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 ..أعضاء مجلس إدارة المجلة .. 
 رئيس مجلس اإلدارة

 د / عصام الدين متولي علي عبد هللا0أ

 نائب رئيس مجلس اإلدارة

 د / بكر محمد سالم0أ
 .. مدير التحرير .. 

 د/ أشرف عبد اللطيف الخولي0أ

 السيسيد / حمدي علي 0أ

 .. المـحررون ..

 د / إبراهيم محمود غريب0أ

 د / محمد إبراهيم الباقيري0أ

 د / حمدي عبده عاصم0أ
 

 

 

 

 

 
 



 

 ..  مستشارين المجلــة.. 

 د / محمد جمال الدين حمادة0أ

 د / سعيد عبد الرشيد خاطر0أ

 د / حسين صادق داود 0أ

 د / صالح محسن نجا0أ
 د/ كريم مراد محمد اسماعيل0أ

السادة أعضاء لجنة الترقي لدرجة أستاذ 

 وأستاذ مساعد

 

 .. سكرتير تحرير المجلة ...

 السيد / محمد محمد أبو حجازي

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ديمتقـ
ة بجامعة المنوفية تقدم لك  يبسر مجلة جامعة المنوفية التربية البندية والرياض

عزيزي الباحث عن مجال في التربية الرياضية أو الممارسين في المجال الرياضي  
بالمراكز البحثية واالتحادات الرياضية هذا العدد السابع عشر في مجلتنا  

داعين هللا عز وجل أن تنال القبول واإلف ادة في سبيل االرتق اء بمجال   00العلمية  
 ي بلدنا العزيزه مصر  البحث العلمي ف

 كما يسعدنا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى  
 السيد أألستاذ الدكتور / محمد عز العرب عبد المقصود

 ) رئيس جامعة المنوفي  ة (
 والسيد األستاذ الدكتور / ثابت عبد الرحمن إدريس  

 ) نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث (
 ،،وذلك لدعمهما إلصدار المجلة ، وكذا كل من شارك بالجهد في اصدارها  

وختامًا اليسعنا إال أن نترك لك وميلنا العزيز صفحات المجلة حتى تقوم باإلطالع  
على البحوث التي وردت فيها في مجال التربية البدنية والرياضية والتي شارك  

الرياضية من مختلف كليات    فيها نخبة من األساتذة في شتى مجاالت التربية
 التربية الرياضية في مجال البحث العلمي

 ،،وهللا ولي التوفيق  
 



   التحرير ،،أسرة 
 
 
 

 

 قواعد النشر
 

  تختص المجلة بنشر األبحاث والمقاالت العلمية في مجال علوم التربية البدنية
 0واإلنسانية 

  يجريها أو يشترك فيها يسمح في المجلة االشتراك باألبحاث والمقاالت التي
أعضاء هيئة التدريس أو الباحثين في الجامعات والمعاهد ومراكز وهيئات البحث 

 0العلمي والهيئات واالتحادات الرياضية في مصر وخارجها 

  البحث مسئولية الباحث ويقع على عاتقة مسئولية أن اليكون قد نشر أو قبل
 0للنشر في أي مجلة أو هيئة علمية أخرى 

 ي إعادة كتابة البحث بعد التعديالت المقترحة من األساتذة المحكمين مع يراع
 WORD  0مكتوبة على   DISKتسليم نسخة على ديسك 

  هيئة التحكيم من السادة أعضاء هيئة اللجان العلمية الدائمة للترقي لوظائف
 0األساتذة واألساتذة أالستشاريين 

 وا عدادها سبقية ورودها بعد تحكيمها تنشر أألبحاث والمقاالت في المجلة وفقًا أل
 في شكلها النهائي وفق شروط النشر والقواعد التي تقرها المجلة. 

  يتم تسليم األبحاث باليد أو إرسالها بالبريد إلى نائب رئيس التحرير من ثالث
، الهوامش العلوية والسفلية  B5نسخ واضحة مكتوبة على الكمبيوتر ) مقاس 

بونط للعناوين وعادي لباقي متن  14نمط   Times new romanسم خط 3
  0البحث ( 

 

 التحرير ،،أسرة  
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خطة مقترحة ألنشطة التربية الحركية بمرحلة رياض 

في المملكة العربية                  األطفال

 ضوء معايير الجودة السعودية في

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 د. إبراهيم عبد الرازق أحمد سليم*

 مشكلة البحث وأهميته: 

 يعتبررر اتهتمررمر بمرحلررة مررم ربررم المد سررة مرر  أهررم  المحكررمد الترر  ي ررم  ب ررم   رردر ا مررم

  الذي  بنى عليه ا مة آممل م لمواج ة التحديمد الحضرم ية التر   ضرار م موالشعوب، ف   ا س

حتمية التطو  بمعتبم  الطضولة مرحلة  أسيسرية يرتم في رم التم يرد لمسرم  العمليرة التربويرة مسرت ب   

 وواع البذو  ا ولى لشخصية الطضم بكم أبعمدهم ومكونم  م. 

المرحلة فإن معظم دول العملم حرصت على  وفير كم السربم ال زمرة ونظرا   همية هذه 

لرعمية أطضمل م، واتهتممر ب م، وذلك م  خ ل إنشرم  مسسسرمد  طضرمل مرم ربرم المد سرة، أطلر  

علي م  يمض ا طضمل، أو مسسسمد مم ربم المد سة اتبتدائية، وصم د  لك المسسسمد ف  كثيرر 

 ( 245: 29  بداية السلم التعليم . )م  دول العملم خطوة أسمسية ف

بنررى علررى مبررمدر وممم سررمد  ربويررة  سررمعد فرر   ح يرر  ويعررد التخطرريت التربرروي الررذي ي  

ا هداف المرجوة م  أهم ا سس والمعميير المتض  علي م عملميم  اآلن ف  ظم ا هداف الت   سعى 

سررم مرر  العمليررمد التربويررة دو  الحضررمنة إلررى  ح ي  ررم، كمررم أن الوصررول بم طضررمل إلررى رررد  منم

والتعليمية ينبغ  أن يستند إلى بعض الح مئ  واإلجررا اد والمعرميير ا سمسرية التر   عرد ا سرم  

 ( 16: 39ا ول عند بنم  أنشطة ا طضمل ف  هذه المرحلة. ) 

ولمم كمن الطضم ف  المنمهج الحديثة محو ا  للعملية التعليمية بمم في م م  خبرراد وأنشرطة 

ة  عتمررد علررى اللعررم والتجريررم واتستكشررمف والمحمولررة والخطررأ بعيرردا  عرر  ال سررر والتل رري  ذا يرر

وبملتمل  ظ رر مض رور التربيرة الحركيرة كنمروذ   –واإلجبم  ب صد  ربيته بطري ة شمملة ومتكمملة 

 ربوي متكممم يسعى إلى  لبية الحمجمد ا سمسية للطضم بطري ة شمولية  غط  مختلر  الجوانرم 

كية، بمم يشكم أسمسم  ث مفيم   ربويم  عريضرم  مر  المعرم ف وات جمهرمد والم رم اد ا سمسرية السلو

 (140، 139: 25للطضم. )

إلررى أن التربيررة الحركيررة مرر  أنجرر  الوسررمئم  م(1987فريدددة عثمددان  وفرر  ذلررك  شررير 

ع له ووجدانه التربوية ف   ح ي  النمو المتكممم للطضم، ف    دخم إليه م  بمب الحركة مستعينة ب

 ( 28، 22: 22وخل ه ومست دفة نموه الع ل  واتنضعمل  وا خ ر  أسوة  بنموه البدن  والحرك . )

                                                 

 المنوفية وكلية التربية ـ جممعة الطمئ .عة مسمعد التربية الحركية بكلية التربية الريماية ــ جممأستمذ  *

http://195.246.41.232/
mailto:Phe.edu@mailar.menofia.edu.eg


 –أن  علررريم الطضرررم مررر  خررر ل النشرررمط الحركررر   م(1994عواطدددف إبدددراهيم  و ضررري  

يعد م  ات جمهرمد التربويرة المعمصررة فر   ربيرة الطضرم فر  مرحلرة مرم ربرم  –كمنطل  لكم  علم 

أن الجسم  والحركة  (1993محمد الحماحمي وعايدة عبد العزيز  (، ويضي  13: 21مد سة )ال

 ( 70:  26همم مصد  نمو الطضم و علمه واكتسمبه العديد م  الخبراد التربوية. ) 

م( وإبددراهيم 1982م( وأمددين الخددولز وأسددامة راتددب  2010ليلددز زهددران   تضرر كمررم 

الحركية ف   عليم الطضرم فر  مرحلرة مرم ربرم المد سرة وفر  على أهمية التربية م( 1997البرعي  

 شكيم مضمهيمه و نمية رد ا ه المختلضة والت  ت   تصر على النواح  البدنية والحركية ف رت وإنمرم 

على مستوى م  سلوكه وشخصيته بكرم أبعمدهرم وجوانب رم، ول رذا أصربحت التربيرة الحركيرة أحرد 

التربيررة فرر  مسسسررمد  يررمض ا طضررمل، كمررم يوصرر  هررست  الركررمئا ا سمسررية الترر    ررور علي ررم 

التربويي  بأن  تبنى المنمهج الحديثة داخم الرواة أنشطة التربية الحركيرة بحيرث  صرب  محرو ا  

أسمسرريم   رردو  حولرره الخبررراد التعليميررة ا خرررى بمعتبم هررم الوسررت ا كثررر م ئمررة ل ررذه المرحلررة 

 (42، 41 :2(، )43: 7(. )136، 135: 23السنية. )

ويعد  حسي  جودة التعليم ف  برامج  يمض ا طضمل و طوير الخطت بعيدة المردى ل طرم  

الطضولة م  المواوعمد ذاد اتهتمرمر والرذي  وليره وزا ة التربيرة والتعلريم أهميرة كبيررة ارم  

ن ج برامج م الخمصة بتحسي  التعليم ف  مرحلة الطضولة، ا مر الذي يستلار معه ال يمر بتطروير مر

رمئم على ا نشرطة يتميرا برملجودة، وير كرا علرى الطضرم، ويراعر  اتخرت ف فر  النرو ، ويعتمرد 

المعميير ال ومية لمنمهج  يمض ا طضمل، و  ديم من ج ومواد  عليمية مر كاة حرول الطضرم ومبنيرة 

ير ف  او  المعميير ال ومية لريمض ا طضمل وذلك لتطوير نظمر  ربروي يسر م فر   طبير  المعرمي

ال ومية لريمض ا طضمل م  أجم إدا ة أفضم لخطرت التوسرع فر   علريم الطضولرة المبكررة و طروير 

 ( 3، 2: 35نظمر  طبي  معميير  يمض ا طضمل. ) 

وانط رم  م  دعواد اإلص ح التربوي الت  ينمدي ب م التربويي  مر  أجرم وارع معرميير 

 ضررم  إصرر ح التعلرريم و طررويره، ونظرررا  ل هتمررمر العررملم  المعمصررر علرر  المسررتويي  المحلرر  

والدول  بتح ي  معميير الجودة  ظ رد العديد م  الد اسمد الت   نمولت جودة التعليم ف   يرمض 

م( 2010(، " رانيددا صاصدديال"  1م(  2010" ابتهددام محمددود"   اسررة كررم مرر : ا طضررمل كد

(، "سددناء أبددو دقددة" 5م(  2005(، " أمددل سدديد "  3م(  2002(، "إبددراهيم الحسددين"  12 

م( 2010(،                 محمددد الحمدداحمي"  23م(  2010(، "ليلددز زهددران"  14م(  2007 

(، " هنددداء عبدددد الدددرحيم  وهدددد  مصدددط ز 35م(  2002 (، "وزارة التربيدددة والتعلددديم" 25 

(، عصام عزمي وبهداء عبدد 11م(   2010(، "حنان فوزي"  34م(  2010وص ـاء عطية"  

(، نبيدل السديد 24م(  2006( " محمدد علدي نصدر"  20م(  2006الرحمن وعبد الناصر جبر  

سشراد ا دا  ومعميير ورد أشم د جميع هذه الد اسمد إلى أهمية دو  م (،30م(  2006حسن  

 الجودة ف   دعيم جودة التعليم ف   يمض ا طضمل. 

وف  المملكة العربية السرعودية ت يوجرد مرن ج ثمبرت ومحردد للتربيرة الحركيرة فر  مرحلرة 

( ثرر ح حصررب أسرربوعية مخصصررة ل ررذا الجمنررم 3 يررمض ا طضررمل علررى الررروم مرر  وجررود )

( ممرم ررد 14: 37م  راه منمسبم  ووف م  إلمكمنم  رم )الحرك ، و  ور كم  واة بمإلعداد ل م حسم م

يسدي إلى  ضمود رد اد ا طضمل وعدر  ح ي  رم لمتطلبرمد النمرو و طويرهرم، كمرم أن هنرمت  ضمو رم  

بي  المعلممد ال مئممد على هرذه البررامج مر   وارة  خررى وفر  الروارة الواحردة، مر  حيرث 

 سم لتنضيذ مثم هذه البرامج.التأهيم والتد يم واإلعداد ا كمديم  المنم

إن خصمئب طضم الرواة تسيمم حبه للحركة واتستكشمف والتجريم وحمجم ه النممئية 

جسديم  ومعرفيم  وعمطضيم  واجتممعيم ، يتطلم وجود خطرة  نشرطة التربيرة الحركيرة  ضرع ا سرم  



ة أخرى، إلرى جمنرم لبنيمنه البدن  والحرك  م  ج ة، و ثير التضكير والبحث واتستكشمف م  ج 

مسررمعد ه علررى التضمعررم الوجرردان  واتجتمررمع ، وهررذا يتطلررم واررع خطررة فرر  التربيررة الحركيررة 

لمرحلة  يمض ا طضمل  ستند إلى معميير للجودة التربوية للوصول إلى  ؤيرة واارحة للمردخ د 

والمخرجررمد، و وصرري  أدا  الطضررم و وارري  مررم هررو منتظررر ومتورررع منرره علررى وجرره الدرررة، 

إلامفة إلى جعم المعلمة  رد ت أي الم رم اد والمضرمهيم ينبغر  أن يعرف رم الطضرم ويكرون ررمد ا  بم

 على أدائ م. 

م  هنم  تضر  مشركلة البحرث الحرمل  فر  وارع خطرة م ترحرة  نشرطة التربيرة الحركيرة 

 وعليه فإن أهمية هذا البحث تكمن فيما يلي: بريمض ا طضمل ف  او  معميير الجودة, 

مئمة بملمعميير ا كمديمية ومسشرا  م  سمعد ف  جرودة  علريم التربيرة الحركيرة بمرحلرة    ديم ر-

  يمض ا طضمل. 

 طبي  مض ور جودة التعليم م  خ ل إمداد المعلممد والمشرفمد التربويمد بريمض ا طضمل       -

 بخطة ف  التربية الحركية  ستند إلى معميير للجودة التعليمية. 

 التربية الحركية بريمض ا طضمل.   ضعيم  د يس-

 هدف البحث: 

ي دف البحث إلى إعداد خطة  نشطة التربية الحركية لمرحلة  يمض ا طضرمل، ولتح ير  

 هذا ال دف يلار اإلجمبة على التسمؤتد التملية: 

مررم معررميير الجررودة الترر  ينبغرر  أن  ترروافر فرر  أنشررطة التربيررة الحركيررة لمرحلررة  يررمض -1

 ا طضمل؟ 

 مم التصو  الم ترح لخطة التربية الحركية استنمدا  إلى هذه المعميير؟ -2

 المصطلحمد المستخدمة ف  البحث: 

 التربية الحركية: -1

أنشطة حركية موج ة للطضم  تخذ م  الم م اد الحركية ا سمسية محتوى ل م وم  النمو 

 ( 23: 4الشممم هدفم  ل م. ) 

  يمض ا طضمل: -2

يلتح  ب م الطضم ف  الس  مم بي  الثملثرة والرابعرة إلرى السمدسرة ليحظرى  مسسسمد  ربوية

 ( 29: 32ب د  م  الرعمية والتوجيه والتربية السوية الصحيحة. )

 "  " Standardsالمعميير: -3

عبم اد عرمدة  صر  مرم يجرم أن يصرم إليره المرتعلم مر  معرم ف وم رم اد ورريم نتيجرة 

 ( 16: 35د استه محتوى معي . )

 "  " Qualityالجودة: -4



 بأكضأ أسمليم وأرم  كملي  وأعلى استضمدة ممكنة. ه  فمعلية  ح ي  أفضم خدمة  عليمية 

(9 :392 ) 

 الد اسمد السمب ة:

بمتط   عل  العديد م  الد اسمد العربية وا جنبية السمب ة بغرض التعرف  البمحثرمر 

وكرذلك المعملجرمد  ةمد وكذلك اإلجرا اد المن جيرعل  أهم النتمئج الت   وصلت إلي م هذه الد اس

هذه الد اسمد وف رم   البمحثاإلحصمئية المستخدمة ل ستضمدة  من م ف  هذا البحث, وسوف يعرض 

 للتر يم اآل  :

 الد اسمد العربية.-

 الد اسمد ا جنبية.-

 التعلي  عل  الد اسمد السمب ة.-

 اتستضمدة م  الد اسمد السمب ة. مدي-

 الد اسمد العربية:

بعنروان     رويم واررع التربيرة الحركيرة فر   (19م(  2001صدديقة علدي يوسدف  د اسة -1

د اسرة  حليليرة  ، واسرتخدمت البمحثرة المرن ج الوصرض   –او  أهداف  يمض ا طضرمل 

( استبمنه اسرتط    أي، 2لمنمسبته لطبيعة الد اسة، وكمن م  أهم أدواد الد اسة عدد )

( خبيررا  45( معلمة  يمض أطضمل، وا خرى على عردد )225طب ت إحداهمم على عدد )

د يس التربيرررة مررر  الحمصرررلي  علرررى الررردكتو اه والمتخصصررري  فررر  المنرررمهج وطررررق  ررر

الريماررية والموج ررمد بريررمض ا طضررمل خريجرر  كليررمد التربيررة الريماررية، و وصررلت 

 الد اسة إلى النتمئج التملية: 

 منمسبة أهداف التربية الحركية م  حيث الصيموة ف  او  أهداف  يمض ا طضمل. -

لمرمد           حصلت أهداف التربية الحركية على د جة عملية م  ا همية مر  وج رة نظرر المع-

 والخبرا . 

 أن د جة  ح ي  ا هداف وعبم   م السلوكية ت  تض  مع د جة أهميت م. -

 أن أهداف التربية الحركية ف  الجمنم الميدان  يتح   بعض م دون البعض اآلخر. -

أيضم   وصلت الد اسرة إلرى أهرم المعوررمد التر   عروق  ح ير   لرك ا هرداف، وارترحرت -

 ت   سمهم ف   ح ي  م بملصو ة المرجوة. أفضم السبم ال

بعنرروان   الت ررويم مرردخ    (11م(  2010حنددان محمددد فددوزي   و رررة عمررم م دمررة مرر  -2

 ؤية م ترحة   ،واستعرات الو رة ع رة الت ويم  –لضممن الجودة ف   يمض ا طضمل 

حروتد فر  التربوي بتح ي  الجودة ف   عليم طضم مم ربم المد سرة، كمرم نمرشرت أبررز الت

النظرة لدو  الت ويم ف  العملية التعليمية والذي أصب  يركا على  وظي  الت ويم لتحسي  

، وع رة م مر الت ويم برملوارع وبحيرمة المرتعلم، هالتعليم بمإلامفة إلى دو ه كوسيلة محمسب



ونوعية ا دواد المستخدمة و نوع م، وردمت الو رة كذلك  ؤيرة م ترحرة للت رويم الرذا   

    يمض ا طضمل. ف

صررو  م ترررح لضررممن جررودة البي ررة بعنرروان    (12م(  2010رانيددة صاصدديال  د اسررة -3

التربوية ف   يمض ا طضمل ف  الجم و ية العربية السو ية ، واست دفت الد اسة  صرد 

وارع البي ة التربوية ف   يمض ا طضمل ف  مدينة دمشر ، ووارع  صرو  للبي رة التربويرة 

( 61)( معلمرة يعملر  فر  124وف م  لمعميير الجودة المطلوبة, ورد طب رت الد اسرة علرى )

الد اسة التحليلية الوصضية  ورد  م استخدار واة خمصة م   يمض أطضمل مدينة دمش ، 

لرصررد الوارررع ولتحديررد معررميير جررودة البنررم  والتج يررااد، كمررم  نمولررت الد اسررة مجررمتد 

اررع  منمسرربة  النتررمئج عرر معررميير الجررودة وأ كمن ررم فرر   يررمض ا طضررمل, ورررد أسررضرد 

اا  ررم لمعررميير الجررودة التربويررة فرر   يررمض ا طضررمل، مواصررضمد بنررم  الرواررة و ج ي

معميير لجودة البنم  والتج يااد استندد إلى مراعمة خصمئب طضرم الروارة  وارترحت

وا هررداف التربويررة لريررمض ا طضررمل ومعررميير الصررحة والسرر مة، إاررمفة إلررى المعررميير 

 الجمملية واترتصمدية. 

بعنرروان   مض ررور التربيررة  (25م(  2010" محمددد الحمدداحمي  و رررة عمررم م دمررة مرر  -4

الحركيررة فرر  اررو  ث مفررة الجررودة   ،وأواررحت الو رررة ريمررة التربيررة الحركيررة فرر  حيررمة 

الطضررم، وأكرردد علررى ارررو ة مراعررمة المعررميير العلميررة ومواصررضمد الجررودة فرر   طبيرر  

يررة إسررترا يجية التربيررة الحركيررة و نضيررذ منمشررط م ممررم يتطلررم  حديررد فلسررضة و ؤيررة الترب

الحركية ف   ح ي  النمو الشممم والمتكممرم للطضرم، و حديرد ا هرداف التربويرة والتنمويرة 

الموجررودة مرر  التربيررة الحركيررة، وكررذلك أهررم أوجرره النشررمط الترر   ترررجم  لررك ا هررداف، 

بمإلامفة إلى ارو ة  روفير البي رة التعليميرة والتربويرة المنمسربة لضرممن  ح ير  التربيرة 

 المرجوة من م. الحركية للغميمد 

بعنروان   ث مفرة ( 34(  2010هناء عبد الرحيم وهد  حماد وص اء عبدد الددايم  د اسة -5

الجررودة فرر  بنررم  منررمهج  يررمض ا طضررمل ومرردى  ح   ررم فرر  بعررض النمررمذ  العربيررة   

،واست دفت الد اسة بنم  رمئمرة بمعرميير المحتروى التعليمر  لمرحلرة  يرمض ا طضرمل ومرم 

اسرتنمدا  إلرى المعرميير العملميرة، وإجررا  د اسرة   ييميره لمرن ج الرتعلم الرذا   ربم المد سة 

لمرحلة  يمض ا طضرمل بملمملكرة العربيرة السرعودية ولمرشرد المعلمرة الشرم ح  تسرتخدار 

كتم  يمض ا طضرمل الم رر ة فر  جم و يرة مصرر العربيرة فر  ارو  معرميير المحتروى 

المررن ج الوصررض ، علررى عينررة عمديرره مرر  معررميير  تملبمحثمدالتعليمرر  العملميررة، واسررتخدم

المحترروى التعليمرر  العملميررة لريررمض ا طضررمل ومررم ربررم المد سررة المنشررو ة علررى الويررم، 

وأيضررم  جميررع الكتررم المكونررة لمررن ج الررتعلم الررذا   لريررمض ا طضررمل بملمملكررة العربيررة 

بجم و يرة مصرر  السعودية وبعض كتم مرشد المعلمة المنتجرة بروزا ة التربيرة والتعلريم

ن , وأالعربية وأسرضرد النترمئج عر  وارع رمئمرة معرميير لجميرع مجرمتد الرتعلم ا سمسرية

من ج  يمض ا طضمل بجم و ية مصر العربيرة لرم  طررأ عليره  عردي د أو إارمفمد منرذ 

ر، بينمررم أ سررم مررن ج التعلرريم الررذا   لريررمض ا طضررمل فرر  المملكررة العربيررة 1989عررمر 



أن المنررمهج الموجررودة لررم  تطرررق إلررى واررع معررميير للمحترروى , كمررم ةالسررعودية بملحداثرر

 التعليم  المطلوب لألطضمل. 
بعنروان   ث مفرة الجرودة والتربيرة  (23م(  2010" ليلز زهدران"  و رة عمم م دمة م  -6

الحركية بريمض ا طضمل   ،واستعرات أهميرة اللعرم كوسريلة للتربيرة المتكمملرة للطضرم 

م  خ له يح   ذا ه ويكتسم الخبراد ويعرملج ا شريم  بأفكرم  فا ولى  منذ سنواد حيم ه

مبدعررة ويكتسررم مجموعررة مرر  الخبررراد الحركيررة ا سمسررية و تطررو  مد كم رره الحررس 

حركية، وأكدد على معلمة  يمض ا طضمل بضرو ة أن  حيت الطضم بمإلمكمنمد المثيررة 

مرر  أمررمن و ح رر  معررميير الليمرررة  لررألدا  الحركرر  المح رر  للجررودة التربويررة ومررم  تطلبرره

المر بطة بملصحة، كمم  سكرد و ررة العمرم علرى اررو ة مراعرمة معرميير الجرودة المبنيرة 

 على ا سم  الضكري للمعميير ال ومية لريمض ا طضمل عند إعداد معلمة  يمض ا طضمل. 

وأثره  بعنوان  برنممج  ربية حركية م ترح( 6م(  2011  "أميمه محمد رسمي د اسة -7

ف   نميرة السرلوت اتجتمرمع  لطضرم الروارة، وي ردف البحرث إلر  التعررف علر  فمعليرة 

برنممج م ترح للتربية الحركية عل   نمية التعمون والنظمر وال يرمدة والتبعيرة، و رم اختيرم  

طضررم مرر  الرواررة الرابعررة بمدينررة جررمزان بملسررعودية،  39عينررة عشرروائية مكونررة مرر  

ن ج التجريب ، وأسضرد النتمئج عل  فمعليرة البرنرممج الم تررح فر  واستخدمت البمحثة الم

  نمية السلوت اتجتممع  وذلك بتضوق المجموعة التجريبية.

بعنروان ( 31م(  2012  "نصدر الددين عبدد الرافدإ و إينداد أحمدد عبدد العزيدز"د اسة -8

واسرت دفت   أبعمد إسترا يجية  طوير  يمض ا طضمل ف  مصرر بري  المحليرة والعملميرة ،

الد اسررة  صررد أبرررز اتسررترا يجيمد المعمصرررة )عملميم يمحليررم ( فرر   ربيررة طضررم مرحلررة 

الرواررة، والكشرر  عرر  أبعررمد الخطررة اإلسررترا يجية لتطرروير  يررمض ا طضررمل مصررر، 

وارتررراح  وج ررمد إسررترا يجية لتطرروير  يررمض ا طضررمل فرر  مصررر، واسررتخدر البمحثررمن 

تحليرم الموارروع  ت ضمريرة البنررك الردول  الخمصررة المرن ج الوصرض  بصررضة أسمسرية مررع ال

بإسترا يجية  طوي   ربية الطضولة المبكرة ف  مصر، و مثلت أدواد الد اسة ف  الم مبلة 

الشخصررية مررع عرردد مرر  المختصرري  والمتخصصرري ، ومجموعررة مرر  الوثررمئ  والت ررم ير 

راحرمد من رم اررو ة الخمصة بملطضولة المبكرة عملميم  ومحليم ، ورردمت الد اسرة عردة ارت

اختصم  معميير الجودة ف  التعليم  واتكتضم  بملمسشراد الرئيسرية, ورصرر التعيري  علر  

 خريجمد شعم الطضولة بكليمد التربية و يمض ا طضمل.

 الد اسمد ا جنبية:

 (40م(  Bi Ying Hu &Juditszente 2009بددي يددن  هددو و جودتسددن   د اسررة -9

بعنوان: استكشمف جودة التعليم ف  الطضولة المبكرة ف  الصي  :  ضمينمد لمعلم الطضولة 

جودة التعليم العملمية ف  مرحلة   رالمبكرة، وذلك ب دف الوروف على د جة  طبي  معميي

الطضولررررررة المبكرة،وذلررررررك فيمررررررم يتعلرررررر  بمرافرررررر  الرواة،ونسرررررربة ا طضررررررمل إلررررررى 



رامج الم دمرررررة لألطضمل،والتضمعرررررم بررررري  المعلمررررري  المعلمي ،ومرررررسه د المعلمي ،والبررررر

( فصررر   د اسررريم  رررم اختيرررم هم عشررروائيم مررر  40وا طضمل،وررررد طب رررت الد اسرررة علرررى )

 وامد العمصمة الصينية بكي  ف  المنمط  الحضرية والريضية،وأشم د النتمئج إلى أن 

،وخمصرة  لرك مسسسمد  يمض ا طضمل ممزالت بحمجة لتطبي  المعرميير العملميرة  للجودة

الموجررودة بملمنررمط  الريضيررة،كمم أشررم اد إلررى أن هنررمت ثرر ح مسررتويمد للرواررمد مرر  

حيررث  طبي  ررم لمعررميير الجودة،المسررتوى ا ول ويضررم الرواررمد الترر   طبرر  المعررميير 

بصو ة كبيرة،والمستوى الثمن  الروامد الت   حتم  إلى  دعيم و عايا لتطبي  معميير 

ث  واررمد المنررمط  الريضيررة والترر   حتررم  إلررى أصرر ح ودعررم مسررتوى الثملررالالجودة،و

 لتطبي  معميير الجودة في م.

بعنروان:  (Evenson, Kelly R. et al  2009  )44إفنسون كيلي وآخدرون د اسة -10

سيمسة الوتيمد المتحدة ا مريكية المر كاة  على المد سة لايمدة النشمط البدن ، وهدفت 

الد اسررة إلررى  ضعيررم سيمسررمد وتيررة كم ولينررم لرردعم المرردا   بممم سررة ا نشررطة البدنيررة 

 يرمض ا طضرمل والمردا   لمردة ث ثري  دري رة يوميرم ،والتعرف علررى  دلألطضرمل بمسسسرم

ه السيمسمد والمعورمد الت   حول دون ذلك،وطب ت الد اسة على المعلمي  مدى  نضيذ هذ

بجميع المنمط  التعليمية م  خ ل استبيمن وز  عبرر اتنترنرت، و وصرلت الد اسرة إلرى 

( مرر  المعلمرري  مواف ررون علررى  نضيررذ سيمسررة الوتيررة فيمررم يتعلرر  بضرررو ة %95.5أن )

 ن ذلرك   اليرور الد اسر  بريرمض ا طضرمل، ( دري ة فر30ممم سة ا نشطة البدنية لمدة )

 .ا طضمللدى  هم   ح ي  وانجمز ا هداف التعليمية وا كمديمية التحصيلي يايد

 Fleck, Bethany and Charajayفليدد& & بزانددي  & شددافاجي بددابلود اسررة -11

Pablo 2009  )مم ربم المد سرة و يرمض  ف  مرحلةبعنوان: التضمع د البدنية ( 46م

ضمل،وهدفت إلرى التعررف أوجره الشربه واتخرت ف فر  التضرمع د البدنيرة فر  مراكرا ا ط

 عميررة ا طضررمل بملوتيررمد المتحررردة ا مريكيررة فرر  مرحلررة مرررم ربررم المد سررة و يرررمض 

ا طضمل،وأشم د النتمئج إلى أن مرحلة  يمض ا طضمل  تضم  الكثير م  أشكمل التضمعم 

نشطة البدنية  س م ف  زيمدة هذه التضمع د، وأنه م  البدن  بي  ا طضمل،وان ممم سة ا 

 الضرو ي دعم بي ة التعلم لممم سة ا نشطة البدنية واكتسمب الم م اد البدنية لألطضمل.  
بعنوان:  طوير جودة التربيرة  (45م(  Fisette et al  2009فايس  وآخرون د اسة -12

البدنية خ ل   ييم الط ب، وذلك ب دف الوروف على معميير جودة برامج التربية البدنيرة 

ومدي  نضيذ على أسم  المعميير الوطنية،  موريم  مدى  علم ا طضملم  خ ل   ييم أدا  

بدنية،و حديد مم يجم المعلمي  لمبمدر الت ييم، و طبي  معميير الجودة ف  برامج التربية ال

علررى ا طضررمل  علمرره مرر  خرر ل مسسسررمد  يررمض ا طضررمل والتعلرريم اتبتدائ ،وخلصررت 

 ا طضمل( معميير لجودة برامج التربية البدنية يمك  مراعم  م ف    يم أدا  6الد اسة إلى )

 .بملوتيمد المتحدة ا مريكية



واروع م: د اسرة  حليليرة وم (52م(  Keatinget al  2009كيتن  وآخدرون د اسة -13

هردفت إلرى التعررف علرى ولمعرفة الليمرة الصحية للطضم المر بطة ببرامج التربية البدنيرة 

أسررس الليمرررة الصررحية والبدنيررة ذاد الصررلة بأنشررطة وبرررامج التربيررة البدنيررة، والمعررميير 

حليم البحوح ا كمديمية والوطنية لليمرة البدنية والصحية بملوتيمد المتحدة ا مريكية، و 

لليمرة البدنية المر بطرة بملمعرم ف والصرحة فر  بررامج التربيرة  الت ميذالت   نمولت إ  من 

، إلى جمنم التعرف على المضمهيم المرحلة الثمنويةالبدنية بداية م   يمض ا طضمل وحتى 

الخمط ررة حررول الليمرررة البدنية،وسرربم مسررمعدة الطرر ب لتح يرر  الليمرررة البدنيررة، وأسررضرد 

( عممم  ممم يدل علرى ن رب 20النتمئج ع  نضس النتمئج الت   وصلت إلي م الد اسمد منذ )

 عليمية فعملة  ردعم أنمرمط  دالتعليم المستمر ف  الليمرة البدنية،وأننم بحمجة إلى استرا يجيم

 .النشمط البدن  و حسي  المعرفة م  خ ل أنشطة التربية البدنية

( 43م(  Elmakis , Gail Smith  2010إليمددداكس و جدددال سدددميث د اسرررة -14

وموارروع م: مسرر  النشررمط البرردن  فرر  الضصررول الد اسررية بملمرردا   اتبتدائيررة بوتيررة 

فرجينيم،وهدفت إلى  التعرف على مستوى ا نشطة البدنية ف  مسسسمد  يمض ا طضرمل 

فر  الترد يس  والمدا   اتبتدائية بوتية فرجينيم،و وجيه المعلمي  لت ديم ا نشطة البدنية

داخررم الضصررول،وإبراز فوائررد دمررج ا نشررطة البدنيررة فرر  التررد يس علررى الجمنررم التعليمرر  

والسرلوك ، ومعرفرة مرم يحتمجرره المعلمري  لردمج المايرد مرر  ا نشرطة البدنيرة خر ل اليررور 

مر  معلمر   يرمض ا طضرمل  393 مالد اس ، وطب ت الد اسة على عينة عشوائية روام ر

يررة، وأشررم د النتررمئج  إلررى إد ات المعلمري   هميررة دمررج النشررمط البرردن  بملمردا   اتبتدائ

أثنم  اليور الد اسر  كضواصرم  تخلرم الترد يس،وان ذلرك يرسدى لضوائرد أكمديميرة وسرلوكية 

التنميررة  وارررو ةلألطضررمل، وأن دمررج النشررمط البرردن  يتطلررم دعررم مرر  اإلدا ة المد سررية 

 الم نية للمعلمي  لتح ي  ذلك.

وهردفت إلرى الورروف علرى  (53م(  Mauer,S., et al 2010وآخدرون  مداورد اسة -15

فمعليررة برنررممج لألنشررطة البدنيررة والحركيررة  طضررمل مررم ربررم المد سررة فرر   ح يرر  الصررحة 

البدنيررة والنمررو الطبيعرر  وزيررمدة النشررمط البرردن  والم ررم اد الحركيررة لرردي م، ورررد طب ررت 

سة وبمشم كة أبمئ م ومعلمرم  م، وذلرك فر  الد اسة على ا طضمل ف  مرحلة مم ربم المد 

المنمط  الريضية والحضرية بألممنيم،واشتمم البرنممج على من ج  ربوي شرممم  لألنشرطة 

( يومم، إلى جمنم  د يم و وعية المعلمرمد 30البدنية والحركية ردر لألطضمل على مدى )

أطضرمل الروارة لألنشرطة البدنيرة  ة،وأسضرد النتمئج ع  الدو  اتيجرمب  لممم سرواآلبم ,

الطبيعرر  لرردي م، وإكسررمب م الصررحة البدنيررة  ة فرر   ح يرر  النمررو البرردن  والحركرر والحركيرر

وحمميت م م  مخمطر السمنة المضرطرة، كمرم أشرم اد  إلرى أن  مشرم كة اآلبرم  وا م رمد 

عممرة لردى ف  برامج ا نشطة البدنية  طضمل م،وإلممم م بملجوانم والمعلوممد الصرحية ال

ا طضررمل يايررد مرر  اآلثررم  اتيجمبيررة لممم سررة ا نشررطة علررى الجوانررم البدنيررة والحركيررة 

 والصحية  طضمل م.

 (54م(  Michelle Hsiu et al 2010ميشدددديل هسدددديو  وآخددددرون د اسررررة -16

ومواوع م:  عليم الم م اد اتجتممعية ذاد الصلة بملتربية البدنية ف   يمض ا طضرمل، 

ه الد اسة إلى التعررف علرى دو  ممم سرة ا نشرطة البدنيرة والريمارية فر  ورد هدفت هذ

إكسمب أطضمل الرواة الم م اد اتجتممعية وأثرر ذلرك فر  زيرمدة  التضمعرم مرع أررران م، 

وأشررم د الد اسررة إلررى أن رصررو  الم ررم اد اتجتممعيررة لرردى أطضررمل الرواررة يررسدى 

ة مع رم، وررد يرسدى لضشرل م أو  رأخرهم لصعوبة  ضمعل م مع أرران م وإرممرة ع ررمد وثي ر



فر   علريم الم رم اد  البدنيرةد اسيم ، ورد أسضرد النتمئج ع  الردو  ال رمر والبرم ز للتربيرة 

اتجتممعية  طضمل الرواة، و حسي  مستوى  ضمعل م اتجتمرمع  مرع أررران م، و ح ير  

السرلوكيمد  ةيرالنجمح الد اسر  المبكرر لردي م، وأن ممم سرة أنشرطة اللعرم اررو ي لتنم

 اتجتممعية لدى أطضمل الرواة.

بعنروان   رأثير جرودة  (48م(  Gregor & Janko 2012جريجدور، جدانكو  د اسرة -17

 نضيررذ من ررم  التربيررة البدنيررة لألطضررمل علرر  النمررو الجسررم  والليمرررة البدنيررة ، واسررت دفت 

لمن ررم  التربيررة البدنيررة علرر  النمررو الجسررم   المعلمرري الد اسررة معرفررة أثررر جررودة  طبيرر  

( 166( صر  د اسر  فر  )146والليمررة البدنيرة لألطضرمل، وطب رت الد اسرة علر  عردد )

( صرر  والثمنيررة 71مد سررة ابتدائيررة، رسررموا إلرر  مجمرروعتي  ا ولرر   جريبيررة روام ررم )

مرري  ( صرر ، ورررمر بتنضيررذ المن ررم  علرر  المجموعررة التجريبيررة معل75اررمبط م روام ررم )

متخصصي  أمم المجموعة الضمبطة رمر بملتد يس ل م معلمي  وير متخصصري ، وأكردد 

النتمئج أن المعلمي  المتخصصي  كمنوا أكثر نجمحم  فر   نضيرذ المن رم  وفر   حسري  النمرو 

 الجسم  والليمرة البدنية  طضمل المجموعة التجريبية ع  المعلمي  وير المتخصصي .

 لسمب ة:التعلي  على الد اسمد ا

( د اسررمد أجنبيررة وسرريتم 9( د اسررمد عربيررة، )8( د اسررة بوارررع )17) البمحررثعرررض 

سيتنمول م م  حيث ا هداف، المن ج، العينة، أدواد جمع البيمنمد وكذلك أهم النترمئج المستخلصرة 

من رم ب ردف عرررض أوجره التشررمبه واتخرت ف بين ررم وبري  الد اسررة الحمليرة وأيضررم   واري  مرردى 

 اتستضمدة من م عند  طبي  الد اسة الحملية.

 م  حيث ا هداف:-1
يتضرر  مرر  الد اسـررـمد السررمب ة أن بعضرر م  نررمول جررودة البي ررة التربويررة ومنررمهج  يررمض 

م( 2010(، رانيدا صاصدديال  11م(  2010حندان محمددد فدوزي  ا طضرمل بصرضة عممررة، كد اسرة  

  Bi & Judit(، 34م(  2010  وهدددي مصددط ي وصدد اء عطيددة(، هندداء عبددد الددرحيم 12 

والبعض اآلخر  نمول واررع التربيرة البدنيرة والحركيرة وجرودة أنشرطت م بريرمض  (،40م(  2009 

(، 25م(  2010(، محمددد الحمدداحمي  19م(  2001صددديقة علددي يوسددف  ا طضررمل , كد اسررة  

 Fleckand(،   44م(  Evenson et al.  2009(، 23م(  2010ليلددددي زهددددران  

Charajay 2009  )46 ,)Fisette et al  2009  )45م,)Keating et al 2009  )52 ,)

Mauer et al  2010 )53,)Michelle et al 2010  )بينمرررم  نمولرررت د اسرررة  (,54م

Elmakis  2010  )البمحثفتنمولت النشمط البدن  ف  المرحلة اتبتدائية، هذا ورد استضمد  (43م 

 م  الد اسمد السمب ة ف  واع أهداف البحث. 

 م  حيث المن ج المستخدر:-2
ا ض ت جميع الد اسمد السمب ة على استخدار المن ج الوصرض  بمسرتخدار المسر  والتحليرم، 

م( Maueretal 2010  )53,)Michelle et al  2010مرر  بينمررم اسررتخدمت  د اسررمد كررم

مر  ذلرك  البمحرثالتجريبر ، وررد اسرتضمد  المرن ج(6م(  2011أميمه محمد رسمي  د اسة ,(54 

 ف  اختيم  من ج البحث الحمل  بمم يتض  مع عينة وأهداف الد اسة.

 م  حيث مجتمع وعينة الد اسة:-3
اختلضت الد اســمد السمب ة ف  اختيم هم لمجتمع وعينرة البحرث، فبملنسربة لمجتمرع البحرث 

 .Evenson et alيكيرة مثرم د اسرمد كرم مر هنرمت د اسرمد ط ب رت فر  الوتيرمد المتحردة ا مر

م( Fleck and Charajay 2009  )46 ,)Fisette et al  2009(، 44م(  2009 

 45,)Keatingetal 2009  )52 ,)Elmakis  2010  )43م , )Michelle etal 



وهنررمت د اسررمد ط ب ررت فرر  مصررر والسررعودية وسررو يم وهرر  علرر  التر يررم:  (,54م(  2010 

 وهددددي مصدددط ي وصددد اء عطيدددة(، هنددداء عبدددد الدددرحيم 19م(  2001يوسدددف  صدددديقة علدددي 

( 40م(  Bi & Judit    2009أمرم د اسرة  (,12م(  2010رانيدا صاصديال   (،34م(  2010 

ود اسررة , الممنيررمفرر   (Maueretal  2010 )53ف ررد ط ب ررت فرر  الصرري ، بينمررم ط ب ررت د اسررة  

أمررم مرر  نمحيررة العينررة فمن ررم مررم ط برر  علرر  ،( فددي السددعودية6م(  2011أميمدده محمددد رسددمي  

(، دراسدة 19م(  2001صدديقة علدي يوسدف  المعلممد والمعلمي  ف   يرمض ا طضرمل كد اسرة 

بينمرم طب رت د اسرة   (،44م(  Evenson et al  2009(, دراسة12م(  2010رانيا صاصيال  

Elmakis  2010  )اسررررررررة علررررررر  المعلمررررررري  فرررررررر  المرحلرررررررة اتبتدائيررررررررة، أمرررررررم د  (43م

Bi&Judit 2009  )فتنمولت مبن  الروارة و ج ياا  رم , وهنرمت د اسرمد ط ب رت علر   (40م

( Keatingetal 2009(, 45م(  Fisette et al. 2009أطضمل الرواة مثم د اسمد كم م   

 52 ,)Maueretal 2010 )53 ,)Michelleetal 2010  )أميمددددده محمدددددد رسدددددمي (,54م

 (34م(  2010  وهددي مصدط ي وصد اء عطيدةهناء عبدد الدرحيم  د اسة  أمم (،6م(  2011 

منمهج وأنشطة  يمض ا طضمل، كمم اختلضرت الد اسرمد فر  حجرم العينرة فمن رم مرم بنم  ف د  نمولت 

 م  ذلك ف  اختيم  و حديد العينة. البمحث مثلت ف  العينمد الكبيرة، واستضمد 

 أدواد جمع البيمنمد:-4
 السمب ة على استخدار اتستبيمن كأداة لجمع البيمنمد.ا ض ت معظم الد اسمد 

 م  حيث النتمئج:-5
بإل م  الضو  على نتمئج الد اسمد السمب ة يتض  أن أولم هذه الد اسمد رد أشرم د إلرى 

مر   لرك النترمئج السرمب ة فر   وارع  البمحرثرصو  المنمهج الحملية ف   ح ي  أهداف م، ورد استضمد 

 الحمل  وكذلك ف  منمرشة النتمئج و ضسيرهم. أهداف و سمؤتد البحث

 م  الد اسمد السمب ة: البمحثمدى استضمدة 
 من م: البمحثأواحت الد اسمد الســمب ة العديد م  النتمئج الت  استضمد من م 

أواحت ارو ة إعرمدة النظرر والت رويم المسرتمر لمنرمهج التربيرة الحركيرة والبدنيرة فكمنرت -

  لد اسمد سمب ة.الد اسة الحملية نتمجم  

 عتبر الد اسرة الحمليرة امترداد للد اسرمد السرمب ة مر  حيرث   رويم و حليرم المنرمهج الد اسرية -

 ب دف التطوير يمم يتض  مع متطلبمد عصرنم الحمل .

م  الد اسمد السمب ة ف  واع أهداف البحث وف  اختيم  و حديد العينة وف   البمحثاستضمد -

 لك ا سمليم اإلحصمئية المستخدمة.بيمنمد وكذ صميم اتستبيمنمد لجمع ال

 خطة وإجرا اد البحث:

 أوت : من ج البحث:

 المن ج الوصض  لمنمسبته لطبيعة هذه الد اسة. البمحثاستخدر 

 ثمنيم : عينة البحث:

( عضو هي ة  د يس بكليمد التربية الريمارية وأرسرمر  ربيرة 100عينة عشوائية روام م )

 التربية م  الحمصلي  عل  د جة الدكتو اه وخبرة ت   م ع  عشر سنواد.الطضم بكليمد 

 ثملثم : أداة جمع البيمنمد:

:استمارة بناء المعايير الخاصة بأنشطة التربية الحركية لمرحلة رياض األط ال  

نظرررا  لعرردر وجررود معررميير خمصررة بأنشررطة التربيررة الحركيررة لمرحلررة  يررمض ا طضررمل فرر  

بررملرجو  لرربعض المعررميير الدوليررة لجررودة التربيررة البدنيررة فرر  مرحلررة  البمحررثرررمر  الرردول العربيررة،

California (2005( )41 ،)Hawii (1999 ) يمض ا طضرمل فر  بعرض الوتيرمد ا مريكيرة



(49 ،)Michigan (2011( )55 ،)Michigan (2007( )56 ،)Michigan(2010( )57 )

 ,NewYork (2003( )59 ,)Vermont (2004( )61  ورد  م  صميم اتسرتمم ة فر  ارو ,)

( معميير أسمسية وبنو  م  التضصيم للمضرداد الخمصرة بكرم معيرم  5هذه المعميير بحيث  تنمول )

 ( عبم ة. 50م  هذه المعميير , و كونت اتستمم ة ف  صو   م ا ولية م  )

الحمصرلي  علر  د جرة ( م  الخبررا  11ثم  م عرض هذه المعميير ومضردا  م على عدد )

أستمذ ف  المنرمهج وطررق  رد يس التربيرة الريمارية بكليرمد التربيرة الريمارية، وررد ررمر الخبررا  

 البمحرثبحذف عدد م  المضرداد الخمصة بربعض المعرميير لعردر منمسربت م أو لتكرا هرم، وررد ربرم 

مم ة المعرميير، ( آل ا  الخبررا  علرى مضررداد المحرمو  الخمصرة بمسرت%50نسبة ا ضمق أعل  مر )

 ( يوا  ذلك.1والجدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1جدول )

 النسم الم وية آل ا  الخبرا  حول معميير جودة أنشطة 

 التربية الحركية ف   يمض ا طضمل

 المعميير والمضرداد ر

نسم   أي الخبير

ات ضمق 

% 
 مواف 

وير 

 مواف 

بأنممط م المختلضة ال زمة  دا  ا نشرطة البدنيرة المعيم  ا ول: يمم   ا طضمل الم ـم اد الحركية 

 المختلضة:

 

 1ي1

 المضمهيم الحركية:

ينت رررم ارررم  مجموعرررة كبيررررة ,  دا  الم رررم اد اتنت مليرررة دونمرررم أن ي رررع أو 

 يصطدر بمآلخري .

 

 

6 

 

 

5 

 

 

5‚54 

إلشرم ة يتحرت إل  ا ممر وعل  الجمنبي  أثنم   غيير ات جمه بسرعة كمسرتجمبة  2ي1

 البد .

 

11 

 

- 

 

100 

عمرررم أشررركمل فررر  مسرررتويمد عمليرررة ومتوسرررطة ومنخضضرررة بمسرررتخدار اليررردي   3ي1

 والذ اعي  والجذ  وال دمي  والرجلي  أو الخلت بي  بعض م. 
7 4 6‚63 

يظ ررر أوجرره التضررمد برري  الحركررمد السررريعة والبطي ررة عنررد أدا ه للم ررم اد  4ي1

 اتنت ملية.

 

3 

 

8 

 

2‚27 



 المعميير والمضرداد ر

نسم   أي الخبير

ات ضمق 

% 
 مواف 

وير 

 مواف 

 

 5ي1

 التحكم الجسم :

 يبتكر أشكمل بمستخدار الحركمد وير اتنت ملية.

 

11 

 

- 

 

100 

 100 - 11 ( أجاا . 5يحضظ  وازنه عل  عدد م  أجاا  جسمه  صم إل  ) 6ي1

 و صمعدي يحضظ  وازنه أثنم  المش  لألممر أو عل  الجمنبي  عل  سط  اي  7ي1

. 
7 4 6‚63 

يبرز الع رة المكمنية بي  الجسم وعنصر مم بمستجمبته لألوامر و نضيذهم مثم   8ي1

 -يسم   –يمي  -م  خ ل  –بمل رب م    –بجمنم –خل   –أسضم  –)أعل  

 للخل ( . 

 

 

7 

 

 

4 

 

 

6‚63 

 

 9ي1

 الحركمد اتنت ملية:

 يسدي عدد م  الدحرجمد.

 

8 

 

3 

 

7‚72 

ي1

10 

 ومنحنية ومتعرجة.ينت م ف  مسم اد مست يمة 
11 - 100 

ي1

11 

 ي ضا  فوق حبم ثمبت عدة مراد متتملية أمممم  وخلضم  وجمنبم  .
6 5 5‚54 

 

ي1

12 

 حركمد التحكم والسيطرة:

 يضرب كرة ثمبتة أو بملون بمستخدار اليدي  أو الذ اعي  أو ال در.
 

11 

 

- 

 

100 

ي1

13 

 ا  ض.يرم  كرة ويمسك ب م , ربم أن  ر د مر ي  م  
7 4 6‚63 

ي1

14 

 يصيم هدف ثمبت بمستخدار نمت بسيت للرم .
10 1 9‚90 

ي1

15 

  نطيت الكرة بشكم مستمر بمستخدار  احة اليدي . 
11 - 100 

 

ي1

16 

 الم م اد اإلي معية:
 27‚2 8 3 يسدي حركمد انت ملية ووير انت ملية مع الطرق ) الن ر ( المستمر.

 (1 مبع جدول )

 النسم الم وية آل ا  الخبرا  حول معميير جودة أنشطة 

 التربية الحركية ف   يمض ا طضمل

 المعميير والمضرداد ر

نسم   أي الخبير

ات ضمق 

% 
 مواف 

وير 

 مواف 

ي1

17 

 يصض  بشكم إي مع  مع سممعة لسلسلة اربمد متاامنة إي معيم .
5 6 5‚45 



 المعميير والمضرداد ر

نسم   أي الخبير

ات ضمق 

% 
 مواف 

وير 

 مواف 

معرفيررم  بملمضررمهيم واتسررترا يجيمد والمبررمدر ذاد الصررلة بررتعلم وأدا  المعيررم  الثررمن : يعكررس المممررم  

 :ا نشطة البدنية

 

 1ي2

 المضمهيم الحركية: 

يواررر  الضررررق بررري  )أسرررضم و أعلررر ( , )خلررر  و أمرررمر( , )علررر  الجرررمنبي ( , 

 )بمل رب م ( , )م  خ ل(.

8 3 7‚72 

 100 - 11 من مم.العمر( ومنمرشة أهمية كم - واي  الضراغ )الشخص  2ي2

 

 3ي2

 التحكم الجسم : 

أجرراا  الجسررم المختلضررة )الرررأ  , الكتضرري  , الرربررة , الظ ررر ,  يوارر  ويصرر 

الصد  , الخصر , الضخذي  , الذ اعي  , المرف ي  , الرسغي  , اليدي  , أصمبع 

 اليد , ال دمي  , الركبتي  , السمق , وأصمبع ال در(.

 

 

 

11 

 

 

 

- 

 

 

 

100 

 27‚2 8 3 أسس الدعم )المسمعدة ( البدنية. يوا  4ي2

 

 5ي2

 الحركمد اتنت ملية:

 ., الجري , ال ضايعرف الم م اد اتنت ملية مثم المش 

 

6 

 

5 

 

5‚54 

 

 6ي2

 حركمد التحكم والسيطرة:

 يوا  دو  العيني  عند ارب ا شيم  ب اليدي  أو الذ اعي  أو ال دمي .

 

5 
 

6 

 

5‚45 

 27‚2 8 3 ات صمل ) التمم  ( بملكرة عند  كل م ف  خت مست يم. حديد ن طة  7ي2

 45‚5 6 5 يص  شكم وواع ا صمبع عند  نطيت الكرة بشكم مستمر. 8ي2

 المعيم  الثملث: ي يم ا طضمل ويح   مستوى م  الليمرة البدنية لتحسي  الصحة وا دا  البدن :

 

 1ي3

 مضمهيم الليمرة:

 البدنية الت   ح   المتعة والتحدي.يشم ت ف  ا نشطة 

 

7 

 

4 

 

6‚63 

 

 2ي3

 ال د ة ال وائية:

( مرراد أسربوعيم فر  أنشرطة بدنيرة معتدلرة إلر  رويرة بمرم  4- 3يشم ت بوارع )

 يرفع معدل التنضس و سرعة درمد ال لم.

 

 

7 

 

 

4 

 

 

6‚63 

 

 3ي3

 ال وة العضلية ي التحمم:

 الورت. التعل  عل  عم اة أف ية )ع لة( لضترة م 

 

7 

 

4 

 

6‚63 

 54‚5 5 6 أن يتسل  أو يصعد سلم.يستطيع 4ي3

 

 5ي3

 المرونـــة:

 يستطيع أن يمد الرجلي  والذ اعي  والظ ر والكتضي  بدون وثم أو نت.

 

6 

 

5 

 

5‚54 

 (1 مبع جدول )

 النسم الم وية آل ا  الخبرا  حول معميير جودة أنشطة 

 التربية الحركية ف   يمض ا طضمل

نسم   أي الخبير المعميير والمضرداد ر



 مواف 
وير 

 مواف 

ات ضمق 

% 

 

 6ي3

 التكوي  الجسم :
ي ور بحركمد مستمرة لضتراد متاايردة مر  الوررت للمشرم كة فر  أنشرطة بدنيرة 

 معتدلة.بسيطة إل  

 

 

8 

 

 

3 

 

 

7‚72 

 

 7ي3

 الت ييم:
 البدنية العنيضة.يحدد مسشراد زيمدة ال د ة عل  المشم كة ف  ا نشطة 

 

5 

 

6 

 

5‚45 

المعيم  الرابع: يظ ر لألطضمل  إلمممم  معرفيم  بمضرمهيم وأسرس واسرترا يجيمد الليمررة البدنيرة ب ردف 

  حسي  الصحة وا دا :

 

 1ي4

 مضمهيم الليمرة:
 .يحدد ا نشطة البدنية الت   تسم بملمتعة والتحدي

 

9 

 

2 

 

8‚81 

 81‚8 2 9 يحتمجه الجسم. يص  دو  المم  كعنصر أسمس  2ي4

 90‚9 1 10 يضسر أهمية الغذا  ف   وفير الطمرة ال زمة لألنشطة البدنية . 3ي4

 63‚6 4 7 يوا  كي  أن الراحة والنور م ممن للجسم. 4ي4

 5ي4

 

وص  فوائد اتشترات ف  النشمط البدن  اليوم  مثم السعمدة والنور بشكم 

 أفضم.

 

6 

 

5 

 

5‚54 

 

 6ي4

 ال وائية:السعة 
 يحدد مورع ال لم ويضسر كونه عضلة م  عض د الجسم .

 

4 

 

7 

 

4‚36 

 45‚5 6 5 يوا  كي  أن النشمط البدن  يايد م  معدل اربمد ال لم. 7ي4

 36‚4 7 4 يحدد مواع الرئتي  ودو همم ف   وفير ا كسجي . 8ي4

 

 9ي4

 ال وة العضلية ي التحمم:
 ال ضا  والرم .الجريو  سمعد الجسم ف يوا  كي  أن العض د ال وية 

 

8 

 

3 

 

7‚72 

ي4

10 

 63‚6 4 7 يص  الدو  الذي   ور به العض د ف   حريك العظمر.

 

ي4

11 

 المرونــة:
 يحدد أجاا  الجسم المعنية أثنم  اتمتداد ) اإلطملة (.

 

5 

 

6 

 

5‚45 

 

ي4

12 

  ركيم الجسم:
 ودهون , وأنسجة آخري.شرح أن الجسم يتكون م  عظمر , وأج اة , 

 

4 

 

7 

 

4‚36 

 

 

 (1 مبع جدول )

 النسم الم وية آل ا  الخبرا  حول معميير جودة أنشطة 

 التربية الحركية ف   يمض ا طضمل

نسم   أي الخبير المعميير والمضرداد ر



 مواف 
وير 

 مواف 

ات ضمق 

% 

واتسرترا يجيمد النضسرية واتجتممعيرة المعيم  الخممس: يوظ  ا طضمل معرفت م للمضرمهيم وا سرس 

 ذاد الصلة بتعلم وممم سة ا نشطة البدنية:

 

 1ي5

 المس ولية الذا ية:
 يعبر ع  مشمعره النم جة ع  المشم كة ف  النشمط البدن .

 

8 

 

3 

 

7‚72 

 100 - 11 الروبة ف  المشم كة ف  ا نشطة البدنية. 2ي5

 100 - 11 والممم سمد اآلمنة المر بطة بملنشمط البدن .إ بم  ال واعد واإلجرا اد  3ي5

 

 4ي5

 التضمعم اتجتممع :
 ي ظ ر المشم كة والتضمعم والتعمون مع اآلخري  ف  ا نشطة البدنية.

 

10 

 

1 

 

9‚90 

يص  كي  أن التضمعم اتجتممع  اإليجمب  يجعم ممم سة النشمط البدن  مع  5ي5

 اآلخري  أكثر متعة.

  

 6 

  

 5 

 

5‚54 

 

 6ي5

 دينممية الجممعة:

 يشم ت ك مئد و كتمبع ف  ا نشت البدنية.

 

7 

 

4 

 

6‚63 

( أن نسرم ا ضررمق الخبررا  حرول المعررميير الم ترحرة لجررودة 1يتضر  مر  الجرردول السرمب  )

(، حيررث أن %100 - 27‚2أنشررطة التربيررة الحركيررة لمرحلررة  يررمض ا طضررمل  راوحررت مررم برري  )

ال يم ا على لنسم ات ضمق جم د لصمل  بند )مواف (، إت أن المضررداد الخمصرة بربعض المعرميير 

رد جم د لصمل  بند )وير مواف ( حيث أعطت عدر دتلة إحصمئية حيث بلغت نسم ات ضمق ل ذه 

 (،  وهذه المضرداد ه :%50المضرداد أرم م  )

 (.17ي1، 16ي1، 4ي1المعيم  ا ول ) -

 (.8ي2، 7ي2، 6ي2، 4ي2المعيم  الثمن  ) -

 (.7ي3المعيم  الثملث ) -

 (. 12ي4,  11ي4,  8ي4,  7ي4,  6ي4المعيم  الربع ) -

لتكرون جرمهاة لحسرمب  وإعرمدة  ررريم اتسرتمم ة وبنم  على ذلك  م استبعمد هذه المضرداد

 المعمم د العلمية.

 

  ابعم : المعمم د العلمية ل ستبيمن:

 الصدق:
بحسمب صدق ات سمق الداخل  وذلرك بتطبير   البمحثبمإلامفة إل  صدق المحكمي , رمر 

( عضو هي ة  د يس بكليمد التربية الريماية 40اتستمم ة على عينة م  مجتمع البحـث روام م )

 (  وا  ذلك.4، 3، 2وكليمد  يمض ا طضمل وم  خم   العينة ا سمسية، والجداول )

 (2جدول )

 معممم ات  بمط بي  د جة كم مضردة والد جة الكلية للمعيم  الذي  نتم  إليه
 40ن =

 المعيار الخامس المعيار الرابإ المعيار الثالث المعيار الثاني المعيار األول

 ر رقم الم ردة ر رقم الم ردة ر رقم الم ردة ر رقم الم ردة ر رقم الم ردة

 0.92 1ي5 0.93 1ي4 0.81 1ي3 0.88 1ي2 0.73 1ي1

 0.88 2ي5 0.93 2ي4 0.85 2ي3 094 2ي2 0.90 2ي1

 0.88 3ي5 0.92 3ي4 0.76 3ي3 0.90 3ي2 0.90 3ي1

 0.92 4ي5 0.86 4ي4 0.61 4ي3 0.85 4ي2 0.92 4ي1



 0.85 5ي5 0.86 5ي4 0.66 5ي3   0.84 5ي1

 0.95 6ي5 0.91 6ي4 0.66 6ي3   0.82 6ي1

   0.84 7ي4     0.88 7ي1

         0.84 8ي1

         0.95 9ي1

         0.88 10ي1

         0.66 11ي1

         0.67 12ي1

         0.68 13ي1

         0.61 14ي1

 (0.325( = )0.05ريمة ) ( الجدولية عند مستوي )

ل رم معرمم د ا  برمط  اتسرتمم ة( أن مضرداد كم معيم  مر  معرميير 2يتض  م  جدول )

 ( مع الد جة الكلية للمعيم  الذي  نتم  إليه.0.05دالة إحصمئيم عند مستوي )

 

 

 

 (3جدول )

 ل ستمم ة معممم ات  بمط بي  د جة كم معيم  والد جة الكلية
 40ن =                                                                                                 

 معامالت االرتباط مإ الدرجة الكلية  المحاور  م

 0.99 المحو  ا ول 1
 0.97 المحو  الثمن  2
 0.92 المحو  الثملث 3
 0.99 المحو  الرابع 4
 0.99 الخممس المحو  5

 (0.325( = )0.05ريمة ) ( الجدولية عند مستوي )

معممرم ا  برمط دالرة إحصرمئيم عنرد مسرتوي  معيم ل رمكرم د جة ( أن 3يتض  م  جدول )

 .ل ستمم ة( مع الد جة الكلية 0.05)

 (4جدول )

 ل ستمم ةمعممم ات  بمط بي  د جة كم مضردة والد جة الكلية 
 40ن=    

 المعيار الخامس المعيار الرابإ المعيار الثالث المعيار الثاني المعيار األول

 ر رقم الم ردة ر رقم الم ردة ر رقم الم ردة ر رقم الم ردة ر رقم الم ردة

 0.91 1ي5 0.89 1ي4 0.85 1ي3 0.85 1ي2 0.74 1ي1
 0.85 2ي5 0.89 2ي4 0.95 2ي3 0.87 2ي2 0.89 2ي1
 0.87 3ي5 0.91 3ي4 0.89 3ي3 0.91 3ي2 0.89 3ي1
 0.91 4ي5 0.85 4ي4 0.51 4ي3 0.85 4ي2 0.91 4ي1
 0.85 5ي5 0.87 5ي4 0.61 5ي3   0.85 5ي1
 0.95 6ي5 0.91 6ي4 0.64 6ي3   0.87 6ي1
   0.85 7ي4     0.91 7ي1

         0.85 8ي1



         0.95 9ي1

         0.89 10ي1

         0.65 11ي1

         0.61 12ي1

         0.62 13ي1

         0.55 14ي1

 (0.325( = )0.05ريمة ) ( الجدولية عند مستوي )

( أن كررم مضررردة ل ررم معررمم د ا  بررمط دالررة إحصررمئيم عنررد مسررتوي 4يتضرر  مرر  جرردول )

 ( مع الد جة الكلية ل ستمم ة.0.05)

 الثبـمد:
بتطبيرر  معمدلررة التجائررة النصررضية لمعممررم ألضررـم  البمحررثلحسررمب ثبررمد اتسررتمم ة، رررمر 

وذلررك علررى نضررس العينررة السررمب ة الترر   ررم حسررمب الصرردق علي ررم،  SPSS) كرونبررمب ببرنررممج 

 ( يوا  ذلك. 5والجدول )

 (5جدول )

 معممم ألضم لثبمد استمم ة معميير جودة أنشطة التربية الحركية               
 40ن = 

 معامل أل ا التباين االنحراف المعياري المتوسط المعايير

 0.96 5.22 27.28 9.5 ا ول

 0.92 1.63 2.64 2.85 الثمن 

 0.81 2.03 4.10 3.48 الثملث

 0.96 2.85 8.10 5.00 الرابع

 0.95 2.43 5.92 4.33 الخممس

 0.98 14.06 197.64 25.48 المجمو  الكل 

 (0.325)( = 0.05ريمة ) ( الجدولية عند مستوي )

( وه  دالرة 0.98 -0.81( أن ريم معمم د الثبمد  راوحت مم بي  )5يتض  م  جدول )

 ( ممم يدل عل  أن م ذاد معمم د ثبمد عملية. 0.05إحصمئيم عند مستوي )

 خممسم : التطبي  الن مئ  ل ستمم ة:

نة الد اسرة بتطبي  اتستمم ة على عي البمحثبعد حسمب المعمم د العلمية ل ستبيمن رمر 

( عضررو هي ررة  ررد يس بأرسررمر التربيررة البدنيررة و ربيررة الطضررم بكليررمد التربيررة 100البررملع عررددهم )

,  ( سرررنواد10بملجممعرررمد السرررعودية والحمصرررلي  علررر  د جرررة الررردكتو اه وخبررررة ت   رررم عررر  )

 .( يوا  ذلك6والجدول )

 

 

 

 
 عرض النتمئج ومنمرشت م:

 (6جدول )

 آ ا  عينة الد اسة حول المعميير الم ترحة  نشطة التربية الحركية 

 ف  مرحلة  يمض ا طضمل
 100ن = 



 المعميير والمضرداد ر

 الرأي 

 2كم 
 مواف 

وير 

 مواف 

المعيم  ا ول: يمم   ا طضمل الم ـم اد الحركية بأنممط م المختلضة ال زمة  دا  ا نشرطة البدنيرة 

 المختلضة:

 

 1ي1

 المضمهيم الحركية:

ينت رررم ارررم  مجموعرررة كبيررررة ,  دا  الم رررم اد اتنت مليرررة دونمرررم أن ي رررع أو 

 يصطدر بمآلخري .

 

 

100 

 

 

- 

 

 

100.00

% 

 6 84 يتحرت إل  ا ممر وعل  الجمنبي  كمستجمبة إلشم ة. 2ي1
61.84

% 

عمرررم أشررركمل فررر  مسرررتويمد عمليرررة ومتوسرررطة ومنخضضرررة بمسرررتخدار اليررردي   3ي1

 9 91 والذ اعي  والجذ  وال دمي  والرجلي  أو الخلت بي  بعض م. 

24‚67

% 

 

 4ي1

 التحكم الجسم :

 %40 18 82 يبتكر أشكمل بمستخدار الحركمد وير اتنت ملية.

 ( أجاا . 5يحضظ  وازنه عل  عدد م  أجاا  جسمه  صم إل  ) 5ي1
79 21 

33.64

% 

يحضظ  وازنه أثنم  المش  لألممر أو عل  الجمنبي  عل  سط  اي  و صمعدي  6ي1

. 
87 13 

54.76

% 

يبرز الع رة المكمنية بي  الجسم وعنصر مم بمستجمبته لألوامر و نضيذهم مثم   7ي1

 -يسم   –يمي  -م  خ ل  –بمل رب م    –بجمنم –خل   –أسضم  –)أعل  

 2 98 للخل ( . 
92.16

% 

 

 8ي1

 الحركمد اتنت ملية:

 34 66 يسدي عدد م  الدحرجمد.
10.24

% 

 ينت م ف  مسم اد مست يمة ومنحنية ومتعرجة. 9ي1
100 0 

100.00

% 

ي1

10 

 ي ضا  فوق حبم ثمبت عدة مراد متتملية أمممم  وخلضم  وجمنبم  .
85 15 

49.00

% 

 

ي1

11 

 حركمد التحكم والسيطرة:

 يضرب كرة ثمبتة أو بملون بمستخدار اليدي  أو الذ اعي  أو ال در.

93 7 
73.96

% 

ي1

12 

 يرم  كرة ويمسك ب م , ربم أن  ر د مر ي  م  ا  ض.
91 9 

67.24

% 

ي1

13 

 يصيم هدف ثمبت بمستخدار نمت بسيت للرم .
94 6 

77.44

% 

ي1

14 

  نطيت الكرة بشكم مستمر بمستخدار  احة اليدي . 
80 20 

36.00

% 

 

 (6 مبع جدول )

 آ ا  عينة الد اسة حول المعميير الم ترحة  نشطة التربية الحركية 

 ف  مرحلة  يمض ا طضمل



 100ن = 

 المعميير والمضرداد ر

 الرأي

 2كم 
 مواف 

وير 

 مواف 

معرفيررم  بملمضررمهيم واتسررترا يجيمد والمبررمدر ذاد الصررلة بررتعلم وأدا  المعيررم  الثررمن : يعكررس المممررم  

 ا نشطة البدنية:

 

 1ي2

 المضمهيم الحركية: 

يواررر  الضررررق بررري  )أسرررضم و أعلررر ( , )خلررر  و أمرررمر( , )علررر  الجرررمنبي ( , 

 - 100 )بمل رب م ( , )م  خ ل(.
100.00

% 

 %6.76 37 63 كم من مم.العمر( ومنمرشة أهمية - واي  الضراغ )الشخص  2ي2

 

 3ي2

 التحكم الجسم : 

أجرراا  الجسررم المختلضررة)الرأ  , الكتضرري  , الرربررة , الظ ررر ,  يوارر  ويصرر 

الصد  , الخصر , الضخذي  , الذ اعي  , المرف ي  , الرسغي  , اليدي  , أصمبع 

 2 98 اليد , ال دمي  , الركبتي  , السمري , وأصمبع ال در(.
92.16

% 

 

 4ي2

 الحركمد اتنت ملية:

 2 98 يعرف الم م اد اتنت ملية مثم المش , الجري , ال ضا.
92.16

% 

 المعيم  الثملث: ي يم ا طضمل ويح   مستوى م  الليمرة البدنية لتحسي  الصحة وا دا  البدن :

 

 1ي3

 مضمهيم الليمرة:

 1 99 يشم ت ف  ا نشطة البدنية الت   ح   المتعة والتحدي.
96.04

% 

 

 2ي3

 ال د ة ال وائية:

( مرراد أسربوعيم فر  أنشرطة بدنيرة معتدلرة إلر  رويرة بمرم  4- 3يشم ت بوارع )

 9 91 يرفع معدل التنضس و سرعة درمد ال لم.
67.24

% 

 

 3ي3

 ال وة العضلية ي التحمم:

 11 89 التعل  عل  عم اة أف ية )ع لة( لضترة م  الورت.
60.84

% 

 أو يصعد سلم.أن يتسل  يستطيع 4ي3

92 8 
70.56

% 

 

 5ي3

 المرونـــة:

 7 93 يستطيع أن يمد الرجلي  والذ اعي  والظ ر والكتضي  بدون وثم أو نت.
73.96

% 

 

 6ي3

 التكوي  الجسم :
 ي ور بحركمد مستمرة لضتراد متاايردة مر  الوررت للمشرم كة فر  أنشرطة بدنيرة 

 23 77 .بسيطة إل  معتدلة
29.16

% 

 

 

 (6 مبع جدول )

 آ ا  عينة الد اسة حول المعميير الم ترحة  نشطة التربية الحركية 

 ف  مرحلة  يمض ا طضمل

 100ن = 



 المعميير والمضرداد ر

 الرأي

 2كم 
 مواف 

وير 

 مواف 

المعيم  الرابرع: يظ رر لألطضرمل  إلمممرم  معرفيرم  بمضرمهيم وأسرس واسرترا يجيمد الليمررة البدنيرة ب ردف 

 وا دا : حسي  الصحة 

 

 1ي4

 مضمهيم الليمرة:
 0 100 .يحدد ا نشطة البدنية الت   تسم بملمتعة والتحدي

100.00

% 

 يص  دو  المم  كعنصر أسمس  يحتمجه الجسم. 2ي4

20 80 
36.00

% 

 يضسر أهمية الغذا  ف   وفير الطمرة ال زمة لألنشطة البدنية . 3ي4
21 79 

33.64

% 

 والنور م ممن للجسم.يوا  كي  أن الراحة  4ي4
29 71 

17.64

% 

 5ي4

 

وص  فوائد اتشترات ف  النشمط البدن  اليوم  مثم السعمدة والنور بشكم 

 أفضم.
12 88 

57.56

% 

 

 6ي4

 ال وة العضلية ي التحمم:
 13 87 ال ضا  والرم .الجريو يوا  كي  أن العض د ال وية  سمعد الجسم ف 

54.76

% 

 به العض د ف   حريك العظمر.يص  الدو  الذي   ور  7ي4
23 77 

29.16

% 

المعيم  الخممس: يوظ  ا طضمل معرفت م للمضرمهيم وا سرس واتسرترا يجيمد النضسرية واتجتممعيرة 

 ذاد الصلة بتعلم وممم سة ا نشطة البدنية:

 

 1ي5

 المس ولية الذا ية:
 - 100 يعبر ع  مشمعره النم جة ع  المشم كة ف  النشمط البدن .

100.00

% 

 الروبة ف  المشم كة ف  ا نشطة البدنية. 2ي5
100 - 

100.00

% 

 إ بم  ال واعد واإلجرا اد والممم سمد اآلمنة المر بطة بملنشمط البدن . 3ي5
100 - 

100.00

% 

 

 4ي5

 التضمعم اتجتممع :
 - 100 ي ظ ر المشم كة والتضمعم والتعمون مع اآلخري  ف  ا نشطة البدنية.

100.00

% 

يص  كي  أن التضمعم اتجتممع  اإليجمب  يجعم ممم سة النشمط البدن  مع  5ي5

 9 91 اآلخري  أكثر متعة.
67.24

% 

 

 6ي5

 دينممية الجممعة:

 19 81 يشم ت ك مئد و كتمبع ف  ا نشت البدنية.
38.44

% 

 (3.84( = )0.05( الجدولية عند مستوي )2ريمة )كم

( أنره  وجرد فرروق ذاد دتلرة إحصرمئية بري  آ ا  المرواف ي  6يتض  م  الجدول السمب  )

 البمحرث( لعينرة الد اسرة ررمر 2ووير المواف ي  لعينة الد اسة ولصمل  المواف ي  , وبعد حسمب )كرم

بحذف العبرم اد التر  لرم  وافر  علي رم عينرة الد اسرة والتر  أعطرت دتلرة لصرمل  ويرر المروافي , 

 ( يوا  ذلك.7ل )والجدو

 (7جدول )

 عدد وأ رمر العبم اد المحذوفة ف  استبيمن معميير أنشطة 

 التربية الحركية بعد المعملجة اإلحصمئية 



 المعايير م
أرقام عبارات 

 المعيار
 أرقام العبارات المحذوفة

 - 14ي1إلــــ    1ي1 المعيم  ا ول 1

 - 4ي2إلــــ   1ي2 المعيم  الثمن  2

 - 6ي3إلــــ   1ي3 المعيم  الثملث 3

 7ي4,  5ي4,  4ي4,  3ي4,  2ي4 7ي4إلــــ   1ي4 المعيم  الرابع 4

 - 6ي5إلــ    1ي5 المعيم  الخممس 5

 ( عبم اد5)  ( عبم ة37) المجمو 

 عبم ة 32=  (2)كممجمو  العبم اد بعد حسمب 

( 5عبم ة ورد  م حذف عدد )( 37( أن عدد عبم اد المعميير بلغت )7يتض  م  جدول )

( عبررم ة, 32(, ومرر  ثررم أصررب  عرردد عبررم اد اتسررتمم ة بعررد الحررذف )2عبررم اد بعررد حسررمب )كررم

 ( يوا   وزيع العبم اد عل  كم معيم  بعد الحذف.8والجدول )

 (8جدول )

  وزيع عبم اد استمم ة بنم  من م  التربية الحركية

 الم ترح ف  صو  ه الن مئية

 أرقام العبارات المحاور م

 14ي1إلـــــ   1ي1 المحو  ا ول 1

 4ي2إلـــــ   1ي2 المحو  الثمن  2

 6ي3إلـــــ   1ي3 المحو  الثملث 3

 2ي4إلـــــ   1ي4 المحو  الرابع 4

 6ي5إلـــــ   1ي5 المحو  الخممس 5

 ( عبم ة32) المجمو 

وهر   عبرر عرر   عبـرـم ة (32( أن عردد عبرم اد اتسررتمم ة بلغرت )8يتضر  مر  جردول )

 (1. مرف  )المعميير الت  يجم أن  توفر ف  أنشطة التربية الحركية لمرحلة  يمض ا طضمل

 وبنم  على مم سب   كون رد  مت اإلجمبة على السسال ا ول م  أس لة البحث وهو:

ما هي معايير الجودة التي ينبغي أن تتوافر في أنشطة التربية الحركية لمرحلة رياض 

 ألط ال؟ا
  ابعم : خطة التربية الحركية الم ترحة:   

الخطررواد  البمحررثلواررع خطررة التربيررة الحركيررة الم ترحررة فرر  صررو   م الن مئيررـة، ا بررع 

 التملية:

 واع ا هداف العممة للخطة.-1

 واع أهداف لكم وحدة م  وحداد الخطة.-2

الد اسررمد المر بطررة و واررع المحترروى المنمسررم للوحررداد التعليميررة وذلررك بررملرجو  إلررى -3

 (.51(، )50(، )22(، )20(، )16(، )7(، )4المراجع العلمية المتخصصة )

 والوجدانية والمعرفية. الحركيةاختيم  الم حظة لت ويم الجوانم -4

 صيموة شكم الد  ، والام  المخصب لكم جا  م  أجاائه.-5

 صيموة الشكم العمر للخطة والتوزيع الامن  لوحدا  م.-6

م  إعداد الخطة الم ترحة ف  صو   م الن مئية،  م عرار م علرى  البمحثوبعد أن انت ى 

نضس مجموعة الخبرا  المتخصصري  حيرث  رم إجررا  التعردي د ال زمرة لتأخرذ الخطرة الم ترحرة 

 (.2الن مئ  مرف  )شكل م 



 وبنم  على ذلك  كون رد  مت اإلجمبة على السسال الثمن  م  أس لة البحث وهو: 

 ما هو التصور المقترح لخطة التربية الحركية لمرحلة رياض األط ال في ضوء معايير الجودة؟
 

 منمرشة النتمئج:

عرر  مواف ررة عينررة الد اسررة مرر  أعضررم  هي ررة التررد يس  المعبرررة( 6 شررير نتررمئج جرردول )

 بكليررمد التربيررة الريماررية وأرسررمر  يررمض ا طضررمل علرر  المعررميير الم ترحررة ومسشرررا  م لمحترروي

خطة التربية الحركية لمرحلة  يمض ا طضرمل بملمملكرة العربيرة السرعودية عر  ربرول أفرراد العينرة 

( مسشررا للمعرميير الخمسرة مر  إجمرمل  32( بمعردل )%100لعردد خمسرة معرميير أسمسرية بنسربة )

         وف م تستجمبم  م كملتمل :             2( مسشراد, وكمنت دتلة كم5( مسشرا,بعد استبعمد )37)

 المعيم  ا ول :-أ
الخمصرة بملمعيرم  ا ول ا  بعة عشر ا ض ت عينة الد اسة عل  منمسبة جميع المسشراد 

  يمارد األط ال المهارات الحركية بأنماطها المختل ة الالزمة ألداء األنشدطة البدنيدة المختل دة(

( وأعلر  نسربة مواف رة %100 - %10.24لمسشراد المعيم  مرم بري  ) 2حيث   راوحت  دتلة كم

كمنررت  للمسشررر ا ول والتمسررع )ينت ررم اررم  مجموعررة كبيرررة  دا  الم ررم اد الحركيررة ا سمسررية 

دونمم أن ي ع أو يصطدر بمآلخري  , ينت م ف  مسم اد مست يمة ومنحنيرة ومتعرجرة( حيرث بلغرت 

, أمم أرم نسبة مواف ة كمنت للمسشر الثمم  )يسدي عردد مر  الردحرجمد( حيرث من مم لكم % 100

 %.10.24بلغت 

 المعيم  الثمن  : -ب
 يعكدس الخمصة بملمعيم  الثرمن  ا  بعة ا ض ت عينة الد اسة عل  منمسبة جميع المسشراد  -

ع بالم ددداهيم واالسدددتراتيجيات والمبدددادل ذات الصدددلة بدددتعلم  ع معرفيدددا وأداء األنشدددطة المامدددا

وكمنرت ( %100 - %6.76لمسشراد المعيم  مم بي  ) 2حيث   راوحت  دتلة كم البدنية(

نسبة مواف ة للمسشرر ا ول )يوار  الضررق بري   أسرضم وأعلر  , خلر  وأمرمر , علر   أعل 

% , أمررم أرررم نسرربة مواف ررة كمنررت 100الجررمنبي  , بررمل رب مرر  , مرر  خرر ل ( حيررث بلغررت 

( حيرث بلغرت العرمر  ومنمرشرة أهميرة كرم من مرم- واي  الضراغ  الشخص للمسشر الثمن  )

6.76.% 

 المعيم  الثملث: - 
 يقديم الخمصرة بملمعيرم  الثملرث السرتة ا ض ت عينة الد اسة عل  منمسبة جميرع المسشرراد 

حيررث   راوحررت   األط ددال ويحقددت مسددتو  مددن اللياقددة البدنيددة لتحسددين الصددحة واألداء البدددني(

نسربة مواف رة للمسشرر  وكمنرت أعلر ( %96.04  %29.16لمسشراد المعيم  مرم بري  ) 2دتلة كم

% , أمرم أررم 96.04ا ول )يشم ت ف  ا نشطة البدنية الت   ح ر  المتعرة والتحردي( حيرث بلغرت 

)ي ور بحركمد مستمرة لضترراد متاايردة مر  الوررت للمشرم كة  السمد نسبة مواف ة كمنت للمسشر 

 %.29.16معتدلة( حيث بلغت طة إل  بسيف  أنشطة بدنية 

 المعيم  الرابع: -د
 يظهدر ا ض ت عينة الد اسة عل  عدر  منمسبة معظم المسشراد الخمصرة بملمعيرم  الرابرع 

ع بم دداهيم وأسددس واسددتراتيجيات اللياقددة البدنيددة بهدددف تحسددين الصددحة  ع معرفيددا لألط ددال  إلمامددا

جرره الجسررم , يضسررر أهميررة الغررذا  فرر   رروفير مثم)يصرر  دو  المررم  كعنصررر أسمسرر  يحتم واألداء(

الطمرررة ال زمررة لألنشررطة البدنيررة, يوارر  كيرر  أن الراحررة والنررور م مررمن للجسررم , وصرر  فوائررد 

اتشترات ف  النشمط البدن  اليوم  مثم السعمدة والنور بشكم أفضم, يصر  الردو  الرذي   رور بره 

لمضررررداد  ركرررا علررر  معرررم ف العضرر د فررر   حريرررك العظرررمر( ورررد يرجرررع ذلرررك إلررر  أن هررذه ا

ومعلوممد فسيولوجية رد ت  نمسم الطضم ف   لك الس  المبكرة، بينمرم ا ض رت عينرة الد اسرة علر  

منمسبة المسشران التمليتمن ف ت )يحدد ا نشطة البدنية الت   تسرم بملمتعرة والتحردي , يوار  كير  



 2ورررد   راوحررت  دتلررة كررم (, هررذاالرمرر ال ضاوالجررري وأن العضرر د ال ويررة  سررمعد الجسررم فرر  

 ( للمسشر الثمن .%17.64, )( للمسشر ا ول %100) عل المعيم   يلمسشر

 المعيم  الخممس: -هـ
الخمصررة بملمعيررم  الخررممس السررتة ا ض ررت عينررة الد اسررة علرر  منمسرربة جميررع المسشررراد 

ات الصدلة  يوظف األط ال معرفتهم للم داهيم واألسدس واالسدتراتيجيات الن سدية واالجتماعيدة ذ

لمسشرررراد المعيرررم  مرررم بررري   2حيرررث   راوحرررت  دتلرررة كرررمبدددتعلم وممارسدددة األنشدددطة البدنيدددة( 

%( وأعلرر  نسرربة مواف ررة كمنررت  للمسشررراد ا ول والثررمن  والثملررث والرابررع 100-% 38.44)

فرر  المشررم كة فرر  )يعبررر عرر  مشررمعره النم جررة عرر  المشررم كة فرر  النشررمط البرردن  , الروبررة وه 

نية , إ بم  ال واعد واإلجرا اد والممم سمد اآلمنة المر بطة بملنشمط البدن  , يظ رر ا نشطة البد

لكرم مرن م  2ريمرة كرمالمشم كة والتضمعم والتعمون مع اآلخرري  فر  ا نشرطة البدنيرة( حيرث بلغرت 

, أمم أرم نسبة مواف ة كمنت للمسشرر السرمد  )ي رور بحركرمد مسرتمرة لضترراد متاايردة  %(100)

 (.%38.44) 2ريمة كمللمشم كة ف  أنشطة بدنية معتدلة أو عنيضة( حيث بلغت  م  الورت
 

 اتستنتمجمد:

فرر  اررو  أهررداف البحررث وفرر  إطررم  المررن ج العلمرر  المسررتخدر ومرر  خرر ل البيمنررمد 

والمعلوممد التر   روافرد لردى البمحرث، وكرذا التحليرم اإلحصرمئ  والتضسرير لنترمئج البحرث  مكر  

 م  التوصم ل ستنتمجمد التملية: البمحث

التوصررم إلرر  رمئمررة بملمعررميير الترر  يجررم أن  ترروفر فرر  أنشررطة التربيررة الحركيررة لمرحلررة -1

  يمض ا طضمل. 

 أن الخطة الم ترحة ف  التربية الحركية  نمسم  أطضمل الرواة م  وج ة الخبرا .-2

 التوصيــمد:

 بمم يل : البمحثبنم  على مم أسضرد عنه نتمئج الد اسة يوص  

اتسترشررمد بملمعررميير الم ترحررة عنررد اتعتمررمد لجررودة منررمهج التربيررة الحركيررة فرر   يررمض -1

 ا طضمل.

 عمريم المعرميير الم ترحرة ومضردا  رم علر  جميررع مردا    يرمض ا طضرمل مر  ربررم وزا ة -2

 التربية والتعليم، و كلي  ال مئممد بملتد يس عل   طبي  م.

  يمض ا طضمل. مد د يبية ف  التربية الحركية لمعلم ارو ة ع ـد دو اد-3

 .مللتجريم لمعرفة مدى منمسبت  الخطة الم ترحةإخضم  -4
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 مفهوم الصورة الذهنية للعالقات العامة والتسويق الرياضى 
 واالتحادات الرياضية باألندية



 ا.م.د. اشرف صبحى*
 أهمية ومشكلة البحث :

  زماتعلجيووووووودةفالسمعةا،واالتحووووووادات الرياضووووووية  علووووووى األنديووووووةاتيوووووورهنيةتأثذالللصووووووورة 
تجووووووذب كمااألنديووووووة واالتحووووووادات الرياضووووووية منتجاتنحوووووووبالعمالءنهاتجووووووذأل،بح رالتحقيووووووقإمكانية

واالتحوادات الرياضوية  واألنديوة،لمناصوب بهوا االمهارةلتقلودوالخبورةذويالموظفون و،المستثمرين لها 
التوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووى توجووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودبين للممارساتتطويرهووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواخالل متبنوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووى سووووووووووووووووووووووووووووووووووووووومعتها 

العالقوات  ير الباحوث انويشاتيجيةالتنافسية راإلستخططهاماالعتباراتاالجتماعيةواالقتصاديةداخ
تلووووووك ديستال مووووووع التاكيوووووودعلى انوووووو لتحقيقووووووذلكموووووون الوظووووووائف الهامةالعامووووووة والتسووووووويق الرياضووووووى 

والوظائف بما يخودم اهوداو واسوتراتيجيات تلوك  يجب ان تتقناالعمال مبفقطالسليمةبالطريقةالوظائف
 المؤسسات
دور هووام جوودا فووى تنميووة يوورى الباحووث ان العالقووات العامووة والتسووويق الرياضووى لهمووا كمووا ; 

 Roabing Daftروبووند دافووت  ، ويؤكوود ذلووك واالتحووادات الرياضووية الصووورة الذهنيووة عوون األنديووة
م( أن العالقووووات العامووووة تمثوووول الوظيفووووة اإلداريوووووة التووووي تقوووووم االتجاهووووات العامووووة وتحووووودد 1992)

رادًا ومؤسسووات و السياسووات واإلجووراءات التووي تنتهجهووا المؤسسووة لمقابلووة اهتمامووات جماهيرهووا و أفوو
ووضووووع الخطووووط وتنفيووووذ البوووورامد واألنشووووطة المختلفووووة لكسووووب قبووووول الجموووواهير وتوضوووويح أعمووووال 

 ( .3:21المؤسسة، وأسلوب إدارتها )
م( فوووووي أن 1995) Mikejackoswiskiويتفوووووق ذلوووووك موووووع موووووا ذكووووور  مايوووووك جاكوويسوووووكي

ليووع عوودم الفهووم الصووحيح لمووا "للعالقووات العامووة دورًا كبيوورًا بالمؤسسووات الرياضووية وأن هووذا الوودور يعت
 ( .7:20تؤديع العالقات العامة إلدراك تلك المؤسسات" )

م( أن العالقووات العامووة لووم تعوود النشوواط المووبهم الووذي تتووردد 1998ويووذكر جميوول خضوور )
اإلدارة فووي تبنيووع بوول أصووبحت ضوورورة ألي شووخص أو هيئووة أو منظمووة تمووارس عمووال يمووس فئووات 

لعالقوات داخول المنظموات تقتورن بالضورورة ايور مباشورة، كموا أن من الجمهور بصورة مباشورة أو  
بحيووواة المجتموووع بووودءا بوووالفرد وانتهووواء بالدولوووة وكلموووا ازداد حجوووم الجماعوووة زادت مهموووات العالقوووات 

 ( .13:7العامة كمًا وتعقيدا" )
م( أن العالقات العامة تربط بين المؤسسات وبعضها البعض 1998ويشير سعيد ياسين )

ين كافوووة المتعووواملين معهوووا )الجمهوووور الخوووارجي( باإلضوووافة إلوووى العووواملين بهوووا بمختلوووف وبينهوووا وبووو
مسوووتوياتها )الجمهوووور الوووداخلي( وبوووذلك فهوووي توووربط بوووين المؤسسوووة والبيئوووة التوووي تعمووول فيهوووا ككووول  

(14:11. ) 
                                                 

 اشرف صبحز  *

 جامعة حلوان –أستاذ مساعد بقسم اإلدارة بكلية التربية الرياضية بالقاهرة 



م( فووووي أن المؤسسووووة 2000م( وأشوووورو صوووبحي )1992ويتفوووق كوووواًل مووون روبووووند دافوووت ) 
المؤسسوووات المجتمعيوووة األخوووورى سوووواء كانوووت خدميووووة أو عاملوووة داخوووول الرياضوووية ال تختلوووف عوووون 

المجتمووع وذلووك موون حيووث الهيكلووة والبنوواء، فوويمكن دراسووتها والووتحكم فووي مسووتوياتها اإلداريووة طبقووًا 
 ( .25:5( )26:21لحجم وعدد األفراد العاملين بها  )
( م1997) Trivor Slackم( نقواًل عون تريفووور سوالك 2000ويضويف أشورو صوبحي )

أن المؤسسة الرياضية هي مؤسسة لها نظرية إدارية ونظام بنائي يرتبط بطبيعة حجم العمل الذي 
تؤديع هوذ  المؤسسوة وأن الدراسوات فوي مجوال اإلدارة الرياضوية تهوتم بوضوع وتصوميم هيكول بنوائي 
 تنظيمي يتفوق وحجوم المؤسسوة الرياضوية، كموا أن العالقوات العاموة وظيفوة إداريوة مون خاللهوا تجود

ثقووة جماهيرهووا عوون طريووق وسووائل االتصووال تكسووب بهووا المؤسسووات طريقووة لكسووب صووورة صادقة.
 (27:5المرتبطة باإلعالن والدعاية عن األنشطة المؤسسة للتأكد من وصول الرسالة للجمهور )

م( 1994أشارت نتائد بعض الدراسوات العربيوة واألجنبيوة  ومنهوا دراسوة أشورو صوبحي ) 
أشوووورو صووووبحي ، ( 19م()1998مايووووك جاكوويسووووكي ) ،( 10م( )1995( ، حنووووان فووووارو  )4)
( إلوى أن الجوانوب التنظيميوة تووؤثر توأثيرًا مباشورًا فوي ممارسووة عمليوة العالقوات العامووة 5م()2000)

التووي تشوومل جميووع المعلومووات وتخطوويط األنشووطة والقيووام بالعمليووات االتصووالية والتسووويق الرياضووى 
 النتائد وقياس فعالية التنفيذ.لتنفيذ أهدافها العامة، ثم تقويم 

كما يعد التسويق الرياضى بمثابة الشريان الرئيسوى للتنميوة االقتصوادية باألنديوة الرياضوية  
وخاصة فى ظل  ياب الدعم المادى من قبل الدولة ، مما أدى إلى اعتماد األندية الرياضية على 

ضوافة إلوى اسوتثمار مرافقهوا ، ونجوا  التسويق الرياضى واستثمار األنشطة الرياضوية المختلفوة باإل
سياسة التنمية يتوقوف إلوى حود كبيور علوى حجوم االسوتثمارات المتاحوة وكيفيوة توزيعهوا بوين البورامد 

 المختلفة وأيضا كفاءة استخدام تلك االستثمارات .
ويعتبر التسويق الرياضى من العوامل الهامة فى ظل السياسات الحالية والنظم  

عتمد على أسلوب االقتصاد الحر وتنمية أساليب ومفاهيم التسويق الرياضى االقتصادية التى ت
( ان علم االقتصاد يعنى 2()2004لألندية واالتحادات الرياضية ، حيث يرى احمد عبد الفتا  )

بدراسة النشاط اإلنسانى فى سعيع إلشباع حاجاتع الكثيرة المتزايدة بواسطة موارد  المحدودة ، 
( ان اقتصاديات اإلدارة هى العلم الذى يتناول 2001لشريف ، محمد فريد )ويرى كل من على ا

دراسة النظريات االقتصادية والمنطق االقتصادى من حيث إمكانية استخدامع فى محاولة البحث 
 ( . 6:  12عن الحلول المثالية للمشكالت االقتصادية ) 

التسويق الرياضى باألندية واالتحادات الرياضية فالبد من معرفة  اهداوولتحديد  
المميزات التى يتضمنها التسويق الناجح والمناسب للقدرات واإلمكانات المتاحة وتتمثل هذ  المزايا 
فى )المحافظة على رأس المال ، تحقيق أكبر نسبة ربح ، المحافظة على األموال فى متناول اليد 



( ، والتسويق  2:  20)ور االستثمارى للتسويق الرياضى بالمؤسسة الرياضيةوهو مايؤكد الد( 
:  14يكون مثالى إذا توافرت هذ  الشروط ولكن من النادر أن تجتمع هذ  الشروط الثالثة معا )

20 ) 
وتخضووع اإلدارة الرياضووية باألنديووة واالتحووادات الرياضوووية للعديوود موون المت يوورات التووى قووود  

وصووووال لألهوووداو العاموووة ، ويووورى الباحوووث ان كافوووة العوامووول االقتصوووادية لتلوووك توووؤثر فوووى أسووولوبها 
ويؤكووووووود حامووووووود عبووووووود المجيووووووود  اإلدارة تتأثر بأسلوب العالقات العامة والتسويق الرياضى داخلها ، 

أنووع لكووى توونجح األنديووة واالتحووادات الرياضووة  فووى تحقيووق أهوودافها لتحسووين الصووورة الذهنيووة  2000
ألسوووواليب العلميووووة السووووليمة لتحليوووول النشوووواط االقتصووووادى بدقووووة ، وتشووووخيص فالبوووود موووون اسووووتخدام ا

المت يرات الرئيسية التى لها عالقة مباشرة أو المتسببة فى ظهور المشكلة االقتصادية فوى تصوميم 
السياسة المالية التى يمكنها إحداث اآلثوار االقتصوادية المر وبوة علوى هوذ  المت يورات مباشورة دون 

 . ( 54:  9 يرها )
كمووا قوود الحووح الباحووث ان إدارات األنديووة واالتحووادات الرياضووية تواجههووا الكثيوور موون المشووكالت فووى ظوول  

التطور السريع للعوامل االقتصادية والتى تحول دون تحقيق األهداو التى وضعت من اجلها تلك األنديوة ، حيوث 
موون  وتختلووفتتووأثر كثير والتووى الصوورة الذهنيووة عوون االنديووة واالتحووادات الرياضوة  تووؤثر فووىان العوامول االقتصووادية 

 نادى ومن اتحاد رياضى الى آخر ، 
وموون ثووم يوورى الباحووث ان ادارة العالقووات العامووة بالنديووة واالتحووادات الرياضووية باالضووافة الووى ادارة التسووويق لهمووا 

ورة الذهنيووة لهووذ  األنديووة واالتحووادات الرياضووية لووذا رأى الوودور االكبوور فووى التووأثير باإليجوواب أو السوولب علووى الصوو
مفهووووم الصوووورة الذهنيوووة للعالقوووات العاموووة والتسوووويق الرياضوووى الباحوووث اجوووراء هوووذ  الدراسوووة بهووودو التعووورو علوووى 

ومون ثوم التعورو علوى النقواط االيجابيوة والسولبية داخول االنديوة واالتحوادات الرياضوة  واالتحادات الرياضوية باألندية
 عمل على تحقيق اكبر نقاط ايجابية فى المستقبل وال

 أهداف البحث :
مفهوووووم الصووووورة الذهنيووووة للعالقووووات العامووووة والتسووووويق التعوووورو علووووى يهوووودو البحووووث الووووى  

 الرياضى باالندية واالتحادات الرياضيةمن خالل ما يلى :
  الرياضيةباالندية واالتحادات لعالقات العامة لمفهوم الصورة الذهنية التعرو على 
  باالندية واالتحادات الرياضيةللتسويق الرياضىمفهوم الصورة الذهنية التعرو على 

 تساؤالت البحث :
  ؟ باالندية واالتحادات الرياضيةلعالقات العامة لمفهوم الصورة الذهنية ما هو 
  ؟باالندية واالتحادات للتسويق الرياضىمفهوم الصورة الذهنية التعرو على 

 المصطلحات :
 لصورة الذهنية : ا



هى ذلك االنطباع الذى يتولد عن المؤسسة او الفرد نتيجة سللوك معلين او                    
االعالم اونتائج حدثت لتلك المؤسسات او االفراد وتؤدى الى تاكيد انطباع بااليجاب او بالسللب 

 عن تلك المؤسسة او الفرد  ) تعريف اجرائى (.
 العالقات العامة في المجال الرياضي : 

"هووي تلووك األنشووطة االتصووالية التووي تسووتخدم لخلووق عالقووات جيوودة والمحافظووة علووى هووذ   
 ( .  21: 5العالقات بين المؤسسات الرياضية بعضها البعض وبين جماهيرها المختلة" )

 التسويق :
لمنتجات والخدمات للرأى واالتجاهات السائدة فى السو  ومن ثم توجيع ا عالاستط 

 (151:  18الرياضية لتتوافر مع تلك االتجاهات )
 

 الدراسات السابقة * : 2/2
 ( دراسوووة عنوانهوووا "نمووووذه مقتووور  ألهوووداو ووظوووائف 4م()1994أجووورى أشووورو صوووبحي )

العالقووات العامووة بووبعض المؤسسووات الرياضووية" بهوودو تصووميم نموووذه ألهووداو ووظووائف 
الرياضية من واقع العالقات العامة في هذ  المؤسسات، وقود العالقات العامة بالمؤسسات 

( نوادي رياضوي 13استخدم الباحث المنهد الوصفي )دراسة حالة(،وطبقت الدراسة على )
( اتحوووواد رياضووووي، كمووووا اسووووتخدم الباحووووث االسووووتبيان والمقابلووووة الشخصووووية وتحليوووول 10و )

السوووومعة الطبيووووة للنووووادي الوثووووائق كووووأدوات لجمووووع لبيانات،وكانووووت موووون أهووووم النتووووائجتحقيق 
الرياضي وتوثيق الروابط والعالقات العامة ما بين النادي واألندية األخرىكسب ثقوة وتأييود 

 أعضاء الجمعية العمومية للنادي.
 (  بدراسوة عنوانهوا "توأثير أنشوطة العالقوات العاموة علوى 10م()1995قامت حنوان فوارو )

علوى أهميوة دور جهواز العالقوات العاموة  فاعلية الوظائف اإلدارية للمنشأة" بهدو التعورو
على المستوى العام للمؤسسة، وقد استخدم الباحث المنهد الوصفي )األسلوب المسحي(، 
وطبقوووت الدراسوووة علوووى عينوووة عمديوووة مووون المنشوووتت العاملوووة فوووي مصووور والتابعوووة لقطووواعي 

الشخصووية  والمقابلووة تبياناالسوو اسووتمارةدم الباحووث خاألعمووال العووام واالسووتثماري، كمووا اسووت
كوأدوات لجمووع البيانوات، وكانووت مون أهووم النتوائد أن هنوواك اتجاهوات إيجابيووة قويوة لوظيفووة 
العالقات العامة في  البية منشتت قطاعي األعمال كوظيفة رئيسية مسوتقلة، شوأنها شوأن 

 مختلف الوظائف اإلدارية األساسية األخرى.

                                                 
 الدراسات المرتبطة تم ترتيبها من القديم إلى الحديث *



  ياضية فى تسويق الخدمات بعنوان " دور كليات التربية الر  1996دراسة يحي فكرى
الرياضية" ، بهدو التعرو على تحديد دور كليات التربية الرياضية فى تسويق الخدمات 
الرياضية من خالل ) تحديد الخدمات الرياضية التى ينب ى تسويقها ، تحديد وسائل 
تسعير الخدمات الرياضية ، تحديد وسائل الترويح للخدمات الرياضية ، تحديد وسائل 

م الخدمات الرياضية ( ، واستخدم المنهد الوصفى باألسلوب المسحى ، واستخدم تقدي
االستبيان كوسيلة لجمع البيانات ، وطبقت التجربة على عينة من أعضاء هيئة التدريس 
بكليات التربية الرياضية والتجارة ، وأسفرت أهم النتائد أن الخدمات الرياضية تمتد 

دية بجانب جمهور المستفيدين ، تمتلك كليات التربية لتشمل خدمات القطاعات االقتصا
الرياضية إمكانات مادية وبشرية يمكن است الل استخدامها فى تقديم الخدمات الرياضية 

 (.17المختلفة )

  وقووام مايووك جوواكو ويسووكيMike Jako wiski (1998)بدراسووة عنوانهووا "نحووو  (19)م
 Toward Quantitativeلرياضوي" نمووذه تقوويم كيفوي للعالقوات العاموة فوي المجوال ا

Evaluation Model of Public Relations in Sport وتهدو الدراسة إلى تحديود ،
المووودى التطبيقوووي لنظريوووة الموقوووف ونمووووذه التكيوووف للعالقوووات كنمووواذه عمليوووة لقيووواس قووووة 
العالقوووة بوووين االنديوووة واالتحوووادات الرياضوووية وجماهيرهوووا وكوووذلك تحديووود أنشوووطة العالقوووات 

دارات النشوووواط الرياضي،مسووووتخدما فووووي ذلووووك الموووونهد العاموووو ة لطووووالب الجامعووووة وبوووورامد وا 
( مفوووردة 90الوصوووفي )الدراسوووات المسوووحية(، وقووود توووم تطبيوووق الدراسوووة علوووى عينوووة قوامهوووا )

( إنوووووواث، وقوووووود اسووووووتخدم الباحووووووث المقابلووووووة الشخصووووووية 24( ذكووووووور و )68مقسووووومة إلووووووى )
الدراسووة أن كووال موون النظريووة الموقفيووة واالسووتبيان لجميووع البيانووات، وكووان موون أهووم نتووائد 

ونموذه التكيف لهموا قاعودة كبورى للعالقوات العاموة الرياضوية وأخصوائي العالقوات العاموة 
 في المجال الرياضي.

  بعنوان "واقع التسويق الرياضي بدولة البحرين من خالل  1999دراسة هدى الخاجع
الرياضي بدولة البحرين" ،  وجهات نظر الرياضيين والمستثمرين حول معوقات التسويق

واستخدمت الباحثة المنهد  الوصفي ، واستخدمت االستبيان لجمع المعلومات وطبقت 
في التربية الرياضية ، وأسفرت أهم  ن على عينة من رحال األعمال ومن المتخصصو 

النتائد عن وجود معوقات تعو  العمل في مجال التسويق في التربية الرياضية ، وهى 
تمام بالمجال الرياضي مقارنة بالمجاالت األخرى ، نقص التمويل ، ال توجد عدم االه

رؤية مستقبلية لالستثمار في هذا المجال كما أن مستوى الرياضة ال يشجع على 
 (.16االستثمار وعدم اقتناع المستثمرين بأهمية التسويق الرياضي )



  جال الرياضى فى ه.م.ع بعنوان معوقات االستثمار في الم 1999دراسة أشرو العجيلى
، واسوووتخدم المووونهد المسوووحى ، وأسوووفرت أهوووم النتوووائد عووون أن هنووواك معوقوووات )قانونيوووة ، 
الووووعى ، السياسوووة الرياضوووية ، الناحيوووة الفنيوووة ، الناحيوووة اإلداريوووة ، القووورارات التشوووجيعية ، 

 (  .6التمويل ( )

  األولمبية المصرية بعنوان ) اقتصاديات االتحادات الرياضية  2000دراسة حسام رضوان
دراسة تحليلية ( وهدفت الدراسة إلى تحليل القوانين ولوائح أحكام النظام األساسى التى  –

صدرت بشأن االتحادات الرياضية األولمبية المصرية واقترا  التوصيات ألهم المعوقات 
لمنهد االقتصادية التى تواجها للعمل على زيادة مواردها المالية , وقد استخدم الباحث ا

الوصفى والمنهد التاريخى , واستخدم المالحظة الشخصية وتحليل الوثائق والسجالت 
والدراسات والبحوث العلمية كأدوات لجمع البيانات , وكانت من أهم نتائد الدراسة 
ضرورة تطوير التشريعات الخاصة بهذ  االتحادات وقيام الجهة التشريعية المختصة " 

جديد ينظم االتحادات الرياضية األولمبية فى ظل اتجا   مجلس الشعب " بوضع قانون 
الدولة نحو آليات اقتصاد السو  وحرية األفراد والمنظمات المدنية فى إدارة شئونهم 
بأنفسهم بعيدا عن تدخل الجهة اإلدارية , وضرورة وضع المجال الرياضى مجاال 

األعمال ورجال  لالستثمار ضمن مجاالت االستثمار المختلفة , وتشجيع مؤسسات
األعمال لرعاية الرياضة وتمويلها هذا فضال عن ضرورة تشجيع ابتكار أى منتجات 
يمكن تسويقها على أن تكون مرتبطة بنشاط األلعاب المختلفة وضرورة زيادة االهتمام 

 (  9باإلعالم الرياضى ) 

  حتراو بعنوان ) العائد االقتصادى لال 2000دراسة أحمد فارو  عبد القادر موسى
الرياضى فى بعض األنشطة الرياضية الجماعية ( وهدفت الدراسة إلى التعرو على 
العائد االقتصادى لإلحتراو الرياضى على األندية الرياضية فى جمهورية مصر العربية 
الستخدامع كأحد مصادر التمويل الذاتى , وقد استخدم الباحث المنهد الوصفى واستخدم 

من العبى أندية  339لبيانات , وبل ت عينة البحث على عدد االستبيان كأداة لجمع ا
الدورى الممتاز والدرجة األولى ومديرى هذ  األندية ومديرية األنشطة الرياضية وأعضاء 
مجالس اإلدارات بع وبعض الجهات المرتبطة بمجتمع البحث , وكانت من أهم نتائد 

ورة إطال  يد األندية فى حرية البحث ضرورة بناء استراتيجية لالحتراو الرياضى وضر 
نشاء أندية رياضية تهدو إلى تحقيق الربحية من خالل  استثمار أموالها ومنشتتها , وا 
االحتراو الرياضى منها على باقى األنشطة بهذ  للصرو منها على باقى األنشطة بهذ  

فاء األندية , وأن القائمين على إدارة االحتراو هوا  ومتطوعين ال يستطيعون االي
 (. 3بمتطلباتع )



 ( دراسوة بعنووان "نمووذه مقتور  إلدارة العالقوات العاموة 5م()2000أجرى أشرو صبحي )
فوووووي المجوووووال الرياضوووووي" بهووووودو وضوووووع نظريوووووة للعالقوووووات العاموووووة فوووووي اإلدارة الرياضوووووية 
بالمؤسسوووات الرياضوووية معتمووودة علوووى النظريوووة العلميوووة للعالقوووات العاموووة المرتبطوووة بوووالنظم 

، وقوود اسووتخدم الباحووث الموونهد الوصووفي )األسوولوب المسووحي( موونهد دراسووات واتخوواذ القوورار
العالقوات المتبادلوة، وطبقوت الدراسووة علوى عينوة عمديوة تتمثوول فوي وزارة الشوباب كمؤسسووة 
حكوميووووة واللجنووووة األوليمبيووووة المصوووورية كمؤسسووووة أهليووووة، كمووووا اسووووتخدم الباحووووث صووووحيفة 

وتحليوول الوثووائق  Inter netالدوليووة  االستقصوواء والمقابلووة الشخصووية وشووبكة المعلومووات
كوأدوات لجمووع البيانووات، وكانووت موون أهووم النتوائد أن هنوواك خمووس اختصاصووات تسووهم فووي 

 -أهووداو العالقووات العامووة. -التنظوويم اإلداري للعالقووات العامووة. -بنوواء النموووذه المقتوور :
شووووواري الووووودور االست -الجوانوووووب البحثيوووووة للعالقوووووات العاموووووة. -وظوووووائف العالقوووووات العاموووووة.

 والتنفيذي للعالقات العامة ومساهمتها لإلدارة العليا في اتخاذ القرار.
  بعنوان " ترويد البطوالت والمباريات الرياضية  2001دراسة قام بها محمد جبريل

باستخدام المفهوم الحديث للتسويق " ، مستخدمًا المنهد الوصفى للدراسات المسحية 
ضى األخير فى أعضاء مجالس اإلدارة لبعض مستخدمًا عينة شملت المستهلك الريا

األندية ، مسئولى األندية الرياضية ، خبراء فى مجال التسويق ، معتمدًا على االستبيان 
والمقابلة الشخصية كأدوات لجمع البيانات ، وقد توصل إلى أن التخطيط لتسويق 

رياضى ، وال البطوالت الرياضية ال يأخذ بعين االعتبار حاجات ور بات المستهلك ال
أسس يعتمد عليها النادى الرياضى فى تحديد السياسة التسعيرية للخدمات المقدمة  ديوج

 (.15للمستهلك األخير الرياضى )

  بعنوان ) تطبيق أسلوب الفجوة فى قياس جودة الخدمة  2004دراسة إبراهيم نزيع محمد
ة فى مراكز الشباب من بمراكز الشباب ( وهدفت الدراسة الى تقييم جودة الخدمة المقدم

خالل مقارنة توقعات المستفيدين ومستقبلى الخدمة بادراكاتهم لمستوى األداء الفعلى لهذ  
الخدمة والكشف عن أوجع التطابق واالختالو بينهما , وقد استخدم الباحث المنهد 

الدراسات التحليلية وتم اختيار مجتمع البحث بالطريقة العمدية من مراكز  –الوصفى 
 –ال ربية  –اإلسماعيلية  –اإلسكندرية  –الجيزة  –لشباب المطورة بمحافظات ) القاهرة ا

 1000أسوان ( وبل ت عينة البحث التى تم اختيارها بالطريقة العشوائية عدد  –سوهاه 
فرد من الشباب المستفيدين من الخدمات المقدمة من مراكز الشباب وكانت من أهم نتائد 
الدراسة ضرورة إنشاء إدارة للجودة بجهاز الشباب بوزارة الشباب يكون لها فروع بمديريات 

ظات تتمثل مهامها فى قياس جودة الخدمة بالطر  العلمية الشباب والرياضة بالمحاف



وتقييم ومتابعة العمليات المرتبطة بالخدمة و رس مفهوم الجودة فى ثقافة اإلدارة بمراكز 
 (1الشباب)

  بعنوان ) تقويم نتائد بعض االتحادات الرياضية فى  2004دراسة فتحى توفيق فتحى
سة إلى التعرو على أنماط وأشكال مصادر ضوء إدارة مصادر التمويل ( وهدفت الدرا

التمويل الحالية لالتحادات الرياضية واقترا  نظام تمويلى جديد يتناسب مع طبيعة 
وسياسة الدولة , وقد استخدم الباحث المنهد الوصفى واستخدم المقابلة الشخصية 

ية من بعض واالستبيان كأدوات لجمع البيانات وتم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائ
أعضاء مجالس اإلدارات باالتحادات الرياضية , وكان من أهم نتائد الدراسة أن 

% فضال عن عدم وجود  80.5االتحادات الرياضية تعتمد على التمويل الحكومى بنسبة 
لجان متخصصة لتسويق األنشطة وال يوجد نظام يساعد على االستثمار بها وليس هناك 

دارات التمويل بها ) ارتباطا كبيرا بين نتائد   (  13االتحادات وا 

 إجراءات البحث :
 المنهج : 

 البحث   الوصفي بأسلوب مسح العينة نظرا لمناسبتع لطبيعة هذااستخدم الباحث المنهد  
 مجتمع البحث :

لعالقوووات العاموووة والتسوووويق الرياضوووى قوووام الباحوووث باختيوووار عينوووة البحوووث مووون العووواملين با 
( اسووتمارة وبلووع عوودد الووردود 250وبلووع عوودد االسووتمارات الموزعووة ) لرياضوويةباالنديووة واالتحووادات ا

( استمارة توم اسوتبعاد  لعودم اكتموال االسوتجابات بهوا ، وتوم اختيوار عودد 46( استمارة منهم )246)
( اسوتمارة المتبقيوة 50( استمارة عشوائيا إلجراء الدراسة األساسوية ، واسوتخدم الباحوث عودد )150)

 ( يوضح توصيف عينة البحث .1ة االستطالعية وجدول )إلجراء الدراس
 ( 1جدول  ) 

 توصيف العينة
 عدد 

 االستمارات
 الموزعة

 عدد 
 االستمارات

 الواردة

 عدد 
 االستمارات
 المستبعدة

 عدد 
 االستمارات
 الصحيحة

 عينة أساسية
 عينة 

 استطالعية

250 246 46 200 150 50 
 
 
 

 أدوات جمع البيانات : 



الباحث استمارة االستبيان كأحد األدوات البحثية فى إطار المناهد المتاحة علميا استخدم  
 -وهى :

 العالقات العامة ىلعاملين فى مجالاراءاالستبيان : تم استخدام استمارة االستبيان للتعرو على 1

 واتبع الباحث الخطوات التالية إلعداد االستمارة.والتسويق الرياضى
 االستبيان :خطوات إعداد استمارة 

 ( .1تحديد محاور استمارة االستبيان ملحق ) -1
مون خووالل اإلطووار المرجعووى للدراسووة وبوواالطالع علووى المراجووع العلميووة والدراسووات السووابقة  

فووى مجووال الدراسووة ، باإلضووافة إلووى المقابلووة الشخصووية للخبووراء لالسووتعانة بووترائهم فووى هووذا المجووال 
 -االستبيان وهذ  المحاور هى  : توصل الباحث إلى محورين الستمارة 

  العالقات العامة 
 التسويق 
 

  عرض محاور استمارة االستبيان على الخبراء : -2
تم عرض محاور استمارة االستبيان على الخبراء الستطالع آرائهم لمعرفة مودى مناسوبتها  

( خبراء وقد راع الباحث توافر شروط اختيار 10ومدى تحقيقها ألهداو البحث وبلع عدد الخبراء )
 الخبير وهى كما يلى : 

 ان يعمل فى مجال الدراسة ويرتبط مجال عملع بموضوع البحث الحالى . -
 ( سنة فى مجال الدراسة   .15تقل خبرتع عن ) ان ال -

 ( يوضح آراء الخبراء فى مدى مناسبة المحاور المقترحة للدراسة الحالى.2والجدول ) 
 ( 2جدول ) 

 أراء الخبراء فى مدى مناسبة المحاور النسبة المئوية آلراء 
 المقترحة للدراسة الحالية

 10ن =              

 م
 المعامالت اإلحصائية

 المحاور
 النسبةالمئوية التكرار

 %100 10 العالقات العامة 1

 %90 9 الرياضى التسويق 2

( النسوووبة المئويوووة آلراء الخبوووراء حوووول مووودى مناسوووبة المحووواور المقترحوووة 2يوضوووح جووودول ) 
( وارتضووى الباحووث %100:  %90لموضوووع البحووث الحووالى وقوود تراوحووت نسووبة الموافقووة مووا بووين )

كنسبة التفا  الخبراء على المحاور المقترحوة ومون ثوم توم قبوول جميوع المحواور % فأكثر 90نسبة 
 لتحقيقها النسبة التى ارتضاها الباحث وبذلك تم قبول جميع المحاور الستمارة استقصاء.



 
 تحديد العبارات : -

ضوء نتائد استطالع رأى الخبراء حول المحاور المقترحة قام الباحث بجمع وتحديد فى  
كل محور مستندًا على نتائد الدراسات السابقة باإلضافة إلى المسح المرجعى للكتب عبارات 

تحديد د أمكن للباحث قوالمراجع العلمية والعربية واألجنبية المتخصصة فى مجال البحث و 
العبارات المناسبة لكل محور من محاور االستمارة ، وتم عرضها على الخبراء بصورة مبدئية من 

الشخصية للتأكد من مناسبتها وانتمائها لكل محور من محاور االستمارة ، ومدى  خالل المقابلة
جراء التعديالت على استمارة االستبيان فى ضوء آراء الخبراء و  جدول وضوحها وصيا تها ، وا 

 .( يوضح ذلك 3)
 ( 3جدول ) 

 المحاور وعدد العبارات الستمارة االستبيان طبقا آلراء الخبراء

 عدد العبارات المحللللاور م

 المتبقية المستبعدة الصورة ألولى

 10 2 12 العالقات العامة  1

 13 1 14 الرياضى التسويق 2

 23 3 26 المجموع 

( عدد عبارات كل محور الستمارة االستبيان طبقا آلراء الخبراء 3يتضح من جدول ) 
 ( عبارة  .3استبعاد عدد )( عبارة بعد 23حيث بلع اجمالى عدد عبارات استمارة االستبيان )

 
 المعامالت العلمية الستمارة االستبيان : -3

 أوال : الصدق :
(فرداهم أفراد العينة 50) هاقوامطريقة االتسا  الداخلى على عينة استخدم الباحث  

استمارة االستبيان عليهم بهدو التعرو على  قاالستطالعية والممثلة لمجتمع البحث ، وقام بتطبي
االتسا  الداخلى لمعامالت االرتباط بين العبارات ومجموع المحور استمارة االستبيان ، واالتسا  

 الداخلى لمجموع المحور مع مجموع كل استمارة على حدا بإستخدام معادلة الفا كرونباخ .



 ( 4جدول ) 

 ط بين العبارات ومجموع المحاور استمارة االستبياناالتساق الداخلى لمعامالت االرتبا
 50ن = 

 استمارة االستبيان للعاملين فى مجال العالقات العامة م

 م
 تنظيم جهاز 
 العالقات العامة

 م
 القوى العاملة 

 فى العالقات العامة

1 0.87 1 0.90 

2 0.81 2 0.81 

3 0.85 3 0.86 

4 0.79 4 0.84 

5 0.88 5 0.80 

6 0.76 6 0.87 

7 0.81 7 0.82 

8 0.91 8 0.81 

9 0.85 9 0.79 

10 0.80 10 0.78 

  11 0.80 

  12 0.79 

  13 0.87 

  0.273(  =  0.05* قيمة معامل االرتباط الجدولية عند مستوى ) 
( وجوووود عالقوووات ارتباطيوووع دالوووة احصوووائيًا بوووين العبوووارات والمجمووووع 4يتضوووح مووون جووودول ) 

الكلووى للمحووور ممووا يوودل علووى اتسووا  العبووارات مووع محاورهووا وبلووع عوودد عبووارات اسووتمارة االسووتبيان 
 ( عبارة 23)

 ( 5جدول ) 
 الستبيان  ااالتساق الداخلى لمعامالت االرتباط بين المحاور ومجموع استمارة 

  50ن =  
 معامالت الفا المحلللللللللللللللاور م
 0.81 العالقات العامة  1
 0.80 الرياضى التسويق 2

  0.273(  =  0.05* قيمة معامل االرتباط الجدولية عند مستوى ) 
( داللوووة معوووامالت ارتبووواط بوووين المحووواور والمجمووووع الكلوووى السوووتمارة 5يتضوووح مووون جووودول ) 

( وهوووى قووويم اعلوووى مووون قيموووة معامووول 0.80إلوووى  0.81معامووول ألفوووا موووا بوووين )االسوووتبيان وقووود توووراو  
 االرتباط الجدولية مما يدل على اتسا  المحاور مع االستمارة ككل .

 ثانيا : الثبات :



اسووتخدم الباحووث طريقووة إعووادة التطبيووق للحصووول علووى معاموول ثبووات االسووتمارة حيووث قووام  
فردًا من مجتمع البحث ومن خواره العينوة األساسوية ( 50بعرض االستمارة على عينة مكونع من )

، ثووم أعيوود التطبيووق علووى نفووس العينووة بعوود ذلووك تووم حسوواب معووامالت االرتبوواط بووين التطبيووق األول 
 ( يوضح ذلك :6والثانى بفاصل أسبوعين والجدول )

 ( 6جدول ) 
 معامالت االرتباط بين التطبيقين األول والثانى 

 لبيان الثبات لمحاور استمارة االستبيان
 50ن = 

 م
 المعامالت اإلحصائية

 المحاور

معامل  التطبيق الثانى التطبيق األول
 +ع س/ +ع س/ االرتباط

 0.83 5.16 65.50 5.26 64.25 العالقات العامة  1

 0.85 1.24 12.10 1.22 12.89 الرياضى التسويق 2

  0.273(  =  0.05* قيمة معامل االرتباط الجدولية عند مستوى ) 
( وجوووود عالقوووة ارتبووواط بوووين التطبيقوووين األول والثوووانى لمحووواور اسوووتمارة 6يوضوووح جووودول ) 

( مموا يودل علوى  0.85إلوى  0.83االستبيان قيد البحث وقد تراوحت معامالت االرتباط موا بوين ) 
 ثبات المحاور قيد البحث . 

 -االساسية :الدراسة 
قوووووام الباحوووووث بتوزيوووووع اسوووووتمارة االسوووووتبيان علوووووى عينوووووة البحوووووث االساسوووووية والبوووووالع عوووووددد  

 2011   //ديسمبر//  الى   اكتوبر ( استمارة فى الفترة من150االستمارات الصحية )
 -المعالجات اإلحصائية :

  -استخدم الباحث المعامالت اإلحصائية اآلتية : 
 المتوسط الحسابي .1

 النحراو المعياري ا .2

 معامالت االرتباط بيرسون  .3

 باخ نألفا كرو  معامل .4

 عرض ومناقشة النتائج :النسبة المئوية .5

 
 
 
 



 
 

 أواًل : عرض ومناقشة محور العالقات العامة
 ( 7 جدول )

 العالقات العامة عبارات محور استجابات عينة البحث فى 
 150ن = 

 نعم العبارات م
النسبة 
 المئوية

 ال
النسبة 
 المئوية

 %13.33 20 %86.67 130 العالقات العامة هز وظي ة مكملة للعمل االدار  بالمؤسسة 1

التشددددهيالت  بأعمددددالالعالقددددات العامددددة هددددز وظي ددددة تتعلددددت  2

 العليا للمؤسسة باإلدارةاوالبروتوكوالت الخاصة 
100 66.67% 50 33.33% 

العالقات العامة وظي دة مهمدة داخدل مؤسسدتنا للدربط بدين عمدل  3

االندية واالتحادات الرياضية  أهدافوكذل& لتحقيت  اإلداراتكل 

 . اإلدارةمإ قرارات مجلس  األعضاءوكسب اقة 

140 95.33% 10 6.67% 

 %10.00 15 %90.00 135 العالقات العامة وظي ة ضمن مصاف الوظائف العليا بالمؤسسة 4

العالقددات العامددة تهدددف الددز تغييددر االنطبدداال العددام عددن االنديددة  5

 واالتحادات الرياضية او وضعه فز صورة ايجابية 
145 96.67% 5 3.33% 

هناك عالقة كبر  بين االنديدة واالتحدادات الرياضدية والعالقدات  6

باالندية واالتحدادات الرياضدية والتدز توضدح قدرارات  اإلعالمية

او تصرفات االنديدة واالتحدادات الرياضدية ن سدها وين دذ  اإلدارة

 ذل& من خالل العالقات العامة 

140 95.33% 10 6.67% 

الرياضددية  األحدددا العالقددات العامددة لهددا دور كبيددر فددز تنظدديم  7

 لة عنها ئوالخاصة باالندية واالتحادات الرياضية وهز المس
130 86.67% 20 13.33% 

 وأهميتهددامددا هددو االنطبدداال المتولددد لددديكم عددن العالقددات العامددة   8

 لمؤسستكم
    

 %16.67 25 %83.33 125 تعد الصورة االيجابية لالندية واالتحادات الرياضية 

 %20.00 30 %80.00 120 البطوالت تتقوم بدور كبير فز بروتوكوال

 %6.67 10 %95.33 140 تن يذ وجهة نظر مجلس اإلدارة

مددن أهددم اإلدارات التددز تعطددز انطبدداال عددن االنديددة واالتحددادات 

 الرياضية سواء باإليجاب أو بالسلب
145 96.67% 5 3.33% 

 %10.00 15 %90.00 135 البد ان يكون المستو  االدار  علز اعلز مستو 

ما هز المكانة الوظي ية للعالقات العامة ومسدتواها االدار  مدن  9

 وجهة نظركم
    

 %6.67 10 %95.33 140 عامة إدارة. 

 - - - - إدارة. 

 - - - - . قسم

 - - - - . شعبة

من وجهة نظركم هل هنداك ارتبداط بدين وظي دة العالقدات العامدة  10

 والتسويت بمؤسستكم ؟
145 96.67% 5 3.33% 

     بنعم  اإلجابةهذا االرتباط فز حال  أوجهما هز  11

المؤسسدددات التدددز تتعامدددل معهدددا  فدددتح قندددوات اتصدددال بجميدددإ

 المؤسسة
140 95.33% 10 6.67% 

 %3.33 5 %96.67 145 الربط مإ إدارة التسويت

 
 



وجواءت  العالقوات العاموة عبوارات محوور(اسوتجابات عينوة البحوث فوى  7 جدول )يوضح  
   -النتائد على الترتيب التالى :

العالقووات العامووة تهوودو الووى ت ييوور االنطبوواع العووام عوون االنديووة واالتحووادات عبووارات توواتى  .1
مون وجهوة نظوركم هول هنواك ارتبواط بوين وظيفوة ، الرياضية او وضعع فى صوورة ايجابيوة 
 %96.67فى الترتيب االول بنسبة مئوية بل ت العالقات العامة والتسويق بمؤسستكم ؟

داخول مؤسسوتنا للوربط بوين عمول كول اإلدارات  تأتى عبارات العالقات العامة وظيفة مهمة .2
وكوووذلك لتحقيوووق أهوووداو االنديوووة واالتحوووادات الرياضوووية وكسوووب ثقوووة األعضووواء موووع قووورارات 
مجلوووووس اإلدارة ، هنووووواك عالقوووووة كبووووورى بوووووين االنديوووووة واالتحوووووادات الرياضوووووية والعالقوووووات 

صورفات االنديوة اإلعالمية باالندية واالتحادات الرياضية والتى توضوح قورارات اإلدارة او ت
 الثووانىواالتحووادات الرياضووية نفسووها وينفووذ ذلووك موون خووالل العالقووات العامووة فووى الترتيووب 

 %95.33بنسبة مئوية بل ت 
العالقووات العامووة وظيفووة ضوومن مصوواو الوظووائف العليووا باالنديووة واالتحووادات  ةتووأتى عبووار  .3

 %90.00بنسبة مئوية بل ت  الثالثالرياضية  فى الترتيب 
العالقوووات العاموووة هوووى وظيفوووة مكملوووة للعمووول االدارى باالنديوووة واالتحوووادات  توووأتى عبوووارتى .4

الرياضية ، العالقات العامة لها دور كبير فى تنظيم األحداث الرياضية الخاصة باالنديوة 
بنسوووووبة مئويوووووة بل وووووت  الرابوووووعواالتحوووووادات الرياضوووووية وهوووووى المسوووووئولة عنهوووووا فوووووى الترتيوووووب 

86.67% 
هوووى وظيفوووة تتعلوووق بأعموووال التشوووهيالت او البروتوكووووالت وتوووأتى عبوووارة العالقوووات العاموووة  .5

بنسووبة مئويووة  السووادسالخاصووة بوواإلدارة العليووا لالنديووة واالتحووادات الرياضووية فووى الترتيووب 
 %66.67بل ت 

  

موا هوو االنطبواع المتولود لوديكم كما يتضح من الجدول اجابة عينة البحث علوى تسواؤل :  
وكان ترتيب استجابات عينة البحث على الترتيب  التالى  لمؤسستكم وأهميتهاعن العالقات العامة 

 :  
من أهم اإلدارات التى تعطى انطباع عن االندية واالتحادات الرياضية سواء باإليجاب أو  .1

 %96.67بالسلب فى الترتيب األول بنسبة بل ت 
 %95.33تنفيذ وجهة نظر مجلس اإلدارة فى الترتيب الثانى بنسبة بل ت  .2
ان يكوووون المسوووتوى االدارى علوووى أعلوووى مسوووتوى فوووى الترتيوووب الثالوووث بنسوووبة بل وووت  البووود .3

90.00% 



بنسوبة  الرابوعوتأتى عبارة تعد الصورة االيجابية لالندية واالتحادات الرياضية فوى الترتيوب  .4
 %83.33مئوية بل ت 

 %80.00البطوالت فى الترتيب السادس بنسبة بل ت  تتقوم بدور كبير فى بروتوكوال .5
  

 

موووا هوووى المكانوووة الوظيفيوووة كموووا يتضوووح مووون الجووودول إجابوووة عينوووة البحوووث علوووى تسووواؤل  
إدارة جووووواءت مكانوووووة العالقوووووات العاموووووة كوووووللعالقوووووات العاموووووة ومسوووووتواها االدارى مووووون وجهوووووة نظركم

 %95.33عامةبنسبة مئوية بل ت 
 

وكوان هذا االرتبواط ؟كما يتضح من الجدول إجابة عينة البحث على تساؤل ما هى اوجة  
 ترتيب استجابات عينة البحث على الترتيب  التالى :

 %96.67الربط مع إدارة التسويق فى الترتيب االول بنسبة بل ت  .1
فوى فتح قنوات اتصال بجميع المؤسسات التى تتعامل معها االندية واالتحوادات الرياضوية  .2

 %95.33الترتيب الثانى بنسبة بل ت 



 أواًل : عرض ومناقشة محور التسويق
 ( 8 ) جدول

 التسويقعبارات محور استجابات عينة البحث فى 
 150ن = 

 نعم العبارات م
النسبة 
 المئوية

 ال
النسبة 
 المئوية

تقليديدة لالنديدة  بأعماإلداريةالتسويت الرياضز وظي ة تتعلت  1

 واالتحادات الرياضية 
40 26.67% 110 73.33% 

التسويت الرياضدز وظي دة مهمدة داخدل مؤسسدتنا للدربط بدين  2

االنديدة واالتحدادات  أهددافوكدذل& لتحقيدت  اإلداراتعمل كدل 

 الرياضية وتطوير دخول االندية واالتحادات الرياضية 

120 80.00% 30 20.00% 

التسدددويت الرياضدددز وظي دددة ضدددمن مصددداف الوظدددائف العليدددا  3

 بالمؤسسة
100 66.67% 50 33.33% 

التسدددويت الرياضدددز ال يختلدددف عدددن التسدددويت بدددا  مؤسسدددة  4

 ويمكن تطبيت ن س الوظائف باالندية واالتحادات الرياضية 
110 73.33% 40 26.67% 

وظائف التسويت الرياضز  تهددف الدز زيدادة مبيعدات االنديدة  5

 واالتحادات الرياضية 
140 95.33% 10 6.67% 

 األحدددا التسددويت الرياضددز وظي ددة لهددا دور كبيددر فددز تنظدديم  6

الرياضددددية الخاصددددة باالنديددددة واالتحددددادات الرياضددددية وهددددز 

 لة عنها ئوالمس

50 33.33% 100 66.67% 

ما هو االنطباال المتولدد لدديكم عدن اهميدة التسدويت الرياضدز  7

 بمؤسستكم
    

 %10.00 15 %90.00 135 العمل علز زيادة دخل المؤسسة

 %16.67 25 %83.33 125 الربط بين ادارة التسويت وباقز االدارات بالمؤسسة

 %3.33 5 %96.67 145 االستغالل االمثل للمواد المتاحة بالمؤسسة

مدددا هدددز المكاندددة الوظي يدددة للتسدددويت الرياضدددز ومسدددتواها  8

 االدار  من وجهة نظركم
    

 - - - - عامة إدارة. 

 %6.67 10 %95.33 140 إدارة. 

 - - - - . قسم

 - - - - . شعبة

التسددددويت الرياضددددز يدددددم  مددددإ العالقددددات العامددددة باالنديددددة  9

 واالتحادات الرياضية 
80 53.33% 70 46.67% 

التسويت الرياضز هدو نشداط اسدتثمار  باالنديدة واالتحدادات  10

 الرياضية ويعتبر بمثابة االستثمار بالمؤسسة
130 86.67% 20 13.33% 

جلدددب لمطلدددوب مدددن ادارة التسدددويت الرياضدددز بمؤسسدددتكم ا 11

 موارد مالية
145 96.67% 5 3.33% 

مدددا هدددز مواصددد ات العددداملين بالتسدددويت الرياضدددز باالنديدددة  12

 واالتحادات الرياضية ؟
    

 %3.33 5 %96.67 145 ان يكون مؤهل التأهيل المناسب علميا وعمليا

 %6.67 10 %95.33 140 الخبرة المهنية

 %3.33 5 %96.67 145 األداء الجيد واالبتكار

 
 



عبووارات محورالتسووويق وجوواءت النتووائد (اسووتجابات عينووة البحووث فووى  8 جوودول )يوضووح  
   -على الترتيب التالى :

جلب موارد مالية فى الترتيب لمطلوب من ادارة التسويق الرياضى بمؤسستكم تأتى عبارة ا .1
 %96.67األول بنسبة بل ت 

وظوووائف التسوووويق الرياضوووى تهووودو الوووى زيوووادة مبيعوووات االنديوووة واالتحوووادات توووأتى عبوووارة  .2
 %95.33فى الترتيب الثانى بنسبة بل تالرياضية 

واالتحووادات الرياضووية ويعتبوور  اسووتثماريباألنديةالتسووويق الرياضووى هووو نشوواط تووأتى عبووارة  .3
الترتيووووب الثالووووث بنسووووبة بل ووووت ، فووووى واالتحووووادات الرياضووووية  باألنديووووةبمثابووووة االسووووتثمار 

86.67% 
 اإلداراتالتسويق الرياضى وظيفة مهموة داخول مؤسسوتنا للوربط بوين عمول كول تأتى عبارة  .4

واالتحووووادات  األنديوووةواالتحوووادات الرياضووووية وتطووووير دخووووول  أهدافاألنديووووةوكوووذلك لتحقيوووق 
 %80.00فى الترتيب الرابع بنسبة بل ت الرياضية 

ضوى ال يختلوف عوون التسوويق بواى مؤسسووة ويمكون تطبيوق نفووس التسووويق الرياتوأتى عبوارة  .5
 %73.33فى الترتيب الخامس بنسبة بل ت واالتحادات الرياضية  باألنديةالوظائف 

واالتحوادات  باألنديوةالتسويق الرياضى وظيفة ضومن مصواو الوظوائف العليوا تأتى عبارة  .6
 %66.67فى الترتيب السادس بنسبة بل ت الرياضية 

واالتحووادات الرياضووية  باألنديووةلتسووويق الرياضووى يوودمد مووع العالقووات العامووة اتووأتى عبووارة  .7
 %53.33فى الترتيب السابع بنسبة بل ت 

الرياضية الخاصة  األحداثالتسويق الرياضى وظيفة لها دور كبير فى تنظيم تأتى عبارة  .8
 ووووت فووووى الترتيووووب الثووووامن بنسووووبة بللة عنهوووا ئو واالتحووووادات الرياضووووية وهووووى المسوووو باألنديوووة
33.33% 

واالتحوووادات  لألنديوووةتقليديوووة  بأعماإلداريوووةالتسوووويق الرياضوووى وظيفوووة تتعلوووق توووأتى عبوووارة  .9
 %26.67فى الترتيب التاسع بنسبة بل ت الرياضية 

 

موا هوو االنطبواع المتولود لوديكم كما يتضح من الجدول إجابة عينة البحث علوى تسواؤل :  
  وكان ترتيب استجابات عينة البحث على الترتيب التالى :  لمؤسستكم التسويقوأهميتهاعن 

االست الل األمثل للموواد المتاحوة باألنديوة واالتحوادات الرياضوية فوى الترتيوب األول بنسوبة  .1
 %96.67بل ت 

العمووول علوووى زيوووادة دخووول األنديوووة واالتحوووادات الرياضوووية فوووى الترتيوووب الثوووانى بنسوووبة بل وووت  .2
90.00% 



يق وباقى اإلدارات باالندية واالتحادات الرياضية فى الترتيب الثالوث الربط بين إدارة التسو  .3
 %83.33بنسبة بل ت 

 

موووا هوووى المكانوووة الوظيفيوووة كموووا يتضوووح مووون الجووودول إجابوووة عينوووة البحوووث علوووى تسووواؤل  
إدارة بنسوبة مئويوة جاءت مكانوة التسوويق كو بالتسويق الرياضى ومستواها االدارى من وجهة نظركم

 %95.33بل ت 
 

موووا هوووى مواصوووفات العووواملين ا يتضوووح مووون الجووودول إجابوووة عينوووة البحوووث علوووى تسووواؤل كمووو 
وكووان ترتيووب اسووتجابات عينووة البحووث علووى  بالتسووويق الرياضووى باالنديووة واالتحووادات الرياضووية ؟

  الترتيب  التالى : 
 %96.67ان يكون مؤهل التأهيل المناسب علميا وعمليا فى الترتيب األول بنسبة بل ت .1
الجيووووود واالبتكوووووار فوووووى الترتيوووووب األول أيضووووووا بنسوووووبة مئويوووووة بل وووووت بنسوووووبة بل ووووووت األداء  .2

96.67% 
 %95.33الخبرة المهنية فى الترتيب الثانى بنسبة مئوية بل ت  .3

 
 االستخالصات 

 االستخالصات االتية :_في حدود مت يرات وأهداو البحث توصل الباحث إلى  
 العالقات العامة محور
العالقوووات العاموووة تهووودو الوووى ت ييووور االنطبووواع العوووام عووون االنديوووة واالتحوووادات الرياضوووية  .1

 وضعع فى صورة ايجابية و 
 باالندية الرياضيةارتباط بين وظيفة العالقات العامة والتسويق يوجد  .2
العالقات العامة وظيفة مهمة داخل مؤسستنا للربط بين عمل كل اإلدارات وكذلك لتحقيق  .3

 ة واالتحادات الرياضية وكسب ثقة األعضاء مع قرارات مجلس اإلدارةأهداو االندي
بووووين االنديووووة واالتحووووادات الرياضووووية والعالقووووات اإلعالميووووة باالنديووووة  ارتبوووواطعالقووووة توجوووود  .4

واالتحوووووادات الرياضوووووية والتوووووى توضوووووح قووووورارات اإلدارة او تصووووورفات االنديوووووة واالتحوووووادات 
 ت العامة الرياضية نفسها وينفذ ذلك من خالل العالقا

 العالقات العامة وظيفة ضمن مصاو الوظائف العليا باالندية واالتحادات الرياضية   .5
 العالقات العامة هى وظيفة مكملة للعمل االدارى باالندية واالتحادات الرياضية  .6
العالقات العامة لها دور كبير فى تنظيم األحداث الرياضية الخاصة باالندية واالتحوادات  .7

 المسئولة عنها  الرياضية وهى



العالقات العاموة هوى وظيفوة تتعلوق بأعموال التشوهيالت او البروتوكووالت الخاصوة بواإلدارة  .8
 العليا لالندية واالتحادات الرياضية 

تعكوووس العالقوووات العاموووة الصوووورة الذهنيوووة ألنهوووا أهوووم اإلدارات التوووى تعطوووى انطبووواع عووون  .9
 لب االندية واالتحادات الرياضية سواء باإليجاب أو بالس

 تعكس العالقات العامة الصورة الذهنية وتنفيذ وجهة نظر مجلس اإلدارة  .10
 تعكس العالقات العامة الصورة الذهنية للمستوى االدارى المتميز  .11
 االيجابية لالندية واالتحادات الرياضية  تعكس العالقات العامة الصورة الذهنية .12
 البطوالت  تفى بروتوكوالتعكس العالقات العامة الصورة الذهنية لدورها الكبير  .13
 إدارة عامةكونها كالمكانة الوظيفية للعالقات العامة ومستواها االدارى  .14
 مكانع فى الربط مع إدارة التسويق  للعالقات العامة .15
فتح قنوات اتصال بجميع المؤسسات التوى تتعامول معهوا االنديوة مكانع  للعالقات العامة .16

 واالتحادات الرياضية 
 محورالتسويق 

 موارد مالية لالندية واالتحادات الرياضية ادارة التسويق الرياضى تجلب  .1
 وظائف التسويق الرياضى تهدو الى زيادة مبيعات االندية واالتحادات الرياضية  .2
باالنديوووة واالتحوووادات الرياضوووية ويعتبووور بمثابوووة  اسوووتثماري التسوووويق الرياضوووى هوووو نشووواط  .3

 االستثمار 
وكوووذلك  اإلداراتاخووول مؤسسوووتنا للوووربط بوووين عمووول كووول التسوووويق الرياضوووى وظيفوووة مهموووة د .4

 االندية واالتحادات الرياضية وتطوير دخول االندية واالتحادات الرياضية  أهداولتحقيق 
التسووويق الرياضووى ال يختلووف عوون التسووويق بوواى مؤسسووة ويمكوون تطبيووق نفووس الوظووائف  .5
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 الوظائف العليا باالندية واالتحادات الرياضية  التسويق الرياضى وظيفة ضمن مصاو .6
الرياضووووية الخاصووووة باالنديووووة  األحووووداثلتسووووويق الرياضووووى دور كبيوووور فووووى تنظوووويم لوووويس ل .7

 و ير مسئول عنرعايتهاواالتحادات الرياضية 
 العالقات العامة باالندية واالتحادات الرياضية  ادارة التسويق الرياضى معيتم دمد  .8
 لالندية واالتحادات الرياضيةتقليدية  بأعماإلداريةوظيفة كى تعلقالتسويق الرياضي .9

 التسويق يساعد على االست الل األمثل للمواد المتاحة باالندية واالتحادات الرياضية .10
 التسويق يعمل على زيادة دخل االندية واالتحادات الرياضية .11
 واالتحادات الرياضيةالتسويق يربط بين إدارة التسويق وباقى اإلدارات باالندية  .12
 ةومستواها االدار  للتسويقالمكانة الوظيفية  .13



بوان يكوون  لرياضويةباألندية واالتحوادات الرياضوية العاملين بالتسويق الرياضى يتصف  .14
 مؤهل التأهيل المناسب علميا وعمليا 

باألنديووووة واالتحووووادات الرياضووووية بوووواألداء الجيوووود العوووواملين بالتسووووويق الرياضووووى يتصووووف  .15
 ر واالبتكا

 باألندية واالتحادات الرياضية بالخبرة المهنية العاملين بالتسويق الرياضى يتصف  .16
 

 التوصيات
 في حدود منهد البحث واألدوات المستخدمة واالستخالصات يوصى الباحث بما يلي :

 العالقات العامة محور
داخل االندية لعالقات العامة االيجابية نحو اهمية وظائفا العمل على نشر الصورة الذهنية .1

 واالتحادات الرياضية 
 باألندية الرياضيةرتباط بين وظيفة العالقات العامة والتسويق العمل على تقوية اال .2
بووين االنديووة واالتحووادات الرياضووية والعالقووات اإلعالميووة  ارتبوواطعالقووة العموول علووى تقويووة  .3
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 واالتحادات الرياضية نفسها وينفذ ذلك من خالل العالقات العامة 

داخول االنديوة وظيفوة ضومن مصواو الوظوائف العليوا كالعالقات العامة العمل على وضع  .4
 واالتحادات الرياضية
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 داخل االندية واالتحادات الرياضية الخاصة 

استخدام العالقات العامة بما تعكسع من الصوورة الذهنيوة كونهوا أهوم اإلدارات التوى تعطوى  .7
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 الرياضية
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 لدورها الكبير 

 إدارة عامةكونها كمستواها االدارى فى لعالقات العامة وضع ا .12
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 ( 1مرفق ) 
 

العامة والتسويق الرياضى باالندية مفهوم الصورة الذهنية للعالقات استطالع رأى حول 
 واالتحادات الرياضية

 
 ------------------------------------------السيد االستاذ : 

 
نقللوم بدراسللة  تهللدف الللى التعللرف علللى الصللورة الذهنيللة للعالقللات العامللة والتسللويق  

باالنديلللة  اإلدارتلللينوجلللود تللللك  أهميلللةالرياضلللى بمؤسسلللتكم والتلللى تلللؤدى اللللى التعلللرف عللللى 
واالتحلللادات الرياضلللية واالنطبلللاع علللن وظائفهملللا وملللدى مسلللاهمتهما فلللى الوظلللائف التنفيذيلللة 

 باالندية واالتحادات الرياضية .
 

اوالمؤسسلات علن االنديلة  األفلرادالمتوللد للدى  ععلما بان الصورة الذهنية هلى االنطبلا 
 ة واالتحادات الرياضية المعنية.او وظيفة معينة داخل االندي اإلدارة واالتحادات الرياضية او

 
بجلوار العبلارة المناسلبة او اكملال (  √لذا يرجى من سليادتكم االجابلة بوضلع عالملة )  

 اجابتكم على بعض التساؤالت.
 

 هذا البحث . إجراءوبعد فنتقدم لسيادتكم بوافرالتقدير على مساهمتكم فى  
 



 اوال : العالقات العامة 
 م العبارة نعم ال مالحظات

 1 العالقات العامة هى وظيفة مكملة للعمل االدارى بالمؤسسة   
العالقات العامة هلى وظيفلة تتعللق باعملال التشلهيالت او البروتوكلوالت الخاصلة بلاإلدارة    

 العليا للمؤسسة
2 

 
  

العالقات العامة وظيفة مهمة داخل مؤسستنا للربط بين عمل كل اإلدارات وكلذلك لتحقيلق 
 االندية واالتحادات الرياضية وكسب ثقة األعضاء مع قرارات مجلس اإلدارة .أهداف 

3 

 4 العالقات العامة وظيفة ضمن مصاف الوظائف العليا بالمؤسسة   
 

  
العالقللات العامللة تهللدف الللى تطييللر االنطبللاع العللام عللن االنديللة واالتحللادات الرياضللية او 

 وضعه فى صورة ايجابية 
5 

 
  

هنلللاك عالقلللة كبلللرى بلللين االنديلللة واالتحلللادات الرياضلللية والعالقلللات اإلعالميلللة باالنديلللة 
واالتحللللادات الرياضللللية والتللللى توضللللا قللللرارات اإلدارة او تصللللرفات االنديللللة واالتحللللادات 

 الرياضية نفسها وينفذ ذلك من خالل العالقات العامة 

6 

العالقات العامة لها دور كبير فى تنظيم األحداث الرياضلية الخاصلة باالنديلة واالتحلادات    
 الرياضية وهى المسئولة عنها 

7 

 8 ما هو االنطباع المتولد لديكم عن العالقات العامة  وأهميتها لمؤسستكم   
  تعد الصورة االيجابية لالندية واالتحادات الرياضية    
  كبير فى بروتوكوالت البطوالتتقوم بدور    
  تنفيذ وجهة نظر مجلس اإلدارة   
من أهم اإلدارات التى تعطى انطباع عن االندية واالتحادات الرياضلية سلواء باإليجلاب أو    

 بالسلب
 

  البد ان يكون المستوى االدارى على اعلى مستوى    
 9 االدارى من وجهة نظركمما هى المكانة الوظيفية للعالقات العامة ومستواها    
  . إدارة عامة   
  . إدارة   
  . قسم   
  . شعبة   
 10 من وجهة نظركم هل هناك ارتباط بين وظيفة العالقات العامة والتسويق بمؤسستكم ؟   
 11 ما هى أوجه هذا االرتباط فى حال اإلجابة بنعم    
  تتعامل معها المؤسسةفتا قنوات اتصال بجميع المؤسسات التى    
  الربط مع إدارة التسويق   

 



 اانيا: التسويت

 
 م العبارة نعم ال مالحظات

التسللويق الرياضللى وظيفللة تتعلللق باعمللال إداريللة تقليديللة لالنديللة واالتحللادات الرياضللية    
 الرياضية

1 

وكللذلك التسللويق الرياضللى وظيفللة مهمللة داخللل مؤسسللتنا للللربط بللين عمللل كللل اإلدارات    
لتحقيق أهداف االندية واالتحادات الرياضية وتطوير دخول االنديلة واالتحلادات الرياضلية 

 الرياضية

2 

 3 التسويق الرياضى وظيفة ضمن مصاف الوظائف العليا بالمؤسسة   
التسويق الرياضلى ال يختللف علن التسلويق بلاى مؤسسلة ويمكلن تطبيلق نفلس الوظلائف    

 الرياضية الرياضيةباالندية واالتحادات 
4 

وظلللائف التسلللويق الرياضلللى  تهلللدف اللللى زيلللادة مبيعلللات االنديلللة واالتحلللادات الرياضلللية    
 الرياضية

5 

التسويق الرياضلى وظيفلة لهلا دور كبيلر فلى تنظليم األحلداث الرياضلية الخاصلة باالنديلة    
 واالتحادات الرياضية وهى المسئولة عنها 

6 

 7 لديكم عن اهمية التسويق الرياضى بمؤسستكم ما هو االنطباع المتولد   
  العمل على زيادة دخل المؤسسة   
  الربط بين ادارة التسويق وباقى االدارات بالمؤسسة   
  االستطالل االمثل للمواد المتاحة بالمؤسسة   
 8 ما هى المكانة الوظيفية للتسويق الرياضى ومستواها االدارى من وجهة نظركم   
  إدارة عامة .   
  . إدارة   
  . قسم   
  . شعبة   
 9 التسويق الرياضى يدمج مع العالقات العامة باالندية واالتحادات الرياضية    
التسللويق الرياضللى هللو نشللاط اسللتثمارى باالنديللة واالتحللادات الرياضللية ويعتبللر بمثابللة    

 االستثمار بالمؤسسة
10 

 11 الرياضى بمؤسستكم جلب موارد ماليةالمطلوب من ادارة التسويق    
 12 ما هى مواصفات العاملين بالتسويق الرياضى باالندية واالتحادات الرياضية ؟   
  ان يكون مؤهل التاهيل المناسب علميا وعمليا   
  الخبرة المهنية   
  األداء الجيد واالبتكار   
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 محافظة االحساءكرة اليد في  العبيحركية لد  الم هوم الذات وعالقته ببعض المدركات 

 

 

 

 كمال محمد الخصاونةاألستاذ الدكتور 

 الملك فيصمكلية التربية ي جممعة 

 

 

 

 

 الملخص

 

 تعبر هدفت هذه الد اسة إلى التعررف علرى مسرتوى مض رور الرذاد البدنيرة والرذاد الجسرمية عنرد 

كرررة اليررد ، كررذلك التعرررف علررى الع رررة برري  مض ررور الررذاد البدنيررة والررذاد الجسررمية والمررد كمد 

الحركيررة، والررى الضررروق فرر  المررد كمد الحركيررة برري  المسررتوى العررمل  والمسررتوى المررنخضض فرر  

تعرم طب رت علري م  48مض ور الذاد البدنية ومض ور الذاد الجسمية، و م اختيم  عينة مكونة مر  

حركية والمتمثلة ف  الاد الجسمية واختبم اد المد كمد  اد مض ور الذاد البدنية ومض ور الذاختبم

ادا ت مسمفة الوثم، إد ات مسرمفة الرمر ، إد ات مسرمفة المشر  وأشرم د نترمئج الد اسرة إلرى أن 

مسررتوى مض ررور الررذاد البدنيررة عنررد ال عبرري  جررم  بد جررة متوسررطة ومض ررور الررذاد الجسررم  جررم  

ملية كمم أشم د النتمئج إلى وجود ع رة بي  مض ور الرذاد البدنيرة واختبرم  إد ات مسرمفة بد جة ع

حركيرة ريرد البحرث كرذلك المض رور الرذاد الجسرمية والمرد كمد الرم  والى عدر وجود ع رة بري  

عدر وجود فروق ف  المد كمد الحركية بي    ديراد أصحمب المستوى العرمل  فر  مض رور الرذاد 

مض ور الذاد الجسمية و  ديراد المستوى المنخضض وأوصرى البمحرث إلرى  عايرا مض رور البدنية و

 بررامج اختيرم والذاد البدن  والجسم  عند ال عبي  و دعيمره مر  خر ل بررامج ا عرداد النضسر  

 حركية . -بمد كمد حس مصحوبه بدن  وجسم  محتوى ذاد

 

 

 مض ور الذاد، مد كمد حركية، كرة اليد الكلمات الم تاحية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمة الدراسة

 

ت يتور  اتهتممر بإعداد الريما  عند  عليمه الم م اد والخطت الخمصة بلعبته ف ت، برم 

يتعدى ذلك إلى إعـداده إعدادا متكمم   بمرم يغطر  جوانرم شخصريته المتعرددة مر  اجرم خلر  جيرم 

المجرررمتد. ولمرررم كمنرررت الريمارررة علمرررم  مر بطرررم  بملعرررـلور ا خررررى كعرررـلم متررروازن فررر  مختلررر  

الضسيولوجيم وعلم التـشري  وعلم الـحركة وعلم النضس وويرهم، فإن م   ردف إلرـى اإلفرمدة مر  كرم 

هذه الـعلور لـتح ي  التـكممم فر  اإلعرداد بمرم يضرـم   ح ير  أعلرى مسرتوى  يمار  علرى أسرم  

لى احـد أهمية الجمنم النضسـ  كأحد المتـطلبمد الرئيـسة فر  أي لعبرـة علم  وحديث.وت يخـضى ع

 يماررية حيررث يسرر م هررذا الجررـمنم فررـ  إعررداد و أهيررم ال عررم  دا  مختلرر  الجررـوانم البدنيررـة 

 والحركية والم م ية بمم يتنمسم وطبيعة اللعبة.

 رابطرم  وثي رم  فيمرم ولعبة كرة اليد كأي لعبة  يماية  عتمد على م رم اد أسمسرية مترابطرة 

بيـن م.ويررـعد إ  ررمن هررذه الم ررـم اد مرر  أهررم العوامررم الترر   ح رر  للضريرر  النجررمح والتضرروق، و عررد 

الحمجـة إلى الشعو  ب ـيمة الذاد  م  أهم الحـمجمد الت   حررت الرـدوافع نحرو ممم سرة أي نشرمط 

ضرـسه أهرـدافم   تنمسرم مرع  يما ، وكلمـم  متع الريما  بث ـة عمليرة برملنضس استرـطم  أن يضرع لن

 رد ا ه.

ويلعم مضـ ور الذاد أو فكرة الضرد ع  نضسه دو ا  كبيرا  ف   وجيـه السلوت و حديده، كمم 

انه يحتم مركاا  مرمورم  ف  نظريمد الشخصية ويعد م  العوامم ال ـممة الت   مـم    أثـيرا 

ممعية وينظر إليه كجا  يسثر ف  البي ة كبيرا ف  السـلوت وينـبث  مضـ ور الذاد م  الخـبرة اتجت

 (.Cratty، 1990اتجتممعية ويتأثر ب م ) 

فملررذاد هرر  جرروهر الشخصررية ومض ررور الررذاد هررو حجررر الااويررة في ررم، وهررو الررذي يررنظم 

السـلوت وبدأ مض ور الذاد يحتم مكمنه الصحي  فر  علرم الرنضس كمض رور نضسر  مر  خر ل كتمبرمد 

الحرمل  أخرذد نظريرمد اإل شرمد النضسر   تبنرى مض رور الرذاد كأحرد  وليم جيمس ومنذ بدايرة ال ررن

 (.1985المضمهيم ا سمسية ف  د اسة الشخصية والتواف  النضس  )زهران، 

علرى أن مض رور الرذاد   يريم عرمر فر  شخصرية الضررد لنضسره وهرو  ,Bruno)1986ويرى )

ر الذاد إمم أن يكرون سرلبيم  أو مستمد م  الت ييم المواوع  ع  طبيعية سلوكنم وبملتمل  فمن مض و

 ايجمبيم .

و عد الحمجة إلى الشعو  ب يمة الذاد م  أهم الحمجرمد التر   حررت الردوافع نحرو ممم سرة 

الريماة إذ انه كلمم  متع الريما  بث ة عملية بملنضس اسرتطم  أن يضرع لنضسره أهردافم  تنمسرم مرع 

ب يمة ذا ه وان يكون أكثر فمعلية ف   صرحي  رد ا ه لذا فإن امت ت الريما  الث ة بملنضس يشعره 

 (1997أخطمئه ) ا م، 

 

كمم يلعم اإلد ات الحرك  دو ا هممم ف  التعلم الحرك  ، حيث أن الشرخب الريمار  ذو 

حركر  يكررون أكثررر كضررم ة فر  عمليررة التررذكر الحركرر  الررذي  -المسرتوى العررمل  فرر  اإلد ات الحررس

 ( .1976يتميا بملدرة والس سة، ) تبينم، 

( أن لإلد ات الحرك  أهمية كبيرة مر  مجرمتد الحيرمة المختلضرة 1995ورد بي  السكري ،)

وخصوصم  ف  المجمل الريما  فمإلد ات الحس حرك  يمك  اإلنسمن م  ات صمل ببي ته و كيضره 

مع م و عتبر ا سرم  التر    رور عليره سرمئر العمليرمد الع ليرة ا خرا سريمم الرتعلم الحركر  فلكر  



تعلم الضرد شي م تبد م  أن ينتبه إليه ويد كه فمإلد ات عبم ة ع  اسرتجمبة ع ليرة لمثيرراد حسرية ي

 معينة .

ولك  يح   تعب  كررة اليرد أعلرى مسرتوى مر  ا دا  الم رم ي فر  الردفم  وال جرور أثنرم  

طبيعرة ومتطلبرمد  مع تنمسم المبم اة يجم إن يتم إعدادهم إعدادا  متكمم   مبنيم  على أسس علمية 

الم م يرررة  –ممم سرررة كررررة اليرررد المتعرررددة حيرررث يتضرررم  هرررذا ا عرررداد الجوانرررم البدنيرررة والضينرررة 

بمإلاررمفة إلررى الجوانررم النضسررية، حيررث اهتمررت البحرروح والد اسررمد فرر  المجررمل  –والخططيررة 

خدار الريما  بدا سة العديد م  المشمكم الخمصة بم عيبي  مر  اجرم  ح ير  أفضرم النترمئج بمسرت

ا سلوب العلم  لتخطيت و وجيه عملية التد يم الريما  والت   ستلار إلممر ال رمئمي  علرى هرذه 

 العملية بجوانم متعددة ع  حملة ال عبي  وم  امن م الجوانم النضسية.

ان الجمنم النضس  م  الجوانم ال ممة فر  إعرداد ال عبري  فر  مختلر  ا نشرطة الريمارية 

كرة اليد بصو ة خمصة ، حيث أصرب  مر  الم رم الوصرول بمل عرم إلرى  بصو ة عممة وف  لعبة

أعلى مستوى  يما ، لذا يجم اتهتممر ب ذا الجمنم مرع ب يرة الجوانرم ا خررى، ويعتبرر إد ات 

الذاد البدنية والجسمية م  المتغيراد النضسية ال ممة الت  رد  لعم دو ا  هممم ف  المجمل التنمفسر  

  ه رد يسثر  أثير كبيرا  على أدائه الريما .ومض ور الضرد ع  ذا

 

 * مشكلة الدراسة:

 

الريماية  ا نشطةيعتبر الجمنم النضس  م  الجوانم ال ممة ف  إعداد ال عبي  ف  مختل  

وم  امن م كرة اليد، حيث أصب  م  الم م الوصول بمل عم إلرى أعلرى مسرتوى  يمار  ومر  

 رد تحرظ رلرة ا بحرمح العلميرة فف   د يس مسمرمد كررة اليرد خ ل خبرة البمحث العلمية والعملية 

فرر  ا  دن الترر   طررررت إلررى معرفررة مسررتوى مض ررور الررذاد عنررد ال عبرري  وع رررة هررذا المض ررور 

بمستوى اإلد ات الحرك  م  أجم الوروف على ح ي ة هذه الع رة، مر  هنرم جرم د هرذه الد اسرة 

 هم على ادا  ال عبي .واثر لتل   الضو  على طبيعة هذه الع رة

 

 * أهداف الدراسة

 

 -هدفت هذه الد اسة إلى:

  يالتعرف على مستوى مض ور الذاد البدنية ومض ور الذاد الجسمية عند تعب  كرة اليد .1

 .أندية اإلحسم 

بي  مض ور الذاد البدنية ومض ور الذاد الجسمية  ات  بمطيةالتعرف على الع رة  .2

 . أندية اإلحسم اليد ي    كرةواإلد ات الحرك  عند تعب

التعرف على الضروق ف  اإلد ات الحرك   بعم لمض ور الذاد البدنية ومض ور الذاد  .3

 . أندية اإلحسم اليد ي  الجسميةعند تعب  كرة

 

 

 

 

 



 * تساؤالت الدراسة 

 

 هدف  الدراسة إلز اإلجابة عن التساؤالت التالية      

 ؟ أندية اإلحسم ي  البدنية عند تعب  كرة اليد.مم هو مستوى مض ور الذاد 1

 ؟  أندية اإلحسم ي  .مم هو مستوى مض ور الذاد الجسمية عند تعب  كرة اليد2

بي  مض ور الذاد البدنية ومض ور الذاد الجسمية  ات  بمطية.مم ه  طبيعية الع رة 3

 ؟ أندية اإلحسم  يواختبم اد اإلد ات الحرك  عند تعب  كرة اليد

 .هم  وجد فروق ف  اختبم اد اإلد ات الحرك   بعم لمض ور الذاد البدنية ؟ 4

 .هم  وجد فروق ف  اختبم اد اإلد ات الحرك   بعم لمض ور الذاد الجسمية؟ 5

 

 *الدراسات السابقة : 

 

رررمر البمحررث بررمإلط   علررى عرردد مرر  الد اسررمد السررمب ة المشررمب ة والمر بطررة بمواررو  

 الد اسة وه :

 -( د اسة هدفت إلى التعررف علرى ع ررة اإلد ات الحرس2007)  وأخرون,الررمد،  أجرى

 14حرك  لبعض ال د اد البدنية والم م ية ال جومية بملكرة الطمئرة و كونت عينة الد اسرة مر  

تعم  م اختيم هم بملطري ة العمدية م  منتخم كلية عممن الجممعية ي جممعة البل م  و م اسرتخدار 

م اإلحصمئ  أشم د نترمئج الدا سرة إلرى وجرود ع ررة ا  بمطيره دالرة المن ج الوصض  وبعد التحلي

حرك  وبعض ال د اد البدنية )  م  الكرة الطبية، الوثرم لألمرمر،  -إحصمئيم بي  اإلد ات الحس

مرونة العمود الض رري، وال رد اد التواف يرة وكر  مر  م رم ة اإل سرمل مر  أعلرى الترنس واإلعرداد 

 والضرب السمح  المست يم .

( د اسرة هردفت إلرى التعررف علرى مردى  رأثير برنرممج م تررح لتعلريم  2004أجرد حرب)

حركر  ممثلرة فر  إد ات الضرراغ، اإلي رم  الحركر   -السبمحة على بعض متغيراد اإلد ات الحرس

الوع ، الوع  بأجاا  الجسم، المجرمل وات جمهرمد، ات راان، إد ات الشركم وذلرك لردى ا طضرمل 

ة المررن ج التجريبرر  بتصررميم المجموعررمد المتكمف ررة . وشررملت عينررة سررنواد مسررتخدم 5-4مرر  

طضر   لكرم  15طضم  م   سيم م إلى مجموعتي  متسرمويتي   جريبيرة وارمبطة بواررع  30الد اسة 

أسمبيع بوارع وحد ي   عليميتي  ف  ا سبو  وررد كرمن  8مجموعة ورد استغرق البرنممج التد يب  

دري ررة، ورررد أظ رررد النتررمئج أن البرنررممج الم ترررح لتعلرريم  60-45 زمرر  الوحرردة التعليميررة الواحرردة

حركر  ريرد الد اسرة لردى  –السبمحة له أثر ايجمب  على  حسري  و نميرة متغيرراد اإلد ات الحرس 

 أفراد المجموعة التجريبية.

( د اسة هدفت إلى التعرف على الع رة بري  مض رور الرذاد البدنيرة  2003أجرى الشمفع  )

حركيرة المتمثلرة فر  ادا ت ال روى المبذولرة للرذ اعي ، إد ات مسررمفة  – كمد الحرس وبعرض المرد

تعرم مر   40التحرت لألمرمر، إد ات عمر  الرؤيرة لنمشر  كررة اليرد و كونرت عينرة الد اسرة مر  

تعب  كرة اليد النمش ي  وأشم د نتمئج الد اسة إلى وجود ع رة دالة إحصمئيم بري  إد ات الرذاد 

 ت ال وى المبذولة للذ اعي  وعم  الرؤية والتحرت لألممر.البدنية وإد ا

( بد اسة هدفت إلى التعرف علرى الع ررة بري  ال رد اد الحركيرة وبعرض 2002رمر حس  )

نمشر  و رم اسرتخدار  96سممد الشخصرية وحملرة ال لر  ربرم وبعرد المنمفسرة لردى عينرة مكونرة مر  

رة ايجمبية بي  ال رد اد الحركيرة وسرممد المن ج الوصض  وأسضرد نتمئج الد اسة على وجود ع 

 الشخصية .

 -( د اسررة هرردفت إلررى  طبيرر  مجموعررة اختبررم اد لررإلد ات الحررس2000المسررملمة ) ىأجرر

حرك  على عينة م  تعب  المنتخم الوطن  للشبمب بكررة اليرد والرى التعررف علرى الع ررة بري  

تعبم  يمثلون المنتخم  34سة م  حرك  والمستوى الم م ي و كونت عينة الد ا -اإلد ات الحس

سررنة اختيررروا بملطري ررة العمديررة ووزعرروا علررى  20-18الرروطن  للشرربمب  تررراوح أعمررم هم مرر  



تعبررم ثررم واررع برنررممج  ررد يب  للمجموعررة  17مجمرروعتي   جريبيررة واررمبطة عرردد كررم من ررم 

اد دتلرة حركر  وأسرضرد النترمئج عر  وجرود فرروق معنويرة ذ -التجريبية لتطوير اإلد ات الحس

إحصمئية بي  نتمئج اتختبم ي  ال بل  والبعدي للمجموعة التجريبيرة فر  اختبرم اد  نطريت الكررة، 

مترر،  30 م  الكرة فر  ال ردف المرسرور علرى الحرمئت، دررة التصرويم علرى ال ردف مر  مسرمفة 

 وم  بعد مسمفة ممكنة، التحركرمد الدفمعيرة بري  خطر  السرتة والتسرعة800 م  كرة طبية وزن 

 60أمتم ، الوثم الطويم م  الثبمد  بعد مسرمفة، التوافر ، وسررعة التمريرر علرى الحرمئت برام  

ثمنيررة التصررويم علررى المربعررمد المعل ررة بمل رردف فيمررم اسررتنتج البمحررث أن هنررمت اررع  واارر  

 الحرك . -لتطبي مد  مم ي  اإلد ات الحس

مج م ترررح للبمليرره علررى ( ب رردف  ررأثير معرفررة برنررم1999د اسررة رممررت ب ررم  نررو  الرردي  )

حرك  المتمثم ف  ال د ة على إد ات المسمفة وال د ة على  كي  أوارم  الجسرم  -اإلد ات الحس

مر  ف رة الصرم  25ف  ال وا  وال د ة علرى التنبرس بملموارع أثنرم  الحركرة علرى عينرة مكونرة مر  

بر  عر  طريرر  سررنواد و رم اسرتخدار  المرن ج التجري 10-6والربكم  رراوح متوسرت أعمرم هم بري  

وحرردة بوارررع ثرر ح وحرداد أسرربوعيم ومرردة الوحرردة سررمعة  36وارع برنررممج للبمليرره يحترروي علرى 

ونص  وأشم د النتمئج إلى أن البرنممج له أثر ايجمب  على  نمية اإلحسم  الحركر  لردى الصرم 

 والبكم .

ي ( بدا سرة ب ردف التعررف علرى الع ررة بري  ا دا  الم رم 1995) وآخرونرممت عراب  

طملبررة مرر  طملبررمد كليررة  41حركرر  و كونررت عينررة الد اسررة مرر   -فرر  السرربمحة واإلد ات الحررس 

سررنة و ررم اختيررم  العينررة  23-19التربيررة الريماررية بملجممعررة ا  دنيررة  راوحررت أعمررم هم برري  

 -حركررر  التمليرررة :  –بملطري رررة العمديرررة و رررم اسرررتخدر مجموعرررة مررر  اختبرررم اد اإلد ات الحرررس 

ة السرربمحة، واإلحسررم  بررملام  واإلحسررم  بسرررعة حركررة الررذ ا  فرر  ات جررمه )اإلحسررم  بمسررمف

ا ف  ، واإلحسم  بسرعة الرجم ف  ات جمه ا ف  ، اإلحسم  للضرراغ الخطر  ا ف ر  للرذ اعي  

واإلحسررم  للضررراغ الخطرر  الراسرر  للرررجلي  ( وأشررم د النتررمئج إلررى وجررود ع رررة ا  بمطرره برري  

 حرك  المستخدمة ف  الد اسة.-راد اإلد ات الحسالمستوى الم م ي وبعض متغي

 

يتضرر  مرر  العرررض للد اسررمد المشررمب ة والمر بطررة بمواررو  الد اسررة الحمليررة أن ررم رررد 

 نمولت مواوعمد عديردة  تعلر  بمض رور الرذاد وع رتره برمإلد ات الحركر  أو اإلد ات وع رتره 

حركر ، وهرذا مرم  -بم دا  الضن  أو الم م ي أو  أثير ممم سة  يمارة معينرة علرى اإلد ات الحرس

كررة اليرد،  تعب اسة الحملية ف  محمولة  بت مض ور الذاد بمإلد ات الحرك  عند ا ج ت إليه الد 

ورد استضمد البمحث م  هذه الد اسمد ف  صيموة مشكلة الد اسة و حديد أهداف م وطرق اختيم هرم 

وكذلك التعرف على انسم اتختبم اد ل يم  مض ور الذاد وال د اد الحركية كمم استعمن البمحث 

 .الد اسة منمرشة نتمئجل اسمد ف  هذه الد

 

 

 حدود الدراسة

 

صررملة رسررم   ررم  طبيرر  م ررمييس مض ررور الررذاد واختبررم اد اإلد ات الحركرر  فرر  المحدددد المكدداني:

 جممعة الملك فيصم-التربية البدنية

إلررى       2013ي2ي15اد الد اسررة فرر  الضترررة مرر    ررم  طبيرر  الم ررمييس واختبررم المحدددد الزمدداني:

 2013ي3ي15

 

 

 

 



 إجراءات الدراسة 

 

 منه  الدراسة 

طبيعة الد اسة  و المسحية نظرا لمنمسبته ةالد اسأسلوب باستخدر البمحث المن ج الوصض  

 وأهداف م 

 مجتمإ الدراسة 

والمسرجلي   سرميم  فر  كشروفمد  أنديرة ا حسرم   كون مجتمع الد اسة م  تعب  كررة اليرد

 .2013ي2012  لكرة اليد للموسم الريماالسعودي ات حمد 

 

 عينة الدراسة 

تعبرررررررررررر  انديرررررررررررره تعررررررررررررم مرررررررررررر   48 كونررررررررررررت عينررررررررررررة الد اسررررررررررررة مرررررررررررر  

 م اختيررم هم بملطري ررة العشرروائية والجرردول ا حسم )الجيم,ألعداله,الروارره,هجر,العيون,ال م ه(و

 يوا   وصي  إفراد عينة الد اسة. 1 رم 

 (1جدول رقم  

 والطول والوزنتوصيف أفراد عينة الدراسة في متغيرات العمر 

 

 اتنحراف المعيم ي الوست الحسمب  وحدة ال يم  الض ه

 0.72 18.5 سنة العمر

 5.2 178.2 سم الطول

 4.3 76.6 كغم الوزن

 

 أدوات جمإ البيانات :

 

 أوال: مقاييس م هوم الذات

 

( بتصميم م يرم  لمحمولرة ريرم   Fox,1990رمر كينيث فوكس ) –مض ور الذاد البدنية  .1

سنة   ريبم  وذلك  حت عنروان    23-17إد ات الذاد البدنية لدى ا فراد ابتدا   م  س  

 أبعمد ه :  5الصحة النضسية إلد ات الذاد البدنية ويتضم  الم يم  

  26، 21، 16، 11، 1،6المظ ر الخم ج  للجسم ) جمذبية الجسم (: العبم اد أ رمر 

 27، 22، 12،17، 2،7العبم اد أ رمر  : بدنيةال وة الـ. 

 ) 28، 23، 18، 13، 8، 3العـبم اد أ رـمر  : الحملة البـدنية ) الليمرة البدنية 

 29،24،19،14،9،4العبم اد أ رمر  : الكضم ة الريماية. 

 30.25.20.15.10.5العبم اد أ رمر : ريمة الذاد البدنية. 

 

عبررم ة موارروعة فرر  ا جررمهي  ويررتم  صررحي  الم يررم  فرر  اررو  مضتررمح 30ويتضررم  الم يررم    

التصحي  الربمع  الخمص بملم يم  وكلمم ارتربت د جة كم فرد ف  كم بعد م  الد جة ال صوى 

المض ور العرمل   ى شير إلزاد ا سمر الضرد بملمميااد اإليجمبية، والد جة العليم  مم(  كل24ورد هم )

 لذا ملبدنية .لد البدنية والد جة المنخضضة  شير إلى المض ور المنخضض للذا

 

 

 

 



صرممه محمرد حسر  عر وي      body Imageمض رور الرذاد الجسرمية أو صرو ة الجسرم  .2

 15ل يرررم  مض رررور الضررررد وطري تررره المميررراة  د ات جسرررمه،  ويشرررتمم الم يرررم  علرررى 

ف ررم   لد جررة انطبررمق الصررضة عليرره صضةوعكسررـ م وي ررور الضرررد بمإلجمبررة علررى المررـ يم  و

وطب ررم  لتعليمررمد المررـ يم  علررى م يررم  سرربمع  التررـد يج والد جررة العمليررة  شررير إلررى 

المض ور العمل  للذاد الجسمية والد جة المنخضضرة  شرير إلرى المض رور المرنخضض للرذاد 

 الجسمية  .

ع اختبارات اإلدراك الحركي  اانيا

 

وي دف اتختبم  إلى ريم  رد ة ال عم على إد ات  : اإلد ات الحرك  بمسمفة الوثم .1

مسمفة الوثم، بدون استخدار حمسة البصر ع  طري  التركيا على الشعو  بملوثم 

سم وي   ال عم على 50كم م ة. وفيه يرسم خطمن على ا  ض  كون المسمفة بين مم 

ية ويركا لمدة خت البداية، وينظر بإمعمن لخطوط مسمفة الوثم المطلوبة، ثم  عصم عين

ملكعبي   ا  ض عند خت بثم م  خت البداية إلى ا ممر بحيث يلمس وخمس ثوان، ثم ي

بعد الوثبة م مسه إلى  ال عمالن مية. و  م  المسمفة بي  خت الن مية، وبي  أخر اثر  ركه 

 أررب سنتيمتر ويحتسم متوست مجمو  ث ح محموتد.

 :اإلد ات الحرك  بمسمفة الرم   .2

اتختبم  إلى ريرم  ررد ة ال عرم علرى إد ات مسرمفة الرمر  بردون اسرتخدار حمسرة ي دف 

البصررر عرر  طريرر  التركيررا علررى الشررعو  بررملرم  كم ررم ة . وفيرره يرسررم خطررمن علررى 

أمتم  حيث ي   ال عم على خت البداية وينظرر بإمعرمن  4ا  ض  كون المسمفة بين مم 

عينيره ويركرا لمردة خمرس ثروان وي رور  على خت الن مية لت دير مسمفة الرمر  ثرم  عصرم

برم  كرة اليد ال منونية محموت  إصمبة خرت الن ميرة و  رم  المسرمفة بري  أخرر أثرر  ركتره 

الكرة وخرت الن ميرة إلرى ارررب سرنتيمتر ، ويعطرى ال عرم ثر ح محرموتد ويحسرم لره 

 متوسط م .

 

 :اإلد ات الحرك  بمت جمه م  خ ل المش  ف  الممر .3

بم  إلى ريم  ال د ة على  كي  أوام  الجسم ف  الضراغ، و ستخدر عصمبة وي دف اتخت

سررم وإلجرررا  اتختبررم ، يأخررذ ال عررم 30مترررا  وعرررض  5.50عرري ، وطريرر  بطررول 

إحسررم  ا جررمه طريرر  المشرر  فرر  الممررر المرسررور علررى ا  ض، وهررو مبصرررا  أوت، ثررم 

خطوط )أي ف  الممرر(  عصم عينيه، ويطلم م  ال عم أن يمش  عشر خطواد بي  ال

دون أن يلمس الخت أو خم جره ويحسرم ل عرم عردد الخطرواد الصرحيحة ربرم الخررو  

عر  الخطري  وبواررع د جرة  يخرر ع  الخطي .  حسم عدد الخطواد الصحيحة ربم أن 

 واحدة   لكم خطوة، ويعطى ال عم ث ثة محموتد ويحسم له متوسط م.

 

 

 قاييس المستخدمة المعامالت العلمية لالختبارات والم

 

اتختبم اد والم مييس المستخدمة ف  الد اسة ل م معمم د صردق مر ضعرة فر  العديرد الصدق :

صدق م  الد اسمد الت  أجريت ف  ا  دن أو المنط ة العربية ومع ذلك ف د  م الحصول على 

مر  ع  طري  استط   أ ا  خمسة محكمي  مختصي  ف  مجمل التربية الريماية والمحتو  

ا شررخمص أصررحمب الع رررة بعلررم الررنضس الريمارر  حيررث أشررم وا إلررى صرر حية اتختبررم اد 

 عينة الد اسة .لوالم مييس المستخدمة 

 



اتختبم اد المسرتخدمة فر  الد اسرة ل رم معرمم د ثبرمد مر ضعرة علرى عينرمد مشرمب ة الثبات: 

برم اد اإلد ات الحركر  إت لعينمد الد اسة الحملية سوا  كمن ذلك لم يم  مض رور الرذاد او اخت

انه  م التح   مر  ثبرمد اختبرم  مض رور الرذاد البدنيرة ومض رور الرذاد الجسرمية بطري رة ات سرمق 

 (0.83)الرررداخل  علرررى عينرررة مكمف رررة لعينرررة الد اسرررة الحمليرررة وكمنرررت علرررى التررروال  للبدنيرررة  

  طريرر  . كمررم  ررم الحصررول علررى ثبررمد اختبررم اد اإلد ات الحركرر  عرر (0.91 )والجسررمية

التجائة النصضية بي  المحموتد الضردية والمحرموتد الاوجيرة حيرث بلرع معممرم ثبرمد اختبرم  

 .(0.86)وإد ات مسمفة المش  ( 0.81)وإد ات مسمفة الرم   (0.89)إد ات مسمفة الوثم 

 ( د جة 24الد جة العليم للم يم  ) – صني  د جمد م يم  الذاد البدنية  -

 بد جة رليلة جدا                      4  -  1

 بد جة رليلة                    8   -  5

 بد جة ارم م  المتوست                 12  -  9

 بد جة متوسطة                  16   -13

 بد جة عملية                  20   -17

 بد جة عملية جدا                 24   -21

 

 ( د جة  7الد جة العليم للم يم  )  – صني  د جمد م يم  الذاد الجسمية  -

 بد جة رليلة جدا             1.4  -م  صضر 

 بد جة رليلة           2.8   -    1.41

 بد جة متوسطة            4.2   -    2.81

 بد جة عملية            5.6   -    4.21

 د جة عملية جدا  ب               7   -      5.7

 

 

ملوسررت الحسررمب ، الد اسررة و سررمؤت  م  ررم استخداملإلجمبررة علررى أهررداف : اإلحصدداء المسددتخدم

 ، اختبم   د .االستجابة العليا واالستجابة المنخ ضة، اتلتوا اتنحراف المعيم ي، معممم 

 

 عرض النتائ  

 

 (2جدول رقم  

 واء لالختبارات والمقاييسالوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االلت

 المستخدمة في الدراسة 

اتختبم اد والم مييس 

 المستخدمة 

اتنحراف  الوست الحسمب 

 المعيم ي

 معممم اتلتوا 

 0.394 -  1.09 15.80 مض ور الذاد البدنية

 0.109 0.25 4.84 مض ور الذاد الجسمية

 0.637 2.26 4.69 إد ات مسمفة الوثم

 0.583  - 1.64 6.81 المش إد ات مسمفة 

 0.303 10.69 26.20 إد ات مسمفة الرم 

 

( الوسررت الحسررمب  واتنحررراف المعيررم ي ومعممررم اتلترروا  2يتضرر  مرر  الجرردول  رررم )

ل ختبم اد والم مييس المستخدمة ف  الد اسرة حيرث يشرير الجردول إلرى أن رريم معممرم اتلتــرـوا  

ممررم يشررير إلررى  جررمنس أفررراد عينررة الد اسررة علررى اتختبررم اد والم ررمييس  (1-و  1  +ارــررـم مرر  

  المستخدمة.



 (3جدول  

 معامالت االرتباط البينية بين متغيرات الدراسة

مض ور الذاد   

 البدنية

مض ور الذاد 

 الجسمية

إد ات مسمفة 

 الوثم

إد ات مسمفة 

 الرم 

إد ات مسمفة 

 المش 

مض ور الذاد  

 البدنية

 0.337* 

0.009 

-  0.032 

0.831 

-  0.387* 

0.007 

-  0.049 

0.742 

مض ور الذاد 

 الجسمية

 
 

-  0.149 

0.312 

-  0.092 

0.532    

0.004 

0.978 

إد ات مسمفة 

 الوثم

 
  

-  0.332* 

0.021   

-  0.199 

0.175 

إد ات مسمفة 

 الرم 

 
   

0.240 

0.100 

إد ات مسمفة 

 المش 

     

 

( مصضوفة معمم د ات  بمط البينية الت   شير إلى وجرود ث ثرة 2يتض  م  الجدول  رم )

 معمم د ا  بمط دالة إحصمئيم. 

 

 (4جدول  

 االستجابة العليا واالستجابة المنخ ضةنتائ  اختبار "ت" لإلدراك الحركي بين 

 في م هوم الذات البدنية 

اختبم اد اإلد ات 

 الحرك 

 

اتستجمبة  16ن العليماتستجمبة 

 12ن المنخضضة

مستوى  ريمة  د 

 الدتلة

     ر   ر

 0.510 0.66 2.17 4.75 2.22 4.18 إد ات مسمفة الوثم

 0.021 2.44  - 11.29 30.25 9.49 20.62 إد ات مسمفة الرم 

 0.433 0.79 0.93 7.16 1.61 6.75 إد ات مسمفة المش 

 

فرروق بري  المجموعرة التر  ح  رت د جرمد أعلرى علرى ( وجرود 4يتض  م  الجدول  رم )

م يم  مض ور الذاد البدنية والمجموعة الت  ح  رت د جرمد اررم فر  اختبرم  إد ات مسرمفة الرمر  

 وبدتلة إحصمئية ف  حي  لم  وجد فروق بي  إد ات مسمفة الوثم وإد ات مسمفة المش  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (5جدول  

 االستجابة العليا واالستجابة المنخ ضةبين  نتائ  اختبار"ت" لإلدراك الحركي

 في م هوم الذات الجسمية 

اختبارات اإلدراك 

 حركي -الحس

االستجابة  13ن االستجابة العليا

 11ن المنخ ضة

قيمة 

 "ت"

مستو  

 الداللة

   ر   ر

 0.627 0.49 1.18 5.00 2.90 4.53 إد ات مسمفة الوثم

 0.509 0.67 11.83 27.09 10.71 24.00 إد ات مسمفة الرم 

 0.697 0.39 1.12 6.54 1.70 6.30 إد ات مسمفة المش 

 

( عردر وجرود فرروق بري  المجموعرة التر  ح  رت د جرمد أعلرى 5يتض  م  الجدول  ررم )

على م يرم  مض رور الرذاد الجسرمية والمجموعرة التر  ح  رت د جرمد اررم فر  اختبرم اد اإلد ات 

 الحرك .

 

 

 مناقشة النتائ 

 

مناقشة التساؤل األول من تساؤالت الدراسة والذي ينص ما هو مستو  م هدوم الدذات البدنيدة 

 عند العبي كرة اليد ؟

إلى أن الوست الحسمب  لمض ور الذاد البدنية عند أفراد عينة الد اسرة  2أشم د نتمئج الجدول  رم 

البدنية نجرد أن أفرراد وبم م نته بتصني  د جمد الذاد  1.09واتنحراف المعيم ي  15.80كمن 

(  مر  أن 1998عينة الد اسة ي عون ف  د جة متوسطة وهذا يتض  مرع مرم أشرم  عليره )عر وي، 

يكررون ا سررمم م  24ا فررراد الررذي  يح  ررون د جررمد رريبررة مرر  الد جررة ال صرروى للم يررم  وهرر  

الوسرت الحسرمب   بملمميااد اإليجمبية نحو الذاد البدنية ونظرا  تن أفراد العينة ح  وا د جة فوق

سنة فر  كررة اليرد يمتلكرون مميرااد ايجمبيرة نحرو  19د جة فمن ال عبي   حت  12للم يم  وهو 

 .هم لذا  م البدنية وبد جة متوسطة  دير

 

مناقشددة التسدداؤل الثدداني مددن تسدداؤالت الدراسددة والددذي يددنص مددا هددو مسددتو  م هددوم الددذات 

 الجسمية عند العبي كرة اليد ؟

 4.84إلررى أن الوسررت الحسررمب   فررراد عينررة الد اسررة كررمن  2دول  رررم جررأشررم د نتررمئج ال

( 1998) عرر ويأليررة  مررم أشررم  علررىم م نررة الوسررت الحسررمب  وب 0.25واتنحررراف المعيررم ي 

بخصرروص ا فررراد الررذي  يح  ررون د جررمد رريبررة مرر  سررلم اتسررتجمبة السرربمع  يكررون امررت ك م 

سررتجمبمد عينررة الد اسررة علررى الم يررم  المسررتخدر بمميررااد ايجمبيررة للررذاد الجسررمية ونظرررا تن ا

ح  ت د جة أعلى م  متوست الم يم  ووف  التصني  المسرتخدر نجرد أن رم ي عرون بد جرة عمليرة 

 سنة ف  كرة اليد يمتلكون مميااد ايجمبية نحو   ديرهم لذا  م الجسمية . 19فمن ا عيبي   حت 

 

ذي ينص هل توجد عالقة ارتباطيه بين كل مدن من تساؤالت الدراسة وال الثالثمناقشة التساؤل 

 م هوم الذات البدنية وم هوم الذات الجسمية واختبارات اإلدراك الحركي؟

والمتعل ة بمصضوفة معمم د ات  برمط البينيرة إلرى وجرود ع ررة  3أشم د نتمئج الجدول  رم  .أ

لجسمية وهرذا يعنرى أن ا  بمطيه موجبة دالة إحصمئيم بي  مض ور الذاد البدنية ومض ور الذاد ا

ا فررراد الررذي  يح  ررون د جررمد عمليررة فرر  الررذاد البدنيررة يح  ررون د جررمد عمليررة فرر  الررذاد 

 الجسمية وهذا يعط  مسشر ايجمب  نحو مثم هذه الع رة .



كذلك أشم د نتمئج الجدول إلى وجود ع رة ا  بمطيه سملبة بي  مض ور الذاد البدنية وأدا ت   .ب

مسرمفة الرمرر  وهررذا يعنرى أن ا فررراد الررذي  يح  رون د جررمد عمليررة فر  مض ررور الررذاد البدنيررة 

يح  ررون د جررمد عمليررة فرر  إد اك ررم لمسررمفة الرمرر  حيررث أن ال رريم الترر    ترررب مرر  الصررضر 

 شررير إلررى  ح يرر  ا فررراد د جررمد عمليررة علررى اختبررم  إد ات مسررمفة الرمرر  لمسررمفة الرمرر  

( مر  وجرود 2003 )  الشرمفع لد اسة يتضر  مرع مرم أشرم  إليـرـه وظ و  هذه النتيجة ف  هذه ا

ع رة دالة إحصمئيم بي  ادا ت الذاد البدنية وإد ات ال وى المبذولة للرذ اعي  كمرم  تضر  هرذه 

( مرر  وجررود ع رررة ايجمبيررة برري  ال ررد اد الحركيررة 2002)حسرر  النتيجررة مررع مررم أشررم  إليرره 

 والسممد الشخصية .

 

 

كمررم أشررم د نتررمئج الجرردول إلررى عرردر وجررود ع رررة ا  بمطيرره برري  مض ررور الررذاد الجسررمية  . 

واختبم اد اإلد ات الحرك  وهذا يعنى أن ا فراد الذي  يمتلكرون مض رور ذاد جسرم  مر ضرع 

 .ةالحركيليس بملضرو ة ان يح  وا د جمد عملية ف  ال د اد 

 

ذي ينص هل توجد فروق في م هوم اختبدارات مناقشة التساؤل الرابإ من تساؤالت الدراسة وال

 في م هوم الذات البدنية ؟االستجابة العليا واالستجابة المنخ ضةاإلدراك الحركي بين 

إلرى عردر وجرود فرروق دالرة إحصرمئيم فر  اختبرم اد اإلد ات  4أشم د نتمئج الجدول  ررم 

د برردن  مررنخضض وهررذا الحركرر  برري  ا فررراد الررذي  يمتلكررون مض ررور ذاد برردن  عررمل  ومض ررور ذا

يعطرر  مسشررر إلررى عرردر  ررأثر اختبررم اد اإلد ات الحركرر  بمرر  يمتلكررون مض ررور ذاد برردن  عررمل  

 ومض ور ذاد بدن  منخضض .

 

مدن تسدداؤالت الدراسددة والدذي يددنص هددل توجدد فددروق فددي اختبددارات  الخددامسمناقشدة التسدداؤل 

 ي م هوم الذات الجسمية ؟ف االستجابة العليا واالستجابة المنخ ضةاإلدراك  الحركي بين 

الى عدر وجرود فرروق دالرة إحصرمئيم فر  اختبرم اد اإلد ات الحركر  5أشم د نتمئج الجدول  رم 

بي  ا فراد الرذي  يمتلكرون مض رور ذاد جسرم  عرمل  ومض رور ذاد جسرم  مرنخضض وهرذا يعطر  

 و منخضضم.مسشر على عدر  أثر ال د اد الحركية بمض ور الضرد ع  جسمه سوا  كمن مر ضعم أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االستنتاجات 

 

 ف  او  أهداف الد اسة و سمؤت  م يستنتج البمحث مم يل : 

 امت ت تعب  كرة اليد مض ور ذاد بدن  بد جة متوسطة  .1

 امت ت تعب  كرة اليد مض ور ذاد جسم  بد جة عملية .2

 وجود ع رة بي  مض ور الذاد البدنية وإد ات مسمفة الرم  .3

 ع رة بي  مض ور الذاد البدنية ومض ور الذاد الجسميةوجود  .4

ت  وجرد فررروق فرر  ال رد اد الحركيررة برري  ا فرراد الررذي  يمتلكررون مض رور ذاد بدنيررة عمليررة  .5

 وا فراد الذي  يمتلكون مض ور ذاد بدنية منخضضة .

ل  ت  وجد فروق ف  ال د اد الحركية بي  ا فراد الذي  يمتلكرون مض رور ذاد جسرم  عرم   .6

 وا فراد الذي  يمتلكون مض ور ذاد جسم  منخضض.

 

 

 

 

 

 التوصيات 

 -يل : البمحث بممف  او  أهداف الد اسة و سمؤت  م وعرض ومنمرشة النتمئج يوص  

 عايا مض ور الذاد البدنية والذاد الجسمية الذي  ح   ف  نتمئج هذه الد اسة عند تعبر   -1

 النضس .وذلك ع  طري  برامج ا عداد كرة اليد 

اتهتممر بمستخدار اختبم اد اإلد ات الحركر  مر  اجرم زيرمدة التركيرا علرى ا دا  الضنر   -2

 عند ال عبي  .

 –ب د اد إد اكية و مر ضعاختيم  ال عبي  النمش ي  الممياي  بمض ور ذاد بدن  وجسم   -3

 .حركية مر ضعة
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