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 2021السابع العدد  مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 

والعلااااوم  الرياضااااية التربيااااة مجلااااة النشاااار  باااا    الخاصااااة التعليمااااا 

 األخرى 

 طبيعة املواد املنشورة

تهدف املجلة إلى إتاحة الفرصة لكافة املتخصصين لنشر إنتاجهم العلمي في مجال  

البدنية والتربية  الرياضة  والجدية    األخرى،والعلوم    علوم  األصالة  فيه  تتوافر  الذي 

 العلمية. واملنهجية 

اإلنجليزية وتقبل   أو  العربية  باللغة  التي لم يسبق نشرها  املواد  املجلة بنشر  وتقوم 

 التالية:  املواد في الفئات 

 . البحوث األصيلة -

 . املراجعات العلمية -

 .تقارير البحوث -

 . املراسالت العلمية القصيرة -

 .املؤتمرات والندواتتقارير  -

 :الت  يمية الالئحة

 .للنشر قبولها أو نشرها يسبق ولم أصلية الدراسات تكون  أن 1-

 – ةرياضةيال التربيةة )مجلةة علميةة سسةمي مجلةة املرقة  جامعةة البدنية التربية كلية تصدر-2-

 ) .األخرى  والعلوم

 .عام كل من أشهر-6 كل دورية بصفة املجلة تصدر-3-

 :املجلة  أهداف

 .العلمي البحث حركة سشجيع في املشاركة1-

 .الرياضية املجاالت في العلمية الساحةى عل جديدة إضافة تحقيق2-

 .الرياضية العلمية واألبحاث الدراسات وسعزيز نشر-3-
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 :النشر  سياسة

 البدنيةةةة والتربيةةةة الرياضةةةية املجةةةاالت يفةةة العلميةةةة واملقةةةاالت األبحةةةاث بنشةةةر املجلةةةة تخةةةت 1- 

 .بها املرتبطة األخرى  والعلوم التربوية واألبحاث الرياض يتأهيل وال الطبيعي والعالج

 ةهيئةة ءاضةةعأ افيهةة  تر يشةة أو يجريهةةا التةةي املقةةاالت أو باألبحةةاث فةةي املجلةةة باالشةةترا  يسةةم -2-

 ليبيةةا فةةي يالعلمةة ثالبحةة اتوهيئةة كةةزومرا ةالعلميةة واملعاهةةد ةعةةالجام فةةي البةةاحنين أو سريالتةةد

 .وخارجها

 يئالنهةةةا كلهاشةةة يفةة وإعةةةدادها اتحكيمهةةة بعةةد ادورهةةة بقيةاألسةة وفةةةق ةاملجلةةة يفةة األبحةةةاث تنشةةر-3-

 .املجلة تقررها التي دعوالقوا النشر شروط وفق

 تتمةةةةةة وإذا رتنشةةةةةة ملةةةةةة أو نشةةةةةةرت ءواسةةةةةة حابهاألصةةةةةة ردال تةةةةةة رللنشةةةةةة ةمةةةةةةاملقد األبحةةةةةةاث جميةةةةةةع4- 

. تراه يذال الوقتفي  نشرها يف الحق التحرير لهيئة فإن نشرهاى عل املوافقة
ً
 مناسبا

 .فنية العتبارات املجلة يف اتعاملوضو   ترتي يخضع-5-

 :النشر  ومعايير  شروط
 .للنشر قبولها أو نشرها يسبق ولم أصلية ساتاالدر  تكون 1- 

 ىوعلة فقة  واحةد وجةهى لةعو  ةعةمطبو  نسة  ثالثةة CD +ىعلة نسةةة + أصةل الباحةث يقدم 2-

 .ترقيم بدون  الصفحات  تر  ضرورة مع 4A سمقيا كوارتر ورق

 .ووظائفهم نينالباح أو الباحث اسم ،البحث نوانعى ولاأل  الصفحة تتضمن3- 

 عدفة تمية صةفحة 20 نعة الزيةادة حالةة يوفة صةفحة 20 نعة الصةفحات ددعة يزيةد أال  يجة4- 

 .صفحة كل نع دنانير خمسة مبلغ

 الحصةةةول  يفةة ثالباحةة ةرغبةةة ةحالةة يوفةة امجانةةة ةاملجلةة نمةة ةةحنين نسةةةالبةةا أو حةةثاالب  يمةةن5- 

 .الواحدة النسةة نع دينار شرونعو  سخم مبلغ يسدد إضافية نسةةى عل

 :التحكي   إجراءا 

 .التحرير هيئةى إل وإحالته هنبح بوصول  الباحث بإشعار املجلة لجنة تلتزم1- 

 الحيتهاصةةةى مةةةد رلتقريةةة رالتحريةةة ةهيئةةة نمةةة ةمبدئيةةة بصةةةورة ةاملقدمةةة البحةةةوثمراجعةةةة  تمتةةة2- 

 الهاإرسةةةةةة موعةةةةةةد وثالبحةةةةة ضبعةةةةةة تبعاداسةةةةةة لةةةةةذل  اتبعةةةةةة نويمكةةةةةة ةاملجلةةةةة ةسياسةةةةةة عمةةةةةة يهاوتمشةةةةة

 .ذل ب البحث  صاح إبالغ ضرورة مع للتحكيم
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 ةالعلميةةةةة ةاللجنةةةة اءضةةةةعأ يناملحكمةةةة األسةةةةاتذة مةةةةن ةثةةةةالث قبةةةةل مةةةةن للتقيةةةةيم البحةةةةث يحةةةةال-3-

 .ليبيا يف البدنية للتربية ةالدائم

 تمارةاسةةةةة ثالبحةةةةة عمةةةةة قوترفةةةةة دن واحةةةةةآ يفةةةةة ينمةةةةةاملحكى إلةةةةة رللنشةةةةة ةاملقدمةةةةة وثالبحةةةةة تحةةةةةال-4-

 .محددة فترة خالل االستمارة ذهه ءبمل محكم كل ليقوم التحكيم

 .التحرير هيئة قبل من الرفض أو القبول  حيث من باألغلبية املحكمين تارار ق سعتمد5- 

 جةراءإتطلة   أن التحريةر ةولهيئة، همثبحة بإجةاةة البحةوث بأصحا بإبالغ  املجلة  لجنة  تقوم6- 

 بنا يةعموضو  أو شكلية  سعديالت
ً
  للنشر البحث إجاةة قبل املحكمين توصيةى عل ءا

 .املحكمين ءوأسما التحكيم لعملية بالنسبة التامة بالسرية املجلة تلتزم-7-

 :عامة  قواعد

 .ليبيا خارج من البحوث تقبل - 

 .الجامعة سمجل أو الكلية سمجل أو التحرير هيئة قبل من تحدد الرسوم سسديد  -

 :البحوث  كتابة  شروط

 .4A .حجم ورق ىعل للمجلة املقدمة البحوث  تكت 1- 

 :التالية الشروطى تراع للهوامش بالنسبة-2- 

 .سم 3 وان الج باقي ومن سم 3.5 ىعلأ من  -

 . Bold 20 .حجم SakkalMajalla للبحث الرئيس ي العنوان خ   -

 نيناحالبةةةةةة ءماأسةةةةة ذخةةةةةأوت عةةةةةةادي 14 محجةةةةة SakkalMajalla العربةةةةةي ةالكتابةةةةةة  خةةةةة  -

 ..Boldوالعلماء

 . Bold 12 .حجم Times New Roman األجنبي الكتابة خ   -

 . Bold 14 الصغيرة والعناوين Bold 16 حجم Simplified Arabic العناوين خ   -

  Bold 16 .حجم Times New Roman األجنبي العناوين خ   -

 تحديةةد طرةومسةة انبينالجةة نمةة ةمفتوحةة ون تكةة اول للجةد بةبالنسةة 3- 
ً
 ةونهايةة ةبدايةة اأمةة ردامفةة ا

  التحديد فيكون  الجدول 
ً
 . مزدوجا
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 العدد  كلمة
  ينأجمعةةةةةةةة قالةلةةةةةةةة رخيةةةةةةةة ىعلةةةةةةةة لموأسةةةةةةةة وأصةةةةةةةةلي املينالعةةةةةةةة ربهلل  الحمةةةةةةةةد

ً
 األمةةةةةةةةين النبةةةةةةةةي محمةةةةةةةةدا

 .وبعد........... أجمعين وصحبه لةآى علو 

 نمةةةةةةة )م2021 نيااااااااو يو )  السااااااااابع  ددالعاااااااا  دمأقةةةةةةة أن ةالكليةةةةةةة سمجلةةةةةةة نعةةةةةةة ةنيابةةةةةةة ليسةةةةةةةعدني هإنةةةةةةة

 نمةةةةةةة الصةةةةةةةادرة األخةةةةةةةرى  والعلةةةةةةةوم الرياضةةةةةةةية التربيةةةةةةةة مجلةةةةةةةة مةةةةةةةنالسةةةةةةةابع العةةةةةةةدد  ول األ  املجلةةةةةةةد

  يفةةةةةةةةة وافةةةةةةةةةر بجهةةةةةةةةةد لتسةةةةةةةةةهم الجديةةةةةةةةةدة صةةةةةةةةةورتهاي فةةةةةةةةة املرقةةةةةةةةة  ةجامعةةةةةةةةة – ةالبدنيةةةةةةةةة التربيةةةةةةةةةة كليةةةةةةةةةة

 والفنيةةةةةةةةةةةة والصةةةةةةةةةةةحية والبدنيةةةةةةةةةةةة الرياضةةةةةةةةةةةية التربيةةةةةةةةةةةة أنشةةةةةةةةةةةطة مختلةةةةةةةةةةة  يفةةةةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةةةةة النشةةةةةةةةةةةر

 ةالعلميةةةةةةةةةةةةةة التاملجةةةةةةةةةةةةةة ئةةةةةةةةةةةةةةدةار  تبارهةةةةةةةةةةةةةةاعبااملرتبطةةةةةةةةةةةةةةة  األخةةةةةةةةةةةةةةرى  العلةةةةةةةةةةةةةةوم ضوبعةةةةةةةةةةةةةة والترويحيةةةةةةةةةةةةةةة

 ةالليبيةةةةةةةةةةة ةولةةةةةةةةةةةدب ةالرياضةةةةةةةةةةة وملةةةةةةةةةةةعو  ةالبدنيةةةةةةةةةةة ةالتربيةةةةةةةةةةة كليةةةةةةةةةةةاتى   مسةةةةةةةةةةةتو ى علةةةةةةةةةةة ةاملتخصصةةةةةةةةةةة

  بالتجريةةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةةة ى و محتةةةةةةةةةة اماسسةةةةةةةةةة ةيةةةةةةةةةةاعر م دالصةةةةةةةةةةدذا هةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةي ةالجامعةةةةةةةةةة الةبرسةةةةةةةةةة اإيمانةةةةةةةةةة

 رورةضةةةةةةةة  بأصةةةةةةةة يلةةةةةةةةذا األمةةةةةةةةر اإلقليميةةةةةةةةة اتالجامعةةةةةةة افأهةةةةةةةةد لظةةةةةةةة يفةةةةةةةة قوالتطبيةةةةةةةة ويروالتطةةةةةةة

 حيةةةةةةةةث ،هلذاملةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةة موالتقةةةةةةةةد االتكنولوجيةةةةةةةة ةبابتكاريةةةةةةةة رالتغييةةةةةةةة ريعسةةةةةةةة المعةةةةةةةة يفةةةةةةةة ةملحةةةةةةةة

 مالتقةةةةةةد ذاهةةةةةة نمةةةةةة يبانصةةةةةة ةالبدنيةةةةةة ةللتربيةةةةةة انوكةةةةةة املجةةةةةةاالت كةةةةةةل يفةةةةةة كبيةةةةةةرة بةةةةةةةثو  العلةةةةةةم حقةةةةةةق

 ر دو  اهةةةةةةةةؤ لماع حو طمةةةةةةةة  لعةةةةةةةة ثحيةةةةةةةة
ً
 ساسةةةةةةةةأ ا

ً
 امنهةةةةةةةة ون ليكةةةةةةةة نةةةةةةةةةحدي علةةةةةةةةوم ىعلةةةةةةةة ادتمةةةةةةةةعاال  يفةةةةةةةة يا

 . للتقدم املنطلق

ى إلةةةةةةةةة لتصةةةةةةةةةى حتةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةةذه هةةةةةةةةة ويرتطةةةةةةةةةى لةةةةةةةةةع ةبالجامعةةةةةةةةة ةالبدنيةةةةةةةةة ةالتربيةةةةةةةةة ةكليةةةةةةةةة تلةةةةةةةةةآ وقةةةةةةةةةد

 والعربيةةةةةةةةةةة الليبيةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةات بةةةةةةةةةةين بهةةةةةةةةةةا ضللنهةةةةةةةةةةو  لةةةةةةةةةةهذتب يذالةةةةةةةةةة بالجهةةةةةةةةةةد قالالئةةةةةةةةةةى تو املسةةةةةةةةةة

 .والعاملية

 بالنقةةةةةةةةةد ءواسةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةة ور ظهةةةةةةةةة يفةةةةةةةةة همواأسةةةةةةةةة نمةةةةةةةةة علجميةةةةةةةةة كربالشةةةةةةةةة دمنتقةةةةةةةةة أن إال عنايسةةةةةةةة وال

 جميعةةةةةةةةةة يهمإلةةةةةةةةةة هونتوجةةةةةةةةةة ةالعلميةةةةةةةةةة جمار تةةةةةةةةةةوال وثوالبحةةةةةةةةةة االتاملقةةةةةةةةةة ديمتقةةةةةةةةةة أوء االبنةةةةةةةةةة
ً
  لطلةةةةةةةةةة ا

 يفةةةةةةةة لمةةةةةةةةااملتك يوالفنةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةةى املسةةةةةةةةتو ى إلةةةةةةةة املجلةةةةةةةةة هذبهةةةةةةةة لنصةةةةةةةةى حتةةةةةةةة اون التعةةةةةةةة نمةةةةةةةة املزيةةةةةةةةد

 .والتربوية حيةوالص يةالرياض ةالتربي طةأنش االتمج

 الكلية  عميد                                                                 
 التحرير  هيئة ورئيس

 النفر  عمار ميلود :د
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 الصعوبات التي تواجه طالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في تطبيق المهارات الحركية لمقرر الجمباز
 د / محمد مفتاح جابر  ( * )                                                                                                                                          

                                                                                     حميد رجب السويح                                                                             د/ )**(                                                                                                                                                               
 محمد مسعود عبد الرازق  د / *(*)*                                                                                                                                              

 البحث:مقدمة        
ن سا وةةةان سمة سةةةل ابوئبرةةةل ابنيورةةةل وابئياضةةةل  ةةة  ومكونةةةئ  ان رياضةةةل اباز ةةةار مكونةةةئ سا وةةةا رمركةةةا وشكةةةا  وسئ  يةةةا  و ةةةاس  سةةة    

األوشةة ل ابئياضةةرل ابزكاةةي  ابوةةل م وةةا  ب ةة  ساةة ن سةةن سا وةةان اباكةةئ  وبةةاألدر ابكاةة  اباةةامئ بيةة  ا  را  وا را   ب ةةوئ م ن ةة   
ابوئبرةةل ابنيورةةل وبيةة ا ابئياضةةل  مكونةةئ س اضةةئ  اباز ةةار سةةن ابز اضةةئان  ا  ا ةةرل ابوةةل مةةير  شةةل  يرةةل  و   سهارامةةع بيةة  ومةةئ و ةةع

كزو يةةأ و ةةا  بيكةةم ان ابيرا ةةرل ا ربكةةل وي زةة  وهةةياشا بةةي  سمهةةا مكةةئب اب ةة ع بيةة  اباز ةةار  اةة  وو ابةةع واككةةاع اب ةة ع سةةا  
يزاةةن سةةن ابزهةةاران ابكزيرةةل ابو نرسرةةل ا  ا ةةرل بيةة  سةةا كوةة شئ سةةن و هةة   ب ةةل كةةوزان اب ابةةأ سةةن واةة  سةةا مكيزةةع ابةة  ابز  كةةان  

كيرزرل ابول ياي ش ها ساا ن بزيع وو اب  ا  خاص ابذكن ك    اب هئ ا  ئاب بي  مكيرزهئ وميرينهئ، ب   مية  ا  ة اع  ةي   ابو
اب ةاثو ن ابوةة ل بية  ضةةئور  ابوكةئب بيةة  ابتةك بان ابوةةل م ا ةع اب ي ةةل شةل  ر  اباز ةةار بزةا بهةةا سةن وهزرةةل شةل م ا ةة  وهةةياب  

 زمها  ابيرا رل.ابكزيرل ابوكيرزرل وا رماال  اب
(  ةنن ابشة اهي ابكيزرةل وابيرا ةان ابوةل و ئيةا بية  ابيراقةل ابنيورةل ا نوةا   2004وسا شل ساال ابيراقةل ابنيورةل ش نة ن بةا ل بيةل      

ون اباز ار ه  ابزيد  ابت رح بو ا   ابيراقل ابنيورل وسن  ئ ياةأ ون ياة ن وثةي ا وشة ل ابوةل مكةوخيا شةل ابوةيريأ بية  ابيراقةل  
نيورةةل و ياةةأ ون مشةةز  اب ئ ةةان شةةل رياضةةل اباز ةةار و ةةا  بيةة  بزةة  ابكوةة ن اب ن ةةئ   اباكةةئ  ككوةة ن ابةةذراب ن واب و ةة ن  اب

واب  ن وابئ ي ن وابةهئ ...ابخ(،  ا ضاشل اب  ووع يورف م كما باسا بي  ابا اا ويكز  اباز ةار بية  ممزرةل ابختةامر ابم كةرل  
 ( .  56:   3            وابكايرل وابراةل وابائو  

 مشكلة البحث
 ةةم ان ون همةةا  ابكيكةةي سةةن ابتةةك بان ابوةةل    وبيةة  سةةيارسةةن دةة ل بزةة  اب ةةاثو ن  ايرةةل ابوئبرةةل ابنيورةةل  ااسكةةل ابزئقةةأ          

 شةةا  دةةاص.  زةةا وقةةي  ثةة  اب ةةاثو ن  ثاةةاا ومخةة ب    وابااوةةأ ابكزيةةلك ا ههةةا اب ةة ع و مةةال  را ةةوهئ بزةةا   اباز ةةار  شةةا  بةةاا  
اب  ع سن سزار ل سهاران اباز ار شل سخويف ابزئاث     رزا ابزوايسل سمهةا ويكواةي اب ةاثو ن ون  ة  هةذع ابتةك بان سزاةن ون  

ل ابوكةئب بية  ا  ة اع  م  ن  ن ا شل  باقل ومةند ئ اب ي ةل بةن  وهةال  را ةوهئ األكا يزرةل. وقةي روث اب ةاثو ن ووةع    ةي سةن س اوبة
 ابمكة ل بي ة ع     اب يرةل و ةذب اب سرسرل بتك بان مكيئ سهاران اباز ار بزا ش ها سن وهزرل  ن ئ   ابمك ل بهئ  نبوال ه ئل ميريس  

ابذكن يكاو ن بمي  را وهئ بهذا ابزاةئر  ةابئ ئ سةن ثةنهئ ابشةيكي بهةا، اسة  شةل مشةخرر مية  ابتةك بان  يقةل ووضة  متة ر ساوةئ   
غيأ بي  مي  ابتك بان برا ن  ن ا شل وض  اب ي ل ابوةل مكزة  بية  مةذب   مية  ابتةك بان ابوةل مئهة  اب ابةأ ومئهة   اهة   بيو

اذ يكي سائر اباز ار سن ابزائران ابكزيرل ا  ا رل بي   زر  ابكم ان ابيرا ةرل  سةن بي ةل  يرةل ابوئبرةل   واثي.ا واذ ابزا   شل ان 
. وبزةةا ون رياضةةل اباز ةةار سةةن ا بكةةاع ابئياضةةرل ابوةةل   بةةأ ون كوخةةئ  سةةن اب يرةةل     ذا ا وارهةةا  ماةةا  ابنيورةةل  وابوةةل   يزاةةن بي ا

يتةةكأ وكةةنرا مكيزهةةا    ةةرزا شةةل سئثيةةل بزئيةةل سوةةندئ    وهةةا سشةةه ر   نوهةةا رياضةةل نةةغار ابكةةن ،  ةةان   ةةي سةةن ان ك ا ةةع و يةةأ  
ل وهةذا  اب كة  سةا وا هةع اب ةاثو ن  ة وهئ ا ةامذ   اب يرةل ث ة   زيرةوةأ ابكاب  ع  كض ابتك بان و مال ا  ال وس اوبل م ن   ابا ا

منةة ن بي ةةاثو ن ان همةةا  ابكيكةةي سةةن ابتةةك بان  ابوةةل ماةةف ثةةام   ون مكةةه    ميةة  ابتةةك بان ابوةةل بةة  مةةئ ابوغيةةأ بي هةةا بتةةار  
بوةل مةير  اباز ةار   متة  ب ةي مية    ا ساان م ك ن سكو يان و ال اب  ع   ن ابزهةاران ابزاةئر  بية  اب ة ع شةل ابااسكةان ا

ابزهاران ابول ك  كها و  ال ابكابئ شل هذع ابئياضل وابذكن سا ونةي ا بيكابزرةل    ألوهةئ  مةيرب ا بية  ابزهةاران سمةذ وك سةل و  ةارهئ.  
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 يرةةل ابوئبرةةل  وشةةل ضةة ل سةةا ماةةيا روث اب ةةاثو ن ضةةئور  ةرةةاسهئ  يرا ةةل بيزرةةل مهةةيب  بةة  ابوكةةئب بيةة  ابتةةك بان ابوةةل م ا ةةع بي ةةل  
 يقةل وابكزة  بية  مةةذب يها و ةذب   ياةا  ثيةة ل    مية  ابتةةك بانم يكةي    اباز ةار  هةةيبابا اوةةأ ابكزيرةل بزهةاران    شةل م ن ة ابنيورةل    

 ابتك بان.مكهئ  ا   شل ماي   وم  ل مي  
 اهمية البحث

  وابز  كةةان األدةةئث  اسكةةل ابزئقةةأ    اضةةل شةةلوابئيشةةل م يكةةي ومشةةخرر ابتةةك بان ابوةةل م ا ةةع بي ةةل  يرةةل ابوئبرةةل ابنيورةةل    م  ةةي -  1
 سكوان .ابزكمرل  ئياضل اباز ار، يكو  ي سمها واضك ا سمها  اباز ار شل ابااسكان وابزيار   

ابئياضةةل شةةل م  رةةع ووةةةارهئ  بةة   رورةةل مةةذب   وماةةاور ابتةةك بان ابوةةل قةةي مةة ا ههئ بمةةي مةةيريس  و سكيزةةل ابوئبرةةل ابنيورةةل    مكةة ن-  2
 وابااوأ ابكزيل  شا  داص شل ابااسكان وابزيار .  باا،  سمها  اباز ار  شا 

ابااسكان وابزةيار   زةا كوما ةأ    اباز ار شلووامج هذع اب    شل م  رع ووةار ابزكئ ب ن وابخنئال بوكيك  وم  يئ سمها    مكهئ-3
 اب يك .س  ثسرال    سئثيل  ون    ال سا م ن   برع بيئ اباز ار 

 أهداف البحث
ابوكةةئب بيةة   ر ةةل ابتةةك بان ابوةةل م ا ةةع بةة ع  يرةةل ابوئبرةةل ابنيورةةل وبيةة ا ابئياضةةل شةةل م ن ةة  ابااوةةأ اب ئ ةةل وابزهةةار     -  1

 بزائر اباز ار.  
 ابوكئب بي  ابتك بان األكوئ من  ئا شل م ن   ابزهاران اب ئ رل بزائر اباز ار؟.  - 2

 تساؤالت البحث  
 ع  يرل ابوئبرل ابنيورل وبي ا ابئياضل شل م ن   ابزهاران اب ئ رل بزائر اباز ار؟.هل ابتك بان ابول م ا ع ب  سا  - 1
 ؟.سا هل ابتك بان األكوئ من  ئا  شل م ن   ابزهاران اب ئ رل بزائر اباز ار   - 2

 القراءات النظرية 
 والدراسات السابقة

 أواًل : القراءات النظرية  
 التعلم صعوبات -

 اب ئ يةل  شةل ا دو شةان د بهةا سةن كووةح ابهاسةل ابوةل ابزاةا ن سةن (  مكونةئ نةك بان ابةوكيئ  1992كةذ ئ اثزةي بة ا        
 ابةوكيئ بي  اباا رين   ئ اب ي ل اسن بي    ابزير ل ابوكيرئ شل كزا ابااسكل ابوكيئ شل ون واي  ووما ث   اب ي ل،   ن ابوكيئ سكو ث 

 شةل ابخانةل ابتةك بان  ننة اع اب اضةئ اب قةا شةل مكةئب هةل ابوةل اب ي ةل سن ابزاز بل وهذع ، ابزو كل ابوكيئ وةئ  بار شل
 .(  15:    1                   ألدئث  سهار  وسن ألدئ سكاق وسن ألدئ  خر سن قي مخويف ابتك بان هذع ب ن و ابوكيئ

 اعرض صعوبة التعلم 
ون هما  وبئاض ودئ  مو ئر شةل ابكيكةي سةن ابز اقةف ابوكيرزرةل وا  وزا رةل ، وابوةل يزاةن  بيزكيةئ   ( 2003يش ئ س زي   امع    

 وو األه  س ثةوها  يقل بمي سا رقنوهئ بي ابأ شل ابز اقف ابزوم بل وابزو ئر  وسن هذع ابت ان :
 اب ئ ل اب امي .   -
 ا ويشا رل وابوه ر.    -
 نك بان شل شهئ ابوكيرزان.    -
 ابوآرر اب كل اب ئ ل.    نك بان شل -
 اب  ل ابشيكي شل  مزاا ابزهزان.    -
 بيا ابزاارشل ومامأ و ال ابزهاا د شا  سن اب ش .    -
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 -ا وك اع ابز ئط.  -
 ن هذع األبئاض مكونئ سن و ئر ابك سان ابول قةي مز ة  نةاثأ ابتةك بل شةل ابةوكيئ بةن   ةئعد بةذا   ةي بيزوختتة ن وابزكيزة ن  

دةةذها  كةة ن ا بو ةةار ثوةة  كةةوئ ابوكةةئب بيةة  اب ةة ع ابةةذكن يكةةاو ن سةةن نةةك بل شةةل ابةةوكيئ وبابوةةابل موةة شئ بهةةئ  سةةن  ار ةةوها   ةةيا  وو
 .( 122:    7     ابكن  اب رسل

 التعلم صعوبة أسباب
  بن "كيزما ، و ا ان"   ب  ون وهةئ األ ة اع ابز  يةل  بة  ثةيوب نةك بل شةل ابةوكيئ بةيث  وا     )1997وقي و ار  شو ل اب يان ،   

 ابو س ذ    رزا فرزا يخر ا باقل اب ئ رل   ون و     ي ( سا كيل :
 بيا اباير  بي  ابو ارن اباكزل.    -
 بيا اباير  بيل ض   ثئ ان اباكئ.    -
 بيا اباير  بيل ابو اش  اب كل اب ئ ل.   -
 ضكف ابزها ا رن اب ئ رل واباير  بي  ابس ض وابيزس.   -
 بيا اباير  بي  و ال اب ئ ل ابها شل.   -
 ( 185  – 183:   6                بيا مما أ اب ئ ان ابول مكوخيا شل ابكو ن اب ن ئ .              -

 وهي التعلم صعوبات وعالج لتشخيص أساسية خطوات
 ابوكيئ    نك بان بييع اب  ع و  م يكي   -و

 بي  بي ق ب ثي  بي  بابأ ك  ود ال   را ل    يزان ووع    (1985) و   ا ويئث  ثكان  كئ
 -:  ابوابل   ابزير  ةراا د ل سن وذب   ع ابخانل ابوكيئ نك بان

    . ها يايف ابول  ابوك  مان ةراسع و مال اب ابأ س ثةل -
 .دانل نك بان بن بي شف دترتا   وضكا ابول ابشخترل ن ا دو اران ا وخياا -
 ابوكيئ   نك بان بنركل م يكي  - ع
 ابوكيئ   نك بان مكنأ ابول ابك اس  م يكي   -  
 .( 229:    2         ابك  رل                         ابخ  ان م ن   -   

 -الجمباز:   لمدرس  التربوية الخصائص •
وةئا ألن رياضل اباز ار موتف  ابتك بل ابمكنرل شل األ ال، و مو يأ ابز يي سةن ابةذ ال، ومكوزةي    ( 1985يش ئ ب ن اب ا ف  

بي  ابو ي  وبذل اباهي و ابك ال، وم وا   ب  ابو اول ونيق ا ووزةال ،  ةان   ةي سةن ون كوز ة  سير ة ها و سةيرب ها  ختةامر  
ن  بنةل و سزار ةل هةذع ابئياضةل  يهةئ و  ةال ، و ابوكاسة  سكهةئ ي وةا   مئب يل مزامهئ سن ابسراا  زهاسهئ بي  ومئ و ع ، وذب  أل

 بةة  اب ازةةل وامكةةار ابتةةير وابشةةك ر  نهزرةةل ابةةيور ابةةذ  ياةة ا  ةةع ابزةةير  . ويزاةةن ميخةةرر وا زةةال دتةةامر سةةير  اباز ةةار  
 ابوئب يل شزا كيل :

 ز ار سن ث     ابكزئ ابامس (.  اباير  بي  ا وخياا اب ئق ابوئب يل ابز  ئ  س  ا ا ربا  دتامر  بنل ابا -
 اباير  بي   وشال اب ئي  وو ابازابل ابول بيكها س   وو اهوزاا  اباز ار .    -
 اباير  بي   وشال ب قان سو ا بل ن ر ل س   بنل اباز ار وبي   ك  هذع ابك قان سو ول .    -
  ل اب بن ن وابا   مئم نهئ  شل ض ل هذع ابيرا ل .اباير  بي   ماان وم  يئ   مئةرل ( سكارشع وسكي سامع واباير  بي   را -
 وا هوزاا  ا   بأ .     -ابيقل    -ابكيل    -ابوزو    كض ابت ان سو  ابككل بو ك ن ابذان    -
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ابم كل شل ابز اقف ابتع ل ق   اباهار ابكتنل ابو ز   ابوزو    كض ابختامر ابم كرل سو  ابويال ابز ا   ابو ان -
 (   76:    4       ابم كل اباير  بي  ابتنئ وا ووةار .          

 ثانيا : الدراسات السابقة 
 (  8)  ( 1992 ) القادر عبد راسة نادية د -
 ابوئبرةل  ايرةل ابئا ة  ابتةف اباز ةار ب اب ةان شةل ابزهةار   بةد ال ابزتةاث ل ابوكيئ نك بان وهئ بي  ابوكئب  ب  ابيرا ل هيشا      

 ا ةو اول  بةيا   : شةل ابيرا ةل و ا   ومزويةا ، ابةوكيئ شل ابز  ئ  وهئ ابتك بان بك    ر ا يل قامزل وماييئ  ا  اميريل، بينمان ابئياضرل
 ، اب ئ رل ابخانل  ابايران ابزئم  ل ابتك بان اباكزرل ،    ابز ان ان ابزئم  ل ابوكيئ نك بان   :س اور وهل وربكل بي  ا وزيا

 اب نة ل ابزةمهج   اب اثوةل ا ةوخيسا وباةي  ، ابوكيرزرةل  ةابز اقف ابزئم  ةل ابتةك بان ابم كةرل،  ةابم اثل ابزئم  ةل ابةوكيئ ونةك بان
 ابئياضةرل برةلابوئ   ايرةل ابئا كةل اب ئقةل باب ةان سةن باب ةل   (929)ابيرا ةل سةن  ب مةل وم  وةا ، ابيرا ةل ب نركةل بز لسوةع ابزكة ل

 هةل وكوئ ابتةك بان ون وهزها سن ووامج  ب  ابيرا ل وم نيا ، بي اب ان اب يل ابكي   سن % 92 سا وكنوع يزو   زا و   ا  اميريل
 ابزهاران ،   بنركل س  اباز ار بير  ابزختر مما أ اب سن ، بيا اب اب ان بيث ابخ ب باس  و     اب ئ يل ، اب ئوق  سئابا  بيا

 وقةي  ،  اباز ةار ابةوكيئ نةك بان بكة    ر ةا يل قامزةل  ةاقوئا  قاسةا اب اثوةل   ماةيسا بية  سةا  مةال ابوكيرزرةل ، و اب  ةام  مة اشئ وبةيا
 اب ئوق اب ئ يل. سنيو سئابا  ابان ل، وضئور  ادو اران بمي  اباكزرل ابسرا ان شل ابيقل  م ار وونا اب اثول   ز اوبل

 ( 5(  )    2003) الحق  عبد عمادراسة   د   -
 ابازما و  ، سكاقان شل ابماا  اب بمرل  اسكل شل ابئياضرل ابوئبرل قكئ م ا ع ابول ابتك بان  ب  بيوكئب را ل ابي  هيشا        
  سااوةان ، ساةال ( هةل ابخزكةل ابزاةا ن و اوةا ابتةك بان منة ن مية  ساةا ن دزةس موةزما ا ةو اول  نمةال ابيرا ةل و ا   مزويا
اب نة ل   ابزةمهج اب اثة  وا ةوخيا ،) بئياةل ابوةيريس ساةال و ابم كةرل ، ابك اسة  ساةال وساا  بزمها  ، و وابك سل ، األسن وساال
 وباب ةل بابةأ (  229   ( بش امرل ق اسهةا   ب مل سن را ل ابي  ساوز  وم  ن  ، را وع    ب نركل بز لسوع وةئا ابزك رل ن رع  إثيث

 را ل ، ون ابي  ووامج  برع م نيا و و هئن سا وهئ وسن (2 ) و زما و  (9 )  زما و  سكاقل ووه ا سزن ابئياضرل ابوئبرل قكئ سن
 شةل  ابةل  ثتةامرا   شةئوق  و ة    ابموةامج و هةئن كزا ، كن ئ  نك بل وبير ل األول ابوئم أ شل  الن ابزوكيال  ا سااوان ابتك بان

 شل  ثتامرل   بل ذان شئوق  م  ي  بئ ث ن ا واب ، شل وبتابح ابويريس وبئيال وابك سل األسن  ك اس  ابزوكيال ابتك بان  ر ل
  ابةل شةئوق  و ة    ابموةامج هةذع و هةئن كزةا وا وةاب ، ابةذ  ر  ة ن ابم كةرل وا سااوةان وابك اسة   ابزمهةا  ابزوكياةل ابتةك بان  ر ةل

 ساز بةل سةن  بة  اب اثة  ديةر وقةي  ابززار ة ن ، بتةابح ابم كةرل، وابك اسة   ابزمهةا  ابزوكياةل  ر ةل ابتةك بان شةل  ثتةامرا  
 ياة ا  ةان ابوةيريس بئياةل بية  ابازما ةو  ، ابوئ  ة  سةا   مةيريس بكزيرةل اب رسةل واأل هة   األ وان ، مة ش ئ وهزهةا كةان ابو نةران

  ابان  ب  ابازما  و  ابزائر  ابكابان اب كض ، وريا    كوهزا ياا مان بركاب سير ان بيذ  ر و بينمان ابازما و  سا    ويريس
 رياضةل سغياةل بززار ةل نةابل مة ش ئ وضةئور  وكنئ دت نرل ابزيار  شل ابازما  و  بزا    ابو ن ،  ي  سن سكاق ب   سكوزي 

 . ابماا   اسكل شل ابئياضرل ابوئبرل باكئ اباز ار

 -إجراءات البحث:      
 البحث: منهج

ا    وةةئا  بز مزةل   ابزكة ل اب نة ل ابزةمهج ا ةوخيا اب ةاثو ن  ب هةا، يكةك  ابوةل وابوكةاال ن اب  ة  ووهياشةع بنركةل سةن او  قة 
 ألهياب اب    اب ابل.

 البحث: مجتمع
 ب ع  يرل ابوئبرل ابنيورل  ااسكل ابزئقأ.بي   اب      ساوز  و وز       
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 عينة البحث:
واب ةةاب     بي ةةل  يرةةل ابوئبرةةل ابنيورةةل شةةل م ن ةة  ابزهةةاران اب ئ رةةل بزاةةئر اباز ةةار  ااسكةةل ابزئقةةأسةةن      ةة م  وةةا ب مةةل اب         

 .  اب    ،  ومئ ادورارهئ  اب ئيال ابكش امرل سن ابذكن ا واا  ا أل ا  ( 54بي هئ  
 

 ( 1جدول رقم )
 المرقب   البدنية جامعةطلبة كلية التربية  من    يبين توصيف لعينة الدراسة   

 النسبة المئوية  التكرار  السنة الدراسية ت

 24.07 13 السنة األولى  1
 25.93 14 السنة الثانية  2
 29.63 16 السنة الثالثة 3
 20.37 11 السنة الرابعة  4
 100 54 المجموع 

 
 مجاالت البحث  

 . المجال المكاني:    1
 ابنيورل.بي ل  يرل ابوئبرل   بي سيكمل ابخزس وا وز    ابزئقأ  ابنيورل  اسكلايرل ابوئبرل  مئ   ئال هذا اب         
 . المجال الزمني:  2
 .2020-  2019ابكاا ابااسكل   ب اا   ئالان هذا اب    د ل      
 . المجال البشري:  3

 وب ع  يرل ابوئبرل ابنيورل  ااسكل ابزئقأ.  وابزوختت ن،ابخنئال     

 أداة البحث:
م ن ة     ابنيورةل شةلابول م ا ع بي ل  يرل ابوئبرل   ا وخياا  كض ابتك بانا وخيا اب اثو ن ا  ونران بغئض ابوكئب بي  سيث     

   اآلمل:     مو  ن بي  ابم      ،ابزئقأابزهاران اب ئ رل بزائر اباز ار  ااسكل  
مةةئ  بةةيا ها ونةةرا وها بيةة  نةة ر  سسرةةا       ةةار ،(  11ابتةةك بان ابخانةةل   ةةئق ابوةةيريس وابةةذ  موةةزن بيةة     :األولالمحووور  

 . برائن ابو  ل
مةئ  بةيا ها ونةرا وها بية  نة ر  سسرةا     ان،  ةار (  9بية     وابةذ  موةزنابتةك بان ابخانةل  ابك اسة  ابم كةرل    :الثانيالمحور 
 ابو  ل.برائن  

مةةئ  بةةيا ها ونةةرا وها بيةة  نةة ر       ةةار ،(  11بيةة     وابةةذ  موةةزنابتةةك بان ابخانةةل  ك اسةة  األسةةن وابكةة سل    :الثالووثالمحووور  
 سسرا  برائن ابو  ل.

   االحصائية:اإلجراءات 
( بو ي ةة   راوةةان اب  ةة ، وا ةةوهخيسا سمهةةا األ ةةاب أ ا ثتةةامرل    spssا  وزا رةةل  ا ةةوخيا اب ةةاثو ن اب ا  ةةل ا ثتةةامرل بيكيةة ا  

 ابوابرل: 
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 ابو ئار.  – 1
 ابزئ يل. ابمك ل-2
 اب كا ل.ابزو       – 3

 اخ.   و ئاب ابزعرار  وسكاس  اب ا ب ئو ا  – 4
 عرض ومناقشة نتائج تساؤالت البحث  

هي الصعوبات التي تواجه طالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في تطبيق المهارات الحركية لمقرر  ما .1
 الجمباز؟.

 (2جدول )
 يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية إلجابات عينة البحث في محور

 الصعوبات الخاصة بطرق التدريس

 العبارات ت
المتوسط  
 المرجح 

االنحراف  
 المعياري 

معامل 
 االختالف 

النسبة  
 الرأي السائد المئوية

كثره الطلبة في المحاضرة يقلل من فرصه الطالب في تكرار المهارات بما   1
 يكفى إلتقانها بالشكل المطلوب

 يًسهم بدرجة كبيرة 85.80% 25.71% 0.66 2.57

يًسهم بدرجة   %75.31 %33.51 0.76 2.26 المحاضر ال يولي االهتمام الكافي للمهارات بسبب قله الوقت وكثره الطلبة  2
 محدودة 

 %71.60 %36.63 0.79 2.15 الزمن المخصص للمحاضرة ال يكفى بسبب كثره خطوات تعليم كل مهارة 3
يًسهم بدرجة  

 محدودة 

 %68.52 %42.70 0.88 2.06 للمهارات ال يوجد مساعد مع المحاضرأثناء التطبيق العملي  4
يًسهم بدرجة  

 محدودة 

 %66.67 %37.62 0.75 2.00 المحاضر ال يستخدم التكنولوجيا التعليمة الحديثة لشرح المهارات وتبسيطها  5
يًسهم بدرجة  

 محدودة 

يًسهم بدرجة   %65.43 %39.54 0.78 1.96 ضعيفي األداء اهتمام المحاضر بالطلبة المتميزين عمليا على حساب الطلبة   6
 محدودة 

 %62.96 %50.03 0.95 1.89 المحاضر ال بقوم بشرح المهارة نظريا قبل البدء في تطبيقها عمليا 7
يًسهم بدرجة  

 محدودة 

8 
المحاضر ال يستعين بالطلبة المتميزين ألداء نموذج عمل المهارة ومساعدة 

 زمالئهم 
1.89 0.92 48.96% 62.96% 

يًسهم بدرجة  
 محدودة 

 %58.02 %44.90 0.78 1.74 المحاضر ال يقوم بتجزئة المهارة العملية و يعطيها بالطريقة الكلية 9
يًسهم بدرجة  

 محدودة 

10 
المحاضر ال يؤدي نموذجا عمليا للمهارات أمام الطلبة ويكتفي بالشرح  

 ال يًسهم   %54.94 %48.82 0.80 1.65 اللفظي 

المحاضر ال يهتم بتصحيح األخطاء الشائعة التي يقع فيها الطلبة أثناء   11
 التطبيق العملي 

 ال يًسهم  51.85% 50.98% 0.79 1.56

 %65.82 %19.48 0.38 1.97 الدرجة الكلية 
يًسهم بدرجة  

 محدودة 
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 (3جدول )

 محوريبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية إلجابات عينة البحث في  

 الصعوبات الخاصة بالعوامل النفسية
 

( كن ن ابزو    اب كا ل وا و ئاب ابزعرةار  وابمكة ل ابزئ يةل   ا ةان ب مةل اب  ة  ثة ل ابز ة ر سئم ةل مماربرةا د وي ثة   2ابايول  
كوةةئع اب ي ةةل شةةل ابز اضةةئ  يايةة  سةةن شئنةةع  ابزئ يةةل و ابزو  ةة  اب كةةا ل ون   ا ةةان ابز  ةة   ن  اوةةا مشةة ئ  بةة   سةةن دةة ل ابمكةةأ  

ابز اضةئ  % د مةنمل  كةي ذبة   85.80(  ي و  ابزئم ةل األوبة   مكة ل  اب ابأ شل م ئار ابزهاران  زا يا    مااوها  ابشا  ابز ي ع
ابة سن  %د كي هةا  ابزئم ةل ابوابوةل  75.31( شةل ابزئم ةل ابواورةل وبمكة ل  اب قا و وئع اب ي ةل    ك بل ا هوزاا اب اشل بيزهاران  كنأ قيع

ابز اضةةئ   كهةةوئ   (%د وقةةي  ةةالن ابع ةةار    71.60(  مكةة ل  ابزختةةر بيز اضةةئ    يا ةة   كةةنأ  وةةئع د ةة ان مكيةةرئ  ةة  سهةةار 
% ، وان  51.85شةل ابزئم ةل األد ةئ   وبمكة ل سئ يةل  يغةا     ( وتة رح األد ةال ابشةامكل ابوةل ياة  ش هةا اب ي ةل و مةال ابو ن ة  ابكزيةل

ابئو  ابكامي بيير ل اب يرةل ب كةي ابتةك بان ابخانةل   ةئق ابوةيريس  ةان يشة ئ  بة  و ة   نةك بان م ا ةع بي ةل  يرةل ابوئبرةل ابنيورةل   
هئ  ير ل س يو       ان ب مل اب     اب اس شل م ن   ابزهاران اب ئ رل بزائر اباز ار  ااسكل ابزئقأ ، وب كأ   امك 

( كن ن ابزو    اب كا ل وا و ئاب ابزعرار  وابمك ل ابزئ يل   ا ان ب مل اب  ة  ثة ل ابز ة ر سئم ةل مماربرةا د وي ثة   3ابايول  
بوكاسةة   ابخةة ب سةةن و هةة   اباز ةةار وةةةئا  سةةن دةة ل ابمكةةأ ابزئ يةةل و ابزو  ةة  اب كةةا ل ون   ا ةةان ابز  ةة   ن  اوةةا مشةة ئ  بةة   

ابزاوزةةة  ابز يةةةل   يشةةةا  و   ي  ةةة  بيةةة   % د مةةةنمل  كةةةي ذبةةة   83.33(  ي وةةة  ابزئم ةةةل األوبةةة   مكةةة ل  اب ي ةةةل سكهةةةا ألول سةةةئ 
ابز ةة  بئياضةةل اباز ةةار ضةةعرف بكةةيا  %د كي هةةا  ابزئم ةةل ابوابوةةل  79.63( شةةل ابزئم ةةل ابواورةةل وبمكةة ل    ا هوزةةاا   ئياضةةل اباز ةةار
قيةةع ا هوزةةاا  اب ي ةةل ضةةعر ل األ ال وةةةئا    ه (د وقةةي  ةةالن ابع ةةار %  79.01(  مكةة ل  نةة   دةة ل اب يرةةلسزار ةةوها وابوكةة   بي هةةا ق

% د وان ابةئو  ابكةامي بيير ةل اب يرةل  66.67(  شةل ابزئم ةل األد ةئ   وبمكة ل سئ يةل  يغةا  ب      كض اب ي ل ابزوز  ين شةل اباز ةار
هئ  ير ةل س ةيو    ب  و    نك بان م ا ع بي ل  يرةل ابوئبرةل ابنيورةل    ان يش ئ    ابتك بان ابخانل  ابك اس  ابم كرلب كي  شةل  مكة 

 م ن   ابزهاران اب ئ رل بزائر اباز ار  ااسكل ابزئقأ دوب كأ   ا ان ب مل اب     اب اس 

 العبارات ت
المتوسط  
 المرجح 

االنحراف  
 المعياري 

معامل 
 االختالف 

النسبة  
 المئوية

 الرأي السائد

 يًسهم بدرجة كبيرة %83.33 %25.48 0.64 2.50 الخوف من أجهزة الجمباز نظرا لتعامل الطلبة معها ألول مرة 1
 يًسهم بدرجة كبيرة %79.63 %31.93 0.76 2.39 المجتمع المحلي ال يشجع وال يحفز على االهتمام برياضة الجمباز 2
 يًسهم بدرجة كبيرة %79.01 %34.08 0.81 2.37 لرياضة الجمباز ضعيف لعدم ممارستها والتعود عليها قبل دخول الكلية الميل  3
 يًسهم بدرجة محدودة  %75.93 %34.55 0.79 2.28 القدرة على التكيف مع مقررات الجمباز الصعبة نظرا لخطورة مهاراتها  4
 يًسهم بدرجة محدودة  %74.07 %36.74 0.82 2.22 للفشل المتكرر في أداء بعض المهاراتالشعور بالحرج من الزمالء نظرا  5
 يًسهم بدرجة محدودة  %72.84 %33.35 0.73 2.19 الخوف الدائم من التعرض لإلصابة واالعتقاد بأن إصابات الجمباز ال ُتشفى  6
 يًسهم بدرجة محدودة  %72.22 %39.84 0.86 2.17 الشعور بالملل في المحاضرة بسبب ضعف أداء الطلبة  7

إكساب الطلبة الخبرة سلبيا نتيجة تعرضهم لإلصابة في بداية ممارسة  رياضة  8
 الجمباز 

 يًسهم بدرجة محدودة  71.60% 39.84% 0.86 2.15

9 
قله االهتمام بالطلبة ضعيفي األداء نظرا لوجود بعض الطلبة المتميزين في  

 الجمباز 
 يًسهم بدرجة محدودة  66.67% 41.21% 0.82 2.00

 يًسهم بدرجة محدودة  %75.03 %15.11 0.34 2.25 الدرجة الكلية 
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 (4جدول )
 محوريبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية إلجابات عينة البحث في  

 الصعوبات الخاصة بعوامل األمن والسالمة 

 العبارات ت
المتوسط  
 المرجح 

االنحراف  
 المعياري 

معامل 
 االختالف 

النسبة  
 المئوية

 الرأي السائد

 يًسهم بدرجة كبيرة %86.42 %28.55 0.74 2.59 اإلصابات الرياضيةأثناء التطبيق العملي ال يوجد متخصص في  1
 يًسهم بدرجة كبيرة %79.01 %33.08 0.78 2.37 الجمباز  الخاص برياضةعدم توفر الزي  2
 يًسهم بدرجة كبيرة %77.16 %34.42 0.80 2.31 المستخدمة غير كافيه   واألدواتالصيانة الدورية لألجهزة  3
 يًسهم بدرجة محدودة  %69.75 %38.58 0.81 2.09 المهارات العملية ال يوجد ساند مساعد للطلبة بجوار األجهزةعند تطبيق  4
 يًسهم بدرجة محدودة  %66.67 %44.51 0.89 2.00 اإلحماء غير كاف و غير مناسب لنوع المهارة 5
 يًسهم بدرجة محدودة  %64.20 %43.79 0.84 1.93 الكبيرة مثل المراتبقله األدوات الخاصة في عوامل األمن والسالمة عند السقوط  6
 يًسهم بدرجة محدودة  %61.11 %47.09 0.86 1.83 ارتفاع قاعة الجمباز غير قانوني مما يعيق أداء الطلبة أثناء التطبيق العملي  7
 يًسهم بدرجة محدودة  %58.64 %45.44 0.80 1.76 واإلضاءةالقاعة المخصصة للتطبيق العملي للجمباز غير صحية من حيث التهوية   8
 يًسهم بدرجة محدودة  %56.79 %49.21 0.84 1.70 المساحات الموجودة حول األجهزة غير أمنه وغير كافية  9
 يًسهم بدرجة محدودة  %56.17 %47.28 0.80 1.69 التطبيق العملي غير آمنة األجهزة واألدوات المستخدمة أثناء  10
 ال يًسهم  %54.94 %48.82 0.80 1.65 البساط األرضي غير مثبت بوجود فراغات بين المراتب مما يعرض الطلبة لإلصابة  11

 يًسهم بدرجة محدودة  %66.44 %19.59 0.39 1.99 الدرجة الكلية 

 
ابزو    اب كا ل وا و ئاب ابزعرار  وابمك ل ابزئ يل   ا ان ب مل اب    ث ل ابز ة ر سئم ةل مماربرةا د وي ثة   ( كن ن 4ابايول  

و مال ابو ن   ابكزيةل   ك  ةي سوختةر شةل  سن د ل ابمكأ ابزئ يل و ابزو    اب كا ل ون   ا ان ابز     ن  اوا مش ئ  ب   
( شةةل  بةةيا مةة شئ ابةة   ابخةةاص   ئياضةةل اباز ةةار  % د مةةنمل  كةةي ذبةة   ا86.42 مكةة ل    (  ي وةة  ابزئم ةةل األوبةة ا نةةا ان ابئياضةةرل

  77.16(  مكة ل  ابتةراول ابيوريةل بد هة   و األ وان ابزكةوخيسل   ةئ  افرةع%د كي ها  ابزئم ل ابوابول  79.01ابزئم ل ابواورل وبمك ل 
(  شةل ابزئم ةل األد ةئ    بزئامةأ سزةا يكةئض اب ي ةل بةنةا لاب كاط األرضل   ةئ سونةا    ة   شئا ةان  ة ن ا (د وقي  الن ابع ار %

كةان يشة ئ  بة    % د وان ابةئو  ابكةامي بيير ةل اب يرةل ب كةي ابتةك بان ابخانةل  ك اسة  األسةن وابكة سل54.94وبمكة ل سئ يةل  يغةا  
هئ  ير ل س ةيو   و    نك بان م ا ع بي ل  يرل ابوئبرل ابنيورل   اب ئ رةل بزاةئر اباز ةار  ااسكةل ابزئقةأ  شةل م ن ة  ابزهةاران  مك 

 دوب كأ   ا ان ب مل اب     اب اس .
 الجمباز؟تطبيق المهارات الحركية لمقرر   تأثيرا فيهي الصعوبات األكثر   ما -

 (5جدول )
 تطبيق المهارات الحركية لمقرر الجمباز  تأثيرا فيللصعوبات األكثر  تقييم مفردات العينة    

المتوسط  المجووووووووووووووال ت
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

 مستوى التطبيق الوزن النسبي

 عالي جداً  %75.03 0.34 2.25 الصعوبات الخاصة بالعوامل النفسية 1
 محدود  %66.44 0.39 1.99 الصعوبات الخاصة بعوامل األمن والسالمة  2
 محدود  %65.82 0.38 1.97 الصعوبات الخاصة بطرق التدريس 3

 عالي %69.10 0.37 2.07 الدرجة الكلية
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ابكاا أل كا     ابزو     ون  وب ع  ابايول  شل  اب ار    ابنراوان  شلكون ن سن د ل  اب ئ رل   ابتك بان  ابزهاران  م ن   
ث    الن   "د  بابرل   " اباز ار  ان  ير ل  ابم كرلبزائر  ابخانل  ابك اس   األول  مك ل   ابتك بان   ابوئم أ 

ون  75.03  ابخانل  ك اس  األسن وابك سل  الن%(،  زا ك ث   ابواول  مك ل    ابتك بان  %(،  66.44 ابوئم أ 
 (.%65.82  رن وكنل  ي     ابويريسابتك بان ابخانل   ئق  كيرع  

  -  والتوصيات:االستنتاجات  
 االستنتاجات    أوال:

وبيا م ش ئ اب قا  مكيئ ابزهار   شل نك بلاباز ار   بزائر  ابز اضئان ابكزيرل ابزاز بان ا مال  اد  اب ي ل يكهئ بي    –  1
 %85.80اب اشل بد ال  ير ل  ن ئ  وبمك ل

 %71.60 مك ل  و إن  اب سن ابزختر بيز اضئ    يا    كنأ  وئع د  ان مكيرئ    سهار    –  2
 .%83.33يكهئ ابخ ب سن و ه   اباز ار وةئا بوكاس  اب ي ل سكها ألول سئ  وبير ل  ن ئ   مك ل    –  3
 %79.01ابز   بئياضل اباز ار ضعرف بكيا سزار وها وابوك   بي ها قن   د ل اب يرل وبمك ل   -  4
ابكزيل   ك  ي سوختر شل  و مال ابو ن      ابتك بان ابخانل  ك اس  األسن وابك سل س  ر  شل    ابع ار  ا وب ادين  –  5

 %86.42وبمك ل  ابزئم ل ا وب   ا نا ان ابئياضرل  
نك بل م ن   ابزهاران   لوبمك ل شا يكهئ  ير ل  ن ئ   ذابزكوخيسل   ئ  افرع وه واأل وانون ابتراول ابيوريل بد ه        –  6

 اب ئ رل.
 التوصيات    ثانيا:

 مكيئ   ئبل شل  يكابي  سزا  بئيال سن  بنكوئو  ابزما  ل اب يكول ابوكيرزرل اب  ام    وخياا ابوال ه ئل ابويريس م  رع  -–  1
 س اضئ  و مال بيزهاران ابكزيل ابو ن  و  ابشئ  ابمةئ     ن ابز ارول  ضئور  س   اباز ار  ر  شابيرل ريا  و  وامااوها  ابزهاران
 اباز ار.

 م ش ئ و  ابز  س،  ونيك  دانل  ئبو  سئاش  سن م و يع سا  ا   اباز ار  ابخانل ابتا نو  ابزمشآن  م ش ئ ضئور   -  2  
 اباز ار و ه   وان      نراول بي  وابكز  ،اب ي ل ووبيا   كوما أ   زا  اباز ار  ميريس بكزيرل اب رسل ابزكابي  األ وان

 ساال شل ثيك  ه  سا  ب   ابيامئ ابو  ر س اك ل ضئور  س ،  ابزاال هذا شل  قن  سخوت ن سن  نول وو  ابزكابي و  األ ا رل
 .ابز وزيل ثيوب ا نا ان سن ب قاكوهئ  اب ي ل ران وسها وبزار  س  كوما أ  زا اب اةرل واأل ه    األ وان

 وا هوزاا  ابم كرل ابئاثل م ش ئ د ل سن  اباز ار  يرا ل اب ي ل م ا ع ابول ابم كرل ابتك بان ثي  مخورف بي  ابكز   -3
   ن ابوكاون   و ك    سا اباز ار، وذب  ن بزها را ر مكيزع ا وزئا وساا ياف  قي  و كل  بام  ك  ومااور بي ي ل ابم كل  ا بيا  
 ا دو اران  بمورال ب اا سوااوكل بزاز بان اب ي ل ماكرئ  بئي  بن وو ,) ابزمها واب ابأ،   ا  واذ، (ابوكيرزرل ابكزيرل بمانئ
 .ابكزيرل

 سزار ل ساان سن سمها وو  يا قئي ل وو ابئياضرل ابتابل  اد  شل  األوبرل بة كاشان سخور و  بنرل وا ل  م ش ئ  - 5
 .سهاران اباز ار ميريأو 
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 ا. 2003 ،22ي شيك  ن، ساي  ب ئ،اباز ار"، سايل  اسكل   ا  
     شو ل وثزي اب يةان 6

              
 1998،  بيااسكان ابمشئ  ار ابااهئ ، وابك  رل، وابوشخرترل ابمةئيل األ س ابوكيئ نك بان

    ا.
 ار    اباةةاهئ ،،  ا  ةةاميريل، اب  كةةل األوبةة  يرةةل ابوئبرةةل ابئياضةةرل،  اسكةةل    اباز ةةار،و ةةس مكيةةرئ               امل  س زي   س زي  7

 .ا 2003 ابكئبل،اب  ئ  
سايةةةل  يرةةةل ابوئبرةةةل    شةةةل اباز ةةةار، را ةةةل م ي يرةةةل بتةةةك بان ابةةةوكيئ ابزتةةةاث ل بةةةد ال ابزهةةةار    وا يل بني اباا ر 8

   ا. 1994، 3ابكي     ا  اميريل،ابئياضرل بينمان  اسكل  
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