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 معوقات تطبيق مبادئ األرجونوميكس فى درس التربية الرياضية

 أ. م . د / رشا محمد عبدالسالم عمى*
 م . د / شوهندا حمدى محمد**

  المستخمص 

تيدف الدراسة الى تحديد معوقات تطبيق مبادئ األرجونوميکس فى درس التربية 
ى ، تم اختيار عينة الدراسة الرياضية ، إستخدمت الباحثتان المنيج الوصفى باألسموب المسح

بالطريقة العشوائية من مدرسى و موجيى التربية الرياضية و إدارة مدارس التعميم األساسي 
 –وسط  –غرب  –شرق  –( إدارات تعميمية و ىى ) المنتزه  7حيث توجد باالسکندرية ) 

رس بالمرحمة مدا 3الجمرک ( و قد قامت الباحثتان باختيار عدد  –العامرية  –برج العرب 
مدارس بالمرحمة  3مدرسة حکومية ( و  –مدرسة تجريبية  –اإلبتدائية ) مدرسة خاصة 
مدرسة حکومية ( من کل إدارة تعميمية ، و  –مدرسة تجريبية  –اإلعدادية ) مدرسة خاصة 
وعينة الدراسة األساسية  33( و عينة الدراسة االستطالعية 359قد بالغ إجمالي العينة )

من إجمالي عينة الدراسة ، استخدمت الباحثتان االستبيان ) اعداد الباحثتان( کأداة (  329)
حتى  97/93/2329لجمع البيانات ، قامت الباحثتان بإجراء الدراسة األساسية فى الفترة من 

، و توصمت نتائج الدراسة الى ال يتحقق المبدأ األول من مبادئ  94/92/2329
عمى ضمان و سالمة مدرسى التربية الرياضية ، يتحقق المبدأ األرجونوميکس و الذى يؤکد 

دارة درس التربية الرياضية ، ال يتم  الثانى من مبادئ األرجونوميکس و المتمثل فى تصميم وا 
تحقيق المبدأ الثالث من مبادئ األرجونوميکس و المتمثل فى درس تربية رياضية آمن 

دئ األرجونوميکس و المتمثل فى الفروق الفردية وصحى ، ال يتم تحقيق المبدأ الرابع من مبا
 والخطوات التنظيمية في درس التربية الرياضية .

 جامعة اإلسکندرية -کمية التربية الرياضية بنات  -قسم المناهج و طرق تدريس التربية الرياضية _أستاذ مساعد

 جامعة اإلسکندرية -اضية بنات کمية التربية الري -قسم المناهج و طرق تدريس التربية الرياضية  fمدرس
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Obstacles to applying the principles of ergonomics in the 

physical education lesson 

The study aims to identify the obstacles to applying the principles 

of ergonomics in the physical education lesson. The two researchers 

used the descriptive approach using the survey method. The study 

sample was randomly selected from teachers and directors of physical 

education and the administration of basic education schools, where 

there are (7) educational departments in Alexandria, which are (Al-

Montazah - East - West - Central - Burj Al Arab - Amriya - Customs) 

and the researchers chose 3 schools in the primary stage (private school 

- experimental school - government school) and 3 schools in the 

preparatory stage (private school - experimental school - government 

school) from each Educational administration, and the total sample 

amounted to (353), the sample of the exploratory study was 33, and the 

sample of the basic study was (323) of the total sample of the study. 

The two researchers used the questionnaire (prepared by the 

researchers) as a tool for data collection. 37/33/2323 until 34/32/2323, 

and the results of the study concluded that the first principle of 

ergonomics, which emphasizes the guarantee and safety of physical 

education teachers, is not realized. The second principle of ergonomics 

principles, which is to design and Managing the physical education 

lesson. The third principle of ergonomics, which is a safe and healthy 

physical education lesson, is not achieved. The fourth principle of 

ergonomics, which is individual differences and organizational steps, is 

not achieved in the physical education lesson. 
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  :مقدمة ومشكمة الدراسة

منظمات التربية تعتبر أداة ىامة جدا في الحياة البشرية، وذلك ألن تربية األفراد تعتب 
المدخل الرئيسيى لتنمية البشر، وىي الحصن المنيع الذي تمجأ إليو المجتمعات ، و المدرسة 

 . من المؤسسات اليامة و مركز التعميم في المجتمع

ألىم في المؤسسات التربوية و التى يعتمد عمييا في تحقيق فالمدرسة ىى الوحدة ا
أىداف التربية ، ففى المدرسة يعيش المتعممون فترة ليست بقصيرة في أىم مراحل عمرىم ، 
لذلك فإن نجاح المدرسة في تحقيق أىدافيا ىو نجاح لممجتمع بأسره ، وحتى تتمكن المدرسة 

يئة اآلمنة والمناخ النفسي واالجتماعي اإليجابي الذي من القيام بدورىا البد أن تتوفر فييا الب
يدعم تعمم الطمبة أكاديميا ويضمن ليم النمو االجتماعي والنفسي واالنفعالي، ويعمل عمى 

 (972:  92إكسابيم المعمومات والمعارف والميارات وأنماط السموك المناسبة. ) 

و أكدت الدراسات عمى أن  و فى المدارس يقضي التالميذ الوقت األكثر من عمرىم ،
نمو الشخصية ىو نتيجة التفاعل بين الفرد والبيئة ، فإن تفاعل المعممين و التالميذ مع البيئة 
المادية واالجتماعية ىو عامل رئيسي في التعمم الفعال وال يمكن تحقيقو إال إذا كانت ىناك 

 ( 98 : 43 ) . عالقة عميقة وذات خبرة في البيئة

والذي  Ecology التعمم عمى أربعة جوانب ىي: الجانب اإليكولوجي و تشتمل بيئة
وىي البيئة المحيطة مباشرة بالمتعممين  Milieu يعني الخصائص المادية أو الفيزيقية، والوسط

 Social والتي تكون ذات طبيعة مادية أو اجتماعية أو كالىما، والمنظومة االجتماعية
System دارة المدرسة ، وأخيرا والتي تعني العالقات المنظ مة والمنمطة بين المتعممين وا 

 والتي تعني البعد االجتماعي الذي يكون البنية المعرفية من قيم ومعتقدات Culture الثقافة

  (96  :229) 

و تمعب مساحة المدرسة دورا ىاما فى العممية التعميمية حيث يطمق عمييا من قبل 
تتكون من المعامل والممرات ومواد البناء وألوان الجدران خبراء اسم "المعمم الثالث" ، والتي 
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واإلضاءة واألثاث والمالعب وجميع المواد التعميمية ، فيي بيئة فريدة يعيش فييا التالميذ 
دارة التعميم ،  ويتعممون ويختبرون ويتواصمون مع اآلخرين ، في مثل ىذه البيئة  يتم تكوين وا 

مام باألساليب التعميمية الصحيحة ، والمساحة المادية ونمو الشخصية ، و لذا وجب اإلىت
 ( 299:  49المناسبة ، وكذلك الفضاء المالئم  . ) 

فأحد أىم االىتمامات األساسية في مراجعة البيئة المدرسية ىو مراعاة بيئة العمل في 
المدرسة فيى عبارة  عن منزل كبير يقضي فيو المعممين و التالميذ ساعات طويمة من 

دراك حي اتيم ، فيجب أن يتوافر فييا المعايير المريحة التى تميد الطريق لتعمم أفضل وا 
المواىب ، حيث  تدور ىذه المعايير حول االىتمام بصحة المعممين و التالميذ ، وتحسين 
     جودة البيئة التعميمية ، واستخدام المعدات القياسية ، والسيطرة عمى اضطرابات الموقف .

 (37  :55 ) 

و التربية الرياضية أصبحت من أىم أشكال تطور المجتمعات فيى المرحمة األولى و 
األىم كبداية النطالقة الرياضة لموصول الى المستويات العميا، وتعد ركنًا ىاما من أركان 
المناىج الحديثة ، لدورىا اليام جدا في تطوير التمميذ جسديا و حركيا مما ينعكس عمى 

والعقمية واالجتماعية واألخالقية، حيث أن الرياضة بالمدارس ىى القاعدة الجوانب النفسية 
األساسية النتقاء الرياضيين في مختمف األلعاب ، وتعتبر التربيو الرياضيو احدي المقررات 
التي يتم تدريسيا بكافو عمميو التعميم وكنظام تربوي لو اىداف يسعي لتحقيقيا وذلك من خالل 

ياضيو لموصول بالمتعمم الي افضل صحو وحيوية حيث تجعمة اكثر ممارسو االنشطو الر 
 (38 :  3 )، (22 : 94) .نشاطا

فدرس التربية الرياضية لم يعد وقت ترويح ،بل يعد بعدا حيويا في تحقيق االىداف 
التربويو في المجتمع وايضا ليا دورا  ىاما حيث تقوم عمي التنشئو االجتماعيو لمفرد من خالل 

ألنشطة المختمفة ، كما أنو المبنة األولى إلكتشاف المواىب الرياضية إذ ربما تكون ممارسو ا
بداية لميالد بطل أو نجم رياضي جديد األىمية حيث يشكل تالميذ المدارس القاعدة اليرمية 
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الكبيرة لمتربية الرياضية والتي تنبثق منيا أعدادًا متالحقة من الناشئين الذين تعتمد عمييم 
لرياضية المختمفة ، كما يعتبر درس التربية الرياضية الشكل األساسي لمعممية التربوية الفرق ا

المدرسية فى جميع النواحى البدنية و االجتماعية و النفسية و ىو الوحدة األساسية في منياج 
  .الرياضة المدرسية

( 95 : 937)  ،( 99 : 33)  

يئة العمل )األرجونوميكس ( ، ىي كما أن ىندسة العوامل البشرية ، أو ما يعرف بب
العمم الذي ييتم باإلنسان وأنشطتو ضمن العمل ومكونات ىذه األنشطة ، فكمما كان نظام 
العمل أكثر كفاءة ، زادت إنتاجيتو ، مما جعل مسألة بيئة العمل حتمية لقادة منظمات 

 ( 266:   38األعمال اليوم بجميع أنواعيا. ) 

جواء أو ىندسة العوامل البشرية ىو العمم المكرس لجمع فاالرجونوميكس أو عمم األ
وتقييم ومعالجة وتقديم البيانات المتعمقة بالعامل البشري وعالقتو بتصميم المنتج وظروف 
العمل والبيئات ، ويتم تعريف ىذا العمم عمى أنو مجموعة من المعمومات حول القدرات 

خرى المتعمقة بالتصميم. ُيعرَّف مصطمح بيئة البشرية والعقبات لمحركة والصفات البشرية األ
العمل أيًضا عمى أنو تطبيق ىذا القدر من المعمومات في تصميم األدوات واآلالت واألنظمة 
والميام والوظائف والبيئات من أجل االستخدام الفعال واآلمن والمريح. التصميم المناسب ىو 

فضل لميام حياتيم الشخصية والعممية. ما يمكن أن يحقق لمبشر حياة مريحة وآمنة وأداء أ
(33 :99) 

و االرجونوميكس أو بيئة العمل ىي مجال تطبيقي مشترك في العديد من العموم حيث 
تتطمب دراسة اإلنسان أثناء العمل إلعطاء معمومات عن العامل وىذا ميم جدا لمتصميم 

تكون متوفر في تصميم الداخمي في تصميم األثاث ومعرفة القياسات الالزمة التي يجب أن 
األثاث ، وكذلك عمم النفس ، والذي يشمل جميع المتغيرات المتعمقة بالسموك البشري واألداء ، 
وخاصة الجوانب المعرفية والعاطفية واالجتماعية ، وغيرىا من العموم الطبية واليندسية ، كل 
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اتو لمحصول عمى منيا يتعامل مع الناس كعنصر من عناصر البحث معرفة طاقتو وحدود قدر 
األداء األكثر كفاءة لو ، ودراسة العوامل التي تؤثر عمى أدائو وقراراتو مع تييئة الظروف 

 (942: 25المناسبة لعممو. )

و في البمدان النامية ، يمكن تحسين قبول وفعالية بيئة العمل ) األرجونوميكس ( ، 
ق مع الطبيعة الواضحة التي وحتى عمى أساس مقبول من التكنولوجيا ، بشكل كبير ويتواف

يالحظيا في الوقت الحالي خبير اليندسة البشرية الذي يعمل مع فريق ويمكنو أيًضا المشاركة 
مع اآلخرين التصميم الميندسين وميندس اإلنتاج والميندسين الصناعيين وأخصائيي 

في  الكمبيوتر والفيزيائيين والمتخصصين في الصناعة والصحة والسالمة والمتخصصين
الموارد البشرية الذين يمكننا االستعانة بيم لحل العديد من المشكالت الفعمية لألشخاص في 

  .العمل وفي أوقات فراغيم

( 93 : 25 ) 

و المبدأ ىو  األساس الذي تقوم عميو األفكار أو القاعدة التي يجب القيام بيا فيو 
مكن تحديد ما ىو الصواب والخطأ. النقطة األولى التي ينطمق منيا تفكير اإلنسان، ومنيا ي

وبالتالي يمكن لإلنسان أن يتخذ قراره وفقًا لما توصل إليو من نتائج، وطبقًا لمدى تمسكو و 
 (87:  48إيمانو بضرورة تنفيذ ما ال يتعارض مع مبدأه. ) 

و ىناك أربعة مبادئ أساسية لالرجونوميكس ىي المبدأ األول: ضمان سالمة األفراد 
دارة أنظمة وصحتيم ورف اىيتيم وتحسين نظم العمل كأولوية قصوى ، المبد الثاني: تصميم وا 

العمل لضمان التوافق التنظيمي والعممي والتقييم المستمر والتعمم واالستدامة ، المبد الثالث: 
خمق بيئة عمل آمنة وصحية ومستدامة من منظور شامل وفيم وتوفير االحتياجات البشرية ، 

 (4:  35مراعاة الفروق الفردية والخطوات التنظيمية في تصميم العمل. ) المبدأ الرابع: 

و تيدف مبادئ اإلرجونوميكس إلى تحقيق نظام عمل كفء قادر عمى تحقيق إنتاجية 
عالية ورضا المعممين وأمانيم أثناء العمل األمر الذي ينعكس عمى والئيم حيث يسعى إلى 



 3 العدد 31ة _كمية التربية الرياضية _جامعة أسوان _المجمد التربية البدنية والرياضية المتخصصالمجمة العممية لعموم  

    

 
975 

من الكفاءة األدائية ، التغمب عمى كافة معوقات  زيادة فاعمية االنسان وتحقيق أعمى قدر
االستخدام والسعي لمتوافق مع حدود قدرات الفرد ، تجنب مصادر اإلجياد ومسببات التعب 
المذان يتسببان في آالم وأمراض مينية ال مبرر ليم ، حفز ودعم قيم بشرية متعددة بزيادة 

يؤدى الى زيادة تقبل ورضا المعمم  اعتبارات األمان وتحقيق مستوى معيشة أفضل و ىو ما
 (44:  9عن العمل وبيئتو وظروفو المختمفة . ) 

يتضح مما سبق أىمية درس التربية الرياضية بالمدارس كما يتضح ضرورة اإلىتمام 
ببيئة العمل لمعمم التربية الرياضية و من خالل عمل الباحثتان بمكتب التربية العممية بكمية 

ات جامعة اإلسكندرية الحظتا أنو أثناء توزيع طالبات الفرقتين الثالثة و التربية الرياضية بن
الرابعة بالكمية عمى المدارس رفض الكثير من المدارس استقبال الطالبات مما دعا الباحثتان 
لمحاولة التعرف عمى السبب فى ذلك و تبين أن أىم األسباب عدم فعالية مدرسى التربية 

لعدم مالئمة البيئة المدرسية التى يعممون بيا لمتطمبات درس  الرياضية بالمدارس و ذلك
التربية الرياضية حيث ال يوجد اىتمام بصحتيم و سالمتيم أثناء تواجدىم بالمدرسة بشكل عام 
دارة نظام العمل  و فى درس التربية الرياضية بشكل خاص كما انو ال يوجد اىتمام بتصميم وا 

ى الخطوات التنظيمية في تصميم العمل و بالبحث فى بالمدرسة وىو ما يؤثر بالسمب عم
المراجع العممية ذات الصمة توصمت الباحثتان الى ان ىذه المشكالت ترتبط بمدى تحقيق 

 . مبادئ االرجونوميكس و ىو ما دعا الباحثتان الى القيام بيذه الدراسة

 : مصطمحات الدراسة
 : األرجونوميكس

بين األشياء التي يستخدمونيا والبيئات التي يعممون  ىو عمم المالءمة بين األفراد و 
ويعيشون فييا ، بيدف تقميل الضغوط عمى األفراد وضمان سرعة أداء العمل بالكفاءة 

 (59:  46المطموبة ومن ثم تقميل حدوث األخطاء. ) 
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 : مبادئ األرجونوميكس فى المدرسة

المدرسة التي يعمل فييا ىى األسس التى تقوم عمى تحقيق التوافق بين المعمم و 
بمكوناتيا األساسية بيدف تحقيق الكفاءة في االنتاج والعمل وتقميل األخطاء والمخاطر قبل و 

 ( 489:  39أثناء و بعد تطبيق الدرس . ) 

  -: هدف الدراسة
تيدف الدراسة الى تحديد معوقات تطبيق مبادئ األرجونوميكس فى درس التربية الرياضية و 

 التعرف عمى مدى تحقيق : ذلك من خالل
 المبدأ األول : ضمان سالمة مدرسى التربية الرياضية وصحتيم . .9
دارة درس التربية الرياضية . .2  المبدأ الثانى : تصميم وا 
 المبدأ الثالث : درس تربية رياضية آمن وصحى . .3

 المبدأ الرابع : الفروق الفردية والخطوات التنظيمية في درس التربية الرياضية  .4
  -ؤل الدراسة :تسا
 ىل يتحقق مبدأ  ضمان سالمة مدرسى التربية الرياضية وصحتيم ؟ .9
دارة درس التربية الرياضية ؟ .2  ىل يتحقق مبدأ  تصميم وا 
 ىل يتحقق مبدأ  درس تربية رياضية آمن وصحى ؟ .3
ىل يتحقق مبدأ  الفروق الفردية والخطوات التنظيمية في درس التربية  .4

 الرياضية ؟
 بطة :الدراسات المرت
بعنوان الفجوة بين الوضع  ( 31( )  6132عايد أحمد خوالدة ) دراسة  .9

القائم والمنشود في تطبيق مبادئ األرجونوميكس ) ىندسة العوامل البشرية ( عمى 
بيئة العمل كما يراىا أعضاء ىيئة التدريس واإلداريون في جامعة مؤتة ، ىدفت 
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قائم والمنشود في تطبيق مبادئ الدراسة إلى تحديد حجم الفجوة بين الوضع ال
األرجونوميكس عمى بيئة العمل في جامعة مؤتة ، وقد استخدم الباحث المنيج 

( مشاركًا من أعضاء ىيئة التدريس  723الوصفى و اشتممت عينة الدراسة عمى )
واإلداريين في جامعة مؤتة و كانت أىم النتائج أن حجم الفجوة بين الوضع القائم 

طبيق مبادئ األرجونيمكس عمى بيئة العمل كان )كبيرًا( عمى جميع والمنشود في ت
 مجاالت الدراسة .

 et al Gligorović   (6132  ( )62 )جميجوروفيتش و آخرون دراسة  .2
بعنوان أىمية األرجونوميكس فى المدارس و ىدفت الدراسة إلى تحديد مدى راحة 

ووضعية الجموس التي األثاث الذي يستخدمو الطالب في الفصول الدراسية ، 
يتخذونيا وكذلك كيفية تأثيرىا ، حالتيم النفسية الجسدية وأنشطتيم التعميمية و استخدم 

( طالب من مدرسة  933الباحثون المنيج الوصفى ، و اشتممت عينة الدراسة عمى ) 
ثانوية و كانت أىم النتائج الطالب ال يشعرون بالراحة التامة عند الجموس في الفصل 

اسي و لذلك عواقب وخيمة عمى حالتيم العقمية والجسدية )التعب واأللم والتركيز الدر 
 .واالنتباه( أثناء الدراسة داخل الفصل

  

بعنوان وحدة مقترحة في  ( 32( )  6163هناء عبد الحميد محمد ) دراسة  .3
تحسين جودة الحياة وتنمية  مقرر طرق التدريس قائمة عمى مبادئ اإلرجونوميكس في

النفس قبل الخدمة ، ىدفت الدراسة الى الكشف عن   لمعممي عمم  كير المستقبميالتف
فاعمية وحدة مقترحة في مقرر طرق التدريس قائمة عمى مبادئ اإلرجونوميكس 

النفس قبل الخدمة   تحسين جودة الحياة وتنمية التفكير المستقبمي لدى معمم عمم  في
الباحثة المنيج التجريبى ، تكونت عينة  بكمية التربية جامعة المنيا ، و استخدمت
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( طالبًا وطالبة ، و كانت أىم النتائج  وجود فرق دال إحصائيًا بين 53البحث من )
متوسطي درجات مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي في 
 مقياس جودة الحياة ومقياس التفكير المستقبمي لصالح المجموعة التجريبية ، ووجود
فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي 

 والبعدي في مقياس جودة الحياة ومقياس التفكير المستقبمي لصالح التطبيق البعدي.
 

( بعنوان عوامل  2329  ( )47)   Soltan et alسمطان و آخروندراسة  .4
، ىدفت  COVID-99أثناء جائحة األرجونوميكس التي تؤثر عمى التعميم المدرسي 

الدراسة إلى دراسة آثار عوامل األرجونوميكس عمى التعميم المدرسي أثناء جائحة 
COVID-99  وقد استخدم الباحثون المنيج الوصفى و اشتممت عينة الدراسة عمى ،

( مدرسة إبتدائية و كانت أىم النتائج أن عوامل مثل األمن و السالمة و المون  997)
ل وتصميم الفصول الدراسية واإلضاءة والتيوية والديكور الداخمي والمعدات والشك

التعميمية فعالة في توفير االىتمام والتحفيز لمطالب لمتعمم و جودة بيئة العمل في 
األماكن التعميمية لألطفال يزيد من جودة التعمم ويقمل من التوتر والقمق ، ومن خالل 

 يمكن توفير بيئة صحية وآمنة لمطالب.مراقبة البروتوكوالت الصحية ، 
 : التعميق عمى الدراسات المرتبطة

( وبمغ عددىم  2329 -2396أجريت الدراسات العربية واألجنبية خالل الفترة من ) 
( دراستان أجنبية و قد استخدمت دراسة عايد  2( دراستان عربية , )  2( دراسات منيا ) 4)

 )  et al Gligorović دراسة جميجوروفيتش و آخرون( ، و  93( )  2396أحمد خوالدة ) 
المنيج  Soltan et al  ( 2329 ) ( 47 )، و دراسة سمطان و آخرون ( 29 ) ( 2398

( المنيج التجريبيى,  99( )  2329الوصفى فيما استخدمت دراسة ىناء عبد الحميد محمد ) 
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وصمت جميع الدراسات الى كما تنوعت طرق أختيار العينة بين العشوائى والعمدى و قد ت
 . اىمية االرجونوميكس و ضرورة مراعاتو فى البيئات التعميمية

  : أوجو اإلستفادة من الدراسات المرتبطة

 أوجه اإلستفادة من الدراسات المرتبطة : 
 قد أثمر اإلطالع عمى البحوث والدراسات السابقو فى اإلفادة باآلتى  :

 تفيم حدود المشكمو بعمق. .9
 المنيج المناسب لطبيعة واىداف الدراسو . إستخدام .2
 تحديد عينة الدراسة . .3
 اختيار أدوات جمع البيانات المناسبة لطبيعة البحث . .4
 تحديد المعالجات اإلحصائيو المناسبو لموصول إلى النتائج وتحميميا . .5
 الوقوف عمى اىم المراجع العربيو واألجنبيو واإلستفاده منيا . .6

 -: إجراءات الدراسة
  : اًل منهج الدراسةأو 

  . إستخدمت الباحثتان المنيج الوصفى باألسموب المسحى

  : ثانيًا عينة الدراسة

تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية من مدرسى و موجيى التربية الرياضية و 
 – ( إدارات تعميمية و ىى ) المنتزه 7إدارة مدارس التعميم األساسي حيث توجد باالسكندرية ) 

الجمرك ( و قد قامت الباحثتان باختيار  –العامرية  –برج العرب  –وسط  –غرب  –شرق 
مدرسة حكومية ( و  –مدرسة تجريبية  –مدارس بالمرحمة اإلبتدائية ) مدرسة خاصة  3عدد 
مدرسة حكومية ( من كل  –مدرسة تجريبية  –مدارس بالمرحمة اإلعدادية ) مدرسة خاصة  3

 : الجدول التالى يوضح توصيف عينة الدراسةإدارة تعميمية و 
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 ( التوصٌف العددى لعٌنة البحث الكلٌة موزعة على الدراسة االستطالعٌة و االساسٌة1جدول )

 فئبد اٌؼ١ٕخ
 اٌؼذد اٌىٍٝ ٌٍؼ١ٕخ

ػ١ٕخ اٌذساعخ 

 االعزطالػ١خ

ػ١ٕخ اٌذساعخ 

 األعبع١خ

 إٌغجخ% اٌؼذد إٌغجخ% اٌؼذد إٌغجخ% اٌؼذد

 98.68 818 1.19 81 14.68 891 ٌزشث١خ اٌش٠بض١خِذسعٝ ا

 90.24 11 1.96 1 81.91 46 ِٛعٙٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ

 98.88 10 1.19 1 01.46 92 إداسح اٌّذسعخ

 98.61 608 1.11 62 822 618 اٌّغّٛع

( و الخاص بالتوصيف العددى لعينة البحث الكمية موزعة عمى  9يتضح من جدول ) 
( و عينة الدراسة االستطالعية 359عية و االساسية أن إجمالي العينة بمغ )الدراسة االستطال

% من إجمالي عينة 99.45بنسبة  329% وعينة الدراسة األساسية  8.55بنسبة  33
 .الدراسة

  : ثالثا أدوات الدراسة
 استخدمت الباحثتان االستبيان كأداة لجمع البيانات . 

 ( :  3) تصميم استمارة االستبيان ممحق  - أ
 لتصميم استمارة االستبيان تم إتباع الخطوات التالية : 

تم عمل مسح مرجعى لمدراسات والمراجع المشابية والمرتبطة بموضوع الدراسة كدراسة  -
 93( )  2396( و دراسة عايد أحمد خوالدة  )  6( )  2395حسن رضوان محمد )  

( و دراسة جيما و  2399 ( ) 27)  Epstein et al  ( و دراسة إبستين و آخرون
 Gemma et al   (2329  ( )28  . )آخرون 

 تحديد مبادئ األرجونوميكس داخل االستبيان .  -
 تحديد مفردات العبارات التى تعبر عن مبادئ األرجونوميكس . -

 مبادئ و ىى  4وقد توصمت الباحثتان إلى االستمارة فى شكميا النيائى و تكونت من 
 عبارة. 95مة مدرسى التربية الرياضية وصحتيم وبو المبدأ األول : ضمان سال -9
دارة درس التربية الرياضية وبو  -2  عبارة . 95المبدأ الثانى : تصميم وا 
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 عبارة. 95المبدأ الثالث: درس تربية رياضية آمن وصحى وبو  -3
 95المبدأ الرابع: الفروق الفردية والخطوات التنظيمية في درس التربية الرياضية وبو  -4

 عبارة. 63يذا يصبح إجمالى العبارات عبارة وب
  :الدراسة اإلستطالعية - ب

تم إجراء الدراسة االستطالعية بيدف التعرف عمى المعامالت العممية الستبيان مبادئ 
( مفحوص  من مجتمع البحث وخارج العينة االساسية و 33األرجونوميكس عمى عدد )

إستمارة اإلستبيان ، حيث تم التوصل  توصمت نتائج الدراسة اإلستطالعية إلى صدق وثبات
  -: الى حساب الصدق والثبات كالتالى

 -: : تم حساب الصدق الستبيان مبادئ األرجونوميكس عن طريق الصدق -أواًل :

: يوضح صدق االتساق الداخمى ارتباط درجة كل عبارة  صدق االتساق الداخمى •
بدأ بالدرجة الكمية الستبيان مبادئ بدرجة المبدأ الذى تندرج تحتو وارتباط درجة كل م

 . األرجونوميكس
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للمبدء الذى بالمجموع الكلى  المفردة)معامل ارتباط درجة  الداخلً( معامل االتساق 2جدول )

 33الرٌاضٌة   ن =  التربٌة درس فى األرجونومٌكس مقٌاس مبادئ لمفردات( تنتمى الٌه

 اٌّجبدٜء
سلُ 

 اٌّفشدح

ِؼبًِ االرغبق 

 ٝاٌذاخٍ
 سلُ اٌّفشدح اٌّجبدٜء

ِؼبًِ االرغبق 

 اٌذاخٍٝ

اٌّجذأ األٚي : 

ضّبْ عالِخ 

ِذسعٝ اٌزشث١خ 

اٌش٠بض١خ 

 ٚطحزُٙ 

8 2.491** 

اٌّجذأ اٌضبٌش : 

دسط رشث١خ 

س٠بض١خ آِٓ 

 ٚطحٝ

8 2.106** 

0 2.102** 0 2.446** 

6 2.468** 6 2.160** 

6 2.160** 6 2.144** 

1 2.161** 1 2.466** 

4 2.188** 4 2.410** 

1 2.464** 1 2.181** 

1 2.169** 1 2.119** 

9 2.409** 9 2.169** 

82 2.411** 82 2.446** 

88 2.160** 88 2.122** 

80 2.102** 80 2.166** 

86 2.146** 86 2.112** 

86 2.404** 86 2.466** 

81 2.449** 81 2.461** 

ٝ : اٌّجذأ اٌضبٔ

رظ١ُّ ٚإداسح 

دسط اٌزشث١خ 

 اٌش٠بض١خ

8 2.180** 

اٌّجذأ اٌشاثغ : 

اٌفشٚق اٌفشد٠خ 

ٚاٌخطٛاد 

اٌزٕظ١ّ١خ فٟ 

دسط اٌزشث١خ 

 اٌش٠بض١خ

8 2.161** 

0 2.108** 0 2.469** 

6 2.160** 6 2.448** 

6 2.161** 6 2.126** 

1 2.192** 1 2.104** 

4 2.106** 4 2.411** 

1 2.411** 1 2.444** 

1 2.160** 1 2.121** 

9 2.184** 9 2.181** 

82 2.182** 82 2.181** 

88 2.111** 88 2.418** 

80 2.110** 80 2.448** 

86 2.440** 86 2.112** 

86 2.116** 86 2.181** 

81 2.101** 81 2.449** 

 30355=  3035نوى عند مستوى * مع         30456=   3031** معنوى عند مستوى 
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( و الخاص بمعامل االتساق الداخمي )معامل ارتباط درجة المفردة 2يتضح من جدول )
بالمجموع الكمى لممبدء الذى تنتمى اليو( لمفردات مبادئ األرجونوميكس فى درس التربية 

كس فى درس الرياضية ، ارتفاع قيم معامل اإلتساق الداخمى لمفردات جميع مبادئ األرجونومي
إلى  3.583التربية الرياضية حيث  تراوحت قيم معامل االتساق الداخمى لمعبارات ما بين ) 

مما يشير إلى صدق لمفردات جميع مبادئ  3.39( وىذه القيم معنوية عند مستوى   3.898
األرجونوميكس فى درس التربية الرياضية كل مبدأ عمى حدة . وان المفردات تتسم بالصدق 

ى وترتبط بالمجموع الكمى لممبدأ الذى تنتمى اليو ولذا فيى تجتمع لتقيس ما يقيسو المبدأ الذات
 .ولذلك فالمفردات تتسم بالصدق الذاتى

 فى األرجونومٌكس مبادئمجموع مفردات )معامل ارتباط  الداخلً( معامل االتساق 3جدول )

 التربٌة درس فى جونومٌكساألر مبادئل( الرٌاضٌة بالمجموع الكلى للمقٌاس التربٌة درس

 الرٌاضٌة

 33ن =                

 ِجبدا األسع١ِٛٔٛىظ فٝ دسط اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ

ِؼبًِ 

االرغبق 

 اٌذاخٍٝ

 **2.161 اٌّجذأ األٚي : ضّبْ عالِخ ِذسعٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ ٚطحزُٙ 

 **2.149 اٌّجذأ اٌضبٟٔ : رظ١ُّ ٚإداسح دسط اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ

 **2.182 بٌش : دسط رشث١خ س٠بض١خ آِٓ ٚطحٝاٌّجذأ اٌض

 **2.491 اٌّجذأ اٌشاثغ : اٌفشٚق اٌفشد٠خ ٚاٌخطٛاد اٌزٕظ١ّ١خ فٟ دسط اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ

 30355=  3035* معنوى عند مستوى          30456=   3031** معنوى عند مستوى 

 3.355=  3.35* معنوى عند مستوى   3.456=   3.39معنوى عند مستوى  **

( و الخاص بمعامل االتساق الداخمي )معامل ارتباط مجموع 3يتضح من جدول )
مفردات مبادئ األرجونوميكس فى درس التربية الرياضية بالمجموع الكمى لممقياس( لمبادئ 
األرجونوميكس فى درس التربية الرياضية ، ارتفاع قيم معامل اإلتساق الداخمى لجميع مبادئ 

س التربية الرياضية حيث  تراوحت قيم معامل االتساق الداخمى األرجونوميكس فى در 
مما يشير  3.39( وىذه القيم معنوية عند مستوى 3.893إلى  3.695لممبادىء ما بين ) 
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إلى صدق مبادئ األرجونوميكس فى درس التربية الرياضية كل مبدأ عمى حدة . وان 
لممقياس الذى تنتمى اليو ولذا فيى  المبادىء تتسم بالصدق الذاتى وترتبط بالمجموع الكمى

 .تجتمع لتقيس ما يقيسو المقياس ولذلك فالمبادىء تتسم بالصدق الذاتى

تم التحقق من ثبات االستبيان عن طريق معامل ألفا و التطبيق و  الثبات: -ثانيًا :
 : إعادة التطبيق

 : ثبات ألفا لكرونباك -أ 

لكرونباك حيث يعطى معامل ألفا الحد تم حساب الثبات عن طريق قيمة معامل ألفا 
 : األدنى لمقيمة التقديرية لمعامل ثبات درجات اإلختبارات

           الرٌاضٌة  التربٌة درس فى األرجونومٌكس ألفا لكرونباك لمقٌاس مبادئمعامل  (4جدول )

 33ن =  

 اٌّجبدٜء

 ِؼبًِ اٌفب ٌىشٚٔجبن

 ٌٍّجبدٜء
ٌٍّم١بط 

 وىً

 2.111 ّبْ عالِخ ِذسعٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ ٚطحزُٙ اٌّجذأ األٚي : ض

2.166 
 2.189 اٌّجذأ اٌضبٟٔ : رظ١ُّ ٚإداسح دسط اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ

 2.128 اٌّجذأ اٌضبٌش : دسط رشث١خ س٠بض١خ آِٓ ٚطحٝ

 2.111 اٌّجذأ اٌشاثغ : اٌفشٚق اٌفشد٠خ ٚاٌخطٛاد اٌزٕظ١ّ١خ فٟ دسط اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ

( و الخاص بمعامل ألفا لكرونباك لمقياس مبادئ األرجونوميكس 4) يتضح من جدول
فى درس التربية الرياضية ، ارتفاع قيم معامل ألفا لكرونباك لمبادئ األرجونوميكس فى درس 

  3.733( وىذه القيمة أكبر من 3.899إلى  3.757التربية الرياضية ، حيث بمغت ما بين ) 
( وىذه القيمة اكبر من قيم معامل ألفا 3.844قياس ككل )كما بمغت قيمة ألفا لكرونباك لمم

لممبادىء . مما يؤكد أن المفردات فى كل مبدأ فضال عن المبادىء  ككل  تتجانس فيما بينيا 
وتتسم بالثبات وأنيا متكاممة تسيم في بناء المقياس ، و أن أي حذف أو إضافة الى من ىذه 

 . سمبيًا فى بناء المقياسالمفردات  أو المبادىء من الممكن يؤثر 
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  ثبات التطبيق و اعادة التطبيق -ب 

( مفحوص  ومن خارج 33تم تطبيق االستبيان عمى العينة االستطالعية  التى قواميا )
يوم (  عمى نفس العينة وثم  95عينة البحث االساسية , ثم اعيد تطبيق االستبيان  بعد )

الى    23/9/2329في الفترة من  حساب معامل الثبات بين نتائج التطبيق وذلك
 : كما ىو موضح بالجدول التالي 4/93/2329

لعٌنة البحث االستطالعٌة إلٌجاد ثبات  التطبٌق األول والتطبٌق الثانً الفروق بٌن ( 5جدول )

 33ن =              الرٌاضٌة التربٌة درس فى األرجونومٌكس مبادئ مقٌاسإعادة  تطبٌق 

 اٌذالالد اإلحظبئ١خ

 

 

 اٌّجبدٜء

اٌزطج١ك 

 األٚي

اٌزطج١ك 

 اٌضبٟٔ

اٌفشق ث١ٓ 

 اٌّزٛعط١ٓ
ل١ّ

 ح

 د

ِؼبًِ 

 اٌضجبد
ع± ط ع± ط  ع± ط   

ضّبْ عالِخ ِذسعٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ  

 ٚطحزُٙ 

81.

22 

8.

18 

81.

42 

8.6

6 

2.6

2 

0.2

8 

8.

29 
2.191 

 رظ١ُّ ٚإداسح دسط اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ 
01.

01 

1.

64 

01.

12 

1.6

2 

2.0

6 

4.2

1 

2.

08 
2.961 

 دسط رشث١خ س٠بض١خ آِٓ ٚطحٝ 
06.

62 

4.

20 

06.

12 

1.8

4 

2.1

2 

1.2

2 

2.

61 
2.961 

اٌفشٚق اٌفشد٠خ ٚاٌخطٛاد اٌزٕظ١ّ١خ 

 فٟ دسط اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ

60.

91 

0.

62 

60.

11 

0.6

1 

2.0

2 

6.6

6 

2.

66 
2.961 

 اٌّغّٛع اٌىٍٝ ٌٍّم١بط
822

.46 

1.

41 

99.

11 

82.

24 

8.2

1 

88.

66 

2.

10 
2.982 

 2034=  3035وي عند مستوى *معن

 2.34=  3.35معنوي عند مستوى *

( والخاص بداللة الفروق بين التطبيق األول والتطبيق الثاني 5يتضح من جدول )
ومعامل االرتباط  بين التطبيقين اليجاد ثبات )إعادة  تطبيق مقياس مبادئ األرجونوميكس فى 

بين التطبيق األول والتطبيق الثاني ، حيث درس التربية الرياضية( , عدم وجود فروق معنوية 
( وىذه القيم غير معنوية عند مستوى  9.39إلى  3.29بمغت قيمة ت المحسوبة ما بين ) 
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( مما يؤكد ان المبادىء  3.945الى  3.895. كما بمغ معامل الثبات ما بين  )  3.35
مرة أخرى عمى نفس العينة  والمقياس تتسم بالثبات وانيا تعطى نفس النتائج إذا أعيد تطبيقيا

 .وفى نفس الظروف

  : الدراسة األساسية

حتى  97/93/2329قامت الباحثتان بإجراء الدراسة األساسية فى الفترة من 
، حيث قامت الباحثتان فى ىذه الفترة المحددة بتوزيع إستمارة اإلستبيان عمى  94/92/2329

لمباشر يدًا بيد و الثانية التسميم من خالل عينة الدراسة من خالل طريقتين األولى التسميم ا
 . تطبيق ) واتس آب ( لمن تعذر الوصول المباشر ليم نتيجة جائحة كورونا

 : المعالجات اإلحصائية

 IBM SPSS Statistics تمت معالجة بيانات الدراسة باستخدام البرنامج االحصائى
  -: لمحصول عمى المعالجات االحصائية التالية  23

 . سبة المئويةالن -
 . المتوسط الحسابى -
 . معامل االرتباط "ر" لبيرسون -
 .  معامل الثبات ألفا لكرونباخ -
 -اختبار "ت" لمعينات المستقمة -
 . "2اختبار مربع كاى "كا 
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 -عرض ومناقشة النتائج :
 أوال عرض النتائج :

 باستجابات عٌنة البحث االساسٌة على التكرار والنسبة المئوٌة والدالالت االحصائٌة الحاصة ( 6جدول) 
وصحتهم                                         الرٌاضٌة التربٌة مدرسى سالمة ضمان:  األول مفردات المبدأ                                            

 321ن = 

رلى 

 انًفردح
 انًفرداد

ٔغجخ  اٌزٛط١ف ٚاٌذالالد االحظبئ١خ ال  اٌٝ حذ ِب ٔؼُ

اٌّٛافمخ 

اٌى١ٍخ 

% 

 اٌزشر١ت
 إٌغجخ% اٌزىشاس إٌغجخ% اٌزىشاس إٌغجخ% اٌزىشاس

اٌّزٛعظ 

 اٌحغبثٝ

االٔحشاف 

 اٌّؼ١بسٜ
 ِشثغ وبٜ

دسعبد 

 اٌحش٠خ

8 
إعشاء اٌفحض اٌطجٟ اٌّجذئٝ ػٍٝ ِذسط اٌزشث١خ 

 اٌش٠بض١خ لجً اٌزحبلٗ ثبٌؼًّ .
2 2.22 86 6.21 621 91.91 8.26 2.02 018.88* 8 66.41 82 

0 

إعشاء اٌفحض اٌطجٟ اٌذٚسٞ ٌّذسعٝ اٌزشث١خ 

اٌش٠بض١خ ٌٍزحمك ِٓ اعزّشاس ١ٌبلزُٙ اٌظح١خ 

ٚاوزشبف ِب لذ ٠ظٙش ػ١ٍُٙ ِٓ أِشاع فٟ ِشاحٍٙب 

 األٌٚٝ .

2 2.22 2 2.22 608 822 8.22 2.22   2.22 86 

6 
رٛعذ ٚعبئً اإلعؼبفبد اٌطج١خ ٚػالط اٌحبالد 

 اٌطبسئخ .
12 81.11 90 01.44 819 11.14 8.42 2.16 12.90* 0 16.01 6 

6 

٠ٛعذ ٍِف طجٟ ٌىً ِذسط رشث١خ س٠بض١خ ٠ٛضح ) 

ِب لذ ٠طشأ ِٓ رطٛس ػٍٝ حبٌزٗ اٌظح١خ ٚإعشاءاد 

ػالعٗ ٚأٔٛاع األِشاع اٌؼبد٠خ ٚا١ٌّٕٙخ ٚإطبثبد 

اٌؼًّ ٚدسعبد اٌؼغض إْ ٚعذد، ِٚذد غ١بة اٌؼبًِ 

 ػٓ ػٍّٗ ثغجت اٌّشع ( .

2 2.22 2 2.22 608 822 8.22 2.22   2.22 86 

1 

إعشاء اٌفحٛص اٌطج١خ ٚاٌّؼ١ٍّخ اٌالصِخ ػٍٝ 

ِذسعٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ ثبٌّذاسط ٌٍزحمك ِٓ 

ِالءِخ ظشٚف اٌؼًّ ِٚذٜ رؤص١ش٘ب ػٍٝ اٌّغزٜٛ 

 اٌظحٟ ٚاٌٛلبئٟ ٌّذسعٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ.

2 2.22 2 2.22 608 822 8.22 2.22   2.22 86 

4 
ُ اعزخذاَ األعٙضح ٚاٌّؼذاد اٌالصِخ ٌزح١ًٍ أعجبة ٠ز

 اٌحٛادس ا١ٌّٕٙخ.
2 2.22 81 1.62 626 96.12 8.21 2.00 014.42* 8 61.82 9 

 80 66.01 8 *014.28 2.81 8.26 91.02 680 0.12 9 2.22 2االطالع ػٍٝ ٔزبئظ اٌزمبس٠ش اٌف١ٕخ ٚاإلداس٠خ اٌزٟ رشد  1
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إٌٝ إٌّشؤح ػٓ اٌحٛادس اٌغغ١ّخ ٚاألعجبة اٌّؤد٠خ 

 إ١ٌٙب.

1 
االطالع ػٍٝ خطخ اٌطٛاسا ٚرح١ًٍ اٌّخبطش اٌخبطخ 

 ثبٌّذسعخ .
61 88.16 10 00.66 080 44.26 8.61 2.49 842.01* 0 61.69 4 

9 

أخز ػ١ٕبد ِٓ اٌّٛاد اٌّغزؼٍّخ أٚ اٌّزذاٌٚخ فٟ 

اٌّذاسط ٚاٌزٟ لذ ٠ىْٛ ٌٙب رؤص١ش ضبس ػٍٝ عالِخ 

طحزُٙ أٚ ث١ئخ اٌؼًّ ٚرٌه اٌؼب١ٍِٓ ثبٌّذسعخ ٚ

ثغشع رح١ٍٍٙب ٌّؼشفخ ِذٜ األخطبس إٌبعّخ ػٓ 

 اعزؼّبٌٙب .

2 2.22 82 6.80 688 94.11 8.26 2.81 010.01* 8 66.61 88 

82 
٠زبثغ ِذ٠ش اٌّذسعخ اٌششٚط اٌظح١خ ٌٍج١ئخ اٌّذسع١خ 

. 
11 81.86 14 81.61 082 41.60 8.10 2.11 861.16* 0 12.11 1 

88 
ٌّذ٠ش اضبءح اٌغشف اٌظف١خ ٚ ر٠ٛٙزٙب ثظٛسح ٠زفمذ ا

 دائّخ .
41 08.81 11 81.21 891 42.11 8.42 2.10 829.26* 0 16.61 0 

80 
٠زبثغ ِذ٠ش اٌّذسعخ االحٛاي اٌظح١خ ٌٍّذسع١ٓ 

 ثظٛسح ِٕزظّخ .
42 81.49 41 02.11 896 42.66 8.11 2.19 824.66* 0 10.11 6 

 1 64.16 0 *041.21 2.14 8.68 14.28 066 1.61 06 84.18 16 ١خ .٠ٕظُ اٌّذ٠ش ص٠بساد اٌفشق اٌطج 86

 8 14.69 0 *61.81 2.11 8.49 12.11 846 09.01 96 89.96 46 ٠طجك اٌّذ٠ش اعشاءاد األِٓ ٚ اٌغالِخ اٌؼبِخ . 86

81 
رٛعذ آ١ٌخ ٌّزبثؼخ اٌحبٌخ إٌفغ١خ ٌّذسط اٌزشث١خ 

 اٌش٠بض١خ.
62 80.64 82 6.80 018 16.60 8.01 2.41 618.01* 0 60.41 1 

 (5055=  2(     )درجات حرٌة 30.4=  1= )درجات حرٌة  3035* مربع كاى معنوى عند 
( و الخاص بالتكرار والنسبة المئوية والدالالت االحصائية الحاصة باستجابات عينة البحث االساسية عمى 6يتضح من جدول)

ة الرياضية وصحتيم وجود فروق معنوية بين اإلستجابات حيث تراوحت قيم مربع كاى مفردات المبدأ األول : ضمان سالمة مدرسى التربي
 ( 389.25إلى  48.97ما بين ) 
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بينما ال توجد فروق معنوية بين اإلستجابات فى عبارة  3.35و ىذه القيم معنوية عند مستوى 
اقتيم الصحية إجراء الفحص الطبي الدوري لمدرسى التربية الرياضية لمتحقق من استمرار لي

واكتشاف ما قد يظير عمييم من أمراض في مراحميا األولى و عبارة يوجد ممف طبي لكل 
جراءات عالجو  مدرس تربية رياضية يوضح ) ما قد يطرأ من تطور عمى حالتو الصحية وا 
صابات العمل ودرجات العجز إن وجدت، ومدد غياب  وأنواع األمراض العادية والمينية وا 

مو بسبب المرض( و عبارة إجراء الفحوص الطبية والمعممية الالزمة عمى العامل عن عم
مدرسى التربية الرياضية بالمدارس لمتحقق من مالءمة ظروف العمل ومدى تأثيرىا عمى 
المستوى الصحي والوقائي لمدرسى التربية الرياضية ، و قد حققت عبارة يطبق المدير 

% تمتيا عبارة  56.39سبة موافقة كمية و التى بمغت اجراءات األمن و السالمة العامة أعمى ن
% ثم  53.48يتفقد المدير اضاءة الغرف الصفية و تيويتيا بصورة دائمة بنسبة موافقة بمغت 

%  53.27عبارة توجد وسائل اإلسعافات الطبية وعالج الحاالت الطارئة بنسبة موافقة بمغت 
لممدرسين بصورة منتظمة بنسبة موافقة بمغت ثم عبارة يتابع مدير المدرسة االحوال الصحية 

% و توالت العبارات حتى جاءت فى الترتيب األخير عبارة إجراء الفحص الطبي  52.75
الدوري لمدرسى التربية الرياضية لمتحقق من استمرار لياقتيم الصحية واكتشاف ما قد يظير 

مدرس تربية رياضية  عمييم من أمراض في مراحميا األولى و عبارة يوجد ممف طبي لكل
جراءات عالجو وأنواع األمراض العادية  يوضح ) ما قد يطرأ من تطور عمى حالتو الصحية وا 
صابات العمل ودرجات العجز إن وجدت، ومدد غياب العامل عن عممو بسبب  والمينية وا 
المرض ( و عبارة إجراء الفحوص الطبية والمعممية الالزمة عمى مدرسى التربية الرياضية 
بالمدارس لمتحقق من مالءمة ظروف العمل ومدى تأثيرىا عمى المستوى الصحي والوقائي 

  لمدرسى التربية الرياضية بدون أى نسبة موافقة
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 التكرار والنسبة المئوٌة والدالالت االحصائٌة الحاصة باستجابات عٌنة البحث االساسٌة على( 7جدول)
 321الرٌاضٌة                                       ن =  التربٌة درس وإدارة تصمٌم:  الثانى مفردات المبدأ                                             

رقم 
 المفردة

 المفردات

نسبة  التوصٌف والدالالت االحصائٌة ال  الى حد ما نعم
الموافقة 
الكلٌة 

% 

 الترتٌب
 النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعٌارى

 مربع كاى
درجات 
 الحرٌة

 . 66015 2 *6033 30.6 .105 .3703 123 26075 6. 350.3 115 أداء اٌّٙبساد األعبع١خ ٌألٔشطخ اٌش٠بض١خ اٌّخزٍفخ . 1

 13 65073 2 *21073 30.5 1057 430.1 131 .2101 .6 3.031 122 ٠ٕٙٝ اٌذسط وبِال فٝ اٌضِٓ اٌّحذد . 2

 13 63024 2 *6022 3075 1053 37037 115 36014 116 26075 6. اإلعزخذاَ اٌفؼبي ٌٍٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ . 3

 14 62031 2 *15033 3076 10.7 36045 117 43015 125 23036 75 ٠حذد اعب١ٌت رم٠ُٛ اٌذسط . 4

 11 63034 2 .506 30.3 1053 37037 115 350.3 115 27013 7. رم٠ُٛ ِذٜ ِٕبعجخ اٌٛعبئً اٌّغزخذِخ فٝ اٌذسط . 5

 5 65036 2 5063 30.4 2037 32035 133 2.066 52 35025 126 اخز١بس أٔشطخ اٌزؼ١ٍُ ٚ اٌزؼٍُ . 6

 2 2035. 2 *1.1025 30.2 2047 .2101 .6 13055 34 6.022 215 اٌمذسح ػٍٝ ارخبر اٌمشاس . 7

 1 .505. 2 *155057 3073 .205 12046 43 17013 55 73043 226 اٌمذسح ػٍٝ اٌم١بدح . .

 15 61075 2 *16051 3076 10.5 .3703 123 ..350 .12 22074 73 رؼظ١ُ اٌفبئذح ِٓ إٌظُ اٌزم١ٕخ ٚاالعزّبػ١خ . 5

 11 63034 2 *17043 3075 1053 33064 .13 .4206 137 .2306 76 رحغ١ٓ ث١ئخ دسط اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّش٠حخ ٌٍزال١ِز . 13

11 
سفغ ِغزٜٛ اٌغالِخ ٚرم١ًٍ اٌحٛادس ٚاإلعٙبد 

 ٚاٌضغٛط اٌّخزٍفخ اٌٛالؼخ ػٍٝ اٌزال١ِز.
12. 350.. .3 24052 113 35023 2035 30.7 11027* 2 6.022 6 

 4 71013 2 *065. 30.1 2013 26075 6. 33032 136 43015 125 رؼظ١ُ لذسح اٌز١ٍّز ػٍٝ اٌزفبػً ِغ األدٚاد ٚاألعٙضح. 12

13 
ص شؼٛس اٌزال١ِز ثبٌضغش ٚاٌشربثخ ٚاٌؼًّ ػٍٝ إٔمب

 ّٔظ ٚٚر١شح ٚاحذح.
53 2.057 125 43015 55 330.4 105. 3077 6055* 2 66034 5 

14 
٠حشص ِذسط اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ ػٍٝ ِشبسوخ اٌطالة 

 فٝ ػ١ٍّخ طٕغ اٌمشاس .
112 340.5 57 33022 112 340.5 2033 30.4 1043 2 66067 7 

15 
زشث١خ اٌش٠بض١خ ػاللبد اإلحزشاَ ٠ؼّك ِذسط اٌ

 اٌّزجبدي أصٕبء اٌذسط . 
132 41012 133 32035 .6 26075 2014 30.1 13011* 2 71044 3 
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الحاصة  ( و الخاص بالتكرار والنسبة المئوية والدالالت االحصائية7يتضح من جدول)
دارة درس التربية  باستجابات عينة البحث االساسية عمى مفردات المبدأ الثانى : تصميم وا 

 6.22الرياضية  وجود فروق معنوية بين اإلستجابات حيث تراوحت قيم مربع كاى ما بين ) 
بينما ال توجد فروق معنوية بين  3.35( و ىذه القيم معنوية عند مستوى  999.57إلى 

ت فى عبارة تقويم مدى مناسبة الوسائل المستخدمة فى الدرس و عبارة اختيار اإلستجابا
أنشطة التعميم و التعمم و عبارة يحرص مدرس التربية الرياضية عمى مشاركة الطالب فى 

( و  9.43،  5.63،  5.68عممية صنع القرار حيث تراوحت قيم مربع كاى عمى التوالى ) 
، و قد حققت عبارة القدرة عمى القيادة أعمى نسبة  3.35ى ىذه القيم غير معنوية عند مستو 

% تمتيا عبارة القدرة عمى اتخاذ القرار بنسبة موافقة بمغت  85.98موافقة كمية و التى بمغت 
% ثم عبارة يعمق مدرس التربية الرياضية عالقات اإلحترام المتبادل أثناء الدرس  82.35

عظيم قدرة التمميذ عمى التفاعل مع األدوات واألجيزة % ثم عبارة ت79.44بنسبة موافقة بمغت 
% و توالت العبارات حتى جاءت فى الترتيب األخير عبارة تعظيم 79.93بنسبة موافقة بمغت 

 . % 69.79الفائدة من النظم التقنية واالجتماعية بأقل نسبة موافقة و التى بمغت 
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 ائٌة الحاصة باستجابات عٌنة البحث االساسٌة علىالتكرار والنسبة المئوٌة والدالالت االحص( .جدول)

 321وصحى                       ن =  آمن رٌاضٌة تربٌة درس:  الثالث مفردات المبدأ                                                      

رلى 

 انًفردح
 انًفرداد

ٔغجخ  اٌزٛط١ف ٚاٌذالالد االحظبئ١خ ال  اٌٝ حذ ِب ٔؼُ

فمخ اٌّٛا

اٌى١ٍخ 

% 

 اٌزشر١ت
 إٌغجخ% اٌزىشاس إٌغجخ% اٌزىشاس إٌغجخ% اٌزىشاس

اٌّزٛعظ 

 اٌحغبثٝ

االٔحشاف 

 اٌّؼ١بسٜ
 ِشثغ وبٜ

دسعبد 

 اٌحش٠خ

8 
ارخبر رذاث١ش اٌغالِخ فٟ اٌؼ١ٍّبد اٌزٟ رُظذس ) حشاسح ػب١ٌخ أٚ أٞ 

 .ٔٛع ِٓ أٔٛاع اٌٍٙت أٚ اٌششس ٚاٌغجبس ٚاال٘زضاصاد ( ثبٌّذسعخ 
60 9.91 826 60.29 814 11.96 8.10 2.41 888.21* 0 12.41 86 

 0 41.12 0 8.02 2.12 0.20 62.16 99 61.16 881 66.66 821 ِٕغ اٌزذخ١ٓ داخً اٌّذسعخ . 0

6 

ارخبر رذاث١ش اٌغالِخ ٌّٕغ حذٚس أٞ خًٍ فٟ اٌزغ١ٙضاد ٚاٌٛطالد 

ّؼب١٠ش اٌف١ٕخ اٌىٙشث١خ ِغ ِشاػبح أْ رىْٛ رٍه اٌزغ١ٙضاد ِطبثمخ ٌٍ

 ِغ ِذاِٚخ اٌىشف ػ١ٍٙب ٚط١بٔزٙب.

91 62.16 98 01.61 860 68.80 8.19 2.16 1.99* 0 46.86 1 

6 
رٛف١ش ِؼذاد ِىبفحخ اٌحش٠ك ٚرذس٠ت اٌؼب١ٍِٓ ثبٌّذسعخ ػٍٝ 

 اعزخذاِٙب ِغ ِشاػبح رٕٛػٙب ٚػذد٘ب حغت طج١ؼخ اٌؼًّ اٌمبئُ.
11 01.68 18 00.80 840 12.61 8.11 2.11 66.14* 0 11.91 80 

 6 46.44 0 *61.19 2.92 8.98 61.61 864 81.21 11 64.61 881 رٛعذ خطخ ٌإلخالء فٟ حبالد اٌطٛاسا. 1

4 
رذس٠ت اٌؼب١ٍِٓ ثبٌّذسعخ ػٍٝ اإلخالء ثّؼذي ِشح ٚاحذح وً عٕخ 

 ػٍٝ األلً.
11 06.62 12 08.18 816 16.19 8.12 2.16 48.64* 0 14.12 86 

 9 19.62 0 *01.41 2.10 8.11 64.60 869 01.91 96 06.48 19 أعٙضح أزاس ٌٍخطش .رٛعذ ثبٌّذسعخ  1

1 
ِشاػبح ِّبسعبد إٌظبفخ ٚاٌزشر١جبد اٌغ١ذح فٟ اٌزخض٠ٓ ٚ اٌزخٍض 

 ِٓ إٌفب٠بد ٚاٌّٛاد اٌمبثٍخ ٌالشزؼبي فٟ ع١ّغ ِٛالغ اٌّذسعخ.
90 01.44 46 89.96 841 18.62 8.11 2.11 12.10* 0 19.29 88 

 82 19.09 0 *61.80 2.14 8.11 12.11 846 02.14 44 01.44 90 رزٛفش أٔشطخ طحخ ِذسع١خ رؼضص اٌغٍٛن اٌج١ئٝ ٌذٜ اٌزال١ِز . 9

 81 66.66 0 *641.46 2.16 8.66 10.11 044 2.96 6 84.02 10 رزٛفش ثبٌّذسعخ ِّشاد خبطخ ٌزٜٚ االحز١بعبد اٌخبطخ . 82

 4 19.18 0 *49.11 2.92 8.19 10.94 812 86.91 61 60.29 826 ِزطٍجبد اٌج١ئخ اٌّبد٠خ ا٢ِٕخ . ٠حشص ِذ٠ش اٌّذسعخ ػٍٝ رٛف١ش 88

80 
اٌزؤوذ ِٓ عالِخ األدٚاد اٌّغزخذِخ لجً رطج١ك دسط اٌزشث١خ 

 اٌش٠بض١خ .
811 16.10 66 86.18 820 68.11 0.06 2.92 12.16* 0 16.01 8 

86 
ِٓ ٔشبط س٠بضٝ فٝ ٔفظ رغّح ِغبحخ ٍِؼت اٌّذسعخ ثزٕف١ز أوضش 

 اٌٛلذ .
821 60.18 66 86.62 816 16.19 8.19 2.98 19.26* 0 19.48 1 

86 
رٕظ١ف ٍِؼت اٌّذسعخ ثئعزّشاس ث١ٓ اٌحظض ٚ فٝ ثذا٠خ ٚ ٔٙب٠خ 

 ا١ٌَٛ اٌذساعٝ .
801 69.11 18 81.19 860 66.06 8.94 2.90 66.11* 0 41.08 6 

81 
ٔشطخ اٌش٠بض١خ ثشىً آِٓ أسض١خ ٍِؼت اٌّذسعخ رغّح ثّّبسعخ األ

. 
11 01.82 12 06.90 816 61.91 8.19 2.16 68.02* 0 19.18 4 

 (5055=  2(     )درجات حرٌة 30.4=  1= )درجات حرٌة  3035* مربع كاى معنوى عند 



 3 العدد 31ة _كمية التربية الرياضية _جامعة أسوان _المجمد التربية البدنية والرياضية المتخصصالمجمة العممية لعموم  

    

 
993 

  

( و الخاص بالتكرار والنسبة المئوية والدالالت االحصائية 8يتضح من جدول جدول)
البحث االساسية عمى مفردات المبدأ الثالث : درس تربية رياضية آمن  الحاصة باستجابات عينة

إلى  8.99ستجابات حيث تراوحت قيم مربع كاى ما بين ) وصحى وجود فروق معنوية بين اإل
بينما ال توجد فروق معنوية بين اإلستجابات  3.35( و ىذه القيم معنوية عند مستوى 365.63

( و ىذه القيمة غير  9.23فى عبارة منع التدخين داخل المدرسة حيث بمغت قيمة مربع كاى ) 
التأكد من سالمة األدوات المستخدمة قبل تطبيق  ، و قد حققت عبارة 3.35معنوية عند مستوى 

% تمتيا عبارة منع التدخين  74.25درس التربية الرياضية أعمى نسبة موافقة كمية و التى بمغت 
% ثم عبارة تنظيف ممعب المدرسة بإستمرار بين 67.53داخل المدرسة بنسبة موافقة بمغت 

% ثم عبارة توجد خطة 65.29موافقة بمغت الحصص و فى بداية و نياية اليوم الدراسى بنسبة 
% و توالت العبارات حتى جاءت فى 63.66لإلخالء في حاالت الطوارئ بنسبة موافقة بمغت 

الترتيب األخير عبارة تتوفر بالمدرسة ممرات خاصة لذوى االحتياجات الخاصة بأقل نسبة موافقة 
 . %44.44و التى بمغت 
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 ٌة والدالالت االحصائٌة الحاصة باستجابات عٌنة البحث االساسٌة علىالتكرار والنسبة المئو( 5جدول)

 321الرٌاضٌة                            ن =  التربٌة درس فً التنظٌمٌة والخطوات الفردٌة الفروق:  الرابع مفردات المبدأ                                            

رلى 

 انًفردح
 انًفرداد

ٔغجخ  اٌزٛط١ف ٚاٌذالالد االحظبئ١خ ال  ِباٌٝ حذ  ٔؼُ

اٌّٛافمخ 

اٌى١ٍخ 

% 

 اٌزشر١ت
 إٌغجخ% اٌزىشاس إٌغجخ% اٌزىشاس إٌغجخ% اٌزىشاس

اٌّزٛعظ 

 اٌحغبثٝ

االٔحشاف 

 اٌّؼ١بسٜ
 ِشثغ وبٜ

دسعبد 

 اٌحش٠خ

 1 42.20 0 *66.69 2.11 8.12 61.09 811 06.64 11 01.61 98 ٠ٙزُ ثبٌفشٚق اٌفشد٠خ ث١ٓ اٌزال١ِز . 8

 88 11.41 0 *92.46 2.98 8.14 11.14 819 80.64 62 68.11 820 اخز١بس أعب١ٌت ٚ طشق اٌزذس٠ظ إٌّبعجخ ٌغ١ّغ اٌّزؼ١ٍّٓ. 0

 6 40.10 0 *62.24 2.92 8.11 64.16 812 81.21 11 61.02 886 اخز١بس اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزٝ رزٕبعت ِغ خظبئض وً اٌّزؼ١ٍّٓ . 6

 8 14.46 0 *61.48 2.10 0.62 81.11 12 61.96 801 61.61 864 ِغ ع١ّغ اٌّزؼ١ٍّٓ . ٠زفبػً 6

 0 14.28 0 *881.10 2.98 0.01 68.81 822 9.44 68 19.89 892 ٠غزخذَ ٌغخ ِٕبعجخ ٌّغزٜٛ اٌّزؼ١ٍّٓ . 1

 1 40.68 0 *1.16 2.19 8.11 61.46 806 61.18 886 01.14 16 اإل٘زّبَ ثآساء ٚ رؼ١ٍمبد اٌّزؼ١ٍّٓ . 4

 4 48.41 0 *66.21 2.19 8.11 61.09 811 81.61 19 66.66 821 رمذ٠ُ اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ اٌفٛس٠خ . 1

 86 14.21 0 *41.14 2.41 8.41 66.62 869 61.81 861 88.16 61 اٌمذسح ػٍٝ اوزشبف اٌخطؤ ٚ رظح١حخ . 1

9 
ؼف ٚرالف١ٙب ، ٚرؼض٠ض رحذ٠ذ عٛأت اٌمٛح ٚاٌضؼف ٌذٜ اٌزال١ِز ، ٌؼالط عٛأت اٌض

 . عٛأت اٌمٛح
886 61.18 69 80.81 841 10.66 8.16 2.90 11.61* 0 48.24 1 

 82 19.89 0 *62.66 2.10 8.11 69.01 804 66.96 868 84.10 16 اعزخذاَ اٌزؼض٠ض فٝ ػ١ٍّخ اٌزذس٠ظ .  82

88 
١ح ٌٍطبٌت ٠مَٛ ِذسط اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ ثزحش٠ه أِبوٓ اٌطالة داخً اٌذسط ثّب ٠ز

 اٌضؼ١ف اٌزحظ١ً االٔزمبي إٌٝ اٌظفٛف األِب١ِخ .
61 88.16 804 69.01 811 69.00 8.40 2.41 16.61* 0 16.82 81 

 86 14.98 0 *19.02 2.41 8.18 69.11 801 69.16 819 82.19 66 اٌزؼبًِ ِغ اٌطالة اٌخغ١ٌٛٓ ثطش٠مخ ال ٠زؼشضْٛ ثٙب ٌإلحشاط أِبَ صِالئُٙ. 80

 80 11.16 0 *866.80 2.96 8.16 42.66 896 1.90 89 66.46 821 ً ِزبثؼخ ٌٍطالة )  ٠ذْٚ ثٗ ِغزٜٛ وً طبٌت ػٍٝ حذٖ ( .٠ٛعذ عغ 86

86 
رٛف١ش ٔشبطبد رزحذٜ لذساد اٌطالة ٚخبطخ األرو١بء ُِٕٙ، ٚ أٔشطخ رغبػذ فٟ 

 رؼ١ٍُ اٌطالة اٌجط١ئٟ اٌزؼٍُ .
864 60.61 64 86.66 869 66.62 8.99 2.96 10.08* 0 44.64 6 

 9 19.12 0 *69.60 2.14 8.19 69.16 819 00.66 10 01.26 92 رمغ١ُ اٌزال١ِز فٝ دسط اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌٝ ِغّٛػبد راد اٌّغزٜٛ اٌمش٠ت . 81
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تكرار والنسبة المئوية والدالالت االحصائية ( و الخاص بال9يتضح من جدول جدول)
الحاصة باستجابات عينة البحث االساسية عمى مفردات المبدأ الرابع : الفروق الفردية والخطوات 
التنظيمية في درس التربية الرياضية وجود فروق معنوية بين اإلستجابات حيث تراوحت قيم مربع 

، و قد حققت عبارة  3.35م معنوية عند مستوى ( و ىذه القي943.92إلى  8.54كاى ما بين ) 
% تمتيا عبارة يستخدم  76.64يتفاعل مع جميع المتعممين أعمى نسبة موافقة كمية و التى بمغت 

% ثم عبارة توفير نشاطات تتحدى 76.39لغة مناسبة لمستوى المتعممين بنسبة موافقة بمغت 
في تعميم الطالب البطيئي التعمم بنسبة  قدرات الطالب وخاصة األذكياء منيم، و أنشطة تساعد

% ثم عبارة اختيار الوسائل التعميمية التى تتناسب مع خصائص كل 66.36موافقة بمغت 
% و توالت العبارات حتى جاءت فى الترتيب األخير عبارة 62.82المتعممين بنسبة موافقة بمغت 

س بما يتيح لمطالب الضعيف يقوم مدرس التربية الرياضية بتحريك أماكن الطالب داخل الدر 
 . % 54.93التحصيل االنتقال إلى الصفوف األمامية بأقل نسبة موافقة و التى بمغت 

التوصيف االحصائى لبيانات عينة البحث االساسية فى مجموع المبادى والمجموع الكمى 
 :لممقياس

اداسح  –١ٓ ِٛعٙ –( اٌزٛط١ف اإلحظبئٟ ٌج١بٔبد ػ١ٕخ اٌجحش االعبع١خ )ِذسع١ٓ 82عذٚي )

              الرٌاضٌة التربٌة درس فى األرجونومٌكس مبادئ مقٌاساٌؼ١ٕخ االعبع١خ اٌى١ٍخ(  فٝ  –ِذسعخ 

 فئبد اٌؼ١ٕخ اٌّجبدٜء
 اٌؼذد

ْ 

 اٌذالالد اإلحظبئ١خ ٌٍزٛط١ف

 ِؼبًِ اٌزفٍطح االٔحشاف اٌّؼ١بسٜ اٌٛع١ظ اٌّزٛعظ اٌحغبثٝ
ِؼبًِ 

 االٌزٛاء

 ضّبْ عالِخ ِذسعٝ

اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ 

 ٚطحزُٙ

 2.06- 8.21- 8.20 81 84.10 818 ِذسع١ٓ

 8.09 2.11 6.41 81 89.26 11 ِٛع١ٙٓ

اداسح 

 ِذسعخ
10 01.80 04 6.66 -8.86 -2.69 

اٌّغّٛع 

 اٌىٍٝ 
608 89.09 81 6.69 2.61 8.60 

رظ١ُّ ٚإداسح دسط 

 اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ

 2.62 8.01- 6.60 64 61.94 818 ِذسع١ٓ

 2.42 8.21- 6.41 08 00.41 11 ِٛع١ٙٓ

اداسح 

 ِذسعخ
10 01.81 01.1 6.21 -8.41 2.88 

اٌّغّٛع 

 اٌىٍٝ 
608 62.12 60 1.21 -2.91 -2.60 

دسط رشث١خ س٠بض١خ آِٓ 

 ٚطحٝ

 2.12 2.90- 6.41 06 06.48 818 ِذسع١ٓ

 8.04 2.28 1.14 84 08.20 11 ِٛع١ٙٓ

اداسح 

 ِذسعخ
10 64.41 69 1.60 -2.40 -2.11 

اٌّغّٛع 

 اٌىٍٝ 
608 01.26 01 1.16 -2.16 2.14 

اٌفشٚق اٌفشد٠خ 

ٚاٌخطٛاد اٌزٕظ١ّ١خ فٟ 

 دسط اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ

 2.49- 2.41- 0.09 66 66.24 818 ِذسع١ٓ

 8.98 8.91 4.26 89 02.16 11 ِٛع١ٙٓ

 8.60 2.01 4.81 89 08.69 10اداسح 
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 ِذسعخ

اٌّغّٛع 

 اٌىٍٝ 
608 01.11 68 1.66 -8.16 -2.61 

 اٌّغّٛع اٌىٍٝ ٌٍّم١بط

 2.60- 2.64- 6.14 888 882.61 818 ِذسع١ٓ

 2.46 8.02- 84.48 16 16.61 11 ِٛع١ٙٓ

اداسح 

 ِذسعخ
10 821.64 821 9.11 -8.18 2.20 

اٌّغّٛع 

 اٌىٍٝ 
608 821.28 829 86.11 8.98 -8.40 

 –ت عينة البحث االساسية )مدرسين ( والخاص بتجانس بيانا93يتضح من جدول )
العينة االساسية الكمية(  فى مقياس مبادئ األرجونوميكس فى درس  –ادارة مدرسة  –موجيين 

( مما يدل عمى أن 9.99إلى  9.62-التربية الرياضية ، أن معامالت اإللتواء تتراوح مابين ) 
اإللتواء اإلعتدالية تتراوح مابين  القياسات المستخمصة قريبة من اإلعتدالية حيث أن قيم معامل 

( وىذا يعنى 9.98الى  9.68-. وتقترب جدا من الصفر كما بمغ معامل التفمطح ما بين ) ±3
ان تذبذب المنحنى االعتدالى يعتبر مقبوال وفى المتوسط وليس متذبذبا العمى وال السفل مما 

العينة االساسية  –ادارة مدرسة  –موجيين  –يؤكد تجانس أفراد عينة البحث االساسية )مدرسين 
 .الكمية(  فى مقياس مبادئ األرجونوميكس فى درس التربية الرياضية

ادارة مدرسة(  فى  –موجهين  –تحميل التباين بين فئات البحث الثالثة )مدرسين 
              مقياس مبادئ األرجونوميكس فى درس التربية الرياضية

 – موجهٌن – مدرسٌن) االساسٌة البحث فئات عٌنة( بٌن ANOVA( تحلٌل التباٌن )11جدول )
              الرٌاضٌة التربٌة درس فى األرجونومٌكس مبادئ مقٌاس فى(  مدرسة ادارة

 ِظذس اٌزجب٠ٓ اٌّجبدٜء
دسعبد 

 اٌحش٠خ

ِغّٛع 

 اٌّشثؼبد

ِزٛعظ 

 اٌّشثؼبد
 ل١ّخ ف

ِغزٜٛ 

 اٌّؼ٠ٕٛخ
 اٌذالٌخ

ض١خ ضّبْ عالِخ ِذسعٝ اٌزشث١خ اٌش٠ب

 ٚطحزُٙ

 داي 2.22 *011.19 8990.61 6916.16 0 ث١ٓ اٌفئبد 

   1.19 0614.92 681 داخً اٌفئبد
 

    4648.46 602 اٌّغّٛع
 

 رظ١ُّ ٚإداسح دسط اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ

 داي 2.22 *618.81 1486.91 88009.94 0 ث١ٓ اٌفئبد 

   86.16 6416.41 681 داخً اٌفئبد
 

     81986.46 602 اٌّغّٛع

 دسط رشث١خ س٠بض١خ آِٓ ٚطحٝ

 داي 2.22 *864.11 1611.41 82111.61 0 ث١ٓ اٌفئبد 

    69.69 80104.20 681 داخً اٌفئبد

     06628.69 602 اٌّغّٛع

اٌفشٚق اٌفشد٠خ ٚاٌخطٛاد اٌزٕظ١ّ١خ فٟ 

 دسط اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ

 داي 2.22 *092.62 1114.91 88816.94 0 ث١ٓ اٌفئبد 

    89.02 4821.24 681 خً اٌفئبددا

    81048.20 602 اٌّغّٛع
 

 اٌّغّٛع اٌىٍٝ ٌٍّم١بط

 داي 2.22 *026.66 84101.16 66211.21 0 ث١ٓ اٌفئبد 

   18.06 01161.19 681 داخً اٌفئبد
 

    11190.91 602 اٌّغّٛع
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 3.32=  3.35معنوى عند مستوى *

بين فئات  (ANOVA) )( والخاص بتحميل التباين( والشكل البيانى 99يتضح من جدول )
ادارة مدرسة(  فى مقياس مبادئ األرجونوميكس  –موجيين  –عينة البحث االساسية )مدرسين 

 –فى درس التربية الرياضية ، وجود فروق معنوية بين فئات عينة البحث االساسية )مدرسين 
بادئ األرجونوميكس فى درس ادارة مدرسة(  فى جميع مبادى ومجموع مقياس م –موجيين 

( وىذه القيمة أكبر  389.95الى  936.78التربية الرياضية ، حيث بمغت قيمة ف ما بين  ) 
، ولتحديد معنوية الفروق بين فئات عينة البحث 3.35الجدولية عند مستوى  F من قيمة

دئ ادارة مدرسة(  فى جميع مبادى ومجموع مقياس مبا –موجيين  –االساسية )مدرسين 
فى جدول  LSD األرجونوميكس فى درس التربية الرياضية ، تم استخدام اختبار اقل فرق معنوى

(92) . 
(  مدرسة ادارة – موجهٌن – مدرسٌن) االساسٌة البحث عٌنة فئاتبٌن  معنوٌة الفروق ( 12جدول )
معنوى الرٌاضٌة باستخدام اختبار اقل فرق  التربٌة درس فى األرجونومٌكس مبادئ مقٌاس فى

LSD 

 الفئات المبادىء
المتوسط 
 الحسابى

االنجراف 
 المعٌارى

 داللة الفروق بٌن المتوسطات

 اداسح ِذسعخ ِٛع١ٙٓ ِذسع١ٓ

 التربية مدرسى سالمة ضمان
 وصحتهم الرياضية

 *043. *2031  1032 16072 ِذسع١ٓ

 *6035   .306 15033 ِٛع١ٙٓ

    4033 25012 اداسح ِذسعخ

 التربية درس دارةوا   تصميم
 الرياضية

 *13077 *.1302  3042 35056 ِذسع١ٓ

 *2051   4067 22067 ِٛع١ٙٓ

    4037 .2501 اداسح ِذسعخ

درس تربية رياضية آمن 
 وصحى

 *12036 *3063  4065 24061 ِذسع١ٓ

 *15065   056. 21032 ِٛع١ٙٓ

    7042 36067 اداسح ِذسعخ

الفروق الفردية والخطوات 
التنظيمية في درس التربية 

 الرياضية

 *11057 *12031  2025 33036 ِذسع١ٓ

 3075   6033 23074 ِٛع١ٙٓ

    6017 21045 اداسح ِذسعخ

 لممقياس الكمى المجموع
 ..10 *..260  30.6 113035 ِذسع١ٓ

 *25033   16061 3047. ِٛع١ٙٓ

    .505 13.046 اداسح ِذسعخ

( و الخاص بمعنوية الفروق بين فئات 9الشكل البيانى رقم )( و 92يتضح من جدول )
ادارة مدرسة(  فى مقياس مبادئ األرجونوميكس  –موجيين  –عينة البحث االساسية )مدرسين 

 : LSD فى درس التربية الرياضية باستخدام اختبار اقل فرق معنوى
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ت إستجابات تفوقبالنسبة لمبدأ ضمان سالمة مدرسى التربية الرياضية وصحتهم :  -
إدارة المدرسة عمى إستجابات المدرسين و الموجيين كما تفوقت إستجابات الموجيين عمى 

 إستجابات المدرسين .
دارة درس التربية الرياضية :  - تفوقت إستجابات المدرسين عمى بالنسبة لمبدأ تصميم وا 

مى إستجابات إستجابات إدارة المدرسة و الموجيين كما تفوقت إستجابات إدارة المدرسة ع
 الموجيين.

تفوقت إستجابات إدارة المدرسة عمى بالنسبة لمبدأ درس تربية رياضية آمن وصحى :  -
 إستجابات المدرسين و الموجيين كما تفوقت إستجابات المدرسين عمى إستجابات الموجيين.

 تفوقتبالنسبة لمبدأ الفروق الفردية والخطوات التنظيمية في درس التربية الرياضية :  -
إستجابات المدرسين عمى إستجابات إدارة المدرسة و الموجيين بينما ال توجد فروق معنوية بين 

 إستجابات إدارة المدرسة و إستجابات الموجيين.
تفوقت إستجابات المدرسين عمى إستجابات إدارة بالنسبة لممجموع الكمى لممقياس:  -

 عمى إستجابات الموجيين. المدرسة و الموجيين كما تفوقت إستجابات إدارة المدرسة
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 الرٌاضٌة التربٌة درس وإدارة تصمٌم وصحتهم الرٌاضٌة التربٌة مدرسى سالمة ضمان

  

 وصحى آمن رٌاضٌة تربٌة درس
الفروق الفردية والخطوات التنظيمية في درس التربية 

 الرياضية

 
 للمقٌاس الكلى المجموع

 ادارة – موجهٌن – مدرسٌن) االساسٌة البحث عٌنة فئاتبٌن  فروق( المتوسط الحسابى ال1شكل )
 األرجونومٌكس مبادئ مقٌاس فى(  مدرسة

10

12

14

16

18

20

22

24

26

 ادارة مدرسٌة موجهٌن مدرسٌن

15

20

25

30

35

40

 ادارة مدرسٌة موجهٌن مدرسٌن

15

20

25

30

35

40

 ادارة مدرسٌة موجهٌن مدرسٌن

10

15
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30

35

 ادارة مدرسٌة موجهٌن مدرسٌن

60

70

80

90

100

110

120

 ادارة مدرسٌة موجهٌن مدرسٌن
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دارة درس التربية الرياضية ضمان سالمة مدرسى التربية الرياضية وصحتيم درس  تصميم وا 
 تنظيمية في درس التربية الرياضيةالفروق الفردية والخطوات ال تربية رياضية آمن وصحى

 مجموع الكمى لممقياسال
موجيين  –( المتوسط الحسابى الفروق بين فئات عينة البحث االساسية )مدرسين 9شكل )

 ادارة مدرسة(  فى مقياس مبادئ األرجونوميكس –
 -: ثانيا : مناقشة النتائج 

مناقشة نتائج التساؤل االول هل يتحقق مبدأ ضمان سالمة مدرسى التربية الرياضية  
 وصحتهم ؟

( و الخاص بالتكرار والنسبة المئوية والدالالت االحصائية الحاصة 6ح جدول)يوض
باستجابات عينة البحث االساسية عمى مفردات المبدأ األول : ضمان سالمة مدرسى التربية 

( وجود  9( و الشكل البيانى رقم ) 92( ، ) 99( ، )  93الرياضية وصحتيم و الجداول ) 
ت و قد حققت عبارة يطبق المدير اجراءات األمن و السالمة العامة فروق معنوية بين اإلستجابا

أعمى نسبة موافقة كمية تمتيا عبارة يتفقد المدير اضاءة الغرف الصفية و تيويتيا بصورة دائمة ثم 
عبارة توجد وسائل اإلسعافات الطبية وعالج الحاالت الطارئة ثم عبارة يتابع مدير المدرسة 

سين بصورة منتظمة بنسبة موافقة بمغت حتى جاءت فى الترتيب األخير االحوال الصحية لممدر 
عبارة إجراء الفحص الطبي الدوري لمدرسى التربية الرياضية لمتحقق من استمرار لياقتيم الصحية 
واكتشاف ما قد يظير عمييم من أمراض في مراحميا األولى و عبارة يوجد ممف طبي لكل مدرس 

جراءات عالجو وأنواع تربية رياضية يوضح ) ما ق د يطرأ من تطور عمى حالتو الصحية وا 
صابات العمل ودرجات العجز إن وجدت، ومدد غياب العامل عن  األمراض العادية والمينية وا 
عممو بسبب المرض ( و عبارة إجراء الفحوص الطبية والمعممية الالزمة عمى مدرسى التربية 

العمل ومدى تأثيرىا عمى المستوى الصحي  الرياضية بالمدارس لمتحقق من مالءمة ظروف
 . والوقائي لمدرسى التربية الرياضية بدون أى نسبة موافقة

يتضح مما سبق عدم تطبيق المبدأ األول من مبادئ األرجونوميكس و المتمثل فى ضمان 
سالمة مدرسى التربية الرياضية وصحتيم و تعزى الباحثتان ىذه النتائج الى عدم وعى إدارة 

ارس بأىمية األرجونوميكس المتمثمة فى سالمة المدرسين و عدم إدراكيم لما ليذا المبدأ من المد
 Afterman ( 2399 ) تأثير عمى أداء المدرسين و تتفق ىذه النتائج مع نتائج دراسة أفترمان

( و التى أكدت عمى عدم اإلىتمام  7( ) 2323و دراسة  حمود مروي المطيري )  ( 23)
  .  سين فى المدارسبسالمة المدر 
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عمى أىمية  Dockrell, et al  ( 2337 ) و فى ىذا الصدد يؤكد دوكريل و آخرون
تطبيق مبادئ اإلرجونوميكس في البيئة التعميمة واألثر الكبير الذي يحدثو في توفير جو مناسب 

نتاجية أعمى مع تحقيق  الرضا وصحي يحقق األمن والراحة مما ينعكس عمى أداء العمل بكفاءة وا 
ذا كان االرجونوميكس بيذه األىمية فمماذا ال يكون استخدامو مسألة  واإلقبال عمى العمل،  وا 
بدييية؟ ولماذا نحتاج إلى التأكيد عمى أىمية أن يستخدم ويوظف لخدمة المعمم والطالب لتحقيق 

وبعض الجيات  األمان والراحة ليما. وبالرغم من األىمية البالغة التي يولييا المجتمع العممي بل
الصناعية واإلدارية لالرجونوميكس، فإن استخدامو ما زال ال يتناسب مع ىذه األىمية، كما 
اليتناسب مع الحاجة الشديدة إلى إحالل مبادئو في تصميم كل ما يستخدمو اإلنسان بشكل عام 

 ( 99:  26والمعمم بشكل خاص. ) 
السريع في مجتمعنا ، وتستطيع تحقيق و لكي تتمكن االداره المدرسيو من مواكبو التغير 

االىداف التربويو التي من شأنيا العمل عمي تحقيق اىداف المجتمع ، فالبد ان يكون ىناك اداره 
مدرسيو واعيو ، يقوم عمييا اداري يصل بفكره وابداعو وابتكاره الي مرتبو القائد التربوي الذي 

            من خالل المدرسو التي يديرىا .يسيم بشكل فعال في تحقيق ما يصبو اليو المجتمع 
 (23  :93) 

و اىميو مدير المدرسو تبرز من خالل ما يقوم بو من دور اساسي في تسييل العمميو 
التعميمية ، فيو القائد التربوي المسؤول عن تصريف االمور االداريو التي توجد داخل البيئو 

تابع سير العمميو التربويو ويشرف عمييا بانتظام ، التربويو ، وىو المشرف التربوي المقيم الذي ي
ولقد بات واضحا ان الممارسات القياديو لمديري المدارس تعمل عمي تحسين االساليب التعميميو 

  .لممعممين ، وتحفز نموىم الميني ، وتسيم في زياده مستوي االلتزام والوالء التنظيمي لدييم
( 9 : 259) 

فى درس التربية الرياضية عدم توافر عوامل السالمة أثناء  و من أسباب حدوث اإلصابات
ممارسة األنشطة الرياضية وعدم مناسبة المالعب من حيث طبيعة التجييز وأيضا عدم صالحية 
  األدوات واألجيزة المستخدمة من حيث نوعية المادة الخام المصنوعة منيا أو طريقة صناعتيا.

 (97  :39) 
تساؤل األول بأنو ال يتحقق مبدأ ضمان سالمة مدرسى التربية و بيذا تم التحقق من ال

 . الرياضية وصحتيم
دارة درس التربية الرياضية ؟  مناقشة نتائج التساؤل الثانى هل يتحقق مبدأ تصميم وا 

( و الخاص بالتكرار والنسبة المئوية والدالالت االحصائية الحاصة 7يوضح جدول)
دارة درس التربية باستجابات عينة البحث االساسية ع مى مفردات المبدأ الثانى : تصميم وا 
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( وجود فروق  9( و الشكل البيانى رقم )  92( ، )  99( ، )  93الرياضية  و الجداول ) 
معنوية بين اإلستجابات ، و قد حققت عبارة القدرة عمى القيادة أعمى نسبة موافقة كمية تمتيا عبارة 

ة يعمق مدرس التربية الرياضية عالقات اإلحترام المتبادل أثناء القدرة عمى اتخاذ القرار ثم عبار 
الدرس ثم عبارة تعظيم قدرة التمميذ عمى التفاعل مع األدوات واألجيزة و توالت العبارات حتى 

 . جاءت فى الترتيب األخير عبارة تعظيم الفائدة من النظم التقنية واالجتماعية بأقل نسبة موافقة
المبدأ الثانى من مبادئ األرجونوميكس و المتمثل فى تصميم  يتضح مما سبق تطبيق

دارة درس التربية الرياضية و تعزى الباحثتان ىذه النتائج الى الدور اليام لمدرس التربية  وا 
دارة درس التربية الرياضية و تتفق ىذه النتائج مع نتائج دراسة اميرة عبد  الرياضية فى تصميم وا 

 Hassan and Seyyed ( 2393) ( و دراسة  حسن و سيد 2( )  2399الحميد حسن ) 
و التى أكدت عمى الدور اليام لممدرس فى تصميم و تنفيذ الدروس فى ضوء مبادئ  ( 39)

   .  األرجونوميكس

الى انو يجب ان  John M Bryson (2393) و فى ىذا الصدد يشير جوىن بريسون
ات فنيو خاصو بطبيعو العمل وميارات انسانيو تتوافر في المعمم ثالث ميارات اساسيو وىي ميار 

تتعمق بالتعامل مع الناس وميارات فكريو او عقميو تتعمق بالتفكير والتحميل ، وان من ىذه 
قناع  والحزم القدره عمي اال  -الصفات التي يجب ان يتميز بيا )القدره عمي التحمل و الحيويو 

  .( -القدره عمي التكيف مع الناس والتأثير فييم -يووالقدره عمي تحمل المسؤول -في اتخاذ القرار 

( 36 : 79) 

كما أكدت الدراسات عمى أن ىناك عالقة مباشرة بين األداء التعميمي لمتالميذ والظروف 
الييكمية لمفصول الدراسية لذلك من الضروري أخذ ىذه المتغيرات في االعتبار لتحسين معايير 

 (8:  34التعميم في المدارس .  ) 

و إىمال الظروف البيئية المدرسية يؤثر بشكل  سمبى  ويقمل من األداء التعميمي ، حيث 
أن بيئة التعمم المناسبة القائمة عمى المعايير المناسبة ال تخمق الحافز وتسيل عممية التعمم 
فحسب ، بل تضمن أيًضا الصحة التنظيمية لممدارس ، وتجدر اإلشارة إلى أن الظروف البيئية 

 (99:  29يئة تخمق عقبات أمام تطوير التعميم وتقمل من األداء التعميمي . ) الس

فاألرجونوميكس ىو العمم الذي يعمل عمى تطبيق المعمومات لتصميم مكان وبيئة العمل  
)النشاط الرياضي( ، واألدوات المستخدمة تبعا ليذا النشاط ومحدداتو بيدف توفير عوامل األمن 

 (62:  33أكد من صحتيا . ) والسالمة لالعب والت
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دارة درس التربية  و بيذا تم التحقق من التساؤل الثانى بأنو يتحقق مبدأ تصميم وا 
 .الرياضية

 مناقشة نتائج التساؤل الثالث ىل يتحقق مبدأ درس تربية رياضية آمن وصحى ؟ 

( و الخاص بالتكرار والنسبة المئوية والدالالت االحصائية الحاصة 8يوضح جدول)
باستجابات عينة البحث االساسية عمى مفردات المبدأ الثالث : درس تربية رياضية آمن وصحى 

( وجود فروق معنوية بين  9( و الشكل البيانى رقم )  92( ، )  99( ، )  93و الجداول ) 
اإلستجابات و قد حققت عبارة التأكد من سالمة األدوات المستخدمة قبل تطبيق درس التربية 

أعمى نسبة موافقة كمية تمتيا عبارة منع التدخين داخل المدرسة ثم عبارة تنظيف ممعب  الرياضية
المدرسة بإستمرار بين الحصص و فى بداية و نياية اليوم الدراسى ثم عبارة توجد خطة لإلخالء 
في حاالت الطوارئ و توالت العبارات حتى جاءت فى الترتيب األخير عبارة تتوفر بالمدرسة 

 .صة لذوى االحتياجات الخاصة بأقل نسبة موافقةممرات خا

يتضح مما سبق عدم تطبيق المبدأ الثالث من مبادئ األرجونوميكس و المتمثل فى درس  
تربية رياضية آمن وصحى و تعزى الباحثتان ىذه النتائج الى عدم وعى إدارة المدارس بأىمية 

التربية الرياضية و عدم إدراكيم لما  األرجونوميكس المتمثمة فى األمان و الجانب الصحى بدرس
 ليذا المبدأ من تأثير عمى أداء المدرسين و تتفق ىذه النتائج مع نتائج دراسة تشاندراسيكير

Chandraseker   ( 2399 ) ( 42 ) و دراسة  أوديوناييا و أونيوا Odunaiya. N & 
Owonuwa ( 2394 ) ( 24 )  و الصحة لمعاممينو التى أكدت عمى عدم اإلىتمام باألمن  .  

( الى أن البيئة المدرسية اآلمنة  8( ) 2393و قد توصمت دراسة رابعة إبراىيم الدبابي )
يقصد بيا توفير الظروف المادية والمعنوية التي يشعر في ظميا الطمبة باالستقرار واألمان 

مبة من التعمم، ويحصمون عمى حاجاتيم ورغباتيم، وتجنبيم الحرمان واألخطار بحيث يتمكن الط
ويتمكن المعممون والمعممات من القيام بمياميم في بيئة يسوده الدفء والراحة واالطمئنان الشعور 

 .باألمن

و بيئات التعمم اآلمنة يجب أن تتضمن عناصر عدة منيا غياب التيديد، وتقديم المحتوى، 
درسة اآلمنة ىي القادرة عمى وتوافر خدمات متعددة، ووفرة المثيرات، والتشاركية، واإلتقان؛ فالم

تحقيق الرؤية المستقبمية لمتعميم في ضوء معايير السالمة والجودة الشاممة، وتكفل فرص 
المشاركة المجتمعية الفعالة لممجتمع المحمي المحيط بيا، وتخرج أجياال يتمتعون بالثقة بالنفس 

 (83:  43لتحديات ) والثقة بالمجتمع وقيمو، والقدرة عمى تحمل المسؤولية ومواجية ا
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و يجدر بمدير المدرسة العمل عمى توفير المرافق النظيفة وذات الظروف الصحية 
كالتيوية ومخارج الطوارئ وتوفير أدوات وأجيزة إطفاء الحرائق في حال حدوثيا. كما يشمل ىذا 

يانة وجاىزية المجال توفير التدفئة والتبريد المناسبين، واألثاث غير المؤذي لمطالبات، ومتابعة ص
 (77:  5المبنى المدرسي ككل وتوفير المراقبة والحراسة لممبنى بشكل دائم ) 

وتمعب البيئة المدرسية دورا مؤثرا، سمبًا أو إيجاًبا، في صحة الطمبة مما ينعكس عمى 
تحصيميم الدراسي، وتقع عمى عاتق اإلدارة المدرسية توفير بيئة مدرسية آمنة خالية من صور 

نفسي والجسدي؛ ألن شخصية الطالب واتجاىاتو ودوافعو أصبحت أساسًا ترتكز عميو العنف ال
اإلدارات الحديثة لتحقيق أىداف عممية التعمم، ولقد أصبح توفير البيئة اآلمنة في المدرسة من 

 ( 56:  98النتاجات التي تسعى اإلدارات المدرسية إلى تحقيقيا خالل العام الدراسي ) 

ن تكون األرض  و يجب أن تتناسب المالعب مع عدد الممارسين واليدف من الممارسة وا 
 95مستوية خالية من العوائق وأن تقبل ىذه المالعب التغيرات المستقبمية التي قد تطرأ عمييا. ) 

و بيذا تم التحقق من التساؤل الثالث بأنو ال يتحقق مبدأ درس تربية رياضية آمن  (77: 
 .وصحى

ل الرابع هل يتحقق مبدأ الفروق الفردية والخطوات التنظيمية في مناقشة نتائج التساؤ
 درس التربية الرياضية ؟

( و الخاص بالتكرار والنسبة المئوية والدالالت االحصائية الحاصة 9يوضح جدول)
باستجابات عينة البحث االساسية عمى مفردات المبدأ الرابع : الفروق الفردية والخطوات 

( و الشكل البيانى  92( ، )  99( ، )  93تربية الرياضية و الجداول ) التنظيمية في درس ال
( وجود فروق معنوية بين اإلستجابات و قد حققت عبارة يتفاعل مع جميع المتعممين  9رقم ) 

أعمى نسبة موافقة كمية تمتيا عبارة يستخدم لغة مناسبة لمستوى المتعممين ثم عبارة توفير 
ب وخاصة األذكياء منيم، و أنشطة تساعد في تعميم الطالب نشاطات تتحدى قدرات الطال

البطيئي التعمم ثم عبارة اختيار الوسائل التعميمية التى تتناسب مع خصائص كل المتعممين و 
توالت العبارات حتى جاءت فى الترتيب األخير عبارة يقوم مدرس التربية الرياضية بتحريك أماكن 

طالب الضعيف التحصيل االنتقال إلى الصفوف األمامية بأقل الطالب داخل الدرس بما يتيح لم
 . نسبة موافقة

يتضح مما سبق عدم تطبيق المبدأ الرابع من مبادئ األرجونوميكس و المتمثل فى الفروق 
الفردية والخطوات التنظيمية في درس التربية الرياضية و تعزى الباحثتان ىذه النتائج الى القصور 

لفردية بين التالميذ لدى مدرسى التربية الرياضية و تتفق ىذه النتائج مع نتائج فى مراعاة الفروق ا
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 et al  Ramalho  ( و دراسة  راماليو و آخرون 4(  ) 2338دراسة تامر حسين الشتيحي )
  . و التى أكدت عمى إىمال الفروق الفردية  بين المفحوصين ( 44 ) ( 2399 ) 

الى ان  Harrison et al   ( 2332 ) آخرونو فى ىذا الصدد يشير ىاريسون و 
المعمم الفعال ىو المعمم الذي يستطيع إيجاد بيئة تعميمية جيدة يتم فييا مراعاة الفروق الفردية بين 
التالميذ وذلك من خـالل إجـراءات تنظيمية سـميمة تتمثل في طريقة التعامل مع الطمبة باإلضافـة 

 ( 6:  32ت واألجيزة  . ) إلى تحديد طرق التعامـل مع األدوا

و تعتمد البيئة التعميمية في المدارس عمى عده معايير ومبادئ تساىم فى 
تطويراإلحتياجات النفسية والتعميمية والميارية لممعممين و لمتالميذ والمجتمع ككل  ، كما إنيا 

 ( 84:  45. ) تؤثر عمى تنمية قدراتيم  عمى مستوى معين من النمو والتفاعل البناء مع البيئة 

و تمعب البيئة التربوية دوًرا رئيسًيا وىاًما في التعمم  ، حيث  يجب أن تكون مناسبة و 
تراعى الفروق الفردية بحيث يمكن لجميع التالميذ أن ينشطوا فييا بحرية وأن تتميز بجودة عالية 

 ميذ . لما ليا من  تأثير عمى النمو والتطور المعرفي والسموكيات االجتماعية لمتال

 (49  :249) 

مكانياتيم ، حيث  بداعيم وا  فالمدرسة بيئة إلدراك مواىب و قدرات المعممين و التالميذ وا 
تؤثر المدرسة بشكل مباشر عمى راحتيم وتركيزىم وأدائيم وتعمميم وكفاءتيم  لذلك  يجب مراعاة 

مساحة الداخمية وتصميم العوامل البيئية مثل الضوء والضوضاء والتيوية ودرجة الحرارة وحالة ال
األثاث في تصميم المدارس ، حيث أنو إذا كانت ىذه العوامل ال تستند إلى معايير مريحة ، فقد 

 ( 385:  22يتم قطع االتصال بين المعممين والتالميذ وقد يتدىور أداء التعمم . ) 

ات التنظيمية في و بيذا تم التحقق من التساؤل الرابع بأنو ال يتحقق الفروق الفردية والخطو 
 .درس التربية الرياضية
 : اإلستخالصات

 فى ضوء أىداف و إجراءات الدراسة توصمت الباحثتان الى االستنتاجات التالية :
ال يتحقق المبدأ األول من مبادئ األرجونوميكس و الذى يؤكد عمى ضمان و سالمة  -أ 

 مدرسى التربية الرياضية وصحتهم حيث :
 بي الدوري لمدرسى التربية الرياضية لمتحقق من استمرار ال يتم إجراء الفحص الط

 .لياقتيم الصحية واكتشاف ما قد يظير عمييم من أمراض في مراحميا األولى 
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  ما قد يطرأ من تطور عمى ) ال يوجد ممف طبي لكل مدرس تربية رياضية يوضح
صابات جراءات عالجو وأنواع األمراض العادية والمينية وا  العمل  حالتو الصحية وا 
 ( .ودرجات العجز إن وجدت، ومدد غياب العامل عن عممو بسبب المرض 

  ال يتم إجراء الفحوص الطبية والمعممية الالزمة عمى مدرسى التربية الرياضية
بالمدارس لمتحقق من مالءمة ظروف العمل ومدى تأثيرىا عمى المستوى الصحي 

 .والوقائي لمدرسى التربية الرياضية 
دارة درس  يتحقق المبدأ -ب  الثانى من مبادئ األرجونوميكس و المتمثل فى تصميم وا 

 التربية الرياضية حيث أن مدرس التربية الرياضية :
  لديو القدرة عمى القيادة. 
  لديو القدرة عمى اتخاذ القرار . 
  يعمق عالقات اإلحترام المتبادل أثناء الدرس. 
  جيزة يعظم قدرة التمميذ عمى التفاعل مع األدوات واأل. 

ال يتم تحقيق المبدأ الثالث من مبادئ األرجونوميكس و المتمثل فى درس تربية  -ج 
 رياضية آمن وصحى حيث :

  ال تتوفر بالمدرسة ممرات خاصة لذوى االحتياجات الخاصة. 
  حرارة عالية أو أي نوع من ) ال يتم اتخاذ تدابير السالمة في العمميات التي ُتصدر

 .بالمدرسة ( لغبار واالىتزازات أنواع الميب أو الشرر وا
 ال يتم تدريب العاممين بالمدرسة عمى اإلخالء بمعدل مرة واحدة كل سنة عمى األقل. 
   ال تتوفر معدات مكافحة الحريق وتدريب العاممين بالمدرسة عمى استخداميا مع

 .مراعاة تنوعيا وعددىا حسب طبيعة العمل القائم
  الترتيبات الجيدة في التخزين و التخمص من النفايات ال يتم مراعاة ممارسات النظافة و

 .والمواد القابمة لالشتعال في جميع مواقع المدرسة
و المتمثل فى الفروق الفردية  ال يتم تحقيق المبدأ الرابع من مبادئ األرجونوميكس -د 

 :حيث  والخطوات التنظيمية في درس التربية الرياضية
 ريك أماكن الطالب داخل الدرس بما يتيح لمطالب ال يقوم مدرس التربية الرياضية بتح

 .الضعيف التحصيل االنتقال إلى الصفوف األمامية 
  مدرس التربية الرياضية ليس لديو القدرة عمى اكتشاف الخطأ و تصحيحة. 
  ( .يدون بو مستوى كل طالب عمى حده )  ال يوجد سجل متابعة لمطالب 
  يقة ال يتعرضون بيا لإلحراج أمام زمالئيمال يتم التعامل مع الطالب الخجولين بطر. 
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 ال يتم اختيار أساليب و طرق التدريس المناسبة لجميع المتعممين. 
 التوصيات :

 فى ضوء استنتاجات الدراسة توصى الباحثتان بما يمى :
  اإلىتمام بتحقيق مبادئ األرجونوميكس فى درس التربية الرياضية. 
 ن مبادئ األرجونوميكس عقد دورات إلدارات المدارس ع. 
 توفير عوامل األمن و السالمة فى المدارس. 
  إجراء الفحص الطبي الدوري لمدرسى التربية الرياضية لمتحقق من استمرار لياقتيم

 .الصحية واكتشاف ما قد يظير عمييم من أمراض في مراحميا األولى 
 ور عمى حالتو ما قد يطرأ من تط) ممف طبي لكل مدرس تربية رياضية يوضح  عمل

صابات العمل ودرجات  جراءات عالجو وأنواع األمراض العادية والمينية وا  الصحية وا 
 ( .العجز إن وجدت، ومدد غياب العامل عن عممو بسبب المرض 

  إجراء الفحوص الطبية والمعممية الالزمة عمى مدرسى التربية الرياضية بالمدارس
ا عمى المستوى الصحي والوقائي لمتحقق من مالءمة ظروف العمل ومدى تأثيرى

 .لمدرسى التربية الرياضية 
 ممرات خاصة لذوى االحتياجات الخاصة بالمدرسة توفير. 
  حرارة عالية أو أي نوع من أنواع ) اتخاذ تدابير السالمة في العمميات التي ُتصدر

 .بالمدرسة ( الميب أو الشرر والغبار واالىتزازات 
 ى اإلخالء بمعدل مرة واحدة كل سنة عمى األقلتدريب العاممين بالمدرسة عم. 
  معدات مكافحة الحريق وتدريب العاممين بالمدرسة عمى استخداميا مع مراعاة  توفير

 .تنوعيا وعددىا حسب طبيعة العمل القائم
  مراعاة ممارسات النظافة والترتيبات الجيدة في التخزين و التخمص من النفايات والمواد

 .في جميع مواقع المدرسةالقابمة لالشتعال 
 . مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ فى درس التربية الرياضية 
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 : المراجع

 : أوال : المراجع العربيه
أحّدددذ ٚح١دددذ ِظدددطفٝ   .8

 ٚآخشْٚ

فٍ انزصًٛى نراؽخ ٔرفبْٛخ االَطبٌ. يركس  -االرعَٕٕيٛب :

،  يعهٕيبد انزصًٛى. كهٛخ انفٌُٕ انزطجٛمٛخ. عبيعخ ؽهٕاٌ

 و . 2333

ًَٕرط يمزرػ نزطٕٚر ثٛئخ انزعهى نطفم يبلجم انًذرضخ فٗ  : ا١ِشح ػجذ اٌح١ّذ حغٓ  .0

، رضبنخ ”  االرعَٕٕيٛكص ”ضٕء انُٓذضخ انجشرٚخ 

دكزٕراح غٛر يُشٕرح ،  كهٛخ انزرثٛخ ،  عبيعخ ؽهٕاٌ ، 

 و . 2333

ٙ ، اصٕل انزرثّٛ انرٚبضّٛ ٔانجذَّٛ ، دار انفكر انعرث : ا١ِٓ أٛ اٌخٌٟٛ  .6

 و .3996انمبْرِ ، 

أضبضٛبد اضزخذاو األرعَٕٕيٛكص ٔانزكُٕنٕعٛب انؾذٚضخ  : ربِش حغ١ٓ اٌشز١حٟ  .6

نألَذٚخ انصؾٛخ يع انًمبٚٛص األَزرثٕيزرٚخ نهغطى، انًؤرًر 

اإللهًٛٙ انراثع نهًغهص انذٔنٙ نهصؾخ ٔانزرثٛخ انجذَٛخ 

ٔانزرٔٚؼ ٔانرٚبضخ ٔانزعجٛر انؾركٙ نًُطمخ انشرق 

كهٛخ انزرثٛخ انرٚبضٛخ نهجٍُٛ، عبيعخ اإلضكُذرٚخ  األٔضظ

 و . 2332،  أكزٕثر 35-37

(، األردٌ، 3انصؾخ ٔانطاليخ فٙ انجٛئخ انًذرضٛخ )ط  : خبٌذ ١ٌٚذ اٌغجٛي  .1

 و . 2335،  عًبٌ: دار انًُبْظ نهُشر ٔانزٕزٚع

كص رؾطٍٛ انزفبعهٛخ فٙ انًؾزٕٖ انزعهًٛٙ نعهى اإلرعَٕٕيٛ : حغٓ سضٛاْ ِحّذ  .4

فٙ رخصص انزصًٛى انصُبعٙ يٍ خالل ٔضبئم انزعهٛى 

انًغهخ انذٔنٛخ نهزعهٛى ثبالَزرَذ. عًعٛخ انزًُٛخ  االنكزرَٔٙ،

 و . 2335، 26-23انزكُٕنٕعٛخ ٔانجشرٚخ. 

دٔر اإلدارح انًذرضٛخ فٙ رطٕٚر ثٛئخ انعًم نهًعهًٍٛ فٙ  : حّٛد ِشٚٞ اٌّط١شٞ  .1

نًعهًٍٛ ثبنكٕٚذ  ضٕء انزغبرة انعبنًٛخ يٍ ٔعٓخ َظر ا

شًص  عٍٛ ،عبيعخ انزرثٛخ كهٛخ ٔانًعرفخ ، انمراءح يغهخ  ،

 و . 2323، 373-439، 

،  رصًٛى ًَٕرط يمزرػ نغعم يذارش يذُٚخ ارثذ آيُخ : ساثؼخ إثشا١ُ٘ اٌذثبثٟ  .1

عبيعخ انٛريٕن، أرثذ، ،  رضبنخ دكزٕراِ غٛر يُشٕرح

 و . 2333،  األردٌ

هٕن االدار٘ نًذٚر٘ انًذارش انضبَّٕٚ انعبيّ فٙ اًَبط انط : سارت اٌغؼٛد  .9

( ٔعاللزٓب 4 -3االردٌ ٔفمب نُظرّٚ رَطص نٛكراد َظبو )

ثًطزٕ٘ انٕالء انزُظًٛٙ نًعهًٙ يذارضٓى ، ثؾش يُشٕر 

،  3، عذد 5،انًغهّ االردَّٛ فٙ انعهٕو انزرثّٕٚ ، يغهذ 

 و .2339

صودددددٟ ِحّدددددذ حغدددددٓ،   .82

 ٔظبس ع١ذ ٔظبس

ٙ انًغبل انرٚبضٙ، انًكزجخ انًصرٚخ، األرعَٕٕيٛكص ف :

 و . 2334،  االضكُذرٚخ

رطجٛمبد عًهٛخ فٙ طرق رذرٚص انزرثٛخ انرٚبضٛخ، دار  : ص٠ٕت ػّش، ٚفبء ِفشط  .88

 و . 2332انفكر انعرثٙ، انمبْرح، 

ضٛكٕنٕعٛخ انعُف انعبئهٙ ٔانًذرضٙ، يصر، اإلضكُذرٚخ:  : طٗ ػجذ اٌؼظ١ُ حغ١ٓ  .80
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 و . 2337،  دار انغبيعخ انغذٚذح

انفغٕح ثٍٛ انٕضع انمبئى ٔانًُشٕد فٙ رطجٛك يجبدئ  :  ػب٠ذ أحّذ خٛاٌذح   .86

عهٗ ثٛئخ انعًم  ( ُْذضخ انعٕايم انجشرٚخ) يٛكصٕاألرعَٕ

كًب ٚراْب أعضبء ْٛئخ انزذرٚص ٔاإلدارٌٕٚ فٙ عبيعخ 

يؤرخ. عبيعخ يؤرخ نهجؾٕس ٔانذراضبد 

انًغهذ انؾبد٘ ٔاالعزًبعٛخ،  اإلَطبَٛخ انعهٕو ضهطهخ ،

 و . 2336،  22-45ٔانضالصٌٕ، انعذد انطبدش، 

ٚ ػدددددددذٔبْ اٌغجدددددددٛسٞ   .86

 لبعُ اٌّؼغْٛ

يشكالد انرٚبضخ انًذرضٛخ فٙ انًذارش انضبَٕٚخ فٙ  :

يؾبفظخ صالػ انذٍٚ ٔأضبنٛت يعبنغزٓب. يغهخ انذراضبد 

، 52-22(، 3)3انزبرٚخٛخ ٔانؾضبرٚخ، عبيعخ ركرٚذ، 

 و . 2339

 

ّدددددٕؼُ ػفدددددبف ػجدددددذ اٌ  .81

 دس٠ٚش

اإليكبَبد فٙ انزرثٛخ انرٚبضٛخ يُشأح انًعبرف،  :

 و . 3992،  اإلضكُذرٚخ

فددؤاد أثددٛ حطددت ٚأِددبي   .84

 طبدق

 ، انمبْرح: يكزجخ األَغهٕ انًصرٚخ7عهى انُفص انزرثٕ٘، ط :

 .و 2332، 

ِحّددددذ لددددذسٞ ثىددددشٞ،   .81

 عٙبَ اٌغ١ذ اٌغّشٞ

نهطجبعخ،  اإلصبثبد انرٚبضٛخ ٔانزأْٛم انجذَٙ، دار انًُبعخ :

 و . 2335، انمبْرح 

يعب َؾٕ ثٛئخ يذرضٛخ آيُخ. رضبنخ انًعهى، عًبٌ: ٔزارح  : ٔبفزٖ أثٛ دٌٛ  .81

 و . 2333، 63-56، 3(، 42ٔانزعهٛى، ) انزرثٛخ

ٔؽذح يمزرؽخ فٙ يمرر طرق انزذرٚص لبئًخ عهٗ يجبدئ  : ٕ٘بء ػجذ اٌح١ّذ ِحّذ  .89

انزفكٛر ٔرًُٛخ  رؾطٍٛ عٕدح انؾٛبح اإلرعَٕٕيٛكص فٙ

دراضبد ،  انُفص لجم انخذيخ  نًعهًٙ عهى  انًطزمجهٙ

،  راثطخ انزرثٍٕٚٛ انعرة،  عرثٛخ فٙ انزرثٛخ ٔعهى انُفص

 و . 2323،  333انعذد 
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