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شكر وتقدير

الحمد لله الذي علم بالقلم ؛ علم النسان مالم يعلم ؛
أحمده حمدأ كثيا مباركاً فيه على جزيل نعمه ووافر عطائه

والصل ة والسل م على من ل نّب بعده .

أنه ليسعدني ويشفن ان اتقد م وفاءًا وعرفاناً بجزيل

الشكر والتقدير للستاذ الدكتور مبارك محمد آد م حسن
الش ف على ـهذه الرسالة ؛ والذى لم يبلخل علي بعلمه

ووقته ؛ فكان لتوجيهاته وإرشادته الرثر الكبي في اخراج
ـهذه الرسالة بصورتها الحالية ؛ فله في نفس كل احتا م
وتقدير .
كما أتقد م بشكري وتقديري لساتذتي اعضاء لجنة
الناقشة
الدكتور )مأمور كنجي سلوب( المتحن اللخارجي والدكتور
)حسن محمد أحمد عثمان( المتحن الداخلي لوافقتهما علي
مناقشة ـهذه الرسالة وارثقاً من إرثرائهما لها.

كما أتقد م بالشكر والعرفان الي الدكتور حسن محمد

أحمد عثمان الذي قد م لي النصح والتوجيه والراء الفيده
وكذلك تشجيعه لي لتما م ـهذه الدراسة.
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والشكر والعرفان لجامعة السودان للعلو م
والتكنولوجيا كلية الدراسات العليا وكلية التبية الرياضية
لتاحتهما فرصة الدراسة بهما والحصول على الدرجة
العلمية .
واتوجه بالشكر والتقدير الى زوجت العزيزه الت
ساـهمت وساعدت في وصول ـهذه الرسالة الى حي التنفيذ .
واخيًا اتقد م بالشكر والتقدير الي كل استاذ وزميل

واخ وصديق ساـهم بجهد فكري او عملي في سبيل اخراج
ـهذا الرسالة الى حي الوجود وجزاـهم الله عن خي الجزاء .
والله ولي التوفيق ؛؛؛؛؛؛
الباحث
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اللخلصة
هدفت هذه الدراسة إلي تقويم الخدمات الصحية للتيبية البدنية في
الدارس الثانوية للبني يبولية الخرطوم.
استخدم الباحث النهج الحسحي نظراً لطبيعة الدراسة الوصفية .
تم جمع البيانات من عينة قوامها ) (26معلماً للتيبية البدنية في

الدارس الثانوية للبني يبولية الخرطوم وقد تم اختيار العينة يبالطريقة
العمدية.
استخدم الباحث الستبانة كأداة لجمع البيانات وقد خضعت الستبانة
الت أعدها الباحث للتقني والذى ترتبع عنه معاملي ثبات وصدق عاليي .
استخدم التوسط الححسايبي والنحسب الوئوية والتكرارات ومعامل

الرتباط لعالجة يبيانات الدراسة.

وتمثلت أهم النتائج في التي:

 -دور الصحة الدرسة في مجال الخدمات الصحية غي واضح .

 هناك قصور في الخدمات الصحية القدمة لطل ب الدارس الثانوية. -وجود نقص في المكانات الادية والبشية.

 ل يحظى التثقيف والرشاد الصحي يبالهتمام الكامل.قدمت يبعض التوصيات أهمها:

 ضورة توفي الخدمات الصحية الطل ب. الهتمام يبالناحية الصحية للطل ب عن طريق التوعية والرشاد. عقد دورات تدريبية لعلمي التيبية البدنية تهتم يبمبادئ الرعايةالصحية.

 تعزيز العلقة يبي الدرسة والجتمع في تنفيذ البامج الصحية.4

 الهتمام يببامج التيبية البدنية الدرسية للرتقاء يبالحستويالصحي للطل ب.
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Abstract

This study aimed to assess the medical service for physical
education in high secondary schools for boys in Khartoum state.
The study utilized the survey methodology because of its
descriptive nature.
A purposive sample composed of physical education teachers in
Khartoum's secondary schools for boys,(N= 26) participated in the study.
The sample responded to a questionnaire that yielded a high
validity and reliability coefficients.
Frequenciey, percentages, and means were used as statistical tools
for analysis.
Some of the important results were:-

The role of school in the health services is unclear .

-

There is a shortage in human and material facilities .

-

There is a deficiency in the health services presented to
students.

-

Health knowledge and guidance is neglected.

Recommendations included the following:
-

Health services should be made available for students.

-

Training physical educator in the principle of health care.

-

Facilitating the relation between schools and community in the
execution of health programs .

-

Improving physical education programs so that it can effect
positively the health of student.
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