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 اٌمبئداد ٔظر ٚجٙخ ِٓ جبدح احلى١ِٛخ

 السدتخمز:

 شالبات لجى جنيةالب التخبية بخامج تصبيق تػاجو التي السعػقات عمى ىجفت الجراسة إلى التعخؼ
ف مجتسع  نطخ كجية مغ ججة بسجيشة الحكػمية السجارس في الستػسصة السخحمة القائجات. كقج تكػ 

(، 200الجراسة مغ قائجات السخحمة الستػسصة في السجارس الحكػمية بسجيشة ججة كالبالغ عجدىغ )
نة مغ ) استخجاـ  تع ـ(. كقج2020-2019( قائجة لعاـ )130كتع اختيار عيشة عذػائية بديصة مكػ 

السشيج الػصفي التحميمي لتحقيق أىجاؼ الجراسة، كاستخجمت االستبانة كأداة لجسع البيانات كتع 
السادية  باإلمكانات الستعمقة التأكج مغ صجؽ األداة كثباتيا. كأضيخت نتائج الجراسة أف  السعػقات

بالسعمسة  تتعمق التي ت السعػقات، في حيغ جاء(4.49) حدابي بستػسط األكلى السختبة في جاءت
 تػاجو التي ، كسا أضيخت الشتائج أف  أىع السعػقات(3.80) حدابي بستػسط في السختبة األخيخة

 األجيدة قمة بججة ىي الحكػمية السجارس في الستػسصة بالسخحمة البجنية التخبية بخامج تصبيق
البجنية،  التخبية لسعمسات اإلشخاؼية الديارات البجنية، كقمة التخبية لحرز البلزمة كالسػاد كالسعجات
الرف  في الصالبات أعجاد الشطخي، ككثخة الجانب كإىساؿ العسمي الجانب تجريذ عمى كالتخكيد

 التعميع كزارة تقػـ أف الجراسي الػاحج. كتػصمت الجراسة إلى عجد  مغ التػصيات مغ أبخزىا: ضخكرة
 بخامج تصبيق البجنية لتدييل التخبية كأنذصة لحرز مةالبلز  كالسػاد كالسعجات بتػفيخ األجيدة

 البجنية أسػة ببؿية السقخرات الجراسية. مقخر لمتخبية كضع عمى الػزارة تعسل البجنية، كأف التخبية

 التعميسية، البجنية، السؤسدات التعميسية، األنذصة السذكبلت -السعػقات الكمسات السفتاحية:
 السسمكة العخبية الدعػدية.
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Intermediate Schools’ physical education programs application obstacles in 
public schools in Jeddah from the leaders' perspectives 

 

Abstract 

The study aimed to identify the obstacles that might face the implementation 
of physical education programs for middle school students in Jeddah’s public 
schools from leaders’ perspectives. The study population consisted of (200) 
public middle schools leaders in Jeddah, where the simple random sampling was 
followed in which is made up from (130) leaders in the academic year (2019-
2020), to achieve the study objectives, the descriptive analytical approach was 
used, where a questionnaire was designed being the tool to collect data, where its 
honesty and consistency was verified and tested.   

Study results’ showed that obstacles related to the Financial resources 
capabilities came in the first degree with a mean of (4.49), while the obstacles 
related to the teacher came in the last degree at mean of (3.80).  It also showed 
that the most important obstacles facing the implementation of physical 
education programs in the middle levels of Jeddah’s public schools is represented 
in the lack of devices, equipment and materials for physical education classes, the 
lack of supervisory visits to physical education teachers, the focus on teaching 
the practical side and neglecting the theoretical side, and the large number of 
female students in the same classroom.  

Study has concluded to a number of recommendations out of which the most 
prominent are: the need for the Ministry of Education to provide equipment and 
materials required for rations and physical education activities to facilitate the 
application of physical education programs, and that the Ministry is working on a 
decision of physical education seemingly to the other courses. 

Key words: Educational obstacles, Physical education, Educational 
institutions, Kingdom of Saudi Arabia.  
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 السقجمة:

 حتى شسل ،التعميسية-سيةالتعم عسميةعمى أكجو مختمفة مغ ال كبيخ ا تأثيخ ا الحجيثة االتجاىات أثّخت
 إلشخاؾ الجراسي، السشيج تغييخ في ججيجة شخيقة التخبػيػف  نيج حيث بخمتو. التخبػي  الفكخ ذلظ

 -التعمسية العسمية يخجـ متكامل مشيج إعجاد في كالتخبػييغ السعمسيغ مغ كالكفاءة الخبخة أصحاب
 مع كالفكخية، العقمية الشاحية مغ السدتػيات مختمف مع كليتشاسب مخاحميا، بسختمف التعميسية
 مجى عمى تتػقف بةالصم كفاعمية التعميسية العسمية فاعميةكذلظ نطخ ا ل الشذاط؛ كحجات عمى التخكيد
 تمظ مسارسة أجل مغ التعميسية البيئة في نسػ أفزل ليع تحقق التي األنذصة، ليحه بةالصم مسارسة
 .الجيج كالشسػ التعميع خرائز مع يتشاسب بسا األنذصة

 مغ اليـػ العالع يذيجه لسا كنتيجة سجتسع،ال بشاء في األكلى الشػاة  تذكل اليػـ السجارسكبسا أف 
 كبيخ   اىتساـبجنية يدتحػذ ال التخبية مػضػع أصبح السجاالت، مختمف في كمتبلحقة سخيعة تغيخات
ا الجكؿ، مغ كثيخ   لجى . كيعػد الدبب ليحا اإلىتساـ التخبػية السؤسدات مدتػى  عمى كخرػص 

)الديادنة  الخياضة مسارسةيع عمى كتذجيع ةمبالص لجى الجدسية كالمياقة الرحة عمىالسحافطة 
 . (2019كالكبيدي، 

عت .كبيخ ا السػضػع بيحا كالتعميسية التخبػية الجيات اىتساـ كاف لحلظ  الخصطتمظ الجيات  فُػضِّ
 االىتساـ زاد فكمسا .الجراسة كمدتػيات العسخية السخاحل مع يتشاسب بسا الخياضية، لمبخامج السدتقبمية

كذلظ  لجييع العمسي التحريل مدتػى  رفع في أقػى  أثخ لو كاف كمسا بةالصم كمذاركة البخامج بيحه
 الحتػائو نتيجة التعميسية لمسؤسدات العامة البخامج في ا  كأساسي ا  ميس ا  جدءبات  البجني الشذاط ألف  
 (.2015 دمحم،)بة الصم شخرية كبشاء صقل عمى تعسل التي خياضيةال العشاصخ مغ العجيج عمى

 الدعػدية، العخبية السسمكة في كالتخبػية التعميسية السؤسدات مغ كبيخ تػجو ىشاؾ كاف الح
ا  البجنية، التخبية بخامج تشسية (، إلى2030) رؤية صاحبت التي األخيخة الدشػات في كخرػص 
 رقلكت كاالجتساعية، كالجدجية العقمية بةالصم شخريات تشسِّّي التي السختمفة الخياضية كاألنذصة

 .كقجراتيع استعجاداتيعتعدز ك  يػليعم

دت كقج  االىتساـ كأصبح البجنية، التخبية في كالبخامج باألنذصة الحجيثة السجرسية السشاىج ُزكِّ
بة مغ خبلؿ لمصم يسكغ حيث .األخخى  الجراسية بالسػاد االىتساـ عغ يقل ال البجنية التخبية بحرز

 حاجاتيع كإشباع ميػليع عغ التعبيخ ة البجنيةمسارسة األنذصة الخياضية في أثشاء حرز التخبي
 حجخة في تعمسيا يرعب قج كالتي السيارات كتعمع الشفدية كالعقمية كاالجتساعية كالرحية كالحخكية،

 .(2010، كشعاف) الرف
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ا التعميسية السؤسدات مغ كثيخال أكلتكفي ىحا اإلشار   البجنية، التخبية كبخامج بأنذصة كبيخ ا اىتسام 
 عمى أكثخكاف  التخكيد. إال أف كافة الجراسية السخاحل في السيجاني الػاقع عمى ذلظ جستتخ  كتع

اسة مخحمةتعتبخ  ألن يا الستػسصة السخحمة يعجُّ ، حيث السخاىقةلتدامشيا مع مخكر الصمبة بدغ  حد 
ية في مخاحل الشسػ التي يسخ بيا اإلنداف في مختمف السجاالت الجدج الدغ األبمغ أثخ اىحا 

 (.2016كاالنفعالية كالشفدية كاإلدراكية )بغ الذيغ، 

 التخبية بخامج في السيسا كالسعمسيغ التخبػييغ قبل مغ السخحمة بيحه االىتساـ يددادكمغ ىحا السشصمق 
 لحاتو تقجيخ ا ذلظ يديج مسا ،عنفديأب السخحمة ىحه فيبالتدامغ مع إزدياد إىتساـ الصمبة  البجنية،

 (.2015 كبذيخ، لإسساعي) كشخريتو

 تعسل الخياضة مسارسة ألف   السسمكة داخل التعميع نطاـ مغ جدأ   البجنية التخبية بخامج أصبحت كسا
 الحيػية كتججيج الحىشي التشذيط عمى كتعسل كحيػية، صحة أكثخ يكػف  بحيثالجدع  تقػية عمى

مسا يؤثخ إيجابا   الجراسي يػمو في يتمقاىا التي السعمػمات استيعاب عمى قادر اؼيربح  لجيو، كالشذاط
 الستػسصة السخحمة مجارس في البخامج ىحه ُشبقت كإذا. (2010 سالع، أبػ)عمى التحريل الجراسي 

 .كالذخري االجتساعي فقواتػ  مغ تديج كسا الصالب انتطاـ مغ تديج فيي

اجيت التي ك  كالسعػقات الرعػبات بعس( أف ىشاؾ 2019قج أكجت دراسة الحارثي كباكزيخ )ك 
 اتالسؤسد أف   مغ الخغع عمى ،في السجارس الحكػمية بسحافطة ججة البجنية التخبية بخامج تصبيق

 . البخامج ليحه غمياراتي كشػ رت البجنية التخبية اتمعمس مغ العجيج كأى مت در بت قج التعميسية

 عبلقة لو ما امشي كمتشػعة متعجدة كىي السيجاف، في مػجػدة مازالت الرعػبات بعس ف  أ إال
 كأخخى  السجرسة، بإدارة تعمقكمشيا ما ي ،اكمياراتي ةبالسعمس عبلقة لو ما كمشيا ،غأنفدي الباتبالص

 .البخامج تمظ تصػيخ في تديع التي كاإلدارية الفشية السػاد بتػفيخ

 حمةلسخ ا في البجنية التخبيةبخامج  تصبيق عسمية تعػؽ تحقق أنيا  التي كالسعػقات الرعػبات ىحه إف  
لمتحقق مغ كجػدىا كمغ ماىيتيا في السخحمة  بحث   إلى تحتاج( 2019ثانػية )الحارثي كباكزيخ، ال

 كالعسل السجاؿ، ىحا في الخبخة ذكي  مغ تخبػييغ أخرائييغ قبل مغ حؿيؿية كمعالجة الستػسصة
 .مشيا لمحجِّّ  السشاسبة الحمػؿ ككضع لمتحليميا كالسعمسات السجارس ؾيادات مع جشب إلى جشب ا

 :الجراسة مذكمة

عمى السدتػى  كبيخا   السجتسع الدعػدي بػجو عاـ مغ ندب عالية لمدسشة، كىػ ما يسثل خصخا   يعاني
مشطسة الرحة العالسية إلى أف  معجالت انتذار الدسشة  كتذيخ إحراءات .السجتسع الرحي لجى

إذ تبمغ ندبة الدسشة في السسمكة في دكؿ مجمذ التعاكف الخميجي تعجُّ األعمى عمى مدتػى العالع، 
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 فسا فػؽ لجى الحكػر كاإلناث، كفقا   ( عاـ15)في الفئة العسخية مغ ( %30.7)العخبية الدعػدية 
حيجر، ـ )ال2013مغ كزارة الرحة لعاـ ة لشتائج السدح الػششي لمسعمػمات الرحية الرادر 

2018 .) 

خفس تمظ لمسداىسة في  كف مع كزارة الرحةكفي ضل تمظ السؤشخات يأتي دكر كزارة التعميع بالتعا
السعجالت لجى الصمبة في السجارس، كذلظ مغ خبلؿ زيادة مسارسة أنػاع الشذاط الخياضي، كنذخ 
الػعي الرحي بسخاشخ الدسشة كشخؽ الػقاية مشيا بيغ الصمبة لكػف السجرسة البيئة السشاسبة 

  .لمتجخبلت الػقائية

بتصبيق بخامج التخبية البجنية  الدعػدي الجكتػر أحسج العيدى قخارا  لحلظ أصجر معالي كزيخ التعميع 
السػافق  ىػ1438/1439في مختمف مجارس البشات بالسسمكة العخبية الدعػدية عاـ 

في رفع ندبة مسارسي ( 2030) ىحا القخار ليحقق أحج أىجاؼ رؤية السسمكة كجاء ،ـ2017/2018
 (. 2017)الجابخ،  "مجتسع حيػي بيئة عامخة"ر ػ الخياضة في السجتسع، كفق ما كرد تحت مح

 كشت حيث ،فييا أعسل كشت التي األىمية السجارس إحجى في الػجيدة كالستػاضعة خبختي خبلؿ كمغ
الحطت أف ىحه الحرة التي كانت ضسغ  ،لسجة ثبلث شيػر الخياضة دّرب الصالبات في حرةأ

ي مشح الصالبات ركحا  عالية زادت ندبة بخامج التخبية البجنية بذكل مشتطع كمدتسخ ساىست ف
 التفاعل مع الحرز األخخى.

 كبجني ا، صحي ا اإلنداف عمى بالشفع يعػد لسا مدتسخة، برػرة مسارستيا في تكسغ الخياضة فأىسية 
 الشفدية اآلثار عمى تقزي أن يا إلى إضافة لمدسشة، السراحبة األمخاض مغ خالي ا جدسو ؼيكػف 
 عمى تداعج أن يا في فزبل   كنذاش ا، حيػية أكثخ كتجعميغ كالدأـ كالسمل باتالصال عشج الدمبية
 ".الدميع الجدع في الدميع العقل"، كفقا  لمقػؿ الذائع لجييغ كالعقل الحىغ كتشذيط تججيج

كمغ خبلؿ اشبلع الباحثة عمى كاقع التخبية البجنية في السسمكة العخبية الدعػدية مغ ناحية، كعمى 
( الستعمقة بسػضػع الجراسة مغ ناحية أخخى، الحطت الباحثة كجػد 2019ارثي كباكزيخ )دراسة الح

معػقات كصعػبات تػاجو تصبيق بخامج التخبية البجنية، إضافة إلى كجػد صعػبات تػاجو تصػر 
 الحخكة الخياضية السجرسية في السجارس الحكػمية في مجيشة ججة، مسا دفعيا إلجخاء ىحه الجراسة. 

 :ت اةتيار مذيمة الجراسةمبخرا

 عاـ الدعػدية العخبية بالسسمكة البشات مجارس في البجنية التخبية بخامج تصبيق ُأجخِّي 
 السيجاف في البخامج هىح كلحجاثة ،(2017 الجابخ،)ـ 2017/2018السػافق  ىػ1438/1439
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 البحػث إجخاء أصبح لحا تصبيقو؛ في السعػقات أك السذكبلت بعس السجارس كاجيت التخبػي،
 . لمجراسة السػضػع ىحا الباحثة اختارت لحلظ ميس ا، أمخ ا السجاؿ ىحا مثل في كالجراسات

 أكصت كقج، -الباحثة عمع حجِّّ - عمى نادرة كشبو قميمة السػضػع ىحا تشاكلت التي الجراسات ككانت
 السعػقات فةلسعخ  السساثمة كالجراسات البحػث مغ السديج بإجخاء( 2019) كباكزيخ الحارثي دراسة
 تمظ لسعخفة الجراسة ىحه جاءت لحا البشات؛ مجارس في البجنية التخبية بخامج تصبيق تػاجو التي

 لصبيعة مػافق ا السػضػع ىحا كجاء ججة، مجيشة مدتػى  عمى التصبيق ىحا تػاجو التي السعػقات
 السجارس إحجى في البجنية التخبية مادة تجريذ في ستػاضعةال كخبختيا الخياضي كميػليا الباحثة
 .األىمية

 :التالي الخئيذ بالدؤاؿ الجراسة مذكمة تحجيج يسكغ كعميو

 كجية مغ بججة الحكػمية السجارسفي  الستػسصة بالسخحمة البجنية التخبية بخامج تصبيق معػقات ما
 القائجات؟ نطخ

 أسئمة الجراسة:

 :اآلتية األسئمةيشبغي اإلجابة عمى  الجراسة أىجاؼ لتحقيق

ما معػقات تصبيق بخامج التخبية البجنية بالسخحمة الستػسصة في السجارس الحكػمية ؤاؿ األكؿ: الد
 بججة مغ كجية نطخ القائجات؟

 كلئلجابة عمى ىحا الدؤاؿ يجب اإلجابة عمى األسئمة الفخعية التالية:

 الحكػمية سجارسال في الستػسصة بالسخحمة البجنية التخبية بخامج تصبيقالتي تػاجو  السعػقات ما -1
 ؟ؼيسا يتعمق بالسحػر اإلداري كالفشي بججة

 الحكػمية السجارس في الستػسصة بالسخحمة البجنية التخبية بخامج تصبيق تػاجو التي السعػقات ما -2
 ؟سا يتعمق باإلمكانات الساديةؼي بججة

 الحكػمية السجارس يف الستػسصة بالسخحمة البجنية التخبية بخامج تصبيق تػاجو التي السعػقات ما -3
 ؟سا يتعمق بالسعمسةؼي بججة

 الحكػمية السجارس في الستػسصة بالسخحمة البجنية التخبية بخامج تصبيق تػاجو التي السعػقات ما -4
 ؟سا يتعمق بالصالبةؼي بججة
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 لسعػقات( α=  0.05) الجالة مدتػى عشج  ىل تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائيةالدؤاؿ الثاني: 
 نطخ كجية مغ بججة الحكػمية السجارس في الستػسصة بالسخحمة البجنية التخبية بخامج تصبيق
 البجنية؟ التخبية لبخامج السجرسة لتصبيق تبعا   القائجات

 :الجراسة أىجاؼ

 شالبات لجى البجنية التخبية مجابخ  تصبيق تػاجو التي سعػقاتال عمى التعخؼ إلى الجراسة ىحه تيجؼ
ارس الحكػمية بسجيشة ججة مغ كجية نطخ القائجات في السحػر اإلداري ستػسصة في السجال السخحمة

صالبة، إضافة إلى الكذف ال حػرم فيسعمسة، ك ال حػرم فيمحػر اإلمكانات السادية، ك  فيكالفشي، ك 
( لسعػقات تصبيق بخامج التخبية α=  0.05) الجالة مدتػى  عشج فخكؽ ذات داللة إحرائيةعغ 

صة في السجارس الحكػمية بججة مغ كجية نطخ القائجات تبعا  لتصبيق البجنية بالسخحمة الستػس
 .السجرسة لبخامج التخبية البجنية

 أىسية الجراسة:

: األىسية الشطخية:   أكال 

لسا تثيخه مغ قزايا كتداؤالت  ،لمجراسات البلحقة في ىحا السجاؿ قج تكػف ىحه الجراسة مخجعا   -1
 لقمة الجراسات في ىحا السجاؿ. كذلظ، يسكغ األخح بيا في عيغ االعتبار

تصبيق بخامج  معػقاتلجيػد الباحثيغ مسغ تشاكلػا في بحػثيع كدراستيع  ا  امتجادتكػف  قج -2 
 (.2019) دراسة الحارثي كباكزيخمثل  التخبية البجنية في مجارس البشات

 السجتسع أكساط في يةالبجن التخبية مسارسة بأىسية الػعي كنذخ تثؿيف فيع ىحه الجراسة تدي قج -3
 الرحي السدتػى  عمى اإليجابي كأثخىا البجنية التخبية أىسية بياف خبلؿ مغ كذلظ الدعػدي،
 .كالبجني

 :األىسية التصبيكيةثاني ا: 

 بتخصيط ،األمػر كأكلياء كالصالبات كالسعمسات كالسذخفات السجارس قائجات إشخاؾ عمى تعسلقج  -1
 .مجتسعيع خجمة في كإشخاكيع التعميسية -التعُمسية العسمية في البجنية التخبية بخامج كتشفيح

 .كالتخبػي  السيجاني الجانب في نتائجيا تصبيق في كالتعميع التخبية في القخار أصحاب تفيجقج  -2
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 السرصمحات كالتعخيفات اإلجخائية:

 : (Obstacles) السعػقات

 تػاجو التي كالسذكبلت الرعػبات"السعػقات عمى أنيا  (2016أبػ عاشػر كعبيجات ) ؼعخِّ ي
 كالصالب، كالسعمع، السادية، كاإلمكانيات اإلداري، الجانب: كىي متعجدة جػانب في السجرسية اإلدارة

 (.666)ص "البجنية التخبية بخامج تصبيق يعيق ما كجسيع السحمي، كالسجتسع

 تمظ كانت سػاء الديخ في جـالتق يعػؽ  الحي الذيء( عمى أنيا 2019الديادنة كالكبيدي ) يعخِّفياك 
 .مرصشعة أك شبيعية العػائق

 فاعمية عمى سمبي ا تؤثخ التي التحجيات مجسػعة( عمى أنيا 2016أيزا  الصخاكنو كالشجاؼ ) يعخِّفياك 
 .تجريديا ككفاءة السشاىج

عمى  يالسذكبلت التي تؤثخ بذكل سمبا الرعػبات ك في ىحه الجراسة بأن يإجخائيا   السعػقات ُتعخِّؼك 
 تصبيق بخامج التخبية البجنية.

 : (Physical education programs) البجنية التخبية بخامج

 يتع التي األنذصة مغ مجسػعة أنيا عمى البجنية التخبية بخامج (2019خ )كباكزي الحارثي ُتعخِّؼ
 .بعزيا مع الستخابصة كالشتائج األىجاؼ مغ عجد   لتحقيق تخصيصيا

 في السذاركة بةلمصم تتيح التي البجنية التخبية بخامج( بأنيا 2016) ميسافكس عثساف يعخِّفياك 
 مشطع تخبػي  كسط كعبخ مشصقي كبتدمدل بعشاية مختارة تكػف  أف شخيصة كالحخكية، البجنية األنذصة
 .صالبال شخرية جػانب جسيع يشسي حتى

 البجنية المياقة اكتداب أجل مغ تجريبات مغ يقجـ ما كلُّ ( عمى أنيا 2011أيزا  جسعة ) يعخِّفياك 
 .الشذاط نػع اختيار في األفخاد كرغبات ميػؿ مخاعاة مع السختمفة، الخياضات ميارات كتعميع

 البجنية األنذصة مغ لسجسػعة التخصيط ايبأن   الجراسة ىحه في إجخائيا   البجنية التخبية بخامج ُتعخِّؼك 
 . لمصالبة كفكخيا   كصحيا   نفديا   كمتػازية متكاممة شخرية بشاء بيجؼ، لمصالبات رؽيةخ الغيل

  :(Leadersالقائجات )

 إلدارة التعميع كزارة قبل مغ تعييشيا تع الحي الذخز كتعشي السجرسة قائجة بيا كيقرج قائجة جسع
 (.2013 جػاد،) حكػمية مجرسة أي
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 السجرسة إدارة عمى رةالسقج لجييا التي اإلدارية القائجة( عمى أنيا 2020الجيسي كالرشات ) يعخِّفياك 
 .مذخؽ  لسدتقبل الصمبة كتأىيل إعجاد أجل مغ السجتسع حاجات مع يتبلءـ بسا

 السجرسة مشدػبات عغ السدؤكلة التخبػية القائجة( قائجة السجرسة بأنيا 2018آؿ حديغ ) عخ فتكسا 
 .لمسجرسة التعميسية الدياسة كفقخجػة الس األىجاؼ لتحقيق تقػدىا التي

 تخبػي ا السجرسة ؾيادة عغ السدؤكؿ الذخز قائجة السجرسة إجخائيا  في ىحه الجراسة عمى أنيا ُتعخِّؼك 
  .(2015)كزارة التعميع،  السشذػدة األىجاؼ تحقيق أجل مغ كتعميسي ا

 حجكد الجراسة:

 :اآلتية الحجكد الجراسة ىحه تتزسغ

 التخبية بخامج تصبيق تػاجو التي سعػقاتال كىػ، بسػضػعيا الجراسة ىحه تمتـد :السػضػعية الحجكد
  .القائجات نطخ كجية مغ ججةسجيشة ب لمبشات ستػسصةالالحكػمية  السجارس في البجنية

 .  ججة جيشةبسستػسصة ال الحكػمية البشات مجارستقترخ ىحه الجراسة عمى  :السيانية الحجكد

 .ـ 2020/  2019 لمعاـ ثانيال الجراسي الفرل في الجراسة ىحه بقتشُ  :الدمشية الحجكد

 :اإلشار الشطخي كالجراسات الدابقة

 السبحث األكؿ: بخامج التخبية البجنية:

عمى السبادح كاألىجاؼ التي تعدز مغ  العتسادىا عمس ا كفش ا مشح القجـ، كذلظ التخبية البجنية تعجُّ 
لتخبية البجنية خبلليا عسمية التعمع كاكتداب السيارات الحخكية. كفي العرخ الحالي أصبحت بخامج ا

األفخاد برػرة سميسة كفع الة في السجتسع؛ لحا فقج  ىي أساس لبخامج الشسػ الستكامل مغ خبلؿ إعجاد
)الميييبي  أصبحت بخامج التخبية البجنية مغ العشاصخ األساسية التي يعتسج عمييا السجتسع الستصػر

 (.2014كالعػف، 

ع  خاشئ لبخامج التخبية البجنية ال سيسا في السجتسع لكغ ما زلشا نجج العجيج مغ األفخاد لجييع في
الدعػدي؛ إذ يخكف تمظ البخامج أن يا مجخد تساريغ رياضية فحدب، في حيغ أف  البعس اآلخخ يخاىا 
مجخد مشافدة كمدابقات كاألسػُأ مغ ذلظ أف  البعس يخاىا مزيعة لمػقت؛ لحا فإن و مغ السيع تشاكؿ 

التخبية البجنية في السسمكة العخبية الدعػدية كبحث خصة تشسيتيا داخل  التاريخي لبخامج التصػر
 السجارس كاالىتساـ بتػضيح مفيػـ بخامج التخبية البجنية بصخيقة صحيحة.
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 السصمب األكؿ: مفيـػ بخامج التخبية البجنية:

 أكال : مفيـػ التخبية البجنية:

ة كبيخة؛ إذ يخى البعس أن يا مخادفة لعبارات إف  كصف التخبية البجنية يختمف مغ فخد آلخخ بصخيق
التساريغ كالمعب كالخياضة كالتخكيح كغيخىا مغ األشكاؿ التي ُيعبخ بيا اإلنداف عغ الحخكة، كقج 

عمى التخبية البجنية مشيا التخبية الخياضية. كبعج البحث كالجراسة اتفق  ضيخ أكثخ مغ مرصمح ليجؿ
مح التخبية البجنية كمرصمح التخبية الخياضية يذيخاف لمسفيـػ العجيج مغ الباحثيغ عمى أف  مرص

أف  مفيػـ التخبية البجنية مغ السفاـيع  Vander zwaagنفدو، في حيغ أشار السفكخ فشجرزكاج 
الحجيثة في القخف العذخيغ التي تقػـ بالتعامل مع بخامج الخقز كالخياضة كغيخىا مغ صػر 

 (.2018ناصخ كتػفيق، ) البجنية داخل السجارس األنذصة

، (2016) بغ الذيغكل مغ  تعجدت مفاـيع التخبية البجنية كسا ذكخ بعس الباحثيغ، فقج اتفق
(، ودمحم 2017محسػد، كاألشخش ) قخارية،ك  (،2017) (، كعثساف كسميساف2015) عبجهللا كبذيخك 

بيا اإلنداف كالتي تتع عغ ( أف  التخبية البجنية جدء مغ التخبية الحياتية التي يسخُّ 2016) كيػسف
 تيجؼ إلى تشسية الفخد عقمي ا كجدجي ا كاجتساعي ا كنفدي ا. كالتي شخيق الشذاط البجني 

 ( بأف  التخبية البجنية2017)(، كدراسة عثساف كسميساف 2015) عبجهللا كبذيخ كسا أضافت دراسة
كدبيع مغ خبلليا تأكال  ك  جيةعزبلتيع الجد تشسػ ىي كسيمة مغ كسائل تخبية األشفاؿ، فسغ خبلليا

 القجرة عمى التكيف مع السجتسع ثاني ا.

( بأف  مفيػـ التخبية البجنية ىي العسمية التخبػية التي تعسل 2017)كجشيجي  عبجك بيشسا تشفخد دراسة 
 عمى تحديغ أداء األفخاد مغ خبلؿ األنذصة البجنية التي يتع اختيارىا مغ أجل ذلظ.

عمى الػسط الحي يسكشو التأثيخ في  أف  التخبية البجنية تذتسل  morganلبخيصانيكسا يعتقج السفكخ ا
السشطسة لؤلنذصة البجنية، فعمى الخغع مغ اختبلؼ األنذصة البجنية  التخبية كالستسثل في األشخ

ا تذتخؾ في تػضيف الحيػية كالحخية كالحخكات السيارية )بذيخ،   (. 2015كتشػعيا فإن يا جسيع 

 : مفيـػ بخامج التخبية البجنية:ثانيا  

مفيػـ بخامج التخبية البجنية مفيػم ا حجيث ا، فعسخ تمظ البخامج ال يتجاكز السائة سشة، كمغ أبخز  يعجُّ 
( السؤسذ األكؿ لقدع التخبية البجنية كالخياضية كالرحة (E.Huchoock-ىتذكػؾ ركادىا ادكاردك
-ـ. إضافة إلى لدجافت1861عاـ  األمخيكية( بالػاليات الستحجة (Amherst-بكمية اميخست

Iisgaut) ،2012فخج، ك ( الخكسي الحي كضع أكؿ بخنامج لو أىجاؼ مقششة )عمي، الجيب.) 
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في أكجو الشذاط  مفيػـ بخامج التخبية البجنية يشحرخعتبخاف أف ( ؼي2019) الحارثي كباكزيخ أم ا
 ي تجيخه السجرسة كتذخؼ عمى تصبيقو.)الجاخمي كالخارجي( كدرس التخبية البجنية الت البجني

أف  مفيػـ بخامج التخبية البجنية يقترخ عمى مجسػعة  (2017)عثساف كسميساف  في حيغ يخى 
 الخبخات كالحريمة التعميسية الستػقعة مغ السشيج السقخر لمتخبية البجنية.

 عشاصخه بكافة الجراسي جالسشي لتصبيق التشفيحي الذكل يعجُّ  السجرسي البخنامج بالحكخ أف   كالججيخ
 نججىا البجنية التخبية بخامج إلى نطخنا كاضحة. كإذا تشطيسية إدارية بصبيعة البخنامج يترف كبحلظ
 الػجو تتزسغ البجنية، كالبخامج التخبية لمبخامج البشائي الػجو تتزسغ لسشاىجيا؛ فالسشاىج مخادفة
 (. 2011سعة، )جاآلخخ  عغ أحجىسا فرل لحا يرعب لمسشاىج؛ التشفيحي

 السصمب الثان : نذأة كتصػر بخامج التخبية البجنية ف  مجارس السسمكة العخبية الدعػدية:

تع إقخار مادة التخبية البجنية كفق ا لدياسة التعميع السػجػدة في السسمكة العخبية الدعػدية كجدء  رئيذ 
ه البخامج مغ الػسائل الفع الة ، كتعجُّ ىحـ1955 السػافق ق1374 في عاـ مغ بخامج التخبية العامة

كالسؤثخة في إعجاد األفخاد الرالحيغ كرعايتيع في أجدادىع كأخبلقيع كعقػليع كلغتيع كانتسائيع ألمة 
اإلسبلـ؛ حيث ىجفت بخامج التخبية البجنية إلكداب الصبلب لمسيارات الحخكية القائسة عمى القػاعج 

ي األفخاد كاجباتيع تجاه خجمة مجتسعيع الرحية كالخياضية مغ أجل بشاء الجدج الدمي ع، لكي يؤدِّّ
 (.2010كديشيع بثبات كقػة )بادي، 

كقج ازداد اىتساـ السسمكة العخبية الدعػدية ببخامج التخبية البجنية في الدشػات الساضية؛ نتيجة إلدراؾ 
و كزيادة أىسيتيا في حياة أفخاد السجتسع كضخكرتيا في السجتسع مغ أجل تشسيتو كتصػيخه كتقجم

 معارؼ الصبلب مغ خبلؿ فيع أىجاؼ التخبية البجنية.

كالججيخ ذكخه ىشا أنو تع إقخار تجريذ مادة التخبية البجنية في السسمكة العخبية الدعػدية لمسخة األكلى 
، كتع  تصبيقيا في مجارس البشيغ أكال  حيشسا كانت اإلدارة العامة ـ1955 السػافق ق1374 في عاـ

اب ىي السذخفة عمي بخامجيا، كذلظ مغ خبلؿ العشاية بكافة مدؤكلياتيا كاحتياجاتيا في لخعاية الذب
السادة كالسشاىج كالسعمسيغ كاألنذصة كاألدكات كاألجيدة. كفي ىحا العاـ تع تغييخ مدس ى اإلدارة 

الذباب  العامة لخعاية الذباب مغ أجل االبتعاد عغ االزدكاجية في االسع مع الخئاسة العامة لخعاية
 (.2010)بادي، 

حيشسا بجأت  ـ1946السػافق  ق1365كتخجع فكخة رعاية الذباب بالسسمكة العخبية الدعػدية لعاـ 
إدارة مشطسة لؤلنذصة البجنية مغ قبل كزارة  إلنذاء كخة القجـ في االنتذار داخل السسمكة، مسا أد ى

عاية الذباب مغ ضسغ اإلدارات التابعة الجاخمية في السسمكة العخبية الدعػدية، ثع أصبحت إدارة ر 
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كتحجدت مدؤكلياتيا في أنذصة الذباب في ـ 1961السػافق  ق1380 لػزارة السعارؼ خبلؿ عاـ
 .(2010)بادي،  السجرسة في القصاعيغ الحكػمي كاألىمي

كبشاء  عميو، بجأ التصػيخ في مجاؿ البخامج البجنية لخعاية الذباب مع صجكر القخار في عاـ 
مغ قبل مجمذ الػزراء الحي أشار إلى أف تكػف رعاية الذباب مغ ـ 1974السػافق  ق1394

األجيدة السدتقمة تحت اسع الخئاسة العامة لخعاية الذباب، كتكػف تابعة إداري ا لمسجمذ األعمى 
 (.2012لخعاية الذباب الحي يقػـ بخئاستو خادـ الحخميغ الذخيفيغ )جباري، 

خئاسة ىي الجية الخسسية السدؤكلة عغ رعاية الذباب ككضع خصط ككفق ا لحلظ قج أصبحت ال 
الفخاغ لجى الذباب مغ أجل تشسية مػاىبيع كأجدادىع  أكقات إستخاتيجية متكاممة مغ أجل استثسار

 (.2012كتأصيل التقاليج كالؿيع الشبيمة في نفػسيع )جباري، 

تػجييات ككثيقة ـ 1998السػافق  ىػ1419 كقج أصجرت الجسعية الػششية لمتخبية البجنية في عاـ
أشارت إلى ضخكرة تمقي شبلب السخحمة االبتجائية بعس الجركس في التخبية البجنية بسا ال يقل عغ 

غ الستػسصة كالثانػية بعس الجركس في يدؾيقة خبلؿ األسبػع، كأف يتمقى شبلب السخحمت 150
أشارت الػثيقة إلى أىسية عجـ  ساك دؾيقة خبلؿ األسبػع، 225التخبية البجنية بسا ال يقل عغ 

 (.2010استبجاؿ دركس التخبية البجنية بأيّ  مغ السقخرات أك األنذصة األخخى )بادي، 

ا في مختمف  -رحسو هللا-كسا شيجت السسمكة العخبية الدعػدية مشُح عيج السمظ عبجهللا  تصػر ا سخيع 
الحجيثة كالسشاشط الخياضية السختمفة  ت السبلعب الخياضيةأفأنذ .السجاالت مشيا: السجاؿ الخياضي

 -حفطو هللا-أم ا في عيج السمظ سمساف . كدباؽ الخيل كاإلبل كالجرجات اليػائية كالشارية كغيخىا
؛ حيث ناؿ الشذاط الخياضي نريب ا 2030فحرل تحػؿ  كبيخ  عمى مختمف السدتػيات كفق ا لخؤية 

ا الجانب الخياضي الشدائي. الفخد  ىتساـ بسسارسة الخياضة عمى مدتػى فداد اال مشيا خرػص 
"الزػابط الذخعية"  كالسجتسع، فتع إصجار قخار ا بتصبيق بخامج التخبية البجنية في مجارس البشات كفق

ا يتستع بالمياقة كالرحة البجنية )جخيجة الذخؽ األكسط،   (.2017حتى يكػف مجتسع 

 السصمب الثالث: أىسية التخبية البجنية:

الديادنة ، كدراسة (2017) ربيع كحسارشةدراسة ك ، (2015) حياتيكجراسة  عجيجة تتفق دراسات
أف  عمى  (2017) قخارية كآخخكف كدراسة  ،(2016) الصخاكنو كالشجاؼدراسة ك  (،2019) كالكبيدي

أىسية التخبية البجنية تكسغ في تشسية القجرات الجدسية كالعقمية لجى الصمبة كتقزي عمى الكدل 
االجتساعي مع اآلخخيغ كاالستستاع ؼيسا بيشيع عشج  ييع، كسا تسشح الصمبة عمى التػاصلكالخسػؿ لج

أداء لعبة جساعية معيشة، كالدعي إلى تحديغ سمػكيات كنفديات الصمبة بقزاء كقت فخاغيع بسا 
 يفيج بسسارسة أنػاع الخياضة السختمفة.  
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ية البجنية في بشاء شخرية متكاممة ( إسياـ التخب2019)الديادنة كالكبيدي  كقج أضافت دراسة
كقادرة عمى التعامل مع متغيخات الحياة السختمفة، كتعسل عمى تفخيغ الصاقة الجدسية في إحجى 

بسسارسة الخياضة السشاسبة  عغ العشف السجرسي كإشغاليع األنذصة البجنية السختمفة، كإبعاد الصمبة
    .كبعس اليػايات األخخى؛ لتحقيق حياة سعيجة لمصمبة

عمى شخرية الصالب كنفديتو بصخيقة إيجابية مشيا:  ( أف  التخبية البجنية تؤثخ2015) حياتي كتخى 
عغ الحياة كتعجيل الجػانب الدمػكية لجى  الخفع مغ ؾيسة احتخاـ الحات كزيادة الثقة بالشفذ كالخضا

يعاني مشيا بعس  ، كالسداعجة في التخمز مغ السمل كاالكتئاب كحل مذكبلت العدلة التيبةالصم
 بةركح السذاركة في األعساؿ السجتسعية التصػعية، كاكتذاؼ مػاىب كقجرات الصم ، كتعديدبةالصم

 كتشسيتيا مغ خبلؿ الخعاية كالتػجيو كاإلرشاد.

مغ خبلؿ مسارسة  ( فإف  أىسية ىحه البخامج تطيخ2019) أم ا مغ كجية نطخ الحارثي كباكزيخ
األمخاض مثل:  عمى صحة الصالب، فتؿيو كثيخ ا مغ كذ ذلظ إيجابي ااألنذصة البجنية، مسا يشع

ا عمى تقػية أعزاء  أمخاض القمب كالدكخي كارتفاع ضغط الجـ كمعالجة الدسشة، كسا تعسل أيز 
 الجدع السختمفة.

عمى جسيع  ( ؼيذيخكف إلى أف  أىسية التخبية البجنية تكسغ في تأثيخىا2017)قخارية كآخخكف  أم ا 
 نب نسػ الصالب السختمفة الجدسية كالعقمية كالسعخؼية كالحدية كاالنفعالية كاالجتساعية.جػا

 السصمب الخابع: أىجاؼ بخامج التخبية البجنية:

إدراؾ قجراتيع كتصػيخىا كتشسيتيا؛ حيث ك  إف  التخبية البجنية تعسل عمى زيادة كعي األفخاد بأجدادىع
ت األفخاد كرغبتيع تجاه السسارسة السشتطسة كاالعتساد عمييا مجة تيتع التخبية البجنية بتشسية اتجاىا

عمى تحقيق العجيج مغ الفػائج مغ األنذصة البجنية  يكسغ مغدى التخبية البجنية في قجرتياإذ  الحياة؛
 (.2017، عبجك كجشيجيكالحخكية مغ خبلؿ السذاركة السستعة كالدارة في الػقت ذاتو )

(، 2017) صمحاكي كشعبانيك  (،2019)الديادنة كالكبيدي ك (، 2019) الحارثي كباكزيخ كيحكخ
( أف  بخامج التخبية البجنية تيجؼ إلى تشسية السيارات البجنية كالعقمية كاالجتساعية 2016)الغامجي ك 

ز مغ ؾيع  كالرحية كالشفدية كالدمػكية الدميسة، كسا تغخس االتجاىات التخبػية الدميسة كُتعدِّ
 االنتساء لمػشغ.
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( أف  بخامج التخبية البجنية تيجؼ إلى تشسية 2019) الديادنة كالكبيدي في حيغ أضافت دراسة  
أكاصخ السحبة كالتعارؼ بيغ الصمبة، كتشسي الخبخات العسمية لمسذاركيغ في الشذاط الخياضي، 

غباتيع الفخصة لسذاركة أكبخ عجد  مسكغ مغ الصمبة في الشذاط الخياضي كإشباع ميػليع كر  كتػفخ
 كنذخ الثقافة الخياضية.

ا مشيا: بشاء جدج الصالب كنفديتو 2016كقج بي غ الغامجي ) ( عجة أىجاؼ لبخامج التخبية البجنية أيز 
كمياراتو مغ خبلؿ تػجيو شاقاتو كدكافعو برػرة صحيحة، السحافطة عمى الرحة مغ خبلؿ التقيج 

المعب، كتشسية ركح السدؤكلية كاالحتخاـ الستبادؿ بالعادات الرحية الدميسة كالتقيج بالشطاـ كقػاعج 
 .بةالصم ، كتشسية العبلقات االجتساعية، كالعسل بخكح الفخيق الػاحج بيغمبةبيغ الص

 السصمب الخامذ: محتػى بخامج التخبية البجنية:

تمظ  إف  بخامج التخبية البجنية تتزسغ دركس التخبية البجنية كالشذاط الجاخمي كالخارجي؛ إذ تسثل
الجركس الجدء األىع في تمظ البخامج مغ خبلؿ تقجيع الخبخات كالسػاد التعميسية التي تحقق أىجاؼ 

عمى  كسا يحتػي الجرس السشيج كييجؼ درس التخبية البجنية إلى إضيار أىسية األىجاؼ التخبػية،
 عػافق مع رغباتيمجسػعة مغ التساريغ كالسيارات الحخكية السختمفة شبق ا لسخاحل نسػ الصالب، كتت

 (.2017، قخارية كآخخكف مع اختبلؼ الخصة مغ مخحمة إلى أخخى ) عكميػلي

 (،2019) الديادنة كالكبيديك  (،2017كربيع كحسارشة ) (،2015) بديػك بديػ، لدنظ،  كيحكخ
الشذاط  أف   (2017) كقخارية كآخخكف  (،2016) عثساف كسميساف، ك (2015) كعبجهللا كبذيخ
 ،فقط شمبة السجرسة ؼيو كيذارؾ خنامج الحي تجيخه السجرسة خارج السشيج السجرسيالبالجاخمي ىػ 

ييجؼ إلى إتاحة الفخصة لمصمبة كافة في السجرسة لبلشتخاؾ بالشذاط الخياضي، لتشسية السيارات ك 
 التي تع تعميسيا ليع في دركس التخبية البجنية، كيذسل اآلتي: 

ساعية، مثل: كخة القجـ، ككخة الصائخة، ككخة الدمة، أم ا أنذصة رياضية تشافدية كاأللعاب الج-1
حيث تذسل  األلعاب الفخدية فيي كألعاب القػى، كالجسباز، كألعاب السزخب، كالدباحة كغيخىا؛

التجريبات العسمية عمى ىحه األلعاب لتشسية المياقة البجنية كالتسكغ مغ السيارات األساسية ليحه 
 ة التشافدية.األلعاب قبل مسارسة األنذص

السدابقات  أنذصة رياضية ثقاؼية كتشفيح السدابقات بيغ الصمبة في مجاؿ البحػث الخياضية أك-2
 الثقاؼية الخياضية.

إقامة الحفبلت كالسدابقات كالعخكض الخياضية السختمفة التي يقجميا شمبة السجرسة كتكخيع -3
 الفائديغ مشيع.
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امتجاد لجرس التخبية البجنية؛ لكشو  الجاخمي إنسا ىػ شذاط( أف  ال2017كقج أشارا ربيع كحسارشة )
يختمف نػع ا ما عغ درس التخبية البجنية، لكػنو يعصي حخية أكبخ لمصالب إلضيار قجراتو كمياراتو 

 الحخكية كالفشية.

ىحه األنذصة الجاخمية السختمفة يسكغ تعخيف الصمبة عمييا حدب اإلمكانات الستاحة لجى السجرسة 
بخ كسائل عجة: كاإلذاعة السجرسية كلػحة اإلعبلنات كالسمرقات الػرؾية كالسصػيات كالُكتب كذلظ ع

الستخررة باألنذصة الخياضية؛ لغخض تشسية ثقافتيع بالبخامج كاألنذصة الخياضية التي تتػافق مع 
 (.2019قجراتيع البجنية كالعقمية )الديادنة كالكبيدي، 

لصمبة الستسيديغ رياضي ا، كيشطع عبخ السذاركات الخياضية السختمفة الخارجي فيػ ييتع با أّما الشذاط
ي لغخض  التي تقاـ بيغ السجارس كالسؤسدات التعميسية السختمفة سػاء عمى السدتػى الخسسي أك الػدِّّ

 السشافدة بيشيع.

 (:2010الخارجي في اآلتي )إسساعيل،  كيتسثل الشذاط 

الخياضية بيغ مجارس اإلدارة التعميسية الػاحجة كفق تشطيع األنذصة  ؾياـ لقاءات تشافدية في مختمف
 ُمع ج  مغ قِّب ل إدارة التعميع كاإلشخاؼ عمى تمظ األنذصة بسا يزسغ ليا الشجاح.

 إقامة لقاءات رياضية ُكدّية بيغ مشتخبات السجارس الستجاكرة داخل اإلدارة التعميسية. -2    

 عمى مدتػى إدارات التعميع. ج الحفبلت الختاميةتشطيع العخكض الخياضية ضسغ بخنام-3    

السذاركة في الجكرات الخياضية السجرسية كالبصػالت السخكدية في األلعاب الجساعية -4     
 كالفخدية. 

( أف  الشذاط الخارجي مفيج لمصمبة؛ ألن و يعسل عمى االتراؿ بصمبة 2017) كيخى ربيع كحسارشة
ا مغ التشافذ الخياضي كيجعل الصالب يعصي مدتػى أكبخ في السجارس األخخى، مسا يخمق جػ  

الجانب الخياضي كيتيح لو فخصة أكبخ في التعمع كاكتداب السيارات كالسعارؼ؛ لحا يسكغ القػؿ إف  
 الجاخمي. الخارجي ىػ امتجاد لمشذاط الشذاط

 السبحث الثان : السعػقات الت  تػاجو تصبيق بخامج التخبية البجنية:

في السسمكة الحكػمية  سجارسالخغع مغ زيادة االىتساـ بتصبيق بخامج التخبية البجنية في عمى ال
التخبية البجنية في تصبيق  يالعخبية الدعػدية، فإن و مازالت تػجج بعس السعػقات التي تػاجو معمس

 الشحػ اآلتي: ىحه البخامج، كيسكغ تػضيحيا عمى
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 :السجرسية باإلدارة الستعمقة السعػقات1- 

ي التي السيسة اإلدارات إحجى السجرسية تعجُّ اإلدارة  كالبخامج األنذصة تصبيق في ميس ا دكر ا تؤدِّّ
 الػصل بيغ حمقة تسثل لكػنيا السجرسة، بإمكانات كإلساميا الدابقة لخبختيا نطخ ا السختمفة، الخياضية

  (.2014كالعػف،  الميييبي)السجرسة كالسجتسع كالبيئة 

 السجرسية اإلدارة بيا تقػـ أف يجب التي السقتخحات بعس إلى( 2016كالشجاؼ ) ةالصخاكن كأشارا
 كىي:

 البجنية. التخبية ببخامج السجرسية اإلدارة تيتع أف-أ

 السادية) الحػافد كتػفيخ البجنية لؤلنذصة السداعجة كاألدكات تػفيخ األجيدة عمى تعسل أف-ب
 رياضي ا. كالستفػقيغ لمصمبة( كالسعشػية

معمسيغ  لتذجيع السجرسية؛ اإلدارة قبل مغ البلئق بالذكل بالسجرسة الخياضية الفخؽ  تكخيع يتع فأ-ج
 الجيج. زيادة عمى السجرسية الخياضة كمعمسات

 الخياضية. الثقافة نذخ عمى تعسل أف-د

 السشيجية السػاد باقي مثل كػنيا البجنية التخبية مادة إلى السجرسية اإلدارة نطخة تتػجو أف-ق
 األخخى.

التػقيت السشاسب لجركس التخبية البجنية داخل  حػؿتختمف  إدارة السجارس أف   كالججيخ بالحكخ
 لكي الجراسي اليـػ بجاية في البجنية التخبية حرز تكػف  أف يفزل فالبعس ،الججاكؿ الجراسية

 حيغ في بشذاط، الجراسي اليػـ استسخار عمى تذجعيع البجنية التي األنذصة تشفيح مغ الصمبة يتسكغ
 ركتيغ كدخ مغ الصمبة يتسكغ لكي الجراسي الججكؿ مشترف في تكػف  أف اآلخخ البعس يفزل
 كجػد عجـ عمى يتفقػف  كالغالبية بفاعمية، الجراسة مػاصمة ليع تدسح التي باألنذصة الجراسي اليػـ

 (.2017 الدبػف،) الجراسي اليػـ نياية في البجنية التخبية حرز

 السادية: باإلميانات ستعمقةال السعػقات2-

 السعمسيغ عمى تداعج التي كالسيسة الزخكرية األمػر مغ الخياضية كاألدكات تػفيخ األجيدة إف  
 تػجيو يسكغ لمسعمع/لمسعمسة كاألجيدة األدكات ىحه خبلؿ فسغ بشجاح، البجنية التخبية تصبيق بخامج
 دقيق تخصيط إلى يحتاج ذاتو الػقت في أن و إال كمتعة، تذػيق ا أكثخ البخامج تربح كسا األنذصة،

 األنذصة جعل مغ خبلؿ كذلظ البخامج إدارة خبلؿ السعمع/السعمسة عمى السدؤكلية مغ يديج مسا
 ما كىػ لمفػضى الجراسية الحرة تتحػؿ ال لكي الشطاـ عمى يحاف  يجعمو ذاتو الػقت كفي تمقائية،
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 كاألداء التشطيع لسيارات السعمع/السعمسة امتبلؾ السيع مغ لحا الصمبة؛ بيغ كاإلصابات لمحػادث يؤدِّّي
 (.2016كبيمػؿ،  جمػؿ بغ) السشاسب

 السغمقة التجريب بقاعات الخاصة السداحات في كبيخ نقز كجػد مغ تعاني معطع السجارس أف   كسا
ي ما كىػ السبلبذ لتبجيل أماكغ كجػد كعجـ كالسبلعب  خبيةالت حرة مغ كبيخ جدء ضياع إلى يؤدِّّ
ي قج مشطسة غيخ بصخيقة الفرل في كالسبلبذ األدكات تخؾ أف   كسا البجنية،  الديادنة) لفقجانيا يؤدِّّ

 (.2019 كالكبيدي،

 السادية أف  اإلمكانات( 2014) كالعػف  كالميييبي ،(2016) كالشجاؼ الصخاكنة مغ ُكبل   أك ج كقج
ي كالتدييبلت  :مثل الخياضية األماكغ ياضي فتػاججفي تحزيخ الجرس الخ  ميس ا دكر ا تؤدِّّ

 سيػلة أكثخ الجرس تجعل ،(ال ..الخياضية التساريغ، كالسبلعب الخياضية، قاعات الراالت)
  .كبيجة

 السختمفة األلعاب البخامج كأنذصة مغ كبيخ تػفيخ عجد   مغ بج ال أن و( 2017كآخخكف ) كيخى قخارية
 أنذصة عمى ذلظ يقترخ كال األلعاب مغ كغيخىا لةكتشذ الصاك  كالدمة القجـ كخة: لمصمبة، مثل

 .الخياضة مسارسة عغ عدكفيع في كيدبب لجييع السمل يبعث قج ذلظ ألف   محجدة؛

 :يغالسعػقات السيشية الستعمقة بالسعمس -ٖ

عمى سبيل – التعميسية، لحا يجرؾ الكثيخ-التعمسية الخكيدة األساسية لمعسمية /السعمسةعجُّ السعمعي
في تحقيق بخامج التخبية البجنية كإف تػفخت  ا  كميس ا  أساسي ا  الخياضة دكر  /معمسةسعمعلأف   -السثاؿ

عمى تجريذ تمظ األنذصة  معمسة قادرمعمع/فإذا لع يكغ ىشاؾ  .جسيع الػسائل الخياضية السختمفة
 بسيارة عالية كأسمػب أكثخ متعة فمغ تتحقق األىجاؼ التعميسية ليحه البخامج.

معمسة التخبية البجنية مشيا: ضخكؼ عسمو مغ عجـ التػافق كالخضا معمع/معػقات تػاجو  كىشاؾ عجة
 ا  السعمسة متػافقالسعمع/كػف يعمى أدائو التخبػي كالتعميسي، لحا يشبغي أف  عغ ميشتو، كىحا يؤثخ سمب ا

 (.2016ميشي ا كشخري ا كاجتساعي ا لمؿياـ بجكره عمى أكسل كجو )الصخاكنة كالشجاؼ، 

معمسة التخبية البجنية معمع/( إلى أف  إعجاد 2017، بػزاىخ، كخارؼ )بػعخكرى كل مغ حا أشار لي
ا، لو جػانب إيجابية تؤثخ  عمى قجراتو ككفاءتو مسا يشعكذ ذلظ عمى العسمية كتأىيمو كتجريبو جيج 

 التعميسية.-التعمسية
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    بية البجنية بأف  العبخة في تجريديا ( لمقائسيغ عمى تجريذ التخ 2014) كقج أك ج الميييبي كالعػف    
أجيدة كأدكات ككسائل تعميسية، كإنسا العبخة   ال تكسغ في كثخة كجػدة اإلمكانات الخياضية كتػفخ

عمى استثسار تمظ اإلمكانات بأفزل أسمػب مغ أجل تحقيق بخامج  سعمسة القادرالسعمع/ال تكسغ في
 كأىجاؼ التخبية البجنية.

 :تعمقة بالصمبةسالسعػقات ال -ٗ

يطشػف أن يا تؤثخ عمى تجني  الصمبةعجـ تقبل السجتسع لبخامج التخبية البجنية، فكثيخ مغ  في تتسثل
التحريل العمسي، العتقادىع بأن يا مجخد كسيمة لمتخؼيو كقزاء كقت الفخاغ فقط، إضافة إلى  مدتػى 

في تصبيق بخامج التخبية البجنية  مسيغالعادات كالتقاليج السجتسعية التي قج تسثل عائق ا أماـ السع
 (.2010)الدخحاف، 

مسغ يعتقج أف بخامج  ( أف  ىشاؾ بعس أكلياء األمػر2017)كقج أك جت دراسة ربيع كحسارشة 
التخبية البجنية تعج أحج العػائق التي تعسل عمى تأثيخ مدتػى التحريل العمسي لجى الصمبة، كتقف 

 الجركس قبل االمتحانات. كحجخ عثخة أماميع أثشاء مخاجعة

 ابقة:راسات الدّ ثاني ا: الجّ 

 السعػقات الستعمقة باإلدارة السجرسية:-ٔ

( دراسة بعشػاف "معػقات تجريذ التخبية البجنية في مجارس 2016) أجخت الباحثتاف عثساف كسميساف
تجريذ  كالية الجديخة"، كىجفت إلى التعخؼ عمى معػقات-السخحمة الثانػية بسحمية الحراحيرا

السشيج الػصفي الجراسة  التخبية البجنية في مجارس السخحمة الثانػية بسحمية الحراحيرا. كاتبعت
السدحي في دراستيسا، كاعتسجتا عمى االستبانة كأداة لجسع البيانات التي ُشّبقت عمى عيشة مكػنة 

ساـ إدارة السجرسة بتأىيل، ( معمس ا مغ معمسي التخبية البجنية. أم ا الشتائج لع ُتذخ إلى اىت30مغ )
كتجريب معمسي التخبية البجنية لسػاكبة التصػر العمسي، كالتقجـ التكشػلػجي في التخبية البجنية، إضافة 
إلى عجـ كجػد مداحات تشاسب عجد الصبلب لسسارستيع بعس األلعاب الخياضية، كعجـ تػفيخ 

 أدكات كاؼية ليع. 

يع كسا أجخت سة بعشػاف "معػقات تصبيق مشاىج التخبية الخياضية مغ ( درا2013) الباحثة إبخـا
كجية نطخ مجرسات التخبية الخياضية"، كىجفت إلى التعخؼ عمى أىع معػقات تصبيق مشاىج التخبية 
الخياضية لصالبات الرف الخامذ االبتجائي لمسخحمة االبتجائية مغ كجية نطخ معمسات التخبية 

بة ليا. كاتبعت السشيج الػصفي السدحي في دراستيا، الخياضية كاقتخاح بعس الحمػؿ السشاس
نت عيشتيا مغ ) ( معمسة لمتخبية الخياضية 100كاعتسجت عمى االستبانة كأداة لجسع البيانات، كتكػ 
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ىا  لمسخحمة االبتجائية. كأضيخت الشتائج أف  نطخة إدارة السجرسة لمتخبية الخياضية نطخة دكنية، إذ تعجُّ
خى، إضافة إلى أن يا كانت ُتكمِّف معمسات التخبية البجنية بأعباء خارج حجكد أقل مغ السػاد األخ

اختراصاتيا، كسا ألغت بعس السجارس حرز التخبية الخياضية في نياية الفرل الجراسي، 
 إضافة إلى عجـ تخريز ميدانية كاؼية لؤلنذصة الخياضية. 

تجخبة  –اجو التعميع البجني الفديائيبعشػاف "التحجيات التي تػ  Wanyama (2011)أم ا دراسة 
"، كىجفت إلى بحث التحجيات التي تػاجو -ميجانية عمى معمسي التخبية البجنية في كيشيا كأستخاليا

التعميع البجني في السجارس الحكػمية في كيشيا، كأستخاليا مغ خبلؿ دراسة مقارنة نػعية بيغ كجية 
التخبية البجنية في  لرعػبات التي تػاجو معمسػنطخ معمسي السجسػعتيغ، كىجفت إلى اكتذاؼ ا

كيشيا في تصبيق بخامج التخبية البجنية، كالتعمع مغ نطخائيع في أستخاليا. كاعتسجت الجراسة عمى 
نت عيشتيا مغ ) ( مغ 2( مغ كيشيا ك)2( معمسيغ مغ ذكي الخبخة الصػيمة، )4السشيج السقارف، كتكػ 
مغ أجل معخفة خبخات السعمسيغ في القزايا الخاصة بالتخبية،  أستخاليا؛ حيث تع إجخاء السقاببلت

كالسشاىج، كإدارة البخامج الخياضية في السجارس الثانػية، كتحجيج أفزل البخامج في السجارس 
كسا اعتسجت  .الحكػمية، كالتحجيات التي تػاجو السعمسػف، كبحث كيؽية التغمب عمى تمظ التحجيات

مت عمى السشيج التحميمي في تح ميل السعمػمات السجرسية، كاستكساليا، كتػثيقيا بالسقاببلت. كتػص 
الجراسة إلى عجد مغ الشتائج أبخزىا: شعػر عيشة الجراسة في كيشيا بتيسير بخامج التخبية البجنية مغ 
قبل إدارة السجرسة مقارنة بباقي السػاد الجراسية األخخى، في حيغ أّف أستخاليا اىتست أكثخ بيحه 

مج بدبب نطاـ الجػدة الحي تخزع لو السجارس مّسا أث خ بصخيقة إيجابية عمى تصبيق بخامج البخا
التخبية البجنية إال أف  زيادة االىتساـ بباقي السػاد األكاديسية دفع مجيخك السجارس إلى تقميز، أك 

 إلغاء بعس بخامج التخبية البجنية.

 السعػقات الستعمقة باإلميانات السادية:-ٕ

( دراسة بعشػاف "معػقات تشطيع الشذاط الخياضي في 2019الباحثاف الديادنة كالكبيدي ) أجخى 
السجارس الحكػمية بسحافطة جخش مغ كجية نطخ مجيخي السجارس"، كىجفت إلى التعخؼ عمى 
درجة معػقات تشطيع الشذاط الخياضي في السجارس الحكػمية بسحافطة جخش مغ كجية نطخ 

االستبانة كأداة  الػصفي السدحي، كسا ُاستخجمت ت الجراسة عمى السشيجمجيخي السجارس. كاعتسج
نت العيشة العذػائية مغ كأسفخت الشتائج عغ السعػقات  مجيخ ا كمجيخة. (177) لجسع البيانات، كتكػ 

(، كانحخاؼ 2.88الستعمقة باإلمكانات السادية التي جاءت في السختبة األكلى بستػسط حدابي بمغ )
(، في حيغ جاءت السعػقات اإلدارية في السختبة األخيخة بستػسط حدابي بمغ 1.04معياري )

 .(.92(، كانحخاؼ معياري )2.40)



 --------------  IJEPSاجملٍخ اٌد١ٌٚخ ٌٍؼٍَٛ اٌرتث٠ٛخ ٚإٌفط١خ  ----------------
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( دراسة بعشػاف "التحجيات التي تػاجو تشفيح مشياج 2017)كآخخكف  قخاريةالباحثػف كسا أجخى 
الخياضية في  التخبية الخياضية في السجارس الحكػمية مغ كجية نطخ معمسي كمعمسات التخبية

محافطة جشيغ"، كىجفت إلى التعخؼ عمى مدتػى التحجيات التي تػاجو تشفيح مشياج التخبية 
الخياضية في السجارس الحكػمية مغ كجية نطخ معمسي، كمعمسات التخبية الخياضية في محافطة 

نت "جشيغ". كاّتبعت الجراسة السشيج الػصفي الحي اعتسج عمى االستبانة كأداة لجسع البيا نات، كتكػ 
( مغ معمسي كمعمسات التخبية الخياضية. كأسفخت الشتائج عغ أّف األدكات 104العيشة العذػائية مغ )

الخياضية ال تكفي عجد الصمبة، كال يػجج غخؼ غيار لتبجيل السبلبذ، إضافة إلى قمة الحػافد التي 
 تذجع الصمبة عمى السذاركة الخياضية. 

( دراسة بعشػاف "معػقات تصبيق مشاىج التخبية 2016) نة كالشجاؼكسا أجخى الباحثاف الصخاك  
الخياضية السصػرة مغ كجية نطخ مجرسي كمجرسات التخبية الخياضية في محافطة الكخؾ"، كىجفت 
إلى معخفة أىع معػقات تصبيق مشاىج التخبية الخياضية السصػرة مغ كجية نطخ مجرسي، كمجرسات 

)الشػع االجتساعي، كالخبخة، كالسؤىل العمسي،  لكخؾ تبع ا لستغيخاتالتخبية الخياضية في محافطة ا
كُاستخجـ فييا السشيج الػصفي بصخيقتو السدحية لسبلئستو لمجراسة، كاالستبانة كأداة لجسع  كالسجيخية(،

( معمس ا كمعمسة مغ معمسي التخبية الخياضية. 131) السعمػمات مغ عيشة الجراسة البالغ عجدىا
ئج الجراسة أف  السعػقات الستعمقة باإلمكانات السادية جاءت في السختبة األكلى بستػسط كبي شت نتا

( بجرجة مختفعة؛ بدبب قمة تػفيخ السخافق الرحية، كغخؼ تبجيل السبلبذ، 4.15حدابي بمغ )
كعجـ تػفخ الراالت الخياضية السغمقة لكل مشصقة تعميسية، في حيغ جاءت السعػقات السيشية 

( بجرجة متػسصة، كسا أسفخت الشتائج 2.83بالسعمع في السختبة األخيخة بستػسط حدابي ) الستعمقة
 عغ كجػد معػقات أخخى اجتساعية، كإدارية، كفشية، كإشخاؼية. 

( دراسة بعشػاف "معػقات مسارسة األنذصة الخياضية التخكيحية 2010كسا أجخى الباحث الػصابي )
خياضية في الجدائخ"، كقج ىجفت إلى التعخؼ عمى معػقات لجى شبلب معيج التخبية البجنية كال

مسارسة األنذصة الخياضية التخكيحية لجى شبلب معيج التخبية البجنية كالخياضية في الجدائخ. 
كُاستخجـ فييا السشيج الػصفي الحي اعتسج عمى االستبانة كأداة لجسع البيانات، كتكػنت عيشتيا مغ 

تخبية البجنية كالخياضية في الجدائخ. كجاءت أىع نتائجيا أف ( شالب ا مغ شبلب معيج ال950)
السعّػقات مختبصة باإلمكانات األساسية كعجـ صبلحية السبلعب، كالراالت الخياضية السػجػدة في 
السعيج، كقم تيا، في حيغ جاءت السعػقات السختبصة بجراسة الصالب في السختبة الثانية كالعبء 

االمتحانات خبلؿ العاـ الجراسي، أما السعػقات اإلدارية فقج جاءت في الجراسي السختفع، ككثخة 
السختبة الثالثة كعجـ ؾياـ السدؤكليغ بتصػيخ األنذصة الخياضية في السعيج باستسخار، كافتقار السعيج 

 لمشادي السدّكد بأدكات األنذصة الخياضية.
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 َ ( 6262( ،  44)(، رلٍد 26) ع) 

- 234 - 

 

 السعػقات الستعمقة بالسعمسيغ:-ٖ

( دراسة كانت بعشػاف "مجى تفعيل بخامج التخبية البجنية 2019اكزيخ )أجخت الباحثتاف الحارثي كب
)الحكػمية( باإلدارة العامة لمتعميع بسحافطة ججة"، كىجفت إلى  في مجارس البشات لمسخحمة الثانػية

التعخؼ عمى كاقع تفعيل بخامج التخبية البجنية في مجارس البشات لمسخحمة الثانػية )الحكػمية( باإلدارة 
امة لمتعميع بسحافطة ججة، إضافة إلى معخفة التحجيات التي رافقت تصبيقو، كتقجيع تػصيات، الع

كمقتخحات لتفعيل بخامج التخبية البجنية. كاتبعت الجراسة السشيج الػصفي الحي اعتسج عمى االستبانة 
، شسمت: السعمسات، كشالبات السخ 300كأداة لجسع البيانات، كتكّػنت العيشة مغ ) حمة الثانػية، ( فخد 

كأكلياء أمػرىغ. كجاءت أىع الشتائج عمى الشحػ اآلتي: كانت السعػقات متعمقة  بالسعمسات في 
السختبة األكلى؛ إذ ال تػجج معمسة متخررة، كمؤىمة كمتفخغة؛ لتفعيل بخامج التخبية البجنية، 

ات مياه، كغخؼ إضافة إلى عجـ تػفخ اإلمكانات السختمفة مغ )أدكات، كأجيدة، كصاالت، كدكر 
 تبجيل السبلبذ...(، كسا تفتقج البخامج إلى الجعع اإلداري مغ قائجة السجرسة. 

( فكانت بعشػاف "معػقات تصبيق درس التخبية 2016زايج )ك سالع، الجسػقي،  مغ أم ا دراسة كلّ  
، كىجفت الخياضية مغ كجية نطخ السػجييغ كمجراء السعاىج الثانػية األزىخية بسحافطة كفخ الذي "

إلى التعخؼ عمى معػقات تصبيق درس التخبية الخياضية مغ كجية نطخ مػجيي التخبية الخياضية، 
كمجيخي السعاىج الثانػية األزىخية بسحافطة كفخ الذي ، ككضع اقتخاحات لسػاجية تمظ السعػقات. 

ا مغ( مػجّ 20كُاستخجـ السشيج السدحي في الجراسة، كُاختيخت عيشة عذػائية تكػنت مغ ) التخبية  ي 
عمى  ( مجيخ ا مغ مجيخي السعاىج الثانػية األزىخية، كاعتسجت في جسع البيانات20الخياضية، ك)

السقاببلت الذخرية، كاالستبانة، كالسدح السخجعي. كأكضحت الشتائج أف  شخؽ التجريذ، كأساليبو 
التي تعجُّ أحج السعػقات  السدتخجمة لجى السعمسيغ الزالت تقميجية، كال تتشاسب مع أعجاد الصبلب

التي تػاجو معمسػ التخبية البجنية، إضافة إلى عجـ كجػد كسائل تقػيع دؾيقة، كمػضػعية لؿياس 
كمادي( مغ إدارة السعيج، غيخ أّف -الجانب البجني، كالسياري، كسا أّنو ال يػجج دعع كاؼ  )معشػي 
  األدكات كاألجيدة ال تكفي، كغيخ صالحة لمسسارسة الفاعمة.

( دراسة بعشػاف "الرعػبات التي تػاجو 2016) Osborne, Belmont, and Peixotoكأجخى 
معمسي التخبية البجنية في السجارس الحكػمية"، كىجفت إلى معخفة الرعػبات كالتصمعات لسعمسي 
 التخبية البجنية في السجارس الحكػمية في البخازيل كفق ا ألىجاؼ مشطسة اليػندكػ لمتخبية البجنية
الجيجة. كاستخجمت السشيج الػصفي التحميمي الحي اعتسج عمى االستبانة، كالسقابمة كأدكات لجسع 

نت العيشة مغ ) ا لمتخبية 35البيانات مغ عيشة الجراسة لتحميميا كالتػصل إلى الشتائج، كتكػ  ( معمس 
مغ الرعػبات كجػد العجيج  ( مذخفيغ ُأجخيت مقاببلت معيع. كتػصمت الشتائج إلى7البجنية، ك)

التي تػاجو معمسػ التخبية البجنية في السجارس الحكػمية التي تسثمت في انخفاض األجػر، كعجـ 
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تػافخ البشية التحتية السشاسبة، كنقز السػارد، كاألدكات البلزمة لتصبيق بخامج التخبية البجنية، كقّمة 
سبة لتصبيقيا، كتعامل مذخفي اىتساـ مجيخي السجارس بتمظ البخامج، كعجـ تػفيخ السداحة السشا

التخبية البجنية معيا بأن يا مجخد حرز تدمية ال تشفع الصبلب، كسا كاجو مجيخك السجارس 
صعػبات في عجـ التداـ بعس السعمسيغ بالتخصيط لتصبيق بخامج التخبية البجنية، كعجـ تػافخ 

 السيارات السشاسبة لجييع. 

بعشػاف "التحجيات التي تػاجو معمسي التخبية البجنية ( دراسة 2016) Veloo and Ali كسا أجخى 
في تصبيق البخامج البجنية كتقييسيا مغ كجية نطخىع"، كىجفت إلى بحث التحجيات التي تػاجو 
معمسي التخبية البجنية في تصبيق البخامج الخياضية في السجارس الثانػية في ماليديا كالرعػبات التي 

لسعتسج عمى الدياسات التعميسية الحجيثة. كُاستخجـ السشيج الػصفي تػاجييع خبلؿ تشفيح التقييع ا
التحميمي الحي اعتسج عمى جسع السعمػمات مغ عيشة الجراسة مغ خبلؿ السقاببلت، كاألسئمة السباشخة 
يت إلييع، كسا اعتسجت عمى السبلحطة في جسع السعمػمات. كتكػنت العيشة العذػائية مغ  التي ُكجِّّ

( معمس ا إلجخاء السقاببلت معيع، 20) كُاختيخ ػية في مقاشعة قجح في ماليديا،( مجرسة ثان15)
كجسع السعمػمات مشيع حػؿ معخفة السعمسيغ كإتقانيع لسادة التخبية البجنية، كتػافخ السعجات كاألدكات 
السصمػبة، كشخيقة إدارة الفرػؿ الثانػية. كأكضحت الشتائج عغ كجػد ثبلثة تحجيات رئيدة تػاجو 
معمسػ التخبية البجنية خبلؿ تصبيق بخامج التخبية البجنية مشيا: ضعف معخفة السعمسيغ بالبخامج، 
ست الرعػبات  كعجـ تػافخ السعجات كاألدكات السصمػبة، كضعف إدارة الفرػؿ الجراسية. كقج ُقدِّّ

كدرجة التي تػاجو تصبيق ىحه البخامج إلى أربعة أقداـ أساسية ىي: صعػبات تتعمق بالسعمسيغ 
تأىيميع، كصعػبات تتعمق بالصبلب كدرجة حافديتيع نحػ البخامج، كصعػبات إدارية نتيجة عجـ 
تذجيع مجيخي السجارس لتصبيق ىحه البخامج، كأخيخ ا صعػبات فشية متزسشة عجـ تػافخ األدكات، 

 كالسػاد التعميسية السصمػبة.

التي تػاجو معمسي التخبية البجنية  ( دراسة بعشػاف "السعػقات2015)  Al Ounكسا أجخى الباحث
استكذاؼ  إلى في السجارس العامة العخاؾية في محافطة األنبار مغ كجية نطخىع"، كىجفت

الرعػبات، كالعؿبات التي تػاجو معمسػ التخبية البجنية في تشفيح بخامجيع، كاألنذصة الخاصة 
ية نطخ السعمسيغ، كتخجع تمظ بسشاىج التخبية البجنية في السجارس الحكػمية العخاؾية مغ كج
عيشة الجراسة. كتكػنت العيشة مغ  الرعػبات إلى متغيخ الجشذ، كالسؤىل العمسي، كالخبخة بيغ

( معمس ا كمعمسة مغ معمسي التخبية البجنية في السجارس الحكػمية، كاُعتسجت االستبانة كأداة 69)
ست إلى خسدة مجاالت مكّػنة مغ مفخدة ىي: الرعػبات اإلدارية، ( 54) لجسع السعمػمات، كُقدِّّ

كأضيخت نتائج الجراسة أف  الرعػبات  كصعػبات خاصة بالسعمسيغ. كالسيشية، كالفشية، كالجاخمية،
التي تػاجو السعمسػف في تصبيق بخامج التخبية البجنية كفق ا لئلجابة عمى محاكر االستبانة تزسشت: 
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، (3.53)شخاؼ كالقيػد الفشية بستػسط حدابي ، كاإل(3.70)اإلمكانات، كالسخافق بستػسط حدابي 
، كالرعػبات البيئية داخمي ا كخارجي ا (3.35)إضافة إلى الرعػبات اإلدارية بستػسط حدابي 

ا . كسا(3.29)بستػسط حدابي  عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج  أضيخت الشتائج أيز 
ية في السجارس الحكػمية العخاؾية مغ كجية في تصبيق بخامج التخبية البجن (0.05)مدتػى داللة 

 نطخ معمسي محافطة األنبار التي تخجع إلى متغيخ الجشذ، أك السؤىل العمسي، أك الخبخة. 

( دراسة بعشػاف "معػقات تصبيق مشياج التخبية 2014) يبي كالعػف يكأخيخ ا أجخى الباحثاف المي
غ في محافطة األنبار/ العخاؽ"، كىجفت الخياضية في السجارس الحكػمية مغ كجية نطخ السجرسي

الجراسة إلى التعخؼ عمى معػقات تصبيق مشياج التخبية الخياضية في السجارس الحكػمية مغ كجية 
نطخ السجرسيغ في محافطة األنبار/ العخاؽ، كمعخفة ؼيسا إذا كانت ىشاؾ فخكؽ ذات داللة إحرائية 

خبخة. كاتبعت الجراسة السشيج السدحي الحي اعتسج ُتعدى إلى متغيخات الجشذ، كالسؤىل العمسي، كال
ا كمجرسة مغ مجرسي 69عيشة الجراسة البالغ ) عمى االستبانة كأداة لجسع السعمػمات مغ ( مجرس 

 التخبية الخياضية. كأضيخت الشتائج أّف السعػقات السيشية احتمت السختبة األكلى بستػسط حدابي
الجاخمية كالخارجية في السختبة األخيخة بستػسط حدابي (، في حيغ أّف السعػقات البيئية 3.70)
(، إضافة إلى كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية في معػقات تصبيق مشياج التخبية الخياضية 3.29)

في السجارس الحكػمية مغ كجية نطخ السجرسيغ في محافطة األنبار/ العخاؽ ُتعدى إلى متغيخ 
ت داللة إحرائية ُتعدى إلى ُمتغيخي السؤىل العمسي، الجشذ لرالح الحكػر، كعجـ كجػد فخكؽ ذا

 كالخبخة في السجاالت، كاألداة ككل. 

 السعػقات الستعمقة بالصمبة:-ٗ

( دراسة بعشػاف "مجركات فػائج كمعػقات مسارسة 2018أجخى الباحثاف دارجػؿ كآدـ )          
"، كىجفت إلى التعخؼ عمى مجركات الشذاط البجني لجى شبلب السخحمة الثانػية بػالية جشػب كخدفاف

شبلب السخحمة الثانػية بػالية جشػب كخدفاف لفػائج كمعػقات مسارسة الشذاط البجني، كُاستخجـ فييا 
نت العيشة العذػائية  السشيج الػصفي السدحي الحي اعتسج عمى االستبانة كأداة لجسع البيانات، كتكػ 

ؾ أغمبية الصبلب لمفػائج الستختبة عمى مسارسة الشذاط ( شالب ا. كأضيخت نتائجيا أف: إدرا634مغ )
البجني، كسا أف سػء استخجاـ السشذآت الخياضية، كاإلحداس باإلرىاؽ الشاتج عغ مسارسة الشذاط 

         السعػقات لمصبلب، في حيغ تبيغ أف  عاممي الػقت، كارتجاء الدي الخياضي  البجني يسثبلف
 ة الشذاط البجني. ال يذكبلف معػقات أماـ مسارس
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( دراسة بعشػاف "معػقات مسارسة الشذاشات البجنية لجى 2017كأجخى الباحثاف غالسي كعراـ )
التمسيحات في األرياؼ: دراسة ميجانية لبعس ثانػيات كالية سػؽ أىخاس". كىجفت إلى التعخؼ عمى 

لجراسة السشيج الػصفي معػقات مسارسة الشذاشات البجنية لجى الصالبات في األرياؼ. كاستخجمت ا
نت عيشتيا مغ ) ( شالبة لمسخحمة الثانػية. 120الحي اعتسج عمى االستبانة كأداة لجسع البيانات، كتكػ 

ككذفت نتائجيا أف  أىع السذكبلت التي تعيق مسارسة الخياضة لجى الفتيات تعػد إلى العادات 
 ع لمخياضة. كالتقاليج الدائجة في السشصقة كالشطخة الدمبية مغ السجتس

( دراسة بعشػاف "معػقات مسارسة األنذصة 2017الدبكي )ك كسا أجخى كلٌّ مغ الحكيع، الحديشي، 
الخياضية في السعاىج الخاصة بجسيػرية مرخ العخبية"، ىجفت إلى التعخؼ عمى معػقات مسارسة 

شيج الػصفي األنذصة الخياضية في السعاىج الخاصة بجسيػرية مرخ العخبية. كاتبعت الجراسة الس
( أخرائي ا في الشذاط الخياضي، كاعتسجت عمى االستبانة كأداة 93السدحي، كتكػنت العيشة مغ )

لجسع البيانات. كخمرت نتائج الجراسة إلى رفس أكلياء أمػر الصبلب مذاركتيع في األنذصة 
قمة عجد الخياضية، بدبب تأثيخىا عمى مدتقبل أبشائيع، إضافة إلى نقز اإلمكانات السادية، ك 

 معمسي التخبية الخياضية. 

دراسة بعشػاف "معيقات الخياضة السجرسية التي تػاجو  فأجخيا (2016) عاشػر كعبيجات أم ا أبػ
مجيخي السجارس كمعمسي التخبية الخياضية كانعكاساتيا عمى الصمبة في السجارس الحكػمية التابعة 

ؼ عمى معػقات الخياضة السجرسية التي تػاجو لسحافطة إربج كالحمػؿ السقتخحة"، كىجفت إلى التعخ 
مجيخك السجارس كمعمسػ التخبية الخياضية، كانعكاساتيا عمى الصمبة في السجارس الحكػمية التابعة 
لسحافطة "إربج"، كالحمػؿ السشاسبة ليا. كُاستخجـ فييا السشيج الػصفي السدحي، كتكػنت العيشة 

ا، مشيع )253العذػائية مغ ) ( معمس ا، كمعمسة تخبية 127مجيخ ا، كمجيخة مجرسة، ك)( 126( فخد 
رياضية، كسا اعتسجت الجراسة عمى السقاببلت الذخرية، كاالستبانة كأداتيغ لجسع البيانات. 
ككذفت نتائجيا عغ كجػد عجد  مغ السعػقات التي كاجيت الخياضة السجرسية مسا انعكذ سمب ا عمى 

ىحه السعػقات: السجتسع السحمي، كأكلياء األمػر الحي جاء سمػؾ الصمبة في مسارسة الخياضة، كمغ 
في السختبة  (، في حيغ جاء السجاؿ اإلداري، كالفشي4.21في السختبة األكلى بستػسط حدابي )

(، كسا تبيغ عجـ كجػد فخكؽ دالة إحرائي ا عشج مدتػى الجاللة 3.56األخيخة بستػسط حدابي )
يخات أفخاد العيشة عمى مجاالت السعػقات التي تػاجو ( بيغ متػسصات تقجa=0,05اإلحرائية )

 الخياضة السجرسية. 

( دراسة بعشػاف "معػقات مسارسة الشذاط الخياضي 2015كسا أجخى الباحثاف إسساعيل كبذيخ )
ىجفت إلى كالتي السجرسي لصالبات السخحمة الثانػية بػالية الخخشـػ في ضػء محجدات السسارسة"، 

مسارسة الشذاط الخياضي السجرسي لصالبات السخحمة الثانػية بػالية الخخشـػ التعخؼ عمى معػقات 
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مسارستيا بػقت  مغ كجية نطخ الصالبات في ضػء محجدات السسارسة، كىي األنذصة السخغػب
اإلمكانات السادية، كالبذخية، كالسعمػماتية. كاعتسجت  مخرز، كمشاسبتو لمشذاط السجرسي، كتػفخ

نت العيشة العذػائية مغ)الجراسة عمى السشيج  ( شالبة مغ السخحمة الثانػية بػالية 170الػصفي، كتكػ 
. ككذفت الشتائج عغ معػقات مسارسة الشذاط الخياضي السجرسي مغ كجية نطخ الصالبات  الخخشـػ
التي تسثمت في اختبلؼ األكقات بيغ الصالبة كالسعمسة الحي ال يدسح ليسا بالتػاجج في كقت كاحج، 

لى أف  كقت حرة التخبية الخياضية غيخ مشاسب، كال يكفي لسسارسة ما يخغبغ مغ أنذصة، إضافة إ
 كقمة اإلمكانات السادية كالبذخية. 

ا ) ( دراسة بعشػاف "معػقات مسارسة كخة القجـ لجى شالبات 2010كسا أجخى الباحث خشفخ أيز 
إلى معخفة معػقات مسارسة كخة  تخرز التخبية البجنية في الجامعات الفمدصيشية"، كىجفت الجراسة

القجـ لجى شالبات تخرز التخبية البجنية في الجامعات الفمدصيشية. كُاستخجـ السشيج الػصفي 
( شالبة مغ جامعات 90) عجدىا الحي اعتسج عمى االستبانة كأداة لجسع السعمػمات مغ العيشة البالغ
( 2.51في السجاؿ االجتساعي ) فمدصيغ. كأسفخت الشتائج عغ كجػد أعمى درجة مغ السعػقات

درجة، كتسثمت السعػقات  (1.71) لصالبةادرجة، في حيغ كانت أقل درجة مغ السعػقات في مجاؿ 
االجتساعية في قمة تذجيع ىيئة التجريذ في الجامعة، كقمة كعي السجتسع بأىسية كخة القجـ لمجشذ 

رسة تمظ الخياضة، إضافة إلى نقز اآلخخ التي كانت مغ أكبخ العػامل السعيقة لمصالبات عغ مسا
السخافق الخاصة بيحه الخياضة، كعجـ تػفخ الراالت السغمقة بالجامعة، كسا أف  قمة كجػد 
متخرريغ أكفاء في ىحا السجاؿ مغ األسباب الخئيدة التي تقف عثخة أماـ الصالبات لسسارسة كخة 

 القجـ. 

( دراسة بعشػاف "السعػقات التي تحػؿ 2010) Jenkinson and Bensonكأخيخ ا أجخى الباحثاف 
دكف تػفيخ بخامج التخبية البجنية كاألنذصة الخياضية في السجارس الثانػية الحكػمية الؽيكتػرية"، 
كىجفت إلى بحث السعػقات التي تػاجو السعمسػف خبلؿ تصبيق بخامج التخبية البجنية، كاألنذصة 

ة، كتحجيج الرعػبات التي تؤثخ عمى مذاركة الخياضية في مجارس السخحمة الثانػية الحكػمي
الصبلب في األنذصة البجنية كبخامج التخبية البجنية مغ كجية نطخ السعمسيغ. كُاستخجـ السشيج 
الػصفي التحميمي لسبلءمتو لصبيعة الجراسة، كاالستبانة كأداة لجسع السعمػمات، كتكّػنت العيشة مغ 

ا لمتخبية البجنية، كتع إرس115) اؿ االستبانة إلييع إلكتخكني ا لجسع السعمػمات كتحميميا. ( معمس 
مت الشتائج إلى أف درجة السعػقات التي كاجيت السعمسػف في تصبيق بخامج التخبية البجنية  كتػص 

مغ العيشة جاءت مصابقة؛ لػجػد صعػبة في  (%66)كانت كبيخة مغ كجية نطخىع؛ حيث إف  ندبة 
مغ العيشة أشارت إلى  (%45)امج التخبية البجنية، في حيغ أف  حث الصبلب عمى السذاركة في بخ 

أشارت إلى تأثخ الصبلب بسذاركة زمبلئيع،  (%62)انخفاض اىتساـ الصبلب بالسذاركة، ك
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كالتذجيع السدتسخ، كسا أشارت العيشة إلى أف  زيادة االىتساـ ببخامج التخبية البجنية، كتصبيقيا بصخيقة 
 ي عمى السعمسيغ، كالصبلب كمذاركتيع في ىحه البخامج.صحيحة لو تأثيخ إيجاب

 التعميق عمى الجراسات الدابقة:

 ما يسيد الجراسة الحالية عغ الجراسات الدابقة:

تتسيد ىحه الجراسة بحجاثتيا ككػنيا تتشاكؿ مػضػع تصبيق بخامج التخبية البجنية في مجارس البشات 
ىشاؾ نجرة في الجراسات التي تشاكلت  -عمع الباحثة كعمى-ىحا باإلضافة إلى انو  في مجيشة ججة.

مػضػع السعػقات التي تػاجو تصبيق بخامج التخبية البجنية لجى شالبات السخحمة الستػسصة مغ كجية 
نطخ القائجات بسجيشة ججة، كسا أف  الجراسة الحالية سػؼ تكػف مخجعا  مػثقا  لمجراسات، كذلظ بدبب 

ستديع في تفعيل  ع  كنجرتيا، إضافة إلى أف  نتائج الجراسة كتػصياتياقمة األبحاث في ىحا السػضػ 
 كتصػيخ بخامج التخبية البجنية.

 :مشيج الجراسة

تحميمي كالحي يقػـ عمى دراسة الطاىخة كيعسل عمى السشيج الػصفي الاعتسجت ىحه الجراسة عمى 
 ػؿ إلى نتيجة نيائية لمجراسة،لمػص كتحميميا البيانات كيتسثل في جسع، كصفيا بجقة كس ا ككيف ا

  .تتحكع في شبيعة السعالجة ال شأف بؿية الجراسات الػصؽية التي في ىحا شأنوك 

 مجتسع الجراسة:

بأّنو العيشة  (2015) عصػي  ع عميو نتائج الجراسة، كيعخفوىػ كل ما يسكغ أف تعس  مجتسع الجراسة 
، كيختمف حدب جساعات أك أشياء أخخى التي يجخي عمييا الباحث دراستو سػاء كانت أفخاد أك 

 شبيعة السذكمة محل الجراسة.

جسيع قائجات السخحمة الستػسصة في السجارس مغ سثل مجتسع الجراسة في الجراسة الحالية كيت
في السسمكة العخبية الدعػدية لمفرل الجراسي الثاني لعاـ  ججةالتابعة إلدارة التعميع بسجيشة الحكػمية 
حدب إحرائيات  ( قائجة مجرسية200كالبالغ عجدىع ) ـ،2019/2020فق ق السػا1440/1441

 اإلدارة العامة لمتعميع بسحافطة ججة.

 عيشة الجراسة:

جدء مغ مجتسع الجراسة األصمي يتع إختيارىا لتجسيع البيانات البلزمة تعتبخ عيشة الجراسة   
 لئلجابة عمى األسئمة البحثية.
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مغ كحجات مجتسع  اذسل جانب  ت يابأن  ع لعيشة الجراسة عخيفي( في ت2016خ عبيجات كآخخكف )كذك
 بحيث تحسل صفاتو السذتخكة. السعشي بالبحث الجراسة

كتتع كالججيخ بالحكخ أف في البحػث العمسية يجب أف تكػف عيشة الجراسة مسثمة لسجتسع الجراسة، 
نتائج يسكغ تعسيسيا عمى  في الشياية إلى بأساليب إحرائية، تقػدفييا  معالجة البيانات الكسية

 .(2015، عصػي ) األصمي ضسغ درجة ثقة معيشةالجراسة مجتسع 

كقج تع اختيار عيشة الجراسة الحالية بصخيقة عذػائية بديصة؛ ألنيا تسثل مجتسع الجراسة األصمي، 
فخاد حيث يتع اختيار األفخاد فييا مغ بيغ قػائع السجتسع الستاح أك إشار العيشة، فيي تعصي لجسيع أ

مجتسع الجراسة فخص متداكية كمدتقمة في عسمية االختيار، كيسكغ اختيار العيشة العذػائية 
 (.2017البديصة عغ شخيق ججاكؿ األرقاـ العذػائية أك الحاسب اآللي )دمحم، 

، كالتي بيشت أف حجع العيشة العذػائية يكػف ستيفغ ثامبدػف كلتحجيج حجع العيشة تع استخجاـ معادلة 
، كبالتالي تبيغ أف حجع العيشة في ىحه الجراسة 0,05)كأف ندبة الخصأ ) 0,95) داللة ) بسدتػى 
 ( كفق شخط تحجيج العيشة العذػائية.131ىي )

عمى عيشة لتحقيق أىجاؼ الجراسة الحالية تع تػزيع االستبانة إلكتخكنيا  بإستخجاـ قػقل درايف ك 
 السدتخدةاالستبانات  بمغتالحكػمية بججة،  عذػائية مغ قائجات السخحمة الستػسصة في السجارس

 (130أصبح عجد االستبانات السدتػفاة كالجاىدة لمتحميل )ف( استبانة جسيعيا صالح لمتحميل، 130)
% مغ أفخاد مجتسع الجراسة، كتعتبخ ىحه الشدبة معبخة 65استبانة تسثل أفخاد عيشة الجراسة بشدبة 
 غ ثامبدػف.كمسثمة لمسجتسع الكمي حدب معادلة ستيف

 : الخرائز الجيسػغخافية ألفخاد عيشة الجراسة:أكال  

 عغ شخيقالسدتمسة مغ عيشة الجراسة  ةتفخيغ البيانات الػاردة في قػائع االستبان كلبجء التحميل تع
تحجيج شبيعتيا مغ خبلؿ ثع كصف عيشة الجراسة  فياستخجاـ األساليب اإلحرائية السختمفة 

 فخاد عيشة الجراسة:أمغ ترشيف  تسكِّششاالتي  زسشتيا االستبانةالسعمػمات العامة التي ت

 ا لتصبيق السجرسة لبخامج التخبية البجنية:تػزيع أفخاد عيشة الجراسة كفق  

ا لتصبيق السجرسة لبخامج التخبية البجنية تع حداب التكخارات كالشدب السئػية ألفخاد عيشة الجراسة كفق  
 :كاحج اآلتي بالججكؿ رقعكسا تبيشو الشتائج 
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 (ٔ)ججكؿ 
لتصبيق السجرسة لبخامج  األفخاد عيشة الجراسة مػزعيغ كفق  التكخارات كالشدب السئػية 

 التخبية البجنية

تصبيق السجرسة لبخامج التخبية 
 الشدبة السئػية ٝ العجد البجنية

 ٝٚ.ٚٙ ٛٛ نعع

 ٖٝ.ٕٖ ٕٗ ال

 ٝٓ.ٓٓٔ ٖٓٔ السجسػع
صبق بخامج التخبية فخاد عيشة الجراسة تُ أ إليياأغمب السجارس التي يشتسي  أف   الدابق يتبيغ كؿمغ الجج

في حيغ بمغت ندبة السجارس التي ال تصبق بخامج التخبية البجنية  ،:(67.7البجنية بشدبة )
(32.3.): 

 (ٔشيل)
ا لتصبيق السجرسة  لبخامج التخبية البجنية تػزيع أفخاد عيشة الجراسة كفق 

 

 
 :أداة الجراسة

االستبانة كأداة تع إختيار  بعج أف تع االشبلع عمى الجراسات الدابقة الستعمقة بسػضػع الجراسة،
فقخات  اقتباسكقج تع  أساسية لجسع البيانات السصمػبة لئلجابة عمى األسئمة البحثية كتحقيق أىجافيا؛

كمحػر  السعمعكمحػر  اإلمكانات الساديةكمحػر  داري كالفشياإلحػر االستبانة الستسثمة في الس
بعشػاف "معيقات الخياضة السجرسية التي تػاجو مجيخي السجارس كمعمسي  مغ دراسة سابقة الصالب

التخبية الخياضية كانعكاساتيا عمى الصمبة في السجارس الحكػمية التابعة لسحافطة إربج كالحمػؿ 

 ال نعم

67.7% 

32.3% 
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 عاـفي كالتي تع نذخىا مرصفى أبػ عاشػر، كلسياء دمحم عبيجات  لمباحثيغ خميفة ،السقتخحة"
 (.2(، العجد )43العمـػ التخبػية، السجمج )-دراساتفي مجمة ـ، 2016

 كصف أداة الجراسة:

االستبانة ىي أداة مغ أدكات البحث العمسي، تتزسغ مجسػعة مغ األسئمة ذات صمة بسػضػع 
شخاص السعشييغ بسػضػع االستبانة، بيجؼ الحرػؿ عمى البحث كيصمب اإلجابة عمييا مغ قبل األ

 (.2016معمػمات كحقائق محجدة عغ كاقع معيغ )عبيجات كآخخكف، 

 ،نطخا  لسبلئستيا لصبيعة الجراسةمغ األدكات كأداة دكف غيخىا  في ىحه الجراسة تع اختيار االستبانةك 
باإلضافة ، اسبة لجراسة كصؽيةتعصي نتائج مشأنيا تتشاسب مع السشيج الػصفي التحميمي ك حيث 

ما حا كى الجراسة مجتسع مغمسكغ  عجد تيا ألكبختغصيك  لجسيع أفخاد العيشةكصػليا إلى سيػلة 
  .يتشاسب مع شبيعة ىحه الجراسة

استخجمت االستبانة كأداة العتبارىا  السذابية لسػضػع الجراسة كسا أف أغمب الجراسات الدابقة
 .حػؿ معػقات تصبيق بخامج التخبية البجنية قائجاتستصبلع آراء الال مؿياس جيج

 :اآلتيةعمى األجداء ( في الجراسة الحالية االستبانة) كتزسشت أداة الجراسة

الجدء األكؿ: التعخيف بسػضػع كىجؼ الجراسة: كىحا يطيخ في رسالة الغبلؼ التي تأتي كسقجمة 
 لبلستبانة كتحتػي عمى الشقاط التالية:

 لباحثة كاإلسع كالسؤىل العمسي كالجية التابعة ليا.نبحة مخترخة عغ ا

 تػضيح عشػاف الجراسة كاليجؼ مغ االستبانة.

التأكيج عمى سخية السعمػمات التي سيتع الحرػؿ عمييا كالتأكيج عمى أنيا لغ تدتخجـ إال لغخض 
 البحث العمسي فقط.

، السدسى الػضيفي، مجى بيانات أكلية عغ عيشة الجراسة مغ حيث الجشذيتزسغ : ثانيالجدء ال
 تصبيق السجرسة لبخامج التخبية البجنية.

التي تتعمق بسعػقات تصبيق بخامج التخبية البجنية السحاكر كالفقخات عمى  يذتسل: لثالجدء الثا
محاكر  أربعةبالسخحمة الستػسصة في السجارس الحكػمية بججة مغ كجية نطخ القائجات كتتكػف مغ 

 :كاآلتيكىي 
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 ( عبارة.13اإلداري كالفشي كيتكػف مغ )حػر كؿ: معػقات تتعمق بالسالسحػر األ

 .اتعبار تدع السحػر الثاني: معػقات تتعمق باإلمكانات السادية كيتكػف مغ 

 ( عبارة.13السحػر الثالث: معػقات تتعمق بالسعمسة كيتكػف مغ )

 ( عبارة.12السحػر الخابع: معػقات تتعمق بالصالبة كيتكػف مغ )

لحمػؿ السقتخحة لتدييل تصبيق بخامج التخبية البجنية اما الخابع: عبارة عغ سؤاؿ مفتػح كىػ "الجدء 
                        "، كتع إرفاؽ ندخة مغ االستبانة في السمحقات.إف كججت؟

أكافق -أكافق-محايج-ال أكافق –مؿياس ليكخت خساسي التجرج )ال أكافق بذجةكقج تع إستخجاـ 
لمتعخؼ عمى معػقات تصبيق بخامج التخبية البجنية بالسخحمة الستػسصة في السجارس  كذلظ ،بذجة(

 الحكػمية بججة مغ كجية نطخ القائجات.

 صجؽ أداة الجراسة:

 : الرجؽ الطاىخي: أكال  

ست فقخات االستبانة الستسثمة كِّ حُ كتحقق ىحا الشػع مغ الرجؽ في االستبانة الحالية، كذلظ عشجما 
 مشيا قتباساالالصالب( في الجراسة التي تع -السعمع-اإلمكانات السادية-إلداري كالفشي)احػر في الس

مغ الستخرريغ في اإلدارة التخبػية  محكسيغ( 10البالغ عجدىع )ك مغ قبل مجسػعة مغ السحكسيغ 
في  بجنيةكمجيخي السجارس كمذخفي التخبية ال بجنيةكأصػؿ التخبية كالؿياس كالتقػيع كالتخبية ال

 كإبجاء آرائيع فييا مغ حيث:  اة دألب مشيع دراسة امِّ يخيات التخبية كالتعميع، كشُ مج

 . كضعت ؼيومسحػر الحي لكل فقخة انتساء مجى -

 كسبلمة صياغتيا المغػية. الفقخاتمجى كضػح -

اإلضافة كذلظ ب أك أي تعجيبلت مقتخحة، عت مغ أجموضِّ الحي كُ  ىجؼ الجراسة مبلءمتيا لتحقيق-
 ا.مسا يخكنو مشاسب  ذلظ أك غيخ  الححؼأك 

كساعجت عمى إخخاجيا برػرة  مػا مبلحطات ؾيسة أفادت الجراسة السقتبدة كأثخت األداة كقج قج  
 ى بالرجؽ الطاىخي.دس  داة قج حققت ما يُ ألجيجة. كبحلظ تكػف ا

 

 



 --------------  IJEPSاجملٍخ اٌد١ٌٚخ ٌٍؼٍَٛ اٌرتث٠ٛخ ٚإٌفط١خ  ----------------
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 ا: صجؽ االتداؽ الجاةم  ألداة الجراسة:ثاني  

بحداب معامل ارتباط بيخسػف بيغ درجة كل فقخة  نةلبلستبا تع حداب صجؽ االتداؽ الجاخميك 
 :اآلتيلعيشة استصبلعية كسا تػضح نتائجيا الججكؿ  كالجرجة الكمية لمسحػر الحي تشتسي إليو

 (ٕ)ججكؿ 
 معامالت ارتباط بيخسػف بيغ درجات كل فقخة كالجرجة الكمية لمسحػر الحي تشتس  إليو

 حػرلسمعػقات تتعمق با
 اإلداري كالفش 

معػقات تتعمق 
 باإلميانات السادية

معػقات تتعمق 
 بالسعمسة

معػقات تتعمق 
 بالصالبة

 معامل االرتباط ـ معامل االرتباط ـ معامل االرتباط ـ معامل االرتباط ـ
ٔ ٓ.ٖٜٙ** ٔ ٓ.ٜٚٔ** ٔ ٓ.ٚٛ٘** ٔ ٓ.ٛٔٚ** 
ٕ ٓ.ٜٛٔ** ٕ ٓ.ٖٛٓ** ٕ ٓ.ٚٔٛ** ٕ ٓ.ٜٛٙ** 
ٖ ٓ.ٛٛ٘** ٖ ٓ.ٚٛٙ** ٖ ٓ.ٜٛٙ** ٖ ٓ.ٛٗ٘** 
ٗ ٓ.ٛٗ٘** ٗ ٓ.ٚٙٔ** ٗ ٓ.ٚٙ٘** ٗ ٓ.ٛٗٔ** 
٘ ٓ.ٗ٘ٓ** ٘ ٓ.ٚ٘٘** ٘ ٓ.ٜٓٔ** ٘ ٓ.ٗٚٗ** 
ٙ ٓ.٘ٚٔ** ٙ ٓ.ٕٙٓ** ٙ ٓ.ٛٛٗ** ٙ ٓ.ٛٓ٘** 
ٚ ٓ.ٕٛٗ** ٚ ٓ.ٖٛ٘** ٚ ٓ.ٕٛٚ** ٚ ٓ.ٙٗٓ** 
ٛ ٓ.ٜٛٛ** ٛ ٓ.ٚٓٛ** ٛ ٓ.ٖٚٙ** ٛ ٓ.ٜٕ٘** 
ٜ ٓ.ٖٛٚ** ٜ ٓ.ٚٛٔ** ٜ ٓ.ٜٛٙ** ٜ ٓ.ٚٙٛ** 
ٔٓ ٓ.ٚٛ٘**   ٔٓ ٓ.ٛٛٓ** ٔٓ ٓ.ٜٕٕ** 
ٔٔ ٓ.ٛ٘ٙ**   ٔٔ ٓ.ٜٛٚ** ٔٔ ٓ.ٖٚٛ** 
ٕٔ ٓ.ٛٓٔ**   ٕٔ ٓ.ٜٕٛ** ٕٔ ٓ.ٜٕٙ** 
ٖٔ ٓ.ٜٜٚ**   ٖٔ ٓ.ٖٛٛ**   

 ٔٓٓ.ٓكجػد داللة عشج مدتػى  **

 )االستبانة( داة الجراسةكل فقخة مغ فقخات أبيغ رتباط اال معامبلت مغ الججكؿ الدابق يتبيغ أف  
عشج مدتػى داللة  جاءت جسيعيا دالو إحرائيا   ىحه الفقخة الحي تشتسي إليو كالجرجة الكمية لمسحػر

 (، مسا يجؿ عمى تػافخ درجة عالية مغ صجؽ االتداؽ الجاخمي ألداة الجراسة )االستبانة(.0.01)
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جة الكمية لؤلداة استخخاج معامبلت االرتباط بيغ درجة كل محػر كالجر  كتع
 :كاآلتيككانت الشتائج 

 (ٖ)ججكؿ 
 معامالت االرتباط بيغ درجة كل محػر كالجرجة الكمية لؤلداة

 معامل االرتباط السحػر
 **ٜٚٔ.ٓ .اإلداري كالفش حػر معػقات تتعمق بالس

 **ٕٜٛ.ٓ .معػقات تتعمق باإلميانات السادية
 **ٖ٘ٛ.ٓ .مسةمعػقات تتعمق بالسع

 **ٓٙٛ.ٓ .معػقات تتعمق بالصالبة
 ٔٓ.ٓكجػد داللة عشج مدتػى  **

حيث تخاكحت بيغ  ؛ؾيع معامبلت االرتباط جاءت بؿيع مختفعة أف   مغ الججكؿ الدابق يتبيغ
( مسا يعشي كجػد 0.01ا عشج مدتػى داللة )(، ككانت جسيعيا دالة إحرائي  0.928 –0.853)

 البشائي لبلستبانة. درجة عالية مغ الرجؽ

 ثبات أداة الجراسة:
يقرج بثبات أداة الجراسة أف تعصي ىحه األداة )االستبانة( نفذ الشتيجة لػ تع إعادة تػزيعيا عمى 

 استخجمت(، ك 2016عبيجات كآخخكف، أفخاد العيشة عجة مخات تحت نفذ الذخكط كالطخكؼ )
الججكؿ  كيبيغ ،ية لمتحقق مغ ثبات االستبانةمعادلة ألفا كخكنباخ لعيشة استصبلعالجراسة الحالية 

 معامبلت الثبات الشاتجة باستخجاـ ىحه السعادلة: اآلتي
 معامالت ثبات أداة الجراسة(ٗ)ججكؿ 

عجد  السحػر
 العبارات

معامل ألفا 
 كخكنباخ

 ٕٜٓ.ٓ ٖٔ .اإلداري كالفش حػر معػقات تتعمق بالس
 ٕٜٚ.ٓ ٜ .يانات الساديةمعػقات تتعمق باإلم

 ٖٜٙ.ٓ ٖٔ .معػقات تتعمق بالسعمسة
 ٕٜٗ.ٓ ٕٔ .معػقات تتعمق بالصالبة

 ٜٜٚ.ٓ ٚٗ االستبانة كيل
حيث تخاكحت  ؛الجراسة جاءت بؿيع عالية ؾيع معامبلت الثبات لسحاكر أف  مغ الججكؿ الدابق  يتبيغ
 (.0.979)( كبمغ معامل الثبات الكمي لبلستبانة 0.972-0.920) بيغ
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 َ ( 6262( ،  44)(، رلٍد 26) ع) 

- 246 - 

 

أداة  أف   يتبيغكفي ضػء ما تقجـ مغ ؾياسات سيكػمتخية لمسؿياس عقب إجخاء التجخبة االستصبلعية، 
 االستبانة السقتبدة استخجاـيؤكج حدغ  تتسيد بجرجة عالية مغ الرجؽ كالثبات )االستبانة( الجراسة

 ألغخاض الجراسة.

 :إجخاءات تصبيق الجراسة

 لخصػات اآلتية:لقج تع تصبيق الجراسة كفق ا

 االشبلع عمى أدبيات البحث التخبػي ذات الرمة بسػضػع الجراسة.-1

 كتابة اإلشار الشطخي السختبط بذكل كثيق بعشػاف الجراسة كمتغيخاتيا.-2

 إعجاد الجراسات الدابقة التي ليا صمة كثيقة بعشػاف الجراسة الحالية.-3

 قيا كثباتيا.إعجاد األداة برػرتيا الشيائية كالتحقق مغ صج-4

إعجاد السخاسبلت كمخاشبة الجيات الحكػمية لمحرػؿ عمى كرقة تدييل ميسة باحث مغ قبل -5
 اإلدارة العامة لمتعميع بسحافطة ججة.

تع تػزيع أداة الجراسة إلكتخكنيا  بإستخجاـ قػقل درايف عمى عيشة الجراسة خبلؿ الفرل الجراسي -6
 ( استبانة.130كتع استعادة ) ـ،2019/2020الثاني مغ العاـ الجراسي 

 السحػسب لمحرػؿ عمى نتائج الجراسة. SPSSتع تجسيع البيانات كتحميميا إحرائيا  ببخنامج -7

 عخض الشتائج كمشاقذتيا كتفديخىا ككضع التػصيات كالسقتخحات.-8

 تجكيغ قائسة السخاجع.-9

 :األساليب اإلحرائية السدتخجمة

يانات التي تع تجسيعيا، تع استخجاـ بخنامج الججاكؿ االلكتخكنية لتحقيق أىجاؼ الجراسة كتحميل الب
(lecxE لتفخيغ البيانات، ثع تست مخاجعتيا كالتحقق مغ صحة التفخيغ، كبعج ذلظ تع إدخاؿ )

 Statistical Packageالبيانات كتحميميا باستخجاـ بخنامج الحـد اإلحرائية لمعمػـ االجتساعية )

for Social Sciencesكا )( لتي يخمد ليا اخترارا بالخمدSSSSكقج استخجمت ،)  الجراسة
 األساليب اإلحرائية التالية:

 ( لحداب الثبات.aEplA Cronbachكخكنباخ ) .معامل ألفا1
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 .التكخارات كالشدب السئػية لػصف مجتسع الجراسة بالشدبة لمسعمػمات األكلية.2

 ل فقخة كلكل محػر..الستػسط الحدابي كذلظ لحداب الستػسط الحدابي لك3

 . االنحخافات السعيارية لمتعخؼ عمى التبايغ لمفقخات كالسحاكر.4

( لمتعخؼ عمى ما إذا Independent Samples T-Test) )ت( لعيشتيغ مدتقمتيغ . اختبار5
كانت ىشالظ فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ اتجاىات مفخدات عيشة الجراسة نحػ محاكر الجراسة 

 ات التي تشقدع إلى فئتيغ )لئلجابة عمى الدؤاؿ الثاني(.باختبلؼ الستغيخ 

 .معادلة السجى لحداب درجة التأييج حيث تع حداب الؿيع )األكزاف( كسا في الججكؿ التالي: 6
 الػزف الشدب  لجرجة التأييج (٘)ججكؿ 

 الػزف  درجة التأييج

 ٔ ال أكافق بذجة

 ٕ ال أكافق

 ٖ محايج

 ٗ كافقأ

 ٘ أكافق بذجة

 الخساسي كسا في الججكؿ التالي:  ليكختثع يتع تحجيج مجى الخضا لسؿياس 
 الستػسط السخجح لجرجة التأييج (ٙ)ججكؿ 

 درجة التأييج الستػسط السخجح

 ال أكافق بذجة ٜٚ.ٔإلى  ٔمغ 

 ال أكافق ٜ٘.ٕإلى  ٓٛ.ٔمغ 

 جمحاي ٜٖ.ٖإلى  ٓٙ.ٕمغ 

 أكافق ٜٔ.ٗإلى  ٓٗ.ٖمغ 

 أكافق بذجة ٘إلى  ٕٓ.ٗمغ 
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 تع تحميل SPSS باستخجاـ البخنامج اإلحرائيك  إدخاؿ البيانات إلى جياز الحاسب اآلليكقج تع   

 الشتائج. 

 أسئمة الجراسة:

: ما معػقات تصبيق بخامج التخبية البجنية بالسخحمة الستػسصة في السجارس الدراؿ األكؿإجابة 
 الحكػمية بججة مغ كجية نطخ القائجات؟ 

عمى ىحا الدؤاؿ تع حداب الستػسصات الحدابية كاالنحخافات السعيارية لسعػقات تصبيق  لئلجابة
بخامج التخبية البجنية بالسخحمة الستػسصة في السجارس الحكػمية بججة مغ كجية نطخ القائجات، 

 ككانت الشتائج كالتالي:
الستػسصات الحدابية كاالنحخافات السعيارية لسعػقات تصبيق بخامج التخبية  (ٚ)ججكؿ 

 البجنية بالسخحمة الستػسصة ف  السجارس الحيػمية بججة مغ كجية نطخ القائجات
رقع 
الستػسط  السحػر السحػر

 الحداب 
الشدبة 
 السئػية

االنحخاؼ 
 السعياري 

تختيب 
 السحػر

درجة 
 االستجابة

ٔ 
تعمق معػقات ت
 حػربالس

اإلداري 
 .كالفش 

 أكافق ٖ ٜٙٙ.ٓ ٝٔٚ ٖٛ.ٖ

ٕ 
معػقات تتعمق 
باإلميانات 
 .السادية

أكافق  ٔ ٖٚٙ.ٓ ٝٚٛ ٜٗ.ٗ
 بذجة

معػقات تتعمق  3
 أكافق ٗ ٜٔٙ.ٓ ٝٓٚ ٓٛ.ٖ .بالسعمسة

معػقات تتعمق  ٗ
 أكافق ٕ ٕٓٙ.ٓ ٖٝٚ ٜٗ.ٖ .بالصالبة

معػقات تصبيق بخامج التخبية 
 أكافق  ٓٓ٘.ٓ ٝٗٚ ٜٛ.ٖ .البجنية كيل

معػقات تصبيق بخامج التخبية البجنية بالسخحمة الستػسصة في السجارس  أف   مغ الججكؿ الدابق يتبيغ
حيث جاء الستػسط العاـ  ؛جاءت بجرجة استجابة )أكافق( الحكػمية بججة مغ كجية نطخ القائجات

 (.0.500(، بانحخاؼ معياري )3.98لمسجسػع الكمي )
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ا يغ مغ الججكؿ الدابقكسا يتب    أف  السعػقات التي تتعمق باإلمكانات السادية جاءت في  أيز 
السعػقات التي تتعمق بالصالبة  (، يمييا في السختبة الثانية4.49بستػسط حدابي ) السختبة األكلى

اإلداري كالفشي حػر السعػقات التي تتعمق بالس ةالثالث سختبةكفي ال ،(3.94بستػسط حدابي )
السعػقات التي تتعمق بالسعمسة بستػسط  خةخيكاأل ةالخابع سختبةكفي ال ،(3.83سط حدابي )بستػ 

 (.3.80حدابي )

استجابة  جرجةب ىاألكلسختبة السادية عمى ال مكاناتباإل ختبطالتي ت سعػقاتحرػؿ التفدخ الباحثة 
 ،بجنيةالتخبية خررة لبخامج الالسيدانية الس تجنيإلى  (4.49كبستػسط حدابي ) )أكافق بذجة(

تساـ إل بلزمةال ةستصػر السعجات مغ األجيدة كال العجيجالسجارس الحكػمية في مجيشة ججة إلى  حاجةك 
مغ قبل كزارة  تييئة السجارس بالسبلعب كالراالت الخياضية عجـ إضافة إلى ،بجنيةاألنذصة ال

 التعميع.

بستػسط حدابي ك  ة استجابة )أكافق(بجرجالسختبة األخيخة السعػقات التي تتعمق بالسعمسة  احتمتك 
بعجـ تػفخ معمسات متخررات كذكات خبخة في التخبية البجنية،  تفديخ ذلظيسكغ ك  (،3.80)

إضافة إلى نجرة الجكرات التجريبية لمسعمسة خبلؿ الخجمة كنجرة الحػافد لتذجيع السعمسة عمى العسل 
ما ليا ، بالخغع مغ يا مغ أكلػيات السشاىجعجـ ترشيف التخبية البجنية عمى أن  إضافة إلى السسيد، 

الجدع الدميع في العقل  ف  ؛ ألمغ أىسية عالية في السشحى الرحي لمصالبة كتحريميا الجراسي
 مغ ضسغ السػاد اليامذية في السجارس. لمسعمسات التخبية البجنية كتعجُّ  ،الدميع

التخبية البجنية بالسخحمة الستػسصة في  معػقات تصبيق بخامج إلى أف   اكذفت نتائج الجراسة أيز  كسا 
 ؛السجارس الحكػمية مغ كجية نطخ القائجات في مجيشة ججة جاءت بجرجة استجابة أكافق )عالية(

 (. 5مغ  3.98حيث جاء الستػسط العاـ لمسجسػع الكمي )

ية اتفاؽ عيشة الجراسة عمى كجػد معػقات عجيجة تػاجو تصبيق بخامج التخب ُتطيخكىحه الشتيجة 
عاشػر ػ دراسة أب كتتفق ىحه الشتيجة مع، البجنية بالسخحمة الستػسصة في السجارس الحكػمية

كدراسة ، (2016كدراسة الصخاكنة كالشجاؼ ) (،2010) (، كدراسة خشفخ2016) كعبيجات
Jenkinson and Benson (2010)، الديادنة ة مع دراسىحه الشتيجة  اختمفت في حيغ

لتي تػصمت ا Al Oun (2015) (، كدراسة2017ف )ك سة قخارية كآخخ (، كدرا2019كالكبيدي )
السعػقات التي تػاجو تصبيق بخامج التخبية البجنية في السجارس الحكػمية جاءت  جسيعيا إلى أف  
 بجرجة متػسصة.
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 َ ( 6262( ،  44)(، رلٍد 26) ع) 

- 250 - 

 

 حداب الستػسصات الحدابية كاالنحخافات السعيارية لعبارات كل محػرتع  كلسديج  مغ التفاصيل،
 عمى حجه:

. السعػقات التي تػاجو تصبيق بخامج التخبية البجنية بالسخحمة الستػسصة في السجارس الحكػمية 1
 اإلداري كالفشي: حػربججة في الس

( عبارة لتحجيج السعػقات التي تػاجو تصبيق بخامج التخبية البجنية بالسخحمة 13تخريز )تع 
 كالفشي، ككانت الشتائج كالتالي:اإلداري  حػرالستػسصة في السجارس الحكػمية بججة في الس

الستػسصات الحدابية كاالنحخافات السعيارية كالتختيب لعبارات السعػقات (ٛ)ججكؿ 
الت  تػاجو تصبيق بخامج التخبية البجنية بالسخحمة الستػسصة ف  السجارس الحيػمية بججة 

 لستػسصات الحدابيةحدب ا اػر اإلداري كالفش  مختبة تشازلي  ف  السح

الستػسط  العبارة ـ
 الحداب 

الشدبة 
 السئػية

االنحخاؼ 
 السعياري 

درجة 
 التختيب االستجابة

قمة الديارات اإلشخافية لسعمسات التخبية  ٗ
أكافق  ٕٜٛ.ٓ ٝٛٛ ٓ٘.ٗ .البجنية

 ٔ بذجة

صعػبة تػزيع أكقات تجريب فخؽ التخبية  ٔ
أكافق  ٛٚٓ.ٔ ٕٝٛ ٕٛ.ٗ .البجنية عمى بخنامج الحرز األسبػع 

 ٕ بذجة

حرز التخبية البجنية  عجد عجـ كفاية ٖ
 ٖ أكافق ٕٔٔ.ٔ ٝٛٚ ٕٔ.ٗ .األسبػعية لمرف الػاحج

ٚ 
استغالؿ حرة التخبية البجنية مغ قبل 
اإلدارة كالسعمسات إلعصاء حرز بجيمة 

 .ف  مػاد أةخى 
 ٗ أكافق ٕٗٓ.ٔ ٝٗٚ ٜٛ.ٖ

عجـ تذجيع إدارة السجرسة عمى إجخاء  ٘
 ٘ أكافق ٕ٘ٓ.ٔ ٖٝٚ ٜٗ.ٖ .باريات كدية مع مجارس أةخى م

ٕٔ 
عجـ إلساـ قائجات السجارس بالقػانيغ 
كاألنطسة كالتعميسات الستعمقة بالتخبية 

 .البجنية السجرسية
 ٙ أكافق ٕٜٔ.ٓ ٖٝٚ ٕٜ.ٖ

ٛ 
عجـ احتالؿ نتاجات األنذصة البجنية 
األكلػية ف  ةصة قائجة السجرسة حدب 

 .السخحمة التعميسية
 ٚ أكافق ٜٔٙ.ٓ ٜٝٙ ٚٚ.ٖ

ٜ 
قياـ عجد مغ معمسات السػاد األةخى 
بتجريذ التخبية البجنية لتكسمة نرابيع 

 .الجراس 
 ٛ أكافق ٗٛٔ.ٔ ٝٛٙ ٔٚ.ٖ

ٔٔ 
عجـ اىتساـ اإلدارة السجرسية بالشتائج الت  
تحققيا فخؽ التخبية البجنية ف  حالت  

 .الفػز كالخدارة
 ٜ أكافق ٓٔٓ.ٔ ٝٙٙ ٘ٙ.ٖ
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الستػسط  العبارة ـ
 الحداب 

الشدبة 
 السئػية

االنحخاؼ 
 السعياري 

درجة 
 التختيب االستجابة

كساؿ نراب معمسة التخبية البجنية إ ٓٔ
 ٓٔ أكافق ٕٕٕ.ٔ ٝٙٙ ٕٙ.ٖ .بحرٍز مغ مػاٍد أةخى غيخ تخرريا

كضع معطع حرز التخبية البجنية ف   ٕ
 ٔٔ أكافق ٖٖٔ.ٔ ٖٝٙ ٓ٘.ٖ .نياية اليـػ السجرس 

عجـ مخاعاة السػضػعية ةالؿ تحييع  ٙ
 ٕٔ أكافق ٜٙٔ.ٓ ٝٔٙ ٘ٗ.ٖ .السباريات البجنية السجرسية

عجـ اىتساـ قائجات السجارس بأنذصة  ٖٔ
 ٖٔ أكافق ٕ٘ٔ.ٔ ٝٓٙ ٓٗ.ٖ .التخبية البجنية

 أكافق ٜٙٙ.ٓ ٝٔٚ ٖٛ.ٖ .اإلداري كالفش  كيل حػرالسعػقات الت  تتعمق بالس
السعػقات التي تػاجو تصبيق بخامج التخبية البجنية بالسخحمة  أف   مغ الججكؿ الدابق يتبيغ   

 ؛الحكػمية بججة في السحػر اإلداري كالفشي جاءت بجرجة استجابة )أكافق(الستػسصة في السجارس 
( كىػ متػسط يقع ضسغ الفئة الخابعة مغ فئات 5مغ  3.83حيث بمغ الستػسط الحدابي الكمي )

 ( كىي الفئة التي تذيخ إلى درجة استجابة )أكافق(.4.19إلى  3.40مؿياس ليكخت الخساسي )

ا كجػد تفاكت  في استجابات أفخاد عيشة الجراسة عمى عبارات السعػقات كسا يتبيغ مغ الشتائج أيز  
 حػرالتي تػاجو تصبيق بخامج التخبية البجنية بالسخحمة الستػسصة في السجارس الحكػمية بججة في الس

( كىي متػسصات تقع 5مغ  4.50إلى  3.40حيث تخاكحت الستػسصات ما بيغ ) ؛اإلداري كالفشي
تذيخ إلى درجة االستجابة التي ة كالخامدة مغ فئات مؿياس ليكخت الخساسي غ الخابعيضسغ الفئت

 )أكافق، أكافق بذجة( عمى التػالي.

السختبة األكلى عمى  )قمة الديارات اإلشخاؼية لسعمسات التخبية البجنية( حرػؿ العبارة تفدخ الباحثةك 
 عجـ كجػدإلى  :(88بمغت ) ( كبشدبة مئػية4.50بستػسط حدابي )ك بجرجة استجابة )أكافق بذجة( 

إضافة إلى عجـ اىتساـ السذخفات بسادة  عجد  كاؼ  مغ السذخفات عمى معمسات التخبية البجنية،
، مادة غيخ ضخكرية اعتبار أف  مادة التخبية البجنيةإلى  التخبية البجنية، كيعػد الدبب في ذلظ

ي إ أف  عجـ اىتساـ السذخفاتكبالتالي ف لى التغاضي عشيا كتيسيذيا مغ قبل بيحه السادة يؤدِّّ
 السعمسات.

بجرجة  فجاءت في السختبة األخيخة عبارة )عجـ اىتساـ قائجات السجارس بأنذصة التخبية البجنية( أم ا
مغ  كيسكغ تفديخ ذلظ، :(60) ( كبشدبة مئػية بمغت3.40بستػسط حدابي )ك استجابة )أكافق( 

أنيا مغ السػاد الخئيدة ذات الشجاح كالخسػب لمصالبات،  عجـ التعامل مع التخبية البجنية عمىخبلؿ 
 قائجةكإعصاء السجاؿ لحرز السػاد األساسية كقمة التخكيد عمى أنذصة التخبية البجنية، حيث تعج 
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السجرسة قائجة إف قمة اىتساـ ك  السجرسة أف التخبية البجنية ليدت ذات أىسية أماـ السػاد األخخى،
 .عمى إحداس معمسة التخبية البجنية بأىسية السادة لمصالبات يشعكذ سمبا  قج بالسادة 

السعػقات الستعمقة بالسحػر اإلداري كالفشي جاءت بجرجة استجابة أكافق  أضيخت نتائج الجراسة أف  ك 
 (. 5مغ  3.83حيث بمغ الستػسط الحدابي الستجابات عيشة الجراسة ) ؛)عالية(

الجراسة عمى كجػد معػقات متعمقة بالسحػر اإلداري اتفاؽ السذاركات في  ُتطيخكىحه الشتيجة 
 .كالفشي تػاجو تصبيق بخامج التخبية البجنية بالسخحمة الستػسصة في السجارس الحكػمية

 

يع )(، 2016مع دراسة أبػ عاشػر كعبيجات ) كتتفق ىحه الشتيجة   ، كدراسة (2013كدراسة إبخـا
، (2016عثساف كسميساف )(، كدراسة 2016)(، كدراسة سالع كآخخكف 2019الحارثي كباكزيخ )
 Veloo and Ali (، كدراسة2016) .Osborne et al (، كدراسة2010كدراسة الػصابي )

 .التخبية البجنيةبخامج عاـ ل إلى ضعف اىتساـ اإلدارة السجرسية بػجو   جسيعيا التي أشارت( 2016)

 قائجاتجفع ي خخى بباقي السػاد األ ف  زيادة االىتساـإلى أ Wanyama (2011)كسا أشارت دراسة 
 .السجارس إلى تقميز أك إلغاء بعس بخامج التخبية البجنية

Al Oun(2015 ) (، كدراسة 2014اختمفت ىحه الشتيجة مع دراسة الميييبي كالعػف ) في حيغ
كالفشي السحػر اإلداري  يالمتاف تػصمتا إلى أف  السعػقات التي تػاجو تصبيق بخامج التخبية البجنية ف

( التي 2017قخارية كآخخكف ) مع دراسةأيزا   اختمفت نتائج الجراسة، كسا جاءت بجرجة متػسصة
 جاءت بجرجة مشخفزة.

. السعػقات التي تػاجو تصبيق بخامج التخبية البجنية بالسخحمة الستػسصة في السجارس الحكػمية 2
 بججة ؼيسا يتعمق باإلمكانات السادية:

لتحجيج السعػقات التي تػاجو تصبيق بخامج التخبية البجنية بالسخحمة عبارات  تدع تخريزتع 
 الستػسصة في السجارس الحكػمية بججة ؼيسا يتعمق باإلمكانات السادية، ككانت الشتائج كالتالي:
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 (9)ججكؿ 

لتي تػاجو تصبيق بخامج الستػسصات الحدابية كاالنحخافات السعيارية كالتختيب لعبارات السعػقات ا
السادية مختبة  التخبية البجنية بالسخحمة الستػسصة في السجارس الحكػمية بججة ؼيسا يتعمق باإلمكانات

 ا حدب الستػسصات الحدابيةتشازلي  

الستػسط  العبارة ـ
 الحداب 

الشدبة 
 السئػية

االنحخاؼ 
 السعياري 

درجة 
 التختيب االستجابة

السػاد الالزمة قمة األجيدة كالسعجات ك  ٘
أكافق  ٜٚٙ.ٓ ٜٝٔ ٘ٙ.ٗ .لحرز كأنذصة التخبية البجنية

 ٔ بذجة

قمة الػسائل التعميسية الت  تداعج عمى  ٖ
أكافق  ٓٓٛ.ٓ ٜٝٔ ٕٙ.ٗ .شخح كعخض ميارات التخبية البجنية

 ٕ بذجة

عجـ تخريز أماكغ الستبجاؿ السالبذ  ٔ
أكافق  ٘ٛٛ.ٓ ٜٝٓ ٔٙ.ٗ .لسسارسة الجانب العسم 

 ٖ ةبذج

عجـ تػفخ مدتػدع مخرز لحفظ  ٜ
أكافق  ٔٗٛ.ٓ ٜٝٓ ٓٙ.ٗ .أدكات التخبية البجنية

 ٗ بذجة

عجـ تػفخ عػامل األماف كالدالمة ف   ٕ
أكافق  ٜٓٛ.ٓ ٜٝٛ ٘٘.ٗ .السالعب السجرسية

 ٘ بذجة

قمة الحػافد الت  تػفخىا إدارة السجرسة  ٚ
أكافق  ٖٙٛ.ٓ ٜٝٛ ٘٘.ٗ .لمصالبات الستفػقات بجنيا  

 ٙ بذجة

قمة تػفخ السخررات السالية الالزمة  ٗ
أكافق  ٖٛٛ.ٓ ٝٚٛ ٜٗ.ٗ .ألنذصة التخبية البجنية

 ٚ بذجة

عجـ مالئسة الػسائل كاألجيدة لمفئات  ٙ
أكافق  ٕٜٛ.ٓ ٖٝٛ ٕٖ.ٗ .العسخية

 ٛ بذجة

ٛ 
عجـ تػفخ مػاد اإلسعافات األكلية 

الالزمة إلسعاؼ اإلصابات الت  قج تشجع 
 .صة التخبية البجنيةعغ مسارسة أنذ

 ٜ أكافق ٜٔٓ.ٓ ٝٙٚ ٗٓ.ٗ

 أكافق بذجة ٖٚٙ.ٓ ٝٚٛ ٜٗ.ٗ .السادية كيل السعػقات الت  تتعمق باإلميانات
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مغ الججكؿ الدابق يتبيغ أف  السعػقات التي تػاجو تصبيق بخامج التخبية البجنية ؼيسا يتعمق    
رجة استجابة )أكافق بذجة(؛ إذ بمغ الستػسط باإلمكانات السادية مغ كجية نطخ القائجات جاءت بج

( كىػ متػسط يقع ضسغ الفئة الخامدة مغ فئات مؿياس ليكخت 5مغ  4.49الحدابي الكمي )
 ( كىي الفئة التي تذيخ إلى درجة استجابة )أكافق بذجة(.5.00إلى  4.20الخساسي )

عمى عبارات السعػقات التي  ةكسا يتبيغ مغ الشتائج كجػد تفاكت  في استجابات أفخاد عيشة الجراس
تػاجو تصبيق بخامج التخبية البجنية بالسخحمة الستػسصة في السجارس الحكػمية بججة ؼيسا يتعمق 

( كىي متػسصات 5مغ  4.65إلى  4.04حيث تخاكحت الستػسصات ما بيغ ) ؛باإلمكانات السادية
كتذيخ إلى درجة االستجابة  غ الخابعة كالخامدة مغ فئات مؿياس ليكخت الخساسييتقع ضسغ الفئت

 )أكافق، أكافق بذجة( عمى التػالي.

 ُتعدي الباحثة نتيجة عبارة )قمة األجيدة كالسعجات كالسػاد البلزمة لحرز كأنذصة التخبية البجنية(
( كبشدبة 4.65بستػسط حدابي )ك بجرجة استجابة )أكافق بذجة(  التي حازت عمى السختبة األكلى

تحػؿ ك  ،مكانات السادية التي تقع عؿبة أماـ إدارة السجرسةعجـ تػافخ اإل إلى :(91) مئػية بمغت
 . دكف إيجاد األجيدة كاألدكات كالصخؽ التعميسية الػاجب اتباعيا لحرز التخبية البجنية

)عجـ تػفخ مػاد اإلسعافات األكلية البلزمة إلسعاؼ اإلصابات التي قج  كيعػد سبب نيل العبارة
بستػسط ك بجرجة استجابة )أكافق(  عمى السختبة األخيخصة التخبية البجنية( تشجع عغ مسارسة أنذ

تعسل عمى ، حيث السادية مكاناتالتجني في اإلإلى  :(76( كبشدبة مئػية بمغت )4.04حدابي )
كلية البلزمة لسعالجة العجد في مػاد اإلسعافات األ قمة القػة الذخائية التي نحتاجيا مغ أجل سجّ 

 .قج تشتج عغ تشفيح أنذصة التخبية البجنية اإلصابات التي

اكسبب  إلى عجـ كجػد تجريبات تؤدي إلى  عجـ تػفخ السػاد اإلسعاؼية األكلية بالسجرسة يخجع أساس 
فالتخبية البجنية يشبغي أف تؤد ى مغ قبل السعمسات كالصالبات كغيخىا مغ  ؛استخجاـ اسعافات أكلية

ي إلى تحديغ العسمية التعميسية بالسجراس كتصػيخ السػاد الجراسية؛ ألف  االىتساـ ب التخبية البجنية يؤدِّّ
 .(2016)أبػ عاشػر كعبيجات،  مدتػى الصالبات
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كسا كذفت نتائج الجراسة إلى أف  السعػقات الستعمقة باإلمكانات السادية بالسخحمة الستػسصة في 
استجابة أكافق بذجة )عالية(؛ حيث السجارس الحكػمية بججة مغ كجية نطخ القائجات جاءت بجرجة 

 (.5مغ  4.49بمغ الستػسط الحدابي الستجابات عيشة الجراسة )

كىحه الشتيجة ُتطيخ اتفاؽ عيشة الجراسة عمى كجػد معػقات متعمقة باإلمكانات السادية تػاجو  
 .تصبيق بخامج التخبية البجنية بالسخحمة الستػسصة في السجارس الحكػمية

(، 2019كدراسة الحارثي كباكزيخ ) (،2015دراسة إسساعيل كبذيخ )الشتيجة مع  ىحه كسا تػافقت
 دراسة الصخاكنة كالشجاؼك  (،2016(، كدراسة سالع كآخخكف )2017كدراسة الحكيع كآخخكف )

 Al Ounكدراسة  (،2010) كدراسة الػصابي(، 2016كدراسة عثساف كسميساف ) (،2016)
التي أشارت   Veloo and Ali (2016)(، كدراسة 2016) .Osborne et al ، كدراسة(2015)

 جسيعيا إلى كجػد معػقات تتعمق بقمة األجيدة كاألدكات الخياضية في السجرسة.

كدراسة قخارية كآخخكف ، (2019الديادنة كالكبيدي )بيشسا اختمفت ىحه الشتيجة مع نتائج دراسة 
إلى أف  السعػقات التي تػاجو سيعيا ج ( التي تػصمت2014كدراسة الميييبي كالعػف )، (2017)

 .جاءت بجرجة متػسصة مكانات الساديةاإلالستعمق ب سحػرال تصبيق بخامج التخبية البجنية في

. السعػقات الت  تػاجو تصبيق بخامج التخبية البجنية بالسخحمة الستػسصة ف  السجارس الحيػمية ٖ
 بججة فيسا يتعمق بالسعمسة:

حجيج السعػقات التي تػاجو تصبيق بخامج التخبية البجنية بالسخحمة ( عبارة لت13) تخريزتع 
 الستػسصة في السجارس الحكػمية بججة ؼيسا يتعمق بالسعمسة، ككانت الشتائج كالتالي:
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 الستػسصات الحدابية كاالنحخافات السعيارية كالتختيب لعبارات السعػقات (ٓٔ)ججكؿ 
و تصبيق بخامج التخبية البجنية بالسخحمة الستػسصة ف  السجارس الحيػمية بججة الت  تػاج

 حدب الستػسصات الحدابية امختبة تشازلي   فيسا يتعمق بالسعمسة

الستػسط  العبارة ـ
 الحداب 

الشدبة 
 السئػية

االنحخاؼ 
 السعياري 

درجة 
 التختيب االستجابة

التخكيد عمى تجريذ الجانب العسم   ٔ
أكافق  ٜٛٗ.ٓ ٝٙٛ ٖٗ.ٗ .لجانب الشطخي كإىساؿ ا

 ٔ بذجة

الرعػبة ف  اةتيار أنذصة التخبية  ٔٔ
 ٕ أكافق  ٕ٘ٓ.ٔ ٝٚٚ ٜٓ.ٗ .البجنية السشاسبة لسدتػى الصالبات

عجـ اةتيار أساليب كأدكات مشاسبة  ٙ
 ٖ أكافق ٜٗٚ.ٓ ٝٚٚ ٚٓ.ٗ .لتقػيع أداء الصالبات

ٗ 
عجـ استخجاـ إستخاتيجيات تحفيدية 

ة لتذجيع الصالبات عمى مسارسة مشاسب
 .أنذصة التخبية البجنية

 ٗ أكافق ٕٙٚ.ٓ ٝٙٚ ٗٓ.ٗ

عجـ تخكيد السعمسة عمى التعمع السبش   ٘
 ٘ أكافق ٚٛٚ.ٓ ٝ٘ٚ ٜٛ.ٖ .عمى السيارات الحياتية

عجـ إدراج ميارات حياتية مشاسبة ف   ٖ
 ٙ أكافق ٔٔٛ.ٓ ٝٗٚ ٜٛ.ٖ .حرز التخبية البجنية

لسعمسة بقػانيغ ألعاب ضعف إلساـ ا ٕٔ
 ٚ أكافق ٖٚٛ.ٓ ٖٝٚ ٖٜ.ٖ .التخبية البجنية

عجـ التداـ معمسة التخبية البجنية بالدي  ٕ
 ٛ أكافق ٜٙٚ.ٓ ٝٓٚ ٓٛ.ٖ .الخياض 

ضعف قجرة السعمسة عمى ضبط الرف  ٖٔ
 ٜ أكافق ٖٜٜ.ٓ ٝٚٙ ٙٙ.ٖ .عشج تشطيسو لجرس التخبية البجنية

فخدية عجـ مخاعاة السعمسة الفخكؽ ال ٚ
 ٓٔ أكافق ٖٖٓ.ٔ ٝ٘ٙ ٛ٘.ٖ .بيغ الصالبات

عجـ غخس الخكح الخياضية لجى  ٓٔ
 ٔٔ محايج ٖٔٔ.ٔ ٜٝ٘ ٖ٘.ٖ .الصالبات لتقبل حاالت الخدارة

ٛ 
عجـ تشسية العالقات االجتساعية 

القائسة عمى السحبة كالتعاكف كاالحتخاـ 
 .بيغ الصالبات

 ٕٔ محايج ٖٛٔ.ٔ ٝٛ٘ ٖٗ.ٖ

ٜ 
عمسة لسالحطات استجابة الس عجـ

كإرشادات السذخفة السخترة لتحديغ 
 .أدائيا

 ٖٔ محايج ٕٜٜ.ٓ ٝٗ٘ ٛٔ.ٖ

 أكافق ٜٔٙ.ٓ ٝٓٚ ٓٛ.ٖ .السعػقات الت  تتعمق بالسعمسة كيل
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( السػضح أعبله أف  السعػقات التي تػاجو تصبيق بخامج التخبية البجنية 10يتبيغ مغ الججكؿ رقع )   
جارس الحكػمية بججة ؼيسا يتعمق بالسعمسة مغ كجية نطخ القائجات جاءت بالسخحمة الستػسصة في الس
( كىػ متػسط يقع ضسغ 5مغ  3.80حيث بمغ الستػسط الحدابي الكمي ) ؛بجرجة استجابة )أكافق(

كىي الفئة التي تذيخ إلى  ،(4.19إلى  3.40الفئة الخابعة مغ فئات مؿياس ليكخت الخساسي )
 درجة استجابة )أكافق(.

ا كجػد تفاكت  في استجابات أفخاد عيشة الجراسة كسا عمى عبارات السعػقات  يتبيغ مغ الشتائج أيز 
التي تػاجو تصبيق بخامج التخبية البجنية بالسخحمة الستػسصة في السجارس الحكػمية بججة ؼيسا يتعمق 

ا بيغ ( كىي متػسصات تقع م5مغ  4.43إلى  3.18حيث تخاكحت الستػسصات ما بيغ ) ؛بالسعمسة
غ الثالثة كالخامدة مغ فئات مؿياس ليكخت الخساسي كتذيخ إلى درجة االستجابة )محايج، يالفئت

 أكافق، أكافق بذجة( عمى التػالي.

عمى  )التخكيد عمى تجريذ الجانب العسمي كإىساؿ الجانب الشطخي( الباحثة حرػؿ العبارة تفدخ
 :(86( كبشدبة مئػية بمغت )4.43سط حدابي )بستػ ك بجرجة استجابة )أكافق بذجة( السختبة األكلى 
مجسػعة مغ الؿيع االجتساعية كالػششية  فخ مقخر دراسي لمتخبية البجنية يتزسغاإلى عجـ تػ 

بحيث تتزسغ بخامج التخبية البجنية الجانب  ؛كالدمػكية كالخمؿية التي تخافق الخياضة السجرسية
كنجرة الجكرات التجريبية التي تتمقاىا معمسة  عةاإلشخاؼ كالستاب إلى ضعف، إضافة الشطخي كالعسمي

مغ أجل ضبط  الديارات السيجانية لمسذخفات قمةالتخبية البجنية بيجؼ تحديغ أدائيا، كىحا دليل عمى 
 . عسل السعمسات في عجـ التخكيد عمى ناحية كاحجة دكف غيخىا

حطات كإرشادات السذخفة )عجـ استجابة السعمسة لسبل كسا تخى الباحثة أف  سبب نيل العبارة
( 3.18بستػسط حدابي )ك بجرجة استجابة )محايج( عمى السختبة األخيخة  السخترة لتحديغ أدائيا(
ة القجيسة عغ إلى أف  معمسات التخبية البجنية ما زالت لجييغ الشطخ  :(54كبشدبة مئػية بمغت )

أف  شبيعة عسل  كلع يجركغ بعجة التجريدي تالسذخفة التخبػية عمى أن يا مجخد مفتذة عمى السذكبل
 مخشجة كميدخة لمعسمية التعميسية كالتخبػية. كأنيا أصبحت ،السذخفة قج تغي خ
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كسا أضيخت نتائج الجراسة أف  السعػقات الستعمقة بالسعمسة في تصبيق بخامج التخبية البجنية بالسخحمة 
ق )عالية(؛ إذ بمغ الستػسط الحدابي الستػسصة مغ كجية نطخ القائجات جاءت بجرجة استجابة أكاف

 (.5مغ  3.80الستجابات عيشة الجراسة )

اتفاؽ السذاركات في الجراسة عمى كجػد معػقات متعمقة بالسعمسة تػاجو تصبيق  كىحه الشتيجة ُتطيخ
 بخامج التخبية البجنية بالسخحمة الستػسصة في السجارس الحكػمية.

(، كدراسة 2016(، كدارسة سالع كآخخكف )2019كباكزيخ )كتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة الحارثي 
، Osborne et al.  (2016)كدراسةAl Oun  (2015 ،)، كدراسة(2014الميييبي كالعػف )

السعمسيغ تتعمق ب التي أشارت جسيعيا إلى كجػد معػقات Veloo and Ali (2016)كدراسة 
 .كدرجة تأىيميع

(، كدراسة الصخاكنو كالشجاؼ 2019ة الديادنة كالكبيدي )بيشسا تختمف ىحه الشتيجة مع نتائج دراس
 سحػرالالمتاف تػصمتا إلى أف  السعػقات التي تػاجو تصبيق بخامج التخبية البجنية في  (2016)

  جاءت بجرجة متػسصة.الستعمق بالسعمسيغ 

س الحيػمية . السعػقات الت  تػاجو تصبيق بخامج التخبية البجنية بالسخحمة الستػسصة ف  السجار ٗ
 بججة فيسا يتعمق بالصالبة:

عبارة لتحجيج السعػقات التي تػاجو تصبيق بخامج التخبية البجنية بالسخحمة  (12تخريز )تع 
 الستػسصة في السجارس الحكػمية بججة ؼيسا يتعمق بالصالبة، ككانت الشتائج كالتالي:
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كاالنحخافات السعيارية كالتختيب لعبارات السعػقات  الستػسصات الحدابية (ٔٔ)ججكؿ 

الت  تػاجو تصبيق بخامج التخبية البجنية بالسخحمة الستػسصة ف  السجارس الحيػمية بججة 
 حدب الستػسصات الحدابية اسا يتعمق بالصالبة مختبة تشازلي  في

الستػسط  العبارة ـ
 الحداب 

الشدبة 
 السئػية

االنحخاؼ 
 السعياري 

درجة 
 التختيب ستجابةاال

ٔ 
كثخة أعجاد الصالبات ف  الرف 

الػاحج مسا يرثخ عمى تحقيق أىجاؼ 
 .التخبية البجنية

أكافق  ٛٙٛ.ٓ ٜٝٓ ٓٙ.ٗ
 ٔ بذجة

عجـ احتداب عالمة التخبية البجنية  ٕ
أكافق  ٕٜٗ.ٓ ٝٛٛ ٕ٘.ٗ .ف  السعجؿ العاـ لمصالبة

 ٕ بذجة

تفتقخ حرز التخبية البجنية  ٜ
أكافق  ٜٜٜ.ٓ ٝ٘ٛ ٖٛ.ٗ .كاإلثارةلعشرخي التذػيق 

 ٖ بذجة

٘ 
عدكؼ الصالبات زائجي الػزف/ بجناء 
عغ السذاركة ف  أنذصة التخبية 

 .البجنية
 ٗ أكافق ٖٓٓ.ٔ ٜٝٚ ٛٔ.ٗ

عجـ مذاركة الصالبات ذكي اإلعاقات  ٖ
 ٘ أكافق ٜٚٓ.ٔ ٜٝٚ ٘ٔ.ٗ .ف  حرة التخبية البجنية

عجـ ارتجاء الصالبات السالبذ  ٗ
 ٙ أكافق ٘ٚٔ.ٔ ٖٝٚ ٕٜ.ٖ .ة السشاسبةالخياضي

رغبة الصالبات ف  مسارسة أنذصة  ٙ
 ٚ أكافق ٕٓٓ.ٔ ٕٝٚ ٙٛ.ٖ .التخبية البجنية ةارج السجرسة

عجـ محافطة الصالبات عمى األدكات  ٛ
 ٛ أكافق ٜٜٗ.ٓ ٝٔٚ ٘ٛ.ٖ .كالسدتمدمات الخياضية

عجـ مخاعاة اإلدارة السجرسية السيػؿ  ٓٔ
 ٜ أكافق ٜٔٗ.ٓ ٝٔٚ ٖٛ.ٖ .ضية لمصالباتكاالتجاىات الخيا

عجـ اىتساـ الصالبات بحرة التخبية  ٕٔ
 ٓٔ أكافق ٙٔٔ.ٔ ٝٙٙ ٕٙ.ٖ .البجنية

تغيب الصالبات عغ حرز التخبية  ٔٔ
 ٔٔ محايج ٜٗٔ.ٔ ٜٝ٘ ٖٙ.ٖ .البجنية

ٚ 
قشاعة الصالبة بأف السذاركة ف  
أنذصة التخبية البجنية ترثخ ف  

 .التحريل الجراس 
 ٕٔ محايج ٕٗٗ.ٔ ٜٝٗ ٜ٘.ٕ

 أكافق ٕٓٙ.ٓ ٖٝٚ ٜٗ.ٖ .السعػقات الت  تتعمق بالصالبة كيل
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أعبله يتزح أف  السعػقات التي تػاجو تصبيق بخامج التخبية البجنية  بيغ( الس11الججكؿ رقع ) مغ   
ت جاءت بالسخحمة الستػسصة في السجارس الحكػمية بججة ؼيسا يتعمق بالصالبة مغ كجية نطخ القائجا

( كىػ متػسط يقع ضسغ 5مغ  3.94حيث بمغ الستػسط الحدابي الكمي ) ؛بجرجة استجابة )أكافق(
( كىي الفئة التي تذيخ إلى درجة 4.19إلى  3.40الفئة الخابعة مغ فئات مؿياس ليكخت الخساسي )

 استجابة )أكافق(.

ا كجػد تفاكت  في استجابات أفخاد عيشة  عمى عبارات السعػقات  الجراسةكسا يتبيغ مغ الشتائج أيز 
الحكػمية بججة ؼيسا يتعمق  الستػسصة في السجارس التي تػاجو تصبيق بخامج التخبية البجنية بالسخحمة

( كىي متػسصات تقع ما بيغ 5مغ  4.60إلى  2.95حيث تخاكحت الستػسصات ما بيغ ) ؛بالصالبة
كتذيخ إلى درجة االستجابة )محايج، غ الثالثة كالخامدة مغ فئات مؿياس ليكخت الخساسي يالفئت

 أكافق، أكافق بذجة( عمى التػالي.

)كثخة أعجاد الصالبات في الرف الػاحج مسا يؤثخ عمى تحقيق  العبارة حرػؿسبب  تفدخ الباحثةك 
( 4.60بجرجة استجابة )أكافق بذجة( بستػسط حدابي )عمى السختبة األكلى أىجاؼ التخبية البجنية( 

عاـ لع يتع تجييدىا بصخيقة مبلئسة  إلى أف  السجارس الحكػمية بػجو   :(90ت )كبشدبة مئػية بمغ
ي ذلظ إلى جعل العجيج مغ الفرػؿ مستمئة بالصالبات، مسا  لئلحاشة بأعجاد الصالبات فييا، فيؤدِّّ

التعميسية بػجو عاـ، كعمى االستفادة القرػى مغ مسارسات  -يؤثخ ذلظ عمى العسمية التعمسية
ي إلى  سجرسية بػجو خاص، عجا انخفاضالخياضة ال عجد كرش العسل كالجكرات التجريبية التي تؤدِّّ

زيادة خبخات معمسة التخبية البجنية كتخفع مغ إمكاناتيا في التعامل مع جيػد العسمية التجريدية 
ي إلى عجـ اىتساـ السعمسة بالسادة كع ا مع األعجاد العالية، فكثخة الصالبات بالفرل تؤدِّّ جـ خرػص 

 التجريب في كثيخ  مغ األحياف كتداحع عجد  مغ الجركس في حرة كاحجة.

)قشاعة الصالبة بأف السذاركة في أنذصة التخبية البجنية تؤثخ في  حرػؿ العبارةكربسا يخجع 
( كبشدبة 2.95بستػسط حدابي )ك بجرجة استجابة )محايج( عمى السختبة األخيخة  التحريل الجراسي(

إلى اعتقاد بعس أكلياء األمػر أف  مذاركة أبشائيع في أنذصة التخبية البجنية  :(49مئػية بمغت )
تؤثخ عمى التحريل الجراسي لجى الصالبات سمب ا، مسا يؤثخ عمى قشاعات أبشائيع بالخػؼ مغ 
مسارسة األنذصة الخاصة بالتخبية البجنية حتى ال تؤثخ عمى درجاتيع الجراسية، إضافة إلى عجـ فيع 

 لصالبات لسكانة كأىسية أنذصة التخبية البجنية في تكػيغ قػتيع الجدسانية كالعقمية.كإدراؾ ا

ا إلى أف  السعػقات الستعمقة بالصالبة جاءت بجرجة استجابة أكافق  كسا كذفت نتائج الجراسة أيز 
 (.5مغ  3.94بمغ الستػسط الحدابي الستجابات عيشة الجراسة ) )عالية(؛ حيث
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اتفاؽ عيشة الجراسة عمى كجػد معػقات متعمقة بالصالبات تػاجو تصبيق بخامج  ُتطيخكىحه الشتيجة 
 التخبية البجنية بالسخحمة الستػسصة في السجارس الحكػمية.

 (،2015كدراسة إسساعيل كبذيخ ) (،2016دراسة أبػ عاشػر كعبيجات )مع  كتػافقت ىحه الشتيجة
غالسي كعراـ ، كدراسة (2018دـ )دار جػؿ كآكدراسة  (،2017كدراسة الحكيع كآخخكف )

انخفاض اىتساـ الصمبة بالسذاركة، كاعتقادىع بأف بخامج التخبية  التي أشارت جسيعيا إلى (2017)
 .عمى تجني مدتػى التحريل العمسي تؤثخالبجنية 

إلى أف  زيادة االىتساـ ببخامج التخبية البجنية  Jenkinson and Benson (2010) كأشارت دراسة
 .كمذاركتيع في ىحه البخامج بةإيجابي عمى السعمسيغ كالصم قيا بصخيقة صحيحة لو تأثيخكتصبي

(، 2019، كدراسة الديادنة كالكبيدي )(2010دراسة خشفخ )ىحه الشتيجة مع نتائج  في حيغ اختمفت
إلى أف  السعػقات التي تػاجو تصبيق بخامج جسيعيا  التي تػصمت( 2017كدراسة قخارية آخخكف )

 جاءت بجرجة متػسصة.  صمبةسحػر الستعمق بالالخبية البجنية في الت

( α=  0.05) الجالة مدتػى  عشجة إحرائيذات داللة : ىل تػجج فخكؽ الدراؿ الثان إجابة 
لسعػقات تصبيق بخامج التخبية البجنية بالسخحمة الستػسصة في السجارس الحكػمية بججة مغ كجية 

 رسة لبخامج التخبية البجنية؟نطخ القائجات تبعا  لتصبيق السج

إجخاء اختبار )ت( لمعيشات السدتقمة لتحجيج الفخكؽ لمسقارنة بيغ تع  لئلجابة عمى ىحا الدؤاؿ
استجابات عيشة الجراسة حػؿ معػقات تصبيق بخامج التخبية البجنية بالسخحمة الستػسصة في السجارس 

بيغ بيق السجرسة لبخامج التخبية البجنية كيتُعدى لستغيخ تص ،الحكػمية بججة مغ كجية نطخ القائجات
 ( نتيجة اختبار )ت( لمعيشات السدتقمة لجاللة الفخكؽ بيغ الستػسصات.12الججكؿ )

 
 

 



 --------------  IJEPSاجملٍخ اٌد١ٌٚخ ٌٍؼٍَٛ اٌرتث٠ٛخ ٚإٌفط١خ  ----------------
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نتائج اةتبار )ت( لمعيشات السدتقمة لجاللة الفخكؽ بيغ متػسصات  (ٕٔ)جكؿ ج

ج التخبية البجنية بالسخحمة الستػسصة ف  استجابات عيشة الجراسة حػؿ معػقات تصبيق بخام
السجارس الحيػمية بججة مغ كجية نطخ القائجات تُعدى لستغيخ تصبيق السجرسة لبخامج 

 التخبية البجنية

تصبيق السجرسة  السحػر
االنحخاؼ  الستػسط الحداب  العجد لبخامج التخبية البجنية

 مدتػى الجاللة قيسة )ت( السعياري 

حػر سمعػقات تتعمق بال
 .اإلداري كالفش 

 ٚٚٚ.ٓ ٘ٚ.ٖ ٕٗ ال ٖٖ٘.ٓ ٕٖٜ.ٓ ٔٔٙ.ٓ ٚٛ.ٖ ٛٛ نعع
معػقات تتعمق باإلميانات 

 .السادية
 ٕٚٚ.ٓ ٖٛ.ٗ ٕٗ ال ٖٚٔ.ٓ ٖٔٚ.ٔ ٙٛ٘.ٓ ٘٘.ٗ ٛٛ نعع

 ٚٗٙ.ٓ ٚٚ.ٖ ٕٗ ال ٕٔٚ.ٓ ٖٛ٘.ٓ ٜٓٙ.ٓ ٕٛ.ٖ ٛٛ نعع .معػقات تتعمق بالسعمسة

 ٛٔٚ.ٓ ٜٚ.ٖ ٕٗ ال ٚٓٚ.ٓ ٖٛٚ.ٓ- ٔٚ٘.ٓ ٕٜ.ٖ ٛٛ نعع .معػقات تتعمق بالصالبة
معػقات تصبيق بخامج 
 .التخبية البجنية كيل

 ٖٛ٘.ٓ ٜٗ.ٖ ٕٗ ال ٔٗ٘.ٓ ٗٔٙ.ٓ ٚ٘ٗ.ٓ ٓٓ.ٗ ٛٛ نعع
 :تي( اآل12مغ الججكؿ ) بيغيت

عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ استجابات عيشة الجراسة حػؿ السعػقات التي تتعمق 
حيث كانت ؾيسة  ؛اإلداري كالفشي تعدى لستغيخ )تصبيق السجرسة لبخامج التخبية البجنية(حػر السب

 ( كىي ؾيسة غيخ دالة.0.353مدتػى الجاللة في اختبار )ت( تداكي )

عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ استجابات عيشة الجراسة حػؿ السعػقات التي تتعمق 
حيث كانت ؾيسة مدتػى  ؛ستغيخ )تصبيق السجرسة لبخامج التخبية البجنية(باإلمكانات السادية تعدى ل

 ( كىي ؾيسة غيخ دالة.0.173الجاللة في اختبار )ت( تداكي )

عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ استجابات عيشة الجراسة حػؿ السعػقات التي تتعمق 
حيث كانت ؾيسة مدتػى الجاللة في  ؛بجنية(بالسعمسة تعدى لستغيخ )تصبيق السجرسة لبخامج التخبية ال

 ( كىي ؾيسة غيخ دالة.0.721اختبار )ت( تداكي )

عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ استجابات عيشة الجراسة حػؿ السعػقات التي تتعمق 
 حيث كانت ؾيسة مدتػى الجاللة في ؛بالصالبة تعدى لستغيخ )تصبيق السجرسة لبخامج التخبية البجنية(

 ( كىي ؾيسة غيخ دالة.0.707اختبار )ت( تداكي )
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عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ استجابات عيشة الجراسة معػقات تصبيق بخامج التخبية 
حيث كانت ؾيسة مدتػى الجاللة  ؛البجنية ككل تعدى لستغيخ )تصبيق السجرسة لبخامج التخبية البجنية(

 سة غيخ دالة.( كىي ؾي0.541في اختبار )ت( تداكي )

 :تػصيات الجراسة
 :في ضػء ما أسفخت عشو نتائج الجراسة يسكغ تقجيع التػصيات اآلتية     
ا كاؼ  مغ كزارة التعميع تػفيخ -1  التخبية لسعمسات زيارات إشخاؼية لعسل السذخفات عجد 

 مدتسخة. برػرة البجنية
جنية في الججكؿ األسبػعي بديادة عجد حرز التخبية الب ـ كزارة التعميعىتساا  ضخكرة -2

 لمصالبات. 
األجيدة كالسعجات كالسػاد  يع باعتساد ميدانية كاؼية لتػفيخضخكرة ؾياـ كزارة التعم -3

الػسائل التعميسية التي تداعج  تػفيخ إضافة إلى ذصة التخبية البجنية،البلزمة لحرز كأن
 تخبية البجنية.عمى شخح كعخض ميارات التخبية البجنية لتدييل تصبيق بخامج ال

 تزسغ البخامجتبحيث  ؛مغ قبل كزارة التعميع كضع مقخر دراسي لمتخبية البجنية -4
  الشطخي كالجانب العسمي. الجانب

 :تخحاتسقال
إجخاء دراسة عغ السعػقات التي تػاجو مجارس البشيغ كالبشات في تصبيق بخامج التخبية -1

 البجنية مغ كجية نطخ الصبلب كالصالبات.
مكانات السجارس الحكػمية في مجيشة ججة مغ حيث إاء دراسة مدحية عغ إجخ -2

 متصمبات التخبية البجنية فييا مغ كجية نطخ معمسييا.
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 السخاجع
 :  :السخاجع العخبيةأكال 

(. السعػقات التي تػاجو تجريب معمسي التخبية الخياضية أثشاء 2010أبػ سالع، حاتع. )
 24، جامعة الشجاح لؤلبحاث كالعمػـ اإلندانية مجمة الخجمة بسحافطات غدة.

(6،) 1834- 1856. 
(. معيقات الخياضة السجرسية التي تػاجو 2016أبػ عاشػر، خميفة؛ عبيجات، لسيا. )

مجيخي السجارس كمعمسي التخبية الخياضية كانعكاساتيا عمى الصمبة في السجارس 
 43، جمة العمػـ التخبػيةمالحكػمية التابعة لسحافطة إربج كالحمػؿ السقتخحة. 

(2،) 663-686. 
يع، لسياء. ) (. معػقات تصبيق مشاىج التخبية الخياضية مغ كجية نطخ 2013إبخـا

-133 (،92) 47، مجمة بحػث التخبية الخياضيةمجرسات التخبية الخياضية. 
182. 

(. معػقات مسارسة الشذاط الخياضي 2015إسساعيل، إسساعيل؛ بذيخ، نػاؿ. )
لصالبات السخحمة الثانػية بػالية الخخشػـ في ضػء محجدات السسارسة. السجرسي 

 .61-43 (،16) 3 مجمة العمـػ التخبػية،
(. دراسة أىع السعػقات التي تعتبخ الشذاط الخياضي 2010إسساعيل، شحى. )

بحث مدحي عمى مجرسات التخبية الخياضية في مجارس ثانػيات  –الخارجي 
 .399 -373 (،16) 11، اصخةمجمة الخياضة السعبغجاد. 

الدعػدية تقخ تصبيق بخنامج التخبية البجنية بسجارس البشات كفق الزػابط « التعميع»
، يػليػ، 2017) .الذخعية كبالتجريج حدب اإلمكانات الستػفخة في كل مجرسة

 . تع االستخجاع مغ مػقع جخيجة الذخؽ األكسط(. 11
https://aawsat.com/home/article/971926/%C2%AB%D8%A7%D9

-%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%C2%BB
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A

-8%AA%D9%82%D8%B1%D-%D8%A9
-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82
-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A
-9

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A
-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-9

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA  

(. الدعػدية.. إقخار بخنامج التخبية البجنية بسجارس 11، يػليػ، 2017خيع. )الجابخ، م
تع االستخجاع مغ مػقع  جخيجة العخبية.البشات. 

https://www.alarabiya.net/ar/saudi  
ؿيادة التذاركية (. كاقع مسارسة ال2020الجيسي، بجرية؛ الرشات، الجػىخة. )

السجمة الجكلية لمعمػـ التخبػية كمعػقاتيا لجى قائجات السجارس بسحافطة بيذة. 
 .63-11 (،35، )كالشفدية

https://aawsat.com/home/article/971926/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://aawsat.com/home/article/971926/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://aawsat.com/home/article/971926/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://aawsat.com/home/article/971926/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://aawsat.com/home/article/971926/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://aawsat.com/home/article/971926/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://aawsat.com/home/article/971926/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://aawsat.com/home/article/971926/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://aawsat.com/home/article/971926/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://aawsat.com/home/article/971926/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://aawsat.com/home/article/971926/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://aawsat.com/home/article/971926/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://www.alarabiya.net/ar/saudi
https://www.alarabiya.net/ar/saudi
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مجى تفعيل بخامج التخبية البجنية في (. 2019الحارثي، مجيحة؛ باكزيخ، كزيخة. )
فطة ججة مجارس البشات لمسخحمة الثانػية )الحكػمية( باإلدارة العامة لمتعميع بسحا

 قاعجة معمػمات دار السشطػمة. (.خ)رسالة ماجدتي
(. الؿيادة اإلبجاعية لجى قائجات مجارس السخحمة االبتجائية. 2018آؿ حديغ، سارة. )

 .179-97 (،15، )السجمة الجكلية لمعمـػ التخبػية كالشفدية
نذصة (. معػقات مسارسة األ2017الدبكي، إيساف. )ك الحكيع، كخيع؛ الحديشي، أحسج؛ 

مجمة كمية التخبية الخياضية في السعاىج الخاصة بجسيػرية مرخ العخبية. 
 .125-109 (،29، )الخياضية
% ندبة الديادة في الػزف لمفئة العسخية  30(. 12، نػفسبخ، 2018) .الحيجر، دمحم

. تع االستخجاع مغ مػقع جخيجة الخياض«. فسا فػؽ  15»
http://www.alriyadh.com/1717392  

(. فاعمية مػقع حرة التخبية الخياضية في البخنامج الجراسي 2017الدبػف، مشرػر. )
عمى االستعجاد الشفدي كالبجني لجى الصمبة في مجارس مجيخية تخبية قربة 

 ،مجمة كمية التخبيةالسفخؽ مغ كجية نطخ معمسييع في ضػء بعس الستغيخات. 
(173،) 73-103. 

(. معػقات تشطيع الشذاط الخياضي في 2019الديادنة، دمحم؛ الكبيدي، جسعة. )
السجمة السجارس الحكػمية بسحافطة جخش مغ كجية نطخ مجيخي السجارس. 

 .142-129 (،10) 8، التخبػية الجكلية الستخررة
الخياضية  السذكبلت التي تػاجو معمسي كمعمسات التخبية(. 2010الدخحاف، سعج. )

)رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(. في لػاء البادية الذسالية مغ كجية نطخىع 
 جامعة اليخمػؾ، إربج.

معػقات تصبيق مشاىج التخبية (. 2016الصخاكنو، صييب؛ الشجاؼ، عبجالدبلـ. )
الخياضية السصػرة مغ كجية نطخ مجرسي كمجرسات التخبية الخياضية في 

 قاعجة معمػمات دار السشطػمة. يخ(.)رسالة ماجدت محافطة الكخؾ
(. مشطػمة بخنامج مقتخح لمتخبية البجنية كالخياضة لتحقيق 2016الغامجي، عمي. )

مجمة أسيػط لعمػـ كفشػف الػششية كالسػاششة في السسمكة العخبية الدعػدية. 
 .422-320 (،1) 43، التخبية الخياضية

ت تصبيق مشياج التخبية الخياضية معػقا(. 2014الميييبي، مزخ؛ العػف، إسساعيل. )
 في السجارس الحكػمية مغ كجية نطخ السجرسيغ في محافطة األنبار/ العخاؽ

 قاعجة معمػمات دار السشطػمة. )رسالة ماجدتيخ(.
(. معػقات مسارسة األنذصة الخياضية التخكيحية لجى 2010الػصابي، عبجالعديد. )

لجدائخ : دراسة ميجانية عمى شبلب شبلب معيج التخبية البجنية كالخياضية في ا
السخكد اليسشي لمجراسات معيج التخبية البجنية كالخياضية )سيجي عبجهللا(. 

 .190-169 (،38) 14، االستخاتيجية

http://www.alriyadh.com/1717392
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. تع تاري  انتذار التخبية البجنية في السسمكة العخبية الدعػدية(. 2010بادي، زاىخ. )
 مػقعاالستخجاع مغ 

topic-ed.yoo7.com/t1773-physical-https://history 
(. إسياـ بخامج التخبية البجنية 2015عادؿ. ) بديػ،ك بديػ، سميع؛ لدنظ، أحسج؛ 

جامعة كالخياضية في إرشاد كتػجيو سمػؾ السخاىقيغ في السؤسدات التخبػية. 
مخبخ السدألة التخبػية -عمـػ اإلندانية كاالجتساعيةكمية ال-دمحم خيزخ بدكخة

 .68-53 (،14، )في ضل التحجيات الخاىشة
معػقات مسارسة الشذاط الخياضي في مخاكد التجريب السيشي (. 2015) بذيخ، أفخاح.

قاعجة معمػمات دار  )رسالة ماجدتيخ(. كريادة األعساؿ بػالية الخخشػـ
 السشطػمة.

السعػقات التي تػاجو أستاذ التخبية البجنية (. 2016دمحم. ) بغ جمػؿ، دمحم؛ بيمػؿ،
 –كالخياضية كانعكاساتيا عمى األداء السيارى لجى التبلميح مغ كجية نطخىع

 )رسالة ماجدتيخ(. دراسة ميجانية عمى أساتحة مجيشة تقخت الكبخى لمصػر الثانػي 
 قاعجة معمػمات دار السشطػمة.

التخبية البجنية كالخياضية كأىسيتيا في التشذئة  (. مادة2016بغ الذيغ، أحسج. )
 .203-195 (،24، )مجمة العمـػ اإلندانية كاالجتساعيةاإلجتساعية. 

(. بعس الدسات الذخرية 2017خارؼ، أحسج. )ك بػعخكرى، جعفخ؛ بػزاىخ، دمحم؛ 
ألساتحة التخبية البجنية كعبلقتيا بجافعية تمسيحات مخحمة الستػسط نحػ مسارسة 

 .25-10(، 3، )مجمة التسيد لعمـػ الخياضةبية البجنية كالخياضية. التخ 
(. الحريمة السعخؼية في مقخري اإلصابات الخياضية كانحخافات 2012جباري، عمي. )

القػاـ لجى معمسي التخبية البجنية في مخاحل التعمع العاـ في مجيشة جازاف في 
لمعمـػ التخبػية كالجراسات  مجمة جامعة السمظ سعػدالسسمكة العخبية الدعػدية. 

 .390 -373 (،2) 24، اإلسبلمية
(. دكر بخامج التخبية البجنية كالخياضية في دكر رعاية األيتاـ 2011جسعة، أحسج. )

 -323 (،3) 11، مجمة القادسية لعمػـ التخبية الخياضيةفي محافطة ججة. 
348. 

ي اإلشخاؼ عمى درس (. الجكر الؿيادي لئلدارة السجرسية ف2013جػاد، سشجس. )
 .275-261 (،8، )مجمة ميداف لعمـػ التخبية البجنيةالتخبية الخياضية. 

(. أثخ الشذاط السجرسي في تشسية قجرات التبلميح كتحقيق 2015حياتي، الصيب. )
-286 (،31) 16، السخكد القػمي لمسشاىج كالبحث التخبػي كرغباتيع.  ميػليع
294. 

مسارسة كخة القجـ لجى شالبات تخرز التخبية (. معػقات 2010خشفخ، كليج. )
العمـػ -مجمة جامعة الشجاح لؤلبحاثالبجنية في الجامعات الفمدصيشية. 

 .1832-1815 (،24)6 اإلندانية،

https://history-physical-ed.yoo7.com/t1773-topic
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(. مجركات فػائج كمعػقات مسارسة الشذاط 2018دارجػؿ، بذخى؛ آدـ، مبارؾ. )
، مجمة العمػـ التخبػية البجني لجى شبلب السخحمة الثانػية بػالية جشػب كخدفاف.

19 (2،) 130-143. 
كاقع األنذصة الخياضية في مجارس (. 2017ربيع، فػاز؛ حسارشة، عبجالدبلـ. )

محافطات كسط الزفة الغخبية مغ كجية نطخ السجراء كمعمسي كمعمسات التخبية 
 قاعجة معمػمات دار السشطػمة. )رسالة ماجدتيخ(. الخياضية

(. دراسة معػقات تصبيق درس 2016زايج، دمحم. )ك اؿ؛ سالع، دمحم؛ الجسػقي، جس
التخبية الخياضية مغ كجية نطخ السػجييغ كمجراء السعاىج الثانػية األزىخية 

(، 26، )السجمة العمسية لعمػـ التخبية البجنية كالخياضةبسحافطة كفخ الذي . 
237-259. 

ت السخحمة اتجاىات تمسيحا(. 2017صمحاكي، حدشاء؛ عبجالسالظ، شعباني. )
 –الستػسصة نحػ حرة التخبية البجنية كالخياضية بالسشاشق الخيؽية كالحزخية 

 )رسالة دكتػراه(. دراسة ميجانية عمى بعس السجارس الستػسصة في كالية بدكخة
 قاعجة معمػمات دار السشطػمة.

(. معػقات مسارسة الشذاط الخياضي السجرسي 2015عبجهللا، اسساعيل؛ بذيخ، نػاؿ. )
مجمة صالبات السخحمة الثانػية بػالية الخخشػـ في ضػء محجدات السسارسة. ل

 .62-43 (،3) 16، العمـػ التخبػية
دكر التخبية البجنية كالخياضية في تشسية (. 2017عبجك، مخكش؛ جشيجي، سعػدي. )

قاعجة  )رسالة ماجدتيخ(. بعس القجرات العقمية لجى تبلميح مخحمة الستػسط
 شطػمة.معمػمات دار الس

البحث العمسي (. 2016عبج الحق، كايج. )ك عبيجات، ذكقاف؛ عجس، عبجالخحسغ؛ 
 . عساف، األردف: دار الفكخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع.أساليبو-أدكاتو -مفيػمو

(. معّػقات تجريذ التخبية البجنّية في مجارس 2016عثساف، حشاف؛ سميساف، سسية. )
 17، مجمة العمػـ التخبػيةكالية الجديخة.  -راالسخحمة الثانػية بسحمّية الحراحي

(4،) 81-100. 
. شخؽ اإلحرائية-أدكاتو-مفاـيسو-اساليب البحث العمسي(. 2015عصػي، جػدت. )

 عساف، األردف: دار الثقافة لمشذخ كالتػزيع.
فاعمية بخنامج مقتخح في التخبية (. 2012فخج، إلياـ. )ك عمي، عائذة؛ الجيب، حامج؛ 

لخياضية لتشسية السيارات الخياضية كاالتجاه نحػ السادة لجى شالبات البجنية كا
 قاعجة معمػمات دار السشطػمة. )رسالة دكتػراة(.السخحمة الثانػية في الدػداف 
(. معػقات مسارسة الشذاشات البجنية لجى 2017غالسي، إيساف؛ عراـ، لعياضي. )

ربية لتكشػلػجيا عمـػ السجمة األك التمسيحات في األرياؼ: دراسة ميجانية. 
 .243-225 (،7)14الخياضة، 

التحجيات التي تػاجو (. 2017األشخش، محسػد. )ك قخارية، جياد؛ محسػد، جساؿ؛ 
تشفيح مشياج التخبية الخياضية في السجارس الحكػمية مغ كجية نطخ معمسي 
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. )رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(كمعمسات التخبية الخياضية في محافطة جشيغ 
 ة الشجاح الػششية، نابمذ.جامع

(. معػقات مذاركة شالبات مجارس شساؿ االردف في األنذصة 2010كشعاف، عيج. )
 (،4) 26، مجمة جامعة دمذق لمعمـػ التخبػية كالشفديةالخياضية السجرسية. 

485-526. 
معػقات مسارسة الشذاط الخياضي في مخاكد التجريب السيشي (. 2015دمحم، أفخاح. )

قاعجة معمػمات دار  )رسالة ماجدتيخ(.عساؿ بػالية الخخشػـ كريادة األ
 السشطػمة.

مجمة الحكسة (. أىع مشاىج كعيشات كأدكات البحث العمسي. 2017دمحم، ّدر. )
 . 325-309 (،9، )لمجراسات التخبػية كالشفدية
(. دكر حرة التخبية البجنية ك الخياضية في 2016دمحم، مجيجي؛ يػسف، بػعبجهللا. )

سية بعس الؿيع األخبلؾية لجى تبلميح الصػر الثاني مغ كجية نطخ معمسي تش
مجمة العمـػ التخبية البجنية: دراسة ميجانية عمى إبتجائيات بمجية السديمة. 

 .24-9 (،23، )اإلندانية كاالجتساعية
كاقع حرة التخبية البجنية في ضل إصبلحات (. 2018ناصخ، رشاـ؛ تػفيق، شخاد. )

 )رسالة ماجدتيخ(. الثاني مغ كجية نطخ أساتحة التعميع لمستػسط مشاىج الجيل
 قاعجة معمػمات دار السشطػمة.

تع االستخجاع مغ . الجليل التشطيسي لسجارس التعميع العاـ. (2015كزارة التعميع. )
 مػقع 

.com/vb/t/158178/teachers-https://www.saudi  
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