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 مقدمة البحث:
يتميػػػزعار اػػػرعاراػػػديثعلعرتىػػػدـعار ومػػػععارػػػذتعييػػػزقعاميػػػءعارماػػػع تعقيت ػػػعلؽعار ومػػػع ع

روتيوػػبعىوػػعع علػػ عارملػػ تتعارتػػععت ػػقؽع ػػذاعقارلػػعانيفعروتقاػػؿعارػػععااػػدثعا  ػػعريبعار وميػػ ع
عارتىدـعقق يوتهـعلععذرؾع ععاردرا عتعقارلاقثعار ومي .

قياتػػػػؿعا ز ػػػػرعارلػػػػريؼعم عوػػػػ عىوميػػػػ عمرمقسػػػػ علػػػػيفعدقؿعار ػػػػعرـعا  ػػػػتمععلهػػػػقعلمنعلػػػػ ع
مؤ   عترلقي عقت ويمي عياتذيعلهععرىدرةعقسقةعارلػ قبعارم ػوم علهػقعرالدارتىػدـعقا زد ػعرعلػعع ػؿع

رعقلػػػػػػػػػعع ػػػػػػػػػؿعم ػػػػػػػػػعفعق قموػػػػػػػػػعرةعار وػػػػػػػػػـعقا واػػػػػػػػػعزعلػػػػػػػػػععلػػػػػػػػػتععارماػػػػػػػػػع تعقارميػػػػػػػػػعديفعىاػػػػػػػػػ
ع.(111:11ارمختوف .)

ظهعرعسدراتع قتو بعارترلي عارريعضي عدقرًاع عمًععلععارماتم عتعارمتىدم ،عمفعايثعلوع عقا 
األلػػػراد،علهػػػ عتهػػػدؼع وػػػععتاىيػػػؽعارومػػػقعارمت عمػػػؿعرهػػػـعلػػػدويًع،عقىىويػػػع،عقوف ػػػيًع،عقي ػػػ ععارولػػػعطع
ارريعض علمختوؼعأوقاىهعقوظم عقسقاىدهعإرععم عىدعارفردعىوععارتقالؽعار ويـعمػءعذاتػهعقماتم ػهع
ارذتعي يشعليه،عقذرؾعىفعطريؽعتزقيدعلعإلم عوعتعارتزم عرتاىيػؽع ػذاعارتقالػؽ،عقلىػدرعمػععيتوىػعهع

ع(1:ع11ارفردعمفعارماتمءعيتاىؽعسدرعموع بعمفعارواعح.ع)
ع

عع عمػػػععمػػػفعاراقاوػػػبعارترلقيػػػ عارف عرػػػ علػػػععترليػػػ عارػػػوش عارمػػػؤنرةعلػػػععلعرترليػػػ عارريعضػػػي عتمنػػػؿعاعولػػػ
اراقاوػبعارترلقيػ عاألخػرتعارمتػ نرةعلهػععلػععتفعىػػؿعم ػتمرعقمت عمػؿعققاضػلعيػؤدتعلػععاروهعيػ عإرػػعع
خوؽعمػقاطفعاػعرلع،ع مػععافعلعارترليػ عارريعضػي ع ػ عاػز عمت عمػؿعمػفعارلروػعماعارترلػقيعار وػعع،ع

ععل عومقعقوضاعاأللرادعمفعختؿعارخلراتعارار ي عقارلدعو علعةع مععق ععوظعـعترلقيعي هـعأ ع 
 5لع  عمعدةعدرا ي عترلقي عأ ع ي عت مؿعىوععتاىيؽعارت عمؿعارترلقيعرومت وـع،علايػثعتوفػذعمػفع

خػػتعاردرا ػػ ع)عداخويػػ عقخعرايػػ ع(عؿعدرقسعداخػػؿعاراػػدقؿعقيم ػػفعتىػػقيـعوتعلاهػػععىوػػععارم ػػتقتع
ع(51،19:3)" ارقاداو ع–ل عارم رعع–ار وق  ع)عارار  ع

 المدركات فى التربية الرياضية :

ارمدرؾع قعلعىلعرةعىػفعتاػقرعذ وػععرػدتعارفػردع،عياػددعمقسفػهعمػفعظػع رةعاقعلػععم ػيفع،ع
ل رةعماددةعاقعاايو عتمنػؿعم وػععم ػيفعاقعتاريػدعرف ػرةعتػـعت قيوهػععتاػعهعظػقا رععلهقعىلعرةعىف
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ارمػدرؾعىلػعرةعىػفعتاريػدعرف ػرةعتام ػتعىوػدعارفػردعماددةع،عقمفعنػـعلػعفععأقعأليع عأقعمقضقىعت
ع(9)ا يفع قاؾع،عبعت(عوتيا عرت رارعمقسؼعم يفعلع)ع قنر

إفعارمدرؾعسدعي ػقفعاػاياععأقعخطػ ع،عأمػععارمػدرؾعاراػايلعلػتعملػع ؿعاقرػهع،علػععاػيفع
يمنؿعىىل ع ليرةعقمل و عياػبعافعت ػقفعمقضػقىععرولاػثعقارتماػيصعايػثعسػدععارمدرؾعارخط افع

لعر ػػوقؾعا درا ػػععوتػػعجعمتقسػػءعيترتػػبعقيتلػػ ؿعمػػفعطلي ػػ عارمػػدرؾععىويػػهع ػػوقؾعخػػعط ع،عيترتػػب
ا درا ػعع ػقعوتػعجعرػكدراؾعار ػعلؽعت قيوػهع،علهػقعا  ػتاعل ععافعار ػوقؾموطوػؽعوف هع،عقذرؾعمفع

عاراعدن علوع أعىوععمنيرعينيرعارمدرؾعارذيع لؽ

 ػوقؾعا درا ػعع ػي قفعخطػععأيضػععق ػذهعقت قفعىودعارفردع،عقلعرطلءعإذاع عفعارمدرؾعخطػععلػعفعار
ع(11)ـع(ع1981)عا ويفع،عع  عارمل و 

 : رياضة الجمباز_

ريعض عاراملعزعمفعا ولط عارريعضي عارفردي عارتػععتطػقرتعلخطػقاتعقا ػ  عوتياػ عروتطػقرع
ار ومععقارت وقرقاععارذتعادثعلععا اهزةعقا دقاتعارم عىدةعقطرؽعارت وػيـع،ع مػعتتميزعريعضػ ع
اراملػػػعزعلت ػػػددعااهزتهػػػععقاخػػػتتؼعطلي ػػػ عا دا عىويهػػػع،ع مػػػععياتػػػقتعىوػػػععار ديػػػدعمػػػفعارمهػػػعراتع
ارار ي عارتععيتـعت ويمهععلععارمرااؿعا قرععروآلطفعؿع،عق ػععااػدعاوػقاععا ولػط عارريعضػي عارتػعع

ع(8)(13:19ت تخدـعل ضعا اهزةع دا عل ضعارمهعراتعىويهعع،)

علععتومي عقتطقيرعارىدراتعارلدوي ولط عارفردي عارتععت هـعقت تلرعريعض عاراملعزعمفعا 

ع.قارمهعري ع،ايثعي تمدعارفردعىوععسدرات علععاواعزعارامؿعارار ي عىوععااهزةعاراملعزعارفوع

عع(11:ع6)

(عافعرواملػػػعزعاوػػػقاععىديػػػدةعموهػػػععاملػػػعزعا ر ػػػعب،ع1111قيػػػذ رعلعوليػػػؿعخويفػػػهعقوليوػػػ عاػػػلاععل)
 (ع7:ع7)عزة،عارلطق ت.ارمقاوء،عارتل يوع،عا اه

ـ(وىتىػػفعوليوػػ عخويفػػ عقوليوػػ عاػػلاععوقىػػععاخػػرع1111قتضػػيؼعامػػؿعىلػػدعاروطيػػؼعىلػػدعارمايػػدع)
عق قع:ع_

 ماىية الجمباز التشكيمى :_

 ػوقاتعقيتػدرجعلػهعمػفع ػو عارػععاخػرتعقذرػؾعع11قي تخدـع ذاعاروػقععمػفعاراملػعزعمػفع ػفع
ع.عبعقارمقاوءعاتعي قفعملقسععروفرداملعزعا ر لعختيعرعارمعدةعارموع ل عقيابعافعيدرسعلطريى ع
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عأ داؼعاراملعزعارتل يوع:_ع

عتا يفعارىقاـع.ع

عت ويـعارت ميعتعارمختوف عرواملعزعىوععا اهزةع.ع

عارتدريبعىوععارملعدتعقا قضعععا  ع ي عرواملعزعىوععا اهزةع.

ع(11:11)عيومععلععارفردعا رادةعارار ي ع.

  تلػػػػػػرعم قوػػػػػػععرلي ػػػػػػععقعل ػػػػػػع عقعمر زيػػػػػػععقعلػػػػػػعمتعمػػػػػػفعم قوػػػػػػعتقلمػػػػػػععأفعريعضػػػػػػ عاراملػػػػػػعزعت
 موظقم عارترلي عارلدويػ عقعارريعضػ ،علػؿعقعت تلػرعمػفعاألولػط عارريعضػي عارم ىػدةعارتػ عتاتػعجعر ػؿ
 م قوػػعتعارا ػػـعقعلػػعألخصعار ىػػؿعارىػػعلـعىوػػععاإلدراؾعقعاإلرادةعريػػتـعتطليػػؽعمهعراتػػهعىوػػععأتػػـ

ع(11),قاه
 مشكمة البحث : 

ىمػػؿعارلعاػػثعم ومػػًععلعرم ع ػػدعاألز ريػػ عاتضػػلعأفع وػػعؾعمػػدر عتعخعطلػػ عرػػديعمػػفعقاسػػءع
طػػػتبعارم ع ػػػدعاألز ريػػػ عىػػػفعريعضػػػ عاراملػػػعزعقىتىػػػعدعل ػػػضعارطػػػتبعأوهػػػععريعضػػػ عيوػػػتاعىوهػػػعع
إاعلعتعممععأديعإرععىزقؼعل ضعارطتبعىفعارملعر  عل عأولط عاراملعزعلعرم ع دعاألز ري ع

ارمػػدر عتعارخعاػػػ عرػػػديعتتميػػػذعارم ع ػػػدعاألز ريػػػ عىػػػفععقاػػع عمقضػػػقععارلاػػػثعلػػػ عارت ػػػرؼعىوػػػ 
عريعض عاراملعز.

 

 أىداف البحث: 

 .ارت رؼعىو عارمدر عتعارخعطل عرديعتتميذعارم ع دعاألز ري عاقؿعريعض عاراملعزع

 تساؤالت البحث : 

عمع ععارمدر عتعارخعطل عرديعتتميذعارم ع دعاألز ري عاقؿعريعض عاراملعزع.
 مصطمحات البحث: 

ع:عالمدركات

 ػػععا ػػتاعلهعرمزيػػ عىعمػػ ععرمامقىػػ عمػػفعارمنيػػراتعرػػيسعلعرضػػرقرتعافعي ػػقفعمػػفعليوهػػععىوعاػػرع
ع(ع55:ع1)ععملتر  عقر وهععتتامءعلععتوظيمعتعاقعاومعطعإدرا ي عم يو 
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 "عزالجمبا

 ارتىب ُت ت ب ايث قار ضتت ارا ـ توع ؽ مفريعض عارويعس عارلدوي عرمععتاتقيهعلععاق ر عع 
 قت ػد  ػوقات  ػلء إرػع خمػس  ػف مػف تمػعرسععأف قيفضػؿ ,قارىػقة قار ػرى  قاررلػعس  ارمرقوػ 
 ار عرـ ل قب مف ار ديد ملع دتهع ىوع يارصعارت  األقريملي  األر عب أ ـ مف اراملعز ريعض 

ع(5:5)."

 المعاىد االزىرية:

 ععم ع دعتعل  عارععسطعععارم ع دعا ز ري عارتعل  عارععا ز رارلريؼعقتهدؼعارععتزقيدع
ارطػػتبعلعرىػػػدرعار ػػػعلععمػػػفعارنىعلػػػ عا  ػػػتمي عقتزقيػػػد ـعلعرم ػػػعرؼعقارخلػػػراتعارتػػػععيتػػػزقدقفعلهػػػعع

ع.(178:ع1)عوظراؤ ـعلععارمدارسعا خرتعارممعنو ع

 الدراسات السابقة: 

 : أواًل: الدراسات العربية

(علدرا ػػػ عل وػػػقافعارمػػػدر عتعاراػػػاي عقىتستهػػػعععلعراعرػػػ ع1117اامػػػدعلتاػػػععىلػػػدارولعع)قاااام  -1
ارىقاميػػ عرتتميػػذعارمراوػػ عا ىداديػػ عرومعر ػػيفعق يػػرعارممعر ػػيفعروولػػعطعارريعضػػععقسػػدع ػػدلتعإرػػعع
عدرا  عارمدر عتعارااي عليفعارممعر يفعق يػرعارممعر ػيفعروولػعطعارريعضػعع،عدرا ػ عار تسػ علػيف

قا تخدـعارلعاثعارموهاعارقاػف عقالػتموتعىيوػ ععارمدر عتعارااي عقاراعر عارىقامي عر يو عارلاث
(عتوميػػذعمػػفعتتميػػذعارمراوػػ عا ىداديػػ علماعلظػػ علوػػعع ػػقيؼعقتقاػػؿعارلعاػػثع131ارلاػػثعىوػػعع)

ارػػػػععتميػػػػزعارتتميػػػػذعارممعر ػػػػقفعروولػػػػعطعارريعضػػػػععلػػػػععماػػػػعقرعارمػػػػدرا عتعاراػػػػاي ع،عاوخفػػػػعضع
ارىقاميػػ عرومعر ػػيفعروولػػعطعارريعضػػععليومػػععتزيػػدعا وارالػػعتعارىقاميػػ عرييػػرعارممعر ػػيفععا وارالػػعت

ع(1روولعطعارريعضع.)

الماادركات الصااحية واليةائيااة وع قتيمااا ل وػػقافعع(3112محمااد محمااد زكااى حجاار  درا ػػ عع-1
قع ػػدلتععبتيياارات ضاابط الااوزن لاادع العبااى بعاا  المنااازالت   الم كمااة والمبااارز  والجااودو (

اردرا  عارععارت رؼعىوععارمدر عتعارااي عقاريذالي عقىتستهععلتييراتعضػلطعارػقزفعرػدتع ىلػعع
ل ػػضعارموػػعز تعارمت مػػ عقارملػػعرزةعقاراػػقدقعقا ػػتخدـعارلعاػػثعارمػػوهاعارقاػػف عقالػػتموتعىيوػػ ع

-1111(ع ػػو عرومق ػػـعارريعضػػعع)18ارلاػػثعىوػػعع ىلػػععارمت مػػهعقارملػػعرزهعقاراػػقدقععتاػػتع)
(ع51(ع ىػػبعمت مػػهعقىػػدد)51(ع ىػػبعىلػػعرةعىػػفعىػػددع)91لػػتموتعار يوػػ عىوػػعع)ـ(عقا1111

(ع ىبعاقدقعقم تخدمععا  تليعفع ق يو عرامءعارليعوعتعقتقاوتعوتعلاع51 ىبع تحعقىدد)
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اردرا  عارععقاقدعلرقؽعدارهعاااعليععراعرلعمامقى عاراقدقعىوععمامقىتععارملعرزةعقارمت م ع
لععقماػػعدرعارطعسػػ ع مػػععتقاػػدعلػػرقؽعدارػػ عاااػػعليععراػػعرلعمامقىػػ علػػععمامػػقرعا  ػػوقبعاريػػذا

ارمت مػػهعىوػػععمامػػقىتععارملػػعرزةعقاراػػقدقعلػػععماػػقرعارم مػػتتعاريذاليػػ ع مػػععتقاػػدعلػػرقؽعدارػػهع
اااعليععراعرلعمامقى عارملعرزةعىوععمامقىتععارمت مهعقاراقدعلػععماػقرعاراػا عارلخاػي ع

ع(:1111اضعقوظعـعارايعةعاريقمي ع.)قا   علعتعا قري عقارقسعي عمفعا مرع

 ثانيًا: الدراسات األجنبية: 

التادريبات النوعياة ل عباي الجمبااز فااي ل وػقافعع(21م(  1998أكساايو و أخارون  درا ػ عع-1
لعقتهػػدؼعاردرا ػػ عإرػػ عم رلػػ عتػػ نيرعارتػػدريلعتعاروقىيػػ عىوػػ عم ػػتقيعأدا عالصااين لميريااق القااومي 

ق عوػػتعىيوػػ عاردرا ػػ عمػػفعارفريػػؽعارىػػقم عرواملػػعزعلػػ عاراػػيفعقا ػػتخدـعارلعاػػثعارمػػوهاعارتاريلػػ ع
ارفريؽعارىقم عارايفعرواملعزعراعؿعقس متعار يو عإر عمامػقىتيفعتاػريليتيفعأاػد مععا ػتخدمتع

قا خرتعا تخدمتعتدريلعتعوقىي عروىقةعلطريىػ عوظعميػ عقتػـعتوفيػذعارلروػعماعتدريلعتعارىقهعارتىويديع
ارتػػػدريل علل ػػػعط عق ػػػهقر عقىمويػػػ عقسػػػدعا ػػػفرتعوتػػػعلاعاردرا ػػػ عق ػػػ عم ػػػع م عارتػػػدريلعتعاروقىيػػػ ع
ارم تخدم عل عتا يفعاألدا عارفو عممععأديعإر علقزع ىبعاراملػعزعاراػيوييفعلػ عدقرةعاألر ػعبع

ع(:1813قار لرقفع.)عا قريملي عار عد  

تاثثير طارق التادري) لدرا ػ عل وػقافعلععم(1991(   golby & hope جاولبي ىاو)  سػعـعع-1
لعقتهػدؼعالمستخدم لمتادريبات النوعياة وطارق التادري) اليرباي عماي اكتساا) مياارتي الجمبااز 

 ػتخدـعاردرا  عإر عم رل عأنرعطرؽعارتدريبعار قليت عقعاريرل عىو عا ت ػعبعمهػعراتعاراملػعزعقا
 ػػػػوقاتعع7 ىػػػبعاملػػػػعزعق عوػػػتعأىمػػػعر ـعع11ارلعاػػػثعارمػػػوهاعارتارللػػػ عقلويػػػػتعىيوػػػ عارلاػػػثع

قواػػػؼعقتػػػـعتى ػػػيـعار يوػػػ عإرػػػ عنػػػتثعمامقىػػػعتعااػػػد مععت رضػػػتعروتػػػدريبعارومػػػقذا علقا ػػػط ع
ارمدر ػػ عار ػػقليتي عقعاألخػػرتعتػػـعتػػدرليهععلطريىػػ عارتػػدريبعاريرلػػ عقارمامقىػػ عارضػػعلط عاوتظػػرتع

عزعاأللداىيػهعقسػدعا ػػفرتعوتػعلاعاردرا ػ عإرػ عل ػدعىلػػرةعا ػعليءعمػفعتوفيػذعارلروػػعماعتاػويفعتعاراملػ
راػػػعرلعارمامقىػػػ عارم ػػػتخدم عطػػػرؽعارتػػػدريبعار ػػػقليت ع،ع مػػػععأفعا ػػػتخدمتعارتػػػدريلعتعاروقىيػػػ ع

ع(:1614ي مؿعىو عتطقيرعارىقةعممععي ط عوتعلاعالضؿعل عارتدريب.)

  مية المعاىد االزىريةالمدركات الخاطئة حول رياضة الجمباز لدع ت
 اجراءات البحث
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 المنيج
ع قؼعي تخدـعارلعاثعارموهاعارقاف عوظراعرموع لت عرطلي  عاردرا  

 مجتمع البحث
 قؼعيلتمؿعماتمءعارلاثعاميػءعار ػعمويفعارمختاػيفعلعرترليػ عارلدويػ عقارريعضػ علىطػعععارم ع ػدع

عا ز ري علع ز رعارلريؼعق ذرؾعاقريع عا مقرعقارتتميذ.ععع
 

 عينة الدراسة
(علػػػردعتػػػـعاختيػػػعر ـعلعرطريىػػػ عار لػػػقالي عمػػػفعماتمػػػءع181الػػػتموتعىيوػػػ عاردرا ػػػ عىوػػػعع)

عارلاثعقليعوهـع عرتعرع:
ع(عتوميذعقتوميذة.131 يو عاأل ع ي عقلويتع)ار -
(عتوميذعقتوميذةعتـعاختيعر ـعمفعماتمءعارلاثعقمفعخعرجع51ار يو عا  تطتىي عقلويتع) -

عار يو عاأل ع ي .
 ع
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 وتوضح الجداول التالية أعداد ونس) فئات العينة 
 (1 جدول 

 التوصيف االحصائى لمعينة وفقا لممحافظة      
 (151ن =    

النسبت التكرار البيان م
 

 %36.66 59 القاهرة  1

 %3.66 5 القليوبيت  2

 %0.66 6 أسيوط  3

 %06.32 36 قنا  4

ع

 ( توزيع العينة األساسية وفقا لممحافظة1 شكل 

تفػػعقتعو ػػل عار يوػػ عقلىػػععروماعلظػػ عايػػثع ػػعفعأ لر ػػعع(ع1(عقلػػ ؿع)1مػػفعاػػدقؿع)يتضػػلع
(ع%1.11%(عل عايفع عوتعأسؿعو ل عرماعلظ عأ ػيقطعلو ػل ع)65.15رماعلظ عارىع رةعلو ل ع)

ع.
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 (3 جدول 
 التوصيف االحصائى لمعينة وفقا لمنوع      

 (151ن =      

النسبت التكرار البيان م
 

 %33.32 52 ذكر  1

 %69.66 96 انثي  2

ع
 ( توزيع العينة األساسية وفقا لمنوع3 شكل 

(عارتفػػعععو ػػل عارػػذ قرعلػػ عار يوػػ عايػػثعلويػػتعو ػػلتهـع1(عقلػػ ؿع)1مػػفعاػػدقؿع)يتضػػلعقع
ع%(عركوعث.53.55%(عل عمىعلؿع)61.67)

 (2 جدول 
 التوصيف االحصائى لمعينة وفقا لممرحمة التعميمية      

 (151ن =    

النسبت التكرار البيان م
 

 %36.66 39 ابتدائي 1

 %09.66 66 اعدادى 2

 %63.66 32 ثانوى 3

ع

 ( توزيع العينة األساسية وفقا لممرحمة التعميمية2 شكل 
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تفػػعقتعو ػل عار يوػ عقلىػػععرومراوػ عارت ويميػػ عايػثع ػػعفع(ع5(عقلػ ؿع)5مػفعاػػدقؿع)يتضػلع
%(علػػػػػػ عاػػػػػػيفع عوػػػػػػتعأسػػػػػػؿعو ػػػػػػل عرومراوػػػػػػ عارنعوقيػػػػػػ علو ػػػػػػل ع15.55أ لر ػػػػػػععا لتداليػػػػػػ علو ػػػػػػل ع)

ع(.51.55%)
 (4 جدول 

 التوصيف االحصائى لمعينة وفقا لنوع المعيد      

 (151ن =    

النسبت التكرار البيان م
 

 %93.05 69 معهد عادى  1

 %6.52 3 معهد خاص 2

 %65.23 36 معهد نموذجي 3

ع

 ( توزيع العينة األساسية وفقا لنوع المعيد4 شكل 
(عتفعقتعو ل عار يو عقلىععروػقععارم هػدعايػثع ػعفعأ لر ػعع1(عقل ؿع)1مفعادقؿع)يتضلع

ع(.%5.97أسؿعو ل عروم ع دعارخعا علو ل ع)ع%(عل عايفع عوت36.19ارم ع دعار عدي علو ل ع)
 أدوات جمع البيانات

 المدركات الخاطئة حول رياضة الجمباز لدع ت مية المعاىد االزىرية
 خطوات بناء االستبيانات

الماادركات الخاطئااة فااي تعمام ميااارات الجمباااز بالمعاىااد اعاداد وصااياعة عبااارات اساتبيانات  -
ع:األزىرية

اتعلاػقرتهععارملدليػ عضػمفعا  ػتليعفعقسػدعسػعـعارلعاػثعل ػرضعسعـعارلعاػثعلقضػءعار لػعرع
(عخليػرعروت  ػدعمػفعاػتاي عتوػؾعارفلػعتعق عوػتعوتػعلاعار ػرضعىوػعع11 ذهعار لعراتعىوػععىػددع)

عارخلرا ع مععيوع:عع
 ايع  عار لعراتعل  وقبعقاضل.ع -
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 افعتخدـعار لعرةعاتاعهعق دؼعا  تليعف. -

 ارت و ؿعارموطىععرو لعرات.ع -

 دعار لعراتعل ع ؿعا تليعف.توع بعىد -

عأ عتقاععار لعرةعلعتعا تاعل عروم تايب. -
 قتقضلعاراداقؿعارتعري عوتعلاعار رضعىوععارخلرا :

 ( أرآء الخبراء فى عبارات استبيان 5 جدول 
 المدركات الخاطئة حول رياضة الجمباز لدع ت مية المعاىد االزىرية

ع(11)ف=

 العباراث  م
 غير مناسب مناسب

 النسبت العدد النسبت العدد

 %0 0 %100 11 صعىبت حعهى انًهاساث انًشكبت  1

 %9 1 %91 10 صعىبت حىفيش انضي انشسًً نهجًباص  2

 %0 0 %100 11 قصىس عىايم االيٍ وانساليه فً سياظت انجًباص 3

 %18 2 %82 9 انشهشة واننجاحاعخقاد انخالييز بأٌ سياظت انجًباص ال ححقق  4

 %9 1 %91 10 سياظت انجًباص نيسج يٍ االنعاب انشعبيت  5

 %9 1 %91 10 انخىف يٍ اجهضة انجًباص وصعىبت اداء انًهاساث  6

 %0 0 %100 11 انخىف يٍ انخعشض نالصابت  باسخًشاس 7

 %0 0 %100 11 اصاباث انجًباص اليخى انشفاء ينها بسهىنت  8

 %0 0 %100 11 انشعىس بانحشج نهفشم انًخكشس الداء بعط انًهاساث  9

 %18 2 %82 9 فقذاٌ ثقت انخالييز باقناع رويهى بًًاسست سياظت انجًباص 10

 %0 0 %100 11 اعخقاد بعط انخالييز باٌ اننجاح  فً سياظت انجًباص يحخاج انً وقج طىيم  11

 %36 3 %64 7 انسٍ انًطهىب نًًاسست سياظت انجًباصاعخقاد انخالييز اٌ سنهى اكبش يٍ  12

 %18 2 %82 9 صعىبت االنًاو بأهًيت سياظت انجًباص  13

ع%(عع81اسؿعو ل عم وقي ع)

ارمػػػدر عتعارخعطلػػػ عاػػػقؿعريعضػػػ ع(عآرا عارخلػػػرا علػػػ عىلػػػعراتعا ػػػتليعفع3يقضػػػلعاػػػدقؿ)
قيتضػػلعمػػفعاراػػدقؿعأفعو ػػبعمقالىػػ عارخلػػرا عىوػػععار لػػعرةععاراملػػعزعرػػدتعتتميػػذعارم ع ػػدعا ز ريػػ 

عقىويهعلىدعسعـعارلعاثعلع تل عدعتوؾعار لعرة.ع%(81)%(عق ععأسؿعمفع61(ع عوتع)11)
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(عىلػػعرةععسػػدعااػػوتعىوػػععو ػػل ع11 مػػععيتضػػلعمػػفعاراػػدقؿعأفعلػػعسععار لػػعراتعقىػػدد عع)
سلػػػؿعارلعاػػػثع ػػػذهعيػػػهع%(عقىو81 لػػػرعمػػػفع)أ%(عق ػػػعع111%:ع81)مقالىػػػ عخلػػػرا عتراقاػػػتعلػػػيفع

عار لعرات.
علطبيعة رياضة الجمباز عير واضحة لمت ميةعىلعرةعلعإضعل  مععوتاعىفعار رضعىوععارخلرا ع

رياضااة الجمباااز ع(عمػػفعل3 مػػععوػػتاعىػػفعار ػػرضعىوػػععارخلػػرا عت ػػديؿعاػػيع  عار لػػعرةع)
عل.عالشعبية الرياضاترياضة الجمباز ليست من علعإرععلليست من االلعا) الشعبية 

 (6 جدول 
 أرآء الخبراء فى ميزان التقدير  

ع(11)ف=
 النسبت  االستجابت  ميسان التقدير  نوع الميسان

 %9 1 يىافق، غيش يىافق  ثنائي 

 %55 6 يىافق، إنً حذ يا، غيش يىافق ثالثي 

 %9 1 يىافق دائًا، يىافق، غيش يىافق، غيش يىافق يطهقا رباعي 

 %27 3 يىافق دائًا، يىافق،  إنً حذ يا، غيش يىافق، غيش يىافق يطهقا خماسي 

ع%(عع31اسؿعو ل عم وقي ع)
(عآرا عارخلػرا علػ عميػزافعارتىػديرعقيتضػلعمػفعاراػدقؿعأفعمػقازيفعارتىػديرع6يقضلعاػدقؿ)

%(عق ععأايرعمفع17%،ع9ارنوعلععقاررلعى عقارخمع ععااوتعىوععو ل عاتفعؽعتراقاتعليف)
%(ععليومػػػععااػػػؿعميػػػزافعارتىػػػديرعارنتنػػػععىوػػػععو ػػػل عاتفػػػعؽع31و ػػػل عدارػػػ عقارلػػػعر)عسيمتهػػػعع)أسػػػؿع

ع%(ععقىويهعسلؿعارلعاثعميزافعارتىديرعارنتنع.31%(عق ععأ لرعمفع)33)
المااادركات الخاطئاااة فاااي تعمااام مياااارات الجمبااااز حساااا) المعاااام ت العممياااة الساااتبيانات 

 :بالمعاىد األزىرية
 ة الدراسة االستط عي-

سعـعارلعاثعلتطليؽعا  ػتليعفعلػععاػقرتهعارنعويػ ع)مرلػؽ.....(عىوػععار يوػ عا  ػتطتىي ع
قتػػـعا ػػعبعارم ػػعمتتعار وميػػ عرػػهعع(51/11/1119)قاتػػععع(15/11/1118)عخػػتؿعارفتػػرةعمػػف
عقلىععرمععيوع:عع(ع1/1/1111)قاتععع(1/1/1111)ختؿعارفترةعمفع

 الصدق 
 صدق المحتوع  المضمون( 

(ع11دؽعارماتػػقتعل ػػرضعا  ػػتليعوعتعسيػػدعاردرا ػػ عىوػػععارخلػػرا عقىػػدد ـع)تػػـعا ػػعبعاػػ
خليػػرعقسػػدعتػػـعىػػرضعوتياتػػهع ػػعلىععقلىػػععرترتيػػبعإاػػرا اتعتاػػميـعقلوػػع عا  ػػتليعوعتعمػػفعخػػتؿع

ع(6،ع3ادقرع)ع
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 صدق االتساق الداخمى 

تػػـعا ػػعبعاػػدؽعا ت ػػعؽعارػػداخو عىػػفعطريػػؽعا ػػعبعم عمػػؿعا رتلػػعطعلػػيفع ػػؿعىلػػعرةع
 ار وععردراعتعا  تليعفعق عوتعاروتيا ع مععيوع:ععقارمامقع

 ( معام ت ارتباط درجة العبارا  7 جدول 
  المدركات الخاطئة حول رياضة الجمباز لدع ت مية المعاىد االزىريةبمجموع درجات استبيان 

 (51)ف=

ع1.56=عع(18،ع1.13)ر

ارتلػعطعدراػ عم عمؿعارمتق طعارا علعع)ـ(عقا واراؼعارم يعريع)ع(عقعع(7يقضلعادقؿع)
ارمػػدر عتعارخعطلػػ عاػػقؿعريعضػػ عاراملػػعزعرػػدتعتتميػػذعارم ع ػػدعار لػػعرةعلمامػػقععدراػػعتعا ػػتليعفع

(عىلػػػعرةع11(،عقيتضػػػلعمػػػفعاراػػػدقؿعأفعم عمػػػؿعا رتلػػػعطعاميػػػءعار لػػػعراتعقىػػػدد عع)اس)رعا ز ريػػػ 

 اسر ع م العبارات عـ

ع1.31ع1.65 1.15عا قل عت وـعارمهعراتعارمر ل عع1

ع1.31ع1.85ع1.17عا قل عتقليرعارزتعارر مععرواملعزعع1

ع1.71ع1.76ع1.55عساقرعىقامؿعا مفعقار تمهعلععريعض عاراملعزع5

ع1.33ع1.79ع1.85عاىتىعدعارتتميذعل فعريعض عاراملعزع عتاىؽعارلهرةعقارواعحع1

ع1.37ع1.91ع1.17عريعض عاراملعزعري تعمفعارريعضعتعارل لي عع3

ع1.31ع1.81ع1.15عارخقؼعمفعااهزةعاراملعزعقا قل عادا عارمهعراتعع6

ع1.38ع1.65ع1.15عارخقؼعمفعارت رضعرتاعل ععلع تمرارع7

ع1.37ع1.71ع1.17عااعلعتعاراملعزع يتـعارلفع عموهععل هقر عع8

ع1.31ع1.89ع1.15عارل قرعلعرارجعروفلؿعارمت ررع دا عل ضعارمهعراتعع9

ع1.61ع1.91ع1.17عنى عارتتميذعلعسوعععذقيهـعلممعر  عريعض عاراملعزلىدافعع11

ع1.31ع1.75ع1.15عاىتىعدعل ضعارتتميذعلعفعارواعحععلععريعض عاراملعزعياتعجعارععقستعطقيؿعع11

ع1.31ع1.66ع1.55عا قل عا رمعـعل  مي عريعض عاراملعزعع11
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(عق ػػػععامي ػػػععأ لػػػرعمػػػفعسيمػػػ ع)ر(ع1.71:ع1.31تراقاػػػتعلػػػيفع)لمامػػػقععدراػػػعتعا  ػػػتليعفعسػػػدع
(عقيليرعإرععات عؽع ذهع1.13ارادقري عممععيليرعإرععد ر عم عمؿعا رتلعطعىودعم تقتعم وقي ع)

عار لعراتعمءعا  تليعفعقلعرتعر عادسهع.
 الثبات: 

سدع عوػتعا تخدـعارلعاثعرا عبعارنلعتع ؿعمفعم عموععأرفعع رقولعخعقارتازل عاروافي عقع
(عىوػػععارترتيػػبعممػػععيلػػيرعإرػػععتمتػػءعا  ػػتليعفعلم ػػعمتتعنلػػعتع1.81:ع1.79سيمػػ ع ػػؿعموهمػػعع)

عسقي .
 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في البحث: 

عالتمؿعاأل وقبعاإلااعل عارم تخدـعل عاردرا  عمععيوع:
 .ارم يعريقا واراؼععارا عل لع تخداـعارمتق طععاإلااعل ارتقايؼع -1

 ا رتلعطعم عمتت -1

 م عمؿعأرفعع رقولعخ -5

 م عمؿعارتازل عاروافي ع -1

 ارو بعارملقي . -3

عم وقي عارو ب. -6
 ارق طعارمرال. -7

 ارقزفعارو لع. -8

عع.EXCELLقعSPSSقذرؾعلع تخداـعلروعماعع -9
 ( الوسط المرجح وتيسيره وفقا لميكرت 8 جدول 

 التفسير  الوسط المرجح م

 حؤول االسخجابت انً )غيش يىافق(   1067ـ 1000 1

 حؤول االسخجابت انً )إنً حذ يا( 2033 -1068 2

 حؤول االسخجابت انً )يىافق( 3000 -2034 3

ت ػتودععقارتػ (عتف ػيرعا  ػتاعلعتعارمختوفػ عاىتمػعداعىوػععطريىػ عري ػرتع8يقضلعاػدقؿع)
:ع1.11تف ػػػيرعا  ػػػتاعلهعلمػػػنتعإذاع ػػػعفعارق ػػػطعارمػػػرالعيتػػػراقحعلػػػيفع)علػػػ إرػػػععارق ػػػطعارمػػػرالعع

لعممػععيلػيرعإرػععىػدـعمقالىػ عار يوػ عىوػععأفعي ػقفععيار موافاقا  تاعلهعتؤقؿعإرػععلعلعف(ع1.67
اػػػػقؿعريعضػػػػ عاراملػػػػعزعرػػػػدتعتتميػػػػذعارم ع ػػػػدععارمػػػػدر عتعارخعطلػػػػ مضػػػػمقفع ػػػػذهعار لػػػػعرةعضػػػػمفع

ع.ا ز ري 
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 (9 جدول 
 المدركات الخاطئة حول رياضة الجمباز لدع ت مية المعاىد االزىريةاستجابات العينة عمى استبيان 

ع(131)فع=ع  

 ع م العباراث  م
الوسط  غير موافق إلي حد ما موافق

 المرجح

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

 % ك % ك % ك

 8 %72067 2018 %10 15 %62 93 %28 42 0059 2018 صعىبت حعهى انًهاساث انًشكبت 1
 12 %64067 1094 %38 57 %30 45 %32 48 0084 1094 صعىبت حىفيش انضي انشسًً نهجًباص 2
 3 %78000 2034 %18 27 %30 45 %52 78 0077 2034 قصىس عىايم االيٍ وانساليه فً سياظت انجًباص 3
 11 %67033 2002 %34 51 %30 45 %36 54 0084 2002 اعخقاد انخالييز بأٌ سياظت انجًباص ال ححقق انشهشة واننجاح 4
 5 %76000 2028 %28 42 %16 24 %56 84 0088 2028 سياظت انجًباص نيسج يٍ انشياظاث انشعبيت 5
 7 %74000 2022 %18 27 %42 63 %40 60 0073 2022 انخىف يٍ اجهضة انجًباص وصعىبت اداء انًهاساث 6
 4 %76067 2030 %18 27 %34 51 %48 72 0076 2030 انخىف يٍ انخعشض نالصابت  باسخًشاس 7
 10 %69033 2008 %22 33 %48 72 %30 45 0072 2008 اصاباث انجًباص اليخى انشفاء ينها بسهىنت 8
 6 %75033 2026 %24 36 %26 39 %50 75 0082 2026 انشعىس بانحشج نهفشم انًخكشس الداء بعط انًهاساث 9

 9 %71033 2014 %30 45 %26 39 %44 66 0085 2014 فقذاٌ ثقت انخالييز باقناع رويهى بًًاسست سياظت انجًباص 10
اعخقاد بعط انخالييز باٌ اننجاح  فً سياظت انجًباص يحخاج انً  11

 وقج طىيم
2066 0059 108 72% 33 22% 9 6% 2066 88067% 1 

 2 %82000 2046 %4 6 %46 69 %50 75 0057 2046 صعىبت االنًاو بأهًيت سياظت انجًباص 12

  %74067 2024 %21 375 %34 618 %45 807 3070 26088 اجمالي االستبيان 

ع

ع
 ( ترتي) استجابات العينة 5 كل ش

 المدركات الخاطئة حول رياضة الجمباز لدع ت مية المعاىد االزىريةعمى استبيان 
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ارمتق ػػػػػػػطعارا ػػػػػػػعلعع)ـ(عقا واػػػػػػػراؼعارم يػػػػػػػعرتع)ع(ع(ع3قلػػػػػػػ ؿع)(ع9يقضػػػػػػػلعاػػػػػػػدقؿع)
ىلػعراتعا ػتليعفعقارت راراتعقارو بعارملقي عر ػؿعا ػتاعل عقارق ػطعارمػرالعقارػقزفعارو ػلععقترتيػبع

 ع.ارمدر عتعارخعطل عاقؿعريعض عاراملعزعردتعتتميذعارم ع دعا ز ري 

 ػتليعفعلىػدع عوػتعيتضلعمفعارادقؿعأوهعىودعارت رضع  تاعلعتعار يو عىوععإامعرععا 
(عقلىػععرػرأتعري ػرت،عقىويػهع1.11ايػثعااػؿعىوػععق ػطعمػرالع)"إلاى حاد ماا"واقعا  تاعلهعب

مػػدر عتعخعطلػػ علػػ عت وػػـعمهػػعراتعاراملػػعزعتلػػيرعا  ػػتاعلعتعإرػػععمقالىػػ عار يوػػ عىوػػععأوػػهع وػػعؾع
عمفعإرععادعمع.علعرم ع دعاألز ري 

 ػػتاعل عار يوػػ عىوػػععإامػػعرععىلػػعراتعقرمػػعع عوػػتعاروتياػػ عاإلامعريػػ عرت ػػتليعفعت لػػرعىػػفعا
عم ػهعىػرضعا ػتاعلعتعار يوػ ع ا  تليعفع  ؿعدقفعارت رضعر ؿعىلػعرهعىوػععاػدةعاألمػرعارػذتعرػـز

عىوععتوؾعار لعرات.

قرلاثعتفعايؿعمدتعمقالى عار يو عىو عتوؾعار لعراتعليتضػلعمػفعاراػدقؿعأفعا ػتاعلعتع
(عسػدعأظهػرتعاتاع ػعع11،ع9،ع8،ع7،ع6ع،3،ع1،ع1،ع1ار يو عىوػععت ػ  عىلػعراتعق ػععار لػعراتع)

(ع1.51،ع1.91ايثعااوتعىوػععق ػطعمػرالعتػراقحعلػيفع)علإلى حد مالىعمععواقعا  تاعل عب
ممػػععيلػػيرعإرػػععأفع ػػذهعارمػػدر عتعخعطلػػ عإرػػععاػػدعمػػععق ػػعفعترتيػػبعتوػػؾعارمػػدر عتعقلىػػععألقزاوهػػعع

عارو لي ع مدر عتعخعطل عمفعاأل لرعإرععاألايرع مععيوع:ع

 ارت رضعرتاعل ععلع تمرارارخقؼعمفع -

 ريعض عاراملعزعري تعمفعارريعضعتعارل لي ع -

 ارل قرعلعرارجعروفلؿعارمت ررع دا عل ضعارمهعراتع -

 ارخقؼعمفعااهزةعاراملعزعقا قل عادا عارمهعراتع -

 ا قل عت وـعارمهعراتعارمر ل ع -

 لىدافعنى عارتتميذعلعسوعععذقيهـعلممعر  عريعض عاراملعز -

  يتـعارلفع عموهععل هقر عااعلعتعاراملعزع -

 اىتىعدعارتتميذعل فعريعض عاراملعزع عتاىؽعارلهرةعقارواعح -

عا قل عتقليرعارزتعارر مععرواملعز -

لػػ عاػػيفعيتضػػلعمػػفعاراػػدقؿعأفعا ػػتاعلعتعار يوػػ عىوػػععلػػعسععىلػػعراتعا  ػػتليعفعقىػػدد عع
ع"موافااق"تاعل عب(عسػػدعأظهػػرتعاتاع ػػععىعمػػععواػػقعا  ػػ11،ع11،ع5نتنػػ عىلػػعراتعق ػػععار لػػعراتع)
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(عممػػععيلػػيرعإرػػععأفع ػػذهعارمػػدر عتع1.66،ع1.51ايػػثعااػػوتعىوػػععق ػػطعمػػرالعتػػراقحعلػػيفع)
خعطل علل ؿعسط ععق عفعترتيبعتوؾعارمدر عتعقلىععألقزاوهععارو لي ع مدر عتعخعطل عمفعاأل لرع

عإرععاألايرع مععيوع:

 تعطقيؿعاىتىعدعل ضعارتتميذعلعفعارواعحععلععريعض عاراملعزعياتعجعارععقس -

 ا قل عا رمعـعل  مي عريعض عاراملعزع -

عساقرعىقامؿعا مفعقار تمهعلععريعض عاراملعز -
 االستخ صات :

 ارخقؼعمفعارت رضعرتاعل ععلع تمرار -

 ريعض عاراملعزعري تعمفعارريعضعتعارل لي ع -

 ارل قرعلعرارجعروفلؿعارمت ررع دا عل ضعارمهعراتع -

  عارمهعراتعارخقؼعمفعااهزةعاراملعزعقا قل عادا -

 ا قل عت وـعارمهعراتعارمر ل ع -

 لىدافعنى عارتتميذعلعسوعععذقيهـعلممعر  عريعض عاراملعز -

 ااعلعتعاراملعزع يتـعارلفع عموهععل هقر ع -

 اىتىعدعارتتميذعل فعريعض عاراملعزع عتاىؽعارلهرةعقارواعح -

عا قل عتقليرعارزتعارر مععرواملعز -

 التوصيات 
خعا علعراملعزعتولرعلل ؿعدقرتعروم ع ػدعا ز ريػ عتقضػلعار مؿعىوععقاقدعولرهع -1

 ا مي عممعر  عريعض عاراملعزعع.

 ىمؿعاىتوعتعلل ؿعدقرتعرلطق تعاراملعزعقىمؿعم عل تعروملعر يفعلهعععع -1

ىىػػػدعوػػػدقاتعىوميػػػ عقتنىيفيػػػ عع قريػػػع عا مػػػقرعقارنتميػػػذعتقضػػػلعا ميػػػ عممعر ػػػ عريعضػػػ عع -5
 رلدوي عروتتميذعاراملعزعقمدتعتعنير ععىوععاراا عا

ارتو ػػيؽعمػػءعا تاػػعدععارماػػرتعرواملػػعزعىوػػععىىػػدعدقراتعتدريليػػ عخعاػػ علتػػدريبعع -1
 اراملعزعرم وميفعارترلي عارريعضي عع
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 المراجع

 أواًل: المراجع العربية: 
ـ(:علا نعرعا  تميهعلػععارػقطفعار رلػععلدارعارم ػعرؼع،ع و ػ ع1997اامدعا معىيؿعيايع) .1

عاسرأ،عارىع رة.
(ع:عارمػػػػدر عتعاراػػػػاي عقىتستهػػػػعععلعراعرػػػػ عارىعقميػػػػ عرتتميػػػػذع1117لتاػػػػععىلػػػػدارولعع)اامػػػػدع .1

ارمراو عا ىدادي عرومعر ػيفعق يػرعارممعر ػيفعروولػعطعارريعضػععر ػعر عمعا ػتيرع
عمولقرةع،ع وي عارترلي عارريعضي عرولويفعاعم  عاوقافع.

ع. يوع الف م تل :ارىع رة " اراملعز ريعض  لوقف ىف ل   (ع ؿ1111ا عمهعارالعغع) .5
اختلػػػػعراتعارم رلػػػػ عع–(:عارم رلػػػػ عارريعضػػػػي عا طػػػػعرعارمفػػػػع يمعع1999امػػػػيفعاوػػػػقرعارخػػػػقرعع) .1

عا سعلوعلهعععقومعذجع عمو عموهعع،عدارعارف رعار رلعع،عارىع رةع-ارريعضي 
ـعا ااػػػع علػػػععارترليػػػ عارريعضػػػي ،عارىػػػع رة،ع1111ا ػػػوععمامػػػدعىػػػزعارػػػديفع،عأامػػػدعسطػػػب،ع .3

ع(83:ععلروتعروطلعى :عافا 
عـ(ارت وـعقاروا ـعارار عع)ملعدئ_عوظريعته_تطليىعته(1119طوا عا فعا عـعارديفعع) .6
ـ(عدرا ػػػ عتىقيميػػػ عر ػػػزقؼعل ػػػضعارتىلػػػيفعىػػػفع1111ز ػػػرا عىلػػػدعارمػػػو ـعمامػػػدعارلػػػرسعقيع) .7

تمنيػؿعماػرعدقريػًععلػػععل ػضعاألر ػعبعارفرديػ عاألقريمليػػ ع،عر ػعر عد تػقراه،ع ويػػ ع
عاعم  عاوقاف،عارىع رةعارترلي عارريعضي عرولويفع،

 ويػ ع‘عمر ػزعار تػعبع‘عقاخػرقفعريعضػ عاراملػعزعلػيفعاروظريػ عقارتطليػؽع‘عىزيزةعمامقدع عرـع .8
 ـ.1119‘عاعم  عاوقافع‘عارترلي عارريعضي عرولوعتع

عـ(:اروظريعتعقا  سعار ومي علععتدريبعاراملعز،دارعارف رعار رلعع.1983لقزتعي ىقب) .9
ع24 )ص) ، ت.ب ، قارت ميمعت ارمدر عت ،  قاؾ ا يف  قنر .11
عيوعير،عارىع رة.8ـ(:ععلماو عا ز رلع،ط1993مابعارديفعارخطيبع) .11
مامدعا ويفع،عارمدر عتعارخعطل عارموتلرةعاقؿعارترليػ عارلدويػ عقارريعضػ ع مػععيرا ػععل ػضع .11

مدر ػػععارمػػراوتيفعا ىداديػػ عقارنعوقيػػ علػػعدارةع ػػربعارىػػع رةعارت ويميػػ ع،عارمػػؤتمرع
ع(919ردرا عتعقلاقثعارترلي ارريعضي ع،عصععار ومععارنعرث

(عل وػػقافعارمػػدر عتعاراػػاي عقاريذاليػػ عقىتستهمػػععلتييػػراتع1115مامػػدعمامػػدعز ػػععااػػرع) .15
ضلطعارقزفعردتع ىلػععل ػضعارموػعز تع)عارمت مػ عقارملػعرزةعقاراػقدقععر ػعر ع

 د تقراهع،ع وي عارترلي عارريعضي عرولويفع،عاعم  عاوقافع.
 لػػػػػػػػػ عارار ػػػػػػػػػعتعارمػػػػػػػػػدخؿ1988:عاوتػػػػػػػػػقشعقعىػػػػػػػػػعمرعمامػػػػػػػػػدع ػػػػػػػػػ ديم يػػػػػػػػػقؼعدوػػػػػػػػػقفع .11

مديريػ عدارعار تػبع :ارمقاؿع،عارامهقري عار راسيػ ع , " األ ع ي عراملعزعارراعؿ
 قعارولر.عروطلعى 
 ثانيًا: المراجع األجنبية: 

15. Golpy & Hopy: effects of soviet and western coaching  method 
ologies on the ac 

16. Xiao – G: research on the specific strength training of gymnastics 
on the chines, serial journal of peijing, university of physical 
education 1998 
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 المرفقات
 اسماء السادة الخبراء

التربٌة استاد تدرٌب الجمباز بكلٌة  ا.د/ حمند فؤاد حمنٌد حبَب     1
 الرٌاضٌة بالهرم جامعة حلوان

استاذ الجمباز المتفرغ بقسم تدرٌب  ا.د/ طلحى حساو الدٍن   2
الرٌاضات االساسٌة بكلٌة التربٌة 

 الرٌاضٌة بالهرم جامعة حلوان

استاذ الجمباز المتفرغ بقسم تدرٌب  ا.د/ حامت ابٌ محدي هلَل   3
الرٌاضات االساسٌة بكلٌة التربٌة 

 الرٌاضٌة للبنٌن بالهرم جامعة حلوان

استاذ الجمباز المتفرغ بقسم تدرٌب  ا.د/ على البنا   4
الرٌاضات االساسٌة بكلٌة التربٌة 

 الرٌاضٌة للبنٌن بالهرم جامعة حلوان

استاذ الجمباز المتفرغ بقسم تدرٌب  ا.د/ سعَد عبد الرشَد    5
الرٌاضات االساسٌة بكلٌة التربٌة 

 بجامعة السادات.الرٌاضٌة 

استاذ تدرٌب الجمباز . بجامعة  ا.د/ عادل مصطفى   6
 الزقازٌق

 استاذ تدرٌب الجمباز بجامعة الزقازٌق ا.د/ امحد موران   7

 استاذ متفرغ بلٌة التربٌة الرٌاضٌة ا.د/ عدىل حسني بٌَمى   8

 استاد مساعد تدرٌب الجمباز بكلٌة ا.و.د/ كرٍه على عبد الرمحن     9
 التربٌة الرٌاضٌة بالهرم جامعة حلوان

استاذ مساعد بقسم تدرٌب الرٌاضات  زكى امحد  ا.و .د/ ًساو شٌقى  11
االساسٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن 

 بالهرم جامعة حلوان

استاذ مساعد بقسم نظرٌات وتطبٌقات  ا.و.د/ ٍاسر قطب    11
الجمبازوالتمرٌنات والعروض الرٌاضٌة 

 مدٌنة السادات بجامعة

ع  
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 االستبيان فى صورتو االبتدائيو
  

 

 

 الدراسات العميا والبحوث
 قسم المناهج وطرق التدريس

 
 
 
 
 

 زهرٌةالمعاهد األفً تعلم مهارات الجمباز  ًالمدركات الخاطئة فاستبٌان 

Misconceptions in learning gymnastics skills in Al 

- Azhar institutes 

 مقدم من
 فاوي عٌسى محمد محمد 

 األزهر الشرٌففً تربٌة رٌاضٌة  معلم

 ةٌالرٌاضو البدنٌةفً التربٌة  الماجستٌرضمن متطلبات الحصول على درجة 

 

 إشراف

 م.د/ طه أمحد أبو سريع حممد      أ.د/ خالد نسيم سيد حممود

 أستاذ طرق التدرٌس  
 بقسم مناهج وطرق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة   

 التربٌة الرٌاضٌة للبنٌنكلٌة 
 جامعة حلوان

 مدرس 
 بقسم المناهج وطرق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة  

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن 
 جامعة حلوان 

 

 القاهرة

 هـ2440/م0202
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 الدراسات العميا والبحوث
 قسم المناهج وطرق التدريس

 
 

 /....................................................................عزٌزي المتعلم 

 تحٌة طٌبة، وبعد،،،

تعلم مهارات الجمباز  ًالمدركات الخاطئة فاستطالع رأي بخصوص استبٌان 

  زهرٌةبالمعاهد األ

الباحث فً قسم المناهج وطرق تدرٌس  -عٌسى محمد فاوي محمد  ٌقوم الباحث/

فً  الماجستٌرضمن متطلبات الحصول على درجة التربٌة الرٌاضٌة بإجراء دراسة 

 وموضوعها: ،الرٌاضةالبدنٌة والتربٌة 

 زهرٌةتعلم مهارات الجمباز بالمعاهد األ ًالمدركات الخاطئة ف

إن سٌادتكم من وهذا الموضوع ٌتطلب أخذ الرأي لـ )المدركات الخاطئة(، وحٌث 

تالمٌذ المعاهد األزهرٌة فً األزهر الشرٌف، فالمرجو االطالع على االستمارة 

ال(، والتوجٌه باإلضافة بما ٌتماشى مع موضوع  -إلى حد ما  -وإبداء الرأي بـ )نعم 

 البحث.

 وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدٌر

 
 الباحث                                                            

 

 االســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم:                         الدرجة الوظٌفٌــــــــــــــــــة:

.................................                          ................................. 

 ــة:                      المعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــد:المنطقـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

...................................                    .................................... 
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 المدركات الخاطئة الخاصة بالتالميذ : المحور الثانى

 نعم العبارات م
إلى 
حد 
 ما

 ال

    صعوبة تعلم المهارات المركبة  1

    صعوبة توفٌر الزى الرسمى للجمباز  2

    قصور عوامل االمن والسالمه فى رٌاضة الجمباز 3

    اعتقاد التالمٌذ بان رٌاضة الجمباز ال تحقق الشهرة والنجاح 4

    رٌاضة الجمباز لٌست من االلعاب الشعبٌة  5

    الخوف من اجهزة الجمباز وصعوبة اداء المهارات  6

    الخوف من التعرض لالصابة  باستمرار 7

    اصابات الجمباز الٌتم الشفاء منها بسهولة  8

    الشعور بالحرج للفشل المتكرر الداء بعض المهارات  9

    فقدان ثقة التالمٌذ باقناع ذوٌهم بممارسة رٌاضة الجمباز 11

    اعتقاد بعض التالمٌذ بان النجاح  فى رٌاضة الجمباز ٌحتاج الى وقت طوٌل  11

    االلمام باهمٌة رٌاضة الجمباز غٌر كافٌة  12
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 النيائيواالستبيان فى صورتو 
  

 

 

 

 الدراسات العميا والبحوث
 قسم المناهج وطرق التدريس

 
 
 
 

 زهرٌةالمعاهد األفً تعلم مهارات الجمباز  ًالمدركات الخاطئة فاستبٌان 

Misconceptions in learning gymnastics skills in Al 

- Azhar institutes 

 مقدم من
 فاوي عٌسى محمد محمد 

 األزهر الشرٌففً تربٌة رٌاضٌة  معلم

 ةٌالرٌاضو البدنٌةفً التربٌة  الماجستٌرضمن متطلبات الحصول على درجة 

 

 إشراف

 م.د/ طه أمحد أبو سريع حممد      خالد نسيم سيد حممودأ.د/ 

 أستاذ طرق التدرٌس  
 بقسم مناهج وطرق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة   

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن
 جامعة حلوان

 مدرس 
 بقسم المناهج وطرق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة  

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن 
 جامعة حلوان 

 

 القاهرة

 هـ2440/م0202
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 الدراسات العميا والبحوث
 قسم المناهج وطرق التدريس

 
 

 عزٌزي المتعلم /....................................................................

 تحٌة طٌبة، وبعد،،،

تعلم مهارات الجمباز  ًالمدركات الخاطئة فاستطالع رأي بخصوص استبٌان 

  زهرٌةبالمعاهد األ

الباحث فً قسم المناهج وطرق تدرٌس  -عٌسى محمد فاوي محمد  ٌقوم الباحث/

فً  الماجستٌرضمن متطلبات الحصول على درجة التربٌة الرٌاضٌة بإجراء دراسة 

 وموضوعها: ،الرٌاضةالبدنٌة والتربٌة 

 زهرٌةتعلم مهارات الجمباز بالمعاهد األ ًالمدركات الخاطئة ف

وهذا الموضوع ٌتطلب أخذ الرأي لـ )المدركات الخاطئة(، وحٌث إن سٌادتكم من 

تالمٌذ المعاهد األزهرٌة فً األزهر الشرٌف، فالمرجو االطالع على االستمارة 

ضوع ال(، والتوجٌه باإلضافة بما ٌتماشى مع مو -إلى حد ما  -وإبداء الرأي بـ )نعم 

 البحث.

 وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدٌر

 
 الباحث                                                            

 

 االســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم:                         الدرجة الوظٌفٌــــــــــــــــــة:

     .................................                     ................................. 

 المنطقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:                      المعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــد:

...................................                    .................................... 
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 المحور الثانً: المدركات الخاطئة الخاصة بالتالمٌذ.

 العبــــــــــــــــــارات م

 ــــــديرميزان التقـ

 نعم
إلى 
 حد ما

 ال 

1 
 صعوبة تعلم المهارات المركبة

      
  

2 
 الرسمً للجمباز يصعوبة توفٌر الز

      
  

3 
 رٌاضة الجمباز ًقصور عوامل األمن والسالمة ف

      
  

4 
 ن رٌاضة الجمباز ال تحقق الشهرة والنجاحأاعتقاد التالمٌذ ب

      
  

5 
 المشهورة لعاب الشعبٌةرٌاضة الجمباز لٌست من األ

      
  

6 
 جهزة الجمباز وصعوبة أداء المهاراتأالخوف من 

      
  

7 
 باستمرارالخوف من التعرض لإلصابة  

      
  

8 
 إصابات الجمباز ال ٌتم الشفاء منها بسهولة

      
  

9 
 داء بعض المهاراتالشعور بالحرج للفشل المتكرر أل

      
  

11 
 قناع ذوٌهم بممارسة رٌاضة الجمبازإفقدان ثقة التالمٌذ ب

      

  

11 
 رٌاضة الجمباز ٌحتاج إلى وقت طوٌل ًن النجاح  فأاعتقاد بعض التالمٌذ ب

      
  

12 
 طبٌعة رٌاضة الجمباز غٌر واضحة للتالمٌذ

      
  

_
 عبارات أخرى الستمارة المدركات الخاطئة ؟ هل ترى سٌادتكم إضافة 
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 البحثلتنيية  الخطة الزمنية
ع11/6/1118تعريخعماوسعار وي عروت ايؿع  

15/11/1118روت ايؿتعريخعاىتمعدعاراعم  ع  
11/1/1119ارمقالى عا موي عرتطليؽعا  تليعفعلع ز رع  

15/11/1118ارععارفترةعع1118/ع11/6ختؿعارفترةعمفع  
 تـعاوتظعرعارمقالى عىوععارت ايؿع

11/1/1119ارععع15/11/1118قختؿعارفترةعمفع  
ا موي ععتـعا وتهع عمفعا طعرعاروظرتعارفاؿعا قؿعقارنعوععقاوتظعرعارمقالى 

 رتطليؽعا  تليعفع.
1/7/1119ارعع11/1/1119قختؿعارفترةع  

 تـعاىدادعا تمعرةعا تطتععاررات
11/8/1119ارعع1/7/1119قختؿعارفترةعمفع  

ارخلرا عمامقى عيداعليدعقمامقى عتـعىرضعا تمعرةعا تطتععارراتعىوععار عدةع
عل لبعظرقؼعاعع رقوعىفعطريؽعارتقااؿعا اتمعىععارقاتسعاب  

 قتـعت ديؿعارمطوقبعلوع اعىوععراتعار عدةعارخلرا 
13/19/1119ارععع11/8/1119ختؿعارفترةعمفع  
51/11/1119ارععع13/9/1119قختؿعارفترةعمفع  

ختؿع ذعارفترةعتـعار فرعقارتراعؿعارععارماعلظعتعارتععتـعتطليؽعا  تليعفع
 ىويهععق ععماعلظ عسوععقا يقطعقارىويقلي عقارىع رةع.

عتـعىمؿعارم عراعتعاإلااعلي عرولاثعع1/1/1111ات عع1/1/1111ختؿعارفترةعمفع
 


