطثعع–مػ ارا عتاػو سعأل ػرادع ي ػثعارمرػثع)ارةاةت ػثعارتاريميػثعع"البواحثون"شوـع
م إلوووووى 25/9/2619)مووووون يةيػػػػػذًاع ػػػػػ عار تػػػػػرةعتع(66)ارةاةت ػػػػثعااسػػػػػتط  يث(عتارمػػػػػور ع ػػػػػددةـع

ريةتغيػػراتعارتػػ عشػػدعيلػػتفعر ػػوعتػػاليرع يػػ عدشػػثعار تػػو يعتسػػيرعارترػػداتعارت ييةيػػثععم(26/9/2619
ة ػوراتعلػرةع-اراػ وتعارمد يػثع–ة وةػؿعارػذلو عع–ارػتزفعع–ارطتؿعع–ارة تررثعتة ع)ار ةرعارزة  ع

فعتشت  ػػوعترػتعارة ر ػ علةػػوعيترػاعاػػدتؿعاريػدعت ػؽعارةػػ  ي(نعموسػت داـعة وةػؿعاارتػػتا عريتالػدعةػ
عيتراعتاو سع ي ثعةاتةععارمرث ع(2)

 (2جدول )
 لعينة البحث في متغيراتداللة يياس 

 المهارات األساسية(، )الطول، الوزن، العمر الزمنى، معامل الذكاء، االختبارات البدنية
 (66)ن=

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

المتوسط 
 الحسابي

 الوسيط
االنحراف 

 معياريال
معامل 
 االلتواء

ي
ســد

ج
 18727- 1837570 2387261 2387.24 سنة الســـــــــــــــــــــــــــــــــن 

 28510- 5857075 2668111 26585444 سنتيمتر الطــــــــــــــــــــــــــــــول
 18.37- 2877164 5186111 5183.44 كيلوجرام الـــــــــــــــــــــــــــــــوزن
 18374- 28257.4 5286111 5281777 درجة الذكـــــــــــــــــــــــــــــــاء

ي
بدن

 

 28215- 3875724 2668111 26582444 سنتيمتر الوثب العريض من الثبات

 28016- 4877167 3.68111 3.681.44 سنتيمتر دفع كرة طبية

 18615- 1835275 787361 787114 ثانية متر من البدء الطائر32عدو 
 18777 1876632 81111. 84611. ثانية التنطيط المستمر في اتجاه متعــرج

 183.1 4..1870 781111 78.611 سنتيمتر رمي واستقبال كرة

 18370 .281100 481111 484.44 عدد ثني الجذع من الوقوف

ي
مهار

 18577 1877057 2281111 218.777 عدد ثانيـة(32سرعة تمرير الكرة خالل ) 

 18523 2837275 2680111 2784227 ثانية التنطيط المستمر في اتجاه متعــرج

 187.1- 18574.0 481111 387611 عدد التصويب من الوثــــــــــب

(عأفعشيـعة وة تعاارتتا عر ي ثعارمرثع)ارتاريميػثعتاررػومطثعتااسػتط  يث(ع2يتراعةفعادتؿع)
(عةػػوعيلػػيرعإرػػ ع3+(عتأفعةػػذهعار ػػيـعا راػػرتعةػػوعمػػيفع)353 1-نع869 0شػػدعتراترػػتعةػػوعمػػيفع)
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تةولؿعارميو وتعرتؿعةرةترعارة ر  عت ريمًوعتلذرؾعا تداريثعتتزيععار ي ثع  عةتغيراتعار ةػتع)ارسػفع
 .ارذلو (عتم ضعارةتغيراتعاراسةيثعتارمد يثع  علرةعاريدعشيدعارمرث-ارتزف–ارطتؿع–

 (3جدول )
 (التجريبية والضابطة في المتغيرات )ييد البحثداللة اليروق بين المجموعتين 

 المهارات األساسية( ،)الطول، الوزن، العمر الزمنى، معامل الذكاء، االختبارات البدنية
 (26= 2= ن 1)ن 

 المتغيـــرات

 المجموعة تجريبية المجموعة ضابطة
الفرق بين 
 المتوسط

المتوسط  قيمة )ت(
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ي
ســد

ج
 *18370 1812761 1837757 2387061 1837717 2387776 الســـــــــــــــــــــــــــــــــن 

 *18741 2816111 68462.4 2658411 5812775 2668461 الطــــــــــــــــــــــــــــــول
 *18156 1813611 28.4.02 5183611 2857537 5183761 الـــــــــــــــــــــــــــــــوزن
 *18410 1821111 .281360 5281111 2822032 5282111 الذكـــــــــــــــــــــــــــــــاء

ي
بدن

 

 *18076- 18.6111 3847365 26585611 486.057 2648711 الوثب العريض من الثبات

 *18236 1826111 3871530 3.580611 .584.77 3.68211 دفع كرة طبية

 *18705- 1815561 .183452 787236 1837711 7867.1 متر من البدء الطائر32عدو 
التنطيط المستمر في اتجاه 

 متعــرج
.85111 18.317. .84111 18.1242 1821111 1854.* 

 *18206 1816111 18.2374 78.611 18.6335 780111 رمي واستقبال كرة

 *18471 1821111 10..180 484611 .1800.7 485611 ثني الجذع من الوقوف

ي
مهار

 

سرعة تمرير الكرة خالل 
 ثانيـة(32)

218.611 18.7610 2180111 1872.2. 1816111 -18206* 

التنطيط المستمر في اتجاه 
 متعــرج

2687761 1877.6. 2787711 1877434 280.611 -.8736* 

 *.1854- 1816111 1855537 387611 1867235 387111 التصويب من الوثــــــــــب

 1.96= 19ودرجة حرية  6.65ييمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 
ارادتريػثنعةةػوعيػدؿع يػ عع)ت(ارةرسػتمثعأشػؿعةػفعشيةػثعع)ت(أفعاةيػععشػيـعع(3)يتراعةفعادتؿعتع

 ػػدـعتاػػتدع ػػرتؽعدارػػثعإراػػو يًوعمػػيفعارةاةػػت تيفعارتاريميػػثعتاررػػومطثع ػػ عارةتغيػػراتعشيػػدعارمرػػثنع
عوعيليرعإر عتلو ؤعارةاةت تيف ةة

 :البيانات جمعطرق 
عراةػػععارة يتةػػوتعتارميو ػػوتعارةت ي ػػثعمةتغيػػراتعارمرػػثعتارتػػ عتر ػػؽعأةدا ػػةع ػػ ع"البوواحثون"عاسػػت د

 ا تيورع دةعلرتطعتة :
  ر وعأفعتلتفعس يثعارت  يذعتأفعتتتا رعأا زةعار يوس .1
 أفعتلتفع  ورثع  عتل يصعاراتا بعارةرددةعريمرث  .2
 ارلموت( ع–تا رعارة وييرعار يةيثع)ارادؽعأفعتت .3
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ع
 
 جمع البيانات إلي: أدواتيسم "الباحثون"  -

عاألدتاتعتاألا زةعارةست دةثع  عارمرث  0
عا ةلو وتعارملريث   2
عااستةوراتعتارة وم تعارل ايث  3
عأدتاتعريدارثع ي عة داتعار ةتع  4
عأدتاتعريدارثع ي عارةستتآلعارمد   ع  5
عستتآلعارة ور  أدتاتعريدارثع ي عارة  6
عأدتاتعريدارثع ي عة دؿعارذلو  عععععععع  7
  أسطتا ثعارمرةايثعارت ييةيث .8

 في البحث:  المستخدمةاألدوات واألجهزة  -
عروسبعآر عرديثعةتاؿعمو  تر ت ا وزع  0
عا وزعشيوسعريستوةيتر   2
عسو ثعإي وؼ   3
عا وزعار رضع)داتوعلت(عر رضعارلرحعارت ري  عمورةتشععارت يية    4
عأشةوع ع  5
علريطعشيوس عععععععععععععععععععععع  6
ع(عاراـ عع811لراتعطميثعتز  وع)  7
علراتعيد   8
علراتعمدييث  9
عةرة علرةعيد ع  01
عأسطتا ثعارمرةايثعارت ييةيث   00

 :البشرية اإلمكانات -
مو تيػػػورعارةسػػػو ديفعةػػػػفعار ػػػوةييفعمورةدرسػػػػثعشيػػػدعارتارمػػػثنعتذرػػػػؾعريةسػػػو دةع ػػػػ عع"البوووواحثون"شػػػوـع

ع(11)ةر ؽععإارا اتعارتارمثعشيدعارمرث 
 :والمقابالت الشخصية االستمارات -
عم  دادعةاةت ثعةفعااستةوراتعرترديدعارميو وتعار زةثعريدراسث:ع"الباحثون"شوـع

ع( 0استةورةعتسايؿعارميو وتعةر ؽع)  0
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ع( 2استةورةعا تمورعارذلو عار ور عةر ؽع)  2
ع( 3استةورةعاا تموراتعارمد يثعار واثعم ي ثعارمرثعةر ؽع)  3
ع( 4اا تمورعارة وريثعار واثعم ي ثعارمرثعةر ؽع)استةورةع  4
ع( 5استةورةعاستط ععرأآلعار مرا عريةروترعارر يسيثعر  تمورعارة ر  عةر ؽع)  5
ع( 6استةورةعأسةو عارسودةعار مرا عارذيفعاست وفعم ـعارمورلتفعةر ؽع)  6
ع( 7اردرتسعارت ييةيثعرت يـعلرةعاريدعرياؼعارسودسعاامتدا يثعةر ؽع)  7
ع( 8ارمرةايثعارت ييةيثعةر ؽع)عسي وريت  8
ع( 9أسةو عارسودةعار مرا عارذيفعاست وفعم ـعارمورلتفع  عارت ييـعارذات عةر ؽع)  9
 ( 01شو ةثعأسةو عارسودةعارةسو ديفع)  01

 (:2أدوات لمداللة عمى معدل الذكاء، مرفق )
اا تمػوراتعع(عتةػتعةػف2ةر ػؽع)ع"السويد خيوري"ا تمػورعارػذلو عار ػور عةػفعإ ػدادعع"الباحوث"است داـع

(عسػػػؤاؿعتتػػػدرجع ػػػ ع42ار واػػػثعم يػػػوسعارػػػذلو عت ةيػػػذعةرريػػػثعارت يػػػيـعشمػػػؿعاراػػػوة  عتيتلػػػتفعةػػػفع)
عارا تمث ع

 تتضمن عينات مختمية من الوظائف الذهنية وأهمها:
عار درةع ي عترليزعاا تموهعارذآلعيتةلؿع  عت  يذع ددعةفعارت ييةوتعد  ثعتاردة   0
عوةؿعموألر وظع  عأس يثعارت ميرعتارة    ااست دادعاري ظ عتيتةلؿع  عارت   2
عااستداؿعار ددآلعتيتةلؿع  عرؿعس سؿعاأل دادعتأس يثعارت ليرعاررسوم  ع  3
 ي عدراثعلميرةعةفعارادؽعتألدتعار ديدعةفعاردراسوتعادؽعةػذاعاا تمػورع ػ ع  4

عشيوسعار دراتعار  ييثعار وةث 
عأفعة وة تعلموت  ي عدراثعلميرةعةفعارلموتعتألدتعار ديدعةفعاردراسوتع  5
ع فعطريؽعارتاز ثعار ا يثعأتعترييؿعارتمويفع وريثعةةوعيةلفعارتلتؽعمةع يةيًو   6

تشدعتـعاسػت داـعةػذاعاا تمػورع ػ عارمي ػثعارةاػريثعةػفعشمػؿعاردراسػوتعارسػوم ثعارتػ عأاريػتع ػ عةػذاع
ععععععععععععععععععععععععععع(عععععععععععععععععععععععع62:ع08ارةاوؿعت ي ع ي وتعةلوم ثعر ي ثعارمرثعاررور  ع)

 :المعامالت العممية الختبار الذكاء المستخدم في البحث
 :صدق االختبار

تػػػـعرسػػػوبعاػػػدؽعة وةػػػؿعارػػػذلو عموسػػػت داـعاػػػدؽعارتةػػػويزعمورة ور ػػػثعارطر يػػػثعمػػػيفعاررميػػػععاأل يػػػ ع
ةػػفععتيةيػػذاًعع(26)تاررميػػععاألد ػػ عتذرػػؾعررسػػوبعة وةػػؿعاراػػدؽعا تمػػورعارػػذلو ع يػػ ع ي ػػثعشتاة ػػوع

)يوووووم ت ةيػػػػذعاراػػػػؼعارسػػػػودسعاامتدا يػػػػثعةػػػػفعةاتةػػػػععارمرػػػػثعت ػػػػورجع ي يػػػػثعارمرػػػػثعاألسوسػػػػيثع
عيتراعة وةؿعارادؽعا تمورعارذلو  ( 4)تارادتؿعرشـععم(15/9/2619
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 (4جدول )
 الربيع األدنى والربيع األعمى وييمة)ت( و اليرق بين المتوسطين

 (26)ن = 

 المتغيرات
 ىالربيع األدن الربيع األعمى

اليرق بين 
ارةتتسطع ييمة )ت( المتوسطين

عاررسوم 
اا رراؼع
 ارة يورآل

ارةتتسطع
عاررسوم 

اا رراؼع
 ارة يورآل

 *229 03-ع111 5ع135 0ع751 27ع280 0ع751 32 معامل الذكاء
(عتاػػتدع ػػرتؽعدارػػةعإراػػو يوعمػػيفعةتتسػػطعشيػػوسعارةاةت ػػثعارةةيػػزةعتةتتسػػطع4يترػػاعةػػفعاػػدتؿع)
اػػدؽعا تمػػورعارتراػػيؿعارة ر ػػ عع يػ تاألد ػػ ع ػ عا تمػػورعارػػذلو نعةةػػوعيػػدؿععشيػوسعاررميػػععاأل يػػ 

عشيدعارمرث 
 :ثبات االختبار

( Test _ Retest)مرسػوبعة وةػؿعارلمػوتعمطري ػثعتطميػؽعاا تمػورعتاش ػودةعتطمي ػةعع"الباحث"شػوـع
تيةيػػػذعةػػػفعةاتةػػػععارمرػػػثعت ػػػورجع ي ػػػثعارمرػػػثعاألسوسػػػيثعتذرػػػؾعع(26) يػػػ ع ي ػػػثعةةيػػػزةعشتاة ػػػوع

تارادتؿعرشـععم(.23/2/2616)يوم تاش ودةعارتطميؽععم(14/9/2619)يوم تطميؽعار يوسعاألتؿعم
عيتراعة وةؿعاارتموطعميفع تو يعا تمورعارذلو ع  عارتطميؽعاألتؿعتارتطميؽعارلو   ع(15)

 (5جدول )
 لمثبوات(-معامول االرتباط بين القياسين األول والثاني اختبار معامل الذكاء )ييد البحث

 (26)ن = 

 المحوووور
 التطبيق الثاني التطبيق األول

ييموووة معامووول 
 االرتبوووواط

اليووووورق بوووووين 
المتوسوووووووط  المتوسطين

 الحسوووابي
االنحوووووووراف 
 المعيوواري

المتوسوووووووط 
 الحسوووابي

االنحوووووووراف 
 المعيوواري

 444 1-ع266 1ع125 2ع888 31ع116 2ع444 31 معامووووول الذكووووواء
تدراػػثعع(60665)اػػتدع  شػػثعارتمػػوطعدارػػثعإراػػو يًوع  ػػدعةسػػتتآلعة  ػػتآلع(عتع5يترػػاعةػػفعاػػدتؿع)

ميفعارتطمي يفعاألتؿعتارتطميؽعارلو  عا تمورعة وةػؿعارػذلو نعتلػوفعة وةػؿعاارتمػوطعذتعع35رريث=
نعةةػوعيػػدؿع يػػ علمػوتعا تمػػورعة وةػػؿعارػذلو عشيػػدعارمرػػثع(60266)دارػثع وريػػثعريػثعلو ػػتعشيةتػػةع

عمدراثع وريث 
ع
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 :تعمم البنائينموذج ال
ةػػػتعتععنيػػػت يـعارم ػػػو  رإرػػػو ثعأ لػػػطثعتػػػرتمطعمػػػورت يـعارةسػػػت دعريػػػدةوغعت ػػػززعةػػػفعاسػػػت ودعار ةػػػتذجعأفع

 ةتذجعتدريس عشػو ـع يػ عار ظريػثعارم و يػثعتػـعت دييػةعتتطػتيرهعإرػ عاػترتةعارروريػثعمتاسػطثع سػتزافع
عتيػػتـعارترليػػزع ػػ عةػػذاعار ةػػتذجع يػػ عأفعيلػػتفعارةػػت يـعةرػػترعار ةييػػ نعرػػتلس ثعارت ييةيػػثنع  ػػتعي ػػـت

مة وشلثعارةلليثعتاةععارة يتةوتعارتػ عيراةػوعتسػو دهع ػ عرػؿعارةلػليثعتة وشلػثعارريػتؿعارةلػترلثع
ع   ععتدراسػثعإةلو يػػثعتطميػػؽعةػذهعارريػػتؿعماػػترةع يةيػثع ػػ عأرضعارتاشػػع لةػوعأفعةػػذاعار ةػػتذجعي ػػـت

 ػػور  ـعار يةيػػثنعةػػفع ػػ ؿع يػػ ع ػػدةعأسػػسعم و يػػثعأةة ػػوعةسػػو دةعارت ةيػػذع يػػ عم ػػو عة ػػوةية ـعتة
فع ةلورلثعارةت يـعمللؿعإياوم ع ّ وؿع  عم و ع مرتةنعة تةدًاع  عذرؾع ي ع مراتةعارسػوم ثعرتػ عتاش

ع(ع033-030:ع03)ععلو تع وط ثنعةةوعيؤلدع ي عرمطعار يـعمورتل ترتايوع)ارت  يث(عتارةاتةع ع
 الدراسة االستطالعية:

ـنع21/9/2109إرػػ ععـ04/9/2109  يثع ػػ عار تػػرةعةػػفعشػػوـع ارمػػورلتف عمػػ ارا عاردراسػػثعااسػػتط
(عسػػػػتثعتل لػػػػتفعتيةيػػػػذًاعةػػػػفع ػػػػورجع ي ػػػػثعارمرػػػػثع21 يػػػػ ع ي ػػػػثعاردراسػػػػثعااسػػػػتط  يثعت ػػػػددةوع)

األاػػػييثنعتذرػػػؾعرة ر ػػػثعةػػػد عة وسػػػمثعارمر ػػػوةيعر ػػػدراتعارت ةيػػػذنعتةػػػد عار ػػػدرةع يػػػ عارت وةػػػؿعةػػػعع
اػرا ععارةتشععارت يية عارة ترحنعتارت ػرؼع يػ عارة تشػوت ارةت ي ػثعم ةلو يػثعتطميػؽعتارمػثعارمرػثنعتاش

عتارلموت(عر  تموراتعشيدعارمرث ع–ارة وة تعار يةيثع)ارادؽع
 القياس القبمي:

ـنع يػػ عةاةػػت تيفعارمرػػثعاررػػومطثعتارتاريميػػثع22/9/2109ن23تػػـعت  يػػذعار يػػوسعار ميػػ عيػػتة ع
ثعتػـعتػدريسعة ػوراتعلػرةعاريػدع ػ عتارةتةلؿع  عاا تمورعارة ورآلعريت رؼع ي عةستتآلعارت ةيذعريػ

عس تاتعسوم ثع
 التجربة األساسية:

شػػوـع ارمػػورلتف عموسػػت داـعارػػت يـعارم ػػو  عارةػػد ـعمراةايػػثعت ييةيػػثعر ي ػػثعارمرػػثعارتاريميػػثنعتارتػػدريسع
ريةاةت ػػػثعاررػػػومطثعم تمػػػوععارطري ػػػثعارةتم ػػػثع)مطري ػػػثعارةرورػػػرة( عتارتػػػ عتتةلػػػؿع ػػػ عارلػػػرحعتأدا ع

عـ 27/02/2109ـعإر ع6/01/2109تطميؽعتارمثعارمرثع  عار ترةعةفعار ةتذجنعتشدعتـ
 القياس البعدي:

شػػػػوـع ارمػػػػورلتف عمػػػػ ارا عار يػػػػوسعارم ػػػػدآلع)اا تمػػػػورعارة ػػػػور ع يػػػػ عةاةػػػػت ت عارمرػػػػثعارةاةت ػػػػثع
ارتاريميثعارةست دةثعريةتشععارت يية نعتارةاةت ثعاررومطثعارت عتست دـعارطري ثعارت ييديثع ارةتم ثع

عـ 29/02/2109ن31ريس عيتة ع  عارتد
 جمع البيانات وجدولتها:
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شوـع ارمورلتف عمتاةيععار تو يعمدشثعم دعاا ت و عةفعتطميؽعارتارمػثعشيػدعارمرػثعتت ظية ػوعتاػدترت وع
عتة ورات وعإراو يًو 

عارة وراوتعا راو يثعارةست دةثع  عارمرث:
نعار سػمثعارة تيػث)ع عتةػ SPSSو  ع شدعتـعرسػوبعارة وراػوتعا راػو يثعارتوريػثعمورمر ػوةيعا راػ

ع( شيةثع)تنعة وةؿعاارتتا نعاا رراؼعارة يورآلنعارتسيطنعارةتتسطعاررسوم 
 عرض ومنايشة النتائج

 عرض ومنايشة النتائج اليرض األول:
 تتاػػػػدع ػػػػرتؽعذاتعدارػػػػثعإراػػػػو يثعمػػػػيفعةتتسػػػػط عدراػػػػوتعار يوسػػػػيفعار ميػػػػ ع . اليوووورض األول:1

اريػػػدعراػػػوراعار يػػػوسععةميػػػثع ػػػ عت يػػػـعم ػػػضعارة ػػػوراتعاألسوسػػػيثع ػػػ علػػػرعتارم ػػػدآلعريةاةت ػػػثعارتاري
عارم دآل  

 . عرض نتائج اليرض األول:2
 (4جدول )

داللة اليروض بين متوسطي القياسين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في االختبارات 
 المهارية واالختبار المعرفي لمعينة ييد البحث

 (26)ن=

 االختبارات
 وحدة

 سالقيا

 القياس البعدي القياس القبلي
الفرق بين 
 متوسطين

 قيمة
 ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

سرررررررعة تمريررررررر 
الكررررررررررة خرررررررررالل 

 ثانيـة(32)
 *638.50- 6836111 1804441 2782611 .1872.2 2180111 عدد

التنطرريط المسررتمر 
 في اتجاه متعرج

 *378667 4847611 1874720 2583.61 1877434 2787711 ثانية

التصررررررويب مررررررن 
 الوثب

 *2487.5- 3811111 1855537 587611 1855537 387611 عدد

 1.96 = 19ودرجة حرية  6.65ييمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 
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ة متوسطي القياسين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في االختبارات المهاري(: 1شكل )

 واالختبار المعرفي لمعينة ييد البحث
 . منايشة اليرض األول:3

أفعشيةػػػػثعتعارةرسػػػػتمثعألمػػػػرعةػػػػفعشيةت ػػػػوعارادتريػػػػثعريػػػػثع(نع0تلػػػػلؿع)(نع4يترػػػػاعةػػػػفعاػػػػدتؿع)
(عةةػػػوعيػػػػدؿع يػػػػ عتاػػػػتدع ػػػػرتؽعدارػػػػثع70 7-إرػػػػ عع54 20–)ا راػػػرتعشيةػػػػثعتعارةرسػػػػتمثعمػػػػيفع

اريميػػثعراػػوراعار يػػوسعارم ػػدآلع  ػػدعةسػػتت عإراػػو يوعمػػيفعار يوسػػيفعار ميػػ عتارم ػػدآلعريةاةت ػػثعارت
ع 15 1ة  تيثع

يرلػػزع يػػ عأفعارةػػت يـعةػػتعةرػػترععارػػت يـعارم ػػو  تي ػػزتع ارمػػورلتف عةػػذهعار تياػػثعإرػػ عأفعاسػػت داـع
ار ةييػػػػثعارت ييةيػػػػثعريػػػػثعي ػػػػتـعمػػػػورت رؼع يػػػػ عارةلػػػػليثعتة وشلػػػػت وعتاستللػػػػوؼعتاةػػػػععارة يتةػػػػوتع

 وشلػػػثعارريػػػتؿعارةلػػػترلثعتدراسػػػثعإةلو يػػػثعتطمي  ػػػوعارةسػػػو دةع ػػػ عارتتاػػػؿعإرػػػ عرػػػؿعارةلػػػليثعلػػػـعة
األسوسػيثعي تةدع ي عتاز ػثعارة ػورةعإرػ عأاػزا عت  ػوعريةرارػؿعم و  عماترةع يةيثعسييةثعنع ورت يـعار

تذرؾع  عللؿعة ةثعررليثعي تـعم وعارةت يـع  علؿعةرريثع فعطريؽعاستللو ةع ةلو وتةعتشدراتةع
رةسػػو دةعسػػتا علو ػػتع رديػػثعأتعاةو يػػثع ػػفعطريػػؽعةػػرترعاتعارة رظػػثععةػػعارتاريػػبنعتذرػػؾعع مػػر

أل ػو عاألدا عري طػ عة ػدةوتعتسػو دع يػ عارتاػتؿعإرػ عاررػؿعةػفع ػ ؿع ػدةععت ةيػذارة يـع يػ عار
ريػػتؿعي ت ػػ عة  ػػوعارةػػت يـعاألدا عاراػػرياعتيلػػررعارة وسػػبعتاػػتاعإرػػ عةرريػػثعإت ػػوفعارة ػػورةعتيػػتـع

ع تيةيذـعتارذرؾعةفع  ؿعارة وشلثعتاررتارعميفعارة ي
إرػػ عأفع ةػػتذجعارػػت يـعارم ػػو  عيتػػياعار راػػثعأةػػوـعارت ةيػػذععم(،2615أحموود شووويي" )لةػػوعيلػػيرع 

ريت ليرع ػ عألمػرع ػددعةةلػفعةػفعارريػتؿعريةلػليثعارتارػدةنعتيػتـعذرػؾعةػفع ػ ؿعشيػوـعارة يػـعم ر ػو ع
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لؿعةليراتعررليثعةاةت ثعةفعاألس يثعارةتتوم ثعرلؿعةرريثعةفعةرارؿع ةتذجعارت يـعارم و  ع  عل
ريتاؿعإر عااستاومثعارررليثعاراريرثعارللؿعاألةلؿعرألدا عةست دةوع  عذرػؾعارة رظػثعتار  ػدع
تارتر يزعتااستلورةعتارتتايةعتارةسو دةعستا علو تع رديثعأتعاةو يثع فعطريؽعةرترعارة يـع يػ ع

فع ػ ؿع ػدةعريػتؿعأتعارت ةيذعأل ػو عأدا  ػـعري طػ عة ػدةوتعتسػو دةـع يػ عارتاػتؿعإرػ عاررػؿعةػ
ت سػػػيراتعي ت ػػػ عة  ػػػوعارطورػػػبعاألدا عاراػػػرياعتيلػػػررعارة وسػػػبعة  ػػػوعتيػػػدةيعأازا  ػػػوعةػػػفع ػػػ ؿع

ع(28ع:0ةروتاتةعارةستةرةعةةوعي تدهعإر عاست داـعارت ليرعاامتلورآل ع)
عتيت ؽعةذاعةعع تو يعدراسوت:

ريهام  (،6م( )2618(، خالد خضير )4م( )2617(، إيمان األشقر )3م( )2619إيمان عمي )
(، ياسوووور 17م( )2619(، هبووووم نعمووووان )8م( )2617(، ريهووووام محموووود )14م( )2618حنووووا )

تارتػ عألػورتعأةػـع تػو يعدراسػت ـعت ػتؽعارةاةت ػوتعارةسػت دةثعارػت يـعع(،18م( )2615سميمان )
ؿعارم ػػو  ع يػػ عارطري ػػثعارت ييديػػثنعلةػػوعألػػدتعاردارسػػوتع يػػ عأفعاسػػت داـعاألسػػوريبعاررديلػػثعتتسػػو 

تل ترتايوعارت يـعلو تعأ رؿعةفعطري ثعارت يـعارةتم ثع  عار تار عارة ر يثنعتةةوعسمؽعيترػاعأفع
 وبذلك يتحقق اليرض األول كميًا.ارت يـعارم و  عرةعارتاليرعار  وؿع  عارترايؿعارة ورآلعتارة ر  نع

 عرض ومنايشة النتائج اليرض الثاني:-2
ثعإراػػػو يثعمػػػيفعةتتسػػػط عدراػػػوتعار يوسػػػيفعار ميػػػ ع تتاػػػدع ػػػرتؽعذاتعدارػػػ . اليووورض الثووواني:1

اريػػػدعراػػػوراعار يػػػوسععةتارم ػػػدآلعريةاةت ػػػثعاررػػػومطثع ػػػ عت يػػػـعم ػػػضعارة ػػػوراتعاألسوسػػػيثع ػػػ علػػػرع
عارم دآل  

 . عرض نتائج اليرض الثاني:2
 (5جدول )

داللة اليروق بين متوسطي القياسين القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة في االختبارات 
 واالختبار المعرفي لمعينة ييد البحثالمهارية 

 (26)ن= 

 االختبارات
 وحدة
 القياس

 القياس البعدي القياس القبلي
الفرق بين 
 متوسطين

 قيمة
المتوسط  ت

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

سرعة تمرير 
الكرة خالل 

 ثانيـة(32)
 *218136- 3801111 1807766 2487611 18.7610 218.611 عدد

التنطيط 
المستمر في 
 اتجاه متعرج

 *218.11 2867111 1873.67 2582261 .1877.6 2687761 ثانية

التصويب من 
 الوثب

 *218211- 2866111 187.751 583611 1867235 387111 عدد
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 1.96=19 ودرجة حرية 6.65ييمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 

  
ن متوسطي القياسين القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة في االختبارات اليروق بي(: 2)شكل 

 المهارية واالختبار المعرفي لمعينة ييد البحث
 منايشة اليرض الثاني:.3

تاػػػتدع ػػػرتؽعدارػػػثعإراػػػو يوعمػػػيفعار يوسػػػيفعار ميػػػ عتارم ػػػدآلع(نع2نعتلػػػلؿع)(5يترػػػاعةػػػفعاػػػدتؿع)
عراوراعار يوسعارم دآل ريةاةت ثعاررومطثع  ع تو يعاا تموراتعارة وريثع

تيرآلعارمورلتفعأفعردتثعةذاعارت ػدـعيراػععإرػ ع اػو صعأسػيتبعاألتاةػرعتةػوعيرلػزع ييػةعةػفعأفع
أةةيثعتتاتدعارة يـعارذآلعي ط ع لرهعتاررثع فعلي يثعاألدا عارة ور عارارياعةفع  ؿعارت ديـع

ارذآلعيا يةعأللرع و ييةععاري ظ عرية ورةعارذآلعيرتتآلع ي علرحعأةةيثعارة ورةعلـعإ طو ع ةتذجعر و
اػػ ر وعشمػػؿعأفعتلمػػتعتتاػػماع ػػودهعتت ةػػؿع يػػ ع تلػػذرؾعشػػدرهعارطورػػبع يػػ عالتلػػوؼعاأل طػػو عتاش
إ وشػػثعا دا عاراػػرياعرية ػػوراتعارةػػرادعت ية ػػوعتتتػػياعريطورػػبع راػػةعريػػت يـعةةػػوعيػػؤلرعإياوميػػًوع ػػ ع

ععإاودهعتل و عا دا  
ة ػػورؼعار ظريػػثعيسػػوةـع ػػ عزيػػودةع و ييػػةعنعإرػػ عأفعالتسػػوبعارم2618محمووود مصووطيي" تيلػػيرع 

ارت يـعتافعدراةعأدا عارطوربعرية ورةعتتتشؼع ي عة درهعارة يـع ي عارلرحعارايػدعرية ػورةعةػفعريػثع
اػػرثعاألترػػوععرلػػوعاػػز عةػػفعأاػػزا عاراسػػـعار وةيػػثع ػػ عا دا عارة ػػور عرية ػػوراتعارةػػرادعت ية ػػو ع

ع(49:ع05)
ريةاةت ػػثعاررػػومطثعإرػػ ع و ييػػثعتاػػدت عطري ػػثعار ػػرضععتي ػػزتع ارمػػورلتف عةػػذاعارت ػػدـع ػػ عةسػػتتآل

رية ػػػػورؼعتارة يتةػػػػوتعتار ػػػػتا يفععتيةيػػػػذتارلػػػػرحعارتػػػػ عاعيةلػػػػفعإ  ور ػػػػوعتارتػػػػ عت تةػػػػدع يػػػػ عتي ػػػػ عار
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تارة ػػوةيـعةػػفعارة يػػـعتذرػػؾعةػػفع ػػ ؿعشيوةػػةعملػػرحعارة ػػورةعت ػػرضع ةػػتذجعر ػػوعتتاػػرياعاأل طػػو ع
ت يـعةةػوعسػو دع يػ عترسػفعتر ػععةسػتتآلعتالتسػوبعم  طو عتغذيثعرا يثعموستةرارع  ؿعةرارؿعارػ

عشدرعاعماسعمةعةفعارة ورؼعتارة يتةوتعردآلعارت ةيذنعتيت ؽعةذاعةعع تو يعدراسوت:
(، ريهام 6م( )2618(، خالد خضير )4م( )2617(، إيمان األشقر )3م( )2619إيمان عمي )

(، ياسر سميمان 17)م( 2619(، هبم نعمان )9م( )2617(، ريهام محمد )8م( )2618حنا )
تارتػػػ عألػػػورتعأةػػػـع تػػػو يعدراسػػػت ـعأفعارطري ػػػثعارت ييديػػػثع)ار ػػػرضعتارلػػػرح(عر ػػػوع (،18م( )2617)

وبوذلك يتحقوق اليورض تاليرعإياوم ع  عت يـعارة وراتعشيدعأمرول ـعترلفعاشػؿعةػفعارطػرؽعاررديلػثنع
 الثاني كميًا.

 عرض ومنايشة النتائج اليرض الثالث: -3
تتاػػدع ػػرتؽعذاتعدارػػثعإراػػو يثعمػػيفعةتتسػػط عدراػػوتعار يوسػػييفعارم ػػدييفع" . اليوورض الثالووث:1

اريػػدعراػػوراععلػػرةريةاػػت تيفعارتاريميػػثعتاررػػومطثع ػػ عت يػػـعم ػػضعارة ػػوراتعاألسوسػػيثعتارتراػػيؿع
عار يوسعارم دآلعريةاةت ثعارتاريميث  

 . عرض نتائج اليرض الثالث:2
 (6جدول )

عديين لممجموعتين التجريبية والضابطة في االختبارات داللة اليروق بين متوسطي القياسين الب
 المهارية واالختبار المعرفي لمعينة ييد البحث

 (26=2= ن1)ن

 االختبارات
وحدة 
 القياس

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
الفرق بين 
 متوسطين

المتوسط  قيمة ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ياريالمع

سرعة تمرير 
الكرة خالل 

 ثانيـة(32)
 *8270. 3851111 1807766 2487611 1804441 2782611 عدد

التنطيط 
المستمر في 
 اتجاه متعـرج

 *18770 1827111 1873.67 2582261 1874720 2583.61 ثانية

التصويب من 
 الوثــب

 *38475 1861111 187.751 583611 1855537 587611 عدد

 1.96= 19ودرجة حرية 6.65لجدولية عند مستوى معنوية ييمة ت ا
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اليروق بين متوسطي القياسين البعديين لممجموعتين التجريبية والضابطة في (: 3شكل )
 االختبارات المهارية واالختبار المعرفي لمعينة ييد البحث

 منايشة اليرض الثالث:.3
مػػػػرعةػػػػفعشيةت ػػػػوعارادتريػػػػثعريػػػػثعأفعشيةػػػػثعتعارةرسػػػػتمثعأل(نع3تلػػػػلؿع)(نع6يترػػػػاعةػػػػفعاػػػػدتؿع)

(عةةػػوعيػػدؿع يػػ عتاػػتدع ػػرتؽعدارػػثعإراػػو يوع56 3:ع74 00-ا راػػرتعشيةػػثعتعارةرسػػتمثعمػػيفع)
ميفعار يوسيفعارم دييفعريةاةت تيفعارتاريميثعتاررومطثعراوراعار يوسعارم دآلعريةاةت ثعارتاريميػثع

ع 15 1  دعةستت عة  تيثع
ثع يػ عاررػومطثعإرػ عاسػت داـع ةػتذجعارػت يـعار لػطعةػععتيراعع ارمورلتف عت تؽعارةاةت ثعارتاريميػ

ارةاةت ثعارتاريميثعتذرؾع ظرًاعرطمي ثع ةتذجعارت يـعار لطعريثعيتياعريطورػبع راػثعم ػو عة ر تػةع
ا تةوداع ي ع  سةعلةوعأفعإاومثعارطوربع ي عاألس يثعأل و عارتطميؽعا تةوداع ي عذاتةعسو دع يػ ع

يثعتيلتفعةفعارا بع ي عارطوربع سيو  وعمس ترثعأل ػةعالتسػبعتلميتعارة يتةوتعألطتؿع ترةعزة 
ار ػػػدرةع يػػػ عترييػػػؿعتت سػػػيرعارة ػػػورةع ػػػفعطريػػػؽعاالتلػػػوؼعتارتاػػػتؿع يػػػ عارلػػػلؿعار  ػػػو  عألدا ع

عتيت ؽعةذاعةعع تو يعدراسثعل عةف:عارة ورةعتأشربعتأيسرعارطرؽع ت و  و 
(، ريهام 6م( )2618لد خضير )(، خا4م( )2617(، إيمان األشقر )3م( )2619إيمان عمي )

ياسر سميمان ع(،17م( )2619(، هبم نعمان )9م( )2617(، ريهام محمد )8م( )2618حنا )
تارتػػ عألػػورتعأةػػـع تػػو يعدراسػػت ـعأفعارػػت يـعارم ػػو  عيػػؤلرعإياوميػػًوع يػػ عار ػػتار عع(،18م( )2617)

تراػػيؿعتارػػت يـنعلةػػوعأفع تػػو يعارة وريػػثنعأفع ظريػػثعارػػت يـعارم ػػو  عر ػػوعارتػػاليرعار  ػػوؿع ػػ عزيػػودةعار
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دراست ـع  دتعة ور ةعميفعارت يـعارم و  عتارطري ثعارةتم ثع)ار رضعتارلرح(عظ ػرع ي ػوعزيػودةع سػبع
عارت يـ 

ةػػوعي ػػزتع ارمػػورلتف عأفعةػػذاعارت ػػدـع ػػ عةسػػتت عارتراػػيؿعريةاةت ػػثعارتاريميػػثعإرػػ ع و ييػػثعارػػت يـع
تةوتعارت عالتسم وع تياثعا تةودهع ي ع  سػةنعلةػوعارم و  عريثعيسو دعارةت يـع ي عاست داـعارة ي

أفعةرترعارةت يـعمةرارؿعارت يـعسو دهع ي ع  ـعارة يتةوتعمللؿعأتراعتةسيسؿعأللرعةفع يرهنع
لةػػوعأ ػػةعي ةػػؿع يػػ عت ةيػػثعار  ػػدعتار ػػدرةع يػػ عار  ػػـعتاسػػت داـعارة يتةػػوتعتارة ػػورؼعارةت يةػػثع ػػ ع

يـعار  وؿع  عت ديـعارتغذيثعارراا ثعإر عارت ةيذعتتتاي  ـعارةتاشؼعارة تي ثعمو رو ثعإر عدترعارة 
ع  ؿعةرريثعااستللوؼ ع

تير ع ارمورلتف عأفعاستراتيايوتعارت يـعارم و  عتزيدعةػفعارتراػيؿعارة ػورآلعملػلؿعةيرػتظعتيسػو دع
 يػ عاارت ػػوظعمورة يتةػوتعألطػػتؿع تػرةعةةل ػػثعت ػدـع سػػيو  وعمسػ ترثعألفعلػػؿعتيةيػذعشػػدعمػذؿعا ػػداع

التسػػوبعةػػذهعارة ر ػػثعتةػػفعا ػػدعارة يػػـعتي ػػتدعارت ةيػػذع يػػ عار ةػػؿعاراةػػو  عتيرػػععةسػػ تريثعع ػػ 
ارت يـع ي عارت ةيذعأ  س ـع ي ع لسعأسيتبعار رضعتارلرحعارذآلعيلتفع يةعارة يـعةتعارةسػ تؿع

ع فعات وذعاةيععار راراتعارت ييةيث 
اريميػػثعإرػػ عأفعاسػػتراتيايوتعارػػت يـعلةػوعيراػػعع ارمػػورلتف عسػػمبعت ػػتؽعارت ػػتؽعارتارػػاعريةاةت ػػثعارت

ارم ػو  عتسػةاعريت ةيػذعمور يػػوـعمور ديػدعةػفعاألدتارعتارلػ ترعمورةسػػ تريثعتات ػوذعاةيػععشػراراتعارت  يػػذع
تارت ػػػػتيـعتتاػػػػرياعاألدا نعمي ةػػػػوع ػػػػ عأسػػػػيتبعار ػػػػرضعتارلػػػػرحعاعيػػػػتـعإ طػػػػو ع راػػػػثعريةت يةػػػػيفع

ثعةػػفعارة يػػـعترػػيسعرػػةعأآلعدترع ػػ عات ػػوذعأآلعموسػػتغ ؿعإةلو يػػوت ـعريػػثعأفعارتيةيػػذعيتي ػػ عارة يتةػػ
شػرارع ػػدترهعسػػيميوعتةتي ػ عارة يتةػػثع  ػػطع ػورة يـعةػػتعارػػذآلعي ػدـعار مػػراتعتي ػػرضعار ةػػتذجعدتفعأآلع
ةلورلثع  ييثعةفعارةت يةيفعةةػوعيػؤد عإرػ عارلػ ترعمورةيػؿعرسػيرعطري ػثعارػت يـع يػ عطري ػثعتارػدةع

ععدراسثعل عةف:تيت ؽعةذاعةعع تو يعنع  ؿعار ةييثعارت ييةيث
(، محموود 9م( )2618(، ريهوام حنوا )4م( )2618(، خالود خضوير )3م( )2619إيمان عمي )
ع(،17م( )2619هبوووم نعموووان ) (،15) م(2617محموووود البنوووا ) (،14) م(2615أبوووو العطوووا )

عتارت عألورتعأةـع تو يعدراسػت ـعأفعاسػتراتيايوتعارػت يـعارم ػو  عر ػوعتػاليرع  ػوؿع ػ عارػت يـعارة ػور 
 وبذلك يتحقق اليرض الثالث. شيدعأمرول ـعة ور ةعمورطري ثعارت ييديثع)ار رضعتارلرح(ن

 االستخالص والتوصية:
 االستخالص:-1

  عرت عأةداؼعارمرثعت رترةعتارة وراثعا راػو يثعريميو ػوتعتة وشلػثعار تػو يعتػـعارتتاػؿعإرػ ع
عااست  صعارتور :

عرت يوعأللرعةفعتاليرعارت يـعارةتمعع ي عارت يـعارررل   يؤلرع ةتذجعارت يـعارم و  عارةد ـعإرلت0
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 يػػػؤلرعاسػػػت داـع ةػػػتذجعارػػػت يـعارم ػػػو  عارة تػػػرحعتػػػاليرًاعإياوميػػػًوع يػػػ علػػػؿع  واػػػرعارييوشػػػثعارمد يػػػثع2
ار واػػثعملػػرةعاريػػدنعتت ػػدـعةسػػتت عارة ػػوراتعار اتةيػػثعاألسوسػػيثع ػػ علػػرةعاريػػدع)شيػػدعارمرػػث(نعتت ػػدـع

ة يتةوتعارةرتمطثعمورة وراتعاألسوسيثعةػفعار وريػثع)ار  يػثعتار و ت يػثعةستت عارترايؿعرية ورؼعتار
عتارتوري يث(عتذرؾعريت ةيذع ي ثعارمرث 

 تاػػتدع ػػرتؽعدارػػثعإراػػو يًوعراػػوراعارةاةت ػػثعارتاريميػػثع ػػفعارةاةت ػػثعاررػػومطثنعتارتػػ عطمػػؽع3
ثعمورة ػػػػوراتع يي ػػػػوع ةػػػػتذجعارػػػػت يـعارم ػػػػو  ع ػػػػ عةسػػػػتت عارتراػػػػيؿعرية يتةػػػػوتعتارة ػػػػورؼعارةرتمطػػػػ

عار اتةيثعاألسوسيثع)شيدعارمرث(ع
 اػ ريثعاسػت داـعارمر ػوةيعارت ييةػ عارة تػرحعموسػت داـع ةػتذجعارػت يـعارم ػو  ع ػ عت يػـعارة ػوراتع4

عار اتةيثع  علرةعاريدعارة ررةع ي عت ةيذع) ي ثعارمرث(
عالتسوبعارة ر ث   ةتذجعارت يـعارم و  عي ةؿع ي عزيودةعارةلورلثعار ّ ورثعةفعارةت يـع  ع5
 التوصيات:-2

ع  عرت عةوعأس رتع  ةع تو يعارمرثعا تةوداع ي ع ي ثعارمرثعيتا ع ارمورلتف عمةوعيي :
 تطميػػؽعارمر ػػوةيعارت ييةػػ عارة تػػرحعموسػػت داـع ةػػتذجعارػػت يـعارم ػػو  عمةػػوعيرتتيػػةعةػػفعةةيػػزاتع ػػ ع0

ارر يسػػ عةػػفعارترػػدةعارت ييةيػػثععت يػػـعارة ػػوراتعار اتةيػػثعارة ػػررةعرلػػرةعاريػػدنعتذرػػؾعةػػفع ػػ ؿعاراػػز 
عرت ةيذعلييوتعارترميثعارريوريث 

 إاػػػرا عارةزيػػػدعةػػػفعارمرػػػتثعارتاريميػػػثعموسػػػت داـعطػػػرؽعأ ػػػر عةػػػفعتل ترتايػػػوعارت يػػػيـعتة ور ت ػػػوع2
ماسػػػيتبعأتع ةػػػتذجعارػػػت يـعارم ػػػو  عريتاػػػتؿعإرػػػ عتر يػػػؽعأ يػػػ عةسػػػتت عةةلػػػفع ػػػ عت يػػػـعارة ػػػوراتع

عار اتةيثعاألسوسيثع  علرةعاريد 
 إ ػػدادعمطوشػػثعة يتةػػوتع ػػفعلػػؿعطورػػبعتسػػاؿعم ػػوعشيوسػػوت ـعتةسػػتت عريػػوشت ـعارمد يػػثعتةسػػتت ع3

أدا ةـعرية وراتعاألسوسيثعرلرةعاريدنعت ةؿعشيوسػوتعدتريػثعرةتوم ػثعتطػترعةسػتت عارت ةيػذعارة ػور ع
عتارة ر  نعترة ر ثعةؿعيرت ععأـعي   ضعل تععةفعت ييـعارمراةيعارةست دةث

 عاست داـعأسوريبعةت ت ثعت يرعةمولرةع  عتدريسعارترميػثعارريورػيثعلاسػيتبع رثعارة يةيفع ي4
عأتع ةتذجعارت يـعارم و   

ع
ع
ع
ع
ع
ع
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 المراجع:
(:ع ةػتذجعريػت يـعارم ػو  ع ػ علػرةعاريػدعتألػرهع يػ عت يػـعم2615أحمد شويي محمد محمود ) -1

رةػؤتةرعارػدتر عم ضعارة وراتعاألسوسيثعتارترايؿعارة ر  عرد عطيمثعارةرريثعارلو تيػثنعا
عارريورثعتارارث  لييثعارترميثعارريوريثنعاوة ثعأسيتط ع-ر يـت

ار تواوتعارترمتيػثعرة ػوةيعارترميػثعارريورػيثعتتطمي  ػوع ػ ععم(:2617أسامة الحاج سعيد ) -2
عارةدارسعاألسوسيثنعدارع يدا نع ةوف 

  ع يػػ عت يػػـعتػػاليرعأسػػيتبعارػػت يـعارم ػػوعم(:2619إيمووان سووالم سووالم حسوون عمووى عمووي ) -3
عم ضعارة وراتعاألسوسيثع  عت سعارطوترثنعلييثعارترميثعارريوريثعريم يفنعاوة ثعريتاف

 ةػػتذجعارػػت يـعارم ػػو  عتتػػاليرهع ػػ عم ػػضععم(:2617إيمووان عبوود العزيووز محموود األشووقر ) -4
شسػػػـعارة ػػػوةيعتطػػػرؽعع-اتا ػػػبعت يػػػـعارة ػػػوراتعاألسوسػػػيثع ػػػ علػػػرةعاريػػػدعرسػػػورثعةواسػػػتيرع

عارترميثعارريوريث عاوة ثعط طوعارتدريسعلييث
(عاسػػػتراتيايثع ةييػػػثعرػػػرمطعارت يػػػيـع75ارت يػػػيـعارم ػػػو  ع ػػػ عار يػػػتـع)عم(:2614بووويج كيموووي ) -5

عتارتدريسعتارت ييـنعتراةثعامرعمفعةرةدعارامرنعدارعاوة ثعارةيؾعس تدعري لرنعارريوض 
ت ػػو  ع ػػ عارػػت يـعتػػاليرعاسػػت داـعأسػػيتبعارػػت يـعااعم(:2618خالوود نبيوول محمووود خضووير ) -6

عتاارت وظعرم ضعارة وراتعاألسوسيثعملرةعاريدعلييثعارترميثعارريوريثنعاوة ثعمترعس يد
ألرعاست داـعاستراتيايثعار ةذاػثعارريورػيثع يػ ععم(:2614رباب أحمد عبد القادر توبة ) -7

  ععاستي وبعارة وةيـعارريوريثعترؿعارةسارثعارريوريثعرد عطيمثعاراؼعارسومععاألسوس 
عتردةعار يوسنعلييثعاردراسوتعار ييونعاوة ثعار اوحعارتط يث 

تاليرعمر وةيعت يية عموست داـع ةتذجعتيتي عريت يـععم(:2618ريهام مجدي جرجس حنا ) -8
ارم ػػػو  ع يػػػ عم ػػػضعارة ػػػوراتعاألسوسػػػيثعرلػػػرةعارسػػػيثعرتيةيػػػذاتعارري ػػػثعارلو يػػػثعةػػػفعارت يػػػيـع

 علييػػثعارترميػػثعارريورػػيثعريم ػػوتنعاوة ػػثعارزشػػوزيؽاألسوسػػ عرسػػورثعةواسػػتير عشسػػـعاألر ػػوب
عع

 و ييػػثعاسػػت داـع ةػػتذجعارػػت يـعارم ػػو  عسػػمو  عارةرارػػؿععم(:2617ريهووام محمووود محموود ) -9
ارةد ـعمورسمترةعارت و ييػثع يػ عةسػتت عاألدا عارة ػور عرػم ضعة ػوراتعار ػتل عرػد عطيمػثع

عرريوريثنعاوة ثعأسيتط لييثعارترميثعارريوريثعاوة ثعارة يوعلييثعارترميثعا
ع

نعدارعأسػوةثع0أسػوريبعة واػرةع ػ عتػدريسعار يػتـنعطعم(:2616سميم إبراهيم الخزرجي ) -16
عري لرعتارتتزيعنع ةوفنعاألردف 

 طػػػرؽعتػػػدريسعارترميػػػثعارمد يػػػثعمػػػيفعار ظريػػػثععم(:2617عصوووام الووودين متوووولي عبووود ا  ) -11
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ع و عريطمو ثنعا سل دريث عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععتارتطميؽ نعةؤسسثع ورـعارريورثعري لرعتدارعارتع
تاػػةيـعة ظتةػػثعارتسػػو طعارةت ػػددةعتتاليرةػػوععم(:2611محموود عمووى الوودين سووعيد محموود ) -12

 ػوتع ي عت يـعم ضعارة وراتعارد و يثعر ولئعارة لةثنعرسػورثعةواسػتيرنع ظريػوتعتتطمي
عريورثعارة وزاتنعلييثعارترميثعارريوريثنعاوة ثعم  و 

عارت يـعارةست دعريدةوغنعدارعيو وعري لرعتارتتزيعنع ةوف م(: 2616محمد كمال العجيمي ) -13
 تاليرعمر وةيعت يية عموسػت داـعةتشػععت ػو ي عة تػرحععم(:2615محمود محمد أبو العطا ) -14

ةعارسػيث نعرسػورثعدلتػتراهنعلييػثعارترميػثعارريورػيثعم ػيفنع ي عاراو ػبعارة ر ػ عتارة ػور عرلػرع
عاوة ثنعم  و 

 و ييػػثعاسػػتراتيايثعارػػت يـعار لػػطع مػػرعلػػملثعم(: 2618محمووود مصووطيي محمووود البنووا ) -15
ارة يتةػػػوتعتتػػػاليرهع يػػػ عم ػػػضعارة ػػػوراتعارررليػػػثعمػػػدرسعارترميػػػثعارريورػػػيثعرػػػدآلعت ةيػػػذع

 ريثنعاوة ثعم  و ارةرريثعارلو تيثنعلييثعارترميثعارريو
دريػؿع ظػرآلعتتطمي ػ عريمػورليفنعع-تطتيرعارة ػوةيعم(:2615ميرفت محمود محمد عمي ) -16

عدم  - ةوف-ةرلزعديمت تعرت يـعارت ليرع
تػػاليرعترػػدهعت ييةيػػثع ػػ علػػرةعاريػػدعموسػػت داـع ةػػتذجععم(:2619هبووم محموود محموود نعمووان ) -17

ر ػ عتاألدا عارة ػػورآلعرػد عطورمػػوتعلييػػثعةػورزا تعألم ػػودعارػت يـع يػػ عةسػتتآلعارتراػػيؿعارة 
ارترميػػثعارريورػػيثعاوة ػػثعأسػػيتطنعرسػػورثعةواسػػتيرنعارة ػػوةيعتطػػرؽعارتػػدريسنعلييػػثعارترميػػثع

عارريوريثنعاوة ثعأسيتط 
تػاليرعمر ػوةيعتػدريم عتم ػضعتسػو ؿعإزارػثعارت ػبععم(:2617ياسر محمد السيد سوميمان ) -18

(ع06ع–ع04األدا عارة ػور عر ولػئعلػرةعاريػدنع) ي عم ضعارةتغيراتعار سيترتايثعتةستت ع
عس ثعمةرو ظثعا سةو يييثنعرسورثعدلتتراهنعلييثعارترميثعارريوريثعريم يفنعاوة ثعم  و 

ع
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تأثير استخدام نموذج التعمم البنائي عمى تعمم بعض المهارات بدرس التربية 
 الرياضية لتالميذ المرحمة االبتدائية

 تامر جمال عرفةأ.د /                                       
 د / محمد عبد السالم عالم                                          
 م.م أحمد رمضان عبدالحكم                                            

ي ػػػدؼعارمرػػػثعريت ػػػرؼع يػػػ :ع عتػػػاليرعاسػػػت داـع ةػػػتذجعارػػػت يـعارم ػػػو  ع يػػػ عت يػػػـعم ػػػضع
مػدرسعارترميػثعارريورػيثعرت ةيػذعارةرريػثعاامتدا يػث  عاسػت دـع ارمػورلتف عارةػ  يعارتاريمػ ععارة ورات

 ظػػرًاعرة  ةتػػةعرطمي ػػثعةػػذاعارمرػػثنعةسػػت ي ًوعم رػػد عارتاػػةيةوتعارتاريميػػثع ػػ عاألمرػػوثعار يةيػػثع
وسعارسػوم ثنعتةػتعارتاػةيـعارتاريمػ عرةاةػت تيفعإرػداةةوعتاريميػثعتاأل ػر عرػومطثعموسػت داـعار يػ

ار ميػػ عتارم ػػدآلعرلػػ عارةاةػػت تيف عتػػـعا تيػػورع ي ػػثعارمرػػثعمورطري ػػثعار ةديػػثعار لػػتا يثعةػػفعت ةيػػذع
ةدرسػػػثعميتػػػوفعاامتدا يػػػثعاررديلػػػثعارتوم ػػػثع دارةعم  ػػػوعارت ييةيػػػثنعةرو ظػػػثعار ييتميػػػثنعري ػػػوـعاردراسػػػ ع

اراػؼعارسػودسعتتـعا تيورعار ي ثعار  ييثع ارا عتارمػثعارمرػثعةػفعطػ بععـ( 2121-ـع2109)
(ع21(عتيةيػػػذعتػػـعسػػػربع)61اامتدا يػػثعارة يػػديفعمةدرسػػػثعميتػػوفعاامتدا يػػثعاررديلػػػثعتارمػػور ع ػػددةـع)

يـعارموش ع يػ عةاةػت تيفعرػومطثعتتاريميػثعس ـعتااستط  يثنعتتعثتيةيذعةفعةاتةععارمرثعري ي 
ع(عتيةيذ21شتاـعلؿعةاةت ثع)

يثعريميو ػػػوتعتة وشلػػػثعار تػػػو يعتػػػـع ػػػ عرػػػت عأةػػػداؼعارمرػػػثعت رترػػػةعتارة وراػػػثعا راػػػو 
عارتتاؿعإر عااست  صعارتور :

ع يؤلرع ةتذجعارت يـعارم و  عارةد ـعإرلترت يوعأللرعةفعتاليرعارت يـعارةتمعع ي عارت يـعارررل  0
 يػػػؤلرعاسػػػت داـع ةػػػتذجعارػػػت يـعارم ػػػو  عارة تػػػرحعتػػػاليرًاعإياوميػػػًوع يػػػ علػػػؿع  واػػػرعارييوشػػػثعارمد يػػػثع2

يػػدنعتت ػػدـعةسػػتت عارة ػػوراتعار اتةيػػثعاألسوسػػيثع ػػ علػػرةعاريػػدع)شيػػدعارمرػػث(نعتت ػػدـعار واػػثعملػػرةعار
ةستت عارترايؿعرية ورؼعتارة يتةوتعارةرتمطثعمورة وراتعاألسوسيثعةػفعار وريػثع)ار  يػثعتار و ت يػثع

عتارتوري يث(عتذرؾعريت ةيذع ي ثعارمرث 
عارعارييوشثعارمد يثعار واثعملرةع أسيتبعارلرحعتار ةتذجعرةعتاليرًاعإياوميًوع ي علؿع  و3
 تاػػتدع ػػرتؽعدارػػثعإراػػو يًوعراػػوراعارةاةت ػػثعارتاريميػػثع ػػفعارةاةت ػػثعاررػػومطثنعتارتػػ عطمػػؽع4

 يي ػػػػوع ةػػػػتذجعارػػػػت يـعارم ػػػػو  ع ػػػػ عةسػػػػتت عارتراػػػػيؿعرية يتةػػػػوتعتارة ػػػػورؼعارةرتمطػػػػثعمورة ػػػػوراتع
عار اتةيثعاألسوسيثع)شيدعارمرث(ع

 وريتػػةع ػػ عت ييػػؿعار ػػب عارتاشػػعع يػػ عارة يػػـعمو رػػو ثعإرػػ عةرا وتػػةع  ةػػتذجعارػػت يـعارم ػػو  عألمػػتع 5
عري رتؽعار رديثعميفعارت ةيذ 
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The effect of using the constructive learning model on 
learning some skills by studying physical education for 

primary school pupils 
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The research aims to identify: "The effect of using the constructivist learning model 
on learning some skills by studying physical education for primary school pupils." The 
"researchers" used the experimental approach due to its relevance to the nature of 
this research, using one of the experimental designs in previous scientific research, 
which is the experimental design of two groups, one is experimental and the other is 
controlled using the pre and post measurement for both groups. The sample of the 
research was randomly chosen from the students of the modern primary school of 
Beltan, affiliated to Banha Educational Administration, Qaliubiya Governorate, for the 
academic year (3120-3131). The actual sample was chosen to conduct the research 
experiment from the sixth grade elementary students enrolled in the modern primary 
school of Biltan, whose number is (71) pupils. (31) students were withdrawn from the 
research community for the exploratory sample, and the rest was divided into two 
control and experimental groups, the strength of each group (31) pupils. 
In light of the research objectives and hypotheses, the statistical treatment of the 
data and discussion of the results, the following conclusion was reached: 
2. The electronically supported structural learning model affects more than the effect 
of the learning used on kinetic learning. 
3. The use of the proposed constructive learning model has a positive effect on all 
elements of handball physical fitness, advances the level of basic offensive skills in 
handball (under discussion), and advances the level of knowledge and information 
related to basic skills in terms (technical, legal and historical) for students. search. 
4. Explanation style and model have a positive effect on all fitness elements of a ball 
6. There are statistically significant differences in favor of the experimental group 
from the control group, on which the constructive learning model has been applied in 
the level of achievement of information and knowledge related to basic offensive 
skills (under research) 
5. Structural learning model has proven effective in reducing the burden on the 
teacher in addition to taking into account the individual differences between 

students. 
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 التربية الرياضية سم الكلية :إ
 :بنهاسم الجامعة إ
 مصرسم الدولة :إ

 Ahmedezz41410808@gmail.comالبريد االلكتروني :

 :هدف البحث
 .إلي بناء بطارية اختبارات بدنية للسباحينيهدف البحث  

 
 :المنهج المستخدم

 .تحقيق اهداف البحث وذلك لمناسبة المنهج الوصفي 
 

 :عينة البحث وخصائصها
بطريقة الحصر الشامل )عمدية( من السباحين المقيدين ببعض أكاديميات ومراكز السباحة 

( سباح ثم اختيار 811بالقاهرة الكبرى والجيزه والقليوبيه والغربيه بحيث بلغ عددهم)
 .( سباح إلجراء التجارب االستطالعيه011عدد)

 
 هم االستخالصات:أ

 التحمل األقصي لقوة عضالت الذراعين. -0
 القوة العضلية للجذع . -8
 قوة وجلد منطقة الذراعين والمنكبين. -3
 السرعة االنتقالية في خط مستقيم. -8
 كفاءة الجهازين الدوري والتنفسي. -5
 المرونة الحركيه. -6
 .القدرة العضلية للرجلين -0

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

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

 (    6  (   (  االولو(   ) انجسء  6262(  نعاو ) دَطًبر( شهر )    62رلى انًجهذ )         
 

Research Summary 

Research name  : Building battery physical tests for swimmers  .  

Names of supervisors  :  

A  . Dr . / Ashraf Ibrahim Abdul Qadir 

A  . M  . Dr . / Mohamed Taha Abdul Hamid 

E . CM researcher  : Ahmadazdin Ahmed 

Specialization  : Sports Training Department  - Individual Games 

Division  ( Swimming  )  

E cm College  : Physical Education 

Name of the university  : Banha 

Country name  : Egypt 

Email  : Ahmedezz42421806@gmail.com 

Research objective:  

The research aims to build a battery of physical tests for swimmers  .  

 The curriculum used:  

Descriptive approach to the occasion of achieving the research 

objectives  .  

  

The research sample and its characteristics:  

 The comprehensive method ( intentional ) of the swimmers enrolled 

in some of the academies and swimming centers in Greater Cairo, 

Giza, Qalyubia and Gharbiya, so that their number reached (822) 

swimmers, then choosing the number (122) swimmers to conduct 

reconnaissance experiments  .  

The most important conclusions:  

1-     Maximum durability of the muscles of the arms  .  

6-     The muscle strength of the trunk  .  

3-     The strength and skin of the arm and shoulder area  .  

8-     The transition speed is in a straight line  .  

5-     Efficiency of the circulatory and respiratory systems  .  

2-     Motor flexibility  .  

0-     The muscular capacity of the two men  .  

Issue data  :  
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 بناء بطاريه اختبارات بدنيه للسباحين
 أ.د/أشرف إبراهيم عبدالقادر
 أ.م.د/محمد عبدالحميد طة

 احمد عز الدين احمد )*(الباحث/

 مقدمه ومشكمه البحث : 
ان المجتمعات الحديثة تشيد تقدما ىائال في جميع المجاالت وخاصة مجال التربية الرياضية فيي 
تسعي دائما لمكشف عما لدييا من امكانيات بشرية ومادية والسعي الستثمارىا بغرض االرتقاء 
و بمستوي الرياضة , والخطو نحو التقدم المستمر عن طريق استخدام االساليب العممية الحديثة ا

 (2:  2التجريبية بابتكار وسائل متعددة لمقياس تتميز بالدقة والموضوعية .   ) 
 
 

وتعتبر بطارية االختبار ىي مجموعة من االختبارات التي تقيس قدرات بدنية او حركية او عقمية 
معينة , او ىي مجموعة االختبارات التي تطبق عمي عينة من االفراد لقياس احد القدرات البدنية 

اليرمي  او الحركية او الميارية او العقمية او النفسية بحيث تشتق معايير البطارية من التنظيم
الحركية ( . وقبل البداية في خطوات بناء البطارية يجب ان يتم  –الميارية  –لمياقة ) البدنية 

 (624:  3تحديد المجتمع المستفيد اوال بدقة شديدة .                               ) 
وي العالمي ان العصر الحالي يتميز بزيادة شعبية الرياضات التنافسية وزيادة رقعتيا عمي المست

فأنو البد من االىتمام باختيار افضل العناصر العاممة في ىذا المجال ويجب ان يبدأ ذلك من 
لحظة االنتقاء لمموىوبين في اي نشاط من انشطة المال الرياضي ثروة بشرية يجب اكتشافيا 

 وتنميتيا ورعايتيا والحفاظ عمييا . 
مفة عبر مراحل طويمة من التطور الحضاري , وان عممية اكتشاف الموىوبين تخضع الساليب مخت

حيث اعتمد اكتشاف الموىوبين عمي الصدفة والمالحظة العابرة والخبرة الشخصية وغيرىا من 
 الساليب غير المقننة            ا

                                                                                            
(62  :6) 

عمي صعوبة عممية االنتقاء لممارسين  Barrow .H.M. and Magge  (4994)كما اكد 
لمنشاط الرياضي من المشكالت اليامة التي تواجو الميتمين بمجال التدريب الرياضي حيث ان 
لكل نشاط رياضي متطمبات خاصة ينفرد بيا عن باقي االنشطة االخري , كما ان لكل فرد قدرات 

ت التي تتفق مع متطمبات النشاط واستعدادات خاصة اذا ما توفرت لمفرد لمقدرات واالستعدادا
الرياضي فان ذلك يساعد المدرب عمي الوصول بالالعبين الي المستويات الرياضية العالية 

 (22:  61باالضافة الي توفير الجيد والوقت والمال .  )
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لذلك تتجو االبحاث الي وضع اختبارات خاصة لقياس القدرات واالستعدادات البدنية والحركية التي 
د من اجتيازىا , وتشمل ) مستوي المياقة البدنية والمستوي المياري ( ومن خالل ىذه الب

 ة البرامج التدريبة الموضوعة .ارات يمكن التنبوء بامكانية ممارساالختب
واتجو المتخصصون في مجال االنشطة الرياضية المختمفة لتحديد المواصفات الخاصة بكل نشاط 

اختيار الناشي وفقا لمقدرات واالستعدادات والخصائص التي تتطمبيا عمي حدة والتي تساعد عمي 
 (14: 61طبيعة النشاط الرياضي . )

ولكل نشاط رياضي متطمبات اداء حركي تؤدي بطريقة سميمة وناحجة , وىذه المتطمبات تشتمل 
رياضية , عمي شقين ىما متطمبان بدنية ويقصد بيا الصفات البدنية الالزمة الداء ىذه الميارة ال

 ( 621: 5والشق الثاني ىو متطمبات حركية والمقصود بيا الخصائص الحركية الرياضية . ) 
ومما الشك فيو ان المشكمة الرئيسية التي تعد عقية كبيرة لموصول الي المستويات العميا في      

العداد الفرق البطولة , ىي االعداد البدني حيث ان ليا عالقة وطيدة باالعداد المياري والخططي 
والمنتجات القومية . فكمما كانت القدرات الذىنية عالية الكفاءة كمما زادت اسياماتيا في تحقيق 
افضل النتائج بصفة عامة , فنجاح المتطمبات البدنية بكافة جوانبيا ومكوناتيا وعناصرىا ىي 

 (31: 6)لوحيد لتحقيق نتائج ايجابية االساس ا
ين من اىم الموضوعات التي القت في السنوات االخيرة اىتماما كبيرا تعتبر مشكمة انتقاء السباح

سبة لمسباحين ولذلك قام الباحث بدراسة في محاولة منيا لوضع بطارية اختبار بدنية لتكون نبال
 وسمية عممية مقننة يمكن االستعانة بيا في انتقاء السباحين .
مواطن القوة والضعف في االفراد وفي  حيث ان القياس والتقويم امور تساعد عمي التعرف عمي

 (26:  4البرامج كما انيا تبين قيمة التعميمات ومدي التقدم في المستوي التعميمي .       ) 
ليؤالء السباحين لكي تستخدم تمك الخاصة من الضروري اعداد اداة قياس لمستوي المياقة البدنية ف

والتوجيو واالنتقاء واالرتقاء بمستواىم عن طريق التدريب البطارية في التقويم والتصنيف والتنبوء 
 البدني المالئم والفعال لذلك يمكن تحديد مشكمة البحث في محاولة التعرف عمي ما يمي:

 مكونات المياقة البدنية الخاصة بالسباحين . -6
 سباحين .مجموعة االختبارات التي يمكن استخداميا في تقويم مكونات المياقة البدنية الخاصة بال -2

مما حدا بالباحث الي  تحديد بناء بطارية اختبار لمقدرات البدنية لمسباحين بيدف الوصول الي 
نتائج تساعد المدرب عمي تطبيق الوسائل العممية واالرتقاء بمستوي المياقة البدنية الخاصة 

 بالسباحين .
 بناء بطارية اختبارات لمقدرات البدنية لمسباحين . هدف البحث :

 ؟ ىل يمكن التوصل الي بطاريو اختبار لمقدرات البدنيو لمسباحينالبحث :  فرض
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 إجراءات البحث.
 منهج البحث:

استخدم الباحث أسموب الدراسات )الطريقة المسحية( التي تيتم بوصف األداء )البدني( في 
مجاالت االختبارات, ثم بناء بطارية لقياس ىذا الجانب, ومن ثم فإنو يعتمد عمى المنيج الوصفي 

جراءاتو وذلك لمناسبتو لتحقيق أىداف البحث.   في جميع خطواتو وا 
بالقاىره الكبري جميع السباحين المسجمين ببعض األكاديميات ومراكز السباحة مجتمع البحث: 

 (.211والذي بمغ قواميم ) والجيزه والقميوبيو والغربيو
اختيرت عينة البحث بطريقة الحصر الشامل )عمدية( من السباحين المقيدين عينة البحث: 

بحيث بمغ عددىم  والقميوبيو والغربيوبالقاىره الكبري والجيزه ببعض أكاديميات ومراكز السباحة 
 ( إلجراء التجارب االستطالعية. 611( سباح ثم اختيار عدد )211)

 (1جذول )

 انىزٌ( لُذ انبحث –انطىل  –حجاَص أفراد عُُت انبحث فٍ يخغُراث )انطٍ 

                                                                                  = ٌ 822 

 يعايم االنخىاء االَحراف انًعُارٌ انىضُط انًخىضط انحطابٍ وحذة انمُاش انًخغُراث

 6:.91 ;:617 4199 41.9 طُخ انظٍ

 91.00- 919:7 96199. 9.176. طُزًُزز انطىل

 4;916 0..81 99199 99160 كجى انىسٌ
 

( وأنيا تقع ما 1.27,  1.666-( أن معامالت االتواء تنحصر ما بين ) 2يتضح من جدول )
 –, وىذا يدل عمى أن جميع أفراد العينة قد وقعوا تحت المنحنى االعتدالي في )السن  1±بين 

 الوزن( مما يشير إلى تجانس أفراد عينة البحث في ىذه المتغيرات.  –الطول 
 

 (6جذول )

 يكىَاث انمذراث انبذَُت انًمخرحت نهطباحٍُحىل ححذَذ 

                                                                                ( = ٌ12 ) 

 االخخباراث انمذراث انبذَُت
وحذة 

 انمُاش

 رأٌ انخبُر

 % انخكرار

 انمىة انعضهُت

 99. 9. درجخ انشذ ػهً ػقهخ 

 49 4 درجخ قىح ػضالد انجطٍ

 99. 9. طى قىح ػضالد انظهز

 انمذرة انعضهُت

 99. 9. طى قذرح انىصت انؼًىدٌ األػهً

 09 0 طى قذرح انىصت انؼزَض

 09 0 يزز قذرح ريٍ كزح طجُخ ألثؼذ يظبفخ

 09 0 ػذد انجهىص يٍ انزكىد يٍ وضغ صٍُ انزكجزٍُ انخحًم انعضهٍ
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 09 0 ػذد االَجطبح انًبئم يٍ انىقىف )يؼذل(

 09 0 ػذد االَجطبح انًبل يغ صٍُ انذراػٍُ 

 99. 9. ػذد يزز99:.جزٌ  جهذ دورٌ حُفطٍ

 99. 9. س و 99.انؼذو  انطرعت انمصىي

 99. 9. س و :6×  9انجزٌ انشجشاجٍ  انرشالت

 09 0 طى صٍُ انجذع يٍ انىقىف انًروَت
 

انخجزاء ػهً انقذراد انجذَُخ انًقززدخ وانُظجخ ( َزضخ ركزار يىافقخ انظبدح 6يٍ انجذول رقى )

 % فأكضز091انًئىَخ نهه انزكزاراد دُش رى قجىل انقذراد انزٍ دققذ َظجخ 

 وسائل جمع البيانات 
 -تحسبًا من الباحث لمحصول عمى نتائج صادقة لذا فمقد استعان باألدوات واالجيزة التالية:

 األجهزة: 
 استعان الباحث باألجهزة التالية:       

 الرستاميتر لقيسا الطول والوزن.
 مترًا(. 31شريط القياس المتري )

 ساعات توقيت إلكترونية. 
 أجيزة العقمة. 

 الكرات الطبية مختمفة األوزان. 
 تحديد مكونات البطارية:

 تحديد مكونات القدرات البدنية. 
المرجعي من أجل التعرف عمى مكونات القدرات البدنية وكذا لقد استعان الباحث بنتائج المسح 

( خمسة وعشرون اختبارًا والموضحة 23مجموعة االختبارات التي تقيسيا والتي بمغ عددىا )
 (.4بالجدول رقم )

 (6جذول )

 حىل ححذَذ يكىَاث انمذراث انبذَُت انًمخرحت نهطباحٍُ

                                                                                ( = ٌ12 ) 

 االخخباراث انمذراث انبذَُت
وحذة 

 انمُاش

 رأٌ انخبُر

 % انخكرار

 انمىة انعضهُت

 99. 9. درجخ انشذ ػهً ػقهخ 

 49 4 درجخ قىح ػضالد انجطٍ

 99. 9. طى قىح ػضالد انظهز

 انمذرة انعضهُت

 99. 9. طى قذرح انىصت انؼًىدٌ األػهً

 09 0 طى قذرح انىصت انؼزَض

 09 0 يزز قذرح ريٍ كزح طجُخ ألثؼذ يظبفخ

 09 0 ػذد انجهىص يٍ انزكىد يٍ وضغ صٍُ انزكجزٍُ انخحًم انعضهٍ
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 09 0 ػذد االَجطبح انًبئم يٍ انىقىف )يؼذل(

 09 0 ػذد االَجطبح انًبل يغ صٍُ انذراػٍُ 

 99. 9. ػذد يزز99:.جزٌ  جهذ دورٌ حُفطٍ

 99. 9. س و 99.انؼذو  انطرعت انمصىي

 99. 9. س و :6×  9انجزٌ انشجشاجٍ  انرشالت

 09 0 طى صٍُ انجذع يٍ انىقىف انًروَت
 

( َزضخ ركزار يىافقخ انظبدح انخجزاء ػهً انقذراد انجذَُخ انًقززدخ وانُظجخ 6يٍ انجذول رقى )

 % فأكضز091دققذ َظجخ قذراد انزٍ انًئىَخ نهه انزكزاراد دُش رى قجىل ان
 

 :الدراسات االستطالعية 
قام الباحث بإجراء دراسة عمى مجموعة من االختبارات المختارة والمرشحة لمقياس وذلك بيدف 

 االختبارات المختارة,  وصدق التأكد من ثبات
 (3جذول )

 يعايم انثباث نالخخباراث انبذَُت انًرشحت نهمُاش

( = ٌ.99) 

 اضى االخخبار لُاضهانًكىٌ انًراد  و

 انخطبُك انثاٍَ انخطبُك األول
يعايم 

 ع ش ع ش انثباث

1 

 لىة انعضهُت

 *;9188 100. 0;991 186. ;8018 انشذ ػهً انؼقهخ 

 *.;;91 167. 8:1800 :.61 ;8.17 قىح ػضالد انجطٍ 6

 *91:96 9;1. ;8417 .;61 87190 قىح ػضالد انظهز 3

8 

 لذرة

 *:9198 9;71 491:6 916.8 4180 يٍ انضجبدانىصت انؼزَض 

 *91999 919.6 ::81 ;.919 6100 دفغ كزح طجُخ ألثؼذ يظبفخ 5

 *91:90 8169 9;81: 199: 9199: انىصت انؼًىدٌ 2

0 

 ححًم عضهٍ

انجهىص يٍ انزكىد يٍ وضغ 

 صٍُ انزكجزٍُ
8018; .186 991;0 .100 919;9* 

4 
االَجطبح انًبئم يٍ انىقىف 

 )يؼذل(
841;6 ..180 841.6 ..19: 914766* 

 *;.9147 1:0.. 7149: 149.. 7178: االَجطبح انًبل يغ صٍُ انذراػٍُ  9

 *910089 9184 :919. :919 91.6. يزز )انضبدُخ(99:.انجزٌ  جهذ دورٌ حُفطٍ 12

 *91:906 9187 9198 :918 8149 و 99.انؼذو  انطرعت انمصىي 11

 ضرعت رد انفعم 16
و يٍ وضغ االَجطبح 9:انجزٌ 

 انًبئم
7100 7199 ;108 7199 91998* 

 *9170:9 186. 9196. 189. 8147. :6×  9انجزٌ انشجشاجٍ  انرشالت 13

 *914044 9166 61:8. 91.6 6169. صٍُ انجذع يٍ انىقىف انًروَت 18

 916:9=  .919ػُذ           :91.4=  9:19قًُخ "ر" انجذونُخ ػُذ يظزىي 

( َزضخ صجبد االخزجبراد انجذَُخ انًزشذخ نهقُبص دُش طجم يؼبيم االررجبط انًذظىة قُى أػهً 8انجذول ) يٍ

 . يٍ انقًُخ انجذونُخ وهذا َذل ػهً صجبد االخزجبراد وصالدُزهب نهقُبص
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(4جدول )  

 يعايم انصذق نالخخباراث انبذَُت انًرشحت نهمُاش

 و
 انًجًىعاث                                        

 اضى االخخبار    

وحذة 

 انمُاش
 انًجًىعت انًًُسة

انًجًىعت غُر 

 لًُت )ث( انًًُسة

 ع±  -ش  ع±  -ش 

 *;:91. ;919 1.6;6 6187 :.861 درجخ انشذ ػهً انؼقهخ  1

 *.19:. 1.6: 90197 8179 196;: درجخ قىح ػضالد انجطٍ 6

 *198:. 8164 8:198 :.61 6;991 طى انىصت انؼًىدٌ يٍ انضجبد  3

 *.6019 :.1; .;7:1. 91.9 491.9. يزز /طى انىصت انؼزَض يٍ انضجبد 8

 *69146 61.9 106.. 8199 9194. يزز / طى دفغ كزح طجُخ ألثؼذ يظبفخ 5

2 
ضغظ )صٍُ انذراػٍُ( يٍ االَجطبح 

 انًبئم
 *71.8 9104 ;.801 ;19: ;9617 ػذد

 *4176 1.4; 9:109 9107 9;61: طى يزوَخ انًُكجٍُ )انؼصب( 0

 *;919. 9;1: 8:1.9 81.0 ;9910 ػذد صبَُخ :.انهًض انظفهٍ وانجبَجٍ فٍ  4

 *178; 81.0 4194 9169 .;61. طى صٍُ انجذع أيبيبً أطفم )انصُذوق( 9

 *..1.. :618 861.4 8166 194;8 ػذد االَجطبح يٍ انىقىف )ثُىرثٍ( 12

 *164: ;.91 661.9 6106 4109. س يززاً )انظزػخ( 99.انؼذو  11

 *8146 109: 9109. .910 01.4 ق / س و )انضبدُخ(99:.انجزٌ  16

 *4160 81.9 180:. :.61 6167. س و 9.×  9انجزٌ انًكىكٍ  13

 *.018 :.61 164;. 104. :916. س انجزٌ يزؼذد انجهبد 18

 9;61=  .919قًُخ " د " ػُذ يظزىي         147.=  :919ػُذ يظزىي قًُخ " د " انجذونُخ 
 

( َزضخ صذق االخزجبراد انجذَُخ انًزشذخ نهقُبص دُش طجهذ قًُخ )د( 9يٍ انجذول رقى )

 . انًذظىثخ قُى أػهً يٍ قًُخ )د( انجذونُخ وهذا َذل ػهً صذق االخزجبراد وصالدُزهب نهقُبص
 الدراسات األساسية:

النفسية( عمى السباحين باألكاديميات  -الميارية -قام الباحث تم تطبيق اختبارات القدرات )البدنية
م وتم 23/62/2166إلى  61/62/2166ومراكز السباحة ) قيد البحث( وذلك في الفترة من 

تصنيف السباحين وفقًا لما يمتمكونو من خصائص ) بدنية( تتفق مع بطارية االختبار المستخمصة 
 ن التحميل العاممي المطبق. م

 المعالجات اإلحصائية: 
وقد تضمنت  SPSSتمت معالجة البيانات اإلحصائية من خالل استخدام حزمة البرامج اإلحصائية 

 ىذه المعالجات عمى ما يمي: 
 .المتوسط الحسابي 
 .االنحراف المعياري 
  .معامل االلتواء 



 

 
    التربية البدنية وعلوم الرياضة لةمج -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      
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 .)%( النسبة المئوية 
 )بيرسون(.  معامل االرتباط )الثبات( 
  .)التحميل العاممي من الدرجة األولى )ىوتمنج 

 

 عرض النتائج ومناقشتها:
(5جدول )  

 انخىصُف اإلجًانٍ نًجًىعت االخخباراث انًرشحت نخجربت انبحث

 و
 انًجًىعاث                                        

 اضى االخخبار    

وحذة 

 انمُاش

انًخىضط 

 انحطابٍ

االَحراف 

 انًعُارٌ
 انىضُط

يعايم 

 االنخىاء

 61:4 691.0 186: 60170 درجخ انشذ ػهً انؼقهخ  1

 6;61 ;9916 189.. ;.91: درجخ قىح ػضالد انجطٍ 6

 :.61 :.891 1:9; 89109 طى انىصت انؼًىدٌ يٍ انضجبد  3

8 
 انىصت انؼزَض يٍ انضجبد

 167.. :.091. يزز /طى
.7:10

0 
.1.9 

 :.1. :19.. 61.7 6160. يزز / طى ألكجز يظبفخدفغ كزح طجُخ  5

2 
انضغظ )صٍُ انذراػٍُ( يٍ 

 االَجطبح انًبئم
 9179 4;841 0177 :9.10 ػذد

 9106 190;9 7104 90169 طى يزوَخ انًُكجٍُ )انؼصب( 0

 .19. ;8810 6;91 8:196 ػذد صبَُخ :.انهًض انظفهٍ وانجبَجٍ فٍ  4

 :10. 146; 6167 0186 طى )انصُذوق(صٍُ انجذع أيبيبً أطفم  9

 9179 104;8 199: .:801 ػذد االَجطبح يٍ انىقىف  12

 :.61 106:. :.91 0109. س يززاً )انظزػخ( 99.انؼذو  11

 169. 199; 6;61 7194 ق / س يزز99:.انجزٌ  16

 61:97 0194 6194 6;91. س يززاً 9.×  9انجزٌ انًكىكٍ  13

 .19.- 8196. 0;1. 6168. س انجهبدانجزٌ انًزؼذد  18

( أن جميع قسيم المتوسطات الحسابية لالختبارات المرشحة لمقياس 3يتضح من الجدول رقم )
األمر  1±تفوق قيم االنحرافات المعيارية, كما شوىد أيضًا أن جميع قيم معامالت االلتواء أقل من 

العينة تمثل مجتمعًا اعتداليًا وىذا أيضًا يعطى داللة عمى خمو األداء لجميع الذي يدل عمى ىذه 
االختبارات من عيوب التوزيعات غير االعتدالية وبيذا تكون جميع االختبارات موزعة توزيعًا 

 اعتداليًا بالنسبة لعينة البحث المختارة. 
 التحميل العاممي: 

قام الباحث بتحميل البيانات المتجمعة, وذلك لتصور طريقة التحميل العاممي من خالل استخدام 
" لمحصول عمى مصفوفة العاممية لمتغيرات Houtellingطريقة المكونات األساسية "ليوتمنج 

البحث عممًا أن ىذه الطريقة المختارة تتميز عن باقي طرق التحميل العاممي األخرى لكونيا 
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ص أقصى تباين ارتباطي, وذلك ألن طريقة المكونات األساسية تتميز بقدرتيا عمى تستخم
الوصول إلى حل يتفق مع محك أدنى مربعات المصفوفة االرتباطية وىو أحد محاكات الرياضات 
التي تمقي قبواًل في مجال األساليب التمخيصية لمعالقات بين المتغيرات, ومن ثم فإن ىذه الطريقة 

لتحديد عدد العوامل المستخمصة إذ أن ىذا  Kaiserكايزر Criterionمل مع محكتقبل التعا
عن  Latent Rootالمحك يتوقف عند استخالص العوامل التي يقل ) ينقص( جزرىا الكامن 

 ( 611:  16الواحد الصحيح. ) 
 التدوير المتعامد لعوامل الدرجة األولى: 
عمى اعتباره أكثر أنواع التدوير  Rotation of Axexاستخدم الباحث أسموب تدوير المحاور 

 استخدامًا في الدراسات والبحوث العاممية وخاصة في مجال بناء بطاريات القدرات البدنية. 
( إلى اختالف مستويات المعنوية لمعامالت ارتباطات الدالة, كما 3تشير المصفوفة بالجدول رقم )

( معامل ارتباط غممًا بأن عدد الخاليا القطرية 666شوىد من المصفوفة البينية أنيا تتضمن عن )
لم يتم حسابو ضمن ىذا المجموع الكمي ارتباطي لممصفوفة, كما تشير المصفوفة عن وجود عدد 

% في حين بمغ عدد معامالت االرتباط 62.31(  معامل ارتباط موجبًا بنسبة بمغت 76)
عمى مجموع االرتباطات الدالة وغير  % وكالىما يحتوي65.31( ارتباطًا بنسبة بمغت 21السالبة)

% في 63.11( معامل ارتباط وىي تشكل نسبة 616الدالة حيث بمغ عدد االرتباطات الدالة ) 
 %. 63.11( معامل ارتباط وىي تشكل نسبة 66حين بمغ عدد معامالت االرتباط غير الدالة ) 

ية عالية, األمر الذي يعكس كما تشير المصفوفة أيضًا إلى أن ىناك تجمعات ذات ارتباطات بين
بأن ىناك عدد من العوامل المستقمة حيث أن الحصول عمى االرتباطات بين االختبارات ال يمثل 
داللة ذات أىمية في التحميل العاممي, حيث تقتصر أىميتو عمى كونو خطوة تمييد إلمكان 

شرًا إلى عممية الوصول إلى صورة ممخصة عن مجموعة االرتباطات, لذلك رؤى االنتقال مبا
 التدوير المتعامد لممحاور.

 التدوير المتعامد: 
( مصفوفة ارتباطات العوامل قبل وبعد عممية التدوير المتعامد 5)(, 4يوضح الجدولين أرقام )

 "ليوتمنج". 
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 (6جدول )
 مصفوفة ارتباطات العوامل قبل عممية التدوير المتعامد )لهوتمنج(

 م
                             

                     العوامل                    
 االختبارات     

 الشيوع الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني االول

 1.6522 1.6634 1.1666 1.1562 1.1536 1.6116 1.3427 1.6211 1.6615 الشد عمى العقمة  4

 1.6567 1.1166 1.1165 1.1532 1.6246 1.1622 1.4263 1.6322 1.3621 قوة عضالت البطن 2

 1.2726 1.1132 1.6642 1.1122 1.4615 1.6662 1.1262 1.1144 1.6466 الوثب العمودي من الثبات  3

 1.4361 1.3212 1.3226 1.1612 1.6212 1.6634 1.2362 1.1646 1.1322 الوثب العريض من الثبات 4

 1.2227 1.1264 1.1266 1.1514 1.6344 1.6122 1.1142 1.6352 1.6665 مسافة بعددفع كرة طبية أل 5

6 
الضغط )ثني الذراعين( من 

 االنبطاح المائل
1.2766 1.6642 1.6362 1.6112 1.6312 1.2466 1.6463 1.1166 1.2344 

 1.6566 1.2115 1.6564 1.6744 1.6626 1.1142 1.112 1.6211 1.1265 مرونة المنكبين )العصا( 7

8 
الممس السفمي والجانبي في 

 ثانية 63
1.16246 1.6364 1.2666 1.1244 1.3211 1.6735 1.6436 1.1125 1.4217 

9 
ثني الجذع أمامًا أسفل 

 )الصندوق(
1.2642 1.1625 1.1662 1.6211 1.1264 1.1123 1.2266 1.6122 1.2227 

 1.6254 1.3315 1.6164 1.2226 1.2366 1.6221 1.6152 1.1215 1.2236 االنبطاح من الوقوف  41

 1.6632 1.2226 1.1147 1.5462 1.1551 1.1666 1.6216 1.2266 1.6623 مترًا )السرعة( 611العدو  44

 1.4416 1.1175 1.1542 1.6411 1.6643 1.6361 1.6635 1.2634 1.2331 متر6311الجري  42

 الجري المكوكي 43
 متراً 61×  2 

1.4112 1.6212 1.2662 1.2662 1.2612 1.6266 1.6643 1.6422 1.4652 

 1.6513 1.1164 1.6266 1.6422 1.6312 1.6647 1.2244 1.1324 1.2763 الجري المتعدد الجيات 44

 22.42 6.66 6.22 6.77 2.34 1.25 2.22 2.27 3.56 الجذر الكامل

 37.44 2.45 1.36 2.26 3.15 4.62 6.51 66.62 63.61 النسبة المئوية لتباين العوامل

( والخاص بمصفوفة االرتباط العوامل قبل عممية التدوير المتعامد أن قيمة 4يشاىد من الجدول )
الجذر الكامن يتناقص تدريجيًا بدًء من العامل األول وحتى العامل الثامن, حيث بمغ قيمة العامل 

, وىذا يوضح أن العوامل 6.66بمغت في حين جاء العامل الثامن واألخير بقيمة  3.56األول 
األولى ذات جذر كامن أكبر من قيمة العوامل المتأخرة في الترتيب ذلك ألن خطوات حساب 

:  16العوامل إلى استخالص أقصى تباين مشترك بين االختبارات في كل مرة عمى التوالي.  )
616) 
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امدًا والتي أثرت عن النتائج لذا فإن األمر يتطمب بعد ذلك تدوير تمك المحاور تدويرًا متع
 (.5الموضحة بالجدول رقم )

 (7جدول )
 ات العوامل بعد عممية التدوير المتعامد )لهوتمنج(\مصفوفة ارتباط

 م

                             
                    

                     العوامل
 االختبارات     

 الشيوع الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني ولاأل 

 910799 96..91 919.86 919.88 919.66 ;6:.91 0...91 :...91 *91009 الشد عمى العقمة  4

 91.7.4 ;0..91 .;..91 9;:919 91.9.6 :...91 :.91.6 *6;9149 *919009 قوة عضالت البطن 2

الوثب العمودي من  3
 الثبات 

919:94* 91..64 918696* 91879. 919.:9 91.0;6 91.6;4 918907* 916490 

 9.:;91 *..918 80..91 .6;:91 *918906 91.866 *918.89 91.899 6:.919 الوثب العريض من الثبات 4

5 
 بعددفع كرة طبية أل

 مسافة
919.96 91;;.:* 917.6:* 91.69. 91.698 91..80 919.96 919.:0 916964 

الضغط )ثني الذراعين(  6
 المائلمن االنبطاح 

91.96; 919.;0 91.906 910064* 91.6;: 91..96 91..;7 91..96 919:;; 

 ..91.7 91.6.9 910.40 91.680 6...91 6..919 ;;9199 ;;.919 *7:.918 مرونة المنكبين )العصا( 7

الممس السفمي والجانبي  8
 ثانية 63في 

9166:. 919.69 919.49 918.69* 916680 9186:; 91..9; 919:;6 91;694 

9 
ثني الجذع أمامًا أسفل 

 )الصندوق(
91.789 919.;:* 919:.: 91.99. 9199;: 919;;7 91:9.0 91.9.; 919964 

 ;91.67 919689 *;918.9 86..91 *9188.6 ;4..91 96..91 ;9..91 *918648 االنبطاح من الوقوف  41

 6:..91 97:.91 *91.6:9 :91.86 *707;91 91.699 68..91 916.68 .91669 مترًا )السرعة( 611العدو  44

 90;;91 6;..91 919960 *;40;91 *.;;918 91.4.0 *..9189 ;91.69 06..91 متر6311الجري  42

43 
 الجري المكوكي

 متراً 61×  2 
91.679 9186.:* 916.;7 91.0:: 916.88 918099* 919996 919700 91;.79 

 :91.79 916.88 *.0..91 0;.919 *0;9199 *9;91:9 919906 *918986 91.986 الجري المتعدد الجيات 44

 22.42 6.66 6.22 6.77 2.34 1.25 2.22 2.27 3.56 الجذر الكامل

 37.44 2.45 1.36 2.26 3.15 4.62 6.51 66.62 63.61 النسبة المئوية لتباين العوامل

 *قيمة التشبعات المقبولة لمجموعة االختبارات )المتغيرات( عمى العوامل المستخمصة. 
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( والخاص بمصفوفة العوامل بعد عممية التدوير المتعامد " ليوتمنج " األمر 5يشير الجدول رقم )
الذي يجعمنا ننتقل مباشرًا إلى تفسير العوامل المستخمصة طبقًا إلشارة النجوم الموضحة أعمى 

قيم الحسابية لكل اختيار, وسوف يتم تفسير ذلك بناء عمى الشروط الموضوعة لقبول العامل ال
 المستخمص. 

 عرض نتائج وتفسير العوامل )البدنية( المستخمصة: 
 عرض نتائج وتفسير العامل األول: 

 (8جدول )
 االختبارات التي تشبعت عمى العامل األول بعد عممية التدوير المتعامد

 لطريقة التحميل العاممي " لهوتمنج" 
 

 قيمة التشبع اسم االختبار رقم االختبار م
 *1.661 الشد عمى العقمة )تحمل الكتفين( 6 6
 *1.2327 الوثب العمودي )قدرة الرجمين( 1 2
 *1.1171 االنبطاح المائل )الوقوفبيورلي( 61 1
 *1.1635 مرونة المنكبين )العصا( 5 2

 

( أن االختبارات التي تشبعت عمى العامل األول من خالل استخدام 6من الجدول ) لقد شوىد
طريقة التدوير المتعامد " ليوتمنج",  وفي ضوء مجموعة الشروط المصاغة والمشار إلييا سابقًا 

( أربعة اختبارات وىي 2فأكثر فقد بمغ عددىا ) (1.11±عن قبول االختبار المتشبع عمى العامل )
% من مجموع االختبارات الكمي الخاضعة لعممية التحميل والبالغ عددىا 23مقدارىا  تمثل نسبة

 . 1.1635 -, 1.661( اختبارًا, حيث تراوحت قيم تشبعاتيا عمى العامل ما بين 64)
كما يشير أيضًا أن السمة القطبية ىي الغالبة عمى ىذا العامل حيث ىذه القطبية في اتجاه واحد 

جميع االختبارات المتشبعة عميو في االتجاه الموجب, ظير في مقدمتيا وىذا يرجع عمى أن 
(, وىذا يعني أن صفة تحمل القوة العضمية 1.661اختبار الشد عمى العقمة بأعمى تشبع )
 لذراعيين ىي التي تغمب عمى ىذا العامل. 

عميو من  كما يرى الباحث في ضوء ما تقدم من تفسير لمبناء العاممي ليذا العامل وما تشبع
مجموعة من االختبارات الدالة عمى ىذا العامل يقترح الباحث أن يطمق عمى ىذا العالم بعامل 

 )التحمل األقصى لقوة عضالت الذراعين(. 
 عرض نتائج وتفسير العامل الثاني: 
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 (9جدول )
 بعد عممية التدوير المتعامد ارات التي تشبعت عمى العامل الثانياالختب

 لطريقة التحميل العاممي " لهوتمنج" 
 

 قيمة التشبع اسم االختبار رقم االختبار م
 *1.7142 قوة عضالت البطن )تحمل قوة عضالت البطن( 2 6
 *1.4463 دفع كرة طبية ألبعد مسافة 3 2
 *1.2643 ثني الجذع أماًم أسفل 7 1
 *1.1212 الجري المتعدد الجيات 62 2
 *1.1263 الجري المكوكي 61 3

 
 

( أن االختبارات التي تشبعت عمى العامل الثاني من خالل استخدام 7من الجدول رقم ) لقد شوىد
طريقة التدوير المتعامد " ليوتمنج",  وفي ضوء مجموعة الشروط المصاغة والمشار إلييا من قبل 

( خمسة اختبارات 3حيث بمغ عددىا ) (1.1±وذلك عن قبول االختبار المتشبع عمى العامل )
% من مجموع االختبارات الكمية الخاضعة لعممية التحميل والتي 16.23وىي تمثل نسبة مقدارىا 

 1.1263 – 1.7142( اختبارًا, حيث تراوحت قيم تشبعاتيا عمى العامل ما بين 64بمغ عددىا )
 

امل حيث ىذه القطبية في اتجاه واحد كما شوىد أيضًا أن السمة القطبية ىي الغالبة عمى ىذا الع
وىذا يرجع عمى أن جميع االختبارات المتشبعة عميو في االتجاه الموجب, كما احتل اختبار "قوة 

(, وىذا يعني أن 1.7142عضالت البطن" المرتبة األولى في الترتيب العام بقيمة تشبعية بمغت )
 مى ىذا العامل. صفة تحمل القوة لمجموعة عضالت البطن ىي التي تغمب ع

 

والشك أن ظيور اختبار " قوة عضالت البطن " يعد أمرًا منطقيًا حيث أن ىذا االختبار يتضمن 
في طياتو ومراحمو التبعية العديد من القدرات البدنية التي يجب أن تتوافر عند أداء ىذا االختبار 

وكذلك القدرة العضمية التي  قمتيا عمى سبيل المثال: القوة العضمية لعضالت البطن وأيضًا الظير
تتمثل بسرعة األداء المقرون لمقوة العضمية كما نالحظ من نتائج الجدول فيما ىو متعمق بتشبعات 
االختبارات األربعة األخرى ترتيبًا أنيا ذات صمة بنفس مكونات أداء اختبار القوة العضمية 

ذا العامل حيث أنيما يقيسان عالم قد تشبع عمى ى 62, 61)التحمل(, بالرغم أن االختبارين رقم 
الرشاقة إال أن الباحث ال يجد مبرر وال تفسير منطقي لحدوث ىذا التشبع عن ىذا العامل إذ أن 
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المتوقع أن يكون التشبعات التي ظيرت عمى ىذا العامل تكون في اتجاه يختص بالجمد العضمي 
 أكثر تشبعو عمى ىذا العامل.

 

ر السابق ليذا العامل أفضل تسمية لو ىو عامل )القوة العضمية ويرى الباحث وفي ضوء التفسي
لمجذع( ىذا يعني في التسمية أنو يمكن تعريفو بكونو: القدرة عمى سرعة تكرار حركات من نوع 

 واحد خالل زمن محدد. 
 (41جدول )

 بعد عممية التدوير المتعامد ارات التي تشبعت عمى العامل الثالثاالختب
 لطريقة التحميل العاممي " لهوتمنج" 

 

 قيمة التشبع اسم االختبار رقم االختبار م
 1.5623 دفع الكرة الطبية ألبعد مسافة )بالذارعين( 5 6
 1.1222 الوثب العمودي )من الثبات( 3 2
 1.1612 الوثب العريض )من الثبات( 4 1
 1.1166 متراً  6311الجري  42 2

 

( أن االختبارات التي تشبعت عمى العامل الثالث  وذلك في ضوء 61كما شوىد من الجدول )
( أربعة اختبار وىي 2شروط قبول العامل المستخمص بعد عممية التدوير المتعامد. قد بمغ عددىا )

( اختبارًا 64% من مجموع االختبارات الكمية الخاضعة لعممية التحميل العاممي والبالغ )23تمثل 
وىذا يعني لكون أن  1.1166 – 1.5623شبعية عمى العامل ما بين حيث تروحت القيم الت

اختيار دفع الكرة الطبية ألكبر مسافة بالذراعين معًا, قد حقق أعمى تشبعًا عمى العامل 
 ( إذن سمة القدرة العضمية لمذراعين معًا ىي الغالبة عمى ىذا العامل. 1.5623)

ختبارين الثاني, والثالث عمى التوالي في الترتيب كما شوىد أيضًا من نفس الجدول أن كاًل من اال
العام ) طبقًا لقيم التشبع( أيضًا يتجيان إلى عالم القدرة العضمية عمى اعتبار أن القدرة العضمية 

محمد تمثل القاسم المشترك في األداء العضمي ) الحركي( الختبارات ىذا العامل. حيث أشار" 
م( إلى أن القدرات العضمية تعد من الصفات 2111" )حسن عالوي, محمد نصر الدين رضوان

اليامة لألداء الحركي سواء من الجانب النوعي أو الكمي, باإلضافة إلى أنيا تشكل مع باقي 
مكونات األداء البدني عمى اعتبارىا إحدى مكونات القوة العضمية باإلضافة إلى داخمو في 

تقان األداء الحركي وبخاصة السرعة, التحمل, الرشاقة, ذلك تمثل الركائز ا لتي يتأسس عمييا وا 
 ( 26: 12الالزم ألفراد المؤسسات العسكرية. ) –البدني 
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 6311( الجري 62كما أن الباحث ال يجد مبررًا وال تفسيرًا منطقيًا لحدوث تشبع االختبار رقم )
فيو عامل الجمد مترًا. إذ أن ىذا االختبار كان من المتوقع واألجدى أن يتشبع عمى عامل تكون 

 الدوري التنفسي ىي السمة الغالبة. 
ويرى الباحث وفي ضوء التفسير المشار إليو سابقًا أن أفضل تسمية ليذا العامل ىو ) القدرة 
العضمية لمذراعين( عممًا ىناك كثير من الدراسات المرجعية أطمقت عميو القوة المتفجرة, الطاقة, 

 السرعة المميزة. 
 ر العامل الرابع: عرض نتائج وتفسي

 (44جدول )
 بعد عممية التدوير المتعامد الرابعاالختبارات التي تشبعت عمى العامل 

 لطريقة التحميل العاممي " لهوتمنج"
 

 قيمة التشبع اسم االختبار رقم االختبار م
 1.6627 االنبطاح المائل ثني الذراعين ) الضغط( 6 6
 1.3242 الجري المتعدد االتجاىات 44 2
 1.1516 الوثب العمودي 3 1
 1.1622 الممس السفمي والجانبي 8 2

 

( أن االختبارات التي تشبعت عمى العامل الرابع من خالل عممية 66يشاىد من الجدول رقم ) 
نسبة مئوية  تمثل ( أربعة اختبارات متشبعة, وىي2التدوير المتعامد " ليوتمنج" أنيا أثمرت عن )

( اختبارًا 64% من مجموع االختبارات الكمية الخاضعة لعممية التحميل العاممي والبالغ )23 قدرىا
كون أن ل 1.1622   -1.6627اوحت القيم المتشبعة لمجموعة االختبارات ما بين حيث تر 

كما أن ىذا ( 1.6627قد حقق أعمى تشبعًا عمى العامل ) اختيار االنبطاح المائل ثني الذراعين
ميل إلى الجمد العضمي لحزام الكتفين) الضغط(, كما يبدو أن السمة المميزة ليذا العامل العامل ي

نتيجة تحقيقو أعمى تشبع ) لالختبار( وىو سرعة تكرار األداء المستمر ألطول فترة ممكنة مع قوة 
 التحمل. 

العمودي, يرى  ( الجري المتعدد, الوثب2, 61أما فيما يتعمق باالختبارين الثاني والثالث أرقام )
الباحث أن عامل السرعة, القوة, الرشاقة ىي السمة والقاسم أيضًا لما يحتويو اختبار االنبطاح 
المائل ثني الذراعين حيث أنو يحتوي عمى السرعة وتغيير االتجاه ) الرشاقة(, القوة, لذا فإن 

مع اختبار االنبطاح  الباحث يجد أنو منطقيًا جدًا أن يتشبع ىذين االختبارين عمى ىذا العامل
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" رضوان محمد حسن عالوي, نصر الدينالمائل ثني الذراعين ) الضغط( وىذا ما أشار إليو " 
(4 .) 

وبناء عمى ما أوضحو الباحث من التفسير المشار إليو بعالية والبناء العاممي ليذا العامل وقيم 
ا العامل بـ ) قوة وجمد منطقة التشبعات االختبارية الدالة عمى العامل يقترح الباحث تسمية ىذ

 الذراعين والمنكبين". 
 عرض نتائج وتفسير العامل الخامس 

 (42جدول )
 بعد عممية التدوير المتعامد الخامس االختبارات التي تشبعت عمى العامل 

 لطريقة التحميل العاممي " لهوتمنج"
 

 قيمة التشبع اسم االختبار رقم االختبار م
 1.4565 مترًا من البدء الثابت611العدو مسافة  44 6
 1.2246 الجري المتعدد االتجاىات 44 2
 1.1446 متراً 6311الجري لمسافة  42 1
 1.1262 الوثب العرض نت الثبات 4 2
 1.1162 االنبطاح المائل من الوقوف )بيوربي( 41 3
 1.1622 التصويب باليد عمى المربعات المتداخمة 46 4

 

( أن االختبارات التي تشبعت عمى العامل الخامس من )المستخمص 62رقم )يشاىد من الجدول 
والمقبول( من خالل استخدام التدوير المتعامد, وطبقًا لمشروط الموضوعة والمشار إلييا سابقًا قد 

%من مجموع االختبارات الكمية 15.31( اختبارات وىي تمثل نسبة مقدارىا 4بمغ عددىا )
( اختبارًا حيث تراوحت القيم التشبعية ليذا 64ل العاممي والتي بمغ عددىا )والخاضعة لعممية التحمي

كما يشاىد أيضًا من الجدول أن  1.1622 – 1.4565االختبارات عمى ىذا العامل ما بين 
السمة الغالبة عمى ىذا العامل تتمثل في القطبية في اتجاه واحد, وىذا مرجعو إلى أن ىذه 

ة في االتجاه الموجب, ومن ثم فإن ىذا العامل يميل إلى عامل السرعة االختبارات المتشبعة عالي
 االنتقالية. 

ولكون أن السرعة قدرة بدنية تتطمب تكرار أداء حركات معينة لفترة زمنية قد تقتصر أو تطول 
نظرًا ألن السرعة االنتقالية في خط مستقيم تعتمد عمى حركات الرجمين والذراعين معًا, أن ىذا 

اء, يتطمب توافر جانب من القوة العضمية لمرجمين باعتبارىا عمى األساس الذي يتشكل عميو األد
, 61, 62, 62مترًا( واالختبارات األخرى أرقام  611لذا فإن تشبع ىذا االختبار ) العدو لمسافة 
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عمى ىذا العامل والتي ساىمت في تحديد ىويتو وحيث أنيا تعتمد عمى عامل السرعة المحدد  64
 بالزمن, األمر الذي يوضح أن ليذه النوعية من االختبارات الغمبة عمى ىذا العامل. 

بناء عمى ما أشار إليو الباحث من تفسيرات واستنادًا عمى عممية البناء العاممي ليذا العامل والقيم و 
المتشبعة الكبرى لالختبار والدالة عمى ىدية العامل, لذا فيقترح الباحث أن يطمق عمى ىذا العامل 

 مسمى)السرعة االنتقالية في الخط المستقيم(. 
 

 ادس : عرض نتائج وتفسير العامل الس
 (43جدول )

 بعد عممية التدوير المتعامد  السادس االختبارات التي تشبعت عمى العامل
 لطريقة التحميل العاممي " لهوتمنج"

 

 قيمة التشبع اسم االختبار رقم االختبار م
 1.4764 مترًا ) الضاحية( 6311الجري لمسافة  42 6
 1.3426 الوثب العريض من الثبات 4 2
 1.1622 متراً  61× 2المكوكي الجري  43 1
 1.1234 الممس السفمي والجانبي 8 2

 
( أن االختبارات التي تشبعت عمى العامل السادس ) المستخمص( 61يشاىد من الجدول رقم )

% 23( أربعة اختبارات وىي تمثل نسبة مئوية 2وطبقًا لمشروط المشار إلييا سابقًا قد بمغ عددىا )
( اختبارًا حيث 64من مجموع االختبارات الكمية والخاضعة لعممية التحميل العاممي والبالغ عددىا )

ويكون إذن االختبار رقم  1.1234 -1.4764بعة ليذه االختبارات ما بين تراوحت القيم المتش
( 1.4764مترًا ) الضاحية( قد حقق أعمى تشبعًا عمى العامل ) 6311( الجري لمسافة 62)

 فيبدو من الوىمة األولى أن سمة ىذا العامل تميل بشدة إلى التحمل الدوري التنفسي ) الضاحية(. 
الجري , الوثب العريض من الثبات, 6, 61, 2ارات الثالثة األخرى أرقام أما فيما يتعمق باالختب

المقرونة بالقوة ىي مترًا, الممس السفمي والجانبي فالباحث يرى أن عامل السرعة 61×  2المكوكي 
بمثابة السمة والقاسم المشترك بين مجموعة االختبارات المتشبعة لكون أن االختبار الذي حقق 

مترًا لمضاحية( يحتوي بين طياتو عمى عامل السرعة  6311ري لمسافة أعمى تشبع ) الج
االنتقالية, ولكن االختالف الوحيد ىنا أن السرعة ليذ االختبار مقرونة بطول فترة األداء بعكس 

 االختبارات التي تشبعت عمى نفس العامل, والباحث ال يرى تفسير أكثر من ذلك. 
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ى القيمة التشبعية الكبرى, البناء العاممي ليذا العامل أن يقترح وعمومًا فإن الباحث يقترح بناء عم
 تسمية ىذا العامل بـ) كفاءة الجيازين الدوري والتنفسي(. 

 
 عرض نتائج وتفسير العامل السابع: 

 (44جدول )
 بعد عممية التدوير المتعامد  لسابعاالختبارات التي تشبعت عمى العامل ا

 لهوتمنج"لطريقة التحميل العاممي " 
 

 قيمة التشبع اسم االختبار رقم االختبار م
 1.6676 مرونة المنكبين ) العصا( 4 6
 1.3266 ثني الجذع أمامًا أسفل ) من الوقوف( 9 2
 1.1624 االنبطاح المائل من الوقوف )بيوربي( 41 1

( أن االختبارات التي تشبعت عمى العامل السابع وطبقًا لمتدوير المتعامد, 62يشير الجدول رقم )
وفي ضوء الشروط المشار إلييا سابقًا فإن عدد ىذه االختبارات التي تشبعت عمى ىذا العامل بمغ 

% مقدارىا من مجموع االختبارات الكمية 66.53( ثالثة اختبارات وىي تمثل نسبة 1عددىا )
( ستة عشر اختبارًا  حيث تراوحت القيم 64لتحميل العاممي والبالغ عددىا )والخاضعة لعممية ا

وقد لوحظ من نتائج  1.1624 -1.6676التشبعية ليذه االختبارات عمى ىذا العامل ما بين 
عممية التشبع عمى العامل أن السمة الغالبة عمى ىذا العامل ىي " المرونة الحركية" حيث تشبعت 

ارات أداؤىا يتطمب المطاطية في مجموعة عضمية محددة أثناء األداء, وىي عمى ىذا العامل اختب
توافرت في ىذه المجموعة االختبارية المتشبعة عمى العامل, وىي بشكل عام تقيس مرونة مفاصل 
مختمفة من المجموعات العضمية بالجسم, وبالرغم من أن اتجاه ىذا العامل يبدو من الوىمة األولى 

( االنبطاح المائل 63مرونة الحركية لمجموعة مفاصل الجسم إال أن االختبار رقم )أنو يتجو إلى ال
وىي لم تكن قيمة عالية بالمقارنة باالختبارين  1.1624من الوقوف ) بيوربي( تشبع عميو بقيمة 

( يتطمب أدائو توافر جانب من القدرة عمى تغيير االتجاه 61إال أن ىذا االختبار رقم ) 7, 5رقم 
ىذا فحسب ولكن بعض المطاطية في بعض المجموعات المفصمية التي من شأنيا تساعد وليس 

عمى عممية المرونة الحركية, وليذا فإن تشبع ىذا االختبار عمى ىذا العامل ال يعد أمرًا غريبًا 
 ولكنو منطقي جدًا. 

ترح من وجية مما سبق تفسيرات عن تمك االختبارات المتشبعة عمى العامل السابع فإن الباحث يق
نظره أن أفضل تسمية ىي ) المرونة الحركية( وفي ضوء ىذه التسمية فإنو يمكن تعرف بكونيا" 
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القدرة عمى تحريك مفصل أو مجموعة من المفاصل إلى أوسع مدى ممكن في ضوء متطمبات 
 شكل األداء. 

ىذا العامل, لذا ( مرونة المنكبين ) العصا( قد حقق أعمى تشبع عمى 5ولكون أن االختبار رقم )
 فإنو يعد أفضل االختبارات المرشحة لقياس ىذا العامل لتمثيمو ضمن وحدات البطارية المنسودة. 

 رض نتائج وتفسير العامل الثامن: ع
 (15جذول )

 االخخباراث انخٍ حشبعج عهً انعايم انثايٍ  بعذ عًهُت انخذوَر انًخعايذ

 نطرَمت انخحهُم انعايهٍ " نهىحهُج"
 

 لًُت انخشبع اضى االخخبار رلى االخخبار و

 918907 انىصت انؼًىدٌ ) يٍ انضجبد( 3 .

 ..918 انىصت انؼزَض ) يٍ انضجبد( 8 6
 

 

( أن االختبارات التي تشبعت عمى العامل الثامن ) األخير( بناء عمى 63يشاىد من الجدول رقم )
( ثالثة اختبارات وىي تمثل نسبة 1عممية التدوير المتعامد, أنيا قد أثمرت عن تشبع عدد ) 

( 64% من مجموع االختبارات الكمية والتي خضعت لعممية التحميل والتي بمغ عددىا )66.53
, ولقد 1.1666 -1.5246ت قيم تشبعيا عمى ىذا العامل ما بين ستة عشر اختبارًا  حيث تراوح

شوىد من تشبع ىذه االختبارات عمى ىذا العامل أن السمة الغالبة تتجو إلى " التوازن الحركي" 
( المشي عمى عارضة التوازن محققًا أعمى قيمة تشبعية  عمى العامل 63حيث جاء االختبار رقم )

مباحث أن السمة الغالبة عمى ىذا العمل تتجو إلى توازن الجسم ( األمر الذي يبدو ل1.5246) 
 البشري من خالل حركة وشكل األداء. 

الوثب العمودي من الثبات, الوثب العريض من  2, 1وبالرغم من أنو قد تشبع نفس العامل رقمي 
ة العالية وايضًا الثبات. إال أن الباحث يرى أن كال االختبارين يتطمب أداء االختبار والقيمة التشبعي

االختبارين ذو القيمة التشبعية األقل, ىذا باإلضافة إلى أن جميع االختبارات المتشبعة قد امتزجت 
بعامل القوة العضمية وأيضًا القدرة العضمية, والسرعة في األداء الحركي, وىذا بال شك يعد أمرًا 

ة حيث أن قوة عضالت الرجمين منطقيًا ليذا العامل وما تشبعت عميو من المجموعة االختباري
 سمة مشتركة في جميع أداءات االختبارات المتشبعة. 

وبناء عمى ىذا اإليضاح العممي فإن ىذا العامل ينحصر في ضوء مجموعة االختبارات المتشبعة 
عميو أنيا تتطمب بذل القوة ضد مقاومة الجاذبية األرضية, وكتمة الجسم من السقوط أثناء األداء, 

عامل يتمثل في الطاقة المبذولة إلخراج القوة في مقاومة سقوط الجسم, وعمى ىذا فإن ىذه وىذا ال
االختبارات المتشبعة عمى ىذا العامل تتطمب بذل مزيد من القوة, وذلك إما باستخدام االنقباض 

 المفصمي الثابت أو المتحرك أو االثنين معًا. 
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اد بالبناء العاممي ليذا العمل والقيمة التشبعية ويقترح الباحث في ضوء تمك التفسيرات واالستشي
 الكبرى فإن الباحث يقترح تسمية ىذا العامل بعامل ) قوة التوازن الثابتة والحركية(. 

 

 االستخالصات والتوصيات 
 االستخالصات: 

 في ضوء أىداف البحث ومن عرض نتائجو وفي حدود عينة البحث, يمكن استخالص ما يمي: 
 لخاصة بالقدرات البدنية: االستخالصات ا

 التحمل األقصى لقوة عضالت الذراعين.
 القوة العضمية لمجذع.

 القدرة العضمية لمذراعين.
 قوة وجمد منطقة الذراعين والمنكبين. 
 السرعة االنتقالية في الخط المستقيم.
 كفاءة الجيازين الدوري والتنفسي. 

 المرونة الحركية. 
 القدرة العضمية لمرجمين. 

 توصيات: ال
 في ضوء أىداف البحث ونتائجو المستخمصة وفي حدود عينة البحث يمكن التوصية بما يمي: 

استخدام وتطبيق بطارية االختبارات البدنية المستخمصة في انتقاء السباحين باألكاديميات ومراكز 
 السباحة. 

ضرورة تحديث البطارية المستخمصة بعد فترة زمنية لمواكبة التطور العممي والبدني لمسباحين 
 داخل أكاديميات ومراكز السباحة. 

إجراء االختبارات ) البدنية( المستخمصة بصفة دورية عمى السباحين بأكاديميات ومراكز السباحة  
 باختالف نوع السباحة المستخدمة لتقييم المستوى ) البدني( ليم. 

االسترشاد ببطارية االختبارات المستخمصة عند بناء برامج تطوير المستوى الرقمي لمسباحين 
 احة حسب نوع السباحة المستخدم. بأكاديميات ومراكز السب

 المراجع : 

قياس األداء البدني والمياري في المجال الرياضي, كمية  م(:2146غازي السيد يوسف ) .6
 التربية الرياضية لمبنين, جامعة الزقازيق. 

والرياضة, مذكرات  :اإلختبارات والمقاييس في التربية البدنية (2113كمال عبد الحميد إسماعيل) .2
 نشورة .غير م
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 , مركز الكتاب لمنشر . 6: القياس واالختبار في التربية الرياضية , ط( 2114ليمي فرحات ) .1
: القياس في التربية الرياضية وعمم النفس الرياضي , دار الفكر  (2111محمد احمد الشاذلي ) .4

 العربي .

م(: القياس في التربية الرياضية 2112محمد حسن عالوي, محمد نصر الدين رضوان ) .3
 وعمم النفس الرياضي, دار الفكر العربي. 

, دار الفكر  2, ط 2: القياس والتقويم في التربية البدنية ج (2114محمد صبحي حسانين ) .4
  العربي , القاىرة .

, دار الكتاب الحديث ,  6لمصحة والرياضة , ط: المياقة البدنية  (2141مفتي ابراهيم حماد ) .7
 القاىرة .

: تحديد مستويات معيارية لبعض البدنية لناشئ التنس , رسالة  (2114هاني اسماعيل فتح اهلل ) .6
 ماجستير غير منشورة , كمية التربية الرياضية بنين , جامعة االسكندرية.

 المعارف , االسكندرية . : الرياضات المائية , منشأة (2114وفيقة مصطفي سالم ) .7
61. Barrow , HMogee, R A(6774): practical Approach to megee , R in 

physical Magee, R Education 2 and la 6 pesiger philoderphia. 
66. Barrow .H.M. and Magge : Apract approach to measurement in 

physigal education lasted let and febjer philodel Aphia (6772). 
62. Clarke, david and vaccaro poul (4979): " the effect of 

swimming training on muscularperformance and body compostion 
children " , the research quartery, vol 51 , n 4. 

61. Dick FW : Sports training peinciples 6 neded Aboock London 
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 مستوي الصالبة النفسية لمدربي السباحة
 *أ.د/ عاطف النمر خميفة                                                      
 * د/ محمد جودة قنديل                                                     
 الفار * د/ محمود فكرى                                                     

 * الباحث/ أحمد محمود عطا محمود
إن العالم شيد تطورات ىائمة في أواخر القرن الماضي في شتي المجاالت الثقافية 
واالجتماعية والتكنولوجية، ونتيجة ليذه التطورات اليائمة، فقد أصبحت الحياة مميئة بالضغوط التي 

ان واقعا تحت تأثير ىذه الضغوط، تركت آثارا سمبية عمى اإلنسان، مما أدي الن يكون اإلنس
والتي أن استمر حدوثيا فإنيا سترىق القوة النفسية لإلنسان، وتجعمو عرضة لتراكم االضطرابات 
النفسية ما دام اإلنسان غير قادر عمى مواجيتيا بطريقة فعالة، إال انو سيتمتع بصحة نفسية جيدة 

 إذا ما تمكن من التعامل معيا بفعالية.
أن جميع ىذه الضغوط التي يتعرض ليا الفرد تمثل  م3002حمد الرفاعي عزة موتشير 

تحديا كبيرا يتطمب منو مواجيتيا بأساليب صحيحة تحافظ عمى صحتيم النفسية، ومن أىم 
 (61: 61المؤشرات الدالة عمى التمتع بالصحة النفسية ىي الصالبة النفسية.)

أن الصالبة النفسية تعد  م3002ر نبيل كامل دخان وبشير إبراىيم الحجاويري كل من 
 كوباسامن المفاىيم الحديثة نسبيا والتي حازت عمى اىتمام الباحثين في الدراسات النفسية، وأن 

Kobasa 3892(73: 82ىو أول من استخدم مفيوم الصالبة النفسية.) م 
أن  Kobasaكوباسا نقال عن م Jagpreet Kaur 3033 جاجبريت كايورويذكر 

الصالبة النفسية مكون عام لمشخصية ينقسم إلى ثالثة أبعاد ىي : االلتزام والتحكم والتحدي، وىي 
صية تظير بعد تعزيز الخبرات التي يعيشيا الفرد في مرحمة الطفولة، سمة عامة من سمات الشخ

وتظير بشكل أوضح في مرحمة الرشد من خالل سموك الفرد ومشاعره، وتتضمن التدريب عمى 
طرق مواجية الضغوط النفسية وتوجيو مستويات التوتر واالحتفاظ باليدوء ومستوي عالي من الثقة 

 وعة من الخصائص النفسية وىي :  في المحظات الضاغطة، وتضم مجم
 ويقصد بو التعيد النفسي بإنجاز األىداف مع العزم واإلصرار. االلتزام : -
 ويقصد بو اعتقاد الفرد أن باستطاعتو التأثير في مجريات أحداث الحياة. التحكم : -
 (872: 76ويقصد بو اعتقاد الفرد أن التغير أكثر طبيعة من الثبات. ) التحدي : -

أن الصنالبة النفسنية  مMaddi 3033م، وماادي Bruce 3008بروس منن  ويتفق كل
بإبعادىنا الثالثنة ىنني اسن وسنيمة ذات مضنمون مالئننم لمقنرن الحنادي والعشننرون يسناعدنا عمنى فيننم 
ذواتنننا وامكاناتنننا بشننكل ايجننابي ويمكننننا مننن التعامننل مننع مشننكالتنا الحياتيننة المتوقعننة دائمننا بننأكثر 

زالننة القمننق النفسنني والتمتننع بمسننتويات عاليننة مننن  حكمننة وتفنناؤل وأيضننا ثقننة بننالنفس إلنقنناذ حياتنننا واا
 (13: 73()692:  76الصحة النفسية. )

أن الصالبة النفسية والجسمية مصدر من  م3032حنين زبير صباح وفي ىذا الصدد تري   
ا عمى المصادر الشخصية الذاتية لمقاومة اسثار السمبية لضغوط الحياة والتخفيف من آثارى

الصحة النفسية والجسمية حيث تساىم في تسييل وجود ذلك النوع من اإلدراك والتقويم والمواجية 
 (877:  66الذي يقود إلى التوصل إلى الحل الناجح لمموقف الذي خمفنو الظروف الضاغطة. )

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Jagpreet+Kaur&search-alias=books&field-author=Jagpreet+Kaur&sort=relevancerank
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أن الصالبة النفسية تمثل متغيرا يدل عمى مقاومة  م3882ميرفت عمي خفاجة وتضيف 

، ومقاومة مشاعر االحباطات، وليا أىميتيا في الحفاظ عمى الصحة النفسية والجسمية، الضغوط
 (68:  83مع وجود الكفاءة لمواجية الشدائد والدافع الداخمي لتحقيق الذات ونموىا وتطورىا.)

 
أن السمات الميمة التي تميز األفراد الذين يقاومون  م3002أسامة كامل راتب ويذكر 
عمى صحتيم النفسية والجسمية أي )ذو صالبة نفسية مرتفعة( بالرغم من  الضغوط والحافظ

تعرضيم لمضغوط وىي : القدرة عمى الصمود والمقاومة، القدرة عمى اإلنجاز، والقدرة عمى الضبط 
 (681:  1الداخمي، وأنيم أكثر نشاط وذوي دافعيو عالية، وأكثر اقتدارا وميال لمقيادة والسيطرة.)

أن  م3002م، وعزة محمد الرفاعي 3003 عمرو عمي أبو المجدويتفق كال من 
الصالبة النفسية تعد عممية التوافق الجيد والمواجية االيجابية لمشدائد والصدمات والضغوط 
النفسية العادية التي يواجييا البشر مثل المشكالت األسرية والعالقات مع اسخرين وضغوط العمل 

عمى تعزيزىا وتنميتيا بالشخص منذ الصغر لمقاومة اسثار السمبية  واألزمات المالية وتعمل البيئة
لضغوط الحياة وتساىم في مساعدة األفراد عمى االستمرار في إعادة التوافق وذلك باالعتماد عمى 

( 83:  69طاقاتيم وقدراتيم الذاتية واالجتماعية بشكل ايجابي ومواصمة الحياة بفاعمية واقتدار. )
(61  :16 ) 

فقد أشارت إلى أن سمات األفراد ذوي الصالبة النفسية  م3030سوسن شاكر مجيد أما 
المنخفضة ىي : عدم القدرة عمى الصبر وتحمل المسئولية، وفقدان التوازن بسيولة، وعدم امتالك 
قيمن واليروب من مواجية األحداث، وعدم التحكم الذاتي، والميل إلى طمب المساندة االجتماعية 

 (668:  66الت.)وتجنب المشك
لكي يمتمك الفرد صالبة نفسية تمكنو من مواجية  م3033أحمد سعد محمد  ويوضح

مواقف الحياة فالبد من توفر مقدار مناسب من الصحة النفسية لديو، ومن معايير الصحة النفسية 
فق : تقبل الفرد الواقعي لحدود إمكانياتو، والمرونة واالستفادة من الخبرات السابقة، والتوا

االجتماعي، واالتزان االنفعالي، والقدرة عمى مواجية اإلحباط، والتكيف لممطالب أو الحاجات 
 (61:  6الداخمية والخارجية، والقدرة عمى العمل واإلنتاج المالئم، والتوافق الشخصي. )

أن األفراد يجب أن يتحصنوا بالصالبة النفسية  م3032مريم رجاء محمود وتذكر 
ضغوط وأن يكونوا قادرين عمى التعامل مع المواقف الضاغطة، حيث تعتبر لمواجية ىذه ال

الصالبة النفسية من أىم المؤشرات الدالة عمى التمتع بالصحة النفسية وجودة الحياة وليست 
الصالبة النفسية وحدىا مؤشرا لذلك بل يعتبر الرضا عن الحياة كذلك من أىم المؤشرات الدالة 

 (77:  86فسية وجودة الحياة.)عمى التمتع بالصحة الن
 

أن التحصين بالصالبة النفسية، يساعد األفراد عمى  م3033سيام محمد خميفة وتضيف 
أن يتمتعوا بالصحة النفسية، ويجعميم قادرين عمى النجاح، الذي يؤدي بدورة إلى الشعور بالرضا 

 (6678:  61عن الحياة وجودتيا. )
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درب يمعب دورا كبيرا في العممية التدريبية أن الم م3881محمد حسن عالوي ويوضح 
ألنو جزء ال يتجزأ منيا فيو شخصية تربوية يقوم عمى عاتقة مسؤولية قيادة عممية التدريب 
الرياضي ويؤثر تأثيرا مباشر في التطوير المتزن لشخصية العبيو حيث أن وصول الالعب إلى 

صصي يتوقف عمى مدي قدرات المدرب أعمى المستويات الرياضية في نوع النشاط الرياضي التخ
رشاده وتوجييو قبل وأثناء وبعد المنافسة الرياضية.  عداد الالعب واا  في إدارة عممية التدريب واا

                                                                   (87  :833) 

أن المدرب الرياضي يمثل  م3032عويس عمى الجبالى وتامر الجبالى كما يوضح 
المناسب يمثل أحد المشكالت  العامل األساسي في العممية التدريب وأن اختيار الفرق لممدرب

الرئيسية التي تقابل الالعبين والمسئولين ومديري األندية، فيو الشخصية الذي يقع عمى عاتقة 
القيام بتخطيط وقيادة وتنظيم الخطوات التنفيذية لعمميات التدريب وأن سيطرتو عمى المظاىر 

وط النفسية عمى الفريق أثناء عممو الخارجية لحالتو االنفعالية واحتوائو لحاالت التوتر أو الضغ
التدريبي والمنافسات الرياضية لذلك يجب أن تدل مظاىر المدرب الخارجية كميا ومعاممتو لالعبين 
عمى مقدار الثقة التي يكنيا ليم والتي تعطييم الثقة عمى بذل مزيد من الجيد وتأكيد ثقتيم بأنفسيم 

 (12:  82وقوة أرادتيم بالحصول عمى الفوز.)

أن المدرب ىو المحرك الرئيسي لعمميات التدريب م 3882ميرفت عمى خفاجة وتري 
نجاز  وىو شخصية تربوية تؤثر مباشرة في الشخصية المتزنة لالعبين والالعبات عمى حد سواء واا
عمميات التدريب الرياضي ونجاحيا يعتمد في األساس عمى توافر خصائص وسمات وقدرات 

ي المدرب، فواجباتو ال يقتصر عمى المالعب أو الصالة فقط بل تمتد ومعرفة وميارات متعددة لد
 (81:  83إلى عمميات أخري مثل التوجيو واإلرشاد. )

 Kobasaكوباسا نقال عن  م3009تامر عويس الجبالي، احمد نبيو إبراىيم ويوضح 
زام والتحكم أن الصالبة النفسية لدي المدربين األكثر صالبة تكون أكثر قدرة عمى االلت م3892

والتحدي مقارنة بالمدربين األقل صالبة فعدم تمتعيم بيا يؤدي إلى زيادة الضغوط النفسية ويظير 
أثر ذلك في ىبوط مستوي أداء الفريق فيجب عمى المدرب القدرة عمى االستشفاء من اإلخفاقات 

وقيم داخمية  عمى طول الطريق ومراحل المنافسات وتتكون الصالبة النفسية من دافعية داخمية
وتحكم ذاتي عالي في مواقف الضغوط ويجب أن يظير المدرب الصالبة النفسية في اإلعداد 

 ( 39:  62لممنافسات والتعامل مع االنفعاالت الطبيعية واألخطاء والفشل في المنافسات.)
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كالعب ومدرب ومتابعتو لمعديد من المسابقات  لمباحثمن خالل الخبرات الميدانية 
وكذلك المقابالت الشخصية مع بعض مدربي رياضة السباحة الحظ أن ىناك كثير من الرسمية 

الضغوط النفسية واالقتصادية واالجتماعية واألسرية التي تؤثر بشكل مباشر عمى المدربين، 
وخاصة خالل الفترة الزمنية بين التدريب وموعد البطولة مما يترتب عميو حدوث حالة من 

ؤدي إلى انخفاض مستوي أدائيم التدريبي وتوجيييم لالعبييم عند الضغوط المينية وىذا ي
اشتراكيم في البطوالت التي تنظم من قبل االتحاد المصري لمسباحة، لذا تكمن مشكمة الدراسة في 
محاولة معرفة مستوي الصالبة النفسية لمدربي السباحة، والتعرف عمى السمات االيجابية لدييم 

فسية، ألن التعرف إلي سماتيم سوف يساعدنا عمى وضع البرامج وخاصة مستوي الصالبة الن
التدريبية التي تزيد من قدراتيم عمى التعامل مع الضغوط الحياتية بشكل عام، وتحقيق نجاحيم في 

 المستقبل.
 ىدف البحث :

( من خالل مستوي الصالبة النفسية لمدربي السباحةييدف البحث إلى التعرف عمى )
 التالية :األىداف الفرعية 

 تصميم مقياس الصالبة النفسية لمدربي السباحة.  -6
 تحديد مستويات الصالبة النفسية لمدربي السباحة. -8

 
 فروض البحث : 

 في ضوء أىداف البحث يفرض الباحث ما يمي : 
 ىناك تباين في مستوي الصالبة النفسية لمدربي السباحة. -6

 الدراسات السابقة:
 ية :أوال : الدراسات السابقة العرب

الضغوط النفسية  مستويبعنوان " م3002نبيل كامل دخان وبشير إبراىيم الحجار دراسة  .6
"، وكانت أىداف الدراسة التعرف عمى ومصادرىا وعالقتيا بمستوي الصالبة النفسية

وقد استخدم  مستوي الضغوط النفسية ومصادرىا وعالقتيا بمستوي الصالبة النفسية
( من طالب الجامعات 616تممت عينة الدراسة عمى )الباحثان المنيج الوصفي، واش

اإلسالمية بغزة، ، وكانت أىم النتائج وجود عالقة ارتباطيو سالبة دالة إحصائيا بين 
 (82مستوي الضغوط النفسية والصالبة النفسية لدييم. )

الصالبة النفسية وعالقتيا باتخاذ القرار بعنوان " م3033عمرو فؤاد عبد الحميد دراسة  .8
"، وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي، واشتممت عينة الدراسة عمى كام كرة القدملح
( حكما تم اختيارىم بالطريقة العمدية ومن أىم النتائج انو يوجد ارتباط طردي بين 682)

الصالبة النفسية واتخاذ القرار لحكام كرة القدم أي كمما زادت الصالبة النفسية زادت القدرة 
 (62ار لدييم.)عمى اتخاذ القر 

الضغوط المينية والصالبة النفسية لدي بعنوان " م3032ماجدة محمود أبوالعزم دراسة  .7
"، ييدف البحث إلى تحديد الضغوط المينية والصالبة النفسية مدربي رياضة المبارزة

لمدربي األسمحة الثالثة في رياضة المبارزة، والتعرف عمى الفروق بين مدربي األسمحة 
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الضغوط المينية والصالبة النفسية في رياضة المبارزة، وقد استخدمت الباحثة  الثالثة في
المنيج الوصفي، وقد أشتمل مجتمع الدراسة عمى جميع مدربي األسمحة الثالثة عمى 

( 82مدرب( مقسمين كالتالي عدد ) 16مستوي جميورية مصر العربية وعددىم         )
( مدرب سالح 67يف مبارزة وعدد )( مدرب سالح س82مدرب سالح شيش وعدد )

السيف، وكانت أىم النتائج وجود فروقا بين مدربي األسمحة الثالثة في المجموع الكمي 
لمضغوط المينية وىذه الفروق لصالح مدربي سالح السيف وان مدربي سالح الشيش 
 يتمتعون بدرجة صالبة عدم تدخل اإلدارة العميا في صميم العمل الفني لممدرب ومنحة
اختصاصات وسمطات كافية واالىتمام بتوفير الرعاية األدبية والمادية واالجتماعية لمدرب 

 (88المبارزة من قبل النادي واالتحاد.)
بعنوان "الصالبة العقمية وعالقتيا بإستراتيجيات م 3039بسمة وجيو عبد التواب دراسة  .1

مستوى تعرف عمى مواجية الضغوط النفسية لدى الرياضيين"، ىدفت الدراسة إلى ال
عمى استيراتيجيات المواجية لدى ، وكذلك الصالبة العقمية لدى رياضي المستوى العالي

التعرف عمى العالقة بين مستوى الصالبة العقمية ، كما ىدفت إلى العبى المستوى العالى
استخدمت الباحثة المنيج ، وقد واستيراتيجيات المواجية لدى العبي المستوى العالي

مجتمع البحث بالطريقة العمدية وأشتمل عمى  اختيري، سموب المسح الميدانباألالوصفي 
بني سويف( في  –القاىرة  –محافظات )األسكندرية  بعض أندية الدرجة األولي في

خالل  ،(92الكرة الطائرة ) ،(12كرة اليد ) ، (12كرة السمة )(، 92)كرة القدم ) رياضات
العبًا ( 622تم اختيار عينة البحث األساسية ) م، ثم8262 –م 8263 الموسم الرياضي

ممئ أدوات  بالطريقة العمدية الطبقية من الالعبين، والذين أبدوا تعاون مع الباحثة في
أحمد عبد النعيم باشا مقياس الصالبة العقمية لمرياضيين إعداد ، وىي القياس المستخدمة

مادن كرستوفر عداد إرياضي مقياس طرق المواجية في المجال ال، (م3033عبد العال )
 أنو وكانت أىم النتائج، (م3001مجدي حسن يوسف )من قبل تعريب وتم ( م3881)

قدرة العبي ، وكذلك كمما ارتفع مستوي الالعبين ارتفع مستوي الصالبة العقمية لدييم
يوجد ، و المستويات العميا عمى مواجية الضغوط ميما ارتفعت والقدرة عمى التغمب عمييا

اط طردي لدى العبي المستوي العالي بالنسبة لمقياس الصالبة النفسية ومقياس طرق ارتب
 (9) .مواجية الضغوط

 
 ثانيا : الدراسات السابقة األجنبية :

 Beasley, Thompson & Davidsonبيسمي وثومبسون ودافيدسون دراسة  .6
"، وتم دراسة العالقة بين الصالبة النفسية واالستجابة لضغوط الحياةبعنوان " م3002

التأثيرات المباشرة ونماذج التخفيف من الضغوطات، وعالقتيا بالصالبة النفسية والتكيف 
( طالبا وطالبة يدرسون 623في األداء النفسي، والصحة العامة، وبمغت عينة الدراسة )

في جامعة تاسمانيا، وطبق عمييم مقياسا لقياس الضغوط الحياتية وتجارب الحياة 
(، SCL92-Rقياس أنماط التكيف، ومقياس الصحة العامة، ومقياس )المؤلمة، وم

وأشارت أىم النتائج إلى وجود عالقة بين ضغوطات الحياة والصحة النفسية، كما وجد أن 
الصالبة النفسية ونواحي معينة من أنماط التكيف، وأحداث الحياة السمبية، تؤثر بشكل 

وفى العديد من الحاالت كان ىناك دعما  مباشر عمى شدة المعاناة النفسية والجسدية،
لنموذج التخفيف المؤقت حيث تعدل الصالبة النفسية تأثيرا كل من التكيف المتمركز 

 (72حول العاطفة وأحداث الحياة السمبية عمى الضغوط النفسية.)
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بعنوان  مDelahaij, Gaillard & Vandam 3030ديالىيج وجيالرد وفاندام دراسة  .8
"، وتم اعتبار نمط التكيف لصالبة النفسية واالستجابة لضغوطات الحياةالعالقة بين ا"

وأسموب الكفاءة الذاتية متغيرات وسيطة تتوسط العالقة بين المتغيرات، وطبقت الدراسة 
عمى طالب من أكاديمية الدفاع اليولندية الذين تم تقسيميم إلى عينتين مستقمتين، حيث 

( طالبا، وتم استخدام طريقة البحث الطولية التي قامت 92بمغ عدد أفراد العينة الواحدة )
بقياس أداء المفحوصين خالل فترتين من الزمن وذلك بعد إخضاعيم لتدريبات عسكرية 
ضاغطة ثم طبق عمى العينة استبانو الصالبة النفسية واستبانو أنماط التكيف واستنانو 

يد، وأشارت أىم النتائج إلى أن الكفاءة الكفاءة الذاتية، ومقياسا لقياس تقييم التحدي والتيد
الذاتية تتوسط العالقة بين الصالبة النفسية وعممية التقييم، بينما وجد أن أنماط التكيف 

 (78تعتبر متغيرا وسيطا لمعالقة بين الصالبة النفسية والسموك ألتكيفي.)
 إجراءات البحث : -

  منيج الدراسة :
ية )المسحي واألرتباطي التحميمي( وذلك لمالئمتة استخدم الباحث المنيج الوصفى بنوع

 لتحقيق أىداف البحث وطبيعة إجراءاتو.
 

 :   البحثعينة 
بالطريقة العمدية من مدربي السباحة المسجمين باالتحاد المصري عينة الاختيار  تم

ميورية م والعاممين باألندية المختمفة بمحافظتي القاىرة والجيزة بج8282م /8269لمسباحة لمعام 
( مدربين 62، بجانب اختيار )إلجراء الدراسة التطبيقية مدرب (72والبالغ عددىا )مصر العربية 

من خارج عينة البحث األساسية إلجراء المعامالت العميمة )الصدق والثبات( لممقياس، لقد حددت 
ي )العمر، الحالة عينة البحث بثالثة متغيرات ديموجرافية تمنح العينة مزيدا من الشمولية، تمثمت ف

 (: 6االجتماعية، المستوي التعميمي( كما ىو موضح بجدول رقم )
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 (3جدول )
 النسبة المئوية  لتكرارات عينة البحث وفقا لممتغيرات الوصفية

 20ن=                                                                              
 النسبة المئوية % لتكراراتعدد ا المتغيرات

 العمر
 %20.00 8 سنة  20اقل من 
 %22.21 31 سنة   00اقل من 
 %32.22 0 سنة 20اقل من 

 %300 20  المجموع 

الحالة 
 االجتماعية

 %32.21 9 أعزب
 %10.00 33 متزوج
 %2.22 3 أرمل

 %300 20  المجموع 

المستوي 
 التعميمي

 %0.00 0 غير جامعي
 %12.00 33 يجامع

 %32.21 9 دراسات عميا
 %300 20  المجموع 

 
 :جمع البيانات )مقياس الصالبة النفسية( أدوات 

لتحقيق أىداف البحث تم أعداد مقياس الصالبة النفسية لتطبيقيا عمى عينة البحث، وفيما 
لى مرحمة يمي الخطوات التي تم اتبعيا في إعداد وتصميم المقياس وطريقة تقنينو حتى وصل إ

 الصالحية لمتطبيق. 
 إعداد مقياس الصالبة النفسية في صورتو األولية : -

لقد اتبع الباحث الخطوات التالية في إعداد مقياس الصالبة النفسية في صورتيا 
 األولية :

إجراء مسح مرجعي لمدراسات السابقة العربية واألجنبية الحديثة التي اىتمت بإلقاء  
(، 30(، )8(، )9(، )2(، )0(، )2(، )3فسية مثل دراسات )الضوء عمى الصالبة الن

(33( ،)33( ،)32( ،)39( ،)23( ،)22( ،)31( ،)32( ،)32( ،)39( ،)23 ،)
 ( وذلك الستخالص : 22)
 بعض المحاور والعبارات المرتبطة بموضوع البحث. 
 انتقاء العبارات البسيطة والسيمة والسميمة لغويا. 
 لعبارات في كل بعد مناسبا لمبعد الذي ينتمي إليو.الحرص عمى أن تكون عدد ا 

وفي ضوء الخطوة السابقة تم تحديد واستخالص بعض األبعاد والعبارات لمقياس الصالبة  
( 7النفسية لمدربي السباحة، ثم قام الباحث بإعداد القائمة في صورتيا األولية متضمنة )

( عبارة فرعية في 16رج أسفميم )أبعاد رئيسية وىي )االلتزام، التحكم، التحدي( ويند
 صورتيا األولية.

 
 ضبط مقياس جودة الصالبة النفسية:  -
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لمتحقنننق منننن ضنننبط مقيننناس الصنننالبة النفسنننية ومننندي مناسنننبتو ل غنننراض الموضنننوعية، تنننم 
عرض المقياس في صورتيما األولية عمى مجموعة من المحكمين المتخصصين من أعضاء ىيئة 

وقند  ومنن جامعنات مختمفنةفني مجنال عمنم الننفس الرياضني   كتوراهالتدريس ممن يحممون درجنة الند
غيار ، مناسبةمتضمن مقياس من أربعة مستويات وىنو : )(، 6( محكمين مرفق )62بمغ عددىم )

بداء الرأي حول بيدف التحقق من الصدق الظاىري لممقياسين، (، ، مناسبة بعد التعديلمناسب  واا
 ميدف الذي وضع من أجمة.مدي مناسبة أبعاد وعبارات المقياس ل -
 التأكد من إنتماء العبارات إلى البعد الرئيسي لممقياس. -
 مدي سالمة الصياغة المغوية والعممية لعبارات المقياس. -
 مدي مالئمة التدرج الثالثي لمقياس ليكرت الذي يحدد استجابات عينة الدراسة. -
التي من شأنيا أن تثري تقديم أي مقترحات أو تعديالت مناسبا ولم يتضمنيا المقياس و  -

أداة البحث من أجل الوصل إلى صورة صادقة لممقياسين، والتى من شأنيا أن تثري أداة 
 البحث.

قنند أجمننع الغالبيننة مننن السننادة وفننى ضننوء اقتراحننات المحكمننين ومالحظننتيم المتفننق عمييننا، 
لفرعينننة ( عبنننارات، وكنننذلك تعنننديل الصنننياغة المغوينننة لنننبعض العبنننارات ا7المحكمنننين عمنننى حنننذف )

وكنننذلك إضننننافة تعرينننف إجرائننني لكنننل بعننند منننن األبعنننناد  ل بعننناد الرئيسنننية لمتشنننابو وقنننرب المننندلول،
الرئيسية، وقد تم تعديل بعض عبارات المقياس من ناحية الصياغة لزيادة الوضوح ولدقنة قيناس منا 

 وضعت من أجمو.
 التوصل لمقياس الصالبة النفسية في صورتو النيائية :  -

 صالبة النفسية في صورتو النيائية عمى قسمين ىما :تضمن مقياس ال 
 البيانات األساسية )الديموجرافية( لممبحوثين وتشمل عمى ثالث  يتضمناألول :  القسم

 متغيرات وىي: )العمر، الحالة االجتماعية، المستوي التعميمي(.
 ة يتضمن عمى استطالع آراء المبحوثين بشأن معرفة مستوي الصالبالثاني :  القسم

( عبارة فرعية 18( أبعاد رئيسية يندرج أسفميا )7النفسية لدييم، ويتكون المقياس من )
 وىما كاألتي :

نوع من  عبارات، وىو عبارة عن (66)ويتكون ىذا البعد من  :: االلتزام األول البعد -
 .التعاقد النفسي يمتزم بو الفرد تجاه نفسو وأىدافو وقيمة واسخرين من حولو

اعتقاد  عبارات، وىو عبارة عن (61)ويتكون ىذا البعد من  :التحكمي : الثان البعد -
الفرد أنو بإمكانو أن يكون لو تحكم فيما يمقاه من أحداث وتحمل المسؤولية الشخصية 
عما يحدث لو ويتضمن التحكم القدرة عمي اتخاذ القرارات، والقدرة عمي تفسير 

 .طاألحداث والقدرة عمي المواجية الفعالة لمضغو 
اعتقاد  عبارات، وىو عبارة عن (67ويتكون ىذا البعد من ) الثالث : التحدي : البعد -

الفرد أن ما يطرأ من تغيرات عمي جوانب حياتو ىو أمر مثير وضروري من كونو 
تيديد لو مما يساعده عمي المبادأة واستكشاف البيئة ومعرفة المصادر النفسية 

 (8. مرفق )الضغوط بفاعمية واالجتماعية التي تساعده عمي مواجية
 

وأىدافو،  البحثنوعية وكمية البيانات المطموبة ووفقا لفروض المقياس تبعا لصمم وقد 
 استنادا عمى عدد من االحتياجات والتي تتمثل في :و 

 توضيح اليدف من الدراسة. -
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 .لمقياسالواردة في ا العباراتتنوع  -
 

 ما يمي :  مقياسوقد روعي في صياغة العبارات الخاصة بال
من خالل طرح عبارات مباشرة وأخرى استداللية  البحثتسمسل العبارات بما يخدم  -

 .مقياسلمتأكد من صدق اإلجابات الواردة في ال
 .مقياسالواردة في ال عباراتوضوح وسيولة عرض ال -
والتي  (العبارات المغمقةوىى ) مقياسمن أنماط العبارات داخل النوع تم استخدام وقد  -

كر بعض اإلجابات البديمة والتي يجب عمى المبحوثين اختيار واحدة منيا تتضمن ذ
 نادرا(. -أحيانا  -)دائما  فقط

 
 تصحيح مقياس الصالبة النفسية :  -

( عبارة فرعية موزعة عمى 18في صيغتو النيائية من ) الصالبة النفسيةتكون مقياس 
 طبقا لمقياس ليكرت الثالثي نادرا( -انا أحي -جابات ثالثية )دائما إست( أبعاد رئيسية، وبدائل 7)

Likert Scale  حيث تعطي )دائما( ثالث درجات، و)أحيانا( درجتين، و)نادرا( درجة واحدة
( 18الستجابات المبحوثين، ومما سبق تكون أقل درجة يمكن أن يحصل عمييا المبحوث ىي )

السابقة في العبارات  ( درجة، مع مالحظة عكس الدرجات681درجة، وتكون أعمى درجة ىي )
 السالبة التي يتضمنيا أبعاد المقياس.

 
 

 التجربة االستطالعية : 
 حسننناب المعنننامالت العممينننة )الصننندق والثبنننات( لمقينننناس التجربنننة االسنننتطالعيةاسنننتيدفت 
، حيننث تننم تطبيننق المقينناس ينندويا عننن طريننق المقابمننة الشخصننية عمننى قينند البحننثالصننالبة النفسننية 

( منننندربين سننننباحة 62خننننارج عينننننة الدراسننننة األساسننننية والتنننني تكونننننت مننننن ) عينننننة اسننننتطالعية مننننن
 والعاممين باألندية المختمفة بمحافظتي القاىرة والجيزة بجميورية مصر العربية.

 
 صدق االتساق الداخمي أو التجانس الداخمي "صدق المفردات" لعبارات المقياسين : -

 Consistency Internalت" "صندق المفنردا حساب صدق االتسناق النداخمياستيدفت 
الخاص بو، وكذلك  بعدمع ال المقياسوتعتمد ىذه الطريقة عمى مدى ارتباط كل مفردة من مفردات 

بعضننيا الننبعض ككننل، لننذا فقنند تننم اسننتخدم معامننل ارتبنناط  مقينناسارتبنناط كننل مفننردة مننن مفننردات ال
اس الصننننالبة مقيننننالختبننننار صنننندق  Pearson Coefficientبيرسننننون                       

  (8رقم ) بجدولكما ىو موضح النفسية الخاص بعينة البحث االستطالعية، 
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 (3جدول )
 قيمة معامالت االرتباط الداخمي بين درجات العبارات والدرجة الكمية لمبعد الذي ينتمي إليو

                                                                            لمقياس الصالبة النفسية لمدربي السباحة                                       
 30ن=

 عبارات 
 البعد األول
 )االلتزام(

 (66عدد العبارات ) 
 قيمة االرتباط

 عبارات 
 المحور الثاني
 )التحكم(

عدد العبارات  
(61) 

 قيمة االرتباط

 عبارات 
 المحور الثالث
 )التحدي(

 عدد العبارات  
(67) 

قيمة 
 االرتباط

 العبارةرقم  العبارةرقم  العبارةرقم 
3- 2.281* 3- 2.226* 3- 2.276* 
3- 2.271* 3- 2.396* 3- 2.219* 
2- 2.362* 2- 2.331* 2- 2.381* 
0- 2.388* 0- 2.926* 0- 2.219* 
2- 2.926* 2- 2.386* 2- 2.986* 
2- 2.278* 2- 2.213* 2- 2.921* 
1- 2.967* 1- 2.211* 1- 2.961* 
9- 2.336* 9- 2.986* 9- 2.981* 
8- 2.392* 8- 2.962* 8- 2.293* 
30- 2.381* 30- 2.312* 30- 2.299* 
33- 2.277* 33- 2.383* 33- 2.217* 
33- 2.292* 33- 2.213* 33- 2.361* 
32- 2.921* 32- 2.266* 32- 2.312* 
30- 2.968* 30- 2.293*   
32- 2.978*     

قيمة االرتباط الكمي 
قيمة االرتباط  *2.273 لمبعد األول

قيمة االرتباط الكمي  *2.276 الكمي لمبعد الثاني
 *2.263 لمبعد  الثالث

  0.223=   (9= 3-، )ن0.02قيمة ) ر ( الجدولية عند مستوى * 
 

ودرجة  2.26( أن ىناك ارتباط موجبا دال عند مستوى معنوية 8يتضح من جدول )
لمقياس الصالبة النفسية لمدربي  الخاص بو والبعد عبارةبين جميع درجات كل  (، 2حرية )
، وبالتالي البعد الخاص بومع  عبارةاالتساق الداخمي بين كل صدق ، مما يدل عمى السباحة
بيرسون لمبعد األول تراوح معامل ارتباط يوقياسو، حيث  البعدفي التعبير عن ىذا  عباراتصدق ال

وقد بمغ معامل االرتباط الكمي لمبعد األول  (2.978 إلى 2.381 )من امالخاص باالتز 
 (2.986 إلى 2.386 )من                     الخاص بالتحكم الثانيالبعد في و  ،(2.273)

 )من البعد الثالث الخاص بالتحديفي و  ،(2.276وقد بمغ معامل االرتباط الكمي لمبعد الثاني )
 (.2.263معامل االرتباط الكمي لمبعد الثالث ) وقد بمغ (2.981 إلى 2.381
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 معامل الثبات :   -
ىناك عدد من الطرق اإلحصائية لقياس الثبات ومن أكثرىا شيوعا والتي يمكن من خالليا 

والتني تعتمند عمنى االتسناق النداخمي  Alpha Crunbach الفا كرونبااخقياس الثبات ىي طريقنة 
 أو عبنننارة منننع بعضنننيا النننبعض ومنننع كنننل مفنننردات العبننناراتأو  وتعطننني فكنننرة عنننن اتسننناق المفنننردات

بصفة عامنة ككنل، وبشنكل عنام فنإن الحكنم عمنى الثبنات يعتمند عمنى مقندار معامنل االرتبناط النناتج 
 2.32مننن التحمينننل اإلحصننائي، وكثينننر منننن البنناحثين يعتبنننرون أن معامنننل االرتبنناط النننذي يتجننناوز 

ألفنننا كرونبننناخ بنننين الصنننفر معامنننل تتنننراوح قنننيم ينننث حكفنننياًل بالمينننل حينننال ثبنننات األداة المسنننتخدمة، 
والواحد الصحيح وكمما ارتفعت قيم معامل الثبات واقتربت من الواحد الصحيح دل ذلنك عمنى زينادة 

والتحقننق مننن دقتننو واتسننناق  مقيننناس الصننالبة النفسننيةثبننات تحقيننق الثبننات فنني البيانننات، ولضننمان 
عمنى عينننة اسننتطالعية طريننق المقابمنة الشخصننية  عنن ينندويا المقيناسبتطبيننق  عباراتينا قننام الباحنث

( مدربين سنباحة والعناممين باألندينة المختمفنة بمحنافظتي 62من )من خارج العينة األصمية، مكونة 
 (.7كما ىو موضح بجدول رقم )القاىرة والجيزة بجميورية مصر العربية، 

 (2جدول )
 فسية لمدربي السباحةمقياس الصالبة الن لبيان ثبات قيمة معامل ألفا كرونباخ

 30ن =                                                                          

 معاملقيمة  عدد العبارات البعد
 ألفا كرونباخ

 *2.219 66 البعد األول : االلتزام
 *2.211 61 البعد الثاني : التحكم
 *2.293 67 البعد الثالث : التحدي

 *0.910 عبارة 03 األبعاد إجمالي مجموع
ألفننا كرونبنناخ( مرتفعننة معامننل ( أن جميننع معننامالت الثبننات بطريقننة )7يتضننح مننن جنندول )

ألفا كرونبناخ منا قيمة معامل حيث تراوحت ألبعاد مقياس الصالبة النفسية لمدربي السباحة،  ولذلك
وجاىزيتيننننا  مقينننناس الصننننالبة النفسننننية،( ممننننا ينننندل عمننننى ثبننننات 2.293إلننننى   2.211)     بننننين

 .لمتطبيق

 تطبيق مقياس الصالبة النفسية : 
بداية شير في المقياس الصالبة النفسية يدويا عن طريق المقابمة الشخصية تطبيق  تم 

األساسية والبالغ  لبحثا عينةعمى م، 8282م وحتي نياية شير فبراير سنة 8282يناير سنة 
ارات لم يتم اإلجابة فييا عمى الغالبية استم (6)، وقد تم استبعاد ( مدرب سباحة76عددىا )
استمارة  (72فعميا )عدد االستمارات التي تم تجميعيا وتحميميا من عباراتيا وبيذا يصبح العظمى 
، وذلك لمحصول عمى اإلجابات لعبارات المقياس من إجمالي االستمارات%( 26.36)بنسبة 

 لجمع المعمومات الالزمة إلجراء التحميل اإلحصائي.
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 مبات التحميل اإلحصائي : متط
البحنث عنن طرينق برننامج حنزم التحمينل اإلحصنائي معالجة البيانات الخاصة بمتغيرات تم 

وقند تنم اختينار مسنتوي معنوينة عنند  ؛IBM SPSS Statistics ver.33لمعمنوم االجتماعينة 
ليب األسنننا وتضنننمنت خطنننة المعالجنننات اإلحصنننائية، لمتأكننند منننن معنوينننة النتنننائج اإلحصنننائية 2.26
 التالية :
 Average      المتوسط الحسابي        -6
 Standard Deviation        االنحراف المعياري     -8
  Pearson coefficient       معامل ارتباط بيرسون   -7
  Alfa Cronbach      معامل ألفا كرونباخ      -1
 Percentage        النسبة المئوية لمتكرارات -6
  Chi Square                  8اختبار كا -1
  One Way Anovaاختبار التباين األحادي        -3
 Scheffe Testاختبار شيفية                 -2
  Likert Scale  الثالثي     مقياس ليكرت  -9
 :  جالنتائومناقشة عرض 

 ؟".ينص الفرض عمى : "ما مستوي الصالبة النفسية لمدربي السباحة
اج المجموع التقديري لدرجات المبحوثين والنسبة لإلجابة عمى ىذا الفرض تم استخر 

لمتعرف عمى استجابات  8المئوية وكذلك المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقمية كا
 المبحوثين. نظر وجية أفراد عينة البحث عن واقع توافر االلتزام من

 
 لمدربي السباحة. البعد األول : واقع توافر بعد االلتزام في مقياس الصالبة النفسية -
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 (0جدول )
 داللة الفروق والتكرارات والنسب المئوية الخاص بعبارات البعد األول )االلتزام( 

 20بمقياس الصالبة النفسية لمدربي السباحة ن=
  

 
 عبارات البعد األول م 

المجموع  نادرا أحيانا دائما االلتزام
 التقديري

النسبة 
 المئوية

 الترتيب
خمي الدا

 لممحور

المتوس
 ط

الحساب
 ي

 االنحراف
 المعياري

االتجاه 
 3قمية كا العام

3
- 

اعماااال عمااااى تحقيااااق أىاااادافي 
32.322 دائما 0.202 3.92 3 %82.22 92 0 0 32 ميما كانت العقبات.

* 
3
- 

قيمااة الحياااة تكماان فااي والئااي 
32.000 دائما 0.220 3.10 0 %80.00 93 3 1 33 لقيمي ومبادئي.

* 
2
- 

وبة فاااي التكياااف ماااع أجاااد صاااع
 *2.00 أحيانا 0.129 3.22 30 %11.11 10 2 30 32 اآلخرين.

0
- 

أنجااز العماال المكمااف بااو عمااى 
33.000 دائما 0.202 3.22 2 %99.99 90 3 2 33 أكمل وجو.

* 
2
- 

التااااااااازم باااااااااالموائح والقاااااااااوانين 
 *1.900 أحيانا 0.223 3.30 32 %10.00 22 2 31 9 المعمول بيا في النادي.
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 (0تابع جدول )
 داللة الفروق والتكرارات والنسب المئوية الخاص بعبارات البعد األول )االلتزام( 

 بمقياس الصالبة النفسية لمدربي السباحة

 م
 عبارات البعد األول

 االلتزام
 نادرا أحٌانا دائما

المجموع 
 التقدٌري

النسبة 
 المئوٌة

 الترتٌب
الداخلً 
 للمحور

المتوس
 ط

الحساب
 ي

 افاالنحر
 المعٌاري

االتجاه 
 العام

 2قمٌة كا

اهتتتم بمتتا ٌجتتري حتتولً  -6
 من أحداث.

 *2.677 دائما 7.121 2.47 9 17.77% 17 4 9 71

أضٌع وقتتً يتً أنةتطة  -1
 ال معنى لها.

 *7.177 أحٌانا 7.146 7.17 75 61.11% 67 5 79 6

أجد صعوبة يتً االلتتزام  -1
 بمواعٌدي.

 أحٌانا 7.179 2.26 77 15.55% 61 5 72 77
77.277

* 

لدي هدف محتدد أعتٌ   -9
 من أجلة

 *6.477 دائما 7.574 2.16 7 92.22% 17 7 5 24

77
- 

أةارك يً األنةطة التً 
 تخدم المجتمع.

 *9.177 أحٌانا 7.116 2.77 72 17.77% 64 1 72 77

77
- 

أةتتعر بالمستتئولٌة تجتتاه 
 اآلخرٌن.

 *77.77 أحٌانا 7.679 2.76 74 61.11% 62 5 71 1

72
- 

التتتتتزم باألهتتتتداف التتتتتً 
 وضعتها لنفسً.

 *2.727 دائما 7.719 2.17 2 94.44% 15 7 5 25

77
- 

التتتتزم بالستتتلوك القتتتوٌم 
 الكون قدوة لغٌري.

 *4.577 دائما 7.571 2.57 1 14.44% 16 7 74 76

74
- 

احتتترل علتتتى الحضتتتور 
 قبل موعد التدرٌب.

 *5.777 دائما 7.574 2.56 1 15.55% 11 7 77 71

75
- 

أستتتطٌع حتتل المةتتك ت 
التتتتً تتعلتتتو بالجوانتتتب 

 التدرٌبٌة.
 دائما 7.627 2.67 6 16.66% 11 2 1 27

79.177
* 

النتٌجة 
الكلٌة للبعد 
 األول 

 42 759 249 مجموع تكرار

 دائما 7.677 2.44 
77.527

النسبة المئوٌة  *
% 

55.77
% 

75.77
% 

9.74% 

 
 
 
 
 



 

 
    التربية البدنية وعلىم الرياضة هجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جاهعة      

 (    15  (   (  االولم(   ) الجزء  6262(  لعام ) ديسوبر ( شهر )    66رقن الوجلد )         
 

                          80= ( 2( × )20يزان تقدير( = ))أعمى م× الدرجة الكمية = )ن( 
 (0.02* دال عند مستوى معنوية )

( 2.26(  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )1يتضح من جدول رقم )
المحسوبة اكبر من قيمتيا الجدولية كما ىو موضح أمام عبارات بعد االلتزام  8حيث أن قيمة كا
بة النفسية لمدربي السباحة، كما يتضح من النتائج أن ىناك تفاوت في رؤية بمقياس الصال

عبارات بعد االلتزام بمقياس الصالبة النفسية والتي تم ترتيبيا تنازليا حسب درجة استجابات 
 المبحوثين كما يمي :  

حيث احتمت عبارة )اعمل عمى تحقيق أىدافي ميما كانت العقبات( المركز األول بنسبة  -
 (.2.716(، وانحراف معياري )8.21%( وبمتوسط حسابي )96.66)
%( 91.11يمييا في المركز الثاني عبارة )التزم باألىداف التي وضعتيا لنفسي( بنسبة ) -

 (.2.739(، وانحراف معياري )8.27وبمتوسط حسابي )
%( 98.88يمييا في المركز الثالث عبارة )لدي ىدف محدد أعيش من أجمة( بنسبة ) -

 (.2.621(، وانحراف معياري )8.31سط حسابي )وبمتو 
يمييا في المركز الرابع عبارة )قيمة الحياة تكمن في والئي لقيمي ومبادئي( بنسبة  -

 (.2.671(، وانحراف معياري )8.32%( وبمتوسط حسابي )92.22)
يمييا في المركز الخامس عبارة )أنجز العمل المكمف بو عمى أكمل وجو( بنسبة  -

 (.2.121(، وانحراف معياري )8.11توسط حسابي )%( وبم22.22)
يمييا في المركز السادس عبارة )أستطيع حل المشكالت التي تتعمق بالجوانب التدريبية(  -

 (.2.186(، وانحراف معياري )8.12%( وبمتوسط حسابي )21.11بنسبة )
يمييا في المركز السابع عبارة )احرص عمى الحضور قبل موعد التدريب( بنسبة  -

 (.2.621(، وانحراف معياري )8.61%( وبمتوسط حسابي )26.66)
يمييا في المركز الثامن عبارة )التزم بالسموك القويم ألكون قدوة لغيري( بنسبة  -

 (.2.623(، وانحراف معياري )8.67%( وبمتوسط حسابي )21.11)
 %(26.66يمييا في المركز التاسع عبارة )اىتم بما يجري حولي من أحداث( بنسبة ) -

 (.2.383(، وانحراف معياري )8.17وبمتوسط حسابي )
%( 33.33يمييا في المركز العاشر عبارة )أجد صعوبة في التكيف مع اسخرين( بنسبة ) -

 (.2.362(، وانحراف معياري )8.77وبمتوسط حسابي )
يمييا في المركز الحادي عشر عبارة )أجد صعوبة في االلتزام بمواعيدي( بنسبة  -

 (.2.379(، وانحراف معياري )8.81سط حسابي )%( وبمتو 36.66)
يمييا في المركز الثاني عشر عبارة )أشارك في األنشطة التي تخدم المجتمع( بنسبة  -

 (.2.331(، وانحراف معياري )8.67%( وبمتوسط حسابي )36.66)
يمييا في المركز الثالث عشر عبارة )التزم بالموائح والقوانين المعمول بيا في النادي(  -

 (.2.116(، وانحراف معياري )8.62%( وبمتوسط حسابي )32.22سبة )بن



 

 
    التربية البدنية وعلىم الرياضة هجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جاهعة      

 (    16  (   (  االولم(   ) الجزء  6262(  لعام ) ديسوبر ( شهر )    66رقن الوجلد )         
 

%( 12.22يمييا في المركز الرابع عشر عبارة )أشعر بالمسئولية تجاه اسخرين( بنسبة ) -
 (.2.179(، وانحراف معياري )8.21وبمتوسط حسابي )

( يمييا في المركز الخامس عشر واألخير عبارة )أضيع وقتي في أنشطة ال معنى ليا -
 (.2.311(، وانحراف معياري )6.27%( وبمتوسط حسابي )13.33بنسبة )

 
( أن النتيجة الكمية لمبعد األول الخاص بااللتزام بمقياس 1كما يتضح من جدول رقم )

%(، ونسبة تكرارات 66.77الصالبة النفسية لمدربي السباحة، قد بمغت نسبة تكرارات دائما )
إلجمالي عبارات البعد األول، وأن متوسط %( 9.71نادرا )%(، ونسبة تكرارات 76.77أحيانا )

ن أو (، 2.127( بانحراف معياري )8.11المتوسطات إلجمالي عبارات البعد األول قد بمغ )
 نحو دائما. يميلالمبحوثين  من وجية نظرالعام ككل لعبارات البعد األول االتجاه 
 بة النفسية لمدربي السباحة.البعد الثاني: واقع توافر بعد التحكم في مقياس الصال -

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
    التربية البدنية وعلىم الرياضة هجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جاهعة      

 (    17  (   (  االولم(   ) الجزء  6262(  لعام ) ديسوبر ( شهر )    66رقن الوجلد )         
 

 (2جدول )
 داللة الفروق والتكرارات والنسب المئوية الخاص بعبارات البعد الثاني )التحكم(

 بمقياس الصالبة النفسية لمدربي السباحة
 20ن=

 م
 عبارات البعد الثانً

 التحكم
 نادرا أحٌانا دائما

المجموع 
 التقدٌري

النسبة 
 مئوٌةال

 الترتٌب
الداخلً 
 للمحور

المتوس
 ط

الحساب
 ي

 االنحراف
 المعٌاري

االتجاه 
 العام

 2قمٌة كا

أستتتتطٌع التتتتحكم يتتتً مجرٌتتتات  -7
 حٌاتً.

 *2.677 أحٌانا 7.179 2.76 9 61.11% 62 1 74 9

لتتتدي القتتتدرة علتتتى ردارة أمتتتور  -2
 حٌاتً والتحكم بها.

 دائما 7.611 2.56 7 15.55% 11 7 1 27
75.177

* 
اعمتتتتتل علتتتتتى تنفٌتتتتت  خططتتتتتً  -7

 المستقبلٌة.
 دائما 7.467 2.17 م7 94.44% 15 7 7 26

71.677
* 

أجٌتتتتتتتتد التخطتتتتتتتتٌط لمهمتتتتتتتتاتً  -4
 ومسئولٌاتً.

 دائما 7.719 2.17 م7 94.44% 15 7 5 25
77.777

* 

أستتتطٌع الستتٌطرة علتتى نفستتً  -5
 عند الغضب.

 *1.677 دائما 7.121 2.47 4 17.77% 17 4 9 71

نجاحً على مقدار الجهد  ٌعتمد -6
 ال ي أب له.

 *1.277 دائما 7.127 2.47 5 17.77% 12 4 77 76

اعتقتتتتد أن الفةتتتتل ٌعتتتتود رلتتتتى  -1
 أسباب كامنة داخل الفرد.

 *6.777 أحٌانا 7.111 2.77 77 66.66% 67 9 72 9

ٌنفتت  صتتبري بستترعة ر ا حتتدث  -1
 خ ف بٌنً وبٌن اآلخرٌن. 

 *5.677 أحٌانا 7.697 7.17 72 51.11% 52 72 74 4

 اتخ  قراراتً بنفسً. -9
 دائما 7.476 2.17 2 97.77% 14 7 6 24

77.177
* 

77
- 

أري تتتتتتتتعثٌري ضتتتتتتتعٌف يتتتتتتتً 
 األحداث التً تجري معً.

 *4.277 أحٌانا 7.174 2.27 1 17.77% 66 5 74 77

77
- 

أستتتطٌع وضتتع أهتتداف مرحلٌتتة 
 لنفسً كمدرب.

 دائما 7.719 2.17 م7 94.44% 15 7 5 25
77.777

* 

72
- 

أستتتتتطٌع التتتتتحكم يتتتتً أحتتتتداث 
 المنايسات لصالحً.

 *9.177 أحٌانا 7.679 7.97 77 64.44% 51 1 71 5

77
- 

 أتحمل مسئولٌة الهزٌمة.
 *6.277 دائما 7.164 2.76 6 11.11% 17 5 9 76

74
- 

ٌتديعنً التغلتب علتى المةتك ت 
وضتتتتغوط اللعبتتتتة لمزٌتتتتد متتتتن 

 الكفاح يً حٌاتً.
 *5.677 أحٌانا 7.177 2.77 1 11.11% 17 4 72 74

النتٌجة 
الكلٌة للبعد 
 الثانً 

 67 771 227 مجموع تكرار

 دائما 7.621 2.71 
77.541

 النسبة المئوٌة % *
52.6

2% 
72.1

6% 
74.52
% 



 

 
    التربية البدنية وعلىم الرياضة هجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جاهعة      

 (    18  (   (  االولم(   ) الجزء  6262(  لعام ) ديسوبر ( شهر )    66رقن الوجلد )         
 

                          80= ( 2( × )20)أعمى ميزان تقدير( = )× الدرجة الكمية = )ن( 
 (0.02ستوى معنوية )* دال عند م

( 2.26( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )6يتضح من جدول رقم )
المحسوبة اكبر من قيمتيا الجدولية كما ىو موضح أمام عبارات بعد التحكم  8حيث أن قيمة كا

 بمقياس الصالبة النفسية لمدربي السباحة، كما يتضح من النتائج أن ىناك تفاوت في رؤية
عبارات بعد التحكم بمقياس الصالبة النفسية والتي تم ترتيبيا تنازليا حسب درجة استجابات 

 المبحوثين كما يمي :  
حيث احتمت عبارات )اعمل عمى تنفيذ خططي المستقبمية( وكذلك )أجيد التخطيط  -

لميماتي ومسئولياتي( وأيضا )أستطيع وضع أىداف مرحمية لنفسي كمدرب( المركز األول 
(، وانحراف معياري 8.27%( وبمتوسط حسابي واحد ىو )91.11سبة واحدة ىي )بن

 (.2.739()2.739()2.116عمى التوالي )
%( وبمتوسط حسابي 97.77يمييا في المركز الثاني عبارة )اتخذ قراراتي بنفسي( بنسبة ) -

 (.2.121(، وانحراف معياري )8.22)
ى إدارة أمور حياتي والتحكم بيا( بنسبة يمييا في المركز الثالث عبارة )لدي القدرة عم -

 (.2.132(، وانحراف معياري )8.61%( وبمتوسط حسابي )26.66)
يمييا في المركز الرابع عبارة )أستطيع السيطرة عمى نفسي عند الغضب( بنسبة  -

 (.2.383(، وانحراف معياري )8.17%( وبمتوسط حسابي )26.66)
جاحي عمى مقدار الجيد الذي أبذلو( بنسبة يمييا في المركز الخامس عبارة )يعتمد ن -

 (.2.387(، وانحراف معياري )8.12%( وبمتوسط حسابي )22.22)
%( وبمتوسط 32.22يمييا في المركز السادس عبارة )أتحمل مسئولية اليزيمة( بنسبة ) -

 (.2.311(، وانحراف معياري )8.71حسابي )
المشكالت وضغوط المعبة لمزيد من يمييا في المركز السابع عبارة )يدفعني التغمب عمى  -

(، وانحراف معياري 8.77%( وبمتوسط حسابي )33.33الكفاح في حياتي( بنسبة )
(2.366.) 
يمييا في المركز الثامن عبارة )أري تأثيري ضعيف في األحداث التي تجري معي( بنسبة  -

 (.2.361(، وانحراف معياري )8.82%( وبمتوسط حسابي )37.77)
%( 12.22ز التاسع عبارة )أستطيع التحكم في مجريات حياتي( بنسبة )يمييا في المرك -

 (.2.379(، وانحراف معياري )8.21وبمتوسط حسابي )
يمييا في المركز العاشر عبارة )اعتقد أن الفشل يعود إلى أسباب كامنة داخل الفرد( بنسبة  -

 (.2.323(، وانحراف معياري )8.22%( وبمتوسط حسابي )11.11)
المركز الحادي عشر عبارة )أستطيع التحكم في أحداث المنافسات لصالحي( يمييا في  -

 (.2.179(، وانحراف معياري )6.97%( وبمتوسط حسابي )11.11بنسبة       ) 
يمييا في المركز الثاني عشر واألخير عبارة )ينفذ صبري بسرعة إذا حدث خالف بيني  -

(، وانحراف معياري 6.37%( وبمتوسط حسابي )63.33وبين اسخرين( بنسبة )
(2.196.) 



 

 
    التربية البدنية وعلىم الرياضة هجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جاهعة      

 (    19  (   (  االولم(   ) الجزء  6262(  لعام ) ديسوبر ( شهر )    66رقن الوجلد )         
 

 
( أن النتيجة الكمية لمبعد الثاني الخاص بالتحكم بمقياس 6كما يتضح من جدول رقم )

%(، ونسبة تكرارات 68.18الصالبة النفسية لمدربي السباحة، قد بمغت نسبة تكرارات دائما )
الثاني، وأن متوسط  إلجمالي عبارات البعد%( 61.68%(، ونسبة تكرارات نادرا )78.21أحيانا )

ن أو (، 2.182( بانحراف معياري )8.73المتوسطات إلجمالي عبارات البعد الثاني قد بمغ )
 نحو دائما. يميلالمبحوثين  من وجية نظرالعام ككل لعبارات البعد الثاني االتجاه 
 البعد الثالث : واقع توافر بعد التحدي في مقياس الصالبة النفسية لمدربي السباحة. -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
    التربية البدنية وعلىم الرياضة هجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جاهعة      

 (    62  (   (  االولم(   ) الجزء  6262(  لعام ) ديسوبر ( شهر )    66رقن الوجلد )         
 

 (2جدول )
 داللة الفروق والتكرارات والنسب المئوية الخاص بعبارات البعد الثالث )التحدي( 

 بمقياس الصالبة النفسية لمدربي السباحة
 20ن=

 م
 عبارات البعد الثالث

 التحدي
 نادرا أحٌانا دائما

المجموع 

 التقدٌري

النسبة 

 المئوٌة

 الترتٌب

الداخلً 

 رللمحو

 المتوسط

 الحسابً

 االنحراف

 المعٌاري

االتجاه 

 العام
 2قمٌة كا

أري أن متعتتتة الحٌتتتاة تكمتتتن يتتتً  -7

 مواجه التحدٌات.
 *26.677 دائما 7.527 2.17 4 97.77% 12 7 6 27

أبتتتتادر رلتتتتى حتتتتل المةتتتتك ت وال  -2

 انتظر حدوثها.
 *75.177 دائما 7.611 2.56 م5 15.55% 11 7 1 27

لتتتى التعامتتتل متتتع أثتتتو بقتتتدراتً ع -7

 المواقف الجدٌدة.
 *71.277 دائما 7.116 2.57 6 14.44% 16 5 4 27

اةتتعر بتتالخوف عنتتدما تتتواجهنً  -4

 مةكلة ما.
 *9.177 أحٌانا 7.679 7.97 77 64.44% 51 1 71 5

لدي حب المغتامرة واستكةتف متا  -5

 ٌحٌط بً. 
 *77.477 دائما 7.629 2.57 1 17.77% 15 2 77 71

التغلتتتب علتتتى المةتتتك ت  ٌمكننتتتً -6

 التً تواجهنً كاية.
 *71.277 دائما 7.121 2.56 م5 15.55% 11 4 5 27

 *1.677 أحٌانا 7.679 7.17 72 %51.11 52 77 76 7 أيضل عدم مواجهة المةك ت. -1

أري أن مواجهتتتة المةتتتك ت هتتتو  -1

 اختبار لقدرتً على التحدي.
 *9.177 دائما 7.674 2.76 9 11.11% 17 2 75 77

الحٌتتتتتاة التتتتتتً ال تحتتتتتتوي علتتتتتى  -9

 التغٌٌر اعتبرها حٌاة مملة.
 *9.177 دائما 7.626 2.47 1 17.77% 17 2 77 75

77

- 

تستتتتتتتتثٌرنً المةتتتتتتتك ت التتتتتتتتً 

 تواجهنً.
 *2.477 أحٌانا 7.164 7.96 77 65.55% 59 9 77 1

77

- 

اعمتتل جاهتتدا للفتتوز يتتً منايستتات 

 السباحة
 *22.577 دائما 7.257 2.97 7 91.11% 11 7 2 21

72

- 

أستطٌع اتخا  القرار السلٌم أثنتا  

 المنايسات
 *76.777 دائما 7.745 2.16 2 95.55% 16 7 4 26

77

- 

أةتتارك يتتً المنايستتات دون قلتتو 

 أو خوف
 *71.677 دائما 7.467 2.17 7 94.44% 15 7 7 26

النتٌجة 

الكلٌة للبعد 

 الثالث 

 41 771 226 مجموع تكرار

 *75.912 دائما 7.597 2.45 
 النسبة المئوٌة %

51.94

% 

77.77

% 

72.76

% 

* دال عند مستوى   80= ( 2( × )20)أعمى ميزان تقدير( = )× الدرجة الكمية = )ن( 
 (0.02معنوية )
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( 2.26( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )1يتضح من جدول رقم )
قيمتيا الجدولية كما ىو موضح أمام عبارات بعد التحدي المحسوبة اكبر من  8حيث أن قيمة كا

بمقياس الصالبة النفسية لمدربي السباحة، كما يتضح من النتائج أن ىناك تفاوت في رؤية 
عبارات بعد التحدي بمقياس الصالبة النفسية والتي تم ترتيبيا تنازليا حسب درجة استجابات 

 المبحوثين كما يمي :  
اعمل جاىدا لمفوز في منافسات السباحة( المركز األول بنسبة حيث احتمت عبارات ) -

 (.2.867(، وانحراف معياري )8.97%( وبمتوسط حسابي )93.33)
يمييا في المركز الثاني عبارة )أستطيع اتخاذ القرار السميم أثناء المنافسات( بنسبة  -

 (.2.716(، وانحراف معياري )8.21%( وبمتوسط حسابي )96.66)
لمركز الثالث عبارة )أشارك في المنافسات دون قمق أو خوف( بنسبة يمييا في ا -

 (.2.116(، وانحراف معياري )8.27%( وبمتوسط حسابي )91.11)
يمييا في المركز الرابع عبارة )أري أن متعة الحياة تكمن في مواجو التحديات( بنسبة  -

 (.2.682(، وانحراف معياري )8.37%( وبمتوسط حسابي )96.66)
في المركز الخامس اشتراك عبارتي )أبادر إلى حل المشكالت وال انتظر حدوثيا( يمييا  -

%( وبمتوسط 26.66وكذلك )يمكنني التغمب عمى المشكالت التي تواجيني كافة( بنسبة )
 (.2.383( )2.132(، وانحراف معياري عمى التوالي )8.61حسابي واحد )

التعامل مع المواقف الجديدة( بنسبة  يمييا في المركز السادس عبارة )أثق بقدراتي عمى -
 (.2.331(، وانحراف معياري )8.67%( وبمتوسط حسابي )21.11)
يمييا في المركز السابع عبارة )لدي حب المغامرة واستكشف ما يحيط بي( بنسبة  -

 (.2.189(، وانحراف معياري )8.62%( وبمتوسط حسابي )27.77)
تي ال تحتوي عمى التغيير اعتبرىا حياة مممة( يمييا في المركز الثامن عبارة )الحياة ال -

 (.2.181(، وانحراف معياري )8.17%( وبمتوسط حسابي )26.66بنسبة )
يمييا في المركز التاسع عبارة )أري أن مواجية المشكالت ىو اختبار لقدرتي عمى  -

 (.2.161(، وانحراف معياري )8.71%( وبمتوسط حسابي )32.22التحدي( بنسبة )
%( 16.66المركز العاشر عبارة )تستثيرني المشكالت التي تواجيني( بنسبة )يمييا في  -

 (.2.311(، وانحراف معياري )6.91وبمتوسط حسابي )
يمييا في المركز الحادي عشر عبارة )اشعر بالخوف عندما تواجيني مشكمة ما( بنسبة  -

 (.2.179(، وانحراف معياري )6.97%( وبمتوسط حسابي )11.11)
مركز الثاني عشر واألخير عبارة )أفضل عدم مواجية المشكالت( بنسبة يمييا في ال -

 (.2.179(، وانحراف معياري )6.37%( وبمتوسط حسابي )63.33)
 

( أن النتيجة الكمية لمبعد الثالث الخاص بالتحدي بمقياس 1كما يتضح من جدول رقم )
%(، ونسبة تكرارات 63.91الصالبة النفسية لمدربي السباحة، قد بمغت نسبة تكرارات دائما )

إلجمالي عبارات البعد الثالث، وأن متوسط %( 68.21%(، ونسبة تكرارات نادرا )72.22أحيانا )
ن أو (، 2.692( بانحراف معياري )8.16المتوسطات إلجمالي عبارات البعد الثالث قد بمغ )

 و دائما.نح يميلالمبحوثين  من وجية نظرالعام ككل لعبارات البعد الثالث االتجاه 
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 خالصة نتائج مقياس الصالبة النفسية لمدربي السباحة : -
 (1جدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوي الصالبة النفسية لمدربي السباحة
 مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

 المستوي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي البعد الترتيب
 مرتفع 2.692 8.16 التحدي -3
 مرتفع 2.127 8.11 االلتزام -3
 مرتفع 2.182 8.73 التحكم -2

 مرتفع 0.201 3.03 مقياس الصالبة النفسية
 الصالبة النفسية( أن المتوسطات الحسابية لمستوي أبعاد مقياس 1يتضح من جدول )

عمى متوسط أبولى في المرتبة األ التحدي( حيث جاء بعد 8.16 إلى 8.73)  تراوحت ما بين
(، 8.11بمغ ) يمتوسط حسابب الثانيةفي المرتبة االلتزام (، بينما جاء بعد 8.16بمغ ) يحساب

وقد بمغ المتوسط (، 8.73بمغ ) يمتوسط حسابب الثالثة واألخيرةفي المرتبة التحكم جاء بعد و 
         ( بمستوي تقدير مرتفع.  8.18الحسابي لمقياس جودة الحياة ككل )

إلى الصعوبات التي نظرا ويرجع الباحثون حصول بعد التحدي عمى المرتبة األولي       
المختمفة التي يشترك  المنافساتبيواجييا مدربين السباحة أثناء التدريب لتحقيق اإلنجاز الرقمي 

عمي سبيل المثال التدريب في ظل ضعف اإلمكانيات المتاحة أو  مما يمثل تحديا كبير لدييم، بيا
ود خبرة مسبقة في مواقف تدريبية معينة أو عدم مرونة القوانين والقرارات التي تحكم سير عدم وج

العمل، وكثرة استفسارات أولياء األمور ومن يحيطون بو عن مستقبل أبنائيم، إال أن ىذه 
المعوقات تحول دون تحقيق األىداف المنشودة مما يؤدي إلى عدم سعادتيم ورضائيم، وعمى 

التعامل مع السباحين  يخبرات ميدانية وتدريبية عالية ف يمكسبفيذه الصعوبات ت الرغم من ىذا
وف في تزيد من قدرتيم عمى التحدي ضد الظر و يجاب ينعكس عمييم باإلمما  ،مورىمأولياء أو 

 .رتيم عمى تحمل الضغوطدمما يزيد من صالبتيم النفسية وقالمواقف المختمفة 
 

حكم عمى المركز الثالث طبقا ألراء المدربين، إلى كما يرجع الباحثون حصول بعد الت
دارة أمور حياتو المستقبمية والتحكم في  المفاىيم واالعتقادات لدي المدربين بأن مجريات حياتو واا

 أحداث المنافسة أمور خارجة عن قدرتيم عمى ضبطيا ولمعوامل الخارجية دور فييا.
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السباحة ككل كان مرتفعا نظرا إلى أن ويري الباحث أن مقياس الصالبة النفسية لمدربي 
مدربين السباحة يتمتعون بقدرة عالية عمى التفكير العممي بطرق مختمفة ولدييم ذكاء اجتماعي في 
نشاء عالقات اجتماعية جيدة مع األصدقاء  التعامل مع األخيرين ويتمتعون بروح الفكاىة والمرح واا

ير من القدرة عمى التحدي وااللتزام والتحكم في والزمالء والمعارف، كل ىذا يجعميم عمى قدر كب
 ظروفيم الحياتية.

 
أن الصالبة النفسية  مBeasley, et al  3002بيسمي وآخرونويؤكد عمى ذلك 

مجموعة متكاممة من الخصال الشخصية ذات الطبيعة النفسية االجتماعية وليا مكونات فرعية 
رد في التصدي لممواقف الصعبة المثيرة وفى منيا )االلتزام، التحكم، التحدي( وىي ميمة لمف

 (667:  72التعايش معيا بنجاح ليحي حياة جيدة. )
 Chris Evert Jamesجيمس لوىار و كريس ايفيرت  وفى ىذا الصدد يشير

E.Loehr & 3032 أن الميارات النفسية التي تعكس الصالبة النفسية تساىم بنسبة ال تقل م
% في تحقيق اإلنجاز الرياضي، ويتضح أىمية الصالبة النفسية لممدرب الرياضي وأىمية 62عن 

ير في تحمل الضغوط المينية التي تشكل معرفة حاالتيم وقدراتيم النفسية والتي تسيم بقدر كب
عائقا ىاما تجاه اإلنجاز والتفوق الرياضي، حيث أنيا تمثل عبئا كبيرا عمى المدرب في محيط 
العمل وىي التي تسبب الضغوط التي تحدث تغيرات فسيولوجية مثل سرعة ضربات القمب، كما 

 ( 13:  71يصاحبيا مظاىر نفسية سمبية كالتوتر والقمق وغيرىا.)
م إلى أن التفوق الرياضي يتوقف عمى مدي استفادة 8222 أساماة كامال راتابويوضح 

الالعبين من قدراتيم النفسية عمى نحو ال يقل عن االستفادة من قدراتيم البدنية، فالقدرات النفسية 
 تساعد األفراد عمى تعبئة قدراتيم وطاقاتيم البدنية لتحقيق أقصي وأفضل أداء رياضي، ويضيف
أن المدربين يشعرون بأن الصالبة النفسية ىامة جدا في تحقي اإلنجاز الرياضي، وأكدوا عمى 

 (76:  1أىميتيا في تطوير العبي البطوالت. )
أن العاممون في المين م Nguyen & Shultz 3033نجوين وشولتز ويوضح 

ون بأن الجيود المختمفة يتعرضون لدرجات متباينة من الضغوط المتعمقة بالعمل، حيث يشعر 
المبذولة ال تمقي أى تقدير أو تشجيع أو إثابة وغير مرضية لممسئولين ورؤساء العمل، لذا تعمل 
الدول المتقدمة عمى وضع النظم اإلدارية لمتابعة األعمال وتقويميا المستمر لمتعرف عمى ما 

اجيتيا مما يوجو يواجو القائمون عمييا من مشكالت لتنظيم دورات الصقل والتدريب الالزم لمو 
الفرد إلى الضغط الموجب بزيادة ثقة الفرد في نفسو حيث يمكن أن تؤثر عمى إدراكو لممطالب 

أميان أناور الخاولي، محمد المتوكل (، ويتفق 862:  72وبيذا تؤثر تأثرا ايجابيا عمى الضغط )

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Chris+Evert&search-alias=books&field-author=Chris+Evert&sort=relevancerank
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ندية أن أىم مصادر الضغوط النفسية ىي ضغوط مرتبطة بمجالس إدارة األ  م3003عمى 
وضغوط مرتبطة بنتائج المنافسة وضغوط مرتبطة باإلمكانيات المادية وضغوط مرتبطة بشخصية 
المدرب وسماتو النفسية وضغوط مرتبطة بالناحية االجتماعية، ويؤثر ىذا كمو عمى مستوي 

 (81:  3الصالبة النفسية. )
 

  Beasley, et alبيسمي وآخرونوتتفق معظم ىذه النتائج مع دراسات كل من 
(، نبيل كامل دخان وبشير إبراىيم الحجار 3م )3002(، أحمد عبد الحميد عمي 20م )3002
(، محمد حسن عالوي، 30م )3009(، تامر عويس الجبالي، حمد نبية إبراىيم 39م )3002

 & Delahaij, Gaillard(، ديالىيج وجيالرد وفاندام 30م )3009احمد صالح الدين خميل 
Vandam 3030( 23م) (، عماد محمد أحمد 0م )3033، أحمد عبد النعيم باشا عبد العال

(، عمرو فؤاد 29م )Nguyen & Shultz 3033(، نجوين وشولتز 31م )3033مخيمر 
م 3032(، بدر الشميري 2م )3030عبد العزيز  أحمد فاروق (،39م )3033عبد الحميد 

(، سميرة محمد شتد 33م )3032(، روان أحمد عوض 32م )3032(، مريم رجاء محمود 9)
 ,ناىاشي واخرون  (،ىرواكي ف33م )3032(، فوقية حسن عبد الحميد رضوان 32م )3032

et alHiroaki Funahashi 3031( أحمد عبد المعطي عبد الفتاح 20م ،)(، 2م )3039
 (، دركسل 38م )3039بشير حسين محمد  ىيام (،32م )3039منى عبد المنعم حسن 

Drexel, A.C 3039( 22م )بعاد والعبارات من حيث مع اختالف األىمية النسبية لبعض األ
الترتيب وقد يرجع ىذا االختالف طبقا لمتغيرات كل دراسة واليدف المراد تحقيقو، وكذلك لطبيعية 
عينة الدراسة من حيث البيانات الديمجرافية )النوع، العمر، محل اإلقامة، الحالة االجتماعية، 

 مستوى الدخل الشيري، المستوى التعميمي، المسمى الوظيفي(.
 :ستنتاجاتاال

 توصل اإلحصائية لمنتائج وعرضيا ومناقشتيا والمعالجات البحث وعينة منيج ضوء في
  :  إلى الباحث
 8( حيث أن قيمة كا2.26يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) 

المحسوبة اكبر من قيمتيا الجدولية كما ىو موضح أمام عبارات بعد االلتزام بمقياس 
النتيجة الكمية لمبعد األول الخاص بااللتزام نفسية لمدربي السباحة، حيث كانت الصالبة ال

%(، 66.77بمقياس الصالبة النفسية لمدربي السباحة، قد بمغت نسبة تكرارات دائما )
إلجمالي عبارات %( 9.71%(، ونسبة تكرارات نادرا )76.77ونسبة تكرارات أحيانا )

( 8.11إلجمالي عبارات البعد األول قد بمغ ) البعد األول، وأن متوسط المتوسطات
 من وجية نظرالعام ككل لعبارات البعد األول ن االتجاه أو (، 2.127بانحراف معياري )

 نحو دائما. يميلالمبحوثين 
 8( حيث أن قيمة كا2.26يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) 

ضح أمام عبارات بعد التحكم بمقياس المحسوبة اكبر من قيمتيا الجدولية كما ىو مو 

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D8%8C+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D8%8C+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82
https://www.researchgate.net/profile/Hiroaki_Funahashi2
http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&criteria1=2.&SearchText1=%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%8c+%d9%87%d9%8a%d8%a7%d9%85+%d8%a8%d8%b4%d9%8a%d8%b1+%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86.+
http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&criteria1=2.&SearchText1=%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%8c+%d9%87%d9%8a%d8%a7%d9%85+%d8%a8%d8%b4%d9%8a%d8%b1+%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86.+
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النتيجة الكمية لمبعد الثاني الخاص بالتحكم ، حيث كانت الصالبة النفسية لمدربي السباحة
%(، 68.18بمقياس الصالبة النفسية لمدربي السباحة، قد بمغت نسبة تكرارات دائما )

الي عبارات إلجم%( 61.68%(، ونسبة تكرارات نادرا )78.21ونسبة تكرارات أحيانا )
( 8.73البعد الثاني، وأن متوسط المتوسطات إلجمالي عبارات البعد الثاني قد بمغ )

 من وجية نظرالعام ككل لعبارات البعد الثاني ن االتجاه أو (، 2.182بانحراف معياري )
 نحو دائما. يميلالمبحوثين 

 8كا( حيث أن قيمة 2.26يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) 
المحسوبة اكبر من قيمتيا الجدولية كما ىو موضح أمام عبارات بعد التحدي بمقياس 

النتيجة الكمية لمبعد الثالث الخاص ، حيث كانت الصالبة النفسية لمدربي السباحة
بالتحدي بمقياس الصالبة النفسية لمدربي السباحة، قد بمغت نسبة تكرارات دائما 

%( 68.21%(، ونسبة تكرارات نادرا )72.22نا )%(، ونسبة تكرارات أحيا63.91)
إلجمالي عبارات البعد الثالث، وأن متوسط المتوسطات إلجمالي عبارات البعد الثالث قد 

من العام ككل لعبارات البعد الثالث ن االتجاه أو (، 2.692( بانحراف معياري )8.16بمغ )
 نحو دائما. يميلالمبحوثين  وجية نظر

تراوحت ما  الصالبة النفسيةمتوسطات الحسابية لمستوي أبعاد مقياس ال توضح النتائج أن 
عمى أولى بفي المرتبة األ التحدي( حيث جاء بعد 8.16إلى  8.73)             بين

 يمتوسط حسابب الثانيةفي المرتبة االلتزام (، بينما جاء بعد 8.16بمغ ) يمتوسط حساب
(، 8.73بمغ ) يمتوسط حسابب لثالثة واألخيرةافي المرتبة التحكم جاء بعد و (، 8.11بمغ )

 ( بمستوي تقدير مرتفع.8.18وقد بمغ المتوسط الحسابي لمقياس جودة الحياة ككل )
 التوصيات : 

 في ضوء النتائج التي توصل إلييا البحث، يتقدم الباحثون بالتوصيات التالية :     
يفية التعامل النفسي مع االىتمام بعمل دورات تدريبية خاصة باإلعداد النفسي وك 

السباحين في المواقف التنافسية المختمفة وذلك لمقائمين عمى التدريب في المجال 
 الرياضي.

استخدام مقياس الصالبة النفسية في التعرف عمى مستوى الصالبة النفسية لدى األفراد  
 في مراحل العمر المختمفة وعمى الجنسين من الالعبين.

ممية مشابية تيتم ببناء مقاييس لمتشخيص والتقويم لتكون قاعدة إجراء دراسات وأبحاث ع 
 لإلعداد النفسي لالعبين والمدربين.

ضرورة تطبيق مقياس الصالبة النفسية من قبل رؤساء األندية الرياضية عند اختيار  
 مدربين الفرق باألندية.

فوز في العمل عمى خفض حدة التوتر لمدربي السباحة نتيجة االىتمام الزائد بال 
 المنافسات.
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 أوال: المراجع العربية :
الصنننننننننننننالبة النفسنننننننننننننية )المفينننننننننننننوم والمتعمقنننننننننننننات(، مجمنننننننننننننة دراسنننننننننننننات العمنننننننننننننوم  : أحماد سعاد محماد -3

 م.8268، جامعة األغواط، الجزائر، 86االجتماعية، العدد 
ينننننننننننة بنننننننننننناء مقيننننننننننناس لمصنننننننننننالبة النفسنننننننننننية لمرياضنننننننننننيين، مجمنننننننننننة العمنننننننننننوم البدن : أحمد عبد الحميد عمي -3

، كمينننننننننننة التربينننننننننننة الرياضنننننننننننية، جامعنننننننننننة 9، العننننننننننندد 6والرياضنننننننننننية، المجمننننننننننند 
 م.8221المنوفية، مصر، 

أحمد عبد المعطي عبد  -2
 الفتاح

الصننننننننالبة النفسننننننننية وعالقتيننننننننا بمسننننننننتوى األداء الميننننننننني وبعننننننننض المتغيننننننننرات  :
االجتماعيننننة لنننندى معممننننني التربيننننة الرياضنننننية، رسننننالة ماجسنننننتير، كميننننة التربينننننة 

 م.8262دينة السادات، جامعة السادات، الرياضية، م
الصننننننننالبة العقميننننننننة وعالقتيننننننننا باإلنجنننننننناز الرياضنننننننني لنننننننندي العبنننننننني والعبننننننننات  : أحمد عبد المنعم باشا -0

المسننننننتويات الرياضننننننية العاليننننننة، رسننننننالة ماجسننننننتير، كميننننننة التربيننننننة الرياضننننننية، 
 م.8266جامعة طنطا، 

مجمنننننة ، لرياضنننننية المختنننننارةبعنننننض األنشنننننطة ا مننننندربي الصنننننالبة العقمينننننة لننننندى : عبد العزيز فاروق أحمد -2
، كميننننة التربيننننة 6، الجننننزء 72، العنننندد أسننننيوط لعمننننوم وفنننننون التربيننننة الرياضننننية

 م. 8261الرياضية، جامعة أسيوط، مارس، 
ة تطبيقننننننننات فنننننننني المجننننننننال الرياضنننننننني، الطبعنننننننن –تنننننننندريب الميننننننننارات النفسننننننننية  : أساماة كامال راتاب -2

 م.8227الثانية، دار الفكر العربي، القاىرة، 
 أميان أناور الخاولي، -1

 محمد المتوكل عمى اهلل
الضننننننننغوط المينيننننننننة لمعمننننننننم التربيننننننننة الرياضننننننننية فننننننننى منطقننننننننة شننننننننرق القنننننننناىرة  :

 م.8226التعميمية، مجمة كمية التربية الرياضية اليرم، جامعة حموان، 
قتيننننننننا بالرضننننننننا الننننننننوظيفي لنننننننندي المعممننننننننين بمنننننننندارس الصننننننننالبة النفسننننننننية وعال :  بدر الشميري -9

التربينننننة الخاصننننننة بمنطقننننننة حائننننننل، رسننننننالة ماجسننننننتير، غيننننننر منشننننننورة، جامعننننننة 
 م.8266أم القري، السعودية، 

 وجية عبد التواب بسمة -8
 

الصننننننالبة العقميننننننة وعالقتيننننننا بإسننننننتراتيجيات مواجيننننننة الضننننننغوط النفسننننننية لنننننندى  :
التربينننننة الرياضننننيين، رسنننننالة ماجسننننتير، قسنننننم أصننننول التربينننننة الرياضننننية، كمينننننة 

 م.8262الرياضية بنين، جامعة اإلسكندرية، 
تامر عويس الجبالي،  -30

 حمد نبية إبراىيم
بنننننننناء مقيننننننناس الصنننننننالبة النفسنننننننية لممننننننندربين، بحنننننننث منشنننننننور، كمينننننننة التربينننننننة  :

 م.8222الرياضية لمبنين، أبو قير، اإلسكندرية، 
حينننننناة لنننننندي الطمبننننننة العننننننرب فنننننني الصننننننالبة النفسننننننية وعالقتيننننننا بالرضننننننا عننننننن ال : حنين زبير صباح -33

جامعننننننة حيفننننننا، رسننننننالة ماجسننننننتير، كميننننننة العمننننننوم التربويننننننة والنفسننننننية، األردن، 

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D8%8C+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82
https://search.mandumah.com/Record/846186
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7+%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D9%88%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7+%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D9%88%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7+%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D9%88%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&criteria1=2.&SearchText1=%d8%b9%d8%a8%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%8c+%d8%a8%d8%b3%d9%85%d8%a9+%d9%88%d8%ac%d9%8a%d9%87.+
http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&criteria1=2.&SearchText1=%d8%b9%d8%a8%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%8c+%d8%a8%d8%b3%d9%85%d8%a9+%d9%88%d8%ac%d9%8a%d9%87.+
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 م.8266عمان، 
 روان أحمد عوض -33

 
الصنننننننالبة النفسنننننننية وعالقتينننننننا باألحنننننننداث الضننننننناغطة، دراسنننننننة ميدانينننننننة لننننننندي  :

عينننننة مننننن طننننالب جامعننننة دمشننننق، رسننننالة ماجسننننتير، قسننننم اإلرشنننناد النفسنننني، 
 م.8266بية، جامعة دمشق، كمية التر 

الخصننننننننننائص السننننننننننيكومترية لمقينننننننننناس الصننننننننننالبة النفسننننننننننية، مجمننننننننننة اإلرشنننننننننناد  : سميرة محمد شتد -32
 م.8266، مصر، 11النفسي، العدد 

العالقننننننننة بننننننننين االتننننننننزان االنفعننننننننالي وكننننننننل مننننننننن أسنننننننناليب مواجيننننننننة الضننننننننغوط  : سيام محمد خميفة -30
البحننننننث العممنننننني فننننننى والرضننننننا عننننننن الحينننننناة لنننننندي طالبننننننات الجامعننننننة، مجمننننننة 

 م.8268، الجزء الثالث، 67التربية، العدد 
، 6االختبنننننننننننننارات النفسنننننننننننننية، عمننننننننننننننان، دار الصنننننننننننننفاء لمنشنننننننننننننر والتوزيننننننننننننننع، ط : سوسن شاكر مجيد -32

 م.8262
الصنننننننالبة النفسنننننننية كمتغينننننننر وسنننننننيط بنننننننين إدراك أحنننننننداث الحيننننننناة الضننننننناغطة  : عزة محمد الرفاعي -32

، غيننننننر منشننننننورة، كميننننننة اسداب، جامعننننننة وأسنننننناليب مواجيتيننننننا، رسننننننالة دكتننننننوراه
 م.8227حموان، 

 م.8266مقياس الصالبة النفسية، مكتبة األنجمو المصرية،  : عماد محمد أحمد مخيمر -31
الصنننننننننالبة النفسنننننننننية وعالقتنننننننننا باتخننننننننناذ القنننننننننرار لحكنننننننننام كنننننننننرة القننننننننندم، رسنننننننننالة  : عمرو فؤاد عبد الحميد -39

 م.8268لمنصورة، ماجستير، كمية التربية الرياضية، جامعة ا
أسنننننباب الضنننننغوط النفسنننننية وأعراضنننننيا والقننننندرة عمنننننى مواجيتينننننا لننننندي مننننندربي  : عمرو عمى أبو المجد -38

فننننرق كننننرة القنننندم المصننننرية، مجمننننة التربيننننة الرياضننننية، بنننناليرم، جامعننننة حمننننوان، 
 م.8226

عااااويس الجبااااالى وتااااامر  -30
 الجبالى

ة الثالثنننننننة، دار أبنننننننو منظومنننننننة التننننننندريب الحنننننننديث النظرينننننننة والتطبينننننننق، الطبعننننننن :
 م.8267المجد لمطباعة والنشر، القاىرة، 

 م.8266مقياس الصالبة النفسية، مكتبة االنجمو المصرية، القاىرة،  : فوقية حسن عبد الحميد  -33
الضننننغوط المينيننننة والصنننننالبة النفسننننية لنننندي مننننندربي رياضننننة المبننننارزة، المجمنننننة  : ماجدة محمود أبو العزم -33

(، كمينننننة 6(، الجنننننزء )31ة الرياضنننننية وعمنننننوم الرياضنننننة، العننننندد )العممينننننة لمتربيننننن
 م.8266التربية الرياضية لمبنين باليرم، جامعة حموان، مايو 

 م. 6993عمم نفس المدرب والتدريب الرياضي، دار المعارف، القاىرة،  : محماد حسان عالوي -32
محماااااد حسااااان عاااااالوي،  -30

 احمد صالح الدين خميل
صننننننالبة العقميننننننة لمرياضننننننيين فنننننني البيئننننننة المصننننننرية، المجمننننننة تقنننننننين مقينننننناس ال :

، كميننننننننة التربيننننننننة الرياضننننننننية 66العمميننننننننة لمتربيننننننننة البدنيننننننننة والرياضننننننننية، العنننننننندد
 م.8222لمبنين، جامعة حموان، 

الصنننننننالبة النفسنننننننية وعالقتينننننننا بجنننننننودة الحيننننننناة لننننننندي طالبنننننننات جامعنننننننة الممنننننننك  : مريم رجاء محمود -32
(، العننننندد الرابننننننع ASAPة وعمننننننم الننننننفس )سنننننعود، دراسنننننات عربيننننننة فننننني التربيننننن
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 م. 8261والعشرون، يونيو 
الصننننننالبة النفسننننننية وعالقتيننننننا بننننننبعض المتغيننننننرات النفسننننننية واالجتماعيننننننة لنننننندى  : منى عبد المنعم حسن -32

عيننننننننة منننننننن الشنننننننباب الجنننننننامعي، رسنننننننالة ماجسنننننننتير، قسنننننننم الصنننننننحة النفسنننننننية 
 .م8262واإلرشاد النفسي، كمية التربية، جامعة عين شمس، 

تحدينننننند السنننننننمات الشخصنننننننية لمننننننندربي ألعنننننناب القنننننننوي )نظرينننننننات وتطبيقنننننننات(،  : ميرفت عمى حسن خفاجة -31
العننننندد السنننننادس عشنننننر، كمينننننة التربينننننة الرياضنننننية لمبننننننين، جامعنننننة اإلسنننننكندرية، 

 م.6997
نبياال كاماال دخااان وبشااير  -39

 إبراىيم الحجار
الصنننننننالبة الضنننننننغوط النفسنننننننية لننننننندي طنننننننالب الجامعنننننننة اإلسنننننننالمية وعالقتينننننننا ب :

، غننننننننزة، 8، العنننننننندد 61النفسننننننننية لنننننننندييم، مجمننننننننة العمننننننننوم اإلسننننننننالمية، المجمنننننننند 
 م.8221فمسطين، 

 بشير حسين محمد  ىيام -38
 

الصنننننننننالبة النفسنننننننننية وعالقتينننننننننا بقننننننننندير النننننننننذات والعوامنننننننننل الخمسنننننننننة الكبنننننننننرى  :
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 ممخص لمبحث
 اسم البحث : مستوي الصالبة النفسية لمدربي السباحة

 أحمد محمود عطا محموداساااام الباحاااااث : 
    قسم نظريات وتطبيقات الرياضات المائيةالتخصص الدقيق : 

 اسااااام الكمياااااة     التربية الرياضية 
 ااساااام الجامعاااة :   بني
 اساااااام الدولاااة :   مصر

  البريد االلكتروني :
( منن مستوي الصاالبة النفساية لمادربي الساباحةييدف البحث إلى التعرف عمنى ) ىدف البحث :

خنالل األىننداف الفرعيننة التاليننة : تصننميم مقينناس الصننالبة النفسننية لمنندربي السننباحة، وكننذلك تحدينند 
 حة.مستويات الصالبة النفسية لمدربي السبا

   
استخدم الباحث المنيج الوصفى بنوعية )المسحي واألرتباطي التحميمي( وذلك : المنيج المستخدم 

 لمالئمتة لتحقيق أىداف البحث وطبيعة إجراءاتو.
  

بالطريقة العمدية من مدربي السباحة المسجمين عينة الاختيار  تم عينة البحث وخصائصيا :
م والعاممين باألندية المختمفة بمحافظتي القاىرة 8282م /8269باالتحاد المصري لمسباحة لمعام 
، لقد حددت إلجراء الدراسة التطبيقية مدرب (72والبالغ عددىا )والجيزة بجميورية مصر العربية 

عينة البحث بثالثة متغيرات ديموجرافية تمنح العينة مزيدا من الشمولية، تمثمت في )العمر، الحالة 
 لتعميمي(. االجتماعية، المستوي ا

 
  أىم االستنتاجات :

 8( حيث أن قيمة كا2.26يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) 
المحسوبة اكبر من قيمتيا الجدولية كما ىو موضح أمام عبارات بعد االلتزام بمقياس 
الصالبة النفسية لمدربي السباحة، وأن متوسط المتوسطات إلجمالي عبارات البعد األول 

العام ككل لعبارات البعد األول ن االتجاه أو (، 2.127( بانحراف معياري )8.11د بمغ )ق
 نحو دائما. يميلالمبحوثين  من وجية نظر

 8( حيث أن قيمة كا2.26يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) 
ياس المحسوبة اكبر من قيمتيا الجدولية كما ىو موضح أمام عبارات بعد التحكم بمق

الصالبة النفسية لمدربي السباحة، وأن متوسط المتوسطات إلجمالي عبارات البعد الثاني 
العام ككل لعبارات البعد الثاني ن االتجاه أو (، 2.182( بانحراف معياري )8.73قد بمغ )

 نحو دائما. يميلالمبحوثين  من وجية نظر
 8يث أن قيمة كا( ح2.26يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) 

المحسوبة اكبر من قيمتيا الجدولية كما ىو موضح أمام عبارات بعد التحدي بمقياس 
الصالبة النفسية لمدربي السباحة، وأن متوسط المتوسطات إلجمالي عبارات البعد الثالث 

العام ككل لعبارات البعد الثالث ن االتجاه أو (، 2.692( بانحراف معياري )8.16قد بمغ )
 نحو دائما. يميلالمبحوثين  ية نظرمن وج

تراوحت ما  الصالبة النفسيةالمتوسطات الحسابية لمستوي أبعاد مقياس  توضح النتائج أن 
عمى أولى بفي المرتبة األ التحدي( حيث جاء بعد 8.16إلى  8.73)             بين

 يتوسط حسابمب الثانيةفي المرتبة االلتزام (، بينما جاء بعد 8.16بمغ ) يمتوسط حساب
(، 8.73بمغ ) يمتوسط حسابب الثالثة واألخيرةفي المرتبة التحكم جاء بعد و (، 8.11بمغ )

 ( بمستوي تقدير مرتفع.8.18وقد بمغ المتوسط الحسابي لمقياس جودة الحياة ككل )
 بيانات اإلصدار : 
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Search Name : The level of psychological hardness for swimming coaches. 
Researcher Name: Ahmed Mahmoud atta Mahmoud 
Faculty Name : Faculty of Physical Education 
University Name : Banha 
Name of the country : Egypt 
E-mail :  
Research Aim: The research aims to identify (the level of psychological hardness for 
swimming coaches) through the following sub-Aims: Designing a psychological 
hardness scale for swimming coaches, as well as determining the levels of 
psychological hardness for swimming coaches. 
Curriculum used: The researcher used the qualitative method (survey and analytical 
correlation) to suit it to achieve the research objectives and the nature of its 
procedures. 
Research Sample and Characteristics : The sample was chosen intentionally by the 
swimming instructors registered in the Egyptian Swimming Federation for the year 
8269/8282 and workers in different clubs in the governorates of Cairo and Giza in the 
Arab Republic of Egypt. (Age, marital status, educational level) 
The most important results: 
- There are statistically significant differences at the level of significance (2.26) where 
the calculated Ca8 value is greater than its tabular value as shown in front of phrases 
after adhering to the measure of psychological rigidity for swimming coaches, and that 
the mean averages of the total first dimension expressions reached (8.11) with a 
standard deviation (2.127), And that the general trend as a whole for expressions of 
the first dimension from the viewpoint of the respondents tends towards always.  
- There are statistically significant differences at the level of significance (2.26) where 
the calculated Ca8 value is greater than its tabular value as shown in front of phrases 
after controlling for the measure of psychological rigidity for swimming coaches, and 
that the mean averages of the total second dimension expressions reached (8.73) 
with a standard deviation (2.182) And that the general trend as a whole for the 
second dimension expressions from the respondents point of view is always tilted 
towards. 
- There are statistically significant differences at the level of significance (2.26) where 
the calculated Ca8 value is greater than its tabular value as shown in front of phrases 
after the challenge with a measure of the psychological rigidity of swimming coaches, 
and that the mean averages of the total third dimension expressions reached (8.16) 
with a standard deviation (2.692) And that the general trend as a whole for the three-
dimensional expressions from the respondents' point of view is always tilted. 
- The results show that the arithmetic mean for the level of dimensions of the 
measure of psychological hardness ranged between (8.73 to 8.16), where it came 
after the challenge in the first rank with the highest arithmetic average of (8.16), while 
it came after the commitment in the second place with an arithmetic average of 
(8.11), and came after control In the third and last rank with a mathematical average 
of (8.73), and the mean of the measure of quality of life as a whole (8.18) has 
reached a high estimate level. 
Release Notes:  
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أثر استخدام تمرينات المحاكاة االفتراضية عمى تعمم سباحة الزحف عمى البطن 
 لطالب كمية التربية الرياضية
 أ.م.د/ تامر جمال عرفو                                                             

 أ.م.د/ ىيثم أحمد حسانين                           
 م.د / محمد عبد السالم عالم                                                                

 الباحث / أحمـد فـؤاد محمـود عميــوه                                                         
 مددن والتعددر  االفتراضددي  المحجكددجة تدد ريبجت بجسددتا ام برنددجم  تصددميم إلدد  البحددث ييدد  

لممبت ئين , استا م البجحثين المدني  الترريبد   البطن عم  الزح  سبجح  اتميجر  تعمم عم  االلو
 بجستا ام القيجس القبم  والبع ي لمرموعتين إح اىمج ترريبي  واألارى ضجبط 

بكميدددد  التربيدددد   طددددالب ال رألدددد  األولدددد  تدددم إاتيددددجر عيندددد  البحددددث بجلطريقدددد  العم يدددد  الع دددوائي  مددددن
, تددم سددحب طجلددب( 61م والبددجلق ألواميددج   8108/8109عددجم الرددجمع  والمقيدد ون لم بنيددجالريجضددي  رجمعدد  

إليرددددددج  المعددددددجمالت العمميدددددد  والترددددددجرب  طددددددالب( 01عيندددددد  إسددددددتطالعي  بجلطريقدددددد  الع ددددددوائي  ألواميددددددج  
تددم تقسدديميم إلدد  مرمددوعتين إحدد اىمج  طجلددب( 51, فأصددبحت ألددوام العيندد  األسجسددي   ماالسددتطالعي  عمدديي

 .طجلب( 85م كل مرموع   ترريبي  واألاري ضجبط  ألوا

 فى ضوء ما توصل إليو نتائج البحث يوصى الباحث باآلتى:
فدد  تعمدديم مبتدد ئ  السددبجح  ميددجرات سددبجح  الزحدد   تدد ريبجت المحجكددجة  االفتراضددي  سددتا اما -1

حققتو تكنولوريج الواألع االفتراضد  مدن تحسدن  لمج عم  البطن وميجرات السبجحجت المتنوع .
 المبتد ئ بدين المتصدل المبج در الت جعدل عم  إيرجب  ثيرأت من لو ولمج,  نتجئ  المبت ئين ف 

 .  التعميمي  والمج ة

 فدد  فعددجالً   وراً  لممبتدد ئ يكددون أن بضددرورة السددبجح ميددجرات  بتعمدديم القددجئمين ييددتم أن ضددرورة -2
 .عصر التكنولوريج المتالحق  والال مح و ة ف  واجص  التعميمي  العممي 

 تددأثير مددن ليددج لمددج التعميميدد  العمميدد  فدد  اإلفتراضدد  الواألددع كنولوريددجت سددتا اما عمدد  العمددل -3
 .التعمم عم  ايرجب 

 البطن عم  الزح  سبجح  -االفتراضي   الكممجت الم تجحي   المحجكجة
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The impact of using virtualization exercises on learning to 
swim on the belly of students of the Faculty of Physical 

Education 

A.M.D. Tamer Jamal Arafa 

 A.M.D. Haitham Ahmed Hassanein 

 M.D. / Mohamed Abdessalam Allam 

 Researcher / Ahmed Fouad Mahmoud Aliwa 

The research aims to design a program using virtualization exercises and 

learn about learning the skills of swimming crawling on the abdomen for 

beginners, researchers used the experimental method using tribal and 

dimensional measurement of two groups one experimental and the other 

controlled 

The sample of the research was selected in a random lyceum manner from 

the students of the first division of the Faculty of Physical Education 

University Of Benha and enrolled for the academic year 2112/2112 and 

consisted of (61) students, a sample of the survey was withdrawn in a 

random way consisting of (11) students to find scientific transactions and 

exploratory experiments on them, so the strength of the basic sample (51) 

students was divided into two experimental groups and the other officer 

the strength of each group (25 students.)  

 In light of the findings of the research, the researcher recommends 

1-Using virtualization exercises to teach swimming beginners the skills of 

swimming crawling on the abdomen and various swimming skills. Virtual 

reality technology has improved the results of beginners and has a positive 

impact on the direct interaction between the beginner and the educational 

material.  

2-The need for those who teach swimming skills to be concerned with the 

need for the beginner to have an active role in the educational process, 

especially in the age of successive and unlimited technology. 

3-Work on the use of virtual reality technology in the educational process 

because it has a positive impact on learning. 

Keywords (virtualization - swimming crawling on the abdomen 
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أثر استخدام تمرينات المحاكاة االفتراضية عمى تعمم سباحة الزحف عمى البطن 
 لطالب كمية التربية الرياضية

 أ.م.د/ تامر جمال عرفو                                                             
 أ.م.د/ ىيثم أحمد حسانين                           

 م.د / محمد عبد السالم عالم                                                                  
 أحمـد فـؤاد محمـود عميــوهالباحث /                                                            

 الوقدهة وهشكلة البحث: 

واألريزة  البرام  إل  ظيور أريجل ح يث  من التطوير والتح يثلق  أ ت عمميجت 
 الحقيق  االفتراضي  , ولق  ظير م يوم الحقيق  االفتراضي  سميت بأريزة وبرام واأل وات 

جر األ يجء الثجبت  والمتحرك  وكأنيج ف  عجلميج الحقيق  من حيث ف  إظيوالت  تتمثل 
تتكون من وىذه المنظوم   .لمتعميم  والت ريبترسي ىج واإلحسجس بيج , ويع  ذلك أمرًا ىجمًج 

م  يمرموع  من الوسجئل الت  تتكجمل مع بعضيج وتت جعل ت جعاًل وظي يًج ف  برنجم  تعم
أن يسير متعمم عم  تنظيم متتجبع محكم يسمح لكل  نظوم المأى افو , وتقوم ىذه  لتحقيق

 (3: 7. " رجبيًج طوال فترة المرور بويف  البرنجم  التعميم  وفق اصجئصو المميزة ن طًج إ
أنو عن مج نتأمل عجلمنج اليوم نرد  أن ىندجك م( 9102ىاشم عبود الموسوي )ويرى 

أن تكنولوريج االتصجالت كدجن ليدج  تحوالت ارتمجعي  وسيجسي  وتكنولوري , حيث من المؤك 
أثرًا عم  العجلم ب ررجت ماتم   من النواح  االألتصج ي  واالرتمجعي  والسيجسي  والثقجفي  كمج 
أثدددددرت عمددددد  الحددددد يث اإلعالمددددد  وتكنولوريدددددج اإلعدددددالم, القدددددوة ال افعددددد  امددددد  ىدددددذا التطدددددور 

تكنولوريدددجت مجزالدددت تعيددد  التكنولدددور  ىددد  الثدددورة المعمومجتيددد  والثدددورة الرألميددد  , وأن ىدددذه ال
ت دكيل النظددجم العددجلم  بصددورة ر يدد ة تبعددًج لسيجسددجت ترعمددو أكثددر تقجربددًج, وأن الحيددجة اليوميدد  

 (3: 00تت كل بحيث يضغط المكجن والزمجن. 
 ( ,الواألع الدوىم   االفتراضي  الحقيق  أن,  م(9112)"  عمي عبد المنعم "  ويوضح

 مصدطنع (  وا  اجلو ف  عدجلم وىمد  بإحجط  المستا م عبجرة عن برام  متنجسق  , تقوم ى 
 ,  لصددوتي اوالمدؤثرات  ,  والموسدديق  ,  مدن اددالل عدرض الم ددجى  لمبعد  الثجلددث , والصدوت

والصددددور الثجبتدددد  والمتحركدددد  , وذلددددك مددددن اددددالل التقنيددددجت المتطددددورة المتجحدددد  التدددد  تعطدددد  
ا ام ترييدزات اجصد  بجلحركد  ف  عجلميدج الحقيقد  , وذلدك بجسدت ءال عور بجأل يجالمستا م 

والممددددس , وتكددددون المحصددددم  لددددذلك أن ي ددددعر المسددددتا م بأنددددو فدددد  عددددجلم حقيقدددد  , وي ددددجى  
المسددتا م تمددك العددروض مددن اددالل نظددجرة رأس توضددع عمدد  رأسددو , ويددتحكم المسددتا م فدد  
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العددرض مددن اددالل تحريددك رأسددو فدد  اترددجه معددين , وبتغيددر اترددجه حركدد  رأسددو سددو  يتغيددر 
ي  الدذي يدراه فد  الواألدع الدوىم  , سدواء كدجن ىدذا الم دي  لقطدجت فيد يو أو رسدوم اترجه الم د

فد  التعمديم والدتعمم , مدن  الوىم متحرك  ثالثي  األبعج  , وي ير أيضًج إل  أن أنظم  الواألع 
 الندواةاالل االستك ج   اال األ يجء المرا  تعمميج , كأن يسير المتعمم  اال الذرة وي جى  

و  اادددل رسددددم اإلنسدددجن ن سددددو فددد  عددددجلم ثالثددد  األبعددددج  ي دددعر المسددددتا م أ ت ,واإللكتروندددج
 (010: 3 . بجلواألعي  ف  التعمم

إل  أنو من الممكن أن يت دجرك أكثدر مدن   م(9109" لؤي مضر الشريف" )وي ير 
مسدددتا م فددد  ترربددد  بيئددد  افتراضدددي  معينددد  حتددد  لدددو لدددم يكوندددوا موردددو ين فددد  ن دددس مكدددجن 

ج يسدددم  بجلبيئددد  التعجونيددد  , والبيئددد  التعجونيددد  ىندددج ىددد  عبدددجرة عدددن االاتبدددجر وذلدددك ضدددمن مددد
مسددتا مين متعدد  ين يت ددجعمون اددالل عددجلم افتراضدد  يسددمح بجلت جعددل بددين الم ددجركين, ىددذا 
المصددطمح ال يطمددق بجلضددرورة فدد  نظددجم  الحقيقدد  االفتراضددي  فحسددب, فمددن الممكددن اعتبددجر 

ن ددجط معددين بيئدد  تعجونيدد , وكددذلك الحددجل ورددو  م ددجركين متعدد  ين فدد  مكددجن مددج ويمجرسددون 
أيضًج ف  إمكجني  تواصل المستا مين مدن مسدجفجت بعيد ة, فمدن الممكدن عمدل نمدوذج لحجلد  
معين   لبيئ  معين ( وترربتيج من ألبل مستا مين متع  ين متوار ين ف  أمجكن ماتم د  عدن 

مدثاًل لعمميد  الدتعمم عدن بعد  طريق البيئ  التعجوني  لنظجم الحقيق  االفتراضي , وىذا مج يعط  
 (08:  5أفجألًج ر ي ة ماتم  . 

المحجكجة بأنيج ى  أسجليب تطبيقي  يتم فييج  ( 9112نبيل جاد عزمي )  يعر          
التعميم والتعمم وفقج لمواأل  إفتراضي  من حيث التررب  والبحث والتحقق , وتتم عممي  

ي  عن طريق تطبيقيج ومالحظ  نتجئ  التعمم فييج بأن ي رس الم جركون مبج ئ أسجس
 (434: 8  ىذه التطبيقجت .

 م (9112نــرجس حمــدي ف لطلــي الخطيــب ف خالــد ال ضــاه )   وألدد  إت ددق كددال مددن            
عم  أن المحجكجة ى  نموذج أو مثجل لموأل  من الحيجة الواألعي  يسن  لكل م جرك فييج  ور 

تادجذ القدرارات واكتسدجب الميدجرات . معين يستي   ت ريب المتعممدين عمد  حدل الم د كالت وا 
 9 :330  ) 
والت    E- Learning  من طرق التعمم اإللكترون  دالمحجكجة طريقكمج أن    

تسمح لنج بإعج ة التررب  ب ون او  من ال  ل , فعن طريق برام  التعمم اإللكتروني  
يول  حمجسج ويامق تغيير يمكننج أن نطور ونع ل السموك واأل اء , فجلتعمم اإللكترون  
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حقيق  ف  األ اء حيث تتميز المحجكجة بجل ينجميكي  في  ترعل المتعمم ي عر وكأنو ف  
الوألت الحقيق  ويتعجمل معو بجل عل ويحصل عم  النتجئ  كمج لو كجن ف  الموأل  

 (007: 8الحقيق  بجل عل.  
يجرات الحركي  عجم  أن السبجح  تعتبر ف  مق م  الم (م9111) محمد عمى ال ط وي ير

التعمم فييج االل مرحم  سني  معين  حيث  ي ضلوالريجض  اجص  ف  المرجل التعميم   الت  
الق رة عم  السرع  واكتسجب وتعمم الكثير من الميجرات الحركي  ف  وألت ألصير بجلمقجرن  بمراحل 

س والمثجبرة عم  التعمم النمو األارى وعم  ذلك فالب  أن يكون ل ى المتعمم  رر  اإلألبجل والحمج
والت ريب وبذل الري  والتغمب عم  العقبجت وسرع  التق م , ومن ثم  ور المعمم النجرح ف  

 (03: 6   .ال افعي  ل ى المتعممين
التدد ريس كونددو مدد رس تربيدد  ريجضددي  بجإلضددجف   ومددن اددالل عمددل البجحددث فدد  مرددجل 
ورد  أن معظدم المعممدين يقومدون  لاجصد ف  أح  األن ي  ا السبجح  وت ريب تعميمب إل  أليجمو

بتعمدديم طريقدد  سددبجح  الزحدد  عمدد  الددبطن بأسددموب األوامددر الددذى يعتمدد  عمدد   ددرح المعمددم 
وتق يمدددو نمدددوذج لمميدددجرة وتصدددحيح بعدددض األاطدددجء ال دددجئع  األمدددر الدددذي ال يراعددد  ال دددروق 

عممددددين ال ر يدددد  بددددين المتعممددددين وكددددذلك عدددد م ألدددد رة أسددددموب األوامددددر عمدددد  رددددذب اىتمددددجم المت
لال ددددتراك ب جعميدددد   ااددددل الوحدددد ة التعميميدددد  ممددددج يددددؤ ي لقصددددور فدددد  تقدددد يم ذلددددك األسددددموب 

والتقد م الغيدر ممحدوظ  فد  الندواح  الب نيد  والميجريد  التد  مدن  بجلسبجح لممعمومجت الاجص  
ً  ف  مستوي المتعممين .  ً ًً   أنيج أن تح ث تغيرًا

ميددجرات مددن الريددو  وبجلددذات أثنددجء تعمددم فجلعمميدد  التعميميدد  عمميدد  معقدد ة ويمزميددج الكثيددر 
فجاتيددجر أسددجليب التدد ريس ميمدد  صددعب  وتعتمدد  عمدد  عدد ة عنجصددر مددن أىميددج اليدد    السددبجح ,

مددن الدد رس والبيئدد  التعميميدد  ونددوع المددتعمم وأسددموب الددتعمم ونددوع الميددجرة ومدد ى معرفدد  المددتعمم بيددج 
وب معدين وت ضديمو واستحسدجنو عدن واإلمكجنيجت المتجحد  ليدج وريدر ذلدك ممدج ي درض ااتيدجر أسدم

أسموب أار فجلمعمم وح ة ىو الدذي يمكدن أن يحد   األسدموب الدذي ينجسدب وحد ة ت ريسديو معيند  
 (058:7المتعممين.   يمكن أن يكون ليج تأثير فعجل عم  تعمم

أح  المستح ثجت التكنولوريد  أال وىد  المحجكدجة االفتراضدي   لذا أرا  البجحث استا ام 
لمتعددد  ة والدددذى أرا  البجحدددث أن ياضدددعيج لمبحدددث وال راسددد  عمددد  مبتددد ئين سدددبجح  بأ واتدددو ا

الزحدددد  عمدددد  الددددبطن ممددددج يمكددددن أن يكددددون لددددو أثددددر كبيددددر فدددد  عمميدددد  اكتسددددجب المعددددجر  
والمعمومجت نحو ميجراتيج الماتم   لمج ور ه البجحث مدن عد م ألد رة مبتد ئ  السدبجح  فد  ىدذا 

م ددد   مدددن ادددالل مدددج يقومدددون بم دددجى تو مدددن مرتمدددع السدددن مدددن التركيدددز واالنتبدددجه والدددذىن ال
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السبجح  الواألع حولو من حوض السبجح  , بعض األ وات د, الم ربين كثرة عد   الم دتركين. 
 األمر الذى ي تت انتبجه المبت ئ ويؤار تعممو.

 هذف البحث :. .1

تصميم برنامج باستخدام تـدريبات المحاكـاة االفتراضـية والتعـرف ييدف البحث إلى  
 خاللو عمى تعمم ميارات سباحة الزحف عمى البطن لممبتدئين.من 

 فروض البحث : .2

ف  مستوى اال اء الميجرى ونسب  التغير  تور  فروق  ال  إحصجئي  بين القيجسين القبم  والبع ى -0
 لسبجح  البطن لصجلح القيجس البع ى ف  المرموع  الضجبط  . 

قبم  والبع ى ف  مستوى اال اء الميجرى ونسب  التغير تور  فروق  ال  إحصجئي  بين القيجسين ال -8
 لسبجح  البطن لصجلح القيجس البع ى ف  المرموع  الترريبي  . 

تور  فروق  ال  إحصجئي  بين القيجسين البع يين لممرموعتين  الترريبي  والضجبط ( ف  مستوى  -3
 ترريبي  اال اء الميجرى لسبجح  البطن لصجلح القيجس البع ى لممرموع  ال

 المصطلحات: .3

  : تمرينات المحاكاة -0
تمرينجت م ي ة لمغجي  وتعمل عم  تحسين المعب  وتحجك  الميجرة , ويستا م بيج 

  (04. العضالت واألطرا  الت  ى  أكثر م جرك  ف  الميجرة الحركي 
 :تمرينات المحاكاة المدعمة  -9

التمرينجت الت  تؤ ي  أنيج م ( 9102نيي السيد نادر سميمان محمد ) يجتعرف
بصورة تت جبو مع األ اء وتحجك  الميجرة المرا  تعمميج وذلك بإستا ام األريزة وأل وات 

ميجرة الضرب السجحق ( الت   –المعين  ف  تعمم الميجرة الحركي    ميجرة اإلرسجل من أعم  
 ( 6: 01تسيم ف  محجكجة الميجرة لمعمل عم  اإلرتقجء بمستوي األ اء .  

 :المحاكاة الكمبيوترية  -3
المحجكجة يقص  بيج توفير مواأل  إصطنجعي  بواسط  الكمبيوتر تحجك  تمجمج مواأل        

 ( 0: 8حقيقي  تح ث ف  الواألع , األمر الذي يسمح لمطجلب بجلابرة ف  ىذه المواأل   . 
أن المحجكجة الكمبيوتري  ى  أح   م( 9101سعاد أحمد شاىين )كمج تذكر       

( الذي يعتبر نوع من التعميم القجئم عم  CAIسترتريجت التعميم بمسجع ة الكمبيوتر  إ
الكمبيوتر ف  تكنولوريج التعميم حيث يقوم فيو التمميذ بجلت جعل المبج ر مع الكمبيوتر كمج 
يتمق  التمميذ التعميم ف  اطوات تعميمي  صغيرة تتكون من معمومجت أو أسئم  أو م كالت 
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ميمي  تتطمب إسترجب  التمميذ ليج , وفور إسترجب  التمميذ يحصل عم  تغذي  من وسجئط تع
 (007: 8رارع  من وسجئط متع  ة تبين صح  إرجبتو  

أن المحجكجة التعميمي  الكمبيوتري  م ( 9112كمال عبد الحميد زيتون ) كمج ي ير       
واصجئص معين  , ى  ى  تق يم حقيق  يمكن أن يكت  و المتعمم من االل تغيير عوامل 
 ( 4  تييئ  لموأل  إصطنجع  حيث يتم تقمي  سموك الظجىرة الحقيقي  .

 

 الذراسات المرتبطة:

المحجكجة ف  لعب تنس ( بعنوان" 03 م (Janusz Lapszo    8118 رجند ز البسزو  راس :  -0
, الطجول أليجس سرع  التوألع الحرك  تحت  روط زائ   ف  تنس ", ى فت ال راس  إل  الطجول 

ورو  . وكجن من أىم النتجئ : العب 38استا مت ال راس  المني  الترريب  وا تممت العين  عم  
 فروق فر ي  وفروق بين المرموعجت الت  تم إاتيجرىج بجلنظر إل  عوامل أليجسي  .

ي  تح ي  عوامل التامص المثجل  لألرألجم العجلم( بعنوان " 08 م (Chiu,C   8119 يو   راس  :  -8
إستا ام المحجكجة التايمي  ", ى فت ال راس  إل  المسرم  بإستا ام المحجكجة التايمي  بجلكمبيوتر 

, استا مت ال راس  المني  بجلكمبيوتر لتح ي  عوامل التامص المثجلي  لألرألجم العجلمي  المسرم 
وكجن من أىم ,  بعض المحجوالت لمررجل والسي ات من أبطجل العجلمالوص   وتمثمت العين  ف  

المتغيرات الكينمجتيكي  لمتامص تتضمن إرت جع نقط  التامص وسرع  التامص وزاوي  النتجئ : 
 التامص وزاوي  ىروم األ اة وزاوي  الوضع والسرع  الزاوي  وسرع  الريجح .

 إستا ام تجثير بعنوان " ب راس  (0) ( م9102) عجم ب راس   محمد شوقي أحمد ألجم -3
 ل ي الق م كرة ريجض  ف  االسجسي  الميجرات بعض تعمم عم  االفتراض  األعالو  تكنولوريج

 تعمم عمي االفتراضى الواقع استخدام" تجثير التعر أستي فت  "االع ا ي  المرحم  تالميذ
 البجحث واستا ام" االعدادية المرحمة تالميذ لدي ال دم كرة في االساسية الميارات بعض
 العين  حرم وبمق,  واح ة ترريبي  لمرموع  الترريب  التصميم بجستا ام الترريب  المني 

 تحسين ال  ا ى اإلفتراض  الواألع تكنولوريج استا ام ان النتجئ  أىم وكجنت تمميذا(  41 
 .البحث عين  ل ي والمعرف  الميجري المستوي

 

 إجراءات البحث:
 منـهج البحـث :

يددجس القبمدد  والبعدد ي لمرمددوعتين إحدد اىمج المددني  الترريبدد  بجسددتا ام الق يناسددتا م البددجحث
 ترريبي  واألارى ضجبط 
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 عينة البحث:

بكمي  التربي  الريجضي   طالب ال رأل  األول  تم إاتيجر عين  البحث بجلطريق  العم ي  الع وائي  من
, تم سحب عين  طجلب( 61م والبجلق ألواميج   8108/8109والمقي ون لمعجم الرجمع   بنيجرجمع  
إليرج  المعجمالت العممي  والترجرب االستطالعي   طالب( 01عي  بجلطريق  الع وائي  ألواميج  إستطال
تم تقسيميم إل  مرموعتين إح اىمج ترريبي   طجلب( 51, فأصبحت ألوام العين  األسجسي   معميي

 ( يوضح تصني  عين  البحث .0ور ول   طجلب,( 85واألاري ضجبط  ألوام كل مرموع   
 (0جدول )

 جانس عينة البحث في المتغيرات قيد البحثت
 ميارات سباحة البطن الذكاء السن/ بالشير الوزن/ كجم الطول/ سم المتغيرات

 89.67 005.99 881.98 73.53 075.166 المتوسط
 88 006.11 880 73.11 075 الوسيط
 8.11 0.91 0.131 1.68 0.44 االنحراف
 1.835 -1.1158 -1.1094 1.7794 1.1458 االلتواء

تردددجنس عينددد  البحدددث فددد  المتغيدددرات أليددد  البحدددث. وألددد  ألدددجم  (0يتضدددح مدددن الرددد ول رألدددم  
 البجحث بإيرج  التكجفؤ لعينت  البحث  الترريبي   والضجبط ( والر ول التجل  يوضح ذلك.

 (9جدول )
 الضابطة( في متغيرات النمو والذكاء-)التجريبية تكافوء عينة البحث

 

 االختبار
 المجموعة التجريبية الضابطة المجموعة

 قيمة ت ف
 ع س ع س

 0.129 0.12 2.2 0.2.20 3.2 21...0 الطول/ سم

 0.10 3 2.22 .. 2.2 2.1. الوزن/ كجم

 20.. ..0 .02.2 999 02.22 991.31 السن/ بالشير

 .0.12 9.3 01.92 002 02.12 002.31  الذكاء

 01..0= 92ة ودرجة حري 1.12قيمة ت عند مستوى معنوية 
( عدددد م ورددددو  فددددروق  الدددد  إحصددددجئيًج بددددين المرمددددوعتين الترريبيدددد  8يتضددددح مددددن الردددد ول  

 والضجبط  ف  المتغيرات ألي  البحث ممج ي ير إل  تكجفؤ المرموعتين .
 
 
 

 21=ن

 92=9=ن0ن
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 (3جدول )
 فى المتغيرات البدنية تكافؤ مجموعتي البحث التجريبية والضابطة 

 قيمة" ت" ةالضابط التجريبية .4 وحدة المتغيـــرات .3

 ع+  م ع+  م ال ياس 

 1.20 1.29 00.29 0.13 00.33 سم مرونة ملصل ال دم

 1.23 9.32 92.23 9.23 92.02 سم مرونة العمود الل رى

 1.12 3.30 22..9 .2.3 22..9 سم مرونة المنكبين

 1.29 0.03 99.29 1.22 99.23 سم قوة الشد ألعمى بالذراعين

 1.32 9.32 .031.2 .9.0 039.02 سم نال درة العضمية لمرجمي

 9.19=  1.12قيمة "ت" الجدولية عند مستوى 
( عددد م وردددو  فدددروق  الددد  إحصدددجئيج بدددين المرمدددوعتين التردددريبيتين 3يتضدددح مدددن رددد ول   

  األول  والثجني ( ف  المتغيرات الب ني  ممج ي ل عم  تكجفؤ مرموعت  البحث.
 وسائل وأدوات جمع البيانات:

بجحدددث بدددبعض الوسدددجئل واأل وات والتددد  ألدددجم بجالسدددتعجن  بيدددج فددد  تطبيدددق ترربددد  اسدددتعجن ال 
 البحث وذلك عم  النحو التجل :

 االختبارات البذنية :-1

ألددجم البجحددث بعدد  االطددالع عمدد  المرارددع العمميدد  بددجلوألو  عمدد  بعددض االاتبددجرات الب نيدد   
يددج وألدد  ألددجم الابددراء بتح يدد  الاجصدد  بسددبجح  الزحدد  عمدد  الددبطن وألددجم بجسددتطالع رأي الابددراء في

 % الاتيجرىج.71االاتبجرات الموضح  بجلر ول التجل  والت  ارتض  البجحث نسب  
 (2جدول )

 آراء الخبراء والنسبة المئوية لتحديد االختبارات البدنية المرشحة ل ياس
 المتغيرات المؤثرة عمى تعمم سباحة الزحف عمى البطن

 النسبة المئوية التكرار ةاالختبـارات المرشحـــ المتغير .5

 القوة .7

اختبار الشد ألعلى بالذراعين لقياس قوة الشد ألعلى  .8
 بالذراعين )سم(

9. 7 01. 71 % 

اختبار قوة القبضة اليمنى واليسرى لقياس قوة القبضة  .00
 )كجم(

01. 5 02. 51 % 

اختبار قوة عضالت الرجلين لقياس قوة عضالت الرجلين  .03
 )كجم(

04. 4 05. 41 % 

لقياس قوة عضالت الظهر  اختبار قوة عضالت الظهر .07
 )كجم(

08. 3 09. 31 % 

القدرة  .11
 العضلية

اختبار الوثب العريض لقياس القدرة العضلية للرجلين  .10
 )سم(

11. 7 12. 71 % 

 92=9=ن0ن

 01ن=
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اختبار الوثب العمودى لقياس القدرة العضلية للرجلين  .13
 )سم(

14. 5 15. 51 % 

كجم( لقياس القدرة العضلية 2اختبار دفع كرة طبية ) .17
 للذراعين والكتفين )سم(

18. 3 19. 31 % 

 المـرونة .21

اختبار ثنى الجذع من الجلوس لقياس مرونــة العمود  .20
 الفقرى )سم(

21. 8 22. 81 % 

 % 91 .25 9 .24 اختبار مرونة مفصل القدم لقياس مرونة القدم )سم( .23

 % 011 .29 01 .28 اختبار مرونة المنكبين لقياس مرونة المنكبين )سم( .27

 % 11 .32 1 .31 م جرى من البدء المنطلق لقياس السرعة )ث(21اختبار  .30 السرعة .31

 % 21 .37 2 .35 ث )ث(.01اختبار االنبطاح المائل من الوقوف فى  .34 الرشاقة .33

 الذراسة االستطالعية:

وكددجن  83/8/8109 إلدد   09/8/8109مبتدد ئين فدد  ال تددرة مددن  7أرريددت ىددذه ال راسدد  عمدد  عدد    
 الي   منيج:

مسددتا م  لمقيددجس التأكدد  مددن مدد ى صددالحي  المكددجن المسددتا م لتن يددذ البرنددجم , وسددالم  األ وات واألريددزة ال
 ف  ال راس .

 ت ريب المسجع ين عم  كي ي   استا ام األ وات واألريزة المستا م  ف  القيجس.

 التعر  عم  الم كالت الت  أل  تح ث أثنجء تطبيق البرنجم .

 التعر  عم  م ى منجسب  البرنجم  لق رات المبت ئين وم ى فيميم واستيعجبيم لو.

وأل  تم  التأك  من صالحي   الص ق( لالاتبجرات المستا م . –   الثبجت حسجب المعجمالت العممي 3/5/5
يرج  المعجمالت العممي  لالاتبجرات المستا م .  األريزة واأل وات وا 

 المعامالت العلمية لالختبارات:
 المهاري : األداءتقييم مستىي  المعامالت العلمية الختبار -1

 الثبات: -

طددد  ن دددس النتدددجئ  إذا مدددج اسدددتا م أكثدددر مدددن مدددرة تحدددت ظدددرو  ويقصددد  بجلثبدددجت أن المقيدددجس يع 
عمد   عتمد  البجحدثإممجثم  , وف  سبيل التحقق من ثبجت ااتبجر تقييم مستوى اال اء فد  سدبجح  الدبطن , 

 طريق إعج ة االاتبجر .
 طري ة إعادة تطبيق الم ياس : -

الزحددد  عمددد  ح  ألدددجم البجحدددث بحسدددجب معجمدددل ثبدددجت ااتبدددجر تقيددديم مسدددتوى اال اء فددد  سدددبج 
عج ة تطبيقو  بطريق  البطن  . Test-Retestتطبيق االاتبجر وا 
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 (2جدول )
 01 =ن  ثبات اختبار ت ييم مستوى االداء الميارى فى سباحة البطن

 المتغيرات
 التطبيق الثاني التطبيق األول

 قيمة ر
 ع س ع س

 .*2.2 .9.33 33.2 22..9 30,2 اختبار ت ييم مستوى االداء الميارى

 1.222= 2ودرجة حرية  1.12قيمة ر عند مستوى معنوية 

( أن أليمددد  معجمدددل اإلرتبدددجط بدددين التطبيدددق األول والثدددجن  لممقيدددجس 5يتضدددح مدددن الرددد ول  
 وى   ال  إحصجئيج ممج ي ل عم  ثبجت االاتبجر ب رر  عجلي . (1.978 كجنت  

 الصذق: 3/5/1/1/2

إعتمدد  البجحدث عمدد  الدبطن وى اال اء فد  سددبجح  فد  سددبيل التحقدق مددن صد ق ااتبددجر تقيديم مسددت 
 ص ق التمجيز 

 صدق التمايز : -
تم حسدجب معجمدل صد ق المقيدجس عدن طريدق صد ق التمدجيز وذلدك بتطبيدق االاتبدجر عمد  

 افرا .   01مرموع  من ن س مرتمع البحث واجرج العين  األسجسي  وى  من 
 (2جدول )

 فى سباحة البطن صدق التمايز الختبار ت ييم مستوى االداء
 01=9ن =0ن

 المتغيرات
 المجموعة غير المميزة المجموعة المميزة 

 قيمة ت
 ع س ع س

 * 3.222 2.22 91.9 9.132 32.2 اختبار ت ييم مستوى االداء  

 9.92= 2ودرجة حرية  1.12قيمة ت عند مستوى معنوية 

( أن ىنجك مج يد لل عمد  التمييدز بدين المرموعد  المنا ضد  والعجليد , 6يتضح من ر ول  
 .وىو مج يؤك  عم  ص ق المقيجس

 : لالختبارات البذنيةلمعامالت العلمية  -2ا

 ثبات االختبارات: -

( 01بمددق عدد  ىج  والتدد   ال راسدد  االسددتطالعي ألددجم البجحددث بتطبيددق االاتبددجرات عمدد  عيندد   
أيددجم بددين  3وذلددك ب ددجرق زمندد  ألدد ره  Test-Retestثددم ألددجم بجعددج ة تطبيددق االاتبددجرات  مبتدد ئين ,

 (7التطبيق األول والثجن  وتم حسجب معجمل االرتبجط بين التطبيقين كمج يوضح الر ول رألم  
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 (.جدول )
 )قيد البحث(معامل الثبات لالختبارات البدنية 

 االختبارات .84
وحدة 
 ال ياس

 معامل الثبات  بيق الثانىالتط التطبيق األول
 ع+ م ع+ م

 *29..1 .0.0 00.29 0.29 ...00 سم اختبار مرونة ملصل ال دم

 *22..1 0.92 2..92 0.29 92.22 سم اختبار ثنى الجذع لألمام من الجموس

 *1.212 0.23 3...9 .0.2 29..9 سم اختبار مرونة المنكبين

 *3...1 0.22 2..99 0.29 3..99 سم اختبار الشد ألعمى بالذراعين

 *20..1 .0.3 039.20 0.22 .039.3 سم اختبار الوثب العريض

 1.239=  1.12قيمة "ر" الجدولية عند 

( ورددو  ارتبددجط  ال إحصددجئيج بددين التطبيددق األول والثددجن  فدد  رميددع 7يتضددح مددن ردد ول   
 ة.ممج ي ل عم  ثبجت االاتبجرات الماتجر  االاتبجرات الب ني   ألي  البحث(

 

 صذق االختبارات: -

لحسجب ص ق االاتبجرات المستا م  اتبع البجحث طريق  صد ق المقجرند  الطرفيد  بدأن ألدجم  
بترتيدددب  رردددجت أفدددرا  العينددد  عمددد  ىدددذه االاتبدددجرات وتدددم ترتيبيدددج تنجزليدددج مدددن األعمددد  إلددد  األ نددد  

 يوضحو الر ول التجل .وتقسيميم إل  إربجعيجت وتمت المقجرن  بين اإلربجعين األعم  واأل ن  كمج 
 
 (2جدول )

 معامل الصدق لالختبارات البدنية )قيد البحث(

وحدة  االختبارات
 ال ياس

قيمة  .84 اإلرباع األدنى اإلرباع األعمى
 ع+ م ع+ م "ت"

 *02.22 0.90 .2.2 2..0 03.22 سم اختبار مرونة ملصل ال دم

 *2..2 3..0 .39.2 0.29 22..9 سم اختبار ثنى الجذع لألمام من الجموس

 *2.22 0..0 92.29 0.22 0..30 سم اختبار مرونة المنكبين

 *2.22 1.32 99.02 1.23 93.92 سم اختبار الشد ألعمى بالذراعين

 *2.92 0.22 092.33 0.90 2..032 سم اختبار الوثب العريض

  1.12* دال عند مستوى 
إلربدددجعين األعمددد  واأل نددد  فددد  رميدددع ( وردددو  فدددروق  الددد  إحصدددجئي  بدددين ا 8ويتضدددح مدددن رددد ول   

 االاتبجرات المستا م  ولصجلح اإلربجع األعم  ممج ي ير إل  ص ق االاتبجرات المستا م .
 البرنامج التعليمً : .51

 ألددددجم البجحددددث بتصددددميم البرنددددجم  التعميمدددد  المقتددددرح الاددددجص بسددددبجح  الزحدددد  عمدددد  الددددبطن 
االطددالع عمدد  المرارددع العمميدد  وال راسددجت  وذلددك مددن اددالل بجسددتا ام تكنولوريددج الواألددع االفتراضدد 

 والبحوث السجبق  والت  تنجولت تعميم سبجح  الزح  عم  البطن.

 01ن = 

 01ن = 
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 محتىي البرنامج: -1 .51

 لتحقيق الي   من البرنجم  روع  احتواء البرنجم  عم  : 
 ق(:01 الجزء التمهيذي -

عد ا ىم لدأل  المبتد ئينويي   إل  تييئد    اء وي دتمل ىدذا الردزء ن سديج وبد نيج وفسديولوريج وا 
 عم  اآلت :

 أ اء مرموع  من أن ط  الررى المتنوع. -
 أ اء مرموع  من تمرينجت القوة لعضالت الررمين والذراعين. -

 ق( :45  الجزء األساسً-
من االل مرموع  مدن التمريندجت  الوح ة التعميمي ويي   إل  تحقيق الي   الرئيس  من  

لدتعمم الميدجرات األسجسدي   المبتد ئكاطوات تعميمي  ليست ي  منيج المت رر  من السيل إل  الصعب 
 وذلك بجستا ام النظجرات الاجص  بتكنولوريج الواألع االفتراض . لسبجح  الزح  عم  البطن

 ق( : 5  الجزء الختامً-
 وييدد   إل  تي ئدد  األريزة ال ااميدد  لمرسددم من االل تطبيق بعض األن ط  التجلي : 

 رموع  من المررحجت وال ورانجت بجلذراعين.أ اء م -
 عمل تمرينجت استراجئي . -

 تنظيم مسجبقجت ف  الميجرات الماتم   لمترويح عن المتعممين. -

52.  

 الذراسة األساسية : .53

 :القياس القبـلً 

 ااددددل حمددددجم ( الضددددجبط  -تددددم تن يددددذ القيددددجس القبمدددد  عمدددد  مرمددددوعت  البحددددث  الترريبيدددد   
, وألدد  تمددت رميددع  88/8/8119 حتدد    81/8/8109 فدد  ال تددرة مددن   السددبجح  الاجصدد  بجلكميدد

 .القيجسجت القبمي  لرميع أفرا  العين  ف  االستمجرات الاجص  ليذا الغرض
 تطبيك تجربة البحث:

ألددجم البجحددث بتطبيددق ترربدد  البحددث األسجسددي  وذلددك بعدد  التأكدد  مددن تكددجفؤ مرمددوعت  البحددث فدد  
اء الميددجري لسددبجح  الزحدد  عمدد  الددبطن( وذلددك  ااددل حمددجم سددبجح  كميدد  المتغيددرات  الب نيدد  ومسددتوى األ 

 83/3/8109إل  84/8/8109التربي  الريجضي  رجمع  بنيج ف  ال ترة من  
 القياسات البعذية:

بعددد  االنتيدددجء مدددن تن يدددذ البرندددجم  لممرمدددوعتين التردددريبيين  األولددد   والثجنيددد ( تدددم القيدددجس  
. وتدم اسدتا ام ااتبدجرات تقيديم مسدتوى 84/3/8109 وذلدك يدوم البع ى لكل من المرمدوعتين معدج 

األ اء الميدددجرى لسدددبجح  الزحددد  عمددد  الدددبطن وتدددم ت ريدددق البيجندددجت فددد  رددد اول معددد ة لدددذلك تمييددد ا 
 لمعجلرتيج إحصجئيج.
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 المعالجات اإلحصائية :

 ف  ضوء طبيع  وى   وعين  البحث استا مت المعجلرجت اإلحصجئي  التجلي : 
 االنحرا  المعيجرى. -  الحسجب .المتوسط  -

 معجمل االلتواء. -    الوسيط. -

 النسب  المئوي  %-   ااتبجر "ت". -

 وتفسيرها عرض النتائج
 وتفسيره:  األولعرض نتائج الفرض 

توجد فروق دالة إحصائية بين ال ياسين ال بمى والبعدى فى مستوى والذى ينص عم  : 
البطن لصـال  ال يـاس البعـدى فـى المجموعـة  الزحف عمى احةالميارى ونسبة التغير لسب األداء

 الضابطة .
 (00جدول )

 اختبار ت اللروق بين ال ياسين ال بمي والبعدي لممجموعة الضابطة فى 
 92ن=  البطن الزحف عمى مستوى االداء الميارى ونسبة التغير لسباحة

 الميارات
 ال ياس البعدي ال ياس ال بمي

 ف
نسبة التحسن 

% 
 ة تقيم

 ع س ع س

 *3.99 .92.2222 0.29 1.2.9 99.. 1.222 ..2 البدء

 *3.32 31.21092 9.02 1.2.2 2.02 0.12 2.22 وضع الجسم )الطلو(

 *9..2 22.22222 9.320 1.222 22.. 1.223 2.922 ضربات الرجمين

 *.3.9 2.129..2 .3.9 1.230 2.22 0.10 2.22 حركات الذراعين

 *.2.3 91 0.12 1.222 2.92 9.10 2.9 التوافق

 *91.01 .32.2221 01.320 10..2 32.99 ...0 92.222 المجموع

 0..0= 92ودرجة حرية  1.12قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 

( أن ىنجك فدروق  الد  إحصدجئيج بدين القيدجس البعد ي والقبمد  لممرموعد  00يوضح ر ول  
الددبطن حيددث كجنددت أليمدد  ت المحسددوب  الزحدد  عمدد    الضددجبط  فدد  مسددتوى اال اء الميددجرى لسددبجح

ممددج يدد ل عمدد  ورددو  فددروق  الدد  إحصددجئيج  1.15اكبدر مددن أليمدد  ت الر وليدد  عندد  مسددتوى معنويدد  
 لصجلح القيجس البع ي.

ررع البجحث ال درق بدين القيجسدين إلد  تدأثير أسدموب التد ريس المتبدع   أسدموب األوامدر ( يو 
الب المرموعد  الضدجبط  نتيرد  لدتعمم الميدجرات و ممجرسدتيج و عم  مستوى األ اء الميجري ل ى ط

 الت ريب عمييج .
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( إل  أن 00ررع البجحث تحسن نتجئ  أليجسجت المرموع  الضجبط  الموضح  بر ول  كمج ي
 طريق  الت ريس المتمثم  ف  أسموب األوامر  ال رح الم ظ  وأ اء النموذج العمم ( لمميجرات األسجسي 

من االل إعطجء فكرة صحيح  وواضح  عن كي ي  األ اء الصحيح وكذلك  م   البطنلسبجح  الزح  ع
, مج أتجح فرص   المبت ئعمل نموذج لتصحيح األاطجء بواسط  البجحث ثم الممجرس  والتكرار من ري  

لمتنجفس فيمج  المتعممينالتعمم بصورة صحيح  , كمج أن التعمم ب كل رمجع  ليذا األسموب يثير  افعي  
 سبجح  الزح  عم  البطن.ومن ثم في  تؤثر تأثيرا إيرجبيج ف  تعمم ميجرات  مينيب

ري البجحث أن تعمم أفرا  المرموع  الضجبط  بطريق  الت ريس بأسموب األوامر يوف  ضوء مجسبق       
 .لبطنلميجرات سبجح  الزح  عم  ا  ال رح وأ اء النموذج ( أل  أثر إيرجبيًج عم  مستوي األ اء الميجري 

تور  فروق  ال  إحصجئي  وىذه النتجئ  تحقق صح  ال رض األول لمبحث والذي نص عم  : "
ف  مستوى اال اء الميجرى ونسب  التغير لسبجح  البطن لصجلح  بين القيجسين القبم  والبع ى

 القيجس البع ى ف  المرموع  الضجبط  .
 

 عرض نتائج الفرض الثانً وتفسيره: 

فروق دالة إحصائية بين ال ياسين ال بمى والبعـدى فـى مسـتوى  جدتو والذى ينص عم : 
البطن لصـال  ال يـاس البعـدى فـى المجموعـة  الزحف عمى االداء الميارى ونسبة التغير لسباحة

  .التجريبية
 (09جدول )

 اختبار ت اللروق بين ال ياسين ال بمي والبعدي لممجموعة التجريبية فى مستوى االداء الميارى
 ونسبة 

 92ن=  البطن الزحف عمى التغير لسباحة

 الميارات
اللرق بين  ال ياس البعدي ال ياس ال بمي

 متوسطين

نسبة التحسن 
% 

 قيمة ت

 ع س ع س

 *3.33 .9.9..22 3.09 1.229 2..2 1.220 2.2 البدء

 *3.22 20.20292 3.32 1.222 01.20 0.00 2.23 وضع الجسم )الطلو(
 *2.22 ..32.323 9.02 1.221 22.. 1.229 0..2 ضربات الرجمين

 *3.22 22.32192 3.22 1.222 01.22 0.1 2.02 حركات الذراعين

 *.2.3 23.20223 9.22 1.223 2.12 0.20 2.29 التوافق

 *99.192 20.02222 02.90 2.10 22.0 0.23 0..92 المجموع

 0..0= 92ودرجة حرية  1.12قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 
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( أن ىنددجك فددروق  الدد  إحصددجئيج بددين القيددجس البعدد ي والقبمدد  لممرموعدد  08وضددح ردد ول  ي
الددبطن حيددث كجنددت أليمدد  ت المحسددوب   الزحدد  عمدد  الترريبيدد  فدد  مسددتوى اال اء الميددجرى لسددبجح 

ممددج يدد ل عمدد  ورددو  فددروق  الدد  إحصددجئيج  1.15اكبدر مددن أليمدد  ت الر وليدد  عندد  مسددتوى معنويدد  
 ي.لصجلح القيجس البع 

تكنولوريددج الواألددع االفتراضدد  متمثمدد   ويررددع البجحددث ال ددرق بددين القيجسددين إلدد  تددأثير اسددتا ام
فدد  أحدد ث مددج توصددمت إليددو تكنولوريددج الواألددع االفتراضدد  فدد  النظددجرات التدد  تنقددل مسددتا مييج مددن 

جى ة واألعدو الواألع ال عم  إل  الواألع االفتراض  الذي يتيح لممتعمم التايل واإلبحجر ب كره وايجلو لم 
كمددج أنددو أ ى إلدد  تنميدد  الروانددب المعرفيدد  ممددج بصددورة أكثددر إيرجبيدد  وت ددويق تح ددزه نحددو الددتعمم  

 . لسبجح  الزح  عم  البطن سجىم ف  تحسن األ اء الميجري
أن استا ام الواألع االفتراض  يعمل عم  تسدييل عمميد  التعمديم  الكثير من العمماءيؤك  كمج 

كي  وذلك من االل تحميل الميجرة وعرضيج بصورة سديم  ورذابد  ممدج يسدجع  والتعمم لمميجرات الحر 
 عم  سرع  استيعجبيج و بجلتجل  أ ائيج بصورة أفضل

كمددددج يعددددزو البجحددددث ذلددددك التقدددد م فدددد  مسددددتوى األ اء الميددددجرى لممرموعدددد  الترريبيدددد  إلدددد  أن 
تعجمدل مدع المبتد ئينمت ر ين  , البرنجم  التعميم  لمواألع االفتراض  أل م أسموبج تربويج ريد ا يسدمح بجل

حيث يتقد م كدل مبتد ئ حسدب سدرعتو الذاتيد  فد  كدل اطدوة تعميميد  اى تعجمدل طبقدج لمعد ل أ ائيدج 
بمعن  أن التمميذ يستطيع أن يتحكم ف  سرع  تتجبع ورو  المج ة العمميد  , ومدن ثدم مراعدجة ال دروق 

ولممرموعدد  الضددجبط  ,ال  رض ليددج لممبتدد ئال ر يدد  بددين التالميددذ , بينمددج الطريقدد  التقمي يدد  التدد  تعدد
تراع  ال روق ال ر ي  بين التالميذ ألنو من الصعب تنويع الت ريس , حيدث ىندجك بعدض المبتد ئين 
يتعممون بطريق  ري ة عن طريق السدمع والدبعض عدن طريدق البصدر وبعضديم يعتمد  عمد  الن دجط 

   أو بينو وبين المعمم الحرك  والبعض اآلار يعتم  عم  الت جعل بينو وبين زمالئ
الترريبي  ميجرات سبجح  الزح  عم  ري البجحث أن تعمم أفرا  المرموع  يسبق  وف  ضوء مج      

البطن بجستا ام تكنولوريج الواألع االفتراض  من االل مرموع  النظجرات الت  تم إع ا ىج الستا اميج 
لميجرات سبجح  الزح  عم  ستوي األ اء الميجري أل  أثر إيرجبيًج عم  م  اال البرنجم  التعميم  المقترح

 .البطن
فروق دالة  توجد وىذه النتجئ  تحقق صح  ال رض الثجن  لمبحث والذي نص عم  : "

الزحف  إحصائية بين ال ياسين ال بمى والبعدى فى مستوى االداء الميارى ونسبة التغير لسباحة
 . " ريبيةالبطن لصال  ال ياس البعدى فى المجموعة التج عمى

 :  عرض نتائج الفرض الثالث وتفسيره
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توجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائية بـــين ال ياســـين البعـــديين لممجمـــوعتين والدددذى يدددنص عمددد : 
ــى مســتوى االداء الميــارى لســباحة الــبطن لصــال  ال يــاس البعــدى  ــة والضــابطة (  ف )التجريبي

 . لممجموعة التجريبية
 (03جدول )

فى مستوى  بعديين لممجموعتين )الضابطةف التجريبية( اختبار ت اللروق بين ال ياسين ال
 االداء الميارى 

 92ن=     البطن  الزحف عمى لسباحة

 الميارات
اللرق بين  المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

 متوسطين

نسبة 
 قيمة ت التحسن %

 ع س ع س

 *3.19 90.02 0.23 1.229 2..2 1.2.9 99.. البدء

 *9.32 02.02 0.22 1.222 01.20 1.2.2 2.02 لو(وضع الجسم )الط

 *9.12 3.119 1.93 1.221 22.. 1.222 22.. ضربات الرجمين

 *9.32 22..0 0.20 1.222 01.22 1.230 2.22 حركات الذراعين

 *.3.9 92.22 0.22 1.223 2.12 1.222 2.92 التوافق

 *03.12 22..0 2.22 2.10 22.0 10..2 32.99 المجموع

 0..0= 92ودرجة حرية  1.12ت الجدولية عند مستوى معنوية  قيمة

( أن ىندددجك فدددروق  الددد  إحصدددجئيج بدددين القيجسدددين البعددد يين لممرمدددوعتين 03يوضدددح رددد ول  
البطن حيث كجنت أليم  ت  الزح  عم   الضجبط , الترريبي (  ف  مستوى اال اء الميجرى لسبجح 

ممدج يد ل عمد  وردو  فدروق  الد   1.15معنويد  المحسوب  اكبر من أليم  ت الر وليد  عند  مسدتوى 
 إحصجئيج لصجلح القيجس البع ي لممرموع  الترريبي .

اإليرجب  لممرموع  الترريبي  ال  إستا اميم لوسيم  تكنولوري   التأثيرويعزو البجحث ذلك  
كنولوريددج ح يثدد  وىدد  البرنددجم  التعميمدد  المقتددرح التعمدديم الددذى تميددز بجالسددتا ام المتنددوع لموسددجئط الت

الح يثددد  فددد  عدددرض المعمومدددجت والمعدددجر  المرتبطددد  بميدددجرات السدددبجح  أليددد  البحدددث , حيدددث تقددد م 
المعمومددجت مقترندد  بجلوسددجئل التوضدديحي  ليددج ممددج يددؤ ى إلدد  التددرابط بددين المعمومددجت المق مدد  فدد  

يد  أ كجل متع  ة من نصوص , أفالم في يو وصدور ثجبتد  ومتحركد  وكدذلك المدؤثرات الصدوتي  ثالث
األبعددج  والتدد  تمكددن المبتدد ئين مددن إسددتيعجب المعمومددجت عددن طريددق ا ددتراك أكثددر مددن حجسدد  مددن 
الحدددواس والدددذى أ ى بددد وره إلددد  اإليرجبيددد  لمطدددالب وتح يدددزىم بصدددورة أكثدددر فجعميددد  عمددد  اكتسدددجب 

 .المعمومجت والمعجر  المرتبط  بجلميجرات المرا  تعمميج
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تعميم بجستا ام تكنولوريج الواألع االفتراضد  طريقد  النتير  إل  أن ال هكمج يعزو البجحث ىذ
مسددتح ث  فدد  التعمدديم ت ددتمل عمدد  توريددجت ر يدد ة عمميدد  وفنيدد  وتكنولوريدد  ح يثدد  حيددث أصددبحت 
التكنولوريجى   لغ  العصر الذى نعيش فيو ممج رعل التعميم يمق  الكثير من بحدجر المعدجر  التد  

وره بجلسددعج ة أثنددجء تعجممدد  مددع تقنيددجت التعمدديم عددن بعدد  يحتجريددج المددتعمم أثنددجء عمميدد  الددتعمم, و ددع
 .بجستا ام وسجئط اإلنترنت الع ي ة  اال الواألع االفتراض 

الواألددع   االفتراضددي  الحقيقدد  أن,  م(9112)"  عمــي عبــد المــنعم  وفدد  ىددذا الصدد   أ ددجر
 م وىمددد وا  اجلدددو فددد  عدددجل عبدددجرة عدددن بدددرام  متنجسدددق  , تقدددوم بإحجطددد  المسدددتا م ىددد  ( ,الدددوىم 

والمددددؤثرات  ,  والموسدددديق  ,   مصددددطنع ( مددددن اددددالل عددددرض الم ددددجى  لمبعدددد  الثجلددددث , والصددددوت
والصددور الثجبتدد  والمتحركدد  , وذلددك مددن اددالل التقنيددجت المتطددورة المتجحدد  التدد  تعطدد   ,  لصددوتي ا

س ف  عجلميج الحقيق  , وذلك بجستا ام ترييزات اجص  بجلحرك  والممد ءال عور بجأل يجالمستا م 
, وتكدددون المحصدددم  لدددذلك أن ي دددعر المسدددتا م بأندددو فددد  عدددجلم حقيقددد  , وي دددجى  المسدددتا م تمددددك 
العدددروض مدددن ادددالل نظدددجرة رأس توضدددع عمددد  رأسدددو , ويدددتحكم المسدددتا م فددد  العدددرض مدددن ادددالل 
تحريك رأسو ف  اترجه معين , وبتغيدر اتردجه حركد  رأسدو سدو  يتغيدر اتردجه الم دي  الدذي يدراه فد  

سددواء كددجن ىددذا الم ددي  لقطددجت فيدد يو أو رسددوم متحركدد  ثالثيدد  األبعددج  , وي ددير  الواألددع الددوىم  ,
ف  التعميم والتعمم , من االل االستك ج   اال األ يجء المرا   الوىم أيضًج إل  أن أنظم  الواألع 

و  اادل رسدم اإلنسدجن ن سدو أ واإللكتروندجت , النواةتعمميج , كأن يسير المتعمم  اال الذرة وي جى  
 (010: 3 . عجلم ثالث  األبعج  ي عر المستا م بجلواألعي  ف  التعمم ف 

 عددددجم ب راسدددد   محمــــد شــــوقي أحمــــدوتت دددق نتددددجئ  ىددددذه ال راسدددد  أيضددددًج مدددع نتددددجئ   راسدددد  
ــع اســتخدام" تددأثير التعددر والتدد  اسددتي فت   (0) ( م9102) ــي االفتراضــى الواق ــم عم  بعــض تعم

 نأوالتي توصـمت نتائجيـا إلـى  " االعدادية المرحمة ذتالمي لدي ال دم كرة في األساسية الميارات
 عينددد  لددد ي والمعرفددد  الميدددجري المسدددتوي تحسدددين الددد  ا ى اإلفتراضددد  الواألدددع تكنولوريدددج اسدددتا ام
 .البحث
الترريبي  ميجرات سبجح  الزح  عم  ري البجحث أن تعمم أفرا  المرموع  يسبق  وف  ضوء مج      

ألع االفتراض  من االل البرنجم  الذي تم إع ا ه ليذا الغرض بجستا ام البطن بجستا ام تكنولوريج الوا
 .لميجرات سبجح  الزح  عم  البطنأل  أثر إيرجبيًج عم  مستوي األ اء الميجري ىذه التكنولوريج 

ـــة  " وىدددذه النتدددجئ  تحقدددق صدددح  ال دددرض الثجلدددث لمبحدددث والدددذي ندددص عمددد  : توجـــد فـــروق دال
لممجموعتين )التجريبية والضابطة(  فى مستوى االداء الميارى إحصائية بين ال ياسين البعديين 

 ".لسباحة البطن لصال  ال ياس البعدى لممجموعة التجريبية
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 :والتىصيات اإلستخالصات
 : اإلستخالصات

عم   لو تأثير إيرجب ت ريبجت المحجكجة االفتراضي  رنجم  التعميم  المقترح بإستا ام بأن ال -0
ضربجت الررمين  –وضع الرسم "الط و"  –الب ء   الزح  عم  البطن ميجرات سبجح تعمم 

 لطالب كمي  التربي  الريجضي  (التوافق -حركجت الذراعين  –
ميجرات سبجح   ف  ت وألت المرموع  الترريبي  عم  المرموع  الضجبط  ف  نسب التحسن -8

حركجت الذراعين  –ضربجت الررمين  –وضع الرسم "الط و"  –الب ء   الزح  عم  البطن
  (التوافق -

سددبجح  الزحدد  عمدد  بطريقدد  إيرجبيدد  فدد  تعمددم ميددجرات  تسددجىم اإلفتراضدد الواألددع تكنولوريددج -3
 لطالب كمي  التربي  الريجضي . البطن

 

 : التىصيات

 فى ضوء ما توصل إليو نتائج البحث يوصى الباحث باآلتى:
 ئ  السددبجح  ميددجرات سددبجح  الزحدد  فدد  تعمدديم مبتدد تدد ريبجت المحجكددجة  االفتراضددي  سددتا اما -4

حققتو تكنولوريج الواألع االفتراضد  مدن تحسدن  لمج عم  البطن وميجرات السبجحجت المتنوع .
 المبتد ئ بدين المتصدل المبج در الت جعدل عم  إيرجب  ثيرأت من لو ولمج,  نتجئ  المبت ئين ف 

 .  التعميمي  والمج ة

 فدد  فعددجالً   وراً  لممبتدد ئ يكددون أن بضددرورة لسددبجح اميددجرات  بتعمدديم القددجئمين ييددتم أن ضددرورة -5
 .عصر التكنولوريج المتالحق  والال مح و ة ف  واجص  التعميمي  العممي 

 تددأثير مددن ليددج لمددج التعميميدد  العمميدد  فدد  اإلفتراضدد  الواألددع تكنولوريددج سددتا اما عمدد  العمددل -6
 .التعمم عم  ايرجب 

 االعتمج  وع م ف  السبجح  التعميمي  العممي  عم  الماتم   األسجليب بعض بإ اجل االىتمجم -7
 المستمر. والتطوير التح يث مع تم يج فقط واح ة طريق  عم 
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 المراجــع -

 تعمددم عمدد  االفتراضدد  الواألددع تكنولوريددج إسددتا ام تددجثير (:9102) محمــد شــوقي أحمــد -1
 المرحمدددد  تالميددددذ لدددد ي القدددد م كددددرة ريجضدددد  فدددد  االسجسددددي  الميددددجرات بعددددض
( , 8  العد  ( ,  35  المرمد ,  العمميد  المرمد ,  من دور بحث, ا ي االع 
   اسيوط رجمع  التربي  كمي 

القددجىرة.  ار الكتددجب  -.0ط -: طددرق تدد ريس تكنولوريددج التعمدديم .  ســعاد أحمــد شــاىين -2
 م .8100الح يث , 

" بحوث و راسجت ف  مرجل تكنولوريدج التعمديم " ,  : م(9112) عمي محمد عبد المنعم -3
 .ر, القجىرة :  ار الب ري لمطبجع  والن  0طد 

ــــون -4 ــــد زيت ــــد الحمي : تكنولوريددددج التعمدددديم فدددد  عصددددر المعمومددددجت  م(9112) كمــــال عب
 .واإلتصجالت , الطبع  الثجني  , القجىرة

مكجنيد  تطبيقدو فد  البيئد  العمرانيد  م(: 9109لؤي مضر الشـريف ) -5 الواألدع االفتراضد  وا 
يددددد  ال راسدددددجت العميدددددج, رجمعددددد  النردددددجح ال مسدددددطيني , رسدددددجل  مجرسدددددتير, كم

 الوطني , فمسطين.
السدبجح  بدين النظريد  والتطبيدق, المركدز العربد  لمن در, :  م(9111) محمد عمـي ال ـط -6

 .الزألجزيق

ـــل العطـــار وعصـــام حممـــى -7 : مق مددد  فددد  األسدددس العمميددد  لمسدددبجح ,  ار م(0221) نبي
 .المعجر , القجىرة

التعمددديم اإللكترونددد  ,الطبعددد  األولددد  ,  ار تكنولوريدددج  :  م(9112) نبيـــل جـــاد عزمـــي -2
 .ال كر العرب  , القجىرة

ـــد ال ضـــاه -2 ـــب ف خال ـــي الخطي ـــدي ف لطل ـــرجس حم : تكنولوريدددج التربيددد  ,  م(9112) ن
 .ال رك  العربي  المتح ة لمتسويق والتوري ات

تأثير برنجم  تعميم  بإستا ام تمريندجت :  م(9102) نيي السيد نادر سميمان محمد -11
ة الم عمدددد  عمدددد  تعمددددم بعددددض الميددددجرات األسجسددددي  فدددد  كددددرة اليدددد  المحجكددددج

رجمع  المنصورة , رسجل  مجرستير ريدر  –لطجلبجت كمي  التربي  الريجضي  
  .من ورة , , كمي  التربي  الريجضي  , رجمع  المنصورة
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الواألع االفتراض  لمعمجرة والعمدران, كميد  الين سد , م(: 9112ىاشم عبود الموسوي ) -11
 مرألب, ليبيج, كجنون الثجن .رجمع  ال

 

08-Chiu,C (8119 : )Discovering Optimal Relcase Conditions for the 

Javelin World Record Holders by Using Computer 
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03-Janusze Lapszo (8118) : Simulator table tennis play : stimulatory, 
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 هستخلص البحث باللغة العربية

.الضباحُي لذي القلق بذاللة العقلُة الوهارات علً الحذرَب إلً الحاجة فعالُة: عٌىاى البحث  

.إبراهُن: اصالم فاَز عبذ الفحاح اسن الباحث  

جذرَب رَاضٍ )صباحة(. التخصص الذقيق:  

: كلُة الحربُة الرَاضُة للبٌُي.اسن الكلية  

.: بٌهااسن الجاهعة  

.هصر اسن الذولة:  

88806699110 رقن التليفىى:  

ef881@fayoum.edu.eg :  البريذ االلكتروًي  

 هذف البحث:

 .الضباحة العبٍ لذي القلق هعذالت علً الحعرف -8

 .العقلُة الوهارات علً الحذرَب طرَق عي القلق هعذالت علً الحغلب كُفُة -2

 الوهارات علً السباحة العبي لذي واالًجاز األداء هستىي في التحسي ًسب علً التعرف -3

 .العقلية
 : الوٌهج الىصفٍ.الوٌهج الوستخذم

بٌادٌ قاروى الرَاضٍ بوحافظة  الضباحة العبٍ فٍ البحث هجحوع َححذد هجتوع وعيٌة البحث:

( 288) قىاهها عٌُة علٍ االصاصُة الذراصة إجراء جن ،صباح( 258) البحث عٌُة الفُىم وبلغث

 هجحوع ًفش هي ،صباح( 58) قىاهها عٌُة علٍ االصحطالعُة الذراصة إجراء جن كوا ،صباح

 .االصاصُة العٌُة وخارج البحث

 :البياًات جوع أدوات

 :البُاًات جوع فٍ الباحث اصحخذم

 "الباحث اعذاد" الضباحة لالعبٍ الحذرَب الٍ الحاجة هقُاس -8

 "الباحث اعذاد" الضباحة لالعبٍ العقلُة الوهارات هقُاس -2

 -:وهوا صىرجُي الٍ وٌَقضن" عالوٌ حضي هحوذ اعذاد" الضباحة لالعبٍ القلق هقُاس -1

 الضباحة ًحى االججاهات قائوة . 

 الواء وًحى الضباحة ًحى الشخصُة الوعحقذات قائوة . 
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 االًجليسيةهستخلص البحث باللغة 

Research Title: The Effectiveness of the Need for Training in Mental 

Skills as a Significance of Anxiety for Swimmers. 

Researcher name: Eslam Fayez Abd El Fattah Ibrahim 

Specialization: Swimming training  

College name: Physical Education for Boys 

University name: Banha 

Country name: Egypt 

Phone number: 88806699110 

Email: ef881@fayoum.edu.eg  

Research objective: 

8- Learn about the rates of anxiety among swimming players. 

2-  How to overcome anxiety rates through training in mental skills. 

1- Knowing the rates of improvement in the level of performance and 

achievement of swimming players on mental skills. 

The method used: the descriptive approach. 

Research community and sample: The research community is 

determined in swimming players in Qarun Sports Club in Fayoum 

Governorate, and the research sample reached (258) swimmers, the 

basic study was conducted on a sample of (288) swimmers, and the 

exploratory study was conducted on a sample of (58) swimmers, from 

the same Research community and outside the basic sample. 

 
 

Data collection tools: 

The researcher used to collect data: 

8-  A measure of the need for training for swimming players "Prepared 

by the researcher" 

2- Mental skills scale for swimming players "Prepared by the 

researcher" 

1-Anxiety Scale for Swimming Players, prepared by Mohammed 

Hassan Allawi, and it is divided into two images, namely: 

 List of trends towards swimming. 

 List of personal beliefs about swimming and towards water. 
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 فعالية الحاجة إلى التدريب عمى الميارات العقمية بداللة القمق لدى السباحين
 ىيثم محمد أحمد حسنين  /أ.م.د               عاطف نمر خميفة  /أ.د                  

 اسالم فايز عبد الفتاح إبراىيممحمد عبد الكريم نبيان              /أ.م.د               
 البحث:مشكمة المقدمة و 

إن تطووووو ر بة رياوووووو رلهاووووولو   وووووو روه إروووووت ارر وووووت ج اررط ووووو ب رر ووووو ن اتظوووووه ر  ه وووووو ار وووووو د 
زاروووووووو  ووووووول ار ووووووو الهت رووووووون ب ووووووول ر ووووووو    ارقاوووووووها ة وووووووت  ه وووووووو اررةوووووووه ل ارتوووووووم ت ا ووووووو  ار ياوووووووو  ا 

اردرا وووووهت  وووووم ر وووووهل ة ووووم ارووووو بس ةمقوووووو ا رتاوووووهط ار  لقوووووو اووووولن ر وووووت ج  قووووود ب اتوووووت  ر ووووت ا ه 
 (.1:  59) ارقدرات اريق لو  تب ق اررلهام

( بن ارروهرات اريق لو د رًا  هرًه  م تحقلق اإل  هزات 1996) محمد العربي شمعون لرج 
غبهل  ذا ارد ر  ةدم ا  ترهم ا  لار اهألداا إرت در و ايلدة   ل ب ارتأ لد ة ت  اررلهالو   ا 

 Idealب رلو ارروهرات اريق لو  د ر ه اربيهل  م ار و ل إرت حهرو األداا ارر هرلو 
Performance State ارروهرات اريق لو ل ب بن ل لر   اه إرت   ب ر  ت رلو    بن ت رلو

ة هور ار لهقو اراد لو  حلث بن ارت هرل الن ارروهرات اريق لو  اراد لو    ارطرلق إرت تط لر 
 (.166:  2) ارروهرات ارحر لو  ا رتقها ار ت ة األداا

تقه وه ةن  بن ارروهرات ار ب لو ةاهرة ةن قدرة لر ن( 2002محمد حسن عالوي ) لرج  تي روه  ا 
تقهن ارروهرات  طرلق ارتي م  اررران  ارتدرلب   هرمةب اررلهام رن ل تطل  ا ت هب  تي م  ا 
ارحر لو إ  إذا تي روه  تدرب ة لوه ردر و اإلتقهن   ل طاق ذرك بلاه ة ت ارروهرات ار ب لو   ن 

 ل تطل  ارمةب إتقه وه إ  إذا تي روه  تدرب ة لوه.
رإلةهرة إرت  Psychological Skills Trainingوط ح تدرلب ارروهرات ار ب لو  ل تخدم ر

ارير لو ارتم لتم  م غا  وه تي لم  تدرلب ارروهرات ار ب لو  م إطهر ةر لو ارتدرلب اريق م 
Mental Training )ارذة لقود ا  ارتطالق ارر و م ارر ظم رأل هرلب ار ب لو )اريق لو   
 (.192 193:  3)داا ردة ارمةب اررلهام رمرتقها ار ت ة األ

بن توووودرلب ارروووووهرات ار ب وووولو  Johan Fallby (2002:)  جوىااااان فااااالبي لاوووول  
اووووو رة ر تظرووووو  ووووهن روووو  تووووأ لرا إل ووووهام ة ووووت  تووووهي  ارمةاوووولن األ ررالوووولن اررةووووهر لن  ووووم د رة 

 م  حلووووووث ر  ووووووتوم روووووون ارقوووووودرة ة ووووووت ر ا وووووووو اررةووووووه ل احهرووووووو رزا لووووووو ب اوووووول2222 وووووولد م 
 (.56:  4)  قو اهر بس قال  ب  ها ارر ه  هت  ا  األ دا   ار

بن ارروهرات األ ه لو رار هر  تدرلب ارروهرات ار ب لو تتر ل  (:2000أسامة كامل راتب ) لرج 
 م روهرات ارتو ر اريق م  ت ظلم ارطهقو ار ب لو  روهرات ار قو اهر بس  ا ها األ دا    لت ق  
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   د ةمقو   لقو الن ت ك ارروهرات  بن ارتح ن  م إحدا ه لتاي  تح ن  م ارروهرات ار ب لو 
 .(81وبحو  5) األخرج
إرت بن ت رلو ارروهرات ار ب لو  ارتم تتر ل  م  (6441العربي شمعون ) محمد لةلر 

ا  ترخها  تر لز ا  تاهه  ارتو ر اريق م  ا  تر هع اريق م ل ب بن ت لر   اًه إرت   ب ر  
ت رلو ة هور ار لهقو اراد لو رن خمل ارارار  ارط ل و ارردج  ل ب ارتر لز ة لوه  ره    ارحهل 

 .(362وبحو  2) لهالو اررخت بو م ارروهرات األ ه لو رأل ةطو ارر 
 

ب    م ارر هل اررلهام ليتار ارق ق بحد ا  بيه ت اروهرو  (6441أسامة كامل راتب ) قد بةهر 
 ارتم ترتاط ارتاهطًه   لقًه اأداا اربرد  تؤ ر ة ت بدااه   قد ل  ن  ذا ارتأ لر إل هالًه  لد ي  راذل 

لد رن ار ود ب    الًه تي ق األداا  ت تر ر ت ج قدرات  ب  روهرات    ذرك ةمقت  ر  اآلخرلن اررز 
 .(157وبحو  6)

 ليتار ارق ق ار هاو إ ذار ب  إةهرة رتيايو  ل ق ج اربرد ار  رلو  ار ب لو ررحه رو ارد هع ةن 
  األرر ارذة Homeostasisارذات  ارحبهظ ة لوه   قد لؤدج ارق ق ارزايد إرت  قدان ارت ازن ار ب م 

هت  اه تخدام اريدلد ل لر اربرد ررحه رو إةهدة ارتح م  م  ذا ارت ازن ار ب م    ذرك ا تيهدة رقه ر
 .(379وبحو  7) رن األ هرلب ار    لو اررخت بو

 ارق ق اد رو ار اهحلن ردج اريق لو ارروهرات ة ت ارتدرلب تأ لر ردج  م وتتمثل مشكمة البحث
 رن اررا ر ا   حهب ظو ر ار اهحو رلهاو ر هل  م  خهوو األخلرة اآل  و  م   د ا   حلث

 اررلهاو  ذه  م ارمةب ة ت ار اقيو اراغ ط   رة  تل و خهوو ار اهحو  رن ةهرو اررلهاو
 ر ه رو   لبلو  تط لر ه اريق لو ارروهرات ة ت اهرتدرلب ا  ترهم األ رلو رن ا   اراهحث  ربج
  م اررط  ب اررقرم ارر ت ج  تحقلق بدااه تط لر  م ارمةب  ل ت اوه ارتم ارروهرات  ذه
 ةور  م  ا ره  قط ارمةالن ة ت  تطالق   ا حرهل ارتدرلام اهرار هر  ا  ترهم  ل ل  ن

  ان اررلهام ار بس اي م اررلهاو ة  م ار هل  ارروترلن اري رها  ا ترهم ةهرو اررلهام ارتط ر
 ر ل رلهاو  م خهوو اررط  ب اررقرم  ارر ت ج اررلهالو اإل  هزات تحقلق  م األ ار ارد ر ر 

 تقدم  م  ر ر س  يهل ب ر رن روه رره اررة  و  ذه ردرا و اراهحث ت    رذا  ار اهحو رلهاو
 .األخلرة اآل  و  م اريرالو رور  رو رلو  م ار اهحلن

 ىدف البحث اً:ثاني
 ييدف البحث إلى التعرف عمى:

 ارتير  ة ت ريد ت ارق ق ردج  ةام ار اهحو. -1
 ارتغ ب ة ت ريد ت ارق ق ةن طرلق ارتدرلب ة ت ارروهرات اريق لو.  لبلو -2
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ارتير  ة ت   ب ارتح ن  م ر ت ج األداا  ا   هز ردج  ةام ار اهحو ة ت ارروهرات  -3
 اريق لو. 
 البحث: تساؤالت

 ره م حه ت ارق ق ارتم لتيرض روه  ةام ار اهحو؟ -1
ارق وووووق رووووون خووووومل ارتووووودرلب ة وووووت اررووووووهرات روووووه م اآلرلوووووهت ارتوووووم لر ووووون اتاهةووووووه ر تغ وووووب ة وووووت  -2

 اريق لو.
روووووه م   وووووب ارتح ووووون  وووووم ر وووووت ج األداا  ا   وووووهز رووووودج  ةاوووووم ار ووووواهحو ايووووود ارتووووودرلب ة وووووت  -3

 ارروهرات اريق لو.
 المصطمحات المستخدمة في البحث: 

: ةر لوووو ت وووون  ت قووو  رروووه يعرفاااو محماااد صااابحي حساااانين ب ناااو  Forecastingالتنباااؤ   -6
 (112 : 11) لحدث  م ارر تقال" 

 :The definition of psychological skillsالمياااارات العقمياااة )النفساااية(-2
 وووم قووودرة ةق لووو  لر ووون تي رووووه  اتقه ووووه ةوووون طرلوووق اروووتي م  ارروووران  ارتووودرلب  تتاووورن  وووًم روووون 

 : 8)  وووووووووهز   ار قوووووووووو اوووووووووهر بسروووووووووهرات ا  وووووووووترخها  ارتوووووووووو ر اريق وووووووووم   ا  تاووووووووهه  دا يلوووووووووو ا  
193). 

: بن ارق ووووق اووووبو ةهروووو خاووورة ا بيهرلووووو عباااد السااااالم عباااد ال فاااار لوووذ ر  :Anxietyالقماااق -2
غلوووووور  ووووووهرة ليووووووه م ر وووووووه اربوووووورد ة وووووودره لةووووووير اخوووووو   ب  تودلوووووود روووووون ةووووووما د ن بن ل ووووووتطل  

 .(21 : 9) تحدلده تحدلدًا  ااحهً 
:: إجراءات البحثاً خامس  

 منيج البحاث:
ا ووتخدم اراهحووث ارروو و  ار وووبم اخط اتوو   ا  راااتوو  اه ووتخدام األ وو  ب ارر ووحم   ظوورًا ررميرتوو  

 رطاليو ةل و اراحث.
 مجتمع وعينة البحث:

 مجتمع البحث:
 لتحدد ر تر  اراحث ارحهرم  م  ةام ار اهحو.

 عينة البحث:
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  تم إ راا اردرا و  اهح (252قهم اراهحث اهختلهر ةل و اراحث اهرطرلقو اريردلو  ق اروه )
   ره تم إ راا اردرا و ا  تطمةلو ة م ةل و ق اروه  اهح( 222ا  ه لو ة م ةل و ق اروه )

 ر  اراحث  خهرج اريل و ا  ه لو.رن  بس ر ت   اهح( 52)
 ( 6جدول )

 عينة البحثتوصيف 

 أسباب اختيار العينة: 
 راعي الباحث في اختيار العينة ما يمي: 

  ةام ار اهحو.بن ت  ن رر  و رر تر  اراحث رن  
   ةام ار اهحوبن ت  ن اريل و رر  و ر رل . 

 أدوات جمع البيانات:
 -استخدم الباحث في جمع البيانات: 

 " اعداد الباحث"رقلهس ارحه و ارم ارتدرلب رمةام ار اهحو 
  اعداد الباحث"رقلهس ارروهرات اريق لو رمةام ار اهحو" 
  ل ق م ارم و رتلن   ره: "اعداد محمد حسن عالوي"رقلهس ارق ق رمةام ار اهحو - 
o قائمة االتجاىات نحو السباحة . 
o قائمة المعتقدات الشخصية نحو السباحة ونحو الماء . 

 خطوات بناء مقياس الحاجة الي التدريب لالعبي السباحة "اعداد الباحث":
ررا يوووو األطووور ار ظرلوووو  اردرا وووهت ار وووهاقو ارررتاطوووو اهرحه وووو اروووم ارتووودرلب  ررا يوووو قووو ايم  -1

 ارحه و ارم ارتدرلب.  رقهللس
قهم اراهحث اقتراح عبارات المقياس في ضوء الفيم والتحميل النظري الخاص لكل محور:  -

اولهغو ةاهرات اررقلهس  م ا ا اربوم  ارتح لل ار ظرة ارخهص    قد ا تيهن اراهحث اايض 
رقهللس ارحه و ارم ارتدرلب  ر اح ث ار هاقو حلث تم ارحو ل ة ت ايض ارياهرات ر وه  تم 

ن 
رو

 قا
دي

نا
ضي

ريا
ال
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اره لت ه ب ر   ةام ار اهحو    تم إةداد اررقلهس  م ا ا ارخط ات ار هاقو  تيدلل ولهغتوه 
 (2مرفق )( ةاهرة. 22حلث تم إةداد  ولهغو ارياهرات    ت   ت ارو رة األ رلو ر رقلهس رن )

 وقد راعى الباحث في صياغة العبارات ما يمى:
 .بن ت  ن ارياهرات  ااحو  ربو رو -
  ت هاووو.ب  ت حم ارياهرة ا  ع ا  -
 ارحه و ارم ارتدرلب.ارياهرة تؤلد ر ا ع  ت  نبن  -
 .ب  تةترل ارياهرة ة ت ب  ر رن ري ت -

قهم اراهحث ايرض عرض العبارات عمى السادة الخبراء لمتحقق من الصدق المنطقي لمعبارات: 
 ة ت:اررقلهس  م و رت  األ رلو ة ت  بس ةل و ارخاراا ارتم  اق ذ ر ه   ذرك اود  ارتير  

 ردج  مرو ولهغو ارياهرات اررقترحووو. -
 حذ  ب  تيدلل ب  إاه و ةاهرات بخوورج. -

إعداد شروط وتعميمات تطبيق المقياس، وتحديد فئات االستجابة عمى العبارات،ثم توزيع  -
قهم اراهحث ا ا  اررقلهس  م العبارات عشوائيًا داخل المقياس، مع استبعاد العناوين الدالة : 

. مرفق ( ةاهرة حلث قهم اراهحث ا تايهد اري ه لن اردارو22 وهيلو  ارتم ت   ت رن )و رت  ار
(4) 

 خطوات بناء مقياس الميارات العقمية لالعبي السباحة "اعداد الباحث":
 ررا يووو األطوور ار ظرلووو  اردرا ووهت ار ووهاقو ارررتاطووو اهرروووهرات اريق لووو  ررا يووو قوو ايم  رقووهللس -

 ارروهرات اريق لو .
تووم تحدلووود اررحوووه ر اررقترحوووو ررقلوووهس اررووووهرات اريق لوووو رووون خووومل ارر وووح اررر يوووم    قووود ا ووو   -

 ةدد ه خر و رحه ر   ت:
 . ارقدرة ة م ا  ترخها 
 . ت ظلم ارطهقو ار ب لو 
 . ادارة اراغ ط ار ب لو 
 . روهرات ا  تاهه 
 .  روهرات ار قو اهر بس  ا ها األ دا 

 

 : نتائج الدراسة
تم ح هب األ رلو ار  الو  ار زن ارتقدلرج ردر و ةل و اراحث ة ت ةاهرات ا تالهن )ارروهرات 

 .اريق لو( 
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 ةاهرات ة ت اراحث ةل و ا ت هاهت الن احوهيلهً  دارو  ر ق    د ارتهرم  د ل رن لتاح
 قلرو  ه ت حلث ارياهرات  رل   ت( اريق لو ارروهرات)   تالهن( ا  ترخها ة ت ارقدرة) اررح ر

 ا  رلو بن اتاح  ره  2.25 ري  لو ر ت ج ة د ار د رلو قلرتوه رن بة ت اررح  او 2 ه
  % 88.17) الن ترا حت قد اررح ر ةاهرات ة ت اراحث ةل و ب راد   ت هاهت ار  الو
92.52)%. 

 ارتهرلو: رودت  تهي  ذرك  ت ار دا ل 
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 (2جدول )
 والنسبة المئوية إلجابات عينة البحث عمى المحور االول )القدرة عمى االسترخاء(األىمية النسبية والتكرارات 

 200ن= 

 1.446= 0.01عند مستوى معنوية  2كا
(    د  ر ق دارو احوهيلًه الن ا ت هاهت ةل و اراحث ة ت ةاهرات اررح ر 2لتاح رن  د ل )

 2 رل  ارياهرات حلث  ه ت قلرو  ه (  تارروهرات اريق لو(   تالهن )القدرة عمى االسترخاء)

 العبااااااااااااااارة م
الوزن  ال الى حد ما نعم

 التقديرى
االىمية 
 2كا النسبية

 % ك % ك % ك
 182.31 88.17 529 13.52 27 8.52 17 78.22 156 برلل ارت ارتغللر  م حلهتم 1
 175.57 88.83 533 11.22 22 11.52 23 77.52 155 اةير ا  اهت رن ارق ق 2

ردة  قت رم ترخها  ارراحو قال  3
 153.43 88.17 529 12.22 22 15.52 31 74.52 149 ار  م

خهرم رن اريوالو ا  ار ر زة  4
 179.59 89.17 535 12.52 21 11.52 23 78.22 156 ارةدلدة

 213.16 91.22 546 9.22 18 9.22 18 82.22 164 ت تها م   اهت رن اروداع 5

بق م اوز ر  م ا  طرقيو  6
 231.24 92.22 552 8.22 16 8.22 16 84.22 168 اوهايم ا  قام اظه رة

اهرت تر ة دره ا  س ة ت اةير  7
 242.28 92.33 554 8.22 16 7.22 14 85.22 172 رقيد ربترة ط ل و

ل تها م ارت تر    لر   م  8
 213.19 92.83 545 9.52 19 8.52 17 82.22 164 ارتخ ص ر  

ا تلقظ ر تيش ايد ان بخذ غب ة  9
 175.63 88.52 531 12.22 24 12.52 21 77.52 155 ا  ها ار  م

لر   م ارتر لز  م ر ا ع  12
 226.51 91.67 552 8.52 17 8.22 16 83.52 167  احد  قط

11 
اةغل اهرم اأةلها بخرج ا  ها 
ررهر و  ةهط ا    الو رحااو 

 رم
159 79.52 22 12.22 21 12.52 538 89.67 191.83 

 217.57 91.33 548 8.52 17 9.22 18 82.52 165 ا تلقظ ر تيش  م ارواهح 12
 242.25 92.52 555 7.52 15 7.52 15 85.22 172 ل ول ة ت ار  م رلما  13

ا تطل  ان ا  ت  ر رم  ة دا  14
 176.47 89.67 538 8.52 17 14.22 28 77.52 155 اذ ب ر   م رلمً 

لر   م ارقلهم احر هت ا لطو  15
 217.57 91.17 547 9.22 18 8.52 17 82.52 165 إلزارو ارت تر حتت ا تطل  ار  م 
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   ره اتاح بن ا  رلو ار  الو 2.25اررح  او بة ت رن قلرتوه ار د رلو ة د ر ت ج ري  لو 
 %( .92.52%   88.17  ت هاهت ب راد ةل و اراحث ة ت ةاهرات اررح ر قد ترا حت الن )

 (2جدول )
 األىمية النسبية والتكرارات والنسبة المئوية إلجابات عينة البحث عمى المحور الثانى )تنظيم الطاقة النفسية(

 200ن= 

 العبااااااااااااااارة م
الوزن  ال الى حد ما نعم

 التقديرى
االىمية 
 2كا النسبية

 % ك % ك % ك

ب تط  ارتح م  م ا بيه تم ا  ها  1
 217.63 91.22 546 9.52 19 8.22 16 82.52 165 ارر ه  و 

 228.99 92.33 542 12.52 21 8.22 16 81.52 163 ب قد ار لطرة ة ت  د يم قال ارر ه  و  2
 222.13 91.17 547 9.52 19 7.52 15 83.22 166 بت ر ز اة ل  الر ة د ةي رة اهرتيب 3

4 
ب  ور  وم بدايوم اررووهرة ب  وها ارتودرلب 
ب  ارر ه  و  اةرول ة وت تط لره اة ل 

 ر ترر
163 81.52 22 12.22 17 8.52 546 91.22 228.87 

 226.57 91.52 549 9.22 18 7.52 15 83.52 167 ب ظم  ودة ألداا  وهلو  لدة ر  اهق 5

اررحه ظو ة ت  د يم  م بحه ل  6
 217.57 91.17 547 9.22 18 8.52 17 82.52 165 ارر ه  هت اروياو

اةير اه رتاهك ة د ر ا وو ارخو م  7
 191.83 89.83 539 12.22 22 12.52 21 79.52 159 األق لها

ا تطل  ت زل   ودة ة ت ر رلهت  8
 213.19 92.83 545 9.52 19 8.52 17 82.22 164 ار اهق

بتذ ر  ه و ت  لوهت ارردرب ب  ها  9
 191.83 89.67 538 12.52 21 12.22 22 79.52 159 ارر ه  و

وراخ ار رو ر ل لر م  لر ي م رن  12
 231.31 91.52 549 9.52 19 6.52 13 84.22 168 ارتر لز ة ت بدايم

ب  ر دايره اار رة األداا ار لد حتت  11
 222.24 91.33 548 9.22 18 8.22 16 83.22 166 ا قاها  قت ار اهق

 م ار اهقهت اررورو   ب ق اقدارتم  12
 217.63 91.52 549 8.22 16 9.52 19 82.52 165 ة ت األداا ار لد

لور م  دا األداا اأقوت طهقتم إذا  13
 217.57 91.17 547 9.22 18 8.52 17 82.52 165  هن خورم ق لهً 

 بهحم  ا توهدة  تة ل  ارردرب لزلد 14
 153.13 86.52 519 15.22 32 12.52 21 74.52 149 رتحقلق ارر ت ج األر ل

ب تط  اذل  ل طهقتم حتت إذا  هن  15
 228.81 92.67 544 9.52 19 9.22 18 81.52 163 ار اهق روم
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بحه ل ارتب ق ة ت خورم ة ت اررغم  16
 213.28 91.33 548 8.22 16 12.22 22 82.22 164 رن ر ت اه ار لد

 213.19 91.17 547 8.52 17 9.52 19 82.22 164  اد  ان اتأرق  م ارتدرلب  ارر ه  هت 17

ا قد ار لطرة ة ت  د يم قال ارر ه  و  18
 179.68 89.33 536 12.22 22 12.22 24 78.22 156 ة دره اريب ر  خوو م بق لها

بتيوب اة ل  الر ة د ةي رة  19
 183.61 89.33 536 12.52 21 11.22 22 78.52 157 اهرتيب

 1.446= 0.01عند مستوى معنوية  2كا
(    د  ر ق دارو احوهيلًه الن ا ت هاهت ةل و اراحث ة ت ةاهرات اررح ر 3لتاح رن  د ل )

 2 رل  ارياهرات حلث  ه ت قلرو  ه (  تارروهرات اريق لو(   تالهن )تنظيم الطاقة النفسية)
   ره اتاح بن ا  رلو ار  الو 2.25اررح  او بة ت رن قلرتوه ار د رلو ة د ر ت ج ري  لو 

 %( .91.52%  86.52  ت هاهت ب راد ةل و اراحث ة ت ةاهرات اررح ر قد ترا حت الن )
 (4جدول )

 عينة البحث عمى المحور الثالث )ادارة الض وط النفسية(األىمية النسبية والتكرارات والنسبة المئوية إلجابات 
 200ن= 

 العبااااااااااااااارة م
الوزن  ال الى حد ما نعم

 التقديرى
االىمية 
 2كا النسبية

 % ك % ك % ك

ب تقد ر ت اة ارحقلقم ب  ها  1
 222.23 92.17 541 12.22 22 9.52 19 82.52 161 األ قهت ارحر و  م ار اهق 

ب دئ  ب م ة د ةي رة اهراغط  2
 213.16 91.22 546 9.22 18 9.22 18 82.22 164 ب  ها ار اهق 

بؤدة ب ال ره برت ك ة د زلهدة  3
 191.83 89.67 538 12.52 21 12.22 22 79.52 159 اراغط ب  ها ار اهق 

بةير اه رتاهك ة د ر ا وو  4
 151.27 88.52 531 8.52 17 17.52 35 74.22 148  رو ر  الر ب  ها ار اهق 

بؤدة ب ال ره ة دة ة د ةي رة  5
 95.47 78.83 473 27.52 55 8.52 17 64.22 128 اهررزلد رن اراغط ب  ها ار اهق 

بواح ةوام  دا ة د ةدم بدايم  6
 222.24 91.33 548 9.22 18 8.22 16 83.22 166 ب ال ره ة دة خمل ار اهق 

بةير بن حهرتم ار ب لو تتغلر إرت  7
 228.87 92.52 543 12.22 22 8.52 17 81.52 163 األ  ب ا و رو ب  ها ار اهق

بةير اهرقدرة ة ت تحرل اراغط  8
 191.83 89.83 539 12.22 22 12.52 21 79.52 159 خهوو قال ادالو ار اهق اق لل 

 192.21 92.17 541 9.22 18 11.52 23 79.52 159بت تر ة د  رؤلو ب رتم   لرا م  9
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 العبااااااااااااااارة م
الوزن  ال الى حد ما نعم

 التقديرى
االىمية 
 2كا النسبية

 % ك % ك % ك
 ألدايم ب  ها ار اهق

ب ا   وي اهت ا  تقهل رن ا د  12
 226.57 92.22 552 7.52 15 9.22 18 83.52 167 ار اهقإرت ا د آخر رن ب ل 

بةير اهرتةتت ة د إةطها ارردرب  11
 217.75 92.83 545 12.22 22 7.52 15 82.52 165 تي لرهت  رم ب  ها ار اهق

بت تر ا رةو ة د اإلح هس اظ م  12
 165.31 86.83 521 15.52 31 8.52 17 76.22 152 تح لرم

األ قهت األ رت  بةير اهرر او  م 13
 191.89 92.22 542 9.52 19 11.22 22 79.52 159  م ار اهق

ب تطل  ار اهت  م ر رج بر ر  14
 217.75 91.67 552 7.52 15 12.22 22 82.52 165 حلهتم

بتقال ربة ردرام ة دره لخار م  15
 187.81 89.17 535 11.52 23 9.52 19 79.22 158 اأ  م رن بةهرك  م ار اهق ارقهدرو 

بتقال األرر ة د إوهاتم ب  ها  16
 183.67 89.22 534 11.52 23 12.22 22 78.52 157 ار اهق

ب بيل اةدة ة دره بت ق   خ هرتم  17
 176.47 89.67 538 8.52 17 14.22 28 77.52 155  م ار اهق

ات تر ة دره برج ردرام ل بيل  18
 179.59 89.17 535 12.52 21 11.52 23 78.22 156   لرا ب  ها ارتدرلب  ارر ه  و

بةير اهرخ   رن ر ا وو  19
 124.69 84.67 528 16.52 33 13.22 26 72.52 141 اررة مت حتت قال بن تحدث

 1.446= 0.01عند مستوى معنوية  2كا
(    د  ر ق دارو احوهيلًه الن ا ت هاهت ةل و اراحث ة ت ةاهرات اررح ر 4لتاح رن  د ل )

 2 م  رل  ارياهرات حلث  ه ت قلرو  ه( ارروهرات اريق لو(   تالهن )الض وط النفسيةادارة )
   ره اتاح بن ا  رلو ار  الو 2.25اررح  او بة ت رن قلرتوه ار د رلو ة د ر ت ج ري  لو 

 %(.92.22%  78.83  ت هاهت ب راد ةل و اراحث ة ت ةاهرات اررح ر قد ترا حت الن )
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 (1جدول )
 النسبية والتكرارات والنسبة المئوية إلجابات عينة البحث عمى المحور الرابع )ميارات االنتباه( األىمية

 200ن= 

 العبااااااااااااااارة م
الوزن  ال الى حد ما نعم

 التقديرى
االىمية 
 النسبية

 2كا
 % ك % ك % ك

1 
ب ووود ووووي او  وووم ا  وووتررار 
 وووووم ا  تاوووووهه اروووووت ارروروووووهت 

  ار ا اهت
162 81.22 21 12.52 17 8.52 545 92.83 224.61 

 196.23 92.17 541 9.52 19 12.52 21 82.22 162 ا تر  رره لط ب ر م 2

ا ووووووود ووووووووي او  وووووووم اتاوووووووهع  3
 179.56 89.22 534 11.22 22 11.22 22 78.22 156 ارتي لرهت  ا  ارر

ا ووووووووتطل  ت ظوووووووولم  ا اووووووووهتم  4
 138.13 86.22 516 14.52 29 13.22 26 72.52 145  ا ةطتم 

5 

ات  وووب اررووووهرات  األ ةوووطو 
ارتوووم تحتوووهج رر وووو د ذ  وووم 
رت اووووووووول ر وووووووول ار ا اووووووووهت 

 ارردر لو  ارر زرلو 

159 79.52 22 12.22 21 12.52 538 89.67 191.83 

األةلها ارار رلو ألداا  ا قد 6
 179.59 88.83 533 11.52 23 12.52 21 78.22 156 ار ا اهت  اررورهت

 171.61 88.52 531 11.52 23 11.52 23 77.22 154 رن ار ول تةتلت ا تاه م 7
 145.81 86.22 516 15.52 31 11.22 22 73.52 147 ةهدة ب  ت  8

اةووووير ار وووول  ووووم   لوووور روووون  9
 196.23 92.17 541 9.52 19 12.52 21 82.22 162 األحلهن

12 
ا ووووووتطل  اراقووووووها   لوووووورب  ووووووم 
ر ووووووهن ريوووووولن  ووووووم حوووووو ض 

 ار اهحو ا  ها ارتدرلب
159 79.52 22 11.22 19 9.52 542 92.22 191.89 

11 
ا ةوووووووووووغل دايروووووووووووًه  وووووووووووم بداا 
اررووووووووووووووهرات ارووووووووووووووياو د ن 

 اةتاهر ار تهي 
165 82.52 21 12.52 14 7.22 551 91.83 217.93 

ا ووووووود ووووووووي او  وووووووم تأدلوووووووو  12
 235.63 92.33 554 7.52 15 8.22 16 84.52 169 ارروهرات اة ل  هدئ

 242.37 92.83 557 6.52 13 8.52 17 85.22 172 ا د  ب م   لر ارحر و 13
 178.27 87.17 523 16.22 32 6.52 13 77.52 155 بت  م   لراً  14

ا وووووووووو اتم  وووووووووورليو  غهراووووووووووه  15
 188.44 88.67 532 13.22 26 8.22 16 79.22 158 األ ي وخهر و ةن ر ا ع 
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 (    14  (   (  االولم(   ) الجسء  6262(  لعام ) ديسوبر( شهر )    66رقن الوجلذ )         
 

 العبااااااااااااااارة م
الوزن  ال الى حد ما نعم

 التقديرى
االىمية 
 النسبية

 2كا
 % ك % ك % ك

16 
ا ووووود ووووووي او  وووووم ا تظوووووهر 
د رة  ووم بداا ارروووهرة ا  وووها 

 ارتدرلب
155 77.52 14 7.22 31 15.52 524 87.33 177.73 

اقووووهط   اتطبوووول غهراووووًه ة ووووت  17
 159.88 85.67 514 18.22 36 7.22 14 75.22 152 اآلخرلن

 1.446= 0.01عند مستوى معنوية  2كا
(    د  ر ق دارو احوهيلًه الن ا ت هاهت ةل و اراحث ة ت ةاهرات اررح ر 5لتاح رن  د ل )

اررح  او 2 رل  ارياهرات حلث  ه ت قلرو  ه (  تارروهرات اريق لو(   تالهن )ميارات االنتباه)
   ره اتاح بن ا  رلو ار  الو   ت هاهت 2.25بة ت رن قلرتوه ار د رلو ة د ر ت ج ري  لو 

 %(.92.83%   85.67ب راد ةل و اراحث ة ت ةاهرات اررح ر قد ترا حت الن )
 (1جدول )

 األىمية النسبية والتكرارات والنسبة المئوية إلجابات عينة البحث عمى المحور الخامس 
 )ميارات الثقة بالنفس وبناء االىداف(

 200ن= 

 العبااااااااااااااارة م
الوزن  ال الى حد ما نعم

 التقديرى
االىمية 
 2كا النسبية

 % ك % ك % ك

1 
ب اوووووووووول ارت ووووووووووه س اوووووووووود 
ر وووه س قووو ة ادر وووو ب اووور 

 رن آخر ايل 
148 74.22 32 15.22 22 11.22 526 87.67 149.32 

2 
بةه م رن ارحدلث ار و ام 
رووووووو   ب وووووووم قاووووووول  ب  وووووووها 

 ار اهق
163 81.52 18 9.22 19 9.52 544 92.67 228.81 

برلوووول إروووووت رقهر وووووو  ب وووووم  3
 157.33 86.52 519 15.52 31 9.52 19 75.22 152 ازرميم  م اربرلق ار احد 

4 

ب وووووووتطل  اريووووووو دة  وووووووورليه 
رحهرتم ارطاليلوو ةقوب بة 
إخبوووووووووهق ب  خطوووووووووأ ب  وووووووووها 

 ار اهق

169 84.52 13 6.52 18 9.22 551 91.83 235.81 

ب ةوووووووغل اروووووووه لب ووووووور  لووووووو   5
 228.87 91.22 546 8.52 17 12.22 22 81.52 163روودرام ة وود  اوو ط ر ووت ج 
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 (    15  (   (  االولم(   ) الجسء  6262(  لعام ) ديسوبر( شهر )    66رقن الوجلذ )         
 

 العبااااااااااااااارة م
الوزن  ال الى حد ما نعم

 التقديرى
االىمية 
 النسبية

 2كا
 % ك % ك % ك

 ب  ها ار اهقبدايم 

6 
بةووير اووأ  م رتقاوول ار اقووو  
ة ووود حووود ث اإلخبوووهق  وووم 

 ار اهق
167 83.52 13 6.52 22 12.22 547 91.17 226.87 

ب تقووود ب ووودا  بتر وووك اووووه  7
 176.47 89.67 538 8.52 17 14.22 28 77.52 155 ب  بدا   ة وه .

ب ووووووتطل  تحقلووووووق ب وووووودا م  8
 222.83 89.52 537 12.22 24 7.52 15 82.52 161 روره  ه ت اريقاهت . 

9 
بتحرووس ر رةوووهر و  وووم بة 
 ةهط لخدم ارر ترو  اروذة 

 بةلش  ل  
156 78.22 19 9.52 25 12.52 531 88.52 179.83 

12 
باوووووووهدر اوووووووهر ق   ا ه وووووووب 
زرميووووم  ووووم اربرلووووق ة وووود 

 ر ا وتوم ألة رة  و 
161 82.52 15 7.52 24 12.22 537 89.52 222.83 

11 
ا ترووووهرم ا ب ووووم   لتوووورك 
رووم  روووو ر تب لوور  ووم بة 

 ةما آخر
125 62.52 28 14.22 47 23.52 478 79.67 79.27 

12 
باووووووووهدر ايروووووووول بة ةووووووووما 
بةتقوود ب وو  لخوودم ب وورتم ب  

 ر تريم
127 63.52 36 18.22 37 18.52 492 81.67 81.91 

ل وورة روون ب ووتم   لوورا ارووه  13
 62.44 81.67 492 13.22 26 29.22 58 58.22 116 ح رم رن قاهله  بحداث

14 
بةوووووووير اهرر وووووووي رلو ت وووووووهه 
زرميووم  ووم اربرلووق  باووهدر  

 ار هةدتوم
97 48.52 62 32.22 43 21.52 454 75.67 22.87 

بغلووووور قلروووووم  راوووووهديم إذا  15
 23.53 71.52 429 33.22 66 19.52 39 47.52 95 دةت ارظر   رذرك

16 
بقوووودر ة ووووت  ت بلووووذ  رلوووو  
تي لرووووووهت ارروووووودرب رورووووووه 

  ه ت در و وي اتوه
122 62.22 42 21.22 38 19.22 482 82.33 64.12 

بةاووور ةووون ربلوووم اووووراحو  17
 85.96 84.22 524 11.22 22 26.22 52 63.22 126 ب  ها ا ترهةهت اربرلق

برت وووووو  ةوووووون إاووووووداا ربلووووووم  18
 91.22 83.33 522 15.22 32 22.22 42 65.22 132ررووووووووودرام خ  وووووووووًه رووووووووون بن 



 

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

 (    16  (   (  االولم(   ) الجسء  6262(  لعام ) ديسوبر( شهر )    66رقن الوجلذ )         
 

 العبااااااااااااااارة م
الوزن  ال الى حد ما نعم

 التقديرى
االىمية 
 النسبية

 2كا
 % ك % ك % ك

 ل تقد م

19 
بةوووووير بن قووووودرتم اراد لوووووو 
 ارب لووووووو بقوووووول روووووون ايووووووض 

 ارر ه  لن
126 63.22 42 21.22 32 16.22 494 82.33 79.96 

22 

ب ووووووووتطل  ارحبووووووووهظ ة ووووووووت 
القووووووووووهع ار وووووووووواهحو ب تووووووووووها 
ار حظوووووووهت ارووووووووياو  وووووووم 

 ار اهق

122 61.22 42 22.22 38 19.22 484 82.67 68.92 

بةتقوووووود ب  ووووووم قووووووهدر ة ووووووت  21
 55.84 78.22 468 24.22 48 18.22 36 58.22 116  زلرو بة ر ه س

بزلووود  قوووو  ووووم اربووو ز   رووووه  22
 54.88 78.67 472 22.22 44 22.22 42 58.22 116 اقترب رليهد ادا ار اهق

ب ووووترر  ووووم قرووووو ر ووووت اة  23
 15.52 74.22 444 24.22 48 32.22 62 46.22 92 ربترات ط ل و رن ار اهق

 1.446= 0.01عند مستوى معنوية  2كا
(    د  ر ق دارو احوهيلًه الن ا ت هاهت ةل و اراحث ة ت ةاهرات اررح ر 6لتاح رن  د ل )

 رل  ارياهرات حلث  (  تارروهرات اريق لو(   تالهن )ميارات الثقة بالنفس وبناء االىداف)
   ره اتاح بن 2.25اررح  او بة ت رن قلرتوه ار د رلو ة د ر ت ج ري  لو 2 ه ت قلرو  ه

%   71.52ا  رلو ار  الو   ت هاهت ب راد ةل و اراحث ة ت ةاهرات اررح ر قد ترا حت الن )
91.83.)% 

 النتائج والتوصيات: 
 النتائج:اواًل: 

لعينة المستخدمة وتساؤالتو أمكن الباحث استخالص ما في ضوء أىداف البحث وحدود ا
 يمي:

  هن لويب ارتغ ب ة لوه.ريد ت ق ق ردج  ةام ار اهحو    ل  د .1
 ارتغ ب ة ت ريد ت ارق ق ةن طرلق ارتدرلب ة ت ارروهرات اريق لو. .2
ل  وود   ووب تح وون  ووم ر ووت ج األداا  ا   ووهز اررقرووم روودج   ةاووم ار وواهحو ايوود ارتوودرلب  .3

 ارروهرات اريق لو.ة ت 
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 (    17  (   (  االولم(   ) الجسء  6262(  لعام ) ديسوبر( شهر )    66رقن الوجلذ )         
 

ارروووهرات اريق لووو  ارتوودرلب ة لوووه تيتاوور روون ب ووم اآلرلووهت ارتووم لر وون اتاهةوووه ر تغ ووب ة ووت  .4
 ارق ق رن خمل ارتدرلب ة ت ارروهرات اريق لو.

 :التوصياتثانيًا: 
انطالقااًا ماان مشااكمة البحااث وفااي ضااوء النتااائج التااي توصاال إلييااا الباحااث واسااتنادًا إلااى 

 فإن الباحث يقدم التوصيات اآلتية:االستخالصات، 
اوووور رة اووووث  قه ووووو ا ترووووهم روووودرام ار وووواهحو ا رلوووو  ارر ووووهاقهت اووووهختم  ب  اةوووووه  ةوووودم تر وووول   -1

ري  روووهت خهطيوووو رووودج ارمةاووولن  اررووودرالن  ا  ووورة رم تروووهم ار وووهاقو  احووودة  قوووط رةوووورتوه    ووورة 
 ارر ه  هت اوه.

اريق لووووو ر  وووواهحلن رلت ه ووووب روووو  رتط اووووهت  ووووذه ا ووووها رقله ووووم ارت اووووؤ اهرحه ووووو  رقلووووهس ارروووووهرات  -2
 ارررح و.

 ةرل د رات تدرلالو رردرام ار اهحو ر لبلو تدرلب ارمةالن ة ت ارروهرات اريق لو. -3
 ووووه ات رلووووو ا  ترووووهم ات رلووووو ار  ا ووووب ار ب وووولو ر روووودرالن ا ً   روووون  ووووم ار وووواهحلن اوووو بس قوووودر ا ترهر -4

 .ارروهرات ارب لو ردلوم
اروووذلن لير ووو ن  وووم ر وووهل ار ووواهحو غلووور ارحهوووو لن ة وووت رؤ ووول تحوووووم ا  ا وووتايهد اررووودرالن  -5

 د رات تدرلالو  م ر هل رلهاو ار اهحو.
 المراجع

 أواًل: المراجع بالم ة األجنبية:
  اررلهام ار بس ة م  م ارحدل و ا ت ه هت إرت ارردخل (:2004) باىي حسين مصطفى -6

 اردار اريهررلو ر  ةر  ارت زل   ارقه رة.
  اريرام ارب ر دار  اررلهام ارر هل  م اريق م ارتدرلب (:2006شمعون ) العربي محمد -2

  ارقه رة.
رر ز ار تهب    بس اررلهاو  ارررهر و اراد لو ة م (:2063عالوي ) حسن محمد -2

   ارقه رة.ارحدلث
  اررلهات ارر هل  ت تطالقهت ار ب لو  ارروهرات تدرلب (:2004راتب ) كامل أسامة -4

 دار ارب ر اريرام  ارقه رة.
   دار ارب ر اريرام  ارقه رة.اررلهاو ار بس ة م (:2002راتب ) كامل أسامة -1
  ر  ةر ار تهب رر ز  اررلهات ار بس ة م  ت ردخل (:2004محمد حسن عالوي ) -1

 ارقه رة.
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 (    18  (   (  االولم(   ) الجسء  6262(  لعام ) ديسوبر( شهر )    66رقن الوجلذ )         
 

 ر ت ج ة ت  ب ره ارخهوو اراد لو ارقدرات ايض تط لر (:6446إبراىيم ) محمود أحمد -2
 12-12 رن ار هراتل  ر هةئ األ ه لو  ارر مت ار  رهت

 اررلهالو ارترالو   لو  ر ة رة غلر د ت راه ر هرو    و
   ارقه رة.ر ا لن

   دار ار تهب ر  ةر  ارقه رة.ار ب لو اروحو  م رقدرو (:2002ال فار ) عبد السالم عبد -3
  دار ارب ر اريرام  اراد لو ارترالو  م  ارقلهس ارتق لم (:2004محمد صبحي حسانين ) -4

 ارقه رة.
دار ارب ر   اراةرج اريقل  قلهس ا حوهيت ار بس  مة (:2064فؤاد البيي السيد ) -60

 اريرام  ارقه رة.
 ثانيًا: المراجع بالم ة األجنبية:

 
11- Johan Fallby (6223): Evaluating mental skills training and 

preparation of Olympic athletes. Exercise and sport psychology Reinhardt 

stelter compenhagen,22-29,july,pp.56. 

16- D.L, and Sonig, A.k Harentt (1991): Statistical Methods for 

Business and economics: Addison Westey. 

13- M Hamburg (1991): Statistical Analysis for decision making.: San 

Diego Harcourt Brace Jovanovich. 
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 (    1  (   (  االولم(   ) الجزء  6262(  لعام ) ديسوبر( شهر )    66رقن الوجلد )         
 

 ممخص البحث
 العدالة التنظيمية وعالقتها باألخصائي الرياضي بجامعة كفر الشيخاسم البحث: 

الباحثه :أمينة محمود فتوح  د/محمد منصور أ.د/ سميرة خميل :" نيثحابلا ءامسأ
 فرحات 

 التخصص الدقيق : اإلدارة الرياضية والترويح 
 اسم الكمية : التربية الرياضية 

 اسم الجامعة : بنها 
 اسم الدولة : مصر 
 gmail.com71menoarif@البريد اإللكتروني : 

 بجامعة  كفر الشيخ  هدف البحث : التعرف عمى العدالة التنظيمية لألخصائي الرياضي
 المنهج المستخدم : الوصفي 

(أخصةائي رياضةي 46باختيار عينة البحث بالطريقة العمديةة وقوامهةا   ثين الباح عينه البحث :قام
(أخصةائي رياضةي بجامعةة 46بجامعة كفر الشيخ ، تم إجراء الدراسة األساسية عمى عينة قوامها  

( أخصائي رياضةي بجامعةة 71العية عمى عينة قوامها  كفر الشيخ ،كما تم إجراء الدراسة االستط
 كفر الشيخ ، من نفس مجتمع البحث وخارج العينة األساسية .

 اهم االستنتاجات : 
   أبعةةةةاد 4أوضةةةحت نتةةةائج صةةةةدق المحكمةةةين إتفةةةةاق امراء حةةةول أبعةةةةاد المقيةةةاس العدالةةةةة التنظيميةةةة )

 ( عبارة64واالتفاق حول محتوى العبارات  
 العدالةة التنظيميةة لةدى األخصةائيين  لقيةاس الحاليةة الدراسةة فةي بنةاه  تةم الةذي المقيةاس فاعميةة

 الرياضين بجامعة كفر الشيخ.
  المحةةةاور التةةةةي توصةةةةمت إليهةةةا الباحثةةةةة قةةةةادرة عمةةةى قيةةةةاس العدالةةةةة التنظيميةةةة لةةةةدى األخصةةةةائيين

 الرياضين بجامعة كفر الشيخ.
 
 

mailto:menoarif17@gmail.com
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Search name :Organizational justice and its relationship with 
amathematician at kafr al-sheikh university.  

Samira Mohamed khalel\Mohamed ahmed Mansour\Amina 
Mahmoud fetoh    

Faculty Name : Faculty of physical Education. 
 University Name : Banha   
Name of the country :Egypt 
E-mail :menoarif71@gmail.com 
   Search aim: Identification of the organizational justice of 
mathematician at kafr al sheikh university. 
Research Sample and Characteristics:      The researcher selected the 
research sample in an intentional way and consisted of (46) 
mathematical specialists at Kafr El-Sheikh University, the basic study 
was conducted on a sample consisting of (46) mathematical specialists 
at Kafr El-Sheikh University, and a survey study was conducted on a 
sample consisting of (71) mathematical specialists at Kafr El-Sheikh 
University, From the same research community and outside the core 
sample 
The results: 
7- The results of the arbitrators' sincerity clarified the consensus on the 
dimensions of the scale of organizational justice (4) dimensions and 
agreement on the content of the phrases (64) words 
2- Effectiveness of the scale that was built in the current study to 
measure organizational justice among sports professionals at Kafr El-
Sheikh University 
4- The researcher’s axes are able to measure organizational justice for 
sports professionals at Kafr El-Sheikh University. 
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بجامعة كفر الشيخ الرياضيالعدالة التنظيمية وعالقتها باألخصائي   
 خميل دمحم .د/ سميرة                                           
 منصور دمحأ د/محمد                                            

 الباحثه :أمينة محمود فتوح فرحات                                        
 

 مقدمة ومشكمة البحث :
يعةةد المةةورد البشةةرى مةةن أهةةم المةةوارد داخةةل منظمةةات األعمةةال ، لمةةا لةةه مةةن أثةةر فةةي تحقيةةق  

أهداف المنظمة وبقائها وتطورها ، لذا فإن عمى المنظمات االعتناء بالعنصر البشرى وتوفير البيئة 
ثةةل المناسةبة التةةي تمكنةةه مةةن العمةةل وتاديةةة المهةةام الموكمةة إليةةة بشةةكل مناسةةم ، فةةالمورد البشةةرى يم

قةةةوة وميةةةزة تنافسةةةية لممنظمةةةة السةةةيما إذا امتمةةةك كفةةةاءة وقةةةدرة إلةةةى جانةةةم التزامةةةه وانتمائةةةه لممنظمةةةة. 
 71::74) 

( أن العدالةةة التنظيميةة مةةن أهةم مكونةةات م2004  جاااد الارب عبااد الساامين حساانينويةذكر 
ا مةةن الهيكةةل االجتمةةاعي والنفسةةي لممنظمةةة ، حيةةث تعتبةةر قيمةةة نمةةط اجتمةةاعي ، واالعتةةداء عميهةة

جانم المنظمة ، يمثل تدمير لمقيم والعالقات االجتماعية لمعاممين ، وعميه فإن عدم العدالةة يترتةم 
 (741: 2عميه إتباع العاممين لسموكيات ضارة بالمنظمة . 

ويحظى موضوع العدالة التنظيمية باهتمام عدد من الباحثين والممارسين ، حيةث أنهةا تعمةل 
ذلةك باإليجةام عمةى المنظمةة  ، وزيادة الرضا الوظيفي ممةا يةنعكس عمى تقميل الضغوط في العمل

 (271:76 ككل .
ومن خالل تطبيق العدالة التنظيمية يعمل عمى تقميل الفجةوة بةين أهةداف المةوظفين وأهةداف 
شةةةاعة منةةةاخ تنظيمةةةي إيجةةةابي يتعامةةةل معةةةه العةةةاممون فةةةي المنظمةةةات ، إذ أن إحسةةةاس  المنظمةةةة، واع

د لةةديهم الشةةعور باالنتمةةاء لممنظمةةة التةةي يعممةةون بهةةا ، ممةةا يةةدفعهم إلةةى بةةذل العةةاممين بالعدالةةة يولةة
: 74 المزيةةد مةةن الجهةةد لرفةةع مسةةتوى األداء والةةذى يةةهدى إلةةى تحقيةةق أهةةداف المنظمةةة المنشةةودة. 

4:4) 
أن األنشطة الرياضية ضرورة لكل فرد من أفراد  (2006محمد فهمى محمد فارس )ويذكر 

المجتمةع واهتمةةام الةةدول بالتربيةةة البدنيةةة والنشةةاط الرياضةي لصةةالح شةةعوبها وشةةبابها باعتبةةار  الجيةةل 
هةةو الحاضةةر وكةةل المسةةتقبل ، واذا مةةا زادت قةةدرة الشةةبام الفكريةةة  والشةةبامالمنتجةةة  والقةةوةالصةةاعد 

لشبام هم أمل بالوطن من المصاعم والمشاكل والمعاناة ألن اوالروحية والبدنية استطاع أن يعبر 
 ( 2:72 األمة ومستقبمها . 

ويمثةل قطةةاع التعمةةيم الجةةامعي أهميةةة كبةةرى فةةي مجةةال العمةةل الشةةبابي ألنةةه يضةةم صةةفوة مةةن 
شةةبام مصةةر ، وهةةم الفئةةات التةةي يجةةم أن توجةةه إليهةةا الخةةدمات الرياضةةية كعنصةةر مةةن عناصةةر 
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 (2: 4.  إعداد اإلنسان وتكوينه
التنظيميةةة أحةةد الموضةةوعات التةةي تثةةار اليةةوم بشةةكل كبيةةر لتاثيرهةةا بشةةكل مباشةةر  العدالةةةتعةةد 

 (44: 4  عمى مستوى أداء الموظفين في مختمف قطاعات العمل .
الباحثين بان إدراك الموظف لوجود العدالة التعظيمية أعدمها هو أحد العوامةل  معظمويعتقد 

 (11: 74  ه وبمور  سموكه نحو المنظمة التي يعمل بها .الرئيسية في تكوين اتجاهات
مةةةةن الدراسةةةةات والبحةةةةوث العمميةةةةة دراسةةةةة منظومةةةةة النشةةةةاط الرياضةةةةي  العديةةةةدولقةةةةد تناولةةةةت 

داري األنشةةطة الرياضةةية بالجامعةةة وتوصةةمت  بالجامعةةات ، ومةةا يتعمةةق باألخصةةائيين الرياضةةيين واع
عوبات التةةي تمثةةل عائقةةا نحةةو نموهةةا وتقةةدمها مةةن المشةةكالت والمعوقةةات والصةة الكثيةةرإلةةى أن هنةةاك 

 واستمرارها مما يجعمها غير قادرة عمى المواجهة والمنافسة.
ولقةةةد تبمةةةورت مشةةةكمة هةةةذا البحةةةث فةةةي محاولةةةة البحةةةث عةةةن العالقةةةة بةةةين العدالةةةة التنظيميةةةة 
لألخصائي الرياضي بجامعة كفر الشيخ وسموكهم الوظيفي والتزامهم بسموك المنظمةة التةي ينتمةون 

 التي يعممون بها . الجامعاتإليها والممثمة في 
 -البحث الرئيسية المشكمة التالية : مشكمةوتنبثق من 

 ) التعرف عمى درجة العدالة التنظيمية لدى االخصائي الرياضي  عينة البحث 
 هدف البحث :

 -يهدف هذا البحث إلى التعرف عمى:
 . العدالة التنظيمية وعالقتها باألخصائي الرياضي بجامعة كفر الشيخ 

 تساؤالت البحث : 
 -التساؤالت اآلتية :لإلجابة عمى يسعي الباحثين 

 مستوى العدالة التنظيمية لدى االخصائيين الرياضين بجامعة كفر الشيخ ؟ما هو 
 مصطمحات البحث : 

 : العدالة التنظيمية
هةةةو التعامةةةل بعدالةةةة مةةةع كافةةةة األفةةةراد داخةةةل المنظمةةةة وبالتسةةةاوي وفةةةق معةةةايير موضةةةوعية 

عطاء كل ذي حق   (1::  حقه. واالبتعاد عن التحيز والمجاممة واع
 : األخصائي الرياضي

هو أحد الركائز األساسية بالعممية اإلدارية لرعاية الشبام وهو الذى يقع عمية عةائق تحقيةق 
 (:: :أهداف النشاط الرياضي . 

 إجراءات البحث: -1
 أواًل: منهج البحث -2

جراءاتةةةه باسةةةتخدام األسةةةموم المسةةةحي، نظةةةرًا  البةةةاحثين اسةةةتخدم المةةةنهج الوصةةةفي بخطواتةةةه واع
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 لمالئمته لطبيعة عينة البحث.
 ثانيًا: مجتمن وعينة البحث  -3
 مجتمن البحث: -4

 الرياضيين بجامعة كفر الشيخ. األخصائيينيتحدد مجتمع البحث الحالي من 
 عينة البحث: -5

( أخصائي رياضي بجامعة 46دية وقوامها  باختيار عينة البحث بالطريقة العمقام الباحثين 
( أخصةةائي رياضةةي بجامعةةة كفةةر 46كفةةر الشةةيخ ، تةةم إجةةراء الدراسةةة األساسةةية عمةةي عينةةة قوامهةةا 
( أخصةائي رياضةي بجامعةة كفةر 71الشيخ، كما تم إجراء الدراسة االستطالعية عمةي عينةة قوامهةا 

 الشيخ ، من نفس مجتمع البحث وخارج العينة االساسية.
 (1ل )جدو

 توصيف عينة البحث
 العينة االستطالعية العينة االساسية العينة الكمية

46 46 71 
 شروط اختيار العينة:  -6

 في اختيار العينة ما يمي :  الباحثين  راع
  الرياضيين . األخصائيينأن تكون ممثمة لمجتمع البحث من 
  الرياضيين بجامعة كفر الشيخ األخصائيينأن تكون العينة ممثمة لجميع. 
 ثالثًا: أدوات جمن البيانات : -7

 -في جمن البيانات :استخدم الباحثين 
  اعداد الباحثةالرياضيين بجامعة كفر الشيخ " لألخصائيينمقياس العدالة التنظيمية." 
الرياضاايين بجامعااة كفاار الشاايخ  لألخصااائيينخطااوات بناااء مقياااس العدالااة التنظيميااة  -8

 "اعداد الباحثة":
 مراجعة األطر النظرية والدراسات السابقة المرتبطة بالعدالة التنظيميةة ومراجعةة قةوائم ومقةاييس -7

 .العدالة التنظيمية 
تةةم تحديةةد المحةةاور المقترحةةة لمقيةةاس العدالةةة التنظيميةةة مةةن خةةالل المسةةح المرجعةةي ، وقةةد بمةة   -2

 ى:عددها خمسة محاور وه
 .العدالة التوزيعية 
 .العدالة اإلجرائية 
 .العدالة التعاممية 
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 .العدالة التقييمية 
 . العدالة األخالقية 
 لمحاور المقياس المقترحة: اإلجرائي تحديد المفهوم النظري 

بوضةةع تعريفةةات إجرائيةةة لممحةةاور المقترحةةة لمقيةةاس العدالةةة التنظيميةةة، تمهيةةدا  البةةاحثين قةةام
( مةةةن األسةةةاتذة المتخصصةةةين فةةةي االدارة 71لعرضةةةها عمةةةى السةةةادة الخبةةةراء والةةةذين بمةةة  عةةةددهم  

 الرياضية . 
 :عرض المحاور المقترحة عمى السادة الخبراء 

محةاور ومفهةومهم اإلجرائةي وذلةك بإعةداد اسةتمارة اسةتطالع رأى تضةم خمسةة  البةاحثين  قةام
 (7لعرضها عمى الخبراء. مرفق  

 (2جدول )
 لألخصائيينمدى مناسبة المحاور المقترحة لمقياس العدالة التنظيمية  فيرأى السادة الخبراء 

 الرياضيين بجامعة كفر الشيخ
 (10)ن=

النسبة  -12 التكرار -11 المحاور -10 م -9
 المئوية لمموافق

 %711 71 العدالة التوزيعية. 1
 %11 1 العدالة اإلجرائية. 2
 %1: : العدالة التعاممية. 3
 %11 1 العدالة التقييمية. 4
 %711 71 العدالة األخالقية  5

( أن نسةةةبة موافقةةةة الخبةةةراء عمةةةى محةةةاور مقيةةةاس العدالةةةة التنظيميةةةة 2يتضةةةح مةةةن جةةةدول  
 %( لممحاور وقد ارتضت الباحثة بجميع المحاور. 711% ، 11الرياضيين   لألخصائيين

  ضوء الفهم والتحميل النظري الخاص لكل  فياقتراح عبارات لكل محور من محاور المقياس
 محور:

بصةةةياغة عبةةةارات المقيةةةاس فةةةي ضةةةوء الفهةةةم والتحميةةةل النظةةةري الخةةةاص لكةةةل  البةةةاحثين  قةةةام
مقاييس العدالةة التنظيميةة لمبحةوث السةابقة حيةث تةم الحصةول  محور، وقد استعانت الباحثة ببعض

الرياضةةيين ، وتةةم  األخصةةائيينعمةةى بعةةض العبةةارات منهةةا وتةةم تعةةديل صةةياغتها بمةةا يتناسةةم مةةع 
العبارات تحت كل محور كةاًل  إعداد وصياغةإعداد المقياس في ضوء الخطوات السابقة، حيث تم 

 (2( عبارة. مرفق رقم  61مقياس من  حسم طبيعته، وتكونت الصورة األولية لم
 في صياغة العبارات ما يمى : الباحثين  وقد راع

 أن تكون العبارات واضحة ومفهومة. 
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 .أال توحي العبارة بنوع االستجابةةة 
  الرياضيين. لألخصائيينالعدالة التنظيمية العبارة ايجابية تهيد موضوع  تكونأن 
 أال تشتمل العبارة عمى أكثر من معنى. 
  عرض العبارات الخاصة لكل محور عمى السادة الخبراء لمتحقق من الصدق المنطقي لمالئمة

 العبارات المقترحة لكل محور:
قامت الباحثة بعرض المقياس في صورته األولية عمى نفس عينة الخبراء التي سبق ذكرهةا، 

 وذلك بهدف التعرف عمى:
 .مدى سالمة صياغة العبارات المقترحةةة 
 بة العبارات بكل محور "انتماء العبارة لممحور".مدى مناس 
 .حذف أو تعديل أو إضافة عبارات أخةةرى 

 (3جدول )
 الرياضيين لألخصائيينالعبارات المستبعدة لمقياس العدالة التنظيمية 

 بناءًا عمى  العرض عمى السادة المحكمين
 الرقةم الصياغةةة م المحور العبارات المستبعدة

 1 العدالة التوزيعية 8 مع متطمباتي واحتياجاتي يتناسم راتبي
فةةةةي  األخصةةةةائيينتحةةةةرص االدارة عمةةةةي مشةةةةاركة 

 2 العدالة اإلجرائية 10 اتخاذ بعض القرارات

 ( عبارة2المجموع )
( أن عةةدد العبةةارات المسةةتبعدة مةةن المحةةور األول  العدالةةة التوزيعيةةة(  4يتضةةح مةةن الجةةدول  

( عبةارة وبالتةةالي يكةون إجمةالي عةةدد 7 العدالةة اإلجرائيةةة( عةدد   الثةانيوالمحةةور  عبةارا ( 7كانةت  
 . عبارا ( 2العبارات المستبعدة من المقياس ككل بم  عدد  

 (4جدول )
 الرياضيين لألخصائيينالعبارات التي تم اضافتها لمقياس العدالة التنظيمية 

 بناًء عمى العرض عمى السادة المحكمين
 التي تم اضافتها من قبل الخبراءالعبارات  المحور م

 االجازات التي أحصل عميها مناسبة  العدالة التوزيعية 7
 يوجد قوانين وأنظمة واضحة تسهل العمل  العدالة اإلجرائية 2

 العدالة التعاممية 3
 يتسم سموك المدير باإليجابية تجا  األخصائيين 

 يتبع المدير أسموبًا إداريًا ديمقراطيًا في العمل 
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 المشاركة ( –تسود القيم واالخالقيات عالقات األفراد  االحترام التعاون  العدالة األخالقية 4

( عبارة لممحور األول  العدالةة التوزيعيةة( وتةم 7( انه تم اضافة عدد  6يتضح من الجدول  
( عبةةةارة لممحةةةور 2( عبةةةارة لممحةةةور الثةةةاني  العدالةةةة اإلجرائيةةةة( وتةةةم اضةةةافة عةةةدد  7اضةةةافة عةةةدد  

( عبةةةةارة لممحةةةةور الخةةةةامس  العدالةةةةة األخالقيةةةةة(  7الثالةةةةث  العدالةةةةة التعامميةةةةة( وتةةةةم اضةةةةافة عةةةةدد  
 ( عبارات. 4التالي يصبح عدد العبارات التي تم اضافتها من قبل السادة الخبراء  وب
  توزين  العبارات ثمإعداد شروط وتعميمات تطبيق المقياس، وتحديد فئات االستجابة عمى

 العبارات عشوائيًا داخل المقياس، من استبعاد العناوين الدالة عمى المحاور:
( عبةةارة حيةةةث 64بوضةةةع المقيةةاس فةةةي صةةورته النهائيةةة والتةةةي تكونةةت مةةةن   البةةاحثين قةةام

 (4. مرفق رقم)قامت الباحثة استبعاد العناوين الدالة عمى المحاور
 حساب المعامالت العممية لممقياس وهى :

 : صدق المقياس 
 :صادق المحكمياان 

(5جدول )  
 االول العدالة التوزيعيةالنسبة المئوية آلراء السادة الخبراء حول عبارات المحور 

 

النسبة  -16 التكرار -15 العبااااااااااااااااااااااااااااارة -14 م -13
 المئوية

 %711 71 راتبي الشهري مناسم لما ابذله من جهد في العمل  1
 %11 1 أشعر أن أعبائي وواجباتي الوظيفية مناسبة جدا 2
 %11 1 تتناسم الحوافز والمكافآت التي أحصل عميها مع المجهود المبذول  3
يتناسم مستوى دخمي من العمل كاخصائي رياضي عمى مةع مةا أبذلةه    4

 من جهد في العمل 
71 711% 

 %711 71 تتناسم ساعات العمل مع قوانين العمل بجامعة كفر الشيخ   5
مسةةتوى دخمةةي مةةن العمةةل كاخصةةائي رياضةةي مناسةةم إلعةةدادي المهنةةي   6

 واألكاديمي  
: :1% 

 %711 71 تقييم أدائي يركز وبشدة عمى مبدأ الجدارة واالستحقاق في الترقية  7
 %61 6 يتناسم راتبي مع متطمباتي واحتياجاتي 8

العدالاة االول   يوضح الجدول السةابق نسةم الموافقةة عمةى كةل عبةارة مةن عبةارات المحةور
% ، وتم حذف العبارة 11%( وقد ارتضت الباحثة بنسبة711%، 61( قد تراوحت بين  التوزيعية

 1( ، ليكةةةون المحةةةور مةةةن االجاااازات التاااي أحصااال عميهاااا مناسااابة( ، وتةةةم اضةةةافة عبةةةارة  1رقةةةم  
 عبارات . 
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 (6جدول )
 العدالة اإلجرائية الثانيالنسبة المئوية آلراء السادة الخبراء حول عبارات المحور 

 10ن= 

النسبة  -20 التكرار -19 العبااااااااااااااااااااااااااااارة -18 م -17
 المئوية

تجمع اإلدارة العميا المعمومات الكافية والدقيقة قبل اتخاذ  1
 القرارات الخاصة بالعمل 

71 711% 

يسمح لألخصائيين  بمعارضه أو عدم قبول القرارات التي  2
 تصدرها اإلدارة العميا 

71 711% 

 %11 1 يتم اتخاذ القرارات الوظيفية بنزاهة وشفافية       3
 %711 71 تتخذ اإلدارة اإلجراءات التصحيحية لمقرارات غير المناسبة     4
 %711 71 تستخدم اإلدارة المعمومات الدقيقة في تحديد المكافآت والجزارات  5
 %1: : تتسم القرارات اإلدارية المطبقة بالعدالة  6
 %11 1 يتم تطبيق القرارات اإلدارية عمى كل العاممين بدون استثناء    7
 %711 71 تمتزم اإلدارة بالجوانم والمعايير األخالقية عند صنع القرارات  8
تحرص اإلدارة عمى أن يبدى كل موظف رأيه في القرارات قبل  9

 تطبيقها 
1 11% 

تحرص االدارة عمي مشاركة األخصائيين في اتخاذ بعض  10
 القرارات

4 41% 

               الثةةةةانييوضةةةةح الجةةةةدول السةةةةابق نسةةةةم الموافقةةةةة عمةةةةى كةةةةل عبةةةةارة مةةةةن عبةةةةارات المحةةةةور 
% ، وتةم 11%( وقةد ارتضةت الباحثةة بنسةبة  711% ،41تراوحةت بةين   ( قةد العدالة اإلجرائياة 

( ، ليكةون يوجد قوانين وأنظمة واضحة تساهل العمال( ، وتم اضافة عبةارة  71حذف العبارة رقم  
 عبارات . 71المحور من 
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 (7جدول )
 النسبة المئوية آلراء السادة الخبراء حول عبارات المحور الثالث العدالة التعاممية

 10 ن=
النسبة  -35 التكرار -34 العبــــــــــــــــــــــــــــارة -33 م -32

 المئوية

يتم إعالم األخصائيين بالمهام الرسمية او غير الرسمية قبل حدوثها  2
 يوقت كافي   

8 88% 

تتخذ اإلدارة قرار يتعلق بوظيفتي فإنها تبدى اهتماما بحقوقي   3
 كموظف   

08 088% 

أصحاب القرار أو النفوذ قد  يحجبون بعض االمتيازات عن بعض  4
 األخصائيين 

7 78% 

 %088 08 تقييم األداء من قبل المدير يتم في ضوء معايير محدده  5
يعتمد المدير في تقييم األداء على ما يبذله العاملين من جهد  6

 ومتحقق من إنجاز  
9 98% 

 %088 08 تتعامل اإلدارة مع جميع األخصائيين دون تمييز    7
 %88 8 ال تتردد اإلدارة  في االجابة عن االستفسارات المرتبطة بالعمل    7

يوضةةةةح الجةةةةدول السةةةةابق نسةةةةم الموافقةةةةة عمةةةةى كةةةةل عبةةةةارة مةةةةن عبةةةةارات المحةةةةور الثالةةةةث   
% ، وتةةم 11الباحثةةة بنسةةبة %( وقةةد ارتضةةت 711% ،11( قةةد تراوحةةت بةةين  العدالااة التعامميااة 

يتبان الماادير أساموبًا إداريااًا ،  يتسام سااموك المادير باإليجابياة تجااائ األخصاائييناضةافة عبةارتين  
 عبارات. :( ، ليكون المحور من ديمقراطيًا في العمل

 (8جدول )
 النسبة المئوية آلراء السادة الخبراء حول عبارات المحور الرابن العدالة التقييمية

 10ن= 
النسبة  -28 التكرار -27 العبااااااااااااااااااااااااااااارة -26  -25

 المئوية
 %711 71 أحظى بالفرصة المناسبة لمترقية كمما قدمت أداء متميز  1
 %1: : تعمل اإلدارة عمى مكافاة األعضاء المتميزين في أدائهم  2
 %71 71 تستخدم اإلدارة طرق حديثه وموضوعيه في عمميه تقييم األداء  3
 %711 71 لدى معرفه تامه بالمعايير التي يتم من خاللها تقييم أدائي  4

أعتقةةد ان عمميةةه تقةةيم األداء التةةي أحظةةى بهةةا مةةن خةةالل اإلدارة عادلةةه وبعيةةد   5
 %11 1 عن العالقات الشخصية 

 %711 71 تتاح لي فرصه التظمم واالعتراض عمى تقييم أدائي إذا شعرت انه غير عادل   6

تعتمةةد اإلدارة فةةةي تقةةةديرات تقيةةةيم أداء األخصةةائيين عمةةةى مةةةا يبذلةةةه األخصةةةائي  7
 %711 71 فعال وماحقه من انجاز في العمل  

العدالاة يوضح الجدول السابق نسم الموافقة عمى كل عبةارة مةن عبةارات المحةور الرابةع   
% ، ليكون المحور 11%( وقد ارتضت الباحثة بنسبة  711% ،11( قد تراوحت بين   التقييمية

 عبارات.  1من 
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 (9جدول )
 النسبة المئوية آلراء السادة الخبراء حول عبارات المحور الخامس العدالة األخالقية

 10ن= 
النسبة  -32 التكرار -31 العبااااااااااااااااااااااااااااارة -30 م -29

 المئوية
 %711 71 أجعل من هم ممتزمين أخالقيا قدو  لي في العمل  1
 %711 71 أتخذ قراراتي وفق رهيه تتفق مع المعايير األخالقية السائدة   2

أساعد زمالئي في العمل عمى اختيار حمول في مشكالتهم بما  3
 %711 71 يتالءم مع معتقداتي االخالقية  

 %11 1 أسعى إلى إرضاء زمالئي في العمل  4
 %711 71 أعيد العمل الذى لم أنجح فيه عد  مرات  5
 %1: : أشعر بالضيق عندما يتعامل المسئولين بشكل غير الئق  6
 %11 1 أتعامل بمرونة مع القرارات التي تتعارض مع المعايير األخالقية   7
 %711 71 أهدى عممي بافضل ما يكون  8

كةةةةل عبةةةةارة مةةةةن عبةةةةارات المحةةةةور الخةةةةامس  يوضةةةةح الجةةةةدول السةةةةابق نسةةةةم الموافقةةةةة عمةةةةى 
% ، وتةم 11%( وقةد ارتضةت الباحثةة بنسةبة  711% ،11( قد تراوحةت بةين   العدالة األخالقية 

، ليكةون  (المشااركة ( –تسود القيم واالخالقيات عالقات األفاراد )االحتارام التعااون اضافة عبارة  
 عبارات.  :المحور من 

 صدق االتساق الداخمي:
( أخصائي رياضي من افراد من 71بتطبيق االستبيان عمى عينة قوامها   يناحثالب قام

مجتمع البحث ومن خارج عينة البحث االساسية لها نفس مواصفات ثم قامت الباحثة بحسام 
 معامالت االرتباط لبيرسون بين:

 كل عبارة من عبارات االستبيان ودرجة المحور التى تنتمى اليه. -7
 الكمية لممقياس .االبعاد والدرجة  -2
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 (10جدول )
 معامل االرتباط بين درجة عبارات المحور االول والدرجة الكمية لممحور العدالة التوزيعية 

 10ن=

معامل  -35 العبااااااااااااااااااااااااااااارة -34 م -33
 االرتباط

 *:1.17 راتبي الشهري مناسم لما ابذله من جهد في العمل  1
 *1.112 أشعر أن أعبائي وواجباتي الوظيفية مناسبة جدا مقارنة باقراني  2
 *1.411 تتناسم الحوافز والمكافآت التي أحصل عميها مع المجهود المبذول  3
يتناسم مستوى دخمي من العمل كاخصائي رياضي عمى مع ما أبذله من جهد في  4

 العمل 
1.417* 

 *1.146 تتناسم ساعات العمل مع قوانين العمل بجامعة كفر الشيخ   5
 *1.144 مستوى دخمي من العمل كاخصائي رياضي مناسم إلعدادي المهني واألكاديمي   6
 *1.171 تقييم أدائي يركز وبشدة عمى مبدأ الجدارة واالستحقاق في الترقية  7
 *1.144 االجازات التي أحصل عميها مناسبة  8

 00361= 0005قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية 
يوضةةح الجةةدول السةةابق أن معةةامالت االرتبةةاط بةةين كةةل عبةةارة مةةن عبةةارات المحةةور االول 

تنتمةةى اليةةه ، وبمقارنةةةة بقيمةةة ر المحسةةوبة بقيمةةة ر الجدوليةةةة  التةةي( والمحةةةور العدالااة التوزيعيااة 
لعبةارات المحةةور االول  الةةداخمييتضةح وجةود ارتبةةاط دال احصةائيًا ممةةا يهكةد عمةى صةةدق االتسةاق 

 ( .العدالة التوزيعية 
 (11جدول )

 والدرجة الكمية لمحور العدالة اإلجرائية الثانيمعامل االرتباط بين درجة عبارات المحور 
 10ن=

 العبــــــــــــــــــــــــــــارة -47 م -47
معامل  -43

 االرتباط

 *847.0 تجمع اإلدارة العليا المعلومات الكافية والدقيقة قبل اتخاذ القرارات الخاصة بالعمل  2

 *84698 يسمح لألخصائيين  بمعارضه أو عدم قبول القرارات التي تصدرها اإلدارة العليا  3

 *847.0 يتم اتخاذ القرارات الوظيفية بنزاهة وشفافية       4

 *84760 تتخذ اإلدارة اإلجراءات التصحيحية للقرارات غير المناسبة     5

 *84808 تستخدم اإلدارة المعلومات الدقيقة في تحديد المكافآت والجزارات  6

 *84680 تتسم القرارات اإلدارية المطبقة بالعدالة  7

 *84808 يتم تطبيق القرارات اإلدارية على كل العاملين بدون استثناء    7

 *84706 تلتزم اإلدارة بالجوانب والمعايير األخالقية عند صنع القرارات  3

 *84807 تحرص اإلدارة على أن يبدى كل موظف رأيه في القرارات قبل تطبيقها  9

 *84600 يوجد قوانين وأنظمة واضحة تسهل العمل  21



 

 
    التربية البدنية وعلىم الرياضة هجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جاهعة      

 (    13  (   (  االولم(   ) الجزء  6262(  لعام ) ديسوبر( شهر )    66رقن الوجلد )         
 

 00361= 0005قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية 
يوضةةح الجةةدول السةةابق أن معةةامالت االرتبةةاط بةةين كةةل عبةةارة مةةن عبةةارات المحةةور الثةةاني  

تنتمةةةى اليةةةه ، وبمقارنةةةة بقيمةةةة ر المحسةةةوبة بقيمةةةة ر الجدوليةةةة  التةةةي( والمحةةةور العدالاااة اإلجرائياااة 
لعبةارات المحةور الثةاني  الةداخمييتضح وجود ارتبةاط دال احصةائيًا ممةا يهكةد عمةى صةدق االتسةاق 

 ( .العدالة اإلجرائية 
  (12جدول )

 ميةمعامل االرتباط بين درجة عبارات المحور الثالث والدرجة الكمية لممحور العدالة التعام
 10ن=

معامل  -41 العبااااااااااااااااااااااااااااارة -40 م -39
 االرتباط

 *1.146 يتم إعالم األخصائيين بالمهام الرسمية او غير الرسمية قبل حدوثها يوقت كافي    1
 *1.141 تتخذ اإلدارة قرار يتعمق بوظيفتي فإنها تبدى اهتماما بحقوقي كموظف     2
 *1.121 أصحام القرار أو النفوذ قد  يحجبون بعض االمتيازات عن بعض األخصائيين  3
 1.141 تقييم األداء من قبل المدير يتم في ضوء معايير محدد   4
 *1.411 يعتمد المدير في تقييم األداء عمى ما يبذله العاممين من جهد ومتحقق من إنجاز   5
 *1.164 تتعامل اإلدارة مع جميع األخصائيين دون تمييز    6
 *1.111 ال تتردد اإلدارة  في االجابة عن االستفسارات المرتبطة بالعمل    7
 *1.411 يتسم سموك المدير باإليجابية تجا  األخصائيين  8
 *1.121 يتبع المدير أسموبًا إداريًا ديمقراطيًا في العمل  9

 00361= 0005الجدولية عند مستوى معنوية قيمة ر 
يوضةةح الجةةدول السةةابق أن معةةامالت االرتبةةاط بةةين كةةل عبةةارة مةةن عبةةارات المحةةور الثالةةث  

تنتمةةةى اليةةةه ، وبمقارنةةةة بقيمةةةة ر المحسةةةوبة بقيمةةةة ر الجدوليةةةة  التةةةي( والمحةةةور العدالاااة التعاممياااة 
لعبةارات المحةور الثالةث  الةداخمييتضح وجود ارتباط دال احصائيًا ممةا يهكةد عمةى صةدق االتسةاق 

 (.العدالة التعاممية 
 (13جدول )

 ةمعامل االرتباط بين درجة عبارات المحور الرابن والدرجة الكمية لممحور العدالة التقييمي
 10ن=  

معامل  -55 العبــــــــــــــــــــــــــــارة -54 م -53
 االرتباط

 *84887 أحظى بالفرصة المناسبة للترقية كلما قدمت أداء متميز  2
 *84708 تعمل اإلدارة على مكافؤة األعضاء المتميزين في أدائهم  3
 *847.6 تستخدم اإلدارة طرق حديثه وموضوعيه في عمليه تقييم األداء  4
 *846.8 لدى معرفه تامه بالمعايير التي يتم من خاللها تقييم أدائي  5

6 
أعتقددد ان عمليدده تقدديم األداء التددي أحظددى بهددا مددن خددالل اإلدارة عادلدده وبعيددده عددن 

 العالقات الشخصية 
84779* 

 *846.8 تتاح لي فرصه التظلم واالعتراض على تقييم أدائي إذا شعرت انه غير عادل   7
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معامل  -55 العبــــــــــــــــــــــــــــارة -54 م -53
 االرتباط

7 
تعتمددد اإلدارة فددي تقددديرات تقيدديم أداء األخصددائيين علددى مددا يبذلدده األخصددائي فعددال 

 وماحقه من انجاز في العمل  
84708* 

 00361= 0005قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية 
يوضح الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين كل عبارة من عبارات المحور الرابع   

تنتمى اليه ، وبمقارنة بقيمة ر المحسوبة بقيمة ر الجدولية  التي( والمحور العدالة التقييمية 
لعبارات المحور الرابع   الداخمييتضح وجود ارتباط دال احصائيًا مما يهكد عمى صدق االتساق 

 (العدالة التقييمية 
 (14جدول )

 العدالة األخالقيةمعامل االرتباط بين درجة عبارات المحور الخامس والدرجة الكمية لممحور 
 10ن=  

معامل  -47 العبااااااااااااااااااااااااااااارة -46 م -45
 االرتباط

 *:1.41 أجعل من هم ممتزمين أخالقيا قدو  لي في العمل  1
 *1.174 أتخذ قراراتي وفق رهيه تتفق مع المعايير األخالقية السائدة   2
أساعد زمالئي في العمل عمى اختيار حمول في مشكالتهم بما يتالءم مع معتقداتي  3

 االخالقية  
1.417* 

 *1.444 أسعى إلى إرضاء زمالئي في العمل  4
 *1.111 أعيد العمل الذى لم أنجح فيه عد  مرات  5
 *1.114 أشعر بالضيق عندما يتعامل المسئولين بشكل غير الئق  6
 *:1.11 أتعامل بمرونة مع القرارات التي تتعارض مع المعايير األخالقية   7
 *:1.44 أهدى عممي بافضل ما يكون  8
 *1.441 المشاركة ( –تسود القيم واالخالقيات عالقات األفراد  االحترام التعاون  9

 00361= 0005قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية 
معامالت االرتباط بين كل عبارة من عبارات المحور الخامس   يوضح الجدول السابق أن 

( والمحور التى تنتمى اليه ، وبمقارنة بقيمة ر المحسوبة بقيمة ر الجدولية العدالة األخالقية 
لعبارات المحور الخامس  الداخمييتضح وجود ارتباط دال احصائيًا مما يهكد عمى صدق االتساق 

 (العدالة األخالقية 
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 (15جدول )
 معامل االرتباط بين المحاور والدرجة الكمية لممقياس

 االرتباط -50 المحااااااااااااااااور -49 م -48

 *1.111 العدالة التوزيعية. 7
 *1.442 العدالة اإلجرائية. 2
 *1.416 العدالة التعاممية. 4
 *1.121 العدالة التقييمية. 6
 *1.444 العدالة األخالقية  4

 00361= 0005مستوى معنوية قيمة ر الجدولية عند 
يوضةةح الجةةدول السةةابق أن معةةامالت االرتبةةاط بةةين كةةل محةةور والدرجةةة الكميةةة لممقيةةاس ، 
وبمقارنةةة بقيمةةة ر المحسةةوبة بقيمةةة ر الجدوليةةة يتضةةح وجةةود ارتبةةاط دال احصةةائيًا ممةةا يهكةةد عمةةى 

 لمحاور المقياس. الداخميصدق االتساق 
 المقياس ثبات 

( 71بتطبيةةةق المقيةةةاس عمةةةى عينةةةة التقنين العينةةةة االسةةةتطالعية( وقوامهةةةا  قةةةام البةةةاحثين  
أخصةةةائي رياضةةةي مةةةن خةةةارج عينةةةة البحةةةث األساسةةةية ، وتةةةم حسةةةام معامةةةل الفاكورنبةةةاخ بطريقةةةة 

 التجزئة لحسام الثبات:
 (16جدول )

 معامل الفاكرنباخ لمحاور المقياس 
 10ن=

معامل  -53 المحااااااااااااااااور -52 م -51
 الفاكرنباخ

 *1.142 العدالة التوزيعية. 7
 *1.4:4 العدالة اإلجرائية. 2
 *1.111 العدالة التعاممية. 4
 *:1.11 العدالة التقييمية. 6
 *1.446 العدالة األخالقية  4

( وهى :1.11، 1.446يوضح الجدول السابق أن معامل الفاكرنباخ قد تراوح ما بين  
 ثبات محاور المقياس.معامالت  دال احصائيًا مما يهكد عمى 
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 قيم الفا كرونباخ لحساب ثبات المقياس 
 القيمة -55 البيان -54

 *1.161 الجزئيينمعامل االرتباط بين 
 *1.174 معامل جتمان

 *1.164 معامل الفا لمجزء االول
 *:1.44 الثانيمعامل الفا لمجزء 

( ومعامةل 1.164األول   لمجةزئيين( ومعامةل الفةا 1.161  الجةزئيينمعامةل االرتبةاط بةين 
 ( وهى قيم مرضية لقبول ثبات المقياس.:1.44  الثانيالفا لمجزء 

 : الدراسة االستطالعية : -56
م(  الةي :7/72/217بتطبيق الدراسة االستطالعية األولى من خةالل الفتةرة   ينقام الباحث

( أخصةائي 71 الرياضيين وقوامهةا  األخصائيينم( عمى عينة عشوائية من :72/72/217الفترة  
 رياضي خارج عينة البحث األساسية بهدف:

 .التاكد من وضوح وفهم العينة لعبارات المقياس 
 .توضيح طريقة اإلجابة عمى عبارات المقياس 

 خامسًا: الدراساة األساسياة : -57
بتطبيق الدراسة األساسية بعد حسام المعامالت العممية لمقياسي البحث من  ينلباحث قاما

( 46م(عمى عينة اساسية وقوامها  4/7/2121م( الي الفترة  :74/72/217خالل الفترة  
 أخصائي رياضي .

 سادسًا: أسموب المعالجة اإلحصائية لمبيانات : -58
 لألساليب اإلحصائية التالية :تم تحميل البيانات المستخمصة من هذا البحث وفقًا 

 .معامل االرتباط 
 .النسبة المئوية 
  .األهمية النسبية 
 2كا 

 عرض وتفسير ومناقشة النتائج: -
 عرض النتائج : -

 :عرض النتائج الخاصة بالتساؤل االول 
  لدرجة عينة البحث  التقديريولإلجابة عمى هذا التساهل تم حسام األهمية النسبية والوزن

 الجداول التالية : في( ورصدت نتائج ذلك العدالة التنظيميةعمى عبارات استبيان  
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(17جدول )  

 األهمية النسبية والتكرارات والنسبة المئوية إلجابات عينة البحث 

 على المحور االول العدالة التوزيعية
 65ن=   

 العبااااااااااااااارة م
الوزن  ال الى حد ما نعم

 التقديري
االهمية 
 % ك % ك % ك النسبية

راتبةةةةةةي الشةةةةةةهري مناسةةةةةةم لمةةةةةةا  1
 47.:4 46.11 44.44 41.11 41.16 21.11 1.67 6.11 ابذله من جهد في العمل 

2 
أشةةةةةةعر أن أعبةةةةةةائي وواجبةةةةةةاتي 
الوظيفيةةةة مناسةةةةبة جةةةةدا مقارنةةةةة 

 باقراني 
74.11 21.11 24.11 64.41 76.11 24.:4 14.11 44.1: 

3 
تتناسةةةةةةم الحةةةةةةوافز والمكافةةةةةةةآت 
التةةةةةةةةةي أحصةةةةةةةةةل عميهةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةع 

 المجهود المبذول 
4.11 77.77 24.11 62.4: 24.11 64.41 41.11 67.:1 

4 

يتناسةةةةةم مسةةةةةةتوى دخمةةةةةةي مةةةةةةن 
العمةةةةةةةةل كاخصةةةةةةةةائي رياضةةةةةةةةي 
عمى مع ما أبذله من جهد فةي 

 العمل 

71.11 71.42 27.11 41.1: 24.11 62.4: 14.11 64.:7 

5 
تتناسةةةةةم سةةةةةاعات العمةةةةةل مةةةةةع 
قةةةةةةوانين العمةةةةةةل بجامعةةةةةةة كفةةةةةةر 

 الشيخ  
74.11 21.11 2:.11 44.11 71.11 71.42 14.11 44.1: 

6 
مسةةةةةةتوى دخمةةةةةةي مةةةةةةن العمةةةةةةل  

كاخصةةةةةةائي رياضةةةةةةي مناسةةةةةةم 
 إلعدادي المهني واألكاديمي 

4.11 :.24 22.11 61.16 21.11 41.11 44.11 61.16 

7 
تقيةةيم أدائةةي يركةةز وبشةةدة عمةةى 
مبةةةدأ الجةةةدارة واالسةةةتحقاق فةةةي 

 الترقية 
71.11 47.61 72.11 22.22 24.11 64.41 :1.11 44.44 

االجةةةازات التةةةي أحصةةةل عميهةةةا  8
 61.74 11.11 71.42 71.11 47.77 44.11 21.41 77.11 مناسبة 

   البحث عمى ( وجود فروق دالة احصائيًا بين استجابات عينة 71يتضح من جدول
( فى جميع العبارات العدالة التنظيمية( الستبيان  العدالة التوزيعيةعبارات المحور  

، 1.14المحسوبة أعمى من قيمتها الجدولية عند مستوى معنوية  2حيث كانت قيمة كا
كما اتضح أن النسم المئوية الستجابات أفراد عينة البحث عمى عبارات المحور قد 

 %(.44.44،   %47.:4تراوحت بين  
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(23جدول )  

 األهمية النسبية والتكرارات والنسبة المئوية إلجابات عينة البحث

 العدالة اإلجرائية الثانيعلى المحور  

 65ن= 

 العبااااااااااااااارة م
الوزن  ال الى حد ما نعم

 التقديري
االهمية 
 % ك % ك % ك النسبية

1 
تجمةةع اإلدارة العميةةا المعمومةةات 
الكافيةةةةةةةة والدقيقةةةةةةةة قبةةةةةةةل اتخةةةةةةةاذ 

 القرارات الخاصة بالعمل 
74.11 26.11 41.11 44.44 77.11 77.11 771.11 41.:1 

2 
يسةةمح لألخصةةائيين  بمعارضةةه 
أو عةةةةةدم قبةةةةةول القةةةةةرارات التةةةةةي 

 تصدرها اإلدارة العميا 
2.11 4.11 71.11 47.61 44.11 44.11 14.11 64.41 

يةةةةةتم اتخةةةةةاذ القةةةةةرارات الوظيفيةةةةةة  3
 1:.41 771.11 1.11 1.11 12.22 11.:4 76.17 1.11 بنزاهة وشفافية      

4 
تتخةةةةةةةةةةةةةةةةةةذ اإلدارة اإلجةةةةةةةةةةةةةةةةةةراءات 
التصةةةةةةةةةحيحية لمقةةةةةةةةةرارات غيةةةةةةةةةر 

 المناسبة    
4.11 77.77 4:.11 12.22 :.11 :.11 714.11 46.17 

5 
تسةةةةةةةةةةةةتخدم اإلدارة المعمومةةةةةةةةةةةةات 
الدقيقةةةةةة فةةةةةي تحديةةةةةد المكافةةةةةآت 

 والجزارات 
4.11 :.24 24.11 61.74 24.11 24.11 :1.11 44.44 

تتسم القةرارات اإلداريةة المطبقةة  6
 4:.42 712.11 72.11 72.11 44.41 44.11 77.77 4.11 بالعدالة 

7 
يةةةةةتم تطبيةةةةةق القةةةةةرارات اإلداريةةةةةة 
عمةةةةةةةةةى كةةةةةةةةةل العةةةةةةةةةاممين بةةةةةةةةةدون 

 استثناء   
71.11 71.42 44.11 46.17 :.11 :.11 71:.11 41.21 

8 
تمتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزم اإلدارة بالجوانةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 
والمعةايير األخالقيةةة عنةةد صةةنع 

 القرارات 
74.11 2:.44 44.11 47.77 4.11 4.11 77:.11 14.64 

9 
تحةةةرص اإلدارة عمةةةى أن يبةةةدى 
كةةةل موظةةةف رأيةةةه فةةةي القةةةرارات 

 قبل تطبيقها 
4.11 :.24 72.11 22.22 41.11 41.11 14.11 64.:7 

يوجةةةةد قةةةةوانين وأنظمةةةةة واضةةةةحة  10
 14.46 726.11 6.11 6.11 44.44 41.11 41.16 21.11 تسهل العمل 

   عينة البحث عمى ( وجود فروق دالة احصائيًا بين استجابات 71يتضح من جدول
( فى جميع العبارات حيث العدالة التنظيمية( الستبيان  العدالة اإلجرائيةعبارات المحور  
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، كما 1.14المحسوبة أعمى من قيمتها الجدولية عند مستوى معنوية  2كانت قيمة كا
اتضح أن النسم المئوية الستجابات أفراد عينة البحث عمى عبارات المحور قد تراوحت 

 % (.14.46% ، 64.41بين  
 (29جدول )

  األهمية النسبية والتكرارات والنسبة المئوية إلجابات عينة البحث 
 عمى المحور الثالث العدالة التعاممية 

  =54ن 

 العبــــــــــــــارة م
الوزن  ال الى حد ما نعم

 التقديرى
االهمية 
 % ك % ك % ك النسبية

2 

يددددددتم إعددددددالم األخصددددددائيين 
بالمهددددام الرسددددمية او غيددددر 
الرسددمية قبددل حدددوثها يوقددت 

 كافي   

9488 06467 08488 ..4.6 0.488 07478 7.488 ..468 

3 
تتخدددذ اإلدارة قدددرار يتعلدددق  

بوظيفتي فإنها تبددى اهتمامدا 
 بحقوقي كموظف   

.488 9406 0.488 60496 0.488 07478 66488 .847. 

4 
أصحاب القرار أو النفوذ قدد  
يحجبددون بعددض االمتيددازات 

 عن بعض األخصائيين 
08488 ..4.6 09488 0.409 .488 9406 006488 70468 

5 
تقيدديم األداء مددن قبددل المدددير 
 يتم في ضوء معايير محدده 

08488 084.0 08488 ..4.6 0.488 0.490 76488 .6490 

6 
يعتمد المدير في تقيديم األداء 
علددى مددا يبذلدده العدداملين مددن 

 جهد ومتحقق من إنجاز  
00488 08407 06488 66467 7488 00496 78488 .840. 

7 
تتعامددددل اإلدارة مددددع جميددددع 
 األخصائيين دون تمييز   

.488 74.0 08488 ..4.6 08488 0748. 6.488 094.0 

7 
ال تتردد اإلدارة  في االجابة 
عن االستفسدارات المرتبطدة 

 بالعمل   
0.488 0.490 0.488 6.480 .488 9406 8.488 .048. 

3 
يتسددددددددم سددددددددلو  المدددددددددير 
 باإليجابية تجاه األخصائيين 

8488 0.480 08488 78407 8488 0.480 70488 ..4.. 

9 
يتبدددع المددددير أسدددلوبا  إداريدددا  

 ديمقراطيا  في العمل 
.488 9406 .8488 7.487 9488 06467 66488 .847. 

   وجود فروق دالة احصائيًا بين استجابات عينة البحث عمى :7يتضح من جدول )
جميع العبارات حيث  في( العدالة التنظيمية( الستبيان  العدالة التعامميةعبارات المحور  

، كما 1.14المحسوبة أعمى من قيمتها الجدولية عند مستوى معنوية  2كانت قيمة كا
اتضح أن النسم المئوية الستجابات أفراد عينة البحث عمى عبارات المحور قد تراوحت 

 %(17.41% ، 47.:4بين  
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(31جدول )  

 األهمية النسبية والتكرارات والنسبة المئوية إلجابات عينة البحث 

 على المحور الرابع العدالة التقييمية

  =54ن 

 العبااااااااااااااارة م
الوزن  ال الى حد ما نعم

 التقديري
االهمية 
 % ك % ك % ك النسبية

أحظةةةةةةةةةةى بالفرصةةةةةةةةةةة المناسةةةةةةةةةةبة  1
 47.14 711.11 74.11 74.11 44.44 41.11 76.17 1.11 لمترقية كمما قدمت أداء متميز 

تعمةةةةةةةةةةل اإلدارة عمةةةةةةةةةةى مكافةةةةةةةةةةاة  2
 46.21 716.11 71.11 71.11 11.41 41.11 77.77 4.11 األعضاء المتميزين في أدائهم 

3 
تسةةةةةةةتخدم اإلدارة طةةةةةةةرق حديثةةةةةةةه 
وموضةةةةةوعيه فةةةةةي عمميةةةةةه تقيةةةةةيم 

 األداء 
76.11 24.:4 42.11 4:.24 1.11 1.11 776.11 11.41 

لدى معرفه تامه بالمعةايير التةي  4
 12.12 746.11 72.11 72.11 41.67 47.11 41.16 21.11 يتم من خاللها تقييم أدائي 

5 

أعتقةةةةةةةد ان عمميةةةةةةةه تقةةةةةةةيم األداء 
التةةةةةي أحظةةةةةى بهةةةةةا مةةةةةن خةةةةةالل 
اإلدارة عادلةةةةةةةةةةةه وبعيةةةةةةةةةةةد  عةةةةةةةةةةةن 

 العالقات الشخصية 

77.11 21.41 44.11 44.41 1.11 1.11 772.11 4:.76 

6 
تتةةةةةةةةةةةاح لةةةةةةةةةةةي فرصةةةةةةةةةةةه الةةةةةةةةةةةتظمم 
واالعتةةةةراض عمةةةةى تقيةةةةيم أدائةةةةي 

 إذا شعرت انه غير عادل  
71.11 44.44 27.11 41.1: 74.11 74.11 777.11 41.42 

7 

تعتمةةد اإلدارة فةةي تقةةديرات تقيةةيم 
أداء األخصائيين عمى ما يبذلةه 
األخصةةةةائي فعةةةةال وماحقةةةةه مةةةةن 

 انجاز في العمل  

1.11 76.17 4:.11 12.22 1.11 1.11 71:.11 41.21 

   جميع العبارات حيث  في( العدالة التنظيمية( الستبيان  العدالة التقييميةعبارات المحور
، كما 1.14المحسوبة أعمى من قيمتها الجدولية عند مستوى معنوية 2كانت قيمة كا

اتضح أن النسم المئوية الستجابات أفراد عينة البحث عمى عبارات المحور قد تراوحت 
 %(12.12 % ،47.14بين  
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(32جدول )  

 نة البحث األهمية النسبية والتكرارات والنسبة المئوية إلجابات عي

 على المحور الخامس العدالة األخالقية

 54ن=

 العبااااااااااااااارة م
الوزن  ال الى حد ما نعم

 التقديري
االهمية 
 % ك % ك % ك النسبية

ل مةةةةن هةةةةم ممتةةةةزمين أخالقيةةةةا أجعةةةة 1
 :14.7 741.11 -  26.11 74.11 4:.14 67.11 قدو  لي في العمل 

أتخةةذ قراراتةةي وفةةق رهيةةه تتفةةق مةةع  2
 :11.1 766.11 -  71.42 71.11 17.61 66.11 المعايير األخالقية السائدة  

3 
أسةةةاعد زمالئةةةي فةةةي العمةةةل عمةةةى 
اختيةةةار حمةةةول فةةةي مشةةةكالتهم بمةةةا 

 يتالءم مع معتقداتي االخالقية  
66.11 17.61 1.11 76.17 2.11 4.11 766.11 11.1: 

أسةةةةعى إلةةةةى إرضةةةةاء زمالئةةةةي فةةةةي  4
 14.62 761.11 4.11 2.11 71.42 71.11 11.11 62.11 العمل 

أعيةةةد العمةةةل الةةةذى لةةةم أنجةةةح فيةةةه  5
 14.47 722.11 24.: 4.11 44.:2 74.11 47.77 44.11 عد  مرات 

أشةةةةةةعر بالضةةةةةةيق عنةةةةةةدما يتعامةةةةةةل  6
 :11.1 766.11 -  71.42 71.11 17.61 66.11 المسئولين بشكل غير الئق 

أتعامةةل بمرونةةة مةةع القةةرارات التةةي  7
 :44.1 14.11 4:.24 76.11 64.41 24.11 21.11 74.11 تتعارض مع المعايير األخالقية  

 11.44 762.11 -  21.41 77.11 44.:1 64.11 أهدى عممي بافضل ما يكون  8

9 
تسةةود القةةيم واالخالقيةةات عالقةةات 

 –األفةةةةةةةةةةراد  االحتةةةةةةةةةةرام التعةةةةةةةةةةاون 
 المشاركة (

41.11 11.41 74.11 21.11 7.11 7.14 742.11 17.61 

   وجود فروق دالة احصائيًا بين استجابات عينة البحث عمى 27يتضح من جدول )
جميع العبارات  في( العدالة التنظيمية( الستبيان  العدالة األخالقيةعبارات المحور  

، كما 1.14المحسوبة أعمى من قيمتها الجدولية عند مستوى معنوية 2حيث كانت قيمة كا
اتضح أن النسم المئوية الستجابات أفراد عينة البحث عمى عبارات المحور قد تراوحت 

 %(:11.1% ،    :44.1بين  
 : مناقشة نتائج البحث 
  األول : التساؤلمناقشة نتائج 
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  لدرجة عينة البحث  التقديريولإلجابة عمى هذا التساهل تم حسام األهمية النسبية والوزن
 عمى عبارات استبيان العدالة التنظيمية لدى االخصائيين الرياضين بجامعة كفر الشيخ . 

  أن العدالة التنظيمية إحدى محددات م2010  صابرين مراد نمر ابو جاسرتذكر )
السموك التنظيمي ، نظرا لعالقتها المباشرة بمجموعة كبيرة من المتغيرات التنظيمية التي 
تهثر عمى نجاح المنظمات وتطورها وقدرتها عمى تحقيق اهدافها بكفا  وفاعمية ، ألن 

المستوى الوظيفي العدالة التنظيمية تعكس الطريقة التي يحكم من خاللها الفرد عمى 
 (2:1  واإلنساني الذى يعامل به الفرد من قبل رئيسه في العمل . 

  كما ان العدالة التنظيمية تعد احد الموضوعات التي القت اهتماما الفتا من قبل الباحثين
، كونها تتميز بتاثير إيجابي عمى المنظمة سواء عمى الوضع االقتصادي ، او 

ا ، وزيادة كفاءتها وفاعميتها . مما يقربها من تحقيق اهدافهاالجتماعي ، او التنافسي ، 
 41:77) 

 ( ، :زياد 10( )2017محمد أحمد محمد منصور) وتتفق هذ  الدراسة مع دراسة كل من
عمى أن ( ، 1()2019أحمد عايد مخمف العجيمي ) ( ،6()2019بكر خضر الخولى )

العدالة اإلجرائية ، والعدالة التوزيعية ، العدالة التنظيمية لها التاثير اإليجابي إلى بعدى 
 وهذان البعدان يهثران بشكل إيجابي عمى الموظفين

  من ذوى المههالت العالية  اختيارهمالرياضين تم  األخصائيينوتعزى الباحثة ذلك إلى أن
طويمة تعمل عمى زيادة نضجهم والخدمة الطزيمة لذا تزداد مهاراتهم وذلك الن الخبرة ال

راشد   النتيجة مع تعمل عمى تحقيق االهداف وتتفق هذ التي هي العدالةأن و  المهني
 اإلجرائيةأظهرت أن إحساس العاممين بكل من العدالة  التي(  4 م(1998العجمى )

يعتمد عمى  العدالةلديهم ، وأن مدى تحقيق  التنظيميوالتفاعمية تهثران عمى مستوى الوالء 
 والتوزيعية بدرجة متوسطة . التقييميةكما جاءت العدالة ، والمرهوسينالعالقة بين المدير 

 : وبهذا يتحقق التساؤل األول الذى ينص عمى-  
  مستوى العدالة التنظيمية لدى االخصائيين الرياضين بجامعة كفر الشيخ ؟ما هو 

 والتوصياتت االستخالصا -59
 : تاالستخالصاأواًل:  -60

وفاى  اإلحصاائيمن خالل ما تحقاق مان فاروض البحاث ووفقاا لماا توصامت الياه نتاائج التحميال 
امكناات الباحثااة  المسااتخدمةضااوء عاارض ومناقشااة النتااائج وفااى حاادود عينااه البحااث واالدوات 

 التوصل إلى أن:
   أبعاد 4أوضحت نتائج صدق المحكمين إتفاق االراء حول أبعاد المقياس العدالة التنظيمية )

 ( عبارة64واالتفاق حول محتوى العبارات  
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 العدالة التنظيمية لدى  لقياس الحالية الدراسة في بناه  تم الذي المقياس فاعمية
 األخصائيين الرياضين بجامعة كفر الشيخ.

  توصمت إليها الباحثة قادرة عمى قياس العدالة التنظيمية لدى األخصائيين  التيالمحاور
 الرياضين بجامعة كفر الشيخ.

 ثانيًا: التوصيات : -61
ماان خااالل إجااراء هااذا البحااث توصااى الباحثااة  ينإلااى النتااائج الااذى توصاال إليهااا الباااحث اسااتنادا
 :باالتي
 االخصائيين الرياضين بجامعة كفر  االهتمام بتطبيق مقياس العدالة التنظيمية المقترح لدى

 الشيخ. 
  عوامل النجاح  فينشر ثقافة الموضوعات المتعمقة بالعدالة التنظيمية وتوضيح دورة

 والوصول لمهدف.
 .  إجراء أبحاث عممية مشابهة لتطوير األخصائيين الرياضين بجامعة كفر الشيخ 
  يمية .عن عالقة بعض المتغيرات بالعدالة التنظ ارتباطيةدراسات 

 المراجن
: العالقة بين العدالة التنظيمية واالحتراق الوظيفي :دراسة تطبيقية عمى أحمد عايد مخمف .7

 م:217جامعة تكريت ،ماجستير ،كمية التجارة ،جامعة بنها ،
"أثر إدراك العاممين لمعدالة التنظيمية عمى االلتزام  جاد الرب عبد السمين حسانين : .2

العدد ,المجمد السادس والعشرون ,مجمة البحوث التجارية  ,التنظيمي : دراسة تطبيقية "
 م2116يوليه ، , جامعة الزقازيق :كمية التجارة ,الثاني 

النسق الدافعى لألخصائيين الرياضيين بالجامعات المصرية ، مجمة  جمال محمد عمى: .4
 م2114أسيوط لعموم وفنون التربية الرياضية ، كمية التربية الرياضية ، جامعة  أسيوط 

حساس العاممين بالعدالة راشد شبيب العجمي .6 : تحميل ال عالقة بين الوالء التنظيمي واع
 م.1::7،  7:- 17( ، ص 12، العدد  ( 21التنظيمية ، مجمة اإلداري ، مجمد  

العدالة التنظيمية والمناخ التنظيمي وعالقتهما بسموك المواطنة  راضي بهجت عطية: .4
دراسة تطبيقية عمى القنوات الفضائية الحكومية والخاصة . مجمة العموم  –التنظيمية 

 ::-47(، 72اإلنسانية واإلدارية  
ي عمى العدالة التنظيمية في قطاع صناعة : أثر تخطيط المسار الوظيفزياد بكر خضر .4

جامعة قناة السويس ، كمية التجارة ‘ اإلسمنت العراقي دراسة ميدانية ،ماجستير 
 م.:217،
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: مدركات العدالة التنظيمية وعالقتها بااللتزام التنظيمي من وجهه  سعيد محمد األسمري .1
جستير غير منشورة. نظر موظفي الجهات الحكومية المدينة بمطار نجران .رسالة ما

 م2172جامعة نايف العربية لمعموم األمنية .الرياض كمية الدراسات العميا ،
: اثر إدراك العاممين لمعدالة التنظيمية عمى أبعاد األداء السياق  صابرين مراد ابو جاسر .1

،دراسة تطبيقية عمى موظفي وزرات السمطة الوطنية الفمسطينية ، رسالة ماجستير غير 
 م2171، غزة ، الجامعة اإلسالمية ، كمية التجارة ، منشورة 

اإلدارة االستراتيجية ، مجموعة النيل العربية القاهرة  عبد الحميد عبد الفتاح المغربي : .:
 م.1::7،
: العالقة بين العدالة التنظيمية وأداء األخصائيين  محمد أحمد محمد منصور .71

 م2171، كمية التربية الرياضية ،الرياضيين برعاية الشبام بجامعة بنها ،دكتورا  
العدالة التنظيمية وعالقتها بااللتزام التنظيمي ،دراسة ميدانية محمد عبد  عميان:  .77

عمى هيئة التمريض في المستشفيات الحكومية في محافظة غزة  رسالة ماجستير منشورة 
 م2174(، جامعة األزهر، غزة، فمسطين ، 

ة الشاممة كمدخل لتطوير التربية : "إدارة الجود محمد فهمى محمد فارس .72
 م2114الرياضية بوزارة التربية في دولة الكويت " 

"أثر العدالة التنظيمية في  مضفى محمد العميان ،  موسى أحمد السعودي : .13
دراسة ميدانية "، المجمة المصرية  –األداء الوظيفي لدى العاممين في الوزارات األردنية 

لثالث والثالثون ، العدد األول ،  جامعة المنصورة : كمية لمدراسات التجارية ، المجمد ا
 م .:211التجارة ، 
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 ملخص للبحث

 مهارات بعض تعلم على المعرفٌة الرحالت باستخدام تعلٌمى برنامج تأثٌر"  :اسم البحث

 "االساسى التعلٌم من الثانٌة الحلقة لتالمٌذ القوى العاب
 االحمدى آٌهحسٌن دري اباظة , اٌمان سعد زغلول , أحمد شوقً محمد ,  ث: ـــــم الباحــــاس

 عبدالفتاح عبدهللا
  المناهج وطرق التدرٌس التخصص الدقٌق :

 ـــــة     التربٌة الرٌاضٌة م الكلٌـــــاس
 بنها   :ة ـــم الجامعــــاس
 مصر   ة :ـــم الدولــــــاس

 ayaalahmady25@gmail.com البرٌد االلكترونً :

 والتحصيٌل المهارى المستوى على  المعرفٌة الرحالت استخدام أثر على التعرف :هدف البحث

 .     اإلعدادى األول الصف تالمٌذ لدى( الطوٌل الوثب)  لمسابقة  المعرفى
 لتجرٌبى: االمنهج المستخدم

 رابعة بمدرسة اإلعدادي األول الصف تالمٌذ فً البحث مجتمع ٌتمثل:عٌنة البحث وخصائصها

/  م5102   الدراسً العام خالل الشرقٌة بمحافظة التعلٌمٌة كفرصقر بإدارة اإلعدادٌة العدوٌة

  األساسييٌة البحييث عٌنيية بإختٌييار الباحثيية قامييت وقييد تلمٌييذا ,( 83) عييددهم والبييال  م5151

 إلجيرا   تالمٌيذ( 3) عيدد إليى باإلضيافة  تلمٌذا   ثالثون( 81) عددهم والبال  العمدٌة بالطرٌقة

 , المتكرر لغٌابهم نظرا تالمٌذ( 2) استبعاد وتم البحث, مجتمع نفس من اإلستطالعٌة الدراسة

 . وضابطة تجرٌبٌة مجموعتٌن إلى األساسٌة البحث عٌنة تقسٌم تم وقد
 : اهم االستنتاجات 

 قٌيد الطوٌيل الوثيب لمهيارة االدا  مسيتوى تحسين فيى اٌجابٌيه بطرٌقية سياهمت التلقٌن طرٌقة

 .  الضابطة المجموعة لتالمٌذ المعرفى التحصٌل وتحسن البحث

 الوثب مهارة ادا  مستوى تحسن فى اٌجابٌة بطرٌقة ساهمت االنترنت عبر المعرفٌة الرحالت

 .التجرٌبٌة المجموعة لتالمٌذ المعرفى التحصٌل مستوى وتحسن الطوٌل

 تحسين فيى التلقيٌن طرٌقية مين افضل التعلم على كبٌر تاثٌر لها االنترنت عبر المعرفٌة الرحلة

 .المعرفى التحصٌل مستوى وتحسن الطوٌل الوثب مهارة ادا  مستوى

 للمجموعيية التالمٌييذ وانطباعييات ارا  علييى اٌجييابى تيياثٌر لهييا االنترنييت عبيير المعرفٌيية الرحليية

 .لدٌهم الوجدانى االتجاه وتحقٌق التعلم نحو التجرٌبٌة

 بٌانات االصدار : 
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Search summary 

Search Name : The effect of an educational program 
usingWebQuest   on learning some athletics skills for students of 
the second cycle of basic education 

Researcher Name : husayn duriy abazt, 'ayman saed zaghlul, 
'ahmad shawqi muhmid, ayih alahmda eabdallh eabdalftah 
Faculty Name : Faculty of Physical Education 
University Name : Banha 
Name of the country : Egypt 
E-mail :ayaalahmady25@gmail.com 

Search aim: Identify the impact of using  WebQuest at the skill 
level and the cognitive achievement of the (long jump) competition 
for preparatory first-graders  
Research Sample and Characteristics: The research community 
is represented by the preparatory first grade students at Rabaa Al-
Adawiya Preparatory School at Kafr Sagr Educational 
Administration in Sharkia Governorate during the school year 5102  
/ 5151. The number of (83) students. 3) Students to conduct the 
exploratory study from the same research community, (2) students 
were excluded due to their frequent absence. The basic research 
sample was divided into two groups experimental and control. 
Results:  
The method of indoctrination contributed in a positive way to the 
improvement in the level of performance of the skill of the long 
jump in question and the improvement of the cognitive 
achievement of the students of the control group. 
 WebQuest via the Internet contributed in a positive way to 
improving the level of performance of the long jump skill and 
improving the level of knowledge achievement of the experimental 
group students 
 WebQuest through the Internet has a significant impact on 
learning better than the method of instruction in improving the level 
of performance of long jump skill and improving the level of 
cognitive achievement 
 WebQuest through the Internet has a positive impact on the views 
and impressions of the experimental group students towards 
learning and achieving their emotional direction. 

Release Notes:  . 

 



 

 
    التربية البدنية وعلىم الرياضة لةهج -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جاهعة      

 (    3  (   (  االولم(   ) الجزء  6262(  لعام ) ديسوبر( شهر )    66رقن الوجلد )         
 

 القوى العاب مهارات بعض تعلم على المعرفٌة الرحالت باستخدام تعلٌمى برنامج تأثٌر" 
 "االساسى التعلٌم من الثانٌة الحلقة لتالمٌذ

 أباظة دري حـسين *
 زغمول سعد ايمان **
 محمد شوقي أحمد ***

 االحمدى عبداهلل عبدالفتاح آيه ****
 :مقدمة
 لما ونظراً  الكبرى، المجتمع منظومات من فرعية منظومة مكوناتيا بكل التعميم منظومة ُتعد    
 فمنظومة لذا. المجتمع ومنظومات المؤسسات كل عمى متالحقة كثيرة تغيرات من المجتمع يواجو
 تمك شكمت األبعاد، متعددة تحديات تواجو األخيرة السنوات في المجتمع منظومات كإحدى التعميم

 وعممياتو مدخالتو بجميع التعميمي النظام في النظر إعادة ضرورة ىو ممحاً  مطمباً  التحديات
 . ومخرجاتو

(6  :808) 
 أن الرحالت المعرفيةمSen & Nenfeld (6006 )سين و نينفيمد  من كالً  قد أشار و       
 الصحيح الوصول بيدف االنترنت عمى الشبكي اإلبحار أو الويب عبر معرفية رحمة أنيا عمى

 عممية تحويل عمى تعمل الطريقة وىذه التفكير إنماء بيدف ممكن، مجيود بأقل لممعمومة والمباشر
 ( 9.) الدراسية الفصول في مشاركة أكثر وتجعميم دافعيتيم تزيد ممتعة عممية إلى التعمم

 تحقيق أجل من خاصة مواصفات إلى تحتاج التى الفعاليات من الطويل الوثب ويعتبر       
 ولتحقيق والمتعمم المعمم عمى كبير بشكل يعتمد والذى األداء مستوى تطوير أو الرياضى اإلنجاز

 الطرق وبأقصر اليدف إلى تصمنا التى الصحيحة العممية األساليب عن البحث عمينا يفرض ذلك
دخاليا  . والعممية العممية الناحية من وا 

 . بنيا جامعة -لمبنين الرياضية التربية كمية وعميد الرياضة فسيولوجيا أستاذ)*(
 . الزقازيق  جامعة-–لمبنات الرياضية التربية كمية وعميد والمضمار الميدان مسابقات استاذ)**(
 لمبنين الرياضية التربية كمية التدريس وطرق المناىج قسم رئيس بعمل وقائم مساعد أستاذ)***(

 بنيا جامعة -
 . بالشرقية رياضية تربية  مدرسة)****( 
 : البحث مشكمة
 توظيف عمى تعتمد التعميم فى جديدة وطرق أساليب ظيور إلى التكنولوجى التقدم أدى       

 التعميم وتكنولوجيا المعمومات تكنولوجيا مجالى بين التكامل افرزىا التى التكنولوجية المستخدمات
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 المتعممين مساعدة عمى التركيز التعميمية النظم عمى فرض الذى األمر التعميمية العممية فى
 (     508:1.)جاىزة المعمومات اكتساب من بدال المعمومات وميارات الذاتى نحوالتعمم
 الوصول عمى يعتمد الذى واالستعالم االستكشاف عمي قائم نشاط كويست الويب ويعد       

 جمع ميارة عمى باشتمالة كويست الويب ويتمتع االنترنت فى اإلبحار اللخ من لممعمومات
 يتماشى نيائى منتج اخراج خالل من جديدة لمفاىيم وتحويميا المعمومات ىذه وتحميل المعمومات

 . المطموب اليدف مع
 كافية غير التقميدية التدريس طرق أن وجدت التدريس مجال فى الباحثة عمل خالل ومن       

   التعميمية المؤسسات داخل االمكانات من االستفادة ضروريا فكان  التالميذ وفيم الستيعاب
 المتعددة الوسائط بمعامل مجيزة التعميمية والمؤسسات التعميمية العممية لخدمة الدولة وفرتيا والتى
 فى وخاصة ولوجىوالتكن العممى التقدم لمواكبة التعميمية العممية لتطوير منيا االستفادة يجب التى
 االىداف تحقيق الى بيا والوصول بالمناىج لمتطور الدائم الوزارة وبسعى والتدريب التعميم عممية
 وجود عمى يعتمد الذى الحديث النظام باستخدام  المؤسسات ىذه فى التكنولوجيا تطبيق الى تسعى
 عن بالبحث لمقيام الباحثة  دفع السبب ىذا فييا الموحية واالجيزة الذكية كاليواتف الفعالة االجيزة

 . التعميم تكنولوجيا مستحدثات مع يتناسب بما وتطبيقيا االستراتيجية ىذه
 :البحث هدف

  المعرفى والتحصيل الميارى المستوى عمى  المعرفية الرحالت استخدام أثر عمى التعرف       
دفع الجمة (لدى تالميذ الصف  -م "بدء منخفض"10عدو  –وثب طويل  ) لممسابقات المقررة 
         االول االعدادى 

 :البحث فروض
 في الضابطو لممجموعو والبعدية القبمية القياسات متوسط بين احصائيا داللة ذات فروق توجد 

 القياس لصالح البحث قيد لممسابقة المعرفى والتحصيل  الميارى والمستوي  البدنية المتغيرات
 . البعدي

 في  التجريبية لممجموعو والبعدية القبمية القياسات متوسط بين احصائيا داللة ذات فروق توجد 
 البحث قيد لممسابقة المعرفى والتحصيل"  فنى– رقمى"الميارى والمستوي  البدنية المتغيرات
 . البعدي القياس لصالح

 الضابطة لممجموعتين البعدية القياسات متوسط بين احصائية داللة ذات فروق توجد  
  لممسابقة المعرفى والتحصيل"فنى– رقمى"الميارى والمستوي  البدنية المتغيرات في والتجريبية

  . التجريبية المجموعة لصالح البحث قيد
 :  المصطمحات
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 : المعرفية الرحالت

بيدف تعرف عمى أنيا رحمة معرفية عمى الويب أو االبحار الشبكى عمى االنترنت         
  .الوصول الصحيح والمباشر لممعمومة بأقل مجيود ممكن بيدف تنمية التفكير

 : السابقة الدراسات
   المعرفية الرحالت فاعمية"  بعنوان دراسةب (5)م(6009) عمى حسنى نشأت أحمدقام 

 جامعة الرياضية التربية شعبة لطالب االنجاز ودافعية الدراسى التحصيل عمى وتأثيرها
 عمى وتأثيرىا المعرفية الرحالت فاعمية عمى التعرف-الى الدراسة وتيدف" المنصورة
 تمثمت-المنصورة، جامعة الرياضية التربية شعبة لطالب االنجاز ودافعية الدراسى التحصيل

 الباحث  وضابطة،واستخدم تجريبية مجموعتين الى تقسيميم وتم طالب( 82) فى البحث عينة
 تحسن فى ايجابية بطريقة ساىمت المعرفية الرحالت النتائج اىم ،وكانت التجريبى المنيج
 المجموعة الفراد المعرفى التحصيل مستوى فى والتحسن التدريسية الميارات اداء مستوى

 لطالب التعمم نحو االنجاز دافعية زيادة عمى ايجابى تأثير ليا المعرفية والرحالت التجريبية
 (5).التجريبية المجموعة

   متعدد الذاتى التطبيق اسموب تأثير" بعنوان دراسة (3)(م6009)حسن عبدالنبى حسنقام 
 لتالميذ والمضمار الميدان مسابقات بعض تعمم عمى االلى الحاسب باستخدام المستويات

 التطبيق اسموب تأثير عمى التعرف محاولة الى وتيدف ، "االساسى التعميم من الثانية الحمقة
 الميدان مسابقات بعض تعمم عمى االلى الحاسب باستخدام المستويات متعدد الذاتى

 من االعدادى االول الصف لتالميذ(  الجمة دفع – العالى الوثب – الطويل الوثب) والمضمار
 فى العينة ،وتممثت التجريبى المنيج الباحث ،واستخدم االساسى التعميم مت الثانية الحمقة

 المستويات متعدد الذاتى التطبيق بأسموب التعميمى البرنامج البحث نتائج ،وكانت طالب( 00)
 الميدان مسابقات واداء تعمم مستوى تحسين فى ايجابية بطريقة ساىم االلى الحاسب باستخدام

 .  التجريبية المجموعة لتالميذ البحث والمضمارقيد
  ستيفن كارىقام Carey Steven7 (0997)التكنولوجيا استخدام اثر"بدراسة  (7)م 

 استخدام اثر عمى التعرف الى ،وتيدف القوى العاب مسابقات بعض تعميم فى والكمبيوتر
 العاب مسابقات بعض تعميم فى الكمبيوتر عمى المتحركة الرسوم برامج خالل من التكنولوجيا

 فى البحث عينة وتمثمت التجريبى المنيج واستخدم(.  العالى الوثب – الطويل الوثب) القوى
 ان النتائج اىم وكانت ىيوستن بجامعة الرياضية لمتربية الدارسين الطالب من طالب( 51)
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 عمى االيجابى اثره لو الكمبيوتر عمى المتحركة الرسوم برامج خالل من التكنولوجيا استخدام
 . خاصة القوى والعاب عامة الرياضية التربية مجال فى والتعمم التعميم عممية
 : البحث اجراءات
 : البحث منهج
 التصميم واستخدمت ، البحث لطبيعة لمالئمتو نظرا التجريبى المنيج الباحثة استخدمت       
 والبعدية القبمية القياسات بتطبيق ضابطة واالخرى تجريبية احداىما لمجموعتين التجريبى

 .لممجموعتين
 :البحث وعينة مجتمع
 اإلعدادية العدوية رابعة بمدرسة اإلعدادي األول الصف تالميذ في البحث مجتمع يتمثل      
 والبالغ م8080م / 8059   الدراسي العام خالل الشرقية بمحافظة التعميمية كفرصقر بإدارة
 والبالغ العمدية بالطريقة  األساسية البحث عينة بإختيار الباحثة قامت وقد تمميذًا،( 08) عددىم
 من اإلستطالعية الدراسة إلجراء  تالميذ( 8) عدد إلى باإلضافة  تمميذاً  ثالثون( 00) عددىم
 تم وقد ، لالعاده الباقون ومنيم المتكرر لغيابيم نظرا تالميذ (1) استبعاد وتم البحث، مجتمع نفس
 . وضابطة تجريبية مجموعتين إلى األساسية البحث عينة تقسيم

 :لمبحث الكمية العينة توزيع اعتدالية
 والمجموعة التجريبية المجموعة) العب( 08) لمبحث الكمية العينة تجانس من لمتأكد      

 اعتدالية من لمتأكد القياسات، بعض بعمل الباحثة قامت ؛ (االستطالعية والمجموعة الضابطة
 . (5 /0) جدول في موضح ىو كما البحث قيد المتغيرات في العينة أفراد بين البيانات توزيع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
    التربية البدنية وعلىم الرياضة لةهج -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جاهعة      

 (    7  (   (  االولم(   ) الجزء  6262(  لعام ) ديسوبر( شهر )    66رقن الوجلد )         
 

 (0 /3) جدول                                            
 في لمبحث الكمية لمعينة االلتواء ومعامالت المعيارية واالنحرافات والوسيط الحسابية المتوسطات

 .البحث قيد المتغيرات
 (08=ن)

( 0-) بين انحصرت االلتواء معامالت قيم أن ،(5 /0) وشكل ،(5 /0) جدول من يتضح        
 تحت وقعت قد البحث قيد المتغيرات في لمبحث الكمية العينة قياسات أن عمى يدل مما( 0)+و

 .المتغيرات ىذه في الكمية البحث عينة أفراد تجانس عمى يدل وىذا االعتدالي المنحنى
 :البحث مجموعتي تكافؤ

 
 
 
 
 
 

 االختبارات المتغٌرات 
وحدة 
 القٌاس

 المتوسط
Mean 

 الوسٌط
Media

n 

 االنحراف
Std. 
Dev 

 االلتوا 
Skewn

ess 

تر
وم
وب
ثر
ألن
ا

ٌة
 

 1.81- 1.53 05.22 05.25 سنة العمر  الزمنً )السن( 

 08..02 سم الطول 
02..1

1 
4.82 1.14 

 1.32 3.24 21.11 .25.8 كجم الوزن 

ٌة
دن
لب
 ا
ت
را
قد
ال

 

القدرة 
العضلٌة 
 للرجلٌن

الوثب العرٌض من 
 الثبات

 1.22 1.54 0.28 .0.2 متر

السرعة 
 االنتقالٌة 

م من البداٌة 81عدو 
 الثابتة 

 0.20 1.42 2.20 4.50 ثانٌة

 المرونة 
ثنى الجذع لالمام من 

 الوقوف
 1.51- 5.10 2.11 .8.3 سم

 الدقة 
التصوٌب على 

 المستطٌالت المتداخلة 
 1.42 0.12 5.21 8..5 عدد

الوثب 
 الطوٌل

 5.11 2..1 5.11 5.21 متر مسافة الوثب

 0.11 0.21 8.11 8.21 درجة  بطاقة المالحظة

 المعرفٌة 
االختبار المعرفً فً 

 ألعاب القوى
 1..1- 5.02 05.11 00.21 درجة 
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 (6 /3) جدول

 بين الفروق داللة إليجاد( Z, U) وقيمة( Mann-Whitne Test) وتني مان اختبار نتائج
 الضابطة لممجموعة القبمي والقياس التجريبة لممجموعة القبمي القياس درجات رتب متوسطات

 .البحث قيد المتغيرات في
 (51=8ن=5ن)

 عمييا المتعارف( Z) قيمة من أقل المحسوبة( Z) قيم أن( 8 /0) جدول من يتضح        
 القبمي والقياس التجريبية لممجموعة القبمي القياس بين فروق توجد ال أنو يعنى وىذا ؛(5.96)

 .البحث قيد االختبارات في البحث مجموعتي تكافؤ يعنى وىذا ، الضابطة لممجموعة
 :والمهارية البدنية لالختبارات السيكومترية الخصائص من التحقق
 المختارة لالختبارات العممية المعامالت بإيجاد الباحثة قامت االختبارات إلى التوصل بعد       
 :التالي النحو عمى وذلك وصدقيا، ثباتيا من لمتحقق

 . اإلختبارات صدق 3/5/6/0
 Discriminat) التمايز صدق طريقة باستخدام االختبارات صدق بحساب الباحثة قامت       

Validation )واألخرى ،(اإلستطالعية البحث عينة) المميزة غير إحداىما مجموعتين بين 
 ،  االعدادية العدوية رابعة بمدرسة اإلعدادي االول الصف تالميذ من وىي( المميزة) المجموعة
 قيد االختبارات في المميزة وغير المميزة المجموعتين بين الفروق داللة( 0/2) جدول ويوضح
 .   البحث

 
 
 

 

 االختبارات المتغٌرات
وحدة 
القٌا
 س

 اختبار مان وتنً 02=  الضابطة 02=  التجرٌبٌة

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

(U) 
قٌمة 

(Z) 

السرعة 
 االنتقالٌة 

م من البداٌة 81عدو 
 الثابتة 

 ثانٌة
08.3
. 

513.11 
0..0
8 

52..1
1 

33.11 0.15 

 الوثب الطوٌل

 متر مسافة الوثب
08.0
8 

02..11 
0..3
. 

543.1
1 

...11 0.2. 

 درجة  بطاقة المالحظة
02.5
1 

553.11 
02.3
1 

58..1
1 

013.1
1 

1.02 

 المعرفٌة 
االختبار المعرفً فً 

 ألعاب القوى
 درجة 

02.3
1 

58..11 
02.5
1 

553.1
1 

013.1
1 

1.02 
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 (3/4) جدول

 بين الفروق داللة إليجاد( Z, U) وقيمة( Mann-Whitne Test) وتني مان اختبار نتائج
 في المميزة والمجموعة( المميزة غير) اإلستطالعية لممجموعة القياس درجات رتب متوسطات

 .البحث قيد اإلختبارات
  (8=8ن=5ن)

 عمييا المتعارف( Z) قيمة من أكبر المحسوبة( Z) قيم أن( 0 /0) جدول من يتضح      
 والمجموعة( المميزة غير) اإلستطالعية المجموعة بين فروق توجد أنو يعنى وىذا ؛(5.96)

 بين التمييز عمى االختبارات ىذه قدرة عمى يدل مما البحث، قيد اإلختبارات في المميزة
 .أجميا من وضعت التي الصفات لقياس صادقة اختبارات تعد أنيا أي المستويات،

 االختبارات ثبات
 إعادة ثم اإلختبارات تطبيق طريقة بإستخدام اإلختبارات ثبات بحساب الباحثة قامت       
 التطبيق نتائج بين أيام سبعة زمني بفاصل االستطالعية، الدراسة عينة عمى أخرى مرة تطبيقيا
 لمعينة والثاني األول التطبيق بين اإلستقرار معامل يوضح( 2 /0) وجدول الثاني، والتطبيق األول

 .البحث قيد اإلختبارات في اإلستطالعية
 
 
 

 االختبارات المتغٌرات 
وحدة 
القٌا
 س

المجموعة 
 3= اإلستطالعٌة 

المجموعة الممٌزة 
 =3 

 اختبار مان وتنً

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

(U) 
قٌمة 

(Z) 

ٌة
دن
لب
 ا
ت
را
قد
ال

 

القدرة 
العضلٌة 
 للرجلٌن

الوثب العرٌض من 
 الثبات

 84.21 2.24 متر
05.2
2 

22.21 1.21 8.83 

السرعة 
 االنتقالٌة 

م من البداٌة 81عدو 
 الثابتة 

 ثانٌة
05.2
2 

22.21 2.24 84.21 1.21 8.85 

 المرونة 
ثنى الجذع لالمام من 

 الوقوف
 20.21 2.02 سم

00.3
0 

22.21 2.21 5.32 

 الوثب الطوٌل

 84.21 2.24 متر مسافة الوثب
05.2
2 

22.21 1.21 8.85 

 84.11 2.21 درجة  بطاقة المالحظة
05.2
1 

011.1
1 

1.11 8.83 
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 (4 /3) جدول
 قيد االختبارات في االستطالعية لمعينة الثاني والتطبيق األول التطبيق بين االستقرار معامل

 البحث
 (8=ن) 

 0.707( = 0.05 ،6) جر
 الدراسة عينة درجات من كل بين إحصائًيا دال إرتباط وجود( 2 /0) جدول من يتضح       

 المحسوبة( ر) قيم إن حيث البدنية، لإلختبارات الثاني والتطبيق األول التطبيق في اإلستطالعية
 اإلختبارات درجات ثبات عمي يدل وىذا( 0.01) معنوية مستوى عند الجدولية قيمتيا فاقت قد
 .الظروف نفس تحت تطبيقيا إعادة عند
 :المعرفي لالختبار والثبات الصدق معاممي من التحقق 3/3/0/9

 وبذلك ، المعرفي لالختبار التجريبية الصورة إلي التوصل تم الخبراء عمى العرض بعد      
 تالميذ،( 8) وىي االستطالعية المجموعة عمي لمتطبيق وصالًحا صادًقا المعرفي االختبار أصبح
 .الصدق ومعامل الثبات، معامل لحساب

 :المقياس صدق معامل حساب 3/3/0/9/0
 األبعاد بين االرتباط معامل إيجاد طريق عن الداخمي، االتساق طريقة الباحثة استخدمت       
 ، المعرفي لالختبار الكمية والدرجة العبارة وبين إلييا، تنتمي التي واألبعاد العبارات وبين وبعضيا

 (.9 /0)و ،(8 /0) جدول في كما
 
 

                                          

 االختبارات المتغٌرات 
وحدة 
القٌا
 س

 التطبٌق الثانً التطبٌق األول
 قٌمة )ر(

 ع±  س   ع±  س  

ٌة
دن
لب
 ا
ت
را
قد
ال

 

القدرة العضلٌة 
 للرجلٌن

الوثب العرٌض من 
 الثبات

 ..1.3 1.81 0.21 1.52 0.22 متر

السرعة 
 االنتقالٌة 

م من البداٌة 81عدو 
 الثابتة 

 1.258 2..1 4.52 0..1 4.81 ثانٌة

 المرونة 
ثنى الجذع لالمام من 

 الوقوف
 35..1 5.01 2.51 5.02 2.01 سم

 الوثب الطوٌل
 ....1 1.32 5.23 1.31 5.22 متر مسافة الوثب

 1.212 0.42 8.45 0.44 8.23 درجة  بطاقة المالحظة
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 (6 /3جدول )                                           
معامالت االرتباط بين كل عبارة ودرجة المحور الذي تنتمي إليه وبين كل عبارة والدرجة الكمية  

80ن =                                لالختبار المعرفي  
 معامل ارتباط المحور الثانً معامل ارتباط المحور األول

 مع االختبار مع المحور العبارة مع االختبار مع المحور العبارة

0 1..22 1..20 02 1..35 1.314 

5 1...8 1.321 51 1.320 1..38 

8 1...0 1..2. 50 1.342 1.351 

2 1..20 1..28 55 1.... 1..34 

2 1..83 1..43 58 1.320 1..85 

4 1.342 1.38. 52 1..32 1..22 

. 1..22 1..25 52 1..33 1.315 

3 1.382 1.30. 54 1..31 1..2. 

2 1.383 1..22 5. 1.321 1.300 

01 1.344 1...2 53 1.380 1.32. 

00 1.335 1.331 52 1..82 1..32 

05 1.322 1.314 81 1...8 1.353 

08 1.345 1.385 80 1.345 1...2 

02 1..22 1.32. 85 1..8. 1...2 

02 1..82 1..25 88 1..58 1..34 

04 1..32 1...2 82 1.3.. 1..22 

0. 1.382 1.322 82 1..24 1.302 

03 1..8. 1.3.. 84 1.302 1..20 

 0.707( = 0.05 ،6) جر
( 0.01) معنوية مستوى عند إحصائياً  دالة ارتباطيو عالقة وجود( 6 /0) جدول يوضح       

 لصدق كمؤشر الداخمى االتساق يدعم وىذا الكمية، الدرجة ثم المحور ودرجة عبارة كل درجة بين
 .المعرفي االختبار صدق عمى يدل مما التكوين،
 :المعرفي االختبار ثبات معامل حساب
 إلى باإلضافة جتمان؛ ومعادلة براون، لسبيرمان النصفية التجزئة طريقة الباحثة اتبعت       
 الكمي الثبات معامل لحسابKuder-Richardson 80 (KR80 )" ريتشاردسون-كودر" طريقة

 الباحثة تستخدم ولم ؛(5 أو 0) القياس أداة أسئمة تكون عندما وتستخدم ، المعرفي لالختبار
 ،5 ،0) القياس أداة أسئمة تكون عندما حالة في تستخدم ألنيا" كرونباخ ألفا" ثبات معامل طريقة

 ....(. ،0 ،8 ،5) أو ،....( ،8
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 معامل لحساب طالبا،( 80) وعددىا االستطالعية الدراسة عينة عمي االستمارة تطبيق وتم      
 بطريقة المعرفي لالختبار الثبات معامل حساب( 7 /0) جدول ويوضح المعرفي؛ االختبار ثبات

 ".ريتشاردسون-كودر" طريقة ،(جتمان ومعادلة براون، سبيرمان) النصفية التجزئة
 (7 /3) جدول

 ريتشاردسون-كودر و النصفية التجزئة بطريقة المعرفي االختبار ثبات

 المحاور م
 التجزئة النصفٌة

 رٌتشاردسون-كودر
 جتمان سبٌرمان براون

 1.310 22..1 30..1 المحور  القانونى 0

 1.332 33..1 22..1 المحور المهارى 5

- 
االختبار المعرفً )الدرجة 

 الكلٌة(
1.351 1..40 1.321 

 لمحاور النصفية التجزئة بطريقة االرتباط معامالت قيم أن( 7 /0) جدول من يتضح      
 االختبار أن عمى يدل مما دالة، الكمي الثبات لتحديد ريتشاردسون-كودر وقيم المعرفي االختبار
 . مرتفع ثبات معامل ذات الدراسة قيد المعرفي

 :المعرفي االختبار مفردات تحميل 
 والسيولة، الصعوبة معامالت حساب تم المعرفى، االختبار وثبات صدق من التأكد بعد       
 متوسطة أو جًدا، سيمة أو جًدا، صعبة الفقرات كانت إذا عما الكشف بغرض وذلك لالختبار
 التمييز عمى القدرة لمعبارة كان إذا عما الكشف بغرض وذلك التمييز معامل وحساب الصعوبة،

( DR) الصعوبة معامل( 0/9)و ،(0/8) جدول ويوضح المتميزين، وغير المتميزين األفراد بين
 .المعرفى االختبار لمفردات( ID)التمييز ومعامل
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 (3/8) جدول
 المعرفى االختبار لمفردات( ID) التمييز ومعامل( DR) الصعوبة معامل

 معامالت المحور الثانً معامالت المحور األول

 العبارة
معامل الصعوبة 

(DR) 
معامل 
 (IDالتمٌٌز)

 العبارة
معامل الصعوبة 

(DR) 
معامل 
 (IDالتمٌٌز)

0 1.2 1.2 02 1.4 1.2 

5 1.2 1.2 51 1.. 1.8 

8 1.2 1.2 50 1.4 1.8 

2 1.2 1.8 55 1.. 1.2 

2 1.2 1.. 58 1.. 1.2 

4 1.2 1.. 52 1.2 1.2 

. 1.2 1.2 52 1.2 1.2 

3 1.. 1.2 54 1.2 1.2 

2 1.2 1.4 5. 1.2 1.4 

01 1.2 1.2 53 1.2 1.4 

00 1.2 1.2 52 1.2 1.. 

05 1.2 1.. 81 1.2 1.8 

08 1.2 1.4 80 1.2 1.8 

02 1.2 1.2 85 1.2 1.8 

02 1.2 1.2 88 1.8 1.4 

04 1.. 1.2 82 1.2 1.2 

0. 1.2 1.2 82 1.2 1.2 

03 1.2 1.2 84 1.2 1.. 

 المرتفعة المستويات بين التمييز عمى القدرة ليا األسئمة جميع أن ،(0/8) جدول من يتضح       
 تقع االختبار مفردات جميع وأن ،(0.7)و( 0.0) بين ما الصعوبة معامل يتراوح حيث والمنخفضة

 من أكبر التمييز ومعامل الصعوبة؛ شديدة وال السيولة شديدة ليست وأنيا المحدد، النطاق داخل
 .تمييزية قدرة ذات االختبار مفردات أن عمي مؤشًرا يعد وىو( 0.0)
 :لممقياس والثبات الصدق معاممي من التحقق 0/0/5/9

 المقياس أصبح وبذلك لممقياس، التجريبية الصورة إلي التوصل تم الخبراء عمى العرض بعد      
 الثبات، معامل لحساب تالميذ،( 8) وىي االستطالعية المجموعة عمي لمتطبيق وصالًحا صادًقا
 .الصدق ومعامل

 :المقياس صدق معامل حساب 3/3/0/9/0
 العبارة بين االرتباط معامل إيجاد طريق عن الداخمي، االتساق طريقة الباحثة استخدمت      
 (.0/9) جدول في كما لممقياس، الكمية والدرجة
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 (9 /3) جدول
 لممقياس الكمية والدرجة عبارة كل بين االرتباط معامالت

 (8)ن=

 العبارة
معامل االرتباط مع 

 المقٌاس
 معامل االرتباط مع المقٌاس العبارة

0 1..21 04 1.381 

5 1.312 0. 1..22 

8 1.380 03 1.332 

2 1..25 02 1..22 

2 1.312 51 1..80 

4 1.388 50 1..21 

. 1.380 55 1.32. 

3 1.300 58 1.328 

2 1..23 52 1...3 

01 1.352 52 1.32. 

00 1.302 54 1..25 

05 1..22 5. 1.35. 

08 1..23 53 1.352 

02 1.354 52 1..32 

02 1.325 81 1.321 

 0.707( = 0.01، 6) جر
( 0.01) معنوية مستوى عند إحصائياً  دالة ارتباطيو عالقة وجود( 9 /0) جدول يوضح       

 لصدق كمؤشر الداخمى االتساق يدعم وىذا الكمية، الدرجة ثم المحور ودرجة عبارة كل درجة بين
 .المقياس صدق عمى يدل مما التكوين،

 :المقياس ثبات معامل حساب 3/3/0/9/6
 إلى باإلضافة جتمان؛ ومعادلة براون، لسبيرمان النصفية التجزئة طريقة الباحثة اتبعت      
 معامل وتعطي لممقاييس، الكمي الثبات معامل لتقدير تستخدم التي" كرونباخ ألفا" ثبات معامل
 رفع أو خفض إلى تؤدي التي العبارات عمى التعرف إلى باإلضافة المقياس، لبنية داخمي اتساق
 االستطالعية البحث عينة عمي المقياس تطبيق وتم. حذفيا عند القياس ألداة الكمي الثبات معامل
 الثبات معامل حساب( 0/58) جدول ويوضح المقياس؛ ثبات معامل لحساب تالميذ،( 8) وعددىا
 .كرونباخ ألفا ثبات ومعامل( جتمان ومعادلة براون، سبيرمان) النصفية التجزئة بطريقة لممقياس
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 ( 50 /0جدول )
 ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية و ألفا كرونباخ

 األبعاد
 النصفٌةالتجزئة 

 ألفا كرونباخ
 جتمان سبٌرمان براون

 1.3.5 1.321 .1.32 الدرجة الكلٌة

 .عال ثبات معامل ذو البحث قيد المقياس أن( 50 /0) جدول من يتضح       
  المعرفية الرحمة باستخدام المقترح التعميمى البرنامج
 : وىى التعمم لجوانب العامة االىداف بتحديد الباحثة قامت

 من المرتبطة والحقائق والمعمومات المعارف التالميذ اكساب فى ويتمثل: معرفى عام ىدف -
 . المعرفية الرحمة خالل

 من الطويل الوثب لميارة صحيح ميارى اداء التالميذ اكساب فى ويتمثل: ميارى عام ىدف-
 . المعرفية الرحمو خالل

 خالل من االيجابيو الوجدانية واالنطباعات االراء التالميذ اكساب فى ويتمثل: وجدانى عام ىدف-
 .المعرفيو الرحمو

 : البرنامج اسس-
 .المطموب اليدف مع البرنامج محتوى يتناسب -
  والتشويق بالجاذبية يتسم ان-
 . لمتعمم التالميذ دافعية يستثير-
  والبحث االبحار عند والسعادة بالمتعة الشعور يحقق-
 . الفردية الفروق مبدأ يراعى-
 . التالميذ لدى االبتكار ينمى-

 : البرنامج لتنفيذ الالزمة االمكانات
 كمبيوتر جياز-
  كمبيوتر شاشة -
  االنترنت بشبكة اتصال بطاقة-
 . الرحمة عرض يتم حتى اكسبمورر انترنت برنامج تحميل-

 : التدريس اساليب
 .الطويل الوثب ميارة تعمم فى المعرفية الرحالت باستخدام الذاتى التعمم اسموب الباحثة استخدمت
 : البرنامج تنفيذ قيادات
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 عرض اثناء التالميذ توجيو فى  االلى الحاسب بمدرس  باالستعانة البرنامج بتنفيذ الباحثة تقوم
 . المعرفية الرحمة
 : لمبرنامج المقترحة التقويم اساليب

 .الطويل الوثب لميارة المعرفى التحصيل مستوى لقياس معرفى اختبار تصميم-
 نحو التجريبية لممجموعة الوجدانية التالميذ وانطباعات اراء لقياس وجدانى استبيان تصميم-

 . المعرفية الرحالت استراتيجية استخدام
 . المعرفية الرحمة داخل الكترونى تقويم تصميم-

 : المعرفية الرحالت بتقنية المعدة البرمجية
 : التعميمية البرمجية بناء-

 : ىما جزئين فى  نامج البر محتوى وتنظيم الشرائح باستخدام الباحثة قامت
 اثناء التالميذ من تدخل بدون مستمر تتابع فى الشاشة عمى يعرض الذى الجزء ىى: المقدمة-

 الرئيسية االختيارات قائمة عرض – االشراف – البحث عنوان – التقديم) مايمى ويتضمن العرض
) 
 ويمكن التالميذ وتحدده يختاره الذى والتتابع المسار اتباع خالل من يعرض: االساسى الجزء-

 .  البرنامج من وقت اى فى الخروج
 : التعميمية البرمجية مخطط اعداد
 .السيناريو باستخدام المعرفية التصميم وثائق عمى باالطالع الباحثة قامت
 : السيناريو كتابة

 المعرفيية الرحمية باسيتخدام خاصية  تعميميي  برنامج تصميم فى السيناريو الباحثة استخدمت       
 : التالية لالسباب

  وقراءتيا فيميا سيولة-
  السيناريو محتوى فى وتنظيم تعديل امكانية-
 .الكمبيوتر برامج اعداد فى النظم مصممى بين الطريقة ىذه تداول-

 : البرمجية عرض شاشة مكونات
 : عمى الشاشة اشتممت
 .استجابات – مصادر – راجعة تغذية – تعزيزات – مثيرات
 : االساسية التجربة
 : القبمى القياس
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 التحصيل متغيرات فى والضابطة التجريبية البحث مجموعتى عمى القبمى القياس تنفيذ      
 الى1/55/8059 من الفترة فى البحث قيد لمميارة الميارى االداء ومستوى المعرفى

 . التحكيم لجنة عمى وعرضيا التالميذ تصوير وتم58/55/8059
 : التجربة اجراء

 االنترنت باستخدام التجريبية البحث عينة عمى المعرفية الرحمة بتطبيق الباحثة قامت       
 حتى50/55/8059 من الفترة فى تقميدية بطريقة الضابطة لممجموعة التدريس ومتابعة

 التالميذ وتناولتو البحث قيد القوى العاب ميارات عرض عمى الرحمة اشتممت حيث5/5/8080
 . بالدراسة
 : البعدى القياس
 طريقة وتطبيق التجريبية البحث عينة عمى المعرفية الرحمة لتطبيق الالزمة المدة انتياء بعد       
 التجريبية البحث لمجموعتى البعدية القياسات باجراء الباحثة قامت الضابطة العينة عمى التمقين

 التالميذ تصوير وتم 9/5/8080 الى 8/5/8080 الفترة خالل البحث متغيرات كل فى والضابطة
 . التحكيم لجنو عمى وعرضيا

 المعالجات اإلحصائية:
بعد جمع البيانات وتسجيل القياسات المختمفة لممتغيرات التي استخدمت في  الباحثةقامت        

ىذا البحث بإجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة لتحقيق األىيداف واليتيأكد مين صيحية اليفيروض 
وتم  ”SPSS“باستيخيدام القوانين اإلحصائية وكذلك الحاسب اآللي باستخدام البرنامج اإلحصائي 

 مي :حساب ما ي
اختبار داللة الفروق  –معامل االلتواء  –االنحراف المعيارى  –الوسيط   -المتوسط الحسابى 

 )ت(
 :األول الفرض نتائج ومناقشة عرض: أوال
 :األول الفرض نتائج عرض   

ينص الفرض األول عمى أنو :" توجد فروق دالة إحصائيا بين القياسين القبمى والبعدى       
   لممجموعة التجريبية في المتغيرات قيد البحث"
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 (0 /4جدول )
 نسب التحسن بين درجات المجموعة التجريبية في المتغيرات قيد البحث. 

 (02)ن=     

 االختبارات المتغٌرات
وحدة 
 القٌاس

 متوسط
القٌاس 
 القبلً

متوسط 
القٌاس 
 البعدي

الفرق بٌن 
 القٌاسٌن

 نسبة التحسن
(Change 

Ratio) 

متر  21عدو 
من البد  
 المنخفض

 58.45 5.22 3.12 01.22 ثانٌة زمن العدو

 20.00 2.01 3.41 2.21 درجة بطاقة المالحظة

 الوثب الطوٌل
 20.24 0.15 8.23 5.24 متر مسافة الوثب

 052.11 2.21 3.01 8.41 درجة المالحظةبطاقة 

 دفع الجلة
 44.22 5.22 4.00 .8.4 متر مسافة الرمً

 588.88 2.52 21.. 5.52 درجة بطاقة المالحظة

 المعرفٌة
االختبار المعرفً فً 

 ألعاب القوى
 0.8.88 02.21 2..81 00.52 درجة

( 80.68تراوحيت بيين ) ( أن نسبة التحسن فيي المتغييرات البدنيية5 /2جدول ) منيتضح 
  (800.00الى )
 :األول الفرض نتائج مناقشة
 القبمي القياس بين إحصائيا دالو فروق وجود( 2/5) وشكل( 2/5) جدول من يتضح      
( رقمى –فنى) الميارية والمتغيرات المعرفى االختبار في التجريبية لممجموعة البعدي والقياس
 الى( 80.68)مابين تراوحت المحسوبة" ت" قيم ان حيث البعدى القياس لصالح الوجدانى واالتجاه

 ".ت" قيمة من اعمى القيم وىذه( 800.00)
 المجموعة تالميذ لدى الحادثة التحسن ونسب إحصائيا الدالة الفروق الباحثة وتعزى      

 الستخدام اإليجابى التأثير إلى البحث قيد الميارية والمتغيرات المعرفى االختبار فى التجريبية
 .  الشبكى واالبحار االنترنت شبكة باستخدام(Web Quest) المعرفية الرحالت

 هبة،  م(6003) المنعم عبد سعيد هاني ، زغمول سعد محمد من كال دراسة مع ذلك ويتفق    
 خاصة  الحديثة التكنولوجيا استخدام ضرورة  عمى نتائجيم أكدت م(6009) المنعم عبد سعيد

يجابي مباشر تأثير من ليا ولما ، التعميمية العممية في اإلنترنت خالل من التعميم استخدام  في وا 
 ( .     500) ،(51) ،(09. ) الوسائط لتمك المستخدمين المتعممين أداء مستوى تحسين
 داللة ذات فروق توجد)  عمى ينص والذي لمبحث األول الفرض صحة يتحقق وبذلك     

 المعرفي التحصيل في التجريبية لممجموعة والبعدية القبمية القياسات متوسطي بين إحصائية
 (.  البعدي القياس لصالح البحث قيد لممسابقات الميارية والمتغيرات

 عرض ومناقشة نتائج الفرض الثاني:
 الثاني: الفرضعرض نتائج 
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والبعدى توجد فروق دالة إحصائيا بين القياسين القبمى  ينص الفرض األول عمى أنو :"
 . لممجموعة الضابطة في المتغيرات قيد البحث

 (6 /4جدول )
 نسب التحسن بين درجات المجموعة الضابطة في المتغيرات قيد البحث. 

 (02)ن=     

 االختبارات المتغٌرات
وحدة 
 القٌاس

 متوسط
القٌاس 
 القبلً

متوسط 
القٌاس 
 البعدي

الفرق 
بٌن 

 القٌاسٌن

 نسبة التحسن
(Change 

Ratio) 

متر  21عدو 
من البد  
 المنخفض

 0..01 0.02 2.21 01.42 ثانٌة زمن العدو

 12..2 0..5 24.. 2..2 درجة بطاقة المالحظة

 الوثب الطوٌل
 81.25 4..1 8.52 5.22 متر مسافة الوثب

 22.28 0.22 2.21 8.22 درجة  بطاقة المالحظة

 دفع الجلة
 24.01 .5.1 4..2 8.42 متر مسافة الرمً

 24.20 5.50 2.21 5.52 درجة  بطاقة المالحظة

 المعرفٌة
االختبار المعرفً فً ألعاب 

 القوى
 22.28 1..01 50.22 2..01 درجة 

ــرات قيــد البحــث ( أن نســبة6 /4جــدول ) مــنيتضــ   ــين  التحســن فــي المتغي تراوحــت ب
 .(99.53( الى )00.70)

 مناقشة نتائج الفرض الثاني: 2/8/8
مي عوترجع الباحثة ىذا التحسن في مستوي التحصيل المعرفي لممجموعة الضابطة         

استخدام الطريقة المتبعة ) الشرح وأداء النموذج( الذي اعتمدت بشكل أساسي عمي تقديم المعارف 
 والمعمومات المرتبطة بالميارات التدريسية لتكوين تصور سميم لدي الطالبات عن األداء األمثل .

محمد صالح ،  م(6000أسامة أحمد عبد العزيز )نتائج دراسة كال من  كما تتفق
التي أكدت عمي أن استخدام  طريقة التمقين ) الشرح وأداء النموذج( ليا تأثيرا  م(6006) المصري

 إيجابيا في مستوي التحصيل المعرفي  و مستوى االداء الميارى لممتعممين في األنشطة الرياضية.
توجد فروق ذات داللة صحة الفرض الثانى  لمبحث والذي ينص عمى ) وبذلك يتحقق      

إحصائية بين متوسطي القياسات القبمية والبعدية لممجموعة الضابطة في التحصيل المعرفي و 
 ( .الميارات قيد البحث لصالح القياس البعدي

 عرض نتائج الفرض الثالث:  
توجيييييد فيييييروق دالييييية إحصيييييائيا بيييييين القياسيييييين البعيييييديين  يييييينص الفيييييرض الثاليييييث عميييييى أنيييييو :"     

 بحث ولصالح المجموعة التجريبية".لممجموعتين التجريبية والضابطة في المتغيرات قيد ال
 (0 /2جدول )
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 (6 /5جدول )
نسبة التحسن بين درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة  في المتغيرات الفرق بين  

 قيد البحث
 (02=5=ن0)ن     

 االختبارات المتغٌرات
وحدة 
 القٌاس

 متوسط القٌاس البعدي
 نسبة التحسن

(Change Ratio) 
المجموعة 
 التجرٌبٌة

المجموعة 
 الضابطة

الفرق بٌن 
 المتوسطٌن

المجموعة 
 التجرٌبٌة

المجموعة 
 الضابطة

الفرق بٌن 
 نسبة التحسن

 21عدو 
متر من 
البد  

 المنخفض

 05.20 0..01 58.45 0.22 2.21 3.12 ثانٌة زمن العدو

بطاقة 
 المالحظة

 82.14 12..2 20.00 0.02 24.. 3.41 درجة

الوثب 
 الطوٌل

 01.22 81.25 20.24 1.58 8.52 8.23 متر مسافة الوثب

بطاقة 
 المالحظة

 .1.1. 22.28 052.11 5.41 2.21 3.01 درجة 

 دفع الجلة

مسافة 
 الرمً

 01.82 24.01 44.22 1.82 4..2 4.00 متر

بطاقة 
 المالحظة

 084.38 24.20 588.88 8.11 2.21 21.. درجة 

 المعرفٌة
االختبار 

المعرفً فً 
 ألعاب القوى

 8.31. 22.28 0.8.88 2.81 50.22 2..81 درجة 

( أن الفرق بين معدل التغيير في المتغيرات قيد البحث تراوح بين 0 /2يتضح من جدول )      
 (506.80( الى )50.09)
 :الثالث الفرض نتائج مناقشة 4/6/6

 إلى المعرفي التحصيل مستوى في التجريبية المجموعة تالميذ  تقدم سبب الباحثة وتعزو      
 من والمعارف المعمومات ىذه عرض المعرفية الرحمة تناولت حيث  المعرفية الرحمة استخدام
 يتناسب بما النظرية اإلطارات ،( فيديو) متحركة صور التوضيحية الرسوم ، الثابتة الصور خالل
 .  ميارة كل متطمبات مع

 ان عمى( 8052) طو عبدالرازق رباب ودراسة جمعة عبدالرحمن عمى دراسة مع ذلك ويتفق     
 تعمم التالميذ ويستطيع ونشطة متفاعمة تعميمية بيئة خمق عمى تعمل المعرفية الرحالت استخدام
 . التقميدية بالطريقة تعمميا من اكثر ودقة بسيولة الميارات
 داللة ذات فروق توجد)  عمى ينص والذي لمبحث الثالث الفرض صحة يتحقق وبذلك      

 المعرفي التحصيل في والتجريبية الضابطة لممجموعتين البعديين القياسين متوسطي بين إحصائية
 (. التجريبية المجموعة لصالح البحث قيد الميارات و

 : والتوصيات االستخالصات



 

 
    التربية البدنية وعلىم الرياضة لةهج -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جاهعة      

 (    61  (   (  االولم(   ) الجزء  6262(  لعام ) ديسوبر( شهر )    66رقن الوجلد )         
 

 : االستخالصات
 : مايمى استخالص يمكن الييا التوصل تم التى والنتائج البحث وفروض اىداف حدود فى

 قيد الطويل الوثب لميارة االداء مستوى تحسن فى ايجابيو بطريقة ساىمت التمقين طريقة -
 . الضابطة المجموعة لتالميذ المعرفى التحصيل وتحسن البحث

 ميارة اداء مستوى تحسن فى ايجابية بطريقة ساىمت االنترنت عبر المعرفية الرحالت -
  التجريبية المجموعة لتالميذ المعرفى التحصيل مستوى وتحسن الطويل الوثب

 فى التمقين طريقة من افضل التعمم عمى كبير تاثير ليا االنترنت عبر المعرفية الرحمة -
  .المعرفى التحصيل مستوى وتحسن الطويل الوثب ميارة اداء مستوى تحسن
 : التوصيات

 المرحمة لتالميذ التعمم وطرق برامج ضمن الحديثة التكنولوجية االساليب باستخدام االىتمام -
 .االعدادية

 . االعدادية المرحمة تالميذ عمى الرياضية الميارات اكساب فى المعرفية الرحالت تطبيق -
 ومحاضرات ندوات اقامة خالل التعميم تكنولوجيا مجال فى المتخصصين خبرات من االستفادة
 .التعمم عممية فى الحديثة التكنولوجية االساليب استخدام باىمية

 :العربية المراجع -
 وتأثيرىا المعرفية الرحالت فاعمية"  بعنوان دراسة (:6009) عمى حسنى نشأت أحمد -5

 جامعة الرياضية التربية شعبة لطالب االنجاز ودافعية الدراسى التحصيل عمى
 .بنيا ،جامعة الرياضية التربية ،كمية ماجستير ،رسالة"المنصورة

 عثمان ترجمة ، القوى ألعاب فى والتدريب التعميم ومبادىء أسس: وألفاريز بالستيروس -8
 القاىرة ، اإلقميمى التنمية مركز ، القوى أللعاب الدولى االتحاد ، وآخرون رفعت حسين

 .م5995،
 متعدد الذاتى التطبيق اسموب تأثير" بعنوان دراسة : (م6009)حسن عبدالنبى حسن -0

 لتالميذ والمضمار الميدان مسابقات بعض تعمم عمى االلى الحاسب باستخدام المستويات
 . المنيا ،جامعة الرياضية التربية ،كمية ماجستير االساسى،رسالة التعميم من الثانية الحمقة

 فى وتأثيرىا المعرفية الرحالت استراتيجيو"  بعنوان دراسة : (6008) احمد ابراهيم خالد -2
 التربية ،كمية دكتوراه اإلعدادية،رسالة المرحمة لتالميذ الطائرة الكرة ميارات بعض تعمم نواتج

 . االسكندرية ،جامعة بنين الرياضية
 مادة تعميم فى الحاسوبية التعميمية األلعاب فاعمية( : م6003) طه ديمه ، سميمون -1

 جامعو ، تربية كمية ، ماجستير ،رسالة األساسى الثانى الصف تالميذ لدى الرياضيات
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 .دمشق
 الرياضية  البدنية التربية تدريس في حديثة اتجاىاتم(: 6000) محمد الساي  مصطفى -6
  . الفنية اإلشعاع مطبعة ،القاىرة5ط ،
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