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 مفاهيم ألامن والسالمة املرتبطة بممارسة ألانشطة الرياضية لدى تالميذ

 الشق الثاني من مرحلة التعليم ألاساس ي

 العباني.عادل أحمد عبد الحفيظ *

 **عطية املهدي ابوالاجراس

 ث.البحاملقدمة ومشكلة 

 من جوانب النظام التربوي , الذي يهدف إلي تحقيقق أص ق ق صقدر مقن التطقور  
ً
 مهما

ً
تعد التربية البدنية جانبا

والتنميققققققة الشققققققاملة لطاصقققققققال املققققققتعلم وصدراتقققققققإ , لققققققست ع قققققققي املسققققققتوى البقققققققدني  حسققققققب وإنمقققققققا  ع ققققققي مسقققققققتوى 

 شخصستإ بكل أبعادها ومكوناتها , وذلك من خالل ممارسة منظمة وموجهة لألنشط
ً
ة البدنية املختلفقة تبعقا

 لقدراتإ وإمكاناتإ .

يأتي الاهتمام بصحة التالميذ وأمنهم وسالمتهم ع ي رأس صائمة أهداف التربية البدنيقة ملراحقل التعلقيم العقام 

, كمقا يققأتي الاهتمقام بالوصايققة الصققحية للتالميقذ وإكسققا هم الثقا ققة الصقحية والققوةي الصقق ي  قي مقدمققة صائمققة 

 البدنية لتالميذ الشق الثاني من التعليم ألاساس ي . أهداف التربية

إن ممارسققة ألانشققطة الرياضقققية املختلفققة سققوا  غانققق  بفققر   قققفل وصقق  الفققراب , أم غانققق  بفققر  التقققدريب 

 نحقققو تحقيققق الصقققحة ال يقققد  ,  مقققن خقققالل 
ً
 صقققحيحا

ً
للوصققول إلقققي املسقققتويال الرياضقققية العاليققة , يعقققد وريققققا

للفققرد النمققو املتكامققل مققن النققوا ي البدنيققة والعقليققة والنفسققية والاجتماعيققة , ممارسققة تلققك ألانشققطة يتحقققق 

 (1:1هذا بدوره يساعد ع ي تحقيق الصحة بمفهومها ومعناها الشامل )

 لققققبعن ألاخطققققار أو ةصققققابال البدنيققققة أ نققققا  ممارسققققة ألانشققققطة الرياضققققية 
ً
وملققققا غققققان الفققققرد صققققد يتعققققر  أحيانققققا

 املختلفققة , لققذا  ققرن تققو ر احت
ً
 , وعققامال

ً
 ضققروريا

ً
ياوققال ألامققن والسققالمة أ نققا  ممارسققة تلققك ألانشققطة يعققد أمققرا

  ققققي حمايققققة الفققققرد مققققن تلققققك ألاخطققققار أو ةصققققابال , ومالتققققالي تتحقققققق الفائققققد  املرجققققو  مققققن ممارسققققة هققققذه 
ً
مهمققققا

 ( . 111:11ألانشطة )

أ نا  ممارسة ألانشطة الرياضقية يععلقإ أصقل كما أن إملام الفرد باملعارف واملفاهيم املتعلقة باألمن والسالمة 

 لاصققققابال الشققققي صققققد تكشققققأ عققققن ممارسققققة تلققققك ألانشققققطة ,   ث ققققر مققققن الدراسققققال التربويققققة صققققد أو ققققح  
ً
تعرضققققا

نتائعها أن عدم الوةي بمفاهيم ألامن والسالمة يعد من ألاسباب الرئسسية  ي حدوث ةصابال البدنية أ نا  

 تلفة .ممارسة ألانشطة الرياضية املخ

 
ً
 و قا يقا

ً
 معر يقا

ً
إن اعتبارال ومفاهيم ألامن والسالمة لاصابال الشقاععة  قي ألانشقطة الرياضقية تشقكل إوقارا

عقققالي القيمقققة لكقققل ممارسقققة للكشقققا  الريااققق ي , إذ تعقققد  قا قققة وصائيقققة مقققن هقققذه ةصقققابال كمقققا أن تو رهقققا صقققد 

 للقيام بالكشا  ع ي أكمل وجإ )
ً
 صويا

ً
 ( .115:1يكون دا عا

وألهمية اعتبارال ألامن والسالمة وال وانقب املعر يقة املتصقلة  هقا ,  رنقإ يتعق ن ع قي املدرسقة تقو  ر بس قة  منقة 

 أ نقا  املمارسقة العمليقة للكشقا  
ً
للتالميذ , وأن تبصرهم بمعلومقال ومعقارف صقحية ضقرورية لتطبيقهقا  عليقا
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بعن العادال والاتعاهال الصقحية لقديهم  الرياا ي سوا  داخل املدرسة أو خارجها , وأن تعمل ع ي تكوين

 بحيث يستطيع غل تلميذ وصاية نفسإ , وأن يتقبل مس ولية ألامان لنفسإ ولف ره .

ويرجققع الاهتمققام باعتبققارال ألامققن والسققالمة  ققي أنشققطة التربيققة البدنيققة إلققي املخققاور الشققي صققد تققنعم عققن تعاهققل 

ة بحيقث تمنقع املمقارس مقن املشقاركة املث قر   قي الكشقا  هذه املبقاد  والاعتبقارال , مقن إصقابال بعبقها بسقيط

أو الاسقققققتمتاأ بقققققإ أو صقققققد تكقققققون بعبقققققها إصقققققابال جسقققققمية بحيقققققث تحقققققول دون الوصقققققول بقققققالفرد إلقققققي املسقققققتويال 

 ( .1:1الرياضية العالية )

 من تعر  ألا راد لاصابال البدنية أ نا  ممارسة الكشا  الري
ً
 عن أن املعتمع يخسر كث را

ً
اا ي, هذا  بال

وإذ غان  ال توجد لدينا  ي ليبيا إحصائيال دصيقة عن ح م هذه ةصقابال وعقددها , إال أن ةحصقا ال  قي 

بعققققن الققققدول تشقققق ر إلققققي ارتفققققاأ نسققققبة هققققذه ةصققققابال ,  فققققي الواليققققال املتحققققد  ألامري يققققة بلقققق  عققققدد ألاوفققققال 

 قققي بريطانيقققا يخسقققر املعتمقققع حقققوالي م , و 1992( وفقققل  قققي عقققام 100222املصقققاب ن  قققي مالعقققب ألاوفقققال حقققوالي )

 مققققن جققققرا  نقققققف عناصققققر ألامققققن والسققققالمة البدنيققققة  ققققي معققققالي العمققققل والتققققروي   00)
ً
مليققققون( يققققوم عمققققل سققققنويا

(115:1. ) 

ويطالققب التربويققون ببققرور  تبققم ن مفققاهيم ألامققن وصواعققد السققالمة  ققي غققل مراحققل التعلققيم , بققد ا بالحبققانة 

ويققققون ع ققققي أهميقققققة التخطققققين ال يققققد لدقققققرامن ألامققققن والسققققالمة باملقققققدارس , وأن وانتهققققا  بال امعققققة , ويبكقققققد الترب

 تستند هذه الدرامن إلي أهداف ترموية وا حة ومحدد  .

وت تسب مفاهيم ألامن والسالمة  ي أنشطة التربية البدنيقة أهميقة خاصقة ومتدايقد  لتالميقذ الشقق الثقاني مقن 

  أهمهققققا أنققققإ  ققققي هققققذا السققققن يققققتم تعلققققم التلميققققذ للمهققققارال مرحلققققة التعلققققيم ألاساسقققق ي , وذلققققك العتبققققارال عديققققد

الرياضقية ألاساسققية لقبعن ألانشققطة الرياضققية , ويبقدأ  ققي ممارسققتها مقن خققالل أنشققطة تنا سقية سققوا  داخققل 

املدرسقققققة أم خارجهققققققا, كمققققققا تمثقققققل الفتققققققر  السقققققكية لتالميققققققذ هقققققذه املرحلققققققة بدايقققققة ملرحلققققققة املراهققققققة بمققققققا لهقققققا مققققققن 

دهققا عققن ا رهققا مققن مراحققل النمققو والشققي تتسققم بققالنمو ال سقق ي السققر ع ا ققر املنققتظم , خصققائف ومتطلبققال تم 

لذا  رن التوا قق العبق ي العصقيي يكقون محقدودا ويتسقم املراهقق باالرتبقا  الحرغقي العقام والطيقاد  املفروقة  قي 

ممارسققة الكشققا  الحرغققال الشققي تفتقققد إلققي الر ققاصة والدصققة والاتققطان , ممققا يععلققإ أكاققر عرضققة لاصققابة أ نققا  

 ( . 12::11الرياا ي )

ومقققققالرام مققققققن أن اكتسقققققاب املعققققققارف واملفقققققاهيم املرتبطققققققة بتحقيقققققق ألامققققققن والسقققققالمة خققققققالل ممارسقققققة ألانشققققققطة 

الرياضية يعد من ألاهداف الرئسسية للتربية البدنية بالكسبة لتالميذ الشق الثاني من التعلقيم ألاساسق ي , إال 

عتإ لطالب التدريب امليداني أ نا   تر  التربية العملية انخفا  مستوى أن الباحث صد الحظ من خالل متاب

القققققوةي باعتبققققققارال ألامقققققن والسققققققالمة لققققققدى أالقققققب تالميققققققذ املقققققدارس , وا تقققققققارهم إلققققققي املفقققققاهيم املتعلقققققققة بققققققاألمن 

 ققققي والسققققالمة أ نققققا  ممارسققققتهم لألنشققققطة الرياضققققية املختلفققققة , كمققققا الحققققظ أن اهتمققققام معل ققققي التربيققققة البدنيققققة 

 نحو تو  ر بس ة أمنقة للتالميقذ أ نقا  ممارسقة املنا قن الرياضقية , وأيهقم ال يهتمقون 
ً
أالب ألاحيان يكون موجها

 بتدويد التالميذ باملعارف واملفاهيم املتعلقة بأمنهم وسالمتهم .
ً
 كث را
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ئهقم حقول عقدم برجرا  مقابالل شخصية مع بعن من معل ي التربية البدنية الستطالأ أرا انوصد صام الباحث

اهتمققامهم بتدويققد تالميققذهم باملعققارف واملفققاهيم املتعلقققة بققاألمن والسققالمة عنققد ممارسققة ألانشققطة الرياضققية , 

 أجقققققابوا ذلقققققك إلقققققي عقققققدم وجقققققود محتقققققوى معر قققققي ملققققققرر التربيقققققة البدنيقققققة يم قققققن أن يستر قققققدوا بقققققإ  قققققي تدر سقققققهم 

 لتالميذهم .

والشقققي تهقققدف إلقققي تحديقققد املعقققارف واملفقققاهيم املتعلققققة بقققاألمن إلقققي إجقققرا  هقققذه الدراسقققة  انوهقققذا مقققا دةقققي الباحثققق

 والسالمة  ي ألانشطة الرياضية لدى تالميذ الشق الثاني من مرحلة التعليم ألاساس ي .

   هدف البحث :

يهدف هذا البحث إلي تحديد املعارف واملفاهيم املتعلقة باألمن والسالمة أ نا  ممارسقة ألانشقطة الرياضقية , 

 ب تنميتها لدى تالميذ الشق الثاني بمرحلة التعليم ألاساس ي .والشي يع

  سؤالا البحث :

 يحاول البحث ةجابة عن السبال ن التالي ن :    

مقققا املفقققاهيم الرئسسقققة الشقققي يكباقققي أن يلقققم  هقققا تالميقققذ الشقققق الثقققاني بمرحلقققة التعلقققيم ألاساسققق ي عقققن ألامقققن  -1

 وأهميتها الكسبية ؟والسالمة أ نا  ممارسة ألانشطة الرياضية 

مقا املفقاهيم الفرعيقة املرتبطقة بكقل مفهقوم رئس ق ي عقن ألامقن والسقالمة  قي ألانشقطة الرياضقية الشقي يكباقي  -1

 أن يلم  ها تالميذ الشق الثاني بمرحلة التعليم ألاساس ي وأهميتها الكسبية ؟

 أهمية البحث :  

 ترجع أهمية هذا البحث إلي ما يلي :     

باملفقققاهيم الشقققي يكباقققي أن يلقققم  هقققا تالميقققذ الشقققق الثقققاني بمرحلقققة التعلقققيم ألاساسققق ي عقققن ألامقققن وضقققع صائمقققة  -1

والسققققالمة  ققققي ألانشققققطة الرياضققققية صققققد يفيققققد معل ققققي التربيققققة البدنيققققة لسستر ققققدوا  هققققا  ققققي تدر سققققهم لهققققبال  

 التالميذ بما يحقق لهم ممارسة  منة لألنشطة الرياضية .

ادي بقققققإ التربويقققققون مقققققن ضقققققرور  الاهتمقققققام باعتبقققققارال ومفقققققاهيم ألامقققققن يقققققأتي هقققققذا البحقققققث اسقققققتعابة ملقققققا ينققققق -1

 للتربية البدنية  ي مراحل التعليم بصفة عامة , 
ً
 رئسسيا

ً
والسالمة  ي ألانشطة الرياضية باعتبارها هد ا

 مققن 
ً
 مهمققا

ً
ولتالميققذ الشققق الثققاني بمرحلققة التعلققيم ألاساسقق ي بصققفة خاصققة , حيققث تشققكل املنا سققة جانبققا

 ياجال التالميذ  ي هذه املرحلة .جوانب احت

 عالي القيمة للوصاية من ةصابال البدنيقة الشقي صقد  -0
ً
 و قا يا

ً
 معر يا

ً
تشكل مفاهيم ألامن والسالمة إوارا

 تنعم عن ممارسة ألانشطة الرياضية .

 حدود البحث :  

 يلتزم البحث الحالي بالحدود التالية :        

السالمة املرتبطة بممارسة أنشقطة التربيقة البدنيقة , وال يتعقداها إلقي يقتصر البحث ع ي مفاهيم ألامن و   -1

 مفاهيم أخرى عن ألامن والسالمة .
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يقتصر البحث ع ي بعن مفاهيم ألامن والسالمة  ي ألانشطة الرياضية , الشي أم ن تحديدها ع ي أيها   -1

الشققي حصققل  ع ققي درجققة أهميققة ألاكاققر أهميققة بالكسققبة لتالميققذ الشققق الثققاني بمرحلققة التعلققيم ألاساسقق ي , و 

 ( حسب رأي املح م ن .%122 -02تراوح  ماب ن )

 مصطلحات البحث :  

 املفهــــــــوم :   

أن املفهوم هو تعريد للعناصر املشتركة ب ن عد  مواصف أو حقائق وعاد  ما ُيعطى  19:1يرى ر يدي لبسب 

( 
ً
 أو رمطا

ً
 أو عنوانا

ً
 ( .11:1هذا التعريد اسما

املفهوم  قققي البحقققث الحقققالي بأنقققإ معموعقققة ألا كقققار أو الصقققور العقليقققة املعقققرد  الشقققي تتكقققون لقققدى الفقققرد ويقصقققد بققق

حقققققول ألامقققققن والسقققققالمة  قققققي ألانشقققققطة الرياضقققققية , والشقققققي يوجقققققد بينهقققققا عالصقققققال مشقققققتركة تم دهقققققا عقققققن ا رهقققققا مقققققن 

 يقدل املوضوعال , وهذه ألا كار أو الصور العقلية يستطيع الفرد أن يستحبقرها عنقدما يقر 
ً
ى أو يسقمع  قس ا

. 
ً
 أو رمطا

ً
 عليها والذي صد يكون غلمة أو عنوانا

 ألامــن والسالمة :  

م( بأنقإ تقو  ر الظقروف والوسقائل املم نقة واملالئمقة لأل قراد الكتسقاب 1901يعر إ " إبراهيم بسيوني عم قر  " )

ل ع ققققي توجيققققإ هققققبال  ألا ققققراد إلققققي املعلومققققال واملهققققارال والاتعاهققققال والقققققيم الال مققققة لسققققالمة املعتمققققع , والعمقققق

ةتيقان بالسققلو  الققذي يتفققق مققع صواعققد ألامققن واملعسشققة إمنققة , بافضققا ة إلققي تققو  ر أ بققل الفققر  للكشققا  

 (.  11:1والعمققققل)

ويقصقققققد بقققققاألمن والسقققققالمة  قققققي هقققققذا البحقققققث أنقققققإ يعقققققب تقققققو  ر الظقققققروف والوسقققققائل املم نقققققة واملالئمقققققة  للتلميقققققذ 

ي مققن املعر ققة واملهققارال والاتعاهققال بحيققث تققب ر  ققي سققلوكإ تعققاه نفسققإ وتعققاه إخققرين الكتسققاب القققدر الكققا 

و قققققي  همقققققإ لرخطقققققر ومصقققققادره وكيفيقققققة اتقائققققققققإ , بمققققققا يبقققققمن سقققققالمتإ وسقققققالمة إخقققققرين وذلقققققك أ نقققققا  ممارسققققققة 

 ألانشطة الرياضية املختلفة . 

 الدراسات السابقة :

ةصابال الشاععة لبعن العيي  ( بدراسة عنوايها(  11( ) " ( 1996 صام " مصطفى جوهر حيا   -1

, حيث استخدم الباحث املنهج املس ي وتكون   ) أندية التربية البدنية والرياضية  ي دولة الكوي 

عينة البحث من الالعب ن املس ل ن باألندية الرياضية بدولة الكوي  من خالل ترددهم للعالج 

 1987 يل التابع لو ار  الشبون الاجتماعية والعمل خاللوالتأهيل  ي مركط الطب الرياا ي والتأه

 , واستهد   الدراسة 70 وغان عددهم
ً
  :العبا

 التعرف ع ى ةصابال الشاععة لبعن ألانشطة الرياضية. 

 التعرف ع ي أكار توصي  لحدوث ةصابال بأجطا  ال سم. 

 التعرف ع ى  من حدوث ةصابة  ي الفتر  التدريبية. 

  أسباب حدوث ةصابالالتعرف ع ى. 

 واستكتن الباحث :
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   أما الشد العب ي  قد جا 
ً
التمطق الفبرو ي  ي منطقة العمود الفقري هو أكار ةصابال  يوعا

باملرتبة الثانية وجا ل إصابال الرضو  وال سور  ي املرتبت ن الثالثة والرابعة يليها الخلع  م 

 .الالتوا  الذي يشكل اصل ةصابال

  لاصابةالنصف ألا 
ً
 .ول من املوسم التدرييي هو التوصي  ألاكار حدو ا

 لاصابة هي أ نا  التدريب وأ نا  املنا سة 
ً
 .أكار التوصي  حدو ا

 لاصابة 
ً
 .نقف اللياصة البدنية , وةحما  الف ر جيد هما أكار ألاسباب حدو ا

عالصة املتف رال املور ولوجية  ( بدراسة عنوايها : 5( )  1990صام " بهي الديم إبراهيم سالمة " )  -1

والبدنية والنمن ال س ي بافصابال الرياضية الشاععة للطالب الرياضي ن , واستهد   الدراسة 

تحديد وتصكيف ةصابال الرياضية الشي يتعر  لها والب غلية التربية الرياضية جامعة املنيا 

املتف رال البدنية واملور ولوجية صيد والتعرف ع ي ألانما  ال سمية وعالصة ةصابال الرياضية ب

( تعرضوا لاصابال الرياضية وت راراتها  11( والب منهم )  1:بحثإ , وصد بل  ح م العينة ) 

( لم يتعرضوا ألي إصابة , وغان من أهم النتائن : إصابة العبالل س ل  أع ي  11املختلفة , ) 

النمن النحيف  ي املرتبة ألاولي من حيث نسبة لدي املصاب ن ومن  م إصابال املفاصل , وجا  

 عدد ةصابال وس ل أع ي نسبة مقارنة بالنمن العب ي . 

( بدراسة عنوايها : " دراسة تحليلية لاصابال  :( )  1221صام  " سميعة خليل محمد " )  -0

الرياضية الرياضية عند ولبة غلية التربية الرياضية , واستهد   التعرف ع ي أنواأ ةصابال 

جامعة بفداد  – وأسبا ها ومواصعها والكشاوال الشي حد    يها لطلبة غلية التربية الرياضية

وخالل املراحل ألاربعة , كما استهد   وضع أست وصائية يم ن أن تحتويها املناهج الدراسية من 

استخدم  خالل كشف نقا  الخلل من اجل تنفيذ املفردال املقرر  دون إعاصة صدر ةمكان , و 

والبا وهو  ( 1245 ) مصابا من اصل ( 204 ) الباحثة املنهج الوصفي املس ي , وصد  مل  الدراسة

 : املعتمع ال  ي للدراسة , وصد استكتعنا ما ي ي 

  هنا ككسبة عالية من ةصابال  ي غلية التربية الرياضية وخاصة  ي املراحل املب ر  ) املرحلة ألاولى

  .والثانية (

 أ نسب إصابال ألاوراف السف ى وخاصة مفص ي الركبة والكاحل ارتفا. 

 غان  من  (عدم كفاية ةحما  بنوعيإ واملفردال الخاصة لكل لعبة من النوا ي الت تي ية واملهارية

 .ابر  أسباب ةصابال( 

 ة  ياد  نسبة ةصابال  ي الكشاوال متعدد  الت نيك واملهارال الشي تتطلب سرعة ألادا  ) ساح

 . ( جمناستكوميدان , 

  ع ى املشر  ن وألاساتذ  املصاب ن الطلبة استبيانال نتائن من إليإ توصلنا بسنما توا ق ظهور 

 .التدريبية املفردال تنفيذ خلل ع ى يدل وهذا الكشاوال

 التربية ملعل ي تدرييي برنامن " عنوايها بدراسة ( 9 ) ( 1211 ) " حمودى را د صابر  عاصم " صام -1

ب ن تالميذ مرحلة التعليم الابتداعي " ,   يوًعا ألاكار  الحركية ةصابال فسعاف الرياضية



م52/25/5122- 52النشاط الرياضي والبدني طريق للتنمية والسالم                -تحث شعار –المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية التربية البدنية   

  
 

   

جامعة المرقب –كلية التربية البدنية   359 icss.conference@elmergib.edu.ly 

 

واستهد   الدراسة تصميم برنامن تدرييي ملعل ي التربية الرياضية فسعاف ةصابال الحركية 

 ب ن تالميذ مرحلة التعل
ً
يم الابتداعي, واستخدم الباحث املنهج الوصفي )التحليل ألاكار  يوعا

والدراسال املسحية(, و مل معتمع هذا البحث  ال ة   ال مختلفة من املعلم ن واملعلمال 

(, واملوجه ن واملوجهال بنفت املرحلة وملف  522بمرحلة التعليم الابتداعي وملف  العينة منهم )

ص ن من ألاساتذ   ي معال ةصابال الرياضية واملناهج وورق ( , والخدرا  املتخص05العينة منهم )

(, واستخدم الباحث الاستبيان ل مع املعلومال الال مة لبنا  12التدر ت وملف  العينة منهم )

( استمارال استبيان ألاولي: تحديد 5وتصميم الدرنامن التدرييي املقترح, وصام الباحثان بتصميم )

 ب ن تالميذ مرحلة التعليم الابتداعي, والثانية: أهداف وأست ةصابال الحركية ألاكار 
ً
 يوعا

تصميم وتش يل الدرنامن التدرييي املقترح, والثالثة : ألاهداف التعليمية العامة والفرعية للدرنامن 

التدرييي املقترح, والرابعة : الدرنامن التدرييي املقترح فسعاف ةصابال الحركية, والخامسة: ورق 

ليب تنظيم وتنفيذ الدرنامن التدرييي املقترح, وماستخدام ألاساليب ةحصائية املناسبة توصل وأسا

  الباحث إلي الدرنامن املستهدف من البحث, وورق وأساليب تنظيم وتنفيذ الدرنامن التدرييي املقترح 

تحليلية ألنواأ ( بدراسة عنوايها : " دراسة  0( )  1215) س ينة غامل حمط  ال ار هللا " صام  "  -5

ةصابال الرياضية وأسباب حدوثها لالعيي ألالعاب الفردية" , واستهد   التعرف ع ى أنواأ 

ةصابال الرياضية وأسباب حدوثها لالعيي ألالعاب الفردية وكذلك إيعاد الفروق  ي أنواأ 

وجود  روق ةصابال الرياضية وأسباب حدوثها ب ن العيي ألالعاب الفردية وا ترض  الباحثة 

  ي أنواأ ةصابال الرياضية وأسباب حدوثها ب ن العيي ألالعاب الفردية, 
ً
معنوية دالة إحصائيا

وتطرص  الباحثة إلى الدراسال النظرية ذال العالصة بموضوأ البحث منها ةصابال الرياضية 

 عن ألالعاب الفردية واستعمل  الباحثة املنهج الوصفي بأ
ً
سلوب املسح وأسباب حدوثها,  بال

والدراسال املقارنة وتحدد معتمع البحث بالعيي منتخبال ألالعاب الفردية )التكت والاسكواش 

والر شة والطاولة(  ي جامعال الفرال ألاوسن )بابل والكو ة والقادسية وواسن وكرمال ( البال  

, وتم اختيار عينة البحث من الالعب ن الذين تعرضوا إلى إ115عددهم )
ً
صابال رياضية  ي ( العبا

 بكسبة م وية مقدارها 2:منتخبال ألالعاب الفردية لهذه ال امعال وصد بل  عددهم )
ً
( العبا

(, واستعان  الباحثة باألدوال وألاجهط  ووسائل جمع املعلومال ومنها )إستبانة ةصابال 11%)

عية لهذه الاستبانة الرياضية واملقابالل الشخصية واملالحظة(, وصد أجرل الباحثة تعرمة استطال 

 ومن  م إيعاد ألاست العلمية, هذه الاستبانة وبعد بيان 12ع ى عينة استطالعية عددها )
ً
( العبا

, ومن  م صام  الباحثة 2:صالحيتها تم تو  عها ع ى عينة البحث الرئسسية البال  عددها )
ً
( العبا

حصائية املناسبة ومناصشتها بصيفة بعمع استمارال الاستبانة و ر  بياناتها ومعال تها بالوسائل ة 

 علمية معتمد  ع ى املصادر العلمية ذال العالصة , وغان من أهم النتائن :

 .لدى العيي التكت ومن  م العيي الاسكواش 
ً
 أكار ةصابال الرياضية حدو ا

 ي.أكار ةصابال الرياضية لدى العيي ألالعاب الفردية هي إصابة ال دمال ومن  م التشنن العب  

 .كار  حدوث إصابة ال دمال لدى العيي الطاولة 

 .كار  حدوث إصابة الخلع لدى العيي التكت 
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  كار  حدوث ةصابال الرياضية لدى العيي ألالعاب الفردية نتيعة أسباب داخلية )ذاتية( تتمثل

  ي أخطا  ةحما  وألادا  الفني.

   أرضيال املالعب( غان لدى العيي التكت كار  حدوث ةصابال الرياضية نتيعة )سبب خارجي سو

 ومن  م ال عيي الاسكواش.

  )أن ةصابال الرياضية ب ن العيي ألالعاب الفردية تحدث بشكل متقارب نتيعة سبب داخ ي )ذاتي

 أخطا  ةحما  وألادا  الفني وسبب سو  ألاجهط  وأدوال التدريب واللعب, وسو  ألارضيال.

 وغان من أهم النتائن :

 تمام باملالعب والصاالل املفلقة املخصصة لتدريب العيي ألالعاب الفردية والعمل ع ى إعاد  الاه

 صيانتها وتوسيعها.

  التأكيد ع ى تو  ر ألاجهط  وألادوال ال يد  النوعية الخاصة باأللعاب الفردية لبمان استمرار

 ألادا  وعدم التوصف  ي إ نا  الوحدال التدريبية ملد  وويلة.

 ع ى تو  ر املالعب الرياضية النظامية ذال املواصفال ال يد  من حيث ألارضية  التأكيد

 والسقوف ومستلطماتها الخاصة من حيث التهوية ودرجة الحرار  وةضا  .

   ضرور  اهتمام املدرم ن والالعب ن باألست الصحيحة بتنفيذ ةحما  العام والخا  مع مراعا

 درمون.ألاحمال التدريبية الشي يتبعها امل

 .ضرور  وجود وبسب رياا ي ومعالج وبيعي  ي غل ألالعاب الفردية 

  التأكيد ع ى ضرور  الاهتمام بال انب البدني لالعب ن السيما القو  العبلية واملرونة لاصالل من

 إمكانية حدوث ةصابال الرياضية  ي مختلف أجطا  ال سم العليا.

 وصائية لرحد من ةصابال الرياضية.ضرور  توعية وإر ادهم عن وريق الدرامن ال 

  إجرا  اختبارال عملية  ي بداية غل موسم تدرييي ملعر ة مستوى اللياصة البدنية لالعب ن ومقدار

 جاهطيتهم للتدريب واملنا سة.

 السابقة:مدي الاستفادة من الدراسات 

من الدراسال السابقة  ي اختيار موضوأ البحث واملنهج والعينة وأدوال جمع  اناستفاد الباحث 

 البحث.وكذلك اختيار ألاسلوب ةحصاعي املناسب لطبيعة هذا  البيانال,

 البحث:منهج 

 ومتطلباتإ.املنهج الوصفي )الدراسة املسحية( وذلك ملناسبتها لطبيعة البحث  انأستخدم الباحث        

 البحث:عينــة 

  ققققققي التربيققققققة البدنيققققققة ومعققققققالي الصققققققحة املدرسققققققية والعققققققالج 05ا ققققققتمل  عينققققققة البحققققققث ع ققققققي )       
ً
( متخصصققققققا

( متخصصق ن 1) بدنيقة,( مقوجه ن ترميقة 12) بدنية,( معلم ترمية 15)-التالي: وتفصيلهم ع ي النحو  الطبيعي,

 ( متخصص ن  ي معال العالج الطبيعي . 1 ي الصحة املدرسية , )

 البحث:أداة 
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لتحديد صائمة املفاهيم املتعلقة باألمن والسالمة الشي يكباقي أن يلقم  هقا تالميقذ الشقق الثقاني بمرحلقة التعلقيم  

,  إمصققراتألاساسقق ي , اسققتخدم الباحققث اسققتطالأ رأي موجققإ لققبعن املتخصصقق ن  ققي التربيققة البدنيققة بمدينققة 

مقن إعقداد  مصقراتإالتقنيقة الطبيقة بمدينقة  وبعن املتخصص ن  قي الصقحة املدرسقية والعقالج الطبيعقي بكليقة

 الباحث .

 البحث:إجراءات 

 لعقدم 
ً
ملا غان البحث الحالي يهدف إلي كسب التالميقذ مفقاهيم ألامقن والسقالمة  قي ألانشقطة الرياضقية , ونظقرا

 وجققود صائمققة محققدد   هققذه املفققاهيم لتالميققذ الشققق الثققاني بمرحلققة التعلققيم ألاساسقق ي , لققذا غققان مققن البققروري 

ولتحقيــ  تحديقد مفققاهيم ألامقن والسققالمة  قي ألانشققطة الرياضقية الشققي يعقب أن يلققم  هقا تالميققذ هقذه املرحلققة , 

 ذلك تم الرجوع إلي املصادر التالية : 

ألاهقداف العامققة لتققدر ت التربيققة البدنيققة بققالتعليم العققام , وأهققداف تققدر ت التربيققة البدنيققة بمراحققل  -1

 التعليم ألاساس ي .

رأي بعققققققن املشققققققتفل ن بالتققققققدر ت مققققققن معل ققققققي ومققققققوجهي التربيققققققة البدنيققققققة , وبعققققققن املتخصصقققققق ن  ققققققي  -2

" مــا  الســؤاا التــالي :الصققحة املدرسققية والعققالج الطبيعققي بكليققة التقنيققة الطبيققة , حيققث وجققإ إلققيهم 

املفاهيم التي يجب أن يلم بهـا تالميـذ الشـ  اليـامر بمرحلـة التألالـيم ألاسافـ ي بصـفة  ا ـة عـن 

ومققققن خققققالل ةجابققققة عققققن هققققذا السققققبال تكونقققق  لققققدى  ان والســــالمة نــــي ألامشــــطة الر ا ــــية "  ألامــــ

الباحققققث الصققققور  العامققققة ملققققا يعققققب أن يدرسققققإ التلميققققذ لكققققي تنمققققو لديققققإ مفققققاهيم ألامققققن والسققققالمة  ققققي 

 نحوها.ألانشطة الرياضية وي تسب اتعاهال إيعابية 

ث أن املعلم هو محور العمليقة التعليميقة , دراسة خصائف نمو املرحلة السكية صيد الدراسة , حي -3

 –العقليقققققة  –ومقققققن هنقققققا يكباقققققي مراعقققققا  خصقققققائف هقققققذا املقققققتعلم مقققققن النقققققوا ي املختلفقققققة ) ال سقققققمية 

 الانفعالية ( وذلك عند إعداد أي مقرر دراس ي .

تققققم تصققققكيف املفققققاهيم الشققققي توصققققل إليهققققا الباحققققث مققققن خققققالل الخطققققوال السققققابقة  املفققققاهيم:تصققققكيف  -4

قيققققة متسلسققققلة ,  ققققم وضققققعها  ققققي صققققائمت ن , ألاولققققى تبققققم املفققققاهيم الرئسسققققية عققققن ألامققققن بطريقققققة منط

قائمـــــة مفــــاهيم ألامــــن والســــالمة نــــي ألامشـــــطة والسققققالمة  ققققي ألانشققققطة الرياضققققية وغانقققق  بعنققققوان " 

" والثانيققة تبققم املفققاهيم الفرعيققة لكققل الر ا ــية لتالميــذ الشــ  اليــامر بمرحلــة التألالــيم ألاسافــ ي 

 محتو ات قائمة مفاهيم ألامن والسالمة ني ألامشطة الر ا ية " .وغان  بعنوان  " مفهوم رئست 

اسقتطالأ رأي املح مق ن حقول صقائمشي املفقاهيم الرئسسقية والفرعيقة  قي ضقو  مقا تقم التوصقل إليقإ مققن  -5

صائمققققققة مبدئيقققققققة باملفقققققققاهيم الرئسسقققققققة عققققققن ألامقققققققن والسقققققققالمة  قققققققي ألانشققققققطة الرياضقققققققية وصائمقققققققة مبدئيقققققققة 

الفرعيققققة لهققققا ,  ققققم عقققققر  غققققل مققققن القققققائمت ن  ققققي صقققققور اسققققتطالأ رأي ع ققققي معموعققققة مقققققن باملفققققاهيم 

املح مقققق ن مققققن مققققوجهي ومعل ققققي التربيققققة البدنيقققققة بمدينققققة مصققققراتة وبعققققن املتخصصقققق ن  ققققي الصقققققحة 

املدرسقية والعقالج الطبيعقي بققنفت املدينقة, وذلقك  هققدف أخقد رأيهقم حقول مققدى أهميقة هقذه املفققاهيم 

مرحلققققة التعلققققيم ألاساسقققق ي , وبعققققد عققققر  اسققققتطالأ الققققرأي ع ققققي املح مقققق ن تققققم لتالميققققذ الشققققق الثققققاني ب

 للشرو  التالية :
ً
 تفر   البيانال وبقا



م52/25/5122- 52النشاط الرياضي والبدني طريق للتنمية والسالم                -تحث شعار –المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية التربية البدنية   

  
 

   

جامعة المرقب –كلية التربية البدنية   362 icss.conference@elmergib.edu.ly 

 

            غالتالي:تم تحديد درجة أهمية غل مفهوم ومحتوياتإ  -

    = 
ً
 درجة واحد  . 1درجتان , ا ر مهم =  1درجال , مهم =  0مهم جدا

كسقققققب امل ويقققققة لحسقققققاب متوسقققققن الاسقققققتعابة ونسقققققبة متوسقققققن تقققققم اسقققققتخدام املتوسقققققن الحسقققققابي وال -

 ( .0:1الاستعابة , وذلك لحساب درجال ألاهمية )

, وذلققك حسققب رأي  (%02)يققتم اسققتبعاد املفهققوم )الققرئست أو الفرةققي( الققذي تقققل درجققة أهميتققإ عققن  -

 املح م ن .

 وبألاد تفريغ الاستطالع تبين ما يلي :

( بالكسقققبة ملقققدى أهميقققة املفقققاهيم الرئسسقققية عقققن %122:  %2:تراوحققق  نسقققبة اتفقققاق املح مققق ن بققق ن ) -1

 ألامن والسالمة  ي ألانشطة الرياضية لتالميذ الشق الثاني بمرحلة التعليم ألاساس ي .

( بالكسقققققققبة ملقققققققدى أهميقققققققة محتويقققققققال صائمقققققققة %122:  %01تراوحققققققق  نسقققققققبة أتفقققققققاق املح مققققققق ن مقققققققاب ن ) -1

 املفاهيم الفرعية. 

(  والشققققي %02تققققم اسققققتبعادا ملفققققاهيم الفرعيققققة الشققققي صلقققق  نسققققبة اتفققققاق املح مقققق ن حولهققققا عققققن نسققققبة ) -0

 تمثل   ي : 

خطور  ممارسة الكشا  الرياا ي  ي املالعب امللية أو الشي ي ار  ها ألاترمة , حيث حصل ع ي نسبة  -

 ( من جملة استعابال املح م ن .11%)

( مقققققن جملقققققة اسقققققتعابال %11حصقققققل ع قققققي نسقققققبة )خطقققققور  إحقققققداث ضوضقققققا  أ نقققققا  اللعقققققب , حيقققققث  -

 املح م ن .

 ( من جملة استعابال املح م ن .%50خطور  مب  اللبان أ نا  اللعب , حيث حصل ع ي نسبة ) -

أبدى بعن السقاد  املح مق ن بعقن املالحظقال ع قي إعقاد  صقيااة بعقن املفقردال , وصقام الباحقث  -1

 بتنفيذها . 

خطققققور  التعققققر  لتيققققارال هوائيققققة  ققققديد  عقققققب الانتهققققا  مققققن أ ققققار املح مقققق ن إلققققي إضققققا ة مفهققققوم :  -5

: الا قتراوال الصقحية  قي بس قة )املكقان( اللعقب  اللعب إلي صائمقة املفقاهيم الفرعيقة للمفهقوم الرئس ق ي

 وأدواتإ .

وع قي ضقو  مقا سقبق أم ققن تحديقد مفقاهيم ألامقن والسقالمة املرتبطققة باألنشقطة الرياضقية الشقي يعققب  -

لشققق الثققاني مققن التعلققيم ألاساسقق ي وهققو مققا سققوف يتناولققإ الباحققث  ققي نتققائن هققذه أن ي تسققاها تالميققذ ا

 الدراسة .

 نتائج البحـــث :

 : النتائن الخاصة بآرا  املح م ن حول صائمة املفاهيم الرئسسة عن ألامن والسالمة وأهميتها الكسبية :
ً
 أوال
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ما املفاهيم الرئيسة التي ينبغي هو: " ويختف هذا ال ط  بافجابة عن السبال ألاول من أس لة البحث و  

أن يلم بها تالميذ الش  اليامر بمرحلة التألاليم ألاساف ي عن ألامن والسالمة أثناء ممارسة ألامشطة 

 الر ا ية

من خالل عر  استطالأ الرأي ع ي املح م ن وتفر   البيانال توصل الباحث إلي  وأهميتها النسبية " 

   الي لاجابة ع ي هذا السبال:القائمة املو حة بال دول الت

 

 (1جدوا )

يبين املفاهيم الرئيسة املتألالقة باألمن والسالمة التي يجب أن يلم بها تالميذ الش  اليامر بمرحلة 

 آلراء املحكمين
ً
 التألاليم    ألاساف ي أثناء ممارسة ألامشطة الر ا ية وأهميتها النسبية طبقا

 ألاهمية الكسبية الرئسسقققققققققققةاملفققققققققققققاهيم  م

 %122 ةحما  وأهميتإ . 1

 %122 الفدا  الص ي للرياضي ن . 1

 %95 الا تراوال الصحية  ي بس ة )مكان( اللعب وأدواتإ . 0

 %95 أهمية الشكوى للمعلم أو الوالدين عند ةصابة أو املر  . 1

 %92 ةسعا ال ألاولية . 5

 %5: بقانون اللعب وصواعد و دابإ .الالتدام  1

 %2: املالبت ومال متها ملمارسة الكشا  الرياا ي . 0

 %2: الاسترخا  والراحة . :

( إن ألاهمية الكسبية للمفاهيم الرئسسية عن ألامن والسالمة  ي ألانشطة الرياضية 1يتضح من ال دول )    

( , و هققذا %122:  %2:التعلققيم ألاساسقق ي تراوحقق  مققاب ن ) الشققي يكباققي أن يلققم  هققا تالميققذ الشققق الثققاني بمرحلققة

 يكون صد تم ةجابة عن السبال ألاول من أس لة البحث .

 : النتائن الخاصة بآرا  املح م ن حول املفاهيم الفرعية املرتبطة بكل مفهوم رئس  ي عن ألامن والسالمة   
ً
 انيا

مــا املفــاهيم الفرعيــة املرتبطــة  لة البحققث وهققو : " ويخققتف هققذا ال ققطا  بافجابققة عققن السققبال الثققاني مققن أسقق

بكل مفهوم رئيس ي عـن ألامـن والسـالمة نـي ألامشـطة الر ا ـية التـي ينبغـي أن يلـم بهـا تالميـذ الشـ  اليـامر 

مققققن خقققالل اسققققتطالأ  را  املح مقققق ن وبعقققد تفر قققق  البيانققققال بمرحلـــة التألالــــيم ألاسافــــ ي وأهميتهــــا النســـبية     

 ائن الشي يو حها ال دول التالي :   توصل الباحث إلي النت
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 (2جدوا )

 يبين املفاهيم الفرعية املتألالقة باالشتراطات الصحية ني بيئة )مكان( اللألاب وأدواته

 ألاهمية الكسبية املفققققققققققققاهيم الفرعية                                   م

 %122  ديد  الحرار  أو  ي ألاوصال البارد  .خطور  ممارسة الكشا  الرياا ي  ي ألاوصال  1

 %122 خطور  التعر  لتيارال هوائية  ديد  عقب الانتها  من اللعب . 1

 %95 خطور  اللعب  ي الشوارأ العامة أو  ي أماكن س ر السيارال . 0

 %95 سالمة املكان  ي منطقة اللعب وخلوها من ألاح ار أو الحفر أو القوائم . 1

 %95 أستخدام الح ار  أو الع  ي أو أ يا  حاد  لرسم حدود وخطو  امللعب . خطور  5

 %95 أهمية ةضا   والتهوية ال يدت ن عند ممارسة الكشا  الرياا ي  ي الصاالل املفلقة . 1

 %92 خطور  اللعب بالقرب من م بال القمامة . 0

 %92 سالمة أدوال اللعب . :

 %92 الخطور   ي منطقة اللعب )غالدرو ال والعوائق(. أهمية وضع عالمال ع ي مواون 9

 %5: خطور  اللعب  ي ألاماكن القريبة من املصانع أو املستودعال النفطية . 12

 %5: خطور  اللعب ع ي املالعب ةسفلتية الصلبة . 11

 %01 املتفرج ن(.أهمية تر  مساحة غا ية ب ن خطو  امللعب وم ن الحوائن ال انبية )مكان جلوس  11

 (3جدوا )

 يبين املفاهيم الفرعية املتألالقة باملالبس ومالءمتها ملمارسة النشاط الر اض ي 

 ألاهمية الكسبية املفققققققققققققاهيم الرئسسقققققققققققة                                    م

 ألاحذية . 1
ً
 %122 مال مة املالبت من ناحية املقياس وخصوصا

 %95 خطور  ارتدا  مالبت الف ر أو استعمال أدواتإ . 1

 %92 موال مة الحدا  من حيث ليونتإ ومطاويتإ لنوعية أر  امللعب . 0

 %92 أهمية ارتدا  املالبت املوحد   ي الأللوان لكل  ريق أ نا  املنا سال الرياضية .  1

والسالسل أ نا  املنا سال خطور  ارتدا  الساعال أو النظارال أو الخواتم البار ه  5

 الرياضية .

92% 

 %92 مال مة املالبت الرياضية لظروف الطقت . 1

ضرور  ارتدا  املالبت الواصية لحماية بعن أجطا  ال سم عندما يتطلب الكشا   0

 ذلك . 

:5% 

 ا نا  اللعب .  :
ً
 %5: سالمة الحدا  من التمطق وأهمية عقد رماوإ جيدا

املالبت الرياضية وألاستحمام بعد الانتها  من ممارسة الكشا  الرياا ي أهمية تفي ر  9

. 

:2% 

 %2: أهمية ارتدا  املالبت الرياضية أ نا  ممارسة الكشا  الرياا ي . 12
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 (4جدوا )

 يبين املفاهيم الفرعية املتألالقة باإلحماء وأهميته

 ألاهمية الكسبية املفققققققققققققاهيم الرئسسقققققققققققة                                    م

 %122 أهمية ةحما   ي الحماية من ألاصابة . 1

 %95 مال مة ةحما  لظروف الطقت . 1

 %95 ألاهمية الفسيولوجية والنفسية لاحما  . 0

 %92  رو  ةحما  ال يد . 1

 %92 ةحما  لطبيعة الكشا  الرياا ي املمارس . مال مة 5

 %92 مفهوم ةحما  . 1

 (5جدوا )

 يبين املفاهيم الفرعية املتألالقة بااللتزام بقانون اللألاب وقواعده وآدابه 

 ألاهمية الكسبية املفققققققققققققاهيم الرئسسقققققققققققة                                    م

 %122 أ يا  حاد  أ نا  اللعب .خطور  حيا    1

 %122 خطور  صدف الطوب أو الح ار   ي امللعب أ نا  ممارسة الكشا  الرياا ي . 1

 %95 خطور  د ع التالميذ أو ضر هم أو إعاصتهم لبعبهم البعن أ نا  اللعب . 0

 %95 الاتسام بالروح الرياضية واملبادر  بمساعد  املنا ت عند تعرضإ فصابة . 1

 %5: الالتدام بقانون اللعب الخا  بالكشا  املمارس . 5

 (6جدوا )

 يبين املفاهيم الفرعية املتألالقة باالستر اء والراحة

 ألاهمية الكسبية املفققققققققققققاهيم الرئسسقققققققققققة                                    م

 %122 أهمية النوم املب ر وعدم السهر . 1

 %95 النوم الشي يحتاجها ال سم . عدد ساعال 1

 %95 خطور  مطاولة الكشا  الرياا ي عند ةجهاد أو التعب . 0

 %92 أهمية النوم بالكسبة لصحة الفرد . 1

 %5: أهمية الراحة بعد بذل ال هد . 5

 %5: التوا ن ب ن اللعب والراحة . 1

 %2: أهمية الاسترخا  بعد بذل ال هد . 0

 %01  عأ  عن الكشا  أ نا  اللعب .خطور  التوصف  :
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 (7جدوا )

 يبين املفاهيم الفرعية املتألالقة بالغداء الصحي للر ا يين

 ألاهمية الكسبية املفققققققققققققاهيم الرئسسقققققققققققة                                    م

 %122 مفهوم الفدا  وأهميتإ . 1

 %122 أهمية الفدا  للرياضي ن . 1

 %95 عناصر الوجبة املتكاملة . 0

 %95 أهمية تناول السوائل ومعر ة ال ميال اليومية الشي يحتاجها ال سم منها .  1

 %95 خطور  ممارسة الكشا  الرياا ي بعد ألاغل مبا ر . 5

 %92 أهمية وجبة ة طار وخطور  اللعب واملعد  خاوية من الطعام لفتر  وويلة . 1

 %92 معموعال ألاادية الرئسسية .التعرف ع ي  0

 %5: أهمية تنظيم مواعيد الوجبال وأ رها ع ي ألادا  الرياا ي . :

 %5: أهمية تناول املواد الس رية للرياضي ن . 9

 (8جدوا )

 يبين املفاهيم الفرعية املتألالقة باإلسألاافات ألاولية

 ألاهمية الكسبية املفققققققققققققاهيم الرئسسقققققققققققة                                    م

 %122 أهمية ةسعا ال ألاولية . 1

 %95 ضرور  التوصف عن الكشا   ور ةصابة بنديف ألانف أو التعر  ل رح أو التوا  . 1

 %95 مفهوم ةسعا ال ألاولية . 0

1 
ةسعا ال ألاولية لبعن ةصابال الشي صد يتعر  لها التلميذ أ نا  ممارسة 

 الكشا  الرياا ي 

 ال روح . –ال سور  –املرخ  –الالتوا   –الخلع  –نطيف ألانف  -مثل :

95% 

 %92 أهمية تو ر أدوال ةسعا ال ألاولية بالقرب من مكان اللعب . 5
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 (9جدوا )

 الفرعية املتألالقة بأهمية الشكوى للمألالم أو الوالدين عند إلا ابة أو املرضيبين املفاهيم 

 ألاهمية الكسبية املفققققققققققققاهيم الرئسسقققققققققققة                                    م

خطور  ممارسة الكشا  الرياا ي صبل الشفا  الكامل من ةصابة واستشار   1

 الطبسب املعالج .

122% 

 %122 أهمية التدرج  ي ال هد عند اللعب بعد الشفا  الكامل من ةصابة أو املر  . 1

 %122 خطور  ممارسة الكشا  الرياا ي عند ةصابة أو املر  . 0

أهمية إجرا  ال شف الطيي للتأكد من أن الحالة الصحية تسم  باال تر   ي  1

 املنا سال الرياضية . 

122% 

للمعلم أو الوالدين عند ةحساس بافجهاد أو التعب أ نا  ممارسة أهمية الشكوى  5

 الكشا  الرياا ي.

95% 

 %95 إبالب املعلم أو الوالدين عند التعر  آلي إصابة وعدم إخفائها . 1

  

(, إن ألاهمية الكسبية للمفاهيم الفرعية 9(,):(,)0(,)1(,)5(,)1(,)0(,)1يتضح من ال داول السابقة رصم : )

ألامقققققن والسقققققالمة  قققققي ألانشقققققطة الرياضقققققية الشقققققي يكباقققققي أن ي سقققققاها تالميقققققذ الشقققققق الثقققققاني بمرحلقققققة التعلقققققيم عقققققن 

( , و هذا يكون صد تم ةجابة عن السبال الثاني من %122:  %01ألاساس ي صد تراوح  نسبة أهميتها ماب ن )

 أس لة البحث .

 تو يات البحث :

 ني  وء ما تو ل إليه البحث الحالي من نتائج يمكن تقديم التو يات التالية :     

يعقب أن تتبققمن منققاهج التربيققة البدنيققة لتالميققذ الشققق الثققاني مققن مرحلققة التعلققيم ألاساسقق ي محتققوى  -1

 
ً
معر ي يساعد  ي تنمية مفاهيم ألامن والسالمة  ي ألانشطة الرياضية لدى هبال  التالميذ , حفاظا

 ي صحتهم وسالمتهم أ نا  ممارسة ألانشطة الرياضية املختلفة .ع 

تعمققققيم صائمققققة املفققققاهيم الشققققي توصققققل إليهققققا البحققققث عققققن ألامققققن والسققققالمة  ققققي ألانشققققطة الرياضققققية ع ققققي  -1

مدارس الشق الثاني بمرحلة التعليم ألاساس ي , الستعانة معل ي التربية البدنية  ها خالل تدر سهم 

 لتالميذهم .

ن تدريبيققققققة ملعل ققققققي التربيققققققة البدنيققققققة لتعققققققريفهم بمفققققققاهيم ألامققققققن والسققققققالمة  ققققققي ألانشققققققطة إعققققققداد بققققققرام -0

 الرياضية وكيفية تدر سهم لتالميذهم .

 تدريب التالميذ ع ي ةسعا ال ألاولية لاصابال الشاعع حدوثها  ي ألانشطة الرياضية . -1
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 قائمة املراجع

إبراهيم الدرةي صابيل : " وحد  مقترحة عن ألامن والسالمة  ي ألانشطة الرياضية لتالميذ الصف  -1

 م .  1991( , غلية التربية بطنطا , جامعة ونطا , 01ألاول   ةعدادي " , معلة غلية التربية , )

صقحيفة التربيقة ,  إبراهيم بسيوني عم ر  : " الامان والتربيقة ألامانيقة مقن النظريقة إلقي التطبيقق " , -1

 م . 1901نو مدر , 

, القاهر  ,  1السيد معمد خ ري : " ةحصا   ي البحوث النفسية والتربوية والاجتماعية " ,    -0

 م . 1902دار النهبة , 

ةوار املفاهي ي , اختبارال املعر قة " ,  –أم ن أنور الخولي , محمود عنان : " املعر ة الرياضية  -1

 م . 1999ر العربي , القاهر  , دار الف 

بهي الدين إبراهيم سالمة : عالصة املتف رال املور ولوجية والبدنية والنمن ال س ي بافصابال  -5

الرياضية الشاععة للطالب الرياضي ن , بحث مكشور , املعلة العلمية للتربية البدنية والرياضة 

 . م 1990, غلية التربية الرياضية للبن ن بالهرم , جامعة حلوان , 

 م . 19:1ر دي لبسب : " نمو املفاهيم العلمية " , القاهر  , م تبة ألانعلو املصرية ,  -1

: دراسة تحليلية ألنواأ ةصابال الرياضية وأسباب حدوثها لالعيي س ينة غامل حمط  ال ار هللا  -0

الرياضية , , غلية التربية  1, العدد  :ألالعاب الفردية , معلة علوم التربية الرياضية , املعلد 

 م . 1215جامعة بابل , العراق , 

سميعة خليل محمد : دراسة تحليلية لاصابال الرياضية عند ولبة غلية التربية الرياضية ,  -:

العدد  – املعلد الحادي عشر , ألاغاديمية العراصية , بحث مكشور , معلة التربية الرياضية

 م.2002 ألاول , 

درييي ملعل ي التربية الرياضية فسعاف ةصابال الحركية : برنامن ت حمودي را د صابر  عاصم -9

 ب ن تالميذ مرحلة التعليم الابتداعي , بحث مكشور , معلة علوم و نون التربية 
ً
ألاكار  يوعا

 . م 1211الرياضية , غلية التربية الرياضية , جامعة أسيو  , 

اهر  , دار الف قققققر العربقققققي , محمقققققد حسقققققن عقققققالوي : " سقققققيكولوجية النمقققققو للمربقققققي الريااققققق ي " , القققققق -12

 م . :199

 م . 1991مختار سالم : " حول ال ر  الطائر  " , ب رول , مبسسة املعارف للطباعة والكشر ,  -11

ةصابال الشاععة لبعن العيي أندية التربية البدنية والرياضية  ي دولة : مصطفي جوهر حيا   -11

 م . 1991, الكوي  , غلية التربية ألاساسية , جامعة الكوي  

هققققاني الدسققققويي إبققققراهيم : " ةصققققابال الرياضققققية " , دار الخليفققققة للطباعققققة , غليققققة التربيققققة بقنققققا ,  -10

 م . 1225جامعة جنوب الوادي , 

 

 
 


