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 ملخص البحث باللغة العربية
 كرة مرمى لحراس المركبة والهجومية الدفاعية المهاريه األداءات بعض تحليل" 

                                                            . "م8102 روسيا العالم كأس  بطولة فى القدم

 2        دمحم رفعت دمحم /    د.أ                                                                
 3   مصلحى محمود دمحم /     د                                                               

 *0 عمرو احمد عبدهللا احمد/  الباحث                                 

 
 كرة مرمى لحراس المركبة والهجومية الدفاعية المهاريه األداءات بعض تحليلإلى هدف البحث ي

 التحليلي باألسلوب الوصفي المنهج الباحثين استخدم م8102 روسيا العالم كأس  بطولة فى القدم
 من المشاركة الفرق  من العمدية بالطريقة البحث عينة اختيار تم. الدراسة وتساؤالت هدف لتحقيق
 األداءات من العالي بالمستوى  الفرق  هذه مرمى حراس لتميز وذلك النهائي وحتى 2ال دور أول

 تصنيف  في  األول المستوى  على الفرق  تلك معظم المركبة،واحتواء والهجومية الدفاعية المهارية
     . فريق( 2) وعددها المشاركة والفرق  المباريات يوضح التالي والجدول.القدم لكرة االتحادالدولي

 : يلي ما التوصيات وكانت
 بجميع متغيرات البحث عند تدريب حراس المرمى عليها. االهتمام .0
 على التدريبات التي يمكن عن طريقها تنمية مهارات التركيز عند تدريب حراس المرمى .8

 نتائج المباريات. على لتأثيرهااإليجابيبالقدم  وخاصة  مهارة  التمرير التمرير
الفني استخدام تقسيم متغيرات البحث كأحد التقسيمات العلمية لمكونات استمارة التحليل  .3

لخصائص المميزة لمستوى أداء احتى يمكن التعرف على  لمتابعة الحراس أثناء المباريات
لالستفادة منها بهذا المستوى  الخاصةالمعلومات والبيانات  مرمى لتوفير بعضال حراس
 .المرمى عملية التدريب لحراسفي 
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 كرة مرمى لحراس المركبة والهجومية الدفاعية المهاريه األداءات بعض تحليل" 
                                                            . "م8102 روسيا العالم كأس  بطولة فى القدم

 2        دمحم رفعت دمحم /    د.أ                                                                
 3   مصلحى محمود دمحم /     د                                                               

 *0 عمرو احمد عبدهللا احمد/  الباحث                                 

 
 واإلثررارة الشررغف بسرربب وذلررك العررالم مسررتوى  علررى األولررى الشررعبية اللعبررة القرردم كرررة تعتبررر

 مختلرف فري األنديرة برين سرواء الشرسة المنافسة بسبب وذلك القدم كرة مالعب تشهدها التي الكبيرة
 كررل العررالم كررأس بطرروالت وتررأتى. المنتخبررات بررين الرردولي المسررتوى  علررى أو العررالم حررول الرردوريات

 الهجومية أو الدفاعية الخطط  في  جديد هو ما بكل وتأتى الفرق  أقوى  فيها يشترك والتي سنوات4
 الردولي االتحراد ويهرتم ، ومرؤثرا   فعراال دورا المركبرة أو األساسريه المهاريه االداءات فيها تلعب والتي
 البراحثون  منهرا يسرتفيد لكري واألرقرام بإالحصرائيات والخررو  العرالم كرأس بطروالت بتحليرل القدم لكرة

 القدم بكرة مهتم هو من وكل والدارسون 
 الرئيسررري الهررردف هررري الرياضرررية الفورمرررة و المهرررارى  و البررردني األداء قمرررة إلرررى والوصرررول  

 إلرررى المحليرررة البطررروالت مرررن بدايرررة الرياضررريات مختلرررف فررري الرياضررريون  يتنرررافس أجلررره مرررن والرررذ 
 كررة لفررق  والتردريب التخطريط مجال في يعمل من على لزاما   أصبح فقد األولمبية واأللعاب العالمية
 األداء وتطرررروير بتحسررررين يهررررتم الررررذ  الحررررديث الرياضرررري بالترررردريب العلميررررة باألسررررس اإللمررررام القرررردم

 مرهرون  كنراتج الرياضري األداء تطروير إن فيره الشرك وممرا،  الرياضرية االنجازات لتحقيق الرياضي
تقرران لررتعلم، خططيرره أو مهاريرره أكانررت سررواء المختلفررة مدخالترره بتطرروير  أو االساسرريه المهررارات وا 
 . الرياضي األداء في فعاال دورا المركبة المهاريه االداءات فيها تلعب والتي المركبة
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 (    3  (   ( الرابعم(   ) الجزء  5252( شهر ) يونيو(  لعام )    52رقم المجلد )        
 
 

 عررامال   تعتبررر القرردم كرررة مجررال  فرري  الرياضررية المنافسررة أن( م8111) السرريد زهررران يؤكررد
 التري األنشرطة مرن القردم وكررة ، النشاط هذا الستمرار األول العامل المنافسة وتمثل وضروريا   هاما  
 (66: 6.) المنافس الفريق  في  األهداف من عدد أكبر إحراز على تعتمد

 درجررة علررى منتظمررا   تقيرردا   المقيرردة المالحظررة أن( م8118) وآخرررون  درويرر  كمررال ويررذكر
 عردة علرى يمهرد المبراراة وتحليرل ،(الفيديو أفالم) منها أشكال على النوع هذا ويتم األهمية من كبيرة

 إخضراعها المرراد والحراالت التحليرل، إجرراء مرن الهردف) منهرا التحليرل، طررق   فري  تتوفر اعتبارات
 وكفراءة عليهرا الحصرول المراد المعلومات ونوع وحجم متابعتها، الواجب المالحظات وعدد للدراسة،

 كفررررراءة باإلضررررافةإلى التحليرررررل لعمليررررة الخاضرررررعين األفررررراد وعررررردد المسررررتخدمة واألدوات التجهيررررزات
 (863:  01(. )التحليل عملية على القائمين

 وتقدمررره الفريرررق حالرررة وتتبرررع المبررراراة تحليرررل أسرررلوب أن( م8111) إبرررراهيم مفترررى ويضررريف
مكانيرات وطررق  والفريرق الالعرب بهرا يتمترع التري القردرات توضيح على أوال   يعتمد  بأسرلوب التقردم وا 

 الفريررق أفرراد لرردى الالزمرة الدافعيرة ويرروفر المباريرات  فري  والفرروز النجرا  فررص يزيررد وهرذا مردروس
 (84:  06.)التدريب  في  واالستمرارية

 هردفا   يعتبرر التردريب ألسراليب العلمري التطرور برأن( م8101) عبرده أبو حسن أيضا ويؤكد
 والتنميررة اإلعررداد بهرردف لمرردرهيها مبسررطه بصرروره ومفاهيمرره معارفرره لتقررديم العررالم الرردول إليرره تسررعى

 علرى القردم كرره فررق   مسرتوى  فرى واضرح تحسرن بالفعل حدث وقد العليا المستويات لبلوغ لرياضيها
 الترردريب مجررال فرري العلميررة بالسرربل األخررذ معرره يتعررين الررذ  األمررر عامرره بصررفه العررالمي المسررتوى 
 (086: 4. )التطور هذا لمواجهه

أن كره القدم تحتوى على العديد من المهارات  م(8112ياسر محفوظ الجوهري )ويرى 
االساسيه المختلفة سواء أكانت بالكره أو بدون كره والتي يتم تأديتها تحت ضغوط وظروف متغيره 
بصوره منفرد او مركبه ،مما يستلزم توافق وتناسق في العمل بين الجهازين العصبي والعضلي 

 (0: 02في التوقيت واالتجاه المناسب. ) أثناء األداء المهارى التخاذ القرار المناسب
والحفاظ على شرباكه نظيفرة  مرماهويرى الباحث ان نجا  حارس المرمى  في  الدفاع عن 

لحرارس المرمرى  المركبرة المهاريرة الدفاعيرة والهجوميرة داءاتيتوقف بدرجة كبيرة على مسرتويات األ
فقد الحر  الباحرث تطرور أداء  أالنومن خالل خبرة الباحث كحارس سابق ومدرب لحراس المرمى 

بشركل كبيرر علرى حرراس المرمرى  فري  بنراء  االعتمادحراس المرمى مقارنة بالبطوالت السابقة وزاد 
يرررنعكس علرررى مسرررتوى الفريرررق بشررركل واضرررح . وهرررذا مرررا دعرررا الباحرررث  الرررذ وهررردء الهجمرررات األمرررر 
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 (    4  (   ( الرابعم(   ) الجزء  5252( شهر ) يونيو(  لعام )    52رقم المجلد )        
 
 

 الدفاعيرررة المهاريررره داءاتاأل بعرررض تحليرررل فيهرررا   يتنررراول والرررذ هرررذا المجرررال  فررري دراسرررته إلجرررراء
   م8102 روسيا العالم كأس  بطولة فى القدم كرة مرمى لحراس المركبة والهجومية

     Problem of Researchمشكلة البحث  

 الفرق  أعداد وأصبح العالم في األولى الشعبية اللعبة أنها حيث القدم كره لعبه ألهمية نظرا    
    في حدث الذ  السريع التطور العالم دول من دوله كل تواكب لكي الماليين يتكلف والالعبين
 في سواء تتوافر ان يجب جدا خاصة سمات اللعب طابع على وضع والذ  االخيره السنوات
 القدم كره لعبه في تقدما العالم دول ارقي مع يساير أو ينافس إن يستطيع لكي الفريق أو الالعب
 او الخططي او المهار   أو البدني اإلعداد في سواء العلمي األسلوب باستخدام أال ياتى لن وهذا

 من المباريات تحليل أسلوب ويعتبر العشوائية لالجتهادات المسائل هذه تترك وال الذهني او النفسي
 األخرى  والفرق  للفريق والفعلي الحقيقي مستواهم وتحديد الالعبين مستوى  على للحكم األساليب احد
 .المطلوب األداء لقياس المالحظة باستخدام عليها الحصول يتم المعلومات هذه، 
العرب  فري   أهرمحرارس المرمرى هرو  أن، أن كثير من الخبراء يررون  م(0998)البيكعلى يرى    

 إلحررازهرو مقصرد المنرافس وهردفهم  الرذ يحررس المرمرى  الرذ الفريق ويبرررون ذلرك بأنره الالعرب 
يسرهم إيجابيرا  فري  وبالتراليكران أداه متميرزا  يصربح مردافعا  يرزود عرن مرمراه  فرإذااألهداف في مرمراه 

 (31: 9). نتيجة المباراة لصالح فريقه
 دورا   المهارى  األداء فيها يلعب الحديثة القدم كرة أن(  م8110) عبده أبو حسن ويشير

 ونجا  إتقان عملية  في  مباشرا   تأثيرا   ويؤثر الفريق لصالح ايجابية نتائج تحقيق  في  مهم
 على السيطرة  في قدرته وعدم المنافس إرهاك إلى يؤدى مما الفريق بها يلعب التي الطريقة
 المهارات بفضل الميدانية السيطرة ذو المهاجم الفريق يستطيع وبالتالي واألداء اللعب مجريات
حراز المنافس مرمى إلى والوصول الهجوم على والقدرة المبادرة زمام بأخذ لالعبين العالية  وا 

 (86:  3.)األهداف
 العالمي التقدم نساير لكي بأنه( م8111) البساطي هللا أمر ، كشك دمحم  من كال   ويضيف

 لما وفقا المناسب والمحتوى  الوسائل وتحديد الصحيح الطريق معرفة وجب القدم كرة مجال  في
 (32: 08. )العالمية المباريات تتطلبه

 مررررن يمكرررن المتقرررردم المسرررتوى  ذات المباريررررات تحليرررل أن( م8112) الجنررررد  ثرررروت ويررررى 
 للمسررتوى  للتوصررل موضرروعية كوسرريلة والمقارنررة التحليرل طريررق عررن الترردريب عمليررات توجيرره خاللره

 خرروض لنررا يتسررنى حتررى يكررون  ان يجررب ومررا ، تطررويره لمحاولررة كررائن هررو مررا خررالل مررن الحقيقرري
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 (    2  (   ( الرابعم(   ) الجزء  5252( شهر ) يونيو(  لعام )    52رقم المجلد )        
 
 

 دوريرررة بصرررفة التحليليرررة الدراسرررات إجرررراء مرررن البرررد وأنررره ، أليررره للوصرررول الجرررادة العلميرررة المحاولرررة
 (   .83:  0.)ومستمرة

 بطولرررة لمباريررات متابعتررره خررالل ومرررن المرمررى لحرررراس كمرردرب الباحرررث عمررل خرررالل ومررن
 تطررور أن كمررا جيررد، بمسررتوى  المرمررى حررراس ظهررور الباحررث الحرر ( م8102) روسرريا العررالم كررأس
 النفسية الضغوط زادت كما صعبة، اختبارات  في  المرمى حراس يضع وتنوعها الهجومية الخطط

 الفرررق  بعررض تلجررأ كمررا أصررعب، المرمررى حرراس مهمررة تجعررل والترري المرمررى حررراس علررى والعصربية
 منطقرررة خرررار  مرررن التصرررويب إلررى المنافسرررة الفررررق  لمرمرررى الوصررول صرررعوبة حرررال  فررري  المشرراركة
 األمررر مرمرراه عررن والرردفاع التصررد  علررى المرمررى حررراس قرردرات تظهررر المحرراوالت هررذه كررل الجررزاء
  فري  منهرا لالسرتفادة وذلرك للحراس والهجومية الدفاعية األداءات هذه دراسة إلى الباحثين دفع الذى

 العليررا األدوار أن وخاصررة المرمررى حررراس أداء  فرري  جديررد هررو مررا بكررل واإللمررام الترردريب عمليررات
  الوقوف  في  البحث مشكلة تتضح هنا من.  مرمى حراس أفضل وكذلك الفرق  أفضل فيها تشارك
 القروة نقراط علرى للوقوف المرمى لحراس المركبة والهجومية الدفاعية المهارية األداءات أفضل على

 .   منها واالستفادة وأسبابها القصور ونقاط منها واالستفادة

 The Aim of Researchهدف البحث   

 بطولررة  فرري  القرردم كرررة مرمررى لحررراس المركبررة والهجوميررة الدفاعيررة ألداءاتا بعررض علررى التعرررف
 : خالل من وذلك م8102 روسيا العالم كأس

 بالمسررررك سررررواء الحررررارس واجههررررا الترررري األماميررررة التصررررويبات عرررردد علررررى التعرررررف .0
 للفررق  المرمرى لحراس( باليدين - اليد) براحه األبعاد أو( عالي- متوسط-أرضى)

 . البطولة في المشاركة
-أرضرى) بالمسرك سرواء الحرارس واجهها التي العرضية الكرات عدد على التعرف .8

 المشراركة للفرق  المرمى لحراس( بالقبضتين-بالقبضة) اإلبعاد أو( عالي- متوسط
 .البطولة في

 األبعرررراد أو بالمسررررك سررررواء الحررررارس واجههرررا الترررري اإلنفرررررادات عرررردد علررررى التعررررف .3
 .البطولة  في  المشاركة للفرق  المرمى لحراس

                                                                                                       
 The Research Questionsتساؤالت البحث   

( عالي- متوسط -أرضى) بالمسك سواء الحارس واجهها والتي األمامية التصويبات عدد هو ما.0
 البطولة؟ في المشاركة للفرق  المرمى لحراس( بالقدم -باليدين - اليد) براحه األبعاد أو
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 أو( عالي- متوسط-أرضى) بالمسك سواء الحارس واجهها والتي يةالعرض الكرات عدد ماهو.8
 البطولة؟ في المشاركة للفرق  المرمى لحراس( بالقبضتين - بالقبضة) اإلبعاد

المشاركة في .الحارس سواء بالمسك أو األبعاد لحراس الفرق والتي واجهها  اإلنفرادات ىماه.3
 ؟البطولة

 The Definition of Researchالبحث    تعريفات

 : الرياضي المجال في التحليل-0
 به يقوم الذى األداء تقدير طريقة عن يمكن حيث للتقويم المتكاملة األساليب أحد هو
 4.) محددة ومعايير اعتبارات ضوء  في  القيمة هذه على أحكام إصدار وكذلك الفريق أو الالعب

:01) 
 : المهاريه األداءت-8

 النظام هذا ويقوم، بالتوالي تؤدى وحركات الوقت نفس في تؤدى لحركات خاص نظام
 بهدف الرياضي الفرد في والمؤثرة والخارجية الداخلية للقوة المتبادلة للتأثيرات الفعلي بالتنظيم
 إتقانهم ومدى الالعبين مستوى  وهو الرياضية النتائج أحسن لتحقيق وبفعالية بالكامل استغاللها
 (3: 00. )اللعبة تتضمنها التي للمهارات

 : المركبة الحركية األداءات-3
 جمله أداء داخل أدائها تجعل بكيفيا دمجها يتم والتي الحركية االداءات من عدد هي

 مرحله االداءات هذه بعض أو إحدى تكون  بحيث األداء في والدقة بالسرعة تتسم مركبه حركيه
 (88:  2. .) الحركة من الرئيسي للجزء تمهيد 

 previous studies الدراسات السابقة
 م( : 8112(  دراسة عادل دمحم عمر )0

التحليل العملى لقياس فاعلي األداء الحركي لحراس مرمى كر القدم خالل  عنوان الدراسة"
 المباريات 

تصميم استمارة مختصرة لتحليل فاعلية األداء الحركي لحراس مرمى كر القدم  أهداف البحث:
 خالل المباريات
 المنهج الوصفى  منهج البحث:
حارس مرمىي مثلون الفرق المشارك فى بطول كأس العالم لكر القدم التى  38 عينة البحث :

 م8118اليابان –اقيمت فى كوريا 
 ياردة فأكثر 2حرة غير مباشرة من مسافة بعيدة االستحواذ على ركلة  نتائج البحث :
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 م( : 8102( دراسة دمحم عبد البديع ضبوش )8
تحليلية للتحركات الخططية الدفاعية لمراكز اللعب المختلفة فى بطولة كاس  عنوان الدراسة "
 م8104العالم لكرة القدم 
فة فى بطولة كاس العالم تحليل التحركات الخططي الدفاعي لمراكز اللعب المختل أهداف البحث:

 م8104لكرة القدم 
 المنهج الوصفى منهج البحث:
م وعددهم 8104المشاركة فى بطولة كاس العالم لكرة القدم  06جميع فرق دور ال عينة البحث :

 فريق 06
  نتائج البحث :

أعلى نسبة لفريق  تبادل فى أداء الرقابة وذلك بالتفاوت بين قلب الدفاع وجناحى الدفاع حيث بلغت -0
 %(    232%( وأقل نسبة لالرجنتين وكانت )2333هوالندا )

ويوجد فروق فى متغير الضغط خالل أجزاء الملعب بلغت اعلى نسبة لفريق     االرجنتين فى  -8
%( لفريق البرازيل ،ويوجد فروق 8236%( وأقل نسبة بلغت )2333ثلث الملعب االوسط وكانت )
جزاء الملعب بلغت اعلى نسبة لفريق االرجنتين فى ثلث الملعب فى متغير التغطية خالل ا

 %( لفريق المانيا فى ثلث الملعب الدفاعى .8438%( وأقل نسبة بلغت )011الهجومى وكانت )
 م(8102( دراسة احمد زياد دمحم عبد العال جبالى )3

ر القدم وفقا  تصميم برنامج تدريبى لتطوير بعض مهارات حراس مرمى ناشئ ك عنوان الدراسة"
 للمحددات البيوميكانيكية  . 

 أهداف البحث:
تطوير بعض مهارات  حراس مرمى كر القدم الناشئين من خالل التعرف على أهم  

المحددات البيوميكانيكية المرتبطة بأالداء والتعرف على مدى فاعلية البرنامج التدريبى على بعض 
 القدرات البدنية الخاصة لدى عينة البحث . 

 المنهج الوصفى باالضاف الى المنهج التجريبى منهج البحث:
  عينة البحث :

( 6تم  اختيارهم بالطريقة العمدية من حراس مرمى نادى طهطا الرياضى وعددهم   )
 حراس مرمى من ناشئ النادى . 

 نتائج البحث :
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د البحث ، تم التوصل الى أهم المحددات البيوميكانكية األكثر ارتباطا بأداء المهار قي 
 .وتأثير البرنامج التدريبى فى تطوير بعض مهارات حراسئ مرمى كر القدم الناشئين

 م(8112( دراسة سيبرا ودنتس )4
 تحليل المباريات فى كرة القدمعنوان الدراسة : 
 أهداف البحث : 

 التعرف على اكثر مناطق التصويب فاعلية على المرمى  -0
 التعرف على الفروق بين المنتخب البرازيلى والمنتخب األلمانى فى التمرير  -8

 منهج البحث : المنهج الوصفى  
مباريات المنتخب البرازيلى والمنتخب االلمانى فى بطولة كأس العالم بكوريا عينة البحث : 

 م.8118واليابان 
 نتائج البحث :

 يب على االطالق.المنطقة المواجهة للمرمى هى أعلى مناطق التصو  -0
ويسار( منطقة عالية التمرير العرض داخل وخار   –المنطقة التى تقع على جانبى الملعب )يمين  -8

 منطقة الجزاء
 . تفوق منتخبا البرازيل على منتحب المانيا فى التمرير والتصويب -3

 م(8112( دراسة باليون وأخرون )1
 م .8116فائز ببطولة كأس العالم لكر القدم  التحليل الفنى للفريق األيطالى العنوان الدراسة : 
 8116الفائز ببطولة كأس العالم لكر القدم  التعرف على المستوى الفنى للفريق أهداف البحث : 
 الوصفى منهج البحث : 
 عينة البحث : 

( مباريات وهى مباريات ايطايا كالمن غانا ، الواليات المتحدة االمريكية ، وجمهور  6) 
 تراليا، أوكرنيا ، ألمانيا ،فرنساالتشيك ، اس

 نتائج البحث : 
تفوق المنتخب االيطالى فى ارتفاع نسبة إعادة االستحواذ على الكرة ، قل نسب فقد الكور 

على  ،التمريرات القصيرة فى كل المباريات والتمريرات الطويل ف بعض المباريات ، التصويب
 .المرمى

 م(8112)( دراسة مصطفى فرا أكار وأخرون 2
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 م بألمانيا .8116 تحليل األهداف التى أحرزت فى بطولة كأس العالم لكر القدم عنوان الدراسة : 
 لبحث :أهداف 

م 8116التحليل الفنى والنوعى لألهداف المحرزة فى بطول كأس العالم لكرة القدم  
 بألمانيا .

 المنهج الوصفىمنهج البحث : 
 م بألمانيا816مباراة فى بطولة كأس العالم لكر القدم  64هدف خالل  046عينة البحث : 
 نتائج البحث : 
% عن 6هدف بنسبة  22% عن طريق الهجمات  الكاملة و 64هدف بنسبة  98أن 

 طريق الركالت الحر والركنيات وركالت الجزاء ورميات التماس .
 

     Research proceduresإجراءات البحث 
 

 Research curriculumمنهج البحث        

 .    الدراسة وتساؤالت هدف لتحقيق التحليلي باألسلوب الوصفي المنهج ينالباحث استخدم
 Research community and Sample    مجتمع وعينة البحث

وحتى  2ق المشاركة من أول دور التم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من الفر 
المهارية الدفاعية  النهائي وذلك لتميز حراس مرمى هذه الفرق بالمستوى العالي من األداءات

الدولي لكرة االتحاد،واحتواء معظم تلك الفرق على المستوى األول  في  تصنيف المركبة والهجومية
 . ( فريق2وعددها ) القدم.والجدول التالي يوضح المباريات والفرق المشاركة

  Tools and means of data collection أدوات ووسائل جمع البيانات   
 من البيانات لجمع كأداة العلمية المالحظة أسلوب ثالباح أستخدم البحث منهج مع تمشيا  

 : طريق عن المباريات تحليل خالل
 : المستخدمة واألجهزة األدوات -0

 .USB بمخر  بوصة 38سامسونج ماركة LED تلفزيون  -
 توب الالب جهاز ذاكرة إلى الدراسة عينة المباريات لنسخ جيجا Panasonic  06فالشه -

((Laptop. 
 .المباريات وتحليل ديللعرض ةمارك توب الب جهاز -
 بطئ - بطئ-عادى) للعرض مستويات بالثالث(Media player) فيديو مشغلVLC برنامج -

 (.جدا  
 .Casioماركة حاسبه أله -
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 : الوسائل -8
 :  المرجعي المسح -

 األداءات على للتعرف وذلك العلمية والمراجع الدراسات على مرجعي مسح بعمل الباحث قام
  في  األداء تحليل استمارة أعداد أجل من وذلك المرمى لحراس والهجومية الدفاعية المهارية
 .الخبراء السادة على لعرضها تمهيدا   األولية صورتها

 : الخبراء رأى استطالع -
 بصورتها المقدمة االستمارة في أراءهم ألخذ الخبراء السادة على االستمارة بعرض الباحث قام
 (0)  مرفق المتغيرات بعض أضافه أو بحذف للقيام وذلك األولية

 :الخبراء رأى استطالع استمارة -
 وضع أجل من القدم كرة مجال  في  المرجعية والدراسات األبحاث على باالطالع الباحث قام
 .القدم كرة مرمى لحراس المركب والهجومي الدفاعي المهارى  األداء تحليل استمارات

 األداء تحليل استمارة إعداد النماذ  هذه من العديد على االطالع خالل من الباحث استطاع
 (.8) مرفق المبدئية صورتها  في  المرمى لحراس والهجومي الدفاعي المهارى 
 البحث لمتغيرات والهجومي الدفاعي المهارى  األداء تحليل استمارة نموذ  بعرض الباحث قام
 ابد  وقد البحث متغيرات تحليل  في  مصداقيتها مدى  في  رأيهم إلبداء الخبراء السادة على
 إلى الباحث وجهت التي االقتراحات وأعطوا االستمارة شكل تعديل  في  رأيهم الخبراء السادة
 .لالستمارة أخر تصميم
 الخبراء السادة أراء ضوء  في االستمارة وشكل متغيرات  في  بتعديل ذلك بعد الباحث قام
 (. 3)  مرفق النهائي شكلها  في االستمارة لوضع

 : الخبراء السادة اختيار شروط -
  وخبرة القدم كرة مجال  في  الرياضية الترهية  في الدكتوراه درجة على حاصل يكون  أن 

 .سنوات عشر عن تقل ال التدريب مجال  في
 pilot study الدراسات االستطالعية

 قد التي الصعوبات على التعرف بغرض استطالعية دراسات ثالثة بإجراء الباحث قام
 على الحصول وكذلك عليها والتغلب تالفيها لمحاولة األساسية الدراسة إجراء أثناء الباحث تواجه
 (.البحث عينة) المباريات تحليل عملية وتيسير البيانات أدق
 :األولى االستطالعية الدراسة 
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  البحث عينة المباريات وحف  تسجيل كيفية على لوقوف تمهيدية كدراسة الدراسة بعمل الباحث قام
 . م00/6/8102 من الفترة  في

 : األولى االستطالعية الدراسة أهداف
 بصيغة يعمل والفيديو الفيديو على تحتوى  الفالشة وأن الفالشة إلى التلفزيون  من فيديو أ  تسجيل -

MP4 3أوGP. 
 وذلك مختلفين فردين بواسطة الفالشة على Beinsport قنوات عبر البحث عينة مباريات تسجيل -

 .التسجيل تعذر أو الكهرهاء انقطاع حال في المباريات تسجيل لضمان
 التمهيد  بالدور مباريات 3وهىMP4 توهبصيغة الالب إلى الفالشة من المسجلة المباريات وضع -

 (.البحث عينة) عشر الستة لدور مباراة 06+
 : األولى االستطالعية الدراسة نتائج

 .التلفزيون  من الفالشة على مباراة تسجيل من التأكد تم -
 .واضحة بصورة Beinsport قنوات من مباراة تسجيل تم -
 .للتحليل وتصلح واضحة وصورتها MP4بصيغة تعمل المسجلة المباريات -

 : الثانية االستطالعية الدراسة
 التمهيدية األدوار مباريات من مباراة على الثانية االستطالعية الدراسة بإجراء الباحث قام

 البحث مجتمع من( روسيا منتخب×  مصر منتخب)  بين م8102 بالبرازيل العالم كأس لبطولة
 . األساسية البحث عينه خار  ولكن

 : الثانية االستطالعية الدراسة أهداف
 .األزمة التعديالت إلجراء الخبراء على وعرضها.  التحليل الستمارة مبدئي تصور وضع -
 .التحليل قبل ووضوحها توب الالب على المسجلة المباريات من التأكد -
 .والمالحظة التحليل خالل توب الالب سالمة من التأكد -
 .عليها للتغلب التحليل عملية خالل الباحث تواجه قد التي الصعوبات على التعرف -

 : الثانية االستطالعية الدراسة نتائج
 . األداء تسجيل استمارة لتصميم مبدئي تصور وضع -
 التحليل  في  المستخدمة واألدوات األجهزة صالحية من التأكد -

 :الثالثة االستطالعية الدراسة
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 منتخب)  من كال مباراتي تحليل خالل من وذلك الثالثة الدراسة بإجراء الباحث قام
 األدوار مباريات من(  المكسيك منتخب×  المانيا منتخب) ومباراة( ايران منتخب× المغرب
 .للبحث األساسية العينة وخار  البحث مجتمع من م8102روسيا العالم كأس لبطولة التمهيدية

 : الثالثة االستطالعية الدراسة أهداف
 .لالستمارة النهائى الشكل باستخدام التحليل -
 .إتقان و بدقة البيانات تسجيل طريقة و المالحظة على المساعدون  تدريب -
 .وثبات صدق من المالحظة الستمارة العلمية المعامالت إيجاد -

 : الثالثة االستطالعية الدراسة نتائج
مكانية استخدامها وسهولة البيانات تسجيل استمارة صالحية من التأكد -  المباراة أحداث متابعة وا 

 .النهائية صورتها في االستمارة لتصبح التعديالت بعض إجراء بعد بدقة وتسجيلها
 .بدقة للدراسة المطلوب البيانات وتسجيل المالحظة على المساعدون  تدريب -
 .توثبا صدق من التحليل الستمارة العلمية المعامالت إيجاد -

التأكددد مددن أن االسددتمارات الموجددودة تلددم جميددع متغيددرات الحدداهرة المددراد تحليلهددا بمعنددى أن كددل 
 استمارة التحليل.في متغير يحهر خالل المباراة موجود 

 صدق المحكمين : 3/2/0/8
 (4جدول )

 الدفاعية والهجومية متغيراتالالسادة الخبراء حول  واختالف أتفاقنسب 
 لحارس المرمى 

 تعديل غير موافق موافق 

التعامل مع 

 األماميةالتصويبات 

 - - 10 مسك الكره

 - - 10 أبعاد الكره

التعاملللل ملللع ال للللرات 

 العرضية

 - - 10 مسك الكره

 - - 10 أبعاد الكره

 التعامل مع اإلنفرادات
 - - 10 الكرهمسك 

 - - 10 أبعاد الكره

 
 الثبات :
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هولندا( من مباريات العينة االستطالعية وخار  عينة × بتحليل مباراة )اسبانيا الباحث  قام 
حساب تم على نفس المباراة بعد أسبوع ، و  االستمارةثم قام الباحث بإعادة تطبيق البحث األساسية 

 معامل االرتباط بين التحليل األول والتحليل الثاني. 
 معامل االرتباط بين التحليل األول والتحليل الثاني الستمارة التحليل

 المهارية األداءات

 المركبة الدفاعية والهجومية

 التحليل الثانى التحليل األول
 االرتباطمعامل 

 التكرار التكرار

 التصويبات

 األمامية

 مسك

 1 2 2 أرضى

 1 1 1 متوسط

 1 1 1 عالي

 التصويبات

 األمامية

 أبعاد

 1 2 2 اليد

 1 ـــ ـــ اليدين

 1 3 3 القدم

 الكرات

 العرضية

 مسك

 1 3 3 أرضى

 1 2 2 متوسط

 1 2 2 عالي

 األنفرادات
 1 3 3 مسك   

 1 2 2 أبعاد   

 
 Statistical Analysisالمعالجات اإلحصائية    

 تحليل البيانات المستخلصة من هذا البحث وفقًا لألساليب اإلحصائية التالية : تم
 النسبة المئوية.-0
 األهمية النسبية.-8
 التطبيق وا عادة التطبيق.-3
 المتوسط الحسابي.-4
 االنحراف المعيار  -2
   معامل االرتباط. -6
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 Results  عرض النتائج                                
 

 (2جدول)
 لمسك في التصويبات األماميةة االتكرارات والنسب المئوية لمهار 

 الفريق
مجموع  العالي المتوسط األرضي

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار المسك

 5 20 1 20 1 90 3 أورجواى
 5 20 1 20 1 90 3 فرنسا
 9 3333 2 3333 2 100 7 بلجيكا

 8 5539 5 1131 1 3333 3 البرازيل
 3   9935 2 3333 1 السويد
 3   9935 2 3333 1 إنجلترا
 9 25 2 1235 1 100 5 روسيا
 3   9935 2 3333 1 كرواتيا

( ان نسبة تكرار مهارة المسك في التصويبات األمامية انحصرت بين 6يوضح جدول )
% للمسك المتوسط 6636: 0030بينما انحصرت بين  األرضي% للمسك 011: 3333

 % للمسك العالي.2236: 81وانحصرت بين 
 (  2جدول )  

 ة االبعاد في التصويبات األماميةالتكرارات والنسب المئوية لمهار 
 الفريق

مجموع  بالقدم باليدين باليد

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار االبعاد

 3 3363 1 66.. 2   أورجواى
 . 1.66 1 05 3 3363 2 فرنسا
 3   155 4 3363 1 بلجيكا

 25 60 10 10 3 15 2 البرازيل
 .   05 3 05 3 السويد
 4   155 0 20 1 إنجلترا
 9 .006 0 2262 2 2262 2 روسيا
 2   05 1 155 . كرواتيا

في التصويبات األمامية انحصرت بين  اإلبعاد( ان نسبة تكرار مهارة 6يوضح جدول ) 
باليدين وانحصرت بين  لإلبعاد% 011:  02باليد بينما انحصرتبين  لإلبعاد% 011: 01

 بالقدم لإلبعاد% 62: 0636
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 (  2جدول )  
 ة المسك في الكرات العرضيةالتكرارات والنسب المئوية لمهار 

 الفريق
مجموع  العالي المتوسط األرضي

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار المسك

 . 3363 2 3363 2 05 3 أورجواى
 . 3363 0   1.66 1 فرنسا
 3 3363 1 3363 1 05 . بلجيكا

 . 3363 0   1.66 1 البرازيل
 3 66.. 2   3363 1 السويد
 1 155 1     إنجلترا
 1 155 1     روسيا
 2 155 2     كرواتيا

انحصرت بين .العرضية مهارة المسك في التصويبات( ان نسبة تكرار 2يوضح جدول)
% للمسك المتوسط وانحصرت 3333: 636بينما انحصرت بين  األرضي% للمسك 21: 0234
 % للمسك العالي.011: 3333بين 

 ( 9جدول )  
 ة اإلبعاد في الكرات العرضيةالتكرارات والنسب المئوية لمهار 

 الفريق
مجموع  بالقبضتين بالقبضة

 نسبة تكرار نسبة تكرار اإلبعاد

 4 155 4   أورجواى
 2 155 2   فرنسا
 1   155 1 بلجيكا

 1   155 1 البرازيل
 1 155 1   السويد
 2 155 2   إنجلترا
 2 05 1 05 1 روسيا
 4 60 3 20 1 كرواتيا

انحصررت بررين  العرضرريةفرري التصرويبات  اإلبعراد( ان نسرربة تكررار مهررارة 9يوضرح جردول )
 .لإلبعاد بالقبضتين% 011: 21 بينما انحصرت بينلإلبعاد بالقبضة % 011: 82
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 (  01جدول )  
 للمهارات الدفاعية في االنفرادات التكرارات والنسب المئوية

 الفريق
مجموع  االبعاد المسك

 نسبة تكرار نسبة تكرار االنفراد

 2   155 2 أورجواى
 1 155 1   فرنسا
           بلجيكا

 3 66.. 2 3363 1 البرازيل
 1 155 1   السويد
 1 155 1   إنجلترا
 1   155 1 روسيا
 1 155 1   كرواتيا

المسك واإلبعاد بالنسبة لمجموع المهارات ( ان نسبة تكرار مهارة 01يوضح جدول )
 .% لإلبعاد011: 6636للمسك وهين % 011: 3333انحصرت بين  األنفرداتالدفاعية في 

 
 Discussion مناقشة النتائج 

والتي واجهها  ألماميةاعدد التصويبات  ما هي-مناقشة التساؤل األول واإلجابة عليه:
( بالقدم -باليدين -بعاد براحه )اليد ( أو األعالي-متوسط  -سواء بالمسك )أرضى الحارس 
 ؟لبطولةالفرق المشاركة في الحراس 

( إجمالي التصويبات األمامية لتي واجهه كل   6أظهرت نتائج التحليل في جدول )  
حارس من حراس الفرق المشاركة في البطولة بمسك هذه الكرات حيث حصل حارس فريق 

% للمسك األرضي بينما حصل حارس فريق 011فرنسا( على الترتيب األول بنسبة  -)بلجيكا
% 3333كرواتيا( على الترتيب األخير بنسبة  -انجلترا  -السويد  -فرنسا  - أورجواى -)البرازيل 

البرازيل( على الترتيب -كرواتيا-انجلترا-للمسك األرضي. حصل حارس مرمى فريق )السويد 
% للمسك المتوسط بينما حصل حارس فريق)البرازيل( على الترتيب األخير 6636األول بنسبة 

% 2236فريق )البرازيل(على الترتيب األول بنسبة % للمسك المتوسط. حصل حارس 0030بنسبة 
% 81فرنسا(على الترتيب األخير بنسبة -للمسك العالي بينما حصل حارس فريق )اورجواى

 السويد(على صفر تكرار.   -انجلترا -للمسك العالي وحصل كال  من فريق )كرواتيا
ة التي واجهه كل ( إجمالي التصويبات األمامي  6أظهرت نتائج التحليل في جدول )  

فريق   ات حيث حصل حارسحارس من حراس الفرق المشاركة في البطولة بأبعاد هذه الكر 
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% لألبعاد باليد بينما حصل حارس فريق )البرازيل( على 011)كرواتيا( على الترتيب األول بنسبة 
ل % لألبعاد باليد وحصل فريق )اورجواى( على صفر تكرار. حص01الترتيب األخير بنسبة 
% لإلبعاد باليدين بينما حصل 011انجلترا( على الترتيب األول بنسبة  -حارس فريق )بلجيكا

%لألبعاد باليدين. حصل حارس فريق 02حارس فريق )البرازيل( على الترتيب األخير بنسبة 
% لألبعاد بالقدم بينما حصل حارس فريق 62)كوستاريكا( على الترتيب األول بنسبة 

 -% لألبعاد بالقدم وحصل كال  من فريق )بلجيكا3333رتيب األخير بنسبة )أروجواى(على الت
 كرواتيا( على صفر تكرار.                -انجلترا -السويد

وير  الباحث بأن تصد  حراس مرمى الفرق المشاركة في البطولة يوضح األداءات 
تلك النتائج أسلوب  المهارية لحراس مرمى هذه الفرق من مواقف الهجوم عليها حيث يتضح من

التصد  لهذه التصويبات األمامية  على سبيل المثال فإن حارس مرمى فريق كوستاريكا قد تميز 
مواجهه فضل الحارس األبعاد عن  83في التصد  للتصويبات األمامية  عن طريق األبعاد ففي 

لى حد كبير إلى تمركز الح 3لألبعاد و 81المسك بر ارس داخل منطقة بالتشتيت وقد يرجع ذلك وا 
( م0921مفتى إبراهيم )جزائه وكذلك تمركز المهاجمين حوله ، ويتفق ذلك أيضا  مع ما ذكره 

بأنه يجب على حارس المرمى أن يتفاعل ويتحرك على حركه الكرة بطريقة تتناسب مع وضعها 
المرمى ومكانها في الملعب بالنسبة للمرمى بحيث يحقق له هذا التحرك أفضل زاوية للدفاع عن 

 في حاله قيام احد المهاجمين بالتصويب إلية. 
(04 :23) 

 مناقشة التساؤل الثاني واإلجابة عليه :
( عالي-متوسط  -سواء بالمسك )أرضى والتي واجهها الحارس عدد الكرات العرضية  ما هي -
 ؟بالقبضتين( لحراس الفرق المشاركة في البطولة -بالقبضة)األبعادأو 

( إجمالي الكرات العرضية والتي واجهها كل   2التحليل في جدول )  أظهرت نتائج 
حارس من حراس الفرق المشاركة في البطولة بمسك هذه الكرات حيث حصل حارس فريق 

% للمسك األرضي بينما حصل حارس فريق 21اورجواى( على الترتيب األول بنسبة -)بلجيكا
 -األرضي وحصل كال  من فريق )انجلترا  % للمسك0636)فرنسا(على الترتيب األخير بنسبة 

بلجيكا( على الترتيب األول -كرواتيا( على صفر تكرار. حصل حارس فريق )اورجواى -روسيا
-روسيا  -انجلترا-السويد -% للمسك المتوسط وحصل كال  من فريق )البرازيل3313بنسبة 

على الترتيب األول   كرواتيا(-روسيا-كرواتيا( على صفر تكرار. حصل حارس فريق )انجلترا
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بلجيكا( على الترتيب األخير -% للمسك العالي بينما حصل حارس فريق )اورجواى011بنسبة 
 % للمسك العالي.               3313بنسبة 

( إجمالي الكرات العرضية والتي واجهها كل  9أظهرت نتائج التحليل في جدول )  
عاد هذه الكرات حيث حصل حارس فريق حارس من حراس الفرق المشاركة في البطولة بأب

% لألبعاد بالقبضة بينما حصل حارس فريق 011بلجيكا( على الترتيب األول بنسبة -)ألبرازيل
 -% لألبعاد بالقبضة وحصل كال  من فريق )فرنسا82)كرواتيا(على الترتيب األخير بنسبة 

-السويد-فرنسا-ورجواىانجلترا( على صفر تكرار. حصل حارس فريق )األ -األورجوا  -السويد
% لألبعاد بالقبضتين بينما حصل حارس فريق 011انجلترا(على الترتيب األول بنسبة 
-% لألبعاد بالقبضتين وحصل كال  من فريق )البرازيل21)روسيا(على الترتيب األخير بنسبة 

 بلجيكا( على صفر تكرار.               
العرضية قد يوضح األداءات المهارية  ويرى الباحث أن مواجهه حارس المرمى للكرات

( نجد إن أكثر فريقين في 01الدفاعية لحراس مرمى هذه الفرق فإذا دققنا النظر في جدول )
محاولة وحارس مرمى  04تصدى حراس مرماهم للكرات العرضية هما حارس مرمى فريق ألمانيا 

 ة النهائية .محاوالت ومعظمهم بالمسك وهما حراسي المبارا  01فريق األرجنتين 
بأن التمريرات العرضية لمنطقه الجزاء  م(0994مفتى إبراهيم )ويتفق ذلك مع ما ذكره 

أصبحت تمثل سالحا  قويا  فعاال  في تهديد مرمي الفرق المختلفة حيث يمكن إنهاء الهجمات في 
نطلق منطقة الجزاء بواسطة التصويب المباشر وغير المباشر أو بعد عدة تمريرات ومن هذا الم

يعتبر إجادة التعامل مع الكرات العرضية مطلبا حيويا  وضروريا  لكل حارس مرمى أيا  كان 
 (326: 02المستوى الذ  يلعب فيه. )

 مناقشة التساؤل الثالث واإلجابة عليه :
المشاركة .الحارس سواء بالمسك أو األبعاد لحراس الفرق والتي واجهها  ما هي عدد اإلنفرادات-

 ؟في البطولة
( إجمالي عدد االنفرادات والتي واجهها كل   01أظهرت نتائج التحليل في جدول )  
اإلبعاد حيث حصل حارس مرمى سواء بالمسك أو  حارس من حراس الفرق المشاركة في البطولة

% للمسك بينما حصل حارس مرمى 011روسيا(على الترتيب األول بنسبة -فريق )اورجواى
 -% للمسك وحصل كال  من فريق )فرنسا3313األخير بنسبة  فريق)البرازيل( على الترتيب

 -انجلترا -السويد -بلجيكا( على صفر تكرار. حصل حارس مرمى فريق )فرنسا -انجلترا -السويد
% لألبعاد بينما حصل حارس مرمى فريق )البرازيل( 011كرواتيا( على الترتيب األول بنسبة 
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روسيا(  -بلجيكا -د وحصل كال  من فريق )اورجواى% لألبعا 6616على الترتيب األخير بنسبة 
 على صفر تكرار.          

ويرى الباحث أن قدره الحارس في التعامل مع االنفرادات يتوقف على عدة عوامل منها 
القدرة الدفاعية أمام الحارس من أعضاء فريقه وأيضا القدرة الهجومية للفرق المنافسة وقدرتها على 

 على تضييق الزاوية أمام المهاجم.االختراق وقدرته 
أن على الحارس في حالة انفراد مهاجم  م(0921حنفي مختار )وفي هذا الصدد يذكر 

به من نقطة أمام المرمى يصبح من واجب حارس المرمى التقدم أماما  في اتجاه المهاجم حتى 
يكون المهاجم قادما  من يضيق من الزاوية التي يمكن أن يواجه إليها المهاجم الكرة. وفي حالة ما 

الجانب فإن حارس المرمى يقف على الخط المنصف للزاوية التي تكون بين قائمي المرمي والكرة 
وقريبا  من القائم القريب من المهاجم وهذلك يكون قد أغلق هذه الزاوية تقريبا  وفي نفس الوقت يكون 

هة األخرى من المرمي بالجر  جانبا  أو مستعدا  للدفاع عن الكرة العالية أو األرضية المتجهة للج
 ( 009:  8الوثب عاليا  أو االرتماء أرضا  لصد الكره .) 

 :االستنتاجات والتوصيات

  :االستنتاجات

 اآلتي:حدود عينة البحث وبعد جمع البيانات وعرض وتحليل النتائج يتبين  في
بالمسك أو األبعاد هو حارس أن أكثر حارس واجهه التصويبات األمامية وتعامل معها سواء  .0

 %.011( لألبعاد بنسبه أورجواى-فرنسا( للمسك وفريق )البرازيل-مرمى فريق ) بلجيكا
ك أو األبعاد هو حارسمرمى وتعامل معها سواء بالمس العرضيةأن أكثر حارس واجهه الكرات  .8

 %.011( لألبعاد بنسبه فرنسا( للمسك وفريق )بلجيكا-انجلترا -كرواتيا-روسيافريق )
-فرنساوتعامل معها سواء بالمسك أو األبعاد هو حارس فريق) انفراداتأن أكثر حارس واجهه  .3

بنسبه  لألبعاد(   اورجواى-انجلترا -كرواتيا -بلجيكا% وفريق )011( للمسك بنسبه سويدال
011%. 

هو حارس مرمى فريق  ياردة 02أن أكثر الحراس أداء كالعب ظهير حر داخل وخار  منطقة الر .4
بنسبه  ياردة02( خار  الرأورجواى% وفريق )011بنسبه  ياردة02( داخل الركرواتيا-روسيا)

3333   .% 
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أن أكثر الحراس بدءا  للهجوم بالتمرير باليد سواء التمرير الطويل أو القصير أو المتوسط هو  .2
( للتمرير انجلترا- جواىأور % وفريق )011( للتمرير الطويل بنسبهبلجيكاحارس مرمى فريق )

 %.011( للتمرير القصير بنسبه روسيا% وفريق )21المتوسط بنسبه
أن أكثر الحراس بدءا  للهجوم بالتمرير بالقدم سواء التمرير الطويل أو القصير أو       المتوسط  .6

مرير ( للتانجلترا% وفريق )9139( للتمرير الطويل بنسبهاألورجوا هو حارس مرمى فريق )
 %.6832( للتمرير القصير بنسبه كرواتيا% وفريق )8932وسط بنسبهالمت

 Recommendations   التوصيات 

 :يلييوصى الباحث بما  أهدافالدراسةوفى ضوء نتائج  ينالباحث إليهإلى ما توصل  استنادا
 بجميع متغيرات البحث عند تدريب حراس المرمى عليها. االهتمام .4
 على التدريبات التي يمكن عن طريقها تنمية مهارات التركيز عند تدريب حراس المرمى .2

 نتائج المباريات. على لتأثيرهااإليجابيبالقدم  وخاصة  مهارة  التمرير التمرير
الفني استخدام تقسيم متغيرات البحث كأحد التقسيمات العلمية لمكونات استمارة التحليل  .6

لخصائص المميزة لمستوى أداء احتى يمكن التعرف على  لمتابعة الحراس أثناء المباريات
لالستفادة منها بهذا المستوى  الخاصةالمعلومات والبيانات  مرمى لتوفير بعضال حراس
 .المرمى عملية التدريب لحراسفي 

أن يهتم المدرهون والقائمون على لعبة كرة القدم بمتابعة البطوالت القارية والدولية للوقوف  .6
 .ي مجال كرة القدمعلى المتغيرات والتطورات الحادثة ف

أن يهتم المدرهين ومسئولي اتحادات كرة القدم العمل على نشر الوعي بين مدرهي كرة  .2
القدم على أهمية األداء المهارى المركب لحراس المرمى لما لها من اثر واضح في 

 الوصول لمركز متقدم في البطوالت المختلفة.
ما يتعرض له الحارس من المتغيرات قيد للفريق و  الدفاعياء دراسة للرهط بين التنظيم ر إج .9

 البحث.
 المراجع                                        

                                                           المتغيرررررررررات أهررررررررم إلحصرررررررراءات مقارنررررررررة تحليليررررررررة دراسررررررررة : م(8111الجندي   )ثروت  0
 خالل م8118 العالم كأس بطولة في والدفاعية الهجومية

 منشرور بحرث  .السرلة لكررة م8114 األولمبية دورةاأللعاب
 الرياضررية الترهيررة ،كليررة 88،مجلررد الرياضررة وفنررون  ،علرروم
                  .                         حلوان جامعة  للبنات
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 ي.تدريب كرة القدم،دار الفكر العره العلمية في األسس  : م(0921)     حنفي مختار      8

االتجاهررررررات الحديثررررررة فرررررري تخطرررررريط وترررررردريب كرررررررة القرررررردم                                               : م(8110)       هحسن أبو عبد 3
 م.8110الفنية ،  اإلسكندرية، اإلشعاعمكتبة 

 النظريرررة والتطبيرررق   القررردم ةكرررر  لالعبرررى االعرررداد المهرررارى  : م(8101)      ه حسن أبو عبد 4
 االسكندرية مكتب االشعاع الفنى.

 (م0922)   ،عبد المنعم حمدي 1
 صبحيدمحم 

طرررق تحليررل المبرراراة فررى الكرررة الطررائرة دار الفكررر العرهرري،  :
 القاهرة

 م(8111)           السيد زهران 2
 

منشررأة  القرردم،: المهررارات الفنيررة للبطولررة العالميررة فرري كرررة  :
 اإلسكندرية.   المعارف،

لحررررراس مرمررررى كرررررة القرررردم  األداءالحركرررريتحليررررل فعاليررررات  : م(8114)            عادل عمر 2
م بحررررث 8118وأثرهررررا فرررري نتررررائج مباريررررات كررررأس العررررالم 

 ، جامعرررة  ، كليرررة الترهيرررة الرياضرررية الثرررانيمنشرررور ،العررردد 
 المنصورة.

تأثير برنامج تدريبى مقتر  لتنمية سرعة االداء المهارى  : م(8110)  عجمى دمحم عجمى 2
الدفاعى والهجومى لنأشئ كرة القدم ، رسالة دكتوراة غير 
منشورة ، كلية الترهية الرياضية للبنين القاهرة ، جامعةة 

 حلوان.
كرة القدم )االلعاب الجماعية(   مطبعة  إعدادالعبيأسس  : م(0998) على البيك 9

 التونى ، اإلسكندرية.
 القياس والتقويم وتحليرل المبراراة فري كررة اليرد   نظريرات    : م(8118ن)كمال درويش وأخرو 01

 ،القاهرة.0وتطبيقات ،مركز الكتاب للنشر،ط
 م(8118)     دمحم السيد      00

 وجدى فاتح
األسررس العلميررة للترردريب الرياضرري لالعررب والمرردرب، دار  :

 المهد  للنشر والتوزيع، المنيا.
 م(8111) دمحم كشك          08

 أمر هللا البساطي
فري كررة القردم ، الطبعرة  والخططريأسس االعداد المهارى  :

 األولى المنصورة .
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محمود السيد احمد مصطفى  03
(8119) 

)تأثير برنامج تدريبى لتنمية أداء رسالة دكتوراة بعنوان  :
أهم المواقف الثابتة المستخلصة من بطولة األمم األفريقية 

 سنة.06م لناشئ كرة القدم تحت 8116بمصر 

 كرة القدم )حارس المرمى( دار لالعبيللمباراة  اإلعداد    : م(0921)          مفتى إبراهيم 04
 .                                                  الفكر العرهي ، القاهرة

كررة القردم،   والخططي لالعبري المهار  اإلعداد  الجديد في : م(0994)          مفتى إبراهيم 01
 العرهي. دار الفكر

تخطررريط تطبيرررق قيرررادة ، دار  الحرررديث،التررردريب الرياضررري  : م(8111)         مفتى  إبراهيم 02
 القاهرة. ،العرهيالفكر 

 م(0992)     ، دمحميدوح مم 02
 دمحم على

كررررة  الخططررري لالعبررريوتطررروير التفكيرررر  اإلعرررداد الرررذهني :
 ، القاهرة. العرهيدار الفكر  ، القدم

 ياسر محفوظ الجوهرى                             02
 م(8112)                      

أداء بعرض المهررات تنية القدرات التوافقية لتطوير مستوى  :
االساسرية لرردى لبررراعم كررة القرردم،بحث منشررور،كلية الترهيررة 

 م.8112الرياضية للبنين بنها
19- Ferit ,M,etal(5227): Analysis of goals scored in world cup 6002  

fifa Germ. 

52-balyan,M,etal(5227): Technical Analysis of the Italian Team who  

won the world cup soccer 6002.     

51-Seabra,F,Dantas,(5226): Analysis of the matches in football. 
22-Rander,M.Jensen,J.,Krustruop,.(5227):AComparative analysis 
between the Danish league matches and All seven Skan football 
23- Lesar,R.(5226) : Analysis of the games professional players in  
football. 
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 ملخص البحث باللغة العربية
 برنامج نشاط رياضي مقترح لتعديل السلوك العدواني للجانحين

 .د / نبيل خليل ندا  أ                                                         
 سعد يحيي محمودأ.د /                                                         

 عبداللطيف شبل يسن فارسالباحث/                                                
 

 للجانحين العدواني السلوك لتعديل مقترح رياضي نشاط برنامج البحث  يهدفهدف البحث إلى ي
تم اختيار جميع عينة البحث من اطفال مؤسسة الرعاية االجتماعية لرعاية االحداث وذلك النهم جميعا محكوم  

عنابر احتياطي قيد الحكم وكذلك الن مدة حكم اغلبهم تتعدى الثالث اشهر وهي الفترة الطلوبة  عليهم فال يوجد
(طفال تم 53لتنفيذ البرنامج وايضا لتنوع المالعب بالمؤسسة وقد تم اختيار العينة بالطريقة العمدية على عدد )

 اختيارها بالشروط التالية:

 : يلي ما التوصيات وكانت
 1- ج الرياضي باستخدام األلعاب الصغيرة المقترح بمؤسسات الرعاية االجتماعية لألحداث تطبيق البرنام

 الجانحين  لتعديل السلوك العدواني لديهم .

 2-  توعية أسر االحداث الجانحين بأهمية األنشطة الرياضية من خالل عقد ندوات وبث برامج إذاعية
 وتليفزيونية هادفة .

 5-  ة والمتعاملين مع اطفال االحداث الجانحين لتوضيح أهمية تعديل السلوك تقديم دورات تدريبية لألسر
 العدواني لهم

 4-  توجيه اهتمام الدولة والباحثين بمختلف تخصصاتهم بأهمية رعاية االطفال االحداث الجانحين من
 خالل وسائل االعالم المقروءة والمسموعة والمرئية ،وذلك ألنهم قوة ال يستهان بها .

 3- عقد دورات تدريبية للمشرفين واألخصائيين على أنشطة البرامج الحديثة والمختلفة التي  ضرورة
تراعى خصائص االحداث الجانحين والتي تتفق مع قدراتهم واحتياجاتهم بحيث يمكن تحقيق التوافق 

 الشخصي واالجتماعي لهم و من ثم تعديل السلوك العدواني لهم.

 6- رياضية ورياض األطفال بحيث تشتمل على برامج أعداد أخصائي تطوير مناهج كليات التربية ال
 لألنشطة الرياضية والترويحية والتعليمية ألطفال االحداث الجانحين .
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 برنامج نشاط رياضي مقترح لتعديل السلوك العدواني للجانحين
 .د / نبيل خليل ندا  أ                                                         
 سعد يحيي محمودأ.د /                                                         

 عبداللطيف شبل يسن فارسالباحث/                                               
 

 مقدمة ومشكلة البحث
تشهد الساحة العالمية تغيرات جذرية سوف تترك آثارها االقتصادية على العالم أجمع  
عامة وعلى المنطقة العربية بشكل خاص ، حيث أصبح النظام العالمي يتميز بحركته  بصفة

دارة  السريعة التي تتتابع فيها التغيرات بمعدالت فائقة السرعة ، وتحتاج من الحكومات وا 
 ترتيبات الالزمة لمواجهة مثل هذه التحديات. ال الجتماعيةاالمؤسسات 
وير الرئيسية ألى مجتمع من المجتمعات حيث تعمل على وتعتبر اإلدارة العلمية أداة التط 

تفعيله وتقدمه وزيادة درجة رفاهيته ، وذلك عن طريق استثمار موارده البشرية والمادية أفضل 
 استثمار ممكن وبما يحقق غايته الكبرى 

وتعد مؤسسات الرعاية االجتماعية لألحداث إحدى المؤسسات التي تتيح للمودعين بها  
النشاط في سهولة ويسر بهدف تحقيق المواطنة الصالحة دون تحديد أو تخصيص لنوع ممارسة 

معين من النشاط أو لفئة محدودة من الجانحين ، وتهدف أيضًا إلى تنشئة األحداث الجانحين 
وا عدادهم خلقيًا وبدنيًا وعقليًا وروحيًا واجتماعيًا بطريقة متوازنة بحيث ال تطغى ناحية على أخرى ، 

 تهدف إلى إيجاد المواطن الصالح ذو الشخصية المتكاملة .كما 
وتستمد مؤسسات الرعاية االجتماعية أهميتها التربوية من خالل أساليبها وطرائقها المنفردة 
لتربية المودعين بها وغرس القيم التربوية والمبادئ والمعايير السلوكية في الصغار والكبار من 

 شطة الدينية والثقافية والرياضية والفنية واالجتماعية .خالل األنشطة المتمثلة في األن
م(  إلى أنه تعد عملية التنشئة االجتماعية عملية تعليم 1894) حامد عبدالسالم زهرانويشير 

وتعلم وتربية ، تقوم على التفاعل االجتماعي ، وتهدف الى اكتساب الفرد سلوكًا ومعايير 
نة ، تمكنه من مسايرة جماعته وتوافقه االجتماعي ، وتيسر واتجاهات مناسبة ألدوار اجتماعية معي
م( إلى أهمية 1898( . وتنوه عزة حسين   )  53:  1894له االندماج في الحياة ) حامد زهران 

الحاجة الى التوجيه واإلرشاد في المدارس ومؤسسات اإلنتاج ، وفى كافة قطاعات المجتمع ، ألن 
ة يمر بفترات حرجة وأزمات يحتاج فيها الى التوجيه ، وخاصة فترة الفرد خالل مراحل نموه المتتالي



   

 
   التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة  

 

 (    3  (   ( الرابعم(   ) الجزء  5252( شهر ) يونيو(  لعام )    52رقم المجلد )        
 
 

المراهقة ، حيث أنها الفترة التي يتعرض فيها لكثير من الضغوط واألزمات النفسية والتغيرات 
الفسيولوجية والجسمية واالنفعالية والعقلية واالجتماعية التي تجعله يواجه العديد من المشكالت 

 ( . 5:  1898وكه يتصف بعدم السواء    ) عزة حسين النفسية مما يجعل سل
م ( على أهمية مرحلة المراهقة حيث  1883) Newton Miler ويؤكد ميللر نيوتن  

أصبحت تشكل خطرًا متزايدًا خاصة بعد تزايد حاالت الوفيات نتيجة أعمال العنف التي يمارسها 
( على أن  م1881فق معه دمحم شفيق ) ( ، ويت 248:  1883أفراد هذه المرحلة ) ميللر نيوتن 

مرحلة المراهقة مرحلة هامة ومؤثرة فهي مرحلة أزمات نفسية وصراعات ترجع الى ما يعترى 
ن كان ناضجًا من الناحية الفسيولوجية إال أنه  المراهق من تغييرات بيولوجية عنيفة ، والمراهق وا 

ذه المرحلة يزيد التوتر االنفعالي للمراهق يعتبر طفاًل من الناحية االجتماعية والعاطفية ، في ه
لشعوره باالغتراب وعدم االنتماء لجماعة محددة ، باإلضافة الى ما يشعر به من خوف وقلق مع 
تقلبات مزاجية ظاهرة ، ومشكالت سلوكية كالتمرد والعدوان واالنسحاب ، ورغبة مفاجئة في 

 ( . 46االستقالل وممارسة أدوار جديدة ) دمحم شفيق   : 
باإلضافة الى أهمية األنشطة الرياضية في النمو االجتماعي للطفل ، فالطفل أثناء اللعب 
يكتشف مسئوليته نحو الجماعة والحاجة الى التبعية والقيادة وممارسة النجاح والشعور باالنتماء ، 

على ضبط كما يتعلم كيف يواجه مواقف الرضا والضيق والحرية باإلضافة إلى أنه وسيلة للتدريب 
 الشعور والقضاء على الميل للتخريب .

ومن هنا وبعد اطالع الباحث على العديد من الدراسات العلمية التي تناولت بالبحث والدراسة 
السلوكيات العدوانية ألطفال المؤسسات العقابية وااليوائية ، اتضح مدى خطورة هذه المشكالت 

األطفال يمثلون جزءًا فاقدًا من القوى البشرية  على كيان هذا المجتمع ، حيث أنها تجعل هؤالء
السوية والتي ال تفيد المجتمع بشيء ، بل قد تسبب له ضررًا مؤكدًا ، وذلك إلمكانية استمرارهم 
في االنحراف وارتكاب الجرائم ، مما يعيق اعداد األجيال القادرة على تحمل مسئولية الدفاع عن 

ل كانت وال تزال من أكبر المشكالت اإلنسانية التي تثير هذا الوطن وأن مشكالت هؤالء األطفا
وتتحدى فكر الباحثين وتوجههم نحو دراسة تعديل السلوك العدواني لطفل المؤسسة كخطوة أولى 

 في مساعدته على التخلص مما يعانيه من مشكالت نفسية واجتماعية .
العلمية المتخصصة  ومن خالل ايمان الباحث بضرورة االتصال بين المؤسسات الرياضية

وأجهزة وهيئات المجتمع المسئولة عن رعاية تلك الفئات من األطفال من أجل التضافر نحو إيجاد 
حلول بناءة لهذه المشكلة  ، قام الباحث بإجراء هذه الدراسة كمحاولة علمية لوضع برنامج رياضي 

تصميم برنامج رياضي  لتعديل أكثر السلوكيات العدوانية عند الطفل الحدث ، وذلك من خالل
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سنة ، وقد راعي الباحث ضرورة  13-12يتناسب مع هؤالء األطفال في المرحلة السنية المختارة 
أن يحمل هذا البرنامج بين محتوياته من األهداف والخصائص النفسية ما يساعده على تفريغ 

ل إيجابي وابداله بسلوك بناء انفعاالتهم المكبوتة تفريغًا ايجابيًا وتوجيه السلوك العدواني لديهم بشك
، كما سيقوم الباحث بإعداد مقياس لقياس بعض السلوكيات العدوانية لهؤالء األطفال ويأمل 
الباحث من خالل ما سوف يتوصل اليه من نتائج  هذا البحث المساهمة بدور فعال في الوصول 

 ق لك سجنًا( .الى حاًل مناسبًا لهذه المشكلة وقد صدق من قال ) أعطنى ملعبًا أغل
يهدف البحث الى تعديل السلوك العدواني لألحداث الجانحين من خالل البرنامج  هدف البحث:

 .الرياضي المقترح
 ض البحث:و فر  

البعدي ( فى محاور مقياس  -توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي القياسين )القبلي 
 السلوك العدواني للجانحين لصالح القياس البعدي.

 مصطلحات المستخدمة في البحث :ال
 البرنامج : -1

( بأنه مجموعة من الخبرات التي يتعرض لها األفراد  1883)  ليلى كرم الدينتعرفه  
بطريقة معروفة ومحددة بهدف اكسابهم معلومات أو مهارات أو اتجاهات في جانب محدد من 

 (  12:  1883جوانب سلوكهم . ) ليلى كرم الدين 
 رياضي:النشاط ال -2

( بأنه أحد وسائل التربية لتحقيق أغراضها عن  1886)  عبدالحميد شرف الدينيعرفه  
طريق النشاط الحركي بهدف تعديل سلوك الفرد وتنشئته م النواحي البدنية والعقلية والنفسية 

 ( . 51:  1886واالجتماعية تحت اشراف قيادة واعية ) عبدالحميد شرف الدين 
 العدوان : -3

( بأنه هجوم أو فعل محدد يمكن أن يتخذ أي  2334)  آمال عبدالسميع المليجيفه تعر  
صورة من الهجوم الجسدي والمادي ، والهجوم اللفظي في الطرف اآلخر ضد أي شيء أو أي 
شخص بما في ذلك ذات الشخص نفسه وأحيانًا يكون سلوكًا ظاهريًا وأحيانًا يكون التعبير عنه 

 .(6:  2334ة التي حوله ) آمال عبدالسميع على اآلخرين أو البيئ
سلوك يقضى الى الحاق األذى بكائنات حية أو افساد كائنات غير حية  السلوك العدواني: -4

 (  135:  1891وتحطيمها أو اتالفها ) مشيرة عبدالحميد 
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هو كل من لم يتجاوز سنه ثمانية عشر سنة ميالدية كاملة وقت ارتكابه الحدث الجانح : -5
 ( . 226:  2333لجريمة أو عند تواجده في إحدى حاالت التعرض لالنحراف ) السيد رمضان ا

 عينة البحث:
تم اختيار جميع عينة البحث من اطفال مؤسسة الرعاية االجتماعية لرعاية االحداث وذلك 

عدى النهم جميعا محكوم عليهم فال يوجد عنابر احتياطي قيد الحكم وكذلك الن مدة حكم اغلبهم تت
الثالث اشهر وهي الفترة الطلوبة لتنفيذ البرنامج وايضا لتنوع المالعب بالمؤسسة وقد تم اختيار 

 (طفال تم اختيارها بالشروط التالية:53العينة بالطريقة العمدية على عدد )
 (1جدول رقم)     
 توصيف العينة الكلية لمجتمع البحث    

عينة 
البحث 
 الكلية

العينة 
 االساسية

نة العي
 االستطالعية

 النسبة المئوية المستبعدين

41 23 12 6 65.36% 
 

 (عدد افراد العينة االساسية وكذلك العينة االستطالعية وكذلك المستبعدين1ويوضح جدول رقم )
 (2جدول )

 الدالالت االحصائية لتوصيف أجمالي العينة فى المتغيرات االساسية قيد البحث
 .لبيان اعتدالية البيانات

 25ن=
 وحدة المتغيرات م

 القياس
 المتوسط
االنحراف  الوسيط الحسابي

 االلتواء التفلطح المعيارى 
 

       معدالت دالالت النمو 
 1.212- 1.114- 1.111 14.111 31..13 سنة/شهر السن 1
 1.3.4 1.412- 6.416 151.111 151.143 سم الطول 2
 1.666 1.121- 434.. 51.111 .41.16 كجم الوزن  3
       مقياس السلوك العدواني 
 1.111- 1.111 2.642 31.111 36.435 درجة المحور االول 1
 1.4.6- 1.115- 2.666 26.111 25.611 درجة المحور الثانى 2
 15..1- 1.535 .2.52 25.111 31..24 درجة المحور الثالث 3
 1.146 .1.24- 2.261 26.111 25.1.4 درجة المحور الرابع 4
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 1.521- 1.211 1.411 13.111 12.565 درجة محور الخامسال 5
 1.112- 1.261 6.522 121.111 126.522 درجة االجمالى العام للمقياس 

 38491الخطأ المعياري لمعامل االلتواء=
 38845= 3833حد معامل االلتواء عند مستوى معنوية 

ومعامل االلتواء لدى افراد عينة (المتوسط الحسابي والوسيط واالنحراف المعياري 2يوضح جدول )
( 5)±قد تراوحت ما بين  ان قيم معامل االلتواءالبحث فى المتغيرات االساسية قيد البحث ويتضح 

مما يشير الى  اعتدالية البيانات وتماثل المنحنى االعتدالي  مما اقل من حد معامل االلتواء  وهى
 وزيعات الغير اعتداليةيعطى داللة مباشرة على خلو البيانات من عيوب الت

 وسائل جمع البيانات:
 مقياس للسلوك العدواني من اعداد الباحث .1
 اختبارات مكونات اللياقة البدنية  .2
 المفايلة الشخصية مع الخبراء والقائمون على العمل في مؤسسات الرعاية االجتماعية .5
 االدارية( –السجالت الخاصة بأفراد العينة)الطبية  .4
 عينة .المالحظة إلفراد ال .3
 برنامج النشاط الرياضي باستخدام االلعاب الصغيرة )اعداد الباحث( .6

 الشروط الالزم توافرها فى ادوات ووسائل جمع البيانات :
 الموضوعية ( .–الثبات –ان تتوافر فيها المعايير العلمية )الصدق  -
 سهولة االستخدام و امكانية التنفيذ . -
 من علماء التربية الرياضية .ان يكون اجمع على استخدامها عدد كبير  -

 رابعا : االجراءات االدارية للبحث:
قام الباحث بأخذ خطاب موجه من كلية التربية الرياضية الى مدير مؤسسة الرعاية 

 .االجتماعية لألحداث بشأن السماح بتطبيق البرنامج الرياضي المقترح
 القياسات المستخدمة فى البحث:

 ينة :القياسات الخاصة بأفراد الع 
لتحديد العمر الزمنى )من خالل اطالع الباحث على تاريخ الميالد( بالسجالت الخاصة باألطفال  -

 الجانحين  داخل المؤسسة . 
 لتحديد الطول بالسنتيمتر)من خالل استخدام الرستامتر( . -
 لتحديد الوزن بالكيلو جرام )من خالل الميزان الطبي( -
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 :وسائل تسجيل البيانات ألفراد العينة 
 .الوزن( -الطول   –السن  -بيانات شخصية )اإلسم  -

( 63( )2312بعد اإلطالع على المراجع العلمية المتخصصة كدراسة دمحم  السعيد أبو حالوة )
(، عبد اللطيف فرج 93()2312والدراسات المرجعية والمرتبطة بهذا المجال يحي عمر شعبان )

(. قام الباحث  بتحديد 3( )2315وقى )(، أحمد ش21()2336( جمعة طه)44()2311شحات )
األداة العلمية .و االختبارات والمقاييس المالئمة لموضوع الدراسة وقد راعى الباحث فى اختيارها 

 الشروط األتية :
 أن تكون فعالة فى تشخيص الجوانب المحددة للبحث -
 أن تتوافر لها المعايير العلمية . -
 أن تكون سهلة التنفيذ. -
 امها عدد كبير من العلماء والمتخصصون والخبراء فى هذا المجال.أجمع على استخد -

 خامسا : خطوات بناء المقياس:
قام الباحث باالطالع على السجالت الخاصة لعينة البحث ومعرفة السلوك السائد لديهم وذلك  -

 بالتعاون مع االخصائية االجتماعية بالمؤسسة.
 نة البحث.االطالع على المراجع العربية التي تتناول عي -
 اتباع المالحظة لمعرفة السلوك السائد ألفراد عينة البحث. -
مقابلة الخبراء في مجال الصحة النفسية وعلم االجتماع ومعرفة رأيهم في السلوك السائد لعينة  -

 البحث.
 تم التوصل لعدد من السمات السلوكية السائدة لدى عينة البحث.  -
لوكيات العدوانية التي تم التوصل اليها لعينة تم اعداد استمارة استطالع رأي تتضمن الس -

 البحث وعرضها على الخبراء لتحديد اهم السلوكيات العدوانية المناسبة لعينة البحث.
 وقد راع الباحث في الخبراء ما يلي:

ان يكون من االساتذة في مجال الصحة النفسية وعلم االجتماع بالجامعات المصرية او  
( نتائج استطالع رأي الخبراء حول 2في مجال البحث ويوضح جدول ) من االخصائيين العاملين

 ما يلي:
 الموافقة على وجود السمة السلوكية من عدم وجودها. -
 الموافقة على صياغة السمة السلوكية او تعديل صياغتها. -
 االهمية النسبية لكل سمة سلوكية لمجتمع البحث. -
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 الدراسة االستطالعية: 
مقياس في صورته المبدئية على عينة ممثلة لمجتمع البحث وقوامها قام الباحث بتطبيق ال 

 وذلك بهدف ما يلي: 23/8/2318( طفل من الذكور ومن خارج عينة البحث االساسية يوم 12)
 تحديد درجة استجابة االطفال بصفة عامة والمقياس بصفة خاصة. .1
 تحديد الزمن الذي يستغرقه الطفل في االجابة على المقياس. .2
 د صعوبات الصياغة.تحدي .5
 تفهم عينة البحث لعبارات المقياس. .4

ومن خالل تطبيق المقياس على العينة االستطالعية استخلص الباحث مدى تفهم العينة 
االستطالعية لعبارات المقياس من خالل اجاباتهم حيث وجد انه ال توجد عبارات تحتمل اكثر من 

ثم اجراء المعامالت العلمية للعينة تفسير واحد او غامضة في معناها ومفهومها ومن 
 االستطالعية.

 لمقياس السلوك العدواني للجانحين.المعامالت العلمية 
 صدق المقياس:

اعتمد الباحث في اختبار صدق المقياس علي المتخصصين في مجال علم النفس التربوي 
االتجاه المطلوب والصحة النفسية، ولقد أتفق الخبراء علي أن عبارات المقياس متصلة جميعها ب

تعديل( في العبارات التي تناولتها صياغها  –قياسه، وذلك بعد إجراء بعض التعديالت )حذف 
ومضمونها، وكذلك أهمية المحاور الخمسة  للمقياس وأهمية العبارات التي يتناولها كل محور، كما 

لمحاور   Internal consistencyتم التحقق من صدق المقياس باستخدام االتساق الداخلي 
 المقياس وعباراته .و معامل االرتباط
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 (2جدول )
 التجزئة النصفية ومعامل الفا لبيان معامل الثبات لمقياس السلوك العدواني للجانحين

 12ن= 

 محاور المقياس م

 معامل الفا اختبار التجزئة النصفية

-سيبرمان 
 جتمان براون 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
 1.661 .1.62 38914 العدوان 1
 1.661 62..1 38918 التمرد والعناد 2
 ..1.6 1.641 38951 المشاغبة 5
 1.662 1.642 38923 التخريب 4
 1.651 6..1 38939 الكذب 3
 1.6.6 1.6.4 38984 الدرجة الكلية 

وكذلك  براون  و جيتمان -( اختبار التجزئة النصفية بطريقتي سيبرمان 5يوضح جدول )
معامل الفا )كرونباخ( لبيان معامل الثبات لمحاور البحث الخمسة باإلضافة الى إجمالي المقياس  

 ويتضح وجود  دالالت احصائية قوية تشير الى ثبات المقياس .
 اختبارات مكونات اللياقة البدنية :

 مكونات اللياقة البدنية :-1
 حث بما يلي:لتحديد اهم المكونات البدنية للعينة قام البا

االطالع على المراجع العربية الخاصة باالختبارات والقياس وتحديد اهم عناصر اللياقة البدنية في  -
 المرحلة العمرية للعينة.

 المقابلة الشخصية  للخبراء  و أخذ رايهم حول العناصر المقترحة. -
 ية لعينة البحث.اعداد استمارة استطالع رأي الخبراء للتعرف على أهم عناصر اللياقة البدن -
 (.4وقد تم تحديد اهم مكونات اللياقة البدنية حسب اراء الخبراء كما هو موضح بجدول ) -

 وقد راع الباحث في اختيار الخبراء ما يلي:
 اال تقل الدرجة العلمية عن استاذ بكليات التربية الرياضية في جمهورية مصر العربية . .1
التدريب  –علم النفس الرياضي  -دارة الرياضيةاإل-ان يكونوا من المتخصصين في مجاالت ) .2

 الرياضي(.
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 اختبارات اللياقة البدنية:-2
لتحديد االختبارات قام الباحث باالستعانة العلمية والتي استخدمت اختبارات اللياقة البدنية  

( سنة ، حيث تم عرض مجموعة من االختبارات على الخبراء 13 - 12للمرحلة السنية من )
عن طريق استمارة استطالع راي الختيار اختبار واحد لقياس كل مكون وتم توزيع  المتخصصين

 االستمارات مع استمارة المكونات البدنية.
 وقد اسفرت نتيجة استطالع الراي على اختيار اربعة اختبارات  

 (4جدول )
 راءيوضح التكرار واالهمية النسبية الختبارات مكونات اللياقة البدنية حسب اراء الخب

مكونات 
 اللياقة البدنية

االهمية  التكرار وحدة القياس االختبار 
 النسبية

(من 43العدو) السرعة
 البدء العالي

 %133 13 الثانية

 التحمل
رفع الرجلين 

درجة و 43بزاوية 
 الثبات ألطول زمن

 %93 9 المتر/سم

 القوة العضلية
ثنى الزراعين من 

 االنبطاح المائل
 %83 8 العدد

 ةالرشاق
الجري 

االختبارات: بين 
 االقماع والعودة

 %93 9 الثانية

 توصيف االختبارات :
 قام الباحث بتوفير ما تستلزمه االختبارات من ادوات واستمارة لتسجيل البيانات. - أ
 قام الباحث باختيار مكان تطبيق االختبارات بالمؤسسة وتدريب المساعدين على تطبيقها. - ب

 رات:المعامالت العلمية لالختبا-4
 صدق االختبارات:-أ

استند الباحث في حساب صدق االختبارات على صدق المحتوى في التحقق من صدق االختبارات والتأكد 
( من الخبراء 13من انها تقيس ما وضعت من اجله حيث قام الباحث بعرض االختبارات على عدد )

تبارات ومدى صدقها بالنسبة للعينة ، وقد المتخصصين في التربية الرياضية وذلك إلبداء رايهم في محتوى االخ
 اجمعوا على ان االختبارات تحقق الهدف الذي وضعت من اجله وبالتالي تحقق لالختبارات صدق المحتوى.

 ثبات االختبارات :-ب
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ايام( على عينة قوامها )  13قام الباحث باستخراج معامل الثبات عن طريق اعادة التطبيق بفاصل زمني )
 ن غير عينة الدراسة ومن نفس مجتمع البحث في اختبارات اللياقة البدنية .( افراد م25

 (5جدول )
 .لالختبارات البدنية قيد البحث معامل االرتباط بين التطبيق واعادة التطبيق لبيان معامل الثبات

 25ن=
 م

 االختبارات البدنية 
معامل  اعادة التطبيق  التطبيق 

 ع± س ع± س االرتباط
1 

 م من البدء العالي 43عدو 
1588

11 
583

28 
1583

95 
28836 3889

1 
2 

 والثبات 43رفع القدمين زاوية 
1183

95 
289

11 
1186

61 
28911 3883

3 
ثنى الذراعين من االنبطاح  5

 المائل
3813

3 
188

15 
6839

5 
28131 3881

5 
3816 م بين االقماع8الجري الزجاجي  4

1 
181

85 
3833

3 
18344 3884

9 
  38316. =33( الجدولية عند مستوى معنوية  قيمة  )  ر 

(  وجود ارتباط ذو داللة إحصائية بين التطبيق واعادة التطبيق لالختبارات البدنية قيد  3يوضح جدول  ) 
 مما يشير الى ثبات تلك االختبارات   3833البحث  وذلك عند مستوى معنوية 
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 (  6جدول )  
 .لدى عينة التقنين فى االختبارات البدنية  لألرباع االعلى واالرباعى االدنىقيم اختبار )مان ويتني( 

 25ن=
ل

 م
 االختبارات البدنية

المجموعة 
 المميزة

المجموعة الغير 
 مميز

قيم
 ة

z 

اح
تمالية 
 الخطأ

P 
 ع± س ع± س

1
1 

 م من البدء العالي 04عدو 
181

444 
11

237 
8133

3 
31

287 
-

11..3 
414

07 

7
7 

 04ين زاوية رفع القدم
 والثبات

101
772 

11
144 

2177
2 

41
422 

-
71473 

414
03 

3
3 

ثنى الذراعين من االنبطاح 
 المائل

813
33 

11
478 

3177
2 

41
422 

-
11..3 

414
07 

0
0 

م بين .الجري الزجزاجى 
 االقماع

717
72 

41
422 

0144
4 

41
444 

-
71171 

414
30 

 1886=3833الجدولية للطرفين عند مستوى معنوية  Zقيمة 
المحسوبة باستخدام اختبار مان ويتني لداللة الفروق بين  Z( ان قيمة  6ضح من جدول)  يت

كما  3833المجموعة المميزة والمجموعة الغير مميزة اكبر من القيمة الجدولية عند مستوى معنوية 
فى االختبارات البدنية قيد البحث مما يدل على وجود فروق معنوية  P <3833يتضح ان قيمة 

 لمجموعتين مما يشير الى صدق االختبارات.بين ا
ويتضح من الجدول ان استمارة االختبارات قد حققت معامالت ارتباط عالية مما يدل على ان 

 محتويات االختبارات ثابتة وهذا يطمئن الباحث الستخدام االختبارات في التطبيق الميداني.
 خطوات تصميم برنامج األلعاب الصغيرة المقترح:

لتعديل السلوك العدوانى  للجانحين باحث  ببناء برنامج رياضي بإستخدام األلعاب الصغيرة قام ال-
وذلك بعد اإلطالع على المراجع العلمية المتخصصة كمراجع، دمحم الحماحمى ،عايدة عبد العزيز 

م( 2338م(، أمين الخولى ،جمال الشافعى )2331م(، إلين وديع )2333م(  دمحم إبراهيم)2334)
م(، أحمد 2336م(، دمحم أبو حامد)2334دراسات المرتبطة كدراسة كال من حسام عبدالحميد)،وال

 م(،2314م(،سالمة أبو حمر)2315شوقى)
قام الباحث بالمقابالت الشخصية مع الخبراء في المجال الترويحي واأللعاب الصغيرة وفي مجال -

كلي للبرنامج وعدد الوحدات والزمن علم النفس واالجتماع للوقوف على محتوى البرنامج والزمن ال
 الكلي للوحدة وعدد مرات الممارسة في األسبوع وزمن تنفيذ الجزء الرئيسي في الوحدة .

 االطار الزمنى للبرنامج :
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( دقيقة )بواقع ثالث وحدات فى 63( وحدة زمن كل وحدة )56مدة البرنامج ثالث شهور )
خالل مدة تنفيذ البرنامج ككل فى الفترة من  ( وحدة56( أسبوع أي)12االسبوع( وذلك لمدة )

 م  23/12/2318م إلى 4/13/2318
 النقـاط التي يجب مراعاتها في تنفيذ البرنامج:  
 إقامة جو من األلفة بين الباحث  و االطفال الجانحين.  -
 تقديم أنواع الدعم والمديح والبعد عن العقاب والذم.  -
 بأسلوب مبسط.ا لتحدث مع االحداث الجانحين   -
 محتوى برنامج االلعاب الصغيرة: 

لتحقيق الهدف من البرنامج تم وضع محتوى البرنامج فى مجموعة من الوحدات التي تهدف إلى 
 تعديل السلوك العدواني  وتم تقسيم محتوى كل وحدة على النحو التالي :

 الجزء التمهيدي: 
دخال روح المرح   يهدف هذا الجزء إلى إعداد الجانحين  وتهيئتهم بدنيًا ونفسيًا وفسيولوجيًا وا 

والسرور والمشاركة الفعالة فى وحدات البرنامج، وأيضا تحسين السلوك العدواني  قيد البحث  و 
 ( دقائق13يحتوي هذا الجزء على ألعاب صغيرة وألعاب في شكل مسابقات، ومدة هذا الجزء)

 الجزء األساسي )الرئيسي(:
يهدف هذا الجزء إلى تحسين محاور السلوك العدواني  )العدوان ،التمرد والعناد ،التخريب 

 ،المشاغبة ،الكذب "( لألطفال الجانحين .
يحتوي على ألعاب صغيرة تتسم بالمرح والسرور وتتفق مع هدف الوحدة وهدف البرنامج وهو 

 تحسين محاور السلوك العدواني 
 ( دقيقة.43مدة هذا الجزء )و 

 الجزء الختامي:  
دخال روح المرح  يهدف هذا الجزء إلى تهدئة واسترخاء الجسم والعودة إلى الحالة الطبيعية وا 
والسرور للجانحين، وأيضا تعديل السلوك العدواني قيد البحث ويحتوى هذا الجزء على ألعاب 

 ( دقائق.3صغيرة، ومدة هذا الجزء )
 تطالعية الثانية:الدراسة االس

( جانح، من االطفال مؤسسة الرعاية 12قام الباحث بدراسة استطالعية على عينة قوامها )
االجتماعية ، تم اختيارهم من مجتمع الدراسة وخارج عينة الدراسة األساسية، وتم تطبيق بعض 

 وذلك بهدف  1/13/2318أجزاء من وحدات برنامج االلعاب الصغيرة المقترح يوم 
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 عرف على مدى مناسبة محتوي البرنامج لعينة الدراسة . الت -
 اعداد االدوات واالجهزة الخاصة بالبرنامج . -
 التطبيق ومدى مالئمة الفترة الزمنية المحددة لوحدات البرنامج . -
 اكتشاف المشكالت والصعوبات أثناء تطبيق البرنامج. -
 التأكد من توافر عوامل األمن والسالمة أثناء التطبيق .  -
 مناسبة زمن الوحدة التدريبية للعينة. -
 مناسبة التمرينات البدنية المختارة في البرنامج. -
 مدى استجابة الحدث الجانح لوحدات البرنامج. -
 صالحية االمكانات المتاحة من اجهزة وادوات رياضية واماكن للممارسة. -
 الوقت المناسب لتطبيق البرنامج. -

  وقد أسفرت الدراسة االستطالعية عن : 
 التأكد من مناسبة محتوى البرنامج لعينة الدراسة . -
 تم اعداد االدوات واالجهزة والتأكد من صالحيتها لتطبيق البرنامج  -
 تحديد الفترة الزمنية المناسبة لتطبيق البرنامج . -
 تعديل واستبعاد بعض األلعاب لعدم مالئمتها لعينة الدراسة . -
 امج .اختيار وتدريب المساعدين فى تطبيق البرن -

 الدراسة األساسية:
(طفل 23قام الباحث بتنفيذ الدراسة االساسية علي عينة البحث االساسية و التي قوامها )

م والتي اشتملت علي )القياس القبلي 12/2111/.2وحتي يوم  4/1/2111خالل الفترة من 
 القياس البعدي( –تطبيق البرنامج  –

 القياس القبلي:
ت القبلية لكال االختبارات البدنية ومقياس السلوك بتقسيمها على ثالثة قام الباحث بإجراء القياسا .1

م حتى يتالفى الباحث ارهاق الطفل مما 2318/ 13/ 4وحتى  2318/ 13/ 2ايام في الفترة من 
 يؤثر عليه.

قام الباحث بمليء استمارة المقياس عن طريق المقابلة الشخصية وبطريقة فردية نظرا للمستوى  .2
 ضعيف للعينة ولصغر اعمارهم.التعليمي ال

 وقد راع الباحث عند ملئ استمارة المقياس ما يلي: .5
 قراءة العبارات على االطفال وتوضيحها لهم بما ال يخرج عن معناها. - أ
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التأكد من الطفل الحدث: قد فهم المطلوب منه في تطبيق االختبارات المهارية والتعليمات الخاصة  - ب
 باإلجابة على المقياس.

 لقياس في ظروف مماثلة لجميع افراد العينة.ان يتم ا - ت
 تنفيذ البرنامج :

تم تطبيق وحدات برنامج االلعاب الصغيرة المقترح على عينة البحث البحث في الفترة من 
 م أي بواقع :26/12/2318إلى م 3/13/2318

 ( أسبوع 12) -
صالة العصر. وذلك بعد الخميس( تم التنفيذ بعد  –الثالثاء –ثالث وحدات اسبوعية  .أيام )األحد  -

 موافقة إدارة المؤسسة 
 دقيقة . 63زمن كل وحدة  -

تم فيه تطبيق استمارة المقياس واالختبارات البدنية بنفس شروط القياس القبلي  : القياس البعدي
(وبنفس ما راعاه 2318/ 28/12(وحتى) 2318/ 29/12وخالل ثالثة جلسات في الفترة من )

من ان يكون تحت ظروف واحدة وبطريقة فردية والمقابلة الشخصية الباحث في القياس القبلي 
للطفل وان يكون كل طفل قد فهم المطلوب منه والتعليمات الخاصة باإلجابة والتعليمات الخاصة 

 بإجراء االختبارات.
 الحادي عشر: المعالجات االحصائية:

 ي: اعتمد الباحث علي األساليب االحصائية المالئمة لتطبيق البحث وه
 االنحراف المعياري. -
 معامل االرتباط لبيرسون. -
 المتوسط الحسابي.  -
 الوسيط. -
 االنحراف المعياري  -
 معامل اإللتواء -
 النسبة المئوية  -
 معامل ألفا كرونباخ -
  t.testقيمة ت  -
 معامل اإلرتباط. -
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 (.جدول )
ين القبلي و البعدي فى ذات داللة إحصائية بين متوسطي القياس مناقشة نتائج الفرض األول: توجد فروق -1

 محور العدوان لصالح القياس البعدي لدى افراد العينة قيد البحث
 .داللة الفروق بين القياس القبلي والبعدي لدى مجموعة البحث فى البعد االول الخاص بالعدوان

 23ن= 
فروق  القياس البعدي القياس القبلي العبارات   م

المتوسطا
 ت

الخطأ 
المعياري 
 للمتوسط

 
 يمة تق

 

نسب معدل 
 ع± س ع± س التحسن%

أشعر دائما بغرض  1
 االنتقام ممن أساء لى

2.4.6 1..11 1.435 1..26 
1.144 1.231 4.362 42.115 

أميل دائمًا الى المشاجرة  2
 مع المحيطين بي

2.522 1..11 1.314 1.635 
1.21. 1.1.. 6.665 46.2.. 

أشعر في كثير من  3
 كبت خطأ مااألوقات أنى ارت

2.435 1..66 1.522 1..11 
1.113 1.226 4.142 3..512 

أشعر بالسعادة اذا  4
 اختلف زمالئي

2.4.6 1..11 1.311 1..22 
1.16. 1.21. 5.111 43.661 

أشعر بأنى أمتلك قوة  5
 كبرى ال يمتلكها غيرى 

2.611 1..22 1.261 1.611 
1.346 1.214 6.212 51.666 

فظية أقابل اإلساءة الل 6
 من اآلخرين بعدوان بدني

2.611 1.656 1.346 1.64. 
1.261 1.211 5.166 46.334 

أوجه اللوم والنقد الذاتي  .
 في كل تصرفاتي

2.522 1..31 1.314 1.635 
1.21. 1.216 5.651 46.2.. 

أستمتع بمشاهدة أفالم  6
العصابات والمغامرات 

 والحروب دون غيرها .

2.6.1 1.344 1.435 1..66 

1.435 1.164 6..35 51.111 
أفقد الثقة بجميع  1

األشخاص الموجودين من 
 حولي

2.314 1.6.6 1.522 1..11 

1..63 1.261 2..66 33.163 
أمزق مالبس زمالئي  11

 عندما يشتد الخالف بيننا
2..31 1.541 1.311 1..22 

1.346 1.1.3 ....2 41.216 
اذا أساء لي زميلي بلفظ  11

بأكثر منه غير مرغوب أرد 
2.611 1.656 1.314 1.635 

1.314 1.113 6..55 51.112 
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 إساءة
أفضل مشاهدة المالكمة  12

والمصارعة الحرة على غيرها 
 من األلعاب الرياضية

2..63 1.516 1.522 1..11 

1.261 1.211 6.2.4 45.314 
أوجه اللوم والنقد  13

 لآلخرين في كل تصرفاتهم 
2.346 1.665 1.311 1.656 

1.15. 1.263 3.631 41..41 
استخدم ألفاظ وعبرات  14

غير مرغوبة أو نابية عند 
 التعامل مع الزمالء

2.4.6 1..11 1.314 1.635 

1.1.4 1.215 5.4.1 4..3.1 
أحرض زمالئي على  15

 اثارة الفوضى
2.652 1..14 1.435 1..26 

1.21. 1.116 6.13. 45.112 
36.43 مجموع البعد 

5 2.642 21.6.1 2.11. 1..56
5 1..33 23.1.

3 45..11 

 21..1=1.15قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 
 للتحقق من صحة الفرض االول الذى ينص على:

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي القياسين القبلي و البعدي فى محور العدوان  
 لصالح القياس البعدي لدى افراد العينة قيد البحث.

 نتائج البحث و المرتبطة بالفرض االول و أظهرت ما يلى: تم مراجعة
داللة الفروق االحصائية بين القياسين القبلي والبعدي أشارت النتائج إلى ( 1يتضح من جدول )

وقد تراوحت البعد االول الخاص بالعدوان لصالح القياس البعدي لدى مجموعة البحث فى عبارات 
( كأصغر قيمة الى 2819المحسوبة  إلجمالي المحور ما بين )قيمة داللة الفروق باستخدام ) ت( 

( كأكبر قيمة فى متغير العدوان و هي جميعها اعلى من قيمة )ت( الجدولية مما يشير 98153)
الى وجود فروق دالة احصائيا بين القياسين لصالح القياس البعدي كما تراوحت قيمة نسب معدل 

% ( كأكبر نسبة و يرجع الباحث 318666ة الى )% ( كأصغر نسب558865التحسن ما بين )
هذه الداللة  إلي البرنامج الرياضي المقترح الذى تم تطبيقه ،و ما ركزت عليه وحدات البرنامج من 
أنشطة رياضية و ألعاب صغيرة تعددت خاللها أشكال التنفيس عن الطاقة الذائدة و تحويل 

يجابية موجهه نحو األداة التي يستخدمها أثناء السلوك العدواني لدى الحدث الجانح إلي طاقة إ
 اللعب.
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أن السلوك   alpert bandura( نقال عن ألبرت بانديورا 1889و يؤكد دمحم حسن عالوي )
العدواني سلوك متعلم ،فاألفراد يسلكون بطريقة عدوانية ألنهم تعلموا مثل هذا السلوك ،حيث يؤدى 

حتى يتم إيقافه بإستخدام بعض أنواع التدعيمات  أو  الفعل العدواني إلى أفعال عدوانية أخرى 
 (.25التعزيزات اإليجابية للسلوك السوي و السلبية للسلوك الغير سوي.)   :

:  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي القياسين القبلي و ناقشة نتائج الفرض الثانيم
 ى افراد العينة قيد البحثالبعدي فى محور التمرد والعناد لصالح القياس البعدي لد

 (6جدول )
داللة الفروق بين القياس القبلي والبعدي لدى مجموعة البحث فى البعد الثاني الخاص بالتمرد 

 .والعناد
 23ن= 

فروق  القياس البعدي القياس القبلي العبارات   م
المتوس
 طات

الخطأ 
المعيار 
ي 

للمتوس
 ط

 
 قيمة ت

 

نسب 
معدل 
التحسن

% 

 ع± س ع± س

أقوم بتحريض  1
زمالئي على عدم تنفيذ 
 أوامر وتعليمات المؤسسة

2.61
1 

1.65
6 1.346 1.64

. 
1.26

1 
1.11

1 6.616 46.33
4 

أتعمد رفع صوتي  2
دائمًا حين أتحدث مع 

 زمالئي ورؤسائي

2..3
1 

1.61
1 1.311 1..2

2 
1.34

6 
1.24

6 5.426 41.21
6 

أتحدى من يقوم  3
بمضايقتي من المعلمين 

 ةبالمؤسس

2.34
6 

1.63
2 1.522 1..1

1 
1.62

6 
1.26

4 3.12. 35.16
6 

أفرض رأيي دائمًا  4
على زمالئي حتى ولو 

 كان خاطئاً 

2.4.
6 

1..3
1 1.311 1.65

6 
1.16

. 
1.16

6 5..11 43.66
1 
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أخالف الزى الرسمي  5
 للمؤسسة دائماً 

2.56
5 

1..6
6 1.314 1.63

5 
1.26

1 
1.16

1 6.116 41.15
4 

 أرفض تنفيذ األوامر 6
والنصائح الموجهة الَى 

 من رؤسائي

2.43
5 

1.64
3 1.435 1..6

6 
1.11

1 
1.23

5 4.251 41.1.
1 

أحب الخروج عن لوائح  .
 31..55 16..1 1.152 1.4.6 1.366 1.1.4 14..1 2.652 إدارة المؤسسة

أغير من مكان جلوسي  6
 دائمًا وال ألتزم بمقعدي .

2.4.6 1..11 1.311 1.656 1.16. 1.235 4.635 43.661 

أرفض الخضوع للعقاب  1
الذى يفرضه على بعض 

 المعلمين عندما أخطئ
2.626 1.411 1.311 1.656 1.435 1.21. 6.136 51...1 

أرفض الوقوف في  11
 36.644 3.113 1.214 1.113 1.643 1.565 11..1 2.4.6 طابور الصباح

25.61 مجموع البعد 
1 2.666 13.113 1.535 11.61

6 1.613 16.66
2 45.6.1 

 21..1=1.15قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 
 للتحقق من صحة الفرض الثاني الذى ينص على أنه:

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي القياسين القبلي و البعدي فى محور اتمرد والعناد  
 لصالح القياس البعدي لدى افراد العينة قيد البحث.

 ث و المرتبطة بالفرض الثاني والتي أظهرت ما يلى:تم مراجعة نتائج البح
داللة الفروق االحصائية بين القياسين القبلي والبعدي شارت النتائج إلى  أ(9يتضح من جدول )

وقد البعد الثاني الخاص بالتمرد والعناد لصالح القياس البعدي لدى مجموعة البحث فى عبارات 
.( 58135( المحسوبة  إلجمالي المحور ما بين )تراوحت قيمة داللة الفروق باستخدام ) ت

( فى متغير التمرد والعناد 168992( كأكبر قيمة وفى المجموع الكلي )68886كأصغر قيمة الى )
وهى جميعها اعلى من قيمة )ت( الجدولية مما يشير الى وجود فروق دالة احصائيا بين القياسين 

اوحت قيمة نسب معدل التحسن ما بين القبلي و البعدي لصالح القياس البعدي كما تر 
( مما 438611% ( كأكبر نسبة و المجموع الكلي )338158% ( كأصغر نسبة الى )538196)
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يشير إلي انخفاض مستوي التمرد والعناد كأحد السلوكيات العدوانية لألحداث الجانحين )العينة قيد 
 البحث( .  

( والتي توصل من خاللها إلي أن 2311)بدين دمحم حسنى زين العاو يتفق ذلك مع نتائج دراسة 
البرنامج الرياضي االرشادي المقترح ساعد علي تعديل المشكالت السلوكية لدي أطفال االحداث 
الجانحين بالمؤسسات العقابية و التي أشار فيها الي أن الجانحون هم أطفال منعزلون و تعساء 

رى و االهمال و اتجهوا نحو الفساد و الرزيلة عاشوا في توتر و قلق و حرمان نتيجة التفكك االس
و مارسوا افعاال شاذة و السبب الجوهري في انحرافهم هو وجود خلل داخل المحيط االسري تكون 
نتائجه وخيمه على مستوي الطفل و المجتمع فإذا نشأ الطفل في بيت تسوده الكراهية و الشجار 

اظ و غياب االرتباط االسري الحقيقي يصبح ذلك من الدائم بين االبوين و التراشق بالسباب باأللف
أهم اسباب جنوح االطفال كما أن نشأة الطفل في بيئة منحرفة لها تأثيرها و تكسبها عادات و 
سلوكيات غير سوية و يجنح إلى التمرد و العناد و العصيان و ارتكاب االفعال االجرامية عن 

 (.41: 3ة االحداث.)    جهل و يؤدي في النهاية إلي دخولهم دار رعاي
 (1جدول )

 .داللة الفروق بين القياس القبلي والبعدي لدى مجموعة البحث فى البعد الثالث الخاص بالمشاغبة
 25ن= 

فروق  القياس البعدي القياس القبلي العبارات   م
المتوسطا

 ت

الخطأ 
المعياري 
 للمتوسط

 
 قيمة ت

 

نسب معدل 
 ع± س ع± س التحسن%

تقطيع مالبسي أحب  1
 46.552 5.241 1.224 1.1.4 .1.64 1.346 11..1 2.522 ومالبس المحيطين بي

أشعر أحيانًا بأنني  2
متعصب جدًا لدرجة أنى 
عاوز أكسر األشياء التي 

 أمامي

2.652 1..14 1.435 1..66 1.21. 1.243 5.11. 45.112 

أرغب في الكتابة على  3
جدران المؤسسة من أجل 

 تشويهها
2.314 1.6.6 1.311 1.656 1.113 1.216 4.316 31.622 

أحاول تدمير متعلقات  4
 51.666 6.212 1.214 1.346 1.541 1.261 22..1 2.611 غيرى من المحيطين بي

 41..41 .3.66 .1.24 .1.15 22..1 1.311 1.632 2.346أشوه سيارات العاملين  5
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بالمؤسسة باستخدام أدوات 
 حادة .

بة صغيرة لو لقيت لع 6
مش عارف ألعب بيها 

 بمسكها وأكسرها
2.346 1.632 1.435 1..26 1.113 1.243 3..61 36.66. 

أستمتع بإتالف أي  .
 36.111 3.433 1.241 1.626 14..1 1.346 1.634 2.1.4 شيء جديد

لو حد من زمالئي  6
زعلنى أسيبه وأمسك أي 

 حاجة ليه وأكسرها
2.522 1..31 1.346 1.64. 1.1.4 1.165 6.346 46.552 

أستمتع بقطع الورد من  1
 الجنينة وأرميه

2..63 1.516 1.311 1.656 1.311 1.1.5 ..155 51.111 

أنتهز الفرصة لتشويه  11
كراسة زميلي ألنها أفضل من 

 كراستي
2.4.6 1.646 1.261 1.611 1.21. 1.216 5.651 41.122 

3..24 مجموع البعد 
1 2.52. 13.611 1.644 11.13

1 1.661 16.63
2 44.111 

 21..1=1.15قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 
 للتحقق من صحة الفرض الثالث الذى ينص على أنه:

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي القياسين القبلي و البعدي فى محور المشاغبة  
 لصالح القياس البعدي لدى افراد العينة قيد البحث.

 ائج البحث و المرتبطة بالفرض الثالث والتي أظهرت ما يلى:تم مراجعة نت
داللة الفروق االحصائية بين القياسين القبلي والبعدي أشارت النتائج إلى ( 8يتضح من جدول )

وقد  البعد الثالث الخاص بالمشاغبة لصالح القياس البعديلدى مجموعة البحث فى عبارات 
.( 58455ت( المحسوبة  إلجمالي المحور ما بين ) تراوحت قيمة داللة الفروق باستخدام )

( فى متغير المشاغبة و 168652( كأكبر قيمة وفى المجموع الكلي ) 18833كأصغر قيمة الى )
هي جميعها اعلى من قيمة )ت( الجدولية مما يشير الى وجود فروق دالة احصائيا بين القياسين 

% ( كأصغر 598331التحسن ما بين ) لصالح القياس البعدي كما تراوحت قيمة نسب معدل
( مما يشير إلي انخفاض   448881% (  كأكبر نسبة و المجموع الكلي )  318666نسبة الى )

 مستوي متغير المشاغبة كأحد السلوكيات العدوانية لألحداث الجانحين )العينة قيد البحث( .  
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ي المقترح الذى تم تطبيقه ،وما كما يعزي الباحث هذه الداللة في الفروق إلي البرنامج الرياض
ركزت عليه وحدات البرنامج من أنشطة رياضية و ألعاب صغيرة تعددت خاللها أشكال التنفيس 
عن الطاقة الذائدة و تحويل سلوك المشاغبة لدى الحدث الجانح إلي طاقة إيجابية موجهه نحو 

 األداة التي يستخدمها أثناء اللعب.
( أنه توجد عالقة ارتباطية سالبة بين 1886) رجبي و كوكسع دراسة وتتفق نتائج هذه الدراسة  م

تقدير الذات المنخفض و سلوك المشاغبة بمعني أنه كلما كان تقدير الذات منخفض لدي التلميذ 
كلما كانت ممارسته للمشاغبة أكبر. كما أنه بوجه عام يمارس الذكور سلوكيات المشاغبة و 

بصورة أكثر من البنات وذلك دراسة هدفت لقياس مدى إسهام بعض  السلوكيات العدوانية المنحرفة
العوامل التي تؤدي إلى إنحراف المراهقين في استراليا والتي كان من أهم هذه العوامل سلوك 

 المشاغبة و تقدير الذات و الجنس.
 اإلستخالصات -

أحصثائية في ضوء مجال البحثث  والهثدف منثه واسثتنادآ علثى مثا تثم مثن إجثراءات ومعالجثات 
 وتفسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثير 
للنتثثائج وفثثى ضثثوء نطثثاق مجتمثثع الدراسثثة ، وفثثى حثثدود عينثثة البحثثث وبعثثد عثثرض ومناقشثثة نتثثائج 
 البحثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث 

 توصلت الباحث إلى:
فثثى تحسثثين  محثثاور أن البرنثثامج الرياضثثي المقتثثرح باسثثتخدام األلعثثاب الصثثغيرة لثثه تثثأثيرآ  إيجابيثث   -

 علثثثثى أطفثثثثال   الكثثثثذب ( –التخريثثثثب  –شثثثثاغبةالم –التمثثثثرد و العنثثثثاد –السثثثثلوك العثثثثدواني )العثثثثدوان 
 األحداث الجانحين  ) العينة قيد البحث(.

فاعليثثثة البرنثثثامج الرياضثثثي المقتثثثرح و المتمثثثثل فثثثي األلعثثثاب الصثثثغيرة فثثثي خفثثثض مسثثثتوي السثثثلوك  -
 العدواني لدي أطفال مؤسسات الرعاية اإلجتماعية لألحداث .

بلثثي و البعثثدي للعينثثة األساسثثية و التثثي اسثثتخدم وجثثود فثثروق ذات داللثثة إحصثثائية بثثين القياسثثين الق -
 معها البرنامج الرياضي في خفض مستوي السلوك العدواني لصالح القياس البعدي.

وجود عالقة بين عدم إشباع الطفل الحدث الجانح لحاجاته البدنية و النفسية و اإلجتماعيثة و بثين  -
ضثية إلثي إشثباع العديثد مثن الحاجثات صدور السلوك العثدواني  لثذلك تثؤدي ممارسثة األنشثطة الريا

البدنية و النفسية و اإلجتماعية ، مما يولد لدي الحدث الشعور بالرضا و السعادة و من ثثم تعثديل 
 السلوك العدواني لدي الجانحين.

يؤكثثثد البرنثثثامج الرياضثثثي علثثثي وجثثثود عالقثثثة بثثثين ممارسثثثة األنشثثثطة الرياضثثثية و خفثثثض مسثثثتوي  -
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 انحين.السلوك العدواني لألحداث الج
يؤدي إندماج الحدث فثي ممارسثة البرنثامج الرياضثي داخثل المؤسسثة إلثي ذيثادة الثوعي اإلجتمثاعي  -

 لديه ، و قدرته علي ما يواجهه من مشكالت و من ثم خفض معدل العدوان لدي الحدث الجانح.
في ضوء النتائج التي أمكن التوصـل إليهـا هنـاك بعـض التوصـيات الخاصـة بالدراسـة التـى 

 ستخدامها كنقاط إرشادية لما يجب أن يكون عليه بالنسبة لألطفال االحداث الجانحين".يمكن ا
تطبيق البرنامج الرياضي باستخدام األلعاب الصغيرة المقترح بمؤسسات الرعاية االجتماعية  -1

 لألحداث الجانحين  لتعديل السلوك العدواني لديهم .
طة الرياضية من خالل عقد ندوات وبث برامج إذاعية توعية أسر االحداث الجانحين بأهمية األنش -2

 وتليفزيونية هادفة .
تقديم دورات تدريبية لألسرة والمتعاملين مع اطفال االحداث الجانحين لتوضيح أهمية تعديل  -5

 السلوك العدواني لهم
نحين من توجيه اهتمام الدولة والباحثين بمختلف تخصصاتهم بأهمية رعاية االطفال االحداث الجا -4

 خالل وسائل االعالم المقروءة والمسموعة والمرئية ،وذلك ألنهم قوة ال يستهان بها .
ضرورة عقد دورات تدريبية للمشرفين واألخصائيين على أنشطة البرامج الحديثة والمختلفة التي  -3

تراعى خصائص االحداث الجانحين والتي تتفق مع قدراتهم واحتياجاتهم بحيث يمكن تحقيق 
 لتوافق الشخصي واالجتماعي لهم و من ثم تعديل السلوك العدواني لهم.ا
تطوير مناهج كليات التربية الرياضية ورياض األطفال بحيث تشتمل على برامج أعداد أخصائي  -6

 لألنشطة الرياضية والترويحية والتعليمية ألطفال االحداث الجانحين .
عاب الصغيرة بهدف تعديل السلوك العدواني ألطفال إجراء دراسات وبحوث تهتم بتطوير برامج األل -1

 االحداث الجانحين.
العمل علي تعليم الحدث الجانح و تثقيفه و العمل علي تذويد مؤسسات الرعاية االجتماعية  -9

 لألحداث باألنشطة المختلفة و العمل بجدية و صدق علي إصالح الحدث.
ي بالمؤسسات اإلجتماعية لمساعدة ضرورة التركيز علي دور المربي أو األخصائي الرياض -8

األحداث الجانحين علي الوصول إلي السلوك السوي ، وذلك من خالل إعداده جيدا تربويا و 
 بدنيا.

العمل علي اإلستفادة من طاقات و إمكانات األحداث علي أساس قدراتهم البدنية و  -13
 العقلية.
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 ملخص البحث باللغة العربية
الضغوط الحياتية وأثرها على الرضا الوظيفي لدي مدرسي التربية الرياضية 

 بمحافظة القليوبية
أ.د/ عاطف نمر خليفة 

(1)
 

د/ محمود فكري الفار
(2)

 
العربي أحمد الباحث/ دمحم     

( 3) 

 
 مدرس لدي الوظيفي رضابال وعالقتها الحياتية الضغوط علي التعرفهدف البحث إلى التعرف ي

 عينة بلغت البحث لطبيعة لمالءمته الوصفي المنهج الباحثين استخدم بالقليوبية الرياضية التربية
 العينة بلغت بينما مدرس،( 09) األساسية العينة بلغت حيث ،(رياضية تربية مدرس 09) البحث

 . . العشوائية ريقةبالط العينة اختيار تم حيث رياضية، تربية مدرس( 09) االستطالعية
 وكانت التوصيات ما يلي : 

  

ارتفاع نسبة الضغوط الشخصية لدي مدرسي التربية الرياضية فقد جاءت في الترتيب  5/1/1
 (.00.77األول بين محاور الضغوط الحياتية بأهمية نسبية )

ضااية تبااين نساابة الرضااا عاان كان محااور ماان محاااور االساتبيان لاادي مدرسااي التربيااة الريا 5/1/0
)قيااد البحااث( حيااث حصاان محااور )الرضااا عاان العالقااات االنسااانية( علااي الترتيااب االول 

( بينمااا جاااء محااور )الرضااا عاان طبيعااة العماان( فااي الترتيااب الثاااني 91.00بأهميااة نساابية)
(،  وجاااء محااور )الرضااا عاان االشااراف االداري( جاااء فااي الترتيااب الثالااث 79.00بنساابة )

جاء محاور )الرضاا عان العائاد الماادي والمعناوي والخدماة( (، بينما 70.77بأهمية نسبية )
(، كماااا جااااء محاااور )الرضاااا عااان مكاناااة 79.00جااااء فاااي الترتياااب الراباااي بأهمياااة نسااابية )

 (.79.00المهنة في المجتمي( جاء في الترتيب الخامس بأهمية نسبية )
ا عاان يوجااد عالقااة ارتباطيااة بااين محااور الضااغوط الصااحية وبااين كاان ماان محااور الرضاا 5/1/3

العائد المادي والمعنوي ، ومحور الرضاا عان طبيعاة العمان، ومحاور الرضاا عان االشاراف 
االداري، ومحااور الرضااا عاان العالقااات االنسااانية، ومحااور الرضااا عاان مكانااة المهنااة فااي 

 المجتمي لدي مدرسي التربية الرياضية )قيد البحث(. 

                                                           
 بنها جامعة-للبنين الرياضية التربية لكلية األسبق والعميد واالجتماعية والنفسية التربوية العلوم بقسم الرياضي النفس علم أستاذ 1
 بنها جامعة- للبنين الرياضية التربية كلية واالجتماعية والنفسية التربوية العلوم بقسم مدرس 2
 معلم تربية رياضية 3
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التربية الرياضية الضغوط الحياتية وأثرها على الرضا الوظيفي لدي مدرسي 
 بمحافظة القليوبية

أ.د/ عاطف نمر خليفة 
(4)

 
د/ محمود فكري الفار
(5)

 
العربي أحمد الباحث/ دمحم     

( 6) 

 
 المقدمة 1/9
 مدخن البحث 1/1

يعتباار العماان فااي المجتمعااات المتحضااري محااور الحياااي النفسااية ولوفااراد ، وماان  هاام وسااائن 
يقضااي نصاار عماارك  و   ثاار فااي عملااه ويعااد النجااا  فااي إشااباع حاجااات اننسااان ورفباتااه فهااو 

العمااان المعياااار الموضاااوعي الاااسي ياااتم علاااى اساساااه تقيااايم المجتماااي ألفااارادك، ويااارتب  هاااسا النجاااا  
 ارتباطًا وثيقًا بدرجة رضا الفرد عن وظيفته ومدي اقتناعه بها وحبه لها.

لعوامان التاي قاد يكاون إن الفرد في فضون تعامله مي البيئاة المحيطاة يتعارل للعدياد مان ا
لها تأثيرًا إيجابيًا  و سالبيًا فاي حباه لعلماه  و كرهاه وعادم رضاائه عناه، ومماا ال شاض فياه  ن رضاا 
الفرد عن عمله يكون بالقدر السي يوفرك له هسا العمن من إشباع لحاجاته المختلفة "نفسية، مادية، 

  اقتصادية، اجتماعية، فسيولوجية"
لتربيااة الرياضااية ورعايتااه مسااائولية اجتماعيااة مت املااة األبعااااد ممااا ال شااض فيااه  ن مااادرس ا

تفرضاااها طبيعاااة التحاااوالت التاااي  وجبتهاااا عملياااة التغييااار الشااااملة فاااي المجتماااي وماااا رافقتهاااا مااان 
مشاكالت وضاغوط تساتدعي إجاراء المعالجاات والنشااطات الفاعلياة والعميقاة فاي  سالوب المعلماين 

 (13: 0فسية واالجتماعية.)وا عدادهم وتأثير سلض علي الضغوط الن
وبوصاار العصاار الااسي تعااين فيااه بأنااه عصاار الضااغوط وماان الثاباات  ن ضااغوط الحياااي  

واالنفعاااالت قااد اصاابحت ماان  خطاار الظااواهر التااي تهاادد حياااي االنسااان المعاصاار ومااا تخلفااه ماان 
نفسااية جاارو  نفسااية فكلمااا لادت الحياااي تعقياادًا   ثاار تعاارل اننسااان لمااا يعاارف حااديثًا بااالجرو  ال

وكسلض فإن الحياي العصارية تتسام بتعارل اننساان ل ثيار مان مواقار الفشان وانحبااط فاي تحقيا  
جهااد عقلاي ونفساي وجسامي مماا  د  إلاي  شباع حاجاته وما يتطن بمن سلض من عناء وا  رفباته وا 

 (005:  3وقوع اننسان تحت وطأي الضغوط النفسية.)
                                                           

 بنها جامعة-للبنين الرياضية التربية لكلية األسبق والعميد واالجتماعية والنفسية التربوية علومال بقسم الرياضي النفس علم أستاذ 4
 بنها جامعة- للبنين الرياضية التربية كلية واالجتماعية والنفسية التربوية العلوم بقسم مدرس 5
 معلم تربية رياضية 6
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س التربياة الرياضاية ساواء فاي اسارته  و عملاه وال شض  ن هسك الضغوط التي يواجهها مادر  
 و مجتمعه تمثن مؤثرات ال يمكن تجالها  و إنكارها فإن لم يستطيي الفرد مواجهتها والت ير معها 

 (15: 5تصبح تلض المؤثرات بداية ل ثير من االضطرابات النفسية كالقل  واال تئاب.)
نماا ولهسا فانحن بحاجاة إلاي سكااء ال يعناي المعرفاة العقليا ة التاي وصالها المجتماي البشاري وا 

إلي سكاء فاعن وعقول مستنيري لدي جميي األفراد وسلض للتغلب بان للاتخلم مان مشاكلة الضاغوط 
النفسااية واالجتماعيااة ويمكاان توضاايح مظاااهرك الدالااة عليااه عباار  ثااارك فااي بناااء مااا فااي العااالم ماان 

ساهامًا فاي تنميتهاا والدهارهاا و  ن ال يقار عناد حادود ماا وصالت إلياه ثقافاات وحضاارات مختلفاة وا 
نما يعمن علي تجديدها وتطويرها لتصن فلي  هسك الحضارات في مختلر ميادين العلم والمعرفة وا 

 (000:  9 فاق و فكار جديدي وتصبح منطلقًا ألفكار جديدي.)
 مشكلة البحث 1/0

يتهم تعااااد ولاري الشااااباب هااااي المساااائولة عاااان وضااااي السياسااااة العامااااة نعااااداد الشااااباب ورعااااا
ن مدرسي التربية الرياضية يقي عليهم عبء تحقيا   وتنميتهم باالشتراض مي ولاري التربية والتعليم وا 
 هااداف الااولاري والتااي هااي انبثاقااًا ماان األهااداف العامااة للدولااة، لهااسا فااإن رضااا هااؤالء األفااراد عاان 

 وظيفتهم يعد عاماًل هامًا ودافعًا قويًا للعمن.
ن من بين مدرسي التربية  الرياضية السين يتعرضون للعديد مان المشاكالت والضاغوط هام وا 

مدرسااي التربيااة الرياضااية الااسين ال يسااتطيعون التعاماان معااه، ولاايس لااديهم وعااي بهااا  و بطبيعتهااا 
فيقعااون فااي شاارض االضااطرابات النفسااية وهااو مااا   دتااه العديااد ماان البحااوث. ولااديهم القاادري علااي 

كفااءي، هام  نفساهم الاسين ناراهم متميالين فاي كان مجاااالت إدارتهاا، والتعامان ماي مشااعر األخارين ب
الحياي وهم األ ثر شعورًا بالرضا الوظيفي عان  نفساهم والتميال بال فااءي فاي حيااتهم واألجادر علاي 

 السيطري علي بيئتهم العقلية، مما يدفي إنتاجهم قدمًا إلي األمام.
ديهم صااراعات نفسااية داخليااة  مااا ماان يفتقاادون إلااي مهااارات الااسكاء الوجااداني فعااادي ت ااون لاا

تدمر قدرتهم على التركيل في مجااالت عملهام وتمانعهم مان المجتماي بفكار واضاح وتمانعهم  يضاًا 
 (77: 7من الت ير السليم.)

 ماااا األفاااراد سوي الاااسكاء الوجاااداني المرتفاااي ساااعداء فاااي نشااااطهم االجتمااااعي وقاااادرون علاااي 
وفاعلة في تنظيم هسك االنفعاالت  ثناء تقدمهم  إدراض االنفعاالت بشكن دقي  واستخدام طرق رائعة

 نحو تحقي   هدافهم.   
 هدف البحث 1/3
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التعرف علي الضغوط الحياتية وعالقتها بالرضا الوظيفي لدي مدرس التربيةة الرياضةية  1/3/1
 بالقليوبية وذلك من خالل :

 التعرف علي الضغوط الحياتية لدي مدرسي التربية الرياضية. 1/3/1/1
 فرول البحث 1/9
 ما هي الضغوط الحياتية لدي مدرسي التربية الرياضية؟ 1/9/1
 تعريفات البحث 1/5
 الضغوط الحياتية 1/5/1

هي المثيرات  و المتطلبات الخارجية للحيااي  و النلعاات والرفباات واألفكاار الداخلياة التاي  
اقتصاادية،  و اجتماعياة تتطلب من الفرد الت يار وقاد ت اون هاسك الضاغوط  سارية،  و دراساية،  و 

 و تتعل  بالبيئة الجامعية، وتتحد إجرائيًا بالدرجة التي يحصان عليهاا الفارد علاي مقيااس الضاغوط 
 الحياتية بأبعادك المختلفة.

بأنها المواقر واألحاداث فاي الحيااي التاي يكاون لهاا فاي  م(1111عباس معوض )عرفها 
اتباع طرق جديدي للمواقر معها  و التأقلم فإسا فشن  حياي الفرد اثار إيجابية  و سلبية وتستللم منه

الفاارد فااي هااسك المواقاار فااإن األماار يااؤدي إلااي فشااله فااي مجاااالت  حااداث الحياااي الجاريااة ومشااا ن 
 (13: 1السكن ومشا ن العمن والمشا ن االقتصادية ومشا ن انفصال  و فقدان  و حالة صحية.)
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 الدراسات االجنبية  5/5/1
 (1جدول )

 الهدف عنوان الدراسة الباحث اسم م
 العينة

 أهم النتائج المنهج
 الفئة العدد

رشا دمحم محمود  1

 الفوال

 م(5212)

 )ماجستير(

الضغغغغغغغغغغية  ال     غغغغغغغغغغ  

وعالقتهغغغ  مة اغغغ  الهة غغغ  

والعغغاوال لغغان ع نغغ  اغغ  

 الكت ب.

التعرف على العالقغ  مغ   

العغغغاوال و    غغغي الهة غغغ  

لغغغغان د غغغغرا  الع نغغغغ  اغغغغ  

 .الج نب  

021  

 ا  الكت ب

 01اغغغ   غغغ  

  ن  25إلى 

ي
صف

لة
ا

 

 ةجغغغغغا عالقغغغغغ  ال ب   غغغغغ   الغغغغغ  مغغغغغ   

الضغغية  ال     غغ  ود اغغ  الهة غغ  لغغان 

 الكت ب ا  الجنس  .

مريم إبراهيم عبد  5

 السالم زورة

(5212) 

 )ماجستير(

الصغغغغغغغغغغغغالم  النفسغغغغغغغغغغغغ   

والضغغغغغغغغغية  ال     غغغغغغغغغ  

ود غغ ل م اةاجهتهغغ  لغغان 

داه ت اال فغ   التةدغا   

      مل ب  .والع 

الكشف ع  وجغة   غرو  

ذات  اللغغ  ادصغغ ب   مغغ   

داه ت اال ف   التةدا    

وداه ت اال ف   العغ      

  ي ا  ل م المةاجه .

( 31( دم، ) 01)

دم أل ف   التةدا، 

( دم أل ف   31)

 الع     

 راودغغغغغغغغغغغغغ  

دعمغغ ل   اغغ  

(24  ،51 )

ي  ع ا 
صف

لة
ا

ل
ل

  
لم

ا
 

    ةجغغا  غغرو  ذات  اللغغ  ادصغغ ب   مغغ

داهغغغ ت اال فغغغغ   التةدغغغغا    وداهغغغغ ت 

 اال ف   الع       ي ا  ل م المةاجه .

 الدراسات االجنبية  5/5/5
(1تابع جدول )  

 الهدف عنوان الدراسة اسم الباحث م
 العينة

 أهم النتائج المنهج
 الفئة العدد

ينوكالس كاستيل  1

Nicholas Castle 

 م(5222) 

الرضغغغغ  الغغغغة  في 

 لغغغغغغغان اغغغغغغغا رات

 م ةت التمر ض 

التعغغرف علغغى الرضغغ  الغغة  في لغغان اغغا رات 

 م ةت التمر ض 

211 

 اا رة

اغغغغغغغ  اغغغغغغغا را 

 م ةت  مر ض

ي
صف

لة
ا

 

الرض  الة  في لان اا رات م ةت التمر ض 

 غغي  اغغالع العمغغل واتالبغغ ت العمغغل ودمغغل 

 العمل واك  ةة العمل 

 ينج شي حسين 5

Davis  

 م(1992) 

الغغغغغغاول ال  غغغغغغ  ن 

والسغغغغلةلي علغغغغى 

 رض  الة  في ال

 غغغة  ر  هغغغر الغغغاول ال  غغغ  ن والسغغغلةلي علغغغى 

الرضغغ  الغغة  في لمشغغر ي الترم غغ  الر  ضغغ   

 مج اع     ةال 

511 

اشغغغغغغغغرف 

 ل  ضي 

لمشغغغغغغغغغغغغغغغر ي 

الترم غغغغغغغغغغغغغغغغغغغ  

الر  ضغغغغغغغغغغغغغ   

 مج اع     ةال 

ي
صف

لة
ا

 

وقغغا د هغغرت نتغغ بل دل الرضغغ  الغغة  في العغغ م 

لإل الة والمست بل الغة  في وال غةا ا الم   غ  

 ل ودجر العم
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 إجراءات البحث 3/9
           منهج البحث                                                     3/1

 المنهج الوصفي لمالءمته لطبيعة البحث.  يناستخدم الباحث
 مجتمي البحث  3/0

 ت اااااااون مجتماااااااي البحاااااااث مااااااان مدرساااااااي التربياااااااة الرياضاااااااية بمحافظاااااااه القليوبياااااااة واشاااااااتمن علاااااااي
 س( مدر 09عدد ) 
 عينة البحث  3/3

( 09مدرس تربية رياضية(، حيث بلغت العينة األساسية ) 09بلغت عينة البحث ) 
( مدرس تربية رياضية، حيث تم اختيار العينة 09مدرس، بينما بلغت العينة االستطالعية )

 بالطريقة العشوائية.
 (2جدول )

 توزيع عدد مدرسي عينـة البحث األساسية واالستطالعية

 المئوية ونسبتهم

 النسبة المئوية عدد المدربين العينة م

  %00.07       01 األساسية  1

    %22.22       21 االستطالعية  5

 %011 11 المجموع

                                 وسائل جمع البيانات : 3/3
 ا   س الضية  ال       )ا   صم ر الب دث(.  3/3/0

 ياتية )من تصميم الباحث(.مقياس الضغوط الح 3/3/1

 خطوات بناء مقياس الضغوط الحيايتة لمعلمي التربية الرياضية 3/3/1/1

 غغي ضغغةع د غغااف الب غغث قغغ م الب دغغث مبنغغ ع ا  غغ س للتعغغرف علغغي الضغغية   3/3/0/0/0

 ال       لمعلمي الترم   الر  ض استرشااً م لخاةات الت ل    ي إعاا ه:

عات النظر غغغ  للمراجغغغم العلم غغغ  والالا غغغ ت المر باغغغ  الرجغغغةل إلغغغي ال غغغرا 3/3/0/0/0/0

 ممةضةل الب ث.

   ا ا الم  ول اال تراض   الم ترد  إلعاا  الم   س. 3/3/0/0/0/2

   ا ا المفهةم اإلجرابي للم  ول الم ترد . 3/3/0/0/0/3

عرض الم غ ول اال تراضغ   علغى السغ  ة الخبغراع المتخصصغ    غي اجغ    3/3/0/0/0/4

 س الر  ضي وال   س والت ة ر.علر النف

 ص  غ  اجمةع  العب لات الم ترد  الخ ص  مكل ا ةل. 3/3/0/0/0/5

 عرض الم   س  ي صةل   األول   علي الس  ة الخبراع إلمااع الردن. 3/3/0/0/0/0
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ص  غ  الصةلة النه ب   للم   س معا ال ذف واإلض    الم ترد  اغ  السغ  ة  3/3/0/0/0/0

 الخبراع.

 يلي شرح لخطوات بناء مقياس الضغوط الحياتية لمعلمي التربية الرياضية: وفيما

الرجووووع إلوووي القوووراءات الناريوووة للمراجوووع العلميوووة والدراسوووات السوووابقة  3/3/1/1/1/1

 والمرتبطة بموضوع البحث

ق م الب دث م ال الل علي العا ا ا  المراجم العلم  ، والب ةث، والالا  ت الس م    

 تي  ن ول  اةضةل الالا  .والمر با  ال

 تحديد المحاور االفتراضية المقترحة إلعداد المقياس. 3/3/1/1/1/5

ق م الب دث ممراجع  األ غر النظر غ  والالا غ ت السغ م   لم  غ س الضغية  ال     غ   

 مهاف   ا ا الم  ول الم ترد  للم   س والتي ملي   ي صةل ه  األول      ا  ول و ي 

 الضية  االنفع ل  .الم ةل األو  : 

 الم ةل الث ني : الضية  الشخص  .

 الم ةل الث لث : الضية  الص   .

 الم ةل الرامم: الضية  األ ر  .

 الم ةل الخ اس : الضية  االقتص    .

 الم ةل الس  س : الضية  االجتم ع  .

 تحديد المفهوم اإلجرائي للمحاور المقترحة. 3/3/1/1/1/3

ال راعات النظر   مةضم  عر ف ت إجراب غ  للم غ ول الم تردغ  ق م الب دث ا  خال   

 لم   س الضية  ال       لمعلمي الترم   الر  ض   وذلك علي الن ة الت لي :

ل لثةلة واليضغم وااللتاغ ب  ا ةل الضية  االنفع ل   المحور األول : الضغوط االنفعالية:

 والفتةل واال  لة و رع  التهةل

ل لهروب والم  وا  وانخف ض   ا ر الذات وانخفغ ض  ضغوط الشخصية:المحور الثاني : ال

 استةن الامةح والتصلم وجمة  الردن وصعةم  ا خ ذ ال رال والتر   ..

 ي المر باغ  م لصغ   الجسغا   الفسغ ةلةج   ل لصغاال  المحور الثالث : الضغوط الصحية:

لغغم واليث غغ ل والاوخغغ  وال فغغ ل ضغغيد الغغام ودرلغغ  المعغغاة ، وال فغغ ل اعغغا  ضغغرم ت ال 

 والرعش .

 .المحور الرابع: الضغوط األسرية

 غغي الضغية  الةاقعغغ  علغغي الفغر  الغغذ    ع شغغةل  المحوور الخووام  : الضوغوط االقتصووادية:

 استةى اقتص  ن واجتم عي انخفض مسبم ضعف االاك ن ت الم    .

 ألخر   وصغعةم   ي المتمثلغ   غي  غةع العالقغ  مغ المحور السادس : الضغوط االجتماعية:

  كة   صااق ت، و ض ف اؤلف  الم   س ال  ل   اص  ل اخرن للضية ..
 

عرض المحاور االفتراضية علو  السوادة الخبوراء المتخصصوين فوي مجوال  3/3/1/1/1/4

 علم النف  الرياضي والقياس والتقويم.
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 غغغر عغغغرض الم غغغ ول الم تردغغغ   غغغي صغغغةل ه  األولغغغى، علغغغي  سغغغع  اغغغ  السغغغ  ة  

    غغي اجغغ   علغغر الغغنفس الر  ضغغي وال  غغ س والت غغة ر وذلغغك خغغال  الفتغغرة اغغ  المتخصصغغ 

 م  مهاف التعرف علي ا   لي:21/0/2101م إلي 0/0/2101

 اان ان  ب  الم  ول الم ترد  للم   س. -

 إض    دو دذف دو  عا ل الم  ول التي ا  شةنه  إ راع الم   س. -

 (4   س لم   لي مجاو  )وج ع لدن الس  ة الخبراع دة  ان  ب  ا  ول الم

 (3جدول )

 أراء السادة الخبراء حول محاور مقياس الضغوط الحياتية لمعلمي التربية الرياضية

 12ن=

 المحاور م
األهمية  ال أوافق أوافق

 % ك % ك النسبية

 %011 1.11 1 011 01 الضغوط االنفعالية. 0

 %011 1.11 1 011 01 الضغوط الشخصية. 2

 %011 1.11 1 011 01 لصحية.الضغوط ا 3

 %011 1.11 1 011 01 الضغوط األسرية. 4

 %011 1.11 1 011 01 الضغوط االقتصادية. 5

 %011 1.11 1 011 01 الضغوط االجتماعية. 0

( والخ ص مردن الس  ة الم كم    ي ااى ان  ب  الم  ول 3و تب   ا  جاو  ) 

%( ا  اجمةل 011الم  ول الس  قا ملي  )الم ترد  للم   س، دل نسب  المةا    علي 

%( للم  ول ا  نسب  اةا    الس  ة الم كم   011اآللاع. وقا ال ضي الب دث نسب  )

 لتصبح ا  ول الم   س ل لت لي:

 الم ةل األو  : الضية  االنفع ل  .

 الم ةل الث ني : الضية  الشخص  .

 الم ةل الث لث : الضية  الص   .

 ضية  األ ر  .الم ةل الرامم: ال

 الم ةل الخ اس : الضية  االقتص    .

 الم ةل الس  س : الضية  االجتم ع  .

 صياغة مجموعة العبارات المقترحة الخاصة بكل محور. 3/3/1/1/1/2

ص غ الب دث عب لات الم   س  ي ضغةع الفهغر والت ل غل النظغرن الخغ ص مكغل معغا  

   وآلاع الخبغراع المتخصصغ    غي اجغ   ا  خال  ا الع  علي المراجم والالا  ت الس م

 علر النفس وال   س والت ة ر ، وقا لاعى الب دث  ي ص  غ  العب لات ا   لي:

 دل  كتم ملي  واض   و ل م  وافهةا . 3/3/0/0/0/5/0

 عام إ   ع العب لة منةل اال تج م . 3/3/0/0/0/5/2

 دلثر ا   فس ر. دل  كةل العب لات واض   وا ا ة، وال   بل 3/3/0/0/0/5/3
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 دل  تن  م العب لة ام الهاف الذن وضع  ا  دجل . 3/3/0/0/0/5/4

عوورض المقيوواس فووي صووورت  األوليووة علووي السووادة الخبووراء للتحقووق موون  3/3/1/1/1/2

 الصدق المنطقي )المحتوى(.

ق م الب دث معرض الصةلة األولى للم   س علي الس  ة الم كم   للت  ي ا  صا   

 م.25/2/2101م إلى 25/0/2101ك خال  الفترة ا  وذل الم تةى 

و ي ضةع آلاع الم كم   ، لغر  غتر دغذف دن عبغ لة لتصغبح عغا  عبغ لات الم  غ س   

( 53( ا غغ ول  تضغغم  )0( عبغغ لة ، ومنغغ ع علغغي ذلغغك  كةنغغ  صغغةلة الم  غغ س علغغى )53)

 عب لة .

 

 (4جدول )

 ياس الضغوط الحياتيةالعدد المبدئي والنهائي وأرقام العبارات المستبعدة لمق

 لمعلمي التربية الرياضية 

 9ن=

 المحاور م

العدد 

المبدئي 

 للعبارات

عدد 

العبارات 

 المستبعدة

أراقم 

العبارات 

 المستبعدة

العدد 

النهائي 

 للعبارات

 1 - 1 1 الضغوط االنفعالية. 0

 7 - 7 7 الضغوط الشخصية. 2

 7 - 7 7 الضغوط الصحية. 3

 1 - 1 1 الضغوط األسرية. 4

 1 - 1 1 الضغوط االقتصادية. 5

 01 - 01 01 الضغوط االجتماعية. 0

( العغغا  المبغغغابي والنهغغ بي والقغغغ م العبغغ لات المسغغغتبعاة لم  غغغ س 4 ةضغغح جغغغاو  ) 

 الضية  ال       لمعلمي الترم   الر  ض  .

صووياغة الصووورة النهائيووة للمقيوواس بعوود الحوولف واإلضووافة المقترحووة موون  3/3/1/1/1/2

 السادة الخبراء.

( عب لة ، وقا دوض   53معا عرض الم   س  ي صةل   األول   التي  ضمن  )  .0

( عب لة ودل  تر  ص  ح الم   س 35آلاع الس  ة الخبراع دل  كةل عا  عب لات الم   س )

( على 0، 2،  3ال ( و تر  ة  م الالج ت ) –إلي دا ا   –و    لم اال الت ا ر الثال ي )نعر 

م للعب لات ذات اال ج ه اإل ج مي والعكس للعب لات ذات اال ج ه السلب   ق م الب دث التر  

 (  ة  م العب لات م لم   س.0مةضم الشكل النه بي للم   س. و ةضح جاو  )
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 ( 2جدول )

عدد العبارات لكل محور من محاور مقياس الضغوط الحياتية لمعلمي التربية الرياضية 

 ة المحكمينقبل العرض علي الساد

 إجمال عبارات المحور المحور م

 1 الضغوط االنفعالية. 0

 7 الضغوط الشخصية. 2

 7 الضغوط الصحية. 3

 1 الضغوط األسرية. 4

 1 الضغوط االقتصادية. 5

 01 الضغوط االجتماعية. 0

 1 المجموع 

 

 المعامالت العلمية لمقياس الضغوط الحياتية        3/3/1/1/8 .5
ت ا ا  لج  صالد   وااى االعتم   على األ اة المستخاا   ي ق  س ا تج م ت افر ات ل        

 الع ن ، ق م الب دث م  تخاام لل ا :

  معامل االتساق الداخليInterconsistancy : 
        

ق م الب دث م س ب صا  الم   س م  تخاام صا  اال س   الااخلي د ث  ر دس ب اع ال 

ل عب لة و لج  البعا الذن  نتمي إل   العب لة وم    لج  لل معا والالج  االل ب   م    لج  ل

 (. 0الكل   للم   س لم   ةض   الجااو  لقر )
 

 ( معامل كرونباخ ألفاα : )Cronbach's Alpha  

 ة ا   س    س  لج  االعتم     ) اع ال الثب ت ( وذلك على استةى لل معا ا   دمع   

  ا  لج   ب ت الم   س للم  اقترم  ا  الةادا الص  ح .  اتي رات الالا   ، و ا
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 (2جدول )

 الي  العبارة  الكلية للمحور اللي تنتمي بالدرجةمعامالت االرتباط بين درجة كل عبارة 

 في مقياس الضغوط الحياتية  

 52ن= 

المحور 

 األول
 الضغوط االنفعالية 

معامل 

االتساق 

 الداخلي

 معامل

 باخكرون

 ألفا

 **1.050 ال دن م عناا     ملني اشكل   ي د   ي.   0

1.041 

 **1.754 ال ددم االشتراك  ي ال فالت دو النش   الجم عي  اخل المال  .   2
 **1.515 دغ ر ا   االبي النهر د ضل اني.  3
 **1.011 دغضم أل ف  اال ب ب.  4

5 
ل دتغي اغم  االبغي ود غت ذ ي دشعر م لخجل وال س     الااباة م  تمرا

. 
1.513** 

 **1.037  تي ر اااجي ود ةل مسرع .   0
 **1.021 ال دشعر م ل م.   0
 *1.552 دنني  ر م البك ع والتة ر.   7
 **1.013 ال دن م عناا     ملني اشكل   ي د   ي.   1

المحور 

 الثاني
 الضغوط الشخصية 

معامل 

االتساق 

 الداخلي

 معامل

 ونباخكر

 ألفا

 **1.050 ال   الني األخر  .  0

1.053 

 *1.454 ا  الصعم دخذ قرال د  ر  ي معض األاةل.  2
 **1.714 دجا صعةم   ي     ي  مةد ً ي  ي ال   ة.  3
 **1.005 دلةم نفسي ألقل خاة اقم    .  4
 **1.051 ال دجا ا ت رالاً  ي د   ي الشخص  . 5
 **1.021 دخا ع  خل م آل اب دو ال ةاعا االجتم ع  . دخشي الةقةل  ي  0
 **1.050 دشعر م ل رج ألمسد األاةل.  0
 **1.512  نت اني غ رن و نفرول ا   صر   ي.   7

  1.433=  1.15*  ق م  )ل( الجاول   عنا استةى    1.541=  1.10**  ق م  )ل( الجاول   عنا استةى 



   

 
   التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة  

 

 (    15  (   م(   ) الجزء االول ( 5252( شهر ) يونيو(  لعام )    52رقم المجلد )        
 
 

 

 (2تابع جدول )

 ننتم  الي  العبارةرتباط بين درجة كل عبارة بالدرجة الكلية للمحور اللي تمعامالت اال

 في مقياس الضغوط الحياتية   

 52ن=

المحور 

 الثالث
 الضغوط الصحية 

معامل 

االتساق 

 الداخلي

 معامل

 كرونباخ

 ألفا

 **1.031 دشعر م لضعف الع م واصفرال الةج  ا  وق  ألخر.  0

1.041 

 **1.020  ي الردس ا  وق  ألخر. دشعر مصاال والم  2
 **1.050 دشعر مصعةم   ي التنفس ا  وق  ألخر.  3
 *1.540  ص بني آالم عضة    ي الظهر دو  ي دن عضة جسمي عنا ق  اي معمل.  4
 *1.530 دشعر م لتعم عناا  دمذ  جها.  5
 **1.570 دشعر مضعف الشه   دو  ةع الهضر ا  وق  ألخر.  0
 *1.400 ذو  ( لان. –شر  –لمس  –مصر  –ب معض دجهاة ال س ) مم  ضار 0
 **1.574 دشعر ما   ة و رع   ق ت قلبي ا  وق  ألخر.  7

المحور 

 الرابع 
 الضغوط االسرية 

معامل 

االتساق 

 الداخلي

 معامل

 كرونباخ

 ألفا

 **1.710  كثر الخال  ت التي   اث م   د را  د ر ي.  0

1.003 

 **1.731 ادترام دو  ع ول م   د را  د ر ي.  ال  ةجا 2
 **1.007 دشعر معام د م تي م   د را  د ر ي.  3
 **1.000 ال  هتر لل ان  م ألخر  اخل اال رة.  4
 **1.001  ع الني والان م سةة.  5
 *1.540 ال دنسجر ام والان وال د  بل لد هم .  0
 **1.040  ي  ي داةل لث رة اال تم ا ت الرغب ت.ال دجا    لب م ني وم   د را  د ر 0
 **1.005  فر  والاان م ني وم   دخة ي  ي المع ال . 7
 **1.044 ال د تا م التعب ر ع  دلاني الشخص    اخل د ر ي. 1

المحور 

 الخام 
 الضغوط االقتصادية  

معامل 

االتساق 

 الداخلي

 معامل

 كرونباخ

 ألفا

  **1.100  ي.  نخفض استةن  خل د ر 0
  **1.514 دخجل عنا    لة  ا ل  ي انالي لن ص د  ث المنا  والمةقم السك .  2
  **1.111  ةجا ن ص  ي د ج  ي واتالب  ي الشخص   مسبم ن ص الم  .  3
  **1.114 دخ ف ا  المست بل مسبم انخف ض الاخل.  4
  **1.053  ضعف  مةد  ي مسبم ن ص د ج  ي الم    .  5
  **1.024 قل  االمسي ودس  اظهرن الشخصي دا م  االبي  شعرني م لض ي.  0
  **1.000 دخجل ا   االبي ألنني د ك   ي دي شعبي مس د.  0
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  **1.007 ا  الصعم ا تكم   اردل  الالا  ت العل   العجا الم  ن أل ر ي.  7
  *1.440 دخ ف ا  اإلص م  م لمرضي لصعةم  األنف   على العالج.  1

  1.433=  1.15*  ق م  )ل( الجاول   عنا استةى   1.541=  1.10**  ق م  )ل( الجاول   عنا استةى 
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 (2تابع جدول )

 ننتم  الي  العبارةمعامالت االرتباط بين درجة كل عبارة بالدرجة الكلية للمحور اللي ت

 في مقياس الضغوط الحياتية   

 52ن=

المحور 

 السادس
 ة الضغوط االجتماعي

معامل 

االتساق 

 الداخلي

 معامل

 كرونباخ

 ألفا

 **1.711  كثر المش جرات م ني وم    االبي.  0

1.041 

 **1.000 ال  ةجا انسج م دو  ةا ي م ني وم    االبي  اخل المال  .  2
 **1.005 دجا صعةم   ي إق ا  عالق ت ج اة ام  االبي.  3

4 
 االبغغي  اخغغغل المال غغغ  دو  ال  ةجغغا لوح ال غغغم والتعغغ ول م نغغغي ومغغغ  

 خ لجه . 
1.074** 

 *1.530 دجا صعةم   ي االدتف   م ألصاق ع  اخل المال   دو خ لجه .  5
 *1.410  كثر العااوة م ني وم    االبي.  0
 **1.514 ال دلةل ا بة  ا   االبي  ي المال   دو خ لجه .  0
 *1.530 ال   تراني  االبي وال  ث ةل مي.  7
 **1.021 ال ددم االشتراك  ي ال فالت دو النش   الجم عي  اخل المال  . 1

 **1.050 دشعر دل  االبي  كر ةني. 01

  1.433=  1.15*  ق م  )ل( الجاول   عنا استةى   1.541=  1.10**  ق م  )ل( الجاول   عنا استةى 

 (2تابع جدول )

 معامالت االرتباط بين درجة كل محور بالدرجة الكلية للمقياس 

 52في مقياس الضغوط الحياتية             ن=                

 مقياس الضغوط الحياتية  المحاور 

معامل 

االتساق 

 الداخلي

 معامل

 كرونباخ

 ألفا

 **1.000 الضغوط االنفعالية  0

1.004 

 **1.075 الضغوط الشخصية  2
 **1.051 الضغوط الصحية  3
 **1.702 الضغوط األسرية  4
 **1.004 الضغوط االقتصادية  5
 **1.723 الضغوط االجتماعية  0

  1.433=  1.15*  ق م  )ل( الجاول   عنا استةى    1.541=  1.10**  ق م  )ل( الجاول   عنا استةى 

جم غم الم غ ول  الغ  إدصغ ب  ً عنغا ( دل جم م ق ر اع االت االل ب   ل0 تضح ا  جاو  )  

( عنا الم ةل الرامم وملغ د نى اع ال ال ب   1.702وقا ملغ دعلى اع ال ال ب   ) 1.15استةى 

( عنغغا الم غغةل الخغغ اس و غغذا  غغا  علغغى  غغةا ر صغغا  اال سغغ   الغغااخلي لكغغل ا غغةل اغغ  1.004)

 ا  ول اال تم لة ، األار الذن  ش ر إلى صا  اال تب  ل المستخام.
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لم   تضح إاك ن   االعتم   على الم  ول الس م    ي     ر الاولات التث  ف   د ث ل ن  

 ( ام   عكس  ب ت اال تم لة  المستخاا   ي ال   س .1.040ق ر اع ال دلف  لرواب خ )

 الدراسة االستطالعية 3/4
  الر  ضغ   ق م الب دث متاب ي الالا   اال تاالع   على ع ن  عشةاب   ا  اعلمي الترم  

 ( اعلر  رم   ل  ض   ا  خ لج ع ن  الب ث األ      مهاف :21وقةااه  )

 التةلا ا  وضةح و هر الع ن  لعب لات الم   س.-

  ةض ح  ر    اإلج م  علي عب لات الم   س.-

 الدراسة األساسية 3/5
ضغغية  قغغ م الب دغغث متاب غغي الالا غغ  األ   غغ   معغغا دسغغ ب المعغغ االت العلم غغ  لم  غغ س ال 

 ( اعلر  رم   ل  ض  .01ال       و الرض  الة  في علي ع ن  د      وقةااه  )

 أسلوب المعالجة اإلحصائية للبيانات 3/6
  ر   ل ل الب  ن ت المستخلص  ا   ذا الب ث و   ً لأل  ل م الت ل  : 

 المتة د ال س مي. 3/0/0

 االن راف المع  لن. 3/0/2

 اع ال االل ب  . 3/0/3

 النسب  الماة  . 3/0/4

 األ م   النسب  . 3/0/5

 عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها 4/0

                                                                     عرض النتائج 4/1 
 

ا  خال  د ااف الب ث و رض  والب  ن ت الخ ص  مع ن  الب ث و بة به   ي جااو   

 رت نت بل الب ث ل لت لي :واع لجته  إدص ب    ه
 

 ( . Friedman Testلمحاور مقايي  الدراسة ) تحليل األهمية النسبية  -1
 

لت ل ل األ م   النسب   اللتااا ت المنظم  لمتي ر اسغت ل   غا  غر ا غتخاام اختبغ ل  ر غاا ل          

Friedman Test  األلثغغر لب غغ ل اتة غغد الر غغم لعن صغغر االلتاااغغ ت ،  و مكغغ  اعر غغ  العنصغغر

د م   ع   ر ي اتة د الر م دن دل العنصر الذى  ةخذ دعلى اتة د للر م  كةل  غة العنصغر 

 chi square test 2األلثر د م   وإ لال  ا  وجه  نظر المال    ، لمغ   غر ا غتخاام اختبغ ل لغ 

لغ  دو ل   س ااى وجة  اختالف دو ا ف    غي األ م غ  مغ   عبغ لات دمعغ   الالا غ  ون غا    غ  الاال

 إل ذلك  عنى وجة   رو   ي األ م     1.15 عناا   كةل المعنة   دقل ا     P-valueالمعنة   

 م   عب لات دمع   الالا   ا  وجه  نظر المال   .
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ترتيب وتحليل األهمية النسبية لمحاور الضغوط الحياتية فيمكن ترتيبها  4/4/1/1

 وتحليلها كما يلي :

 (2جدول )

 بية لمحاور الضغوط الحياتيةاألهمية النس

  22ن= 

 م
 

 المحاور
ط 
س
تو
لم
ا

ي 
اب
س
ح
ال

 

را
ح
الن
ا

ف  ر
يا
مع
ال

ي 
 

متوسط 
 2كا الترتيب الرتب

المعنوية
 

 الضغوط االنفعالية (1)

0
1

.2
4

0
 

1
.1

1
1

 

 0 0.33 005. 2.03  .ال أنام عندما تقابلني مشكلة في حياتي  1

ال أحببب االشببترا  فببي الحفببالت أو النشبباط   2
 2 5.54 171. 2.33  .ماعي داخل المدرسةالج

 4 5.27 130. 2.20  .أغير من زمالئي النهم أفضل مني 3

 3 5.33 111. 2.24  األسباب.تفه أغضب أل 4

أشببعر بالخجببل والحساسببية الزائببدا باسببتمرار  5
 0 4.50 173. 0.13 .حتي مع زمالئي وأستاذتي 

 0 4.02 144. 0.10  .يتغير مزاجي وأثور بسرعة  6

 1 4.14 137. 0.01  .ال أشعر بالحب  7

 7 4.47 102. 0.70  .أنني سريع البكاء والتأثر  8

 5 4.74 133. 2.11  .ال أنام عندما تقابلني مشكلة في حياتي  9

 يالحظ من الجدول السابق :

 من الجدول السابق يتضح أن :
 

 ذا  عنى وجة  اختالف  ي األ م   النسب   م   عب لات %( و5استةى المعنة   دقل ا  )        

وضةح الة  ف  وان  بته  ا  وجه  نظر ع ن  الالا   ، و مك  اعر   العب لات األلثر د م   

ا  وجه  نظر ع ن  الالا   ع   ر ي اتة د الر م دن العب لة التي  ةخذ دعلى اتة د للر م 

   وجه  نظر المال    و الدظ دل : كةل  ي العب لة األلثر د م   وإ لال  ا
 

 محور الضغوط االنفعالية : -1

وم لتغ لي  غي  0.33( =ال أنوام عنودما تقوابلني مشوكلة فوي حيواتي.  دعلى اتة د  ة لعب لة )      

(        = ال أشوعر بالحوباأللثر د م   ا  وجه  نظغر المال غ   ودقغل اتة غد ل غم  غة لعبغ لة )

 نظر المال   .و ي دقل د م   ا  وجه   4.14
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 (8جدول )

 تابع األهمية النسبية لمحاور الضغوط الحياتية 

 22ن=  

 م
 
 األبعاد

ط 
س
تو
لم
ا

ي 
اب
س
ح
ال

ف  
را
ح
الن
ا

ي 
ر
يا
مع
ال

 

متوسط 
 2كا الترتيب الرتب

المعنوية
 

 الضغوط الشخصية (2)

.0
1

1
2

1
 

1
.1

1
5

 

 4 4.04 170. 2.30 ال يقدرني األخرين. 1

 3 4.05 700. 2.20 في بعض األمور.من الصعب أخذ قرار حاسم  2

 0 5.11 120. 2.43 أجد صعوبة في تحقيق طموحاًتي في الحياا. 3

 2 4.00 137. 2.31 ألوم نفسي ألقل خطأ اقع فيه. 4

 5 4.44 100. 2.00 ال أجد استقراراً في حياتي الشخصية. 5

أخشبببي الوقبببوخ فبببي أخطببباء تخبببل ببببا داب أو  6
 عية.القواعد االجتما

2.01 .151 4.31 0 

 0 3.10 711. 0.14 أشعر بالحرج ألبسط األمور. 7

 7 3.10 700. 0.11 ينتقدني غيري وينفرون من تصرفاتي. 8
 الضغوط الصحية (3)

1 
أشعر بالضعف العام واصفرار الوجه من وقبت 

 3 4.14 113. 2.21 ألخر.

5
0

.0
4

5
 

1
.1

1
1

 

 0 5.10 701. 2.30 وقت ألخر. أشعر بصداخ والم في الرأس من 2

 2 5.12 773. 2.34 أشعر بصعوبة في التنفس من وقت ألخر. 3

4 
تصبببيبني  الم عضبببوية فبببي ال هبببر أو فبببي أي 

 5 4.34 155. 2.10 عضو جسمي عند قيامي بعمل.

 4 4.74 110. 2.01 أشعر بالتعب عندما أبذل جهد. 5

6 
وقبت أشعر بضعف الشهية أو سوء الهضبم مبن 

 0 4.14 140. 0.70 ألخر.

7 
بصببر  –تضبطرب بعبض أجهبزا الحبس )سبمع 

 0 4.32 140. 0.10 ذوق ( لدي. –شم  –لمس  –

8 
أشبببعر بزيبببادا وسبببرعة دقبببات قلببببي مبببن وقبببت 

 7 3.44 700. 0.04 ألخر.

 يالحظ من الجدول السابق :

 من الجدول السابق يتضح أن :
 

% و ذا  عنى وجة  اخغتالف  غي األ م غ  النسغب   مغ   عبغ لات  5استةى المعنة   دقل ا          

وضةح الة  ف  وان  بته  ا  وجه  نظر ع نغ  الالا غ  ، و مكغ  اعر غ  العبغ لات األلثغر د م غ  

ا  وجه  نظر ع ن  الالا   ع   ر ي اتة د الر م دن العب لة التي  ةخذ دعلى اتة غد للر غم 

   ا  وجه  نظر المال    و الدظ دل : كةل  ي العب لة األلثر د م   وإ لال
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 محور الضغوط الشخصية : -5

وم لت لي  ي  5.11( =أجد صعوبة في تحقيق طموحاًتي في الحياةدعلى اتة د  ة لعب لة )      

ينتقدني غيري وينفرون األلثر د م   ا  وجه  نظر المال    ودقل اتة د ل م  ة لعب لة )

   ا  وجه  نظر المال   .و ي دقل د م   3.10( =من تصرفاتي

 محور الضغوط الصحية : -3

وم لت لي  ي  5.10( =أشعر بصداع والم في الرأس من وقت ألخردعلى اتة د  ة لعب لة )      

أشعر بزيادة وسرعة دقات  األلثر د م   ا  وجه  نظر المال    ودقل اتة د ل م  ة لعب لة )

 ه  نظر المال   .و ي دقل د م   ا  وج 3.44( =قلبي من وقت ألخر

 (1ل )جدو
 07لمحاور الرضا الوظيفي          ن= األهمية النسبية                     

 م
 
 األبعاد

ط 
س
تو
لم
ا

ي 
اب
س
ح
ال

ف  
را
ح
الن
ا

ي 
ر
يا
مع
ال

 

متوسط 
 2كا الترتيب الرتب

المعنوية
 

 الضغوط األسرية  (4)

.3
1

3
4

0
 

1
.1

1
1

 

 0 5.05 137. 2.31 تكثر الخالفات التي تحدث بين أفراد أسرتي.  1

 2 5.55 150. 2.21 ال يوجد احترام أو تعاون بين أفراد أسرتي.  2

 3 5.20 105. 2.01 أشعر بعدم أهميتي بين أفراد أسرتي.  3

 4 5.24 107. 2.10 ال يهتم كل منا باألخر داخل االسرا.  4

 5 5.02 103. 2.13 يعاملني والدي بقسوا.  5

 0 4.13 153. 0.13 ع والدي وال أتقبل رأيهما. ال أنسجم م 6

ال أجد تقارب بيني وببين أفبراد أسبرتي فبي أمبور  7
 1 4.20 711. 0.00 كثيرا االهتمامات الرغبات.

 7 4.44 130. 0.03 يفرق والداي بيني وبين أخوتي في المعاملة. 8

ال أسببتطيع التعبيببر عببن أرانببي الشخصببية داخببل  9
 0 4.50 100. 0.74 أسرتي.
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 (17ل )جدوتابع 
 07لمحاور الرضا الوظيفي          ن= األهمية النسبية                     

 م
 
 األبعاد

ط 
س
تو
لم
ا

ي 
اب
س
ح
ال

ف  
را
ح
الن
ا

ي 
ر
يا
مع
ال

 

متوسط 
 2كا الترتيب الرتب

المعنوية
 

   الضغوط االقتصادية (5)

 3 5.50 701. 2.40 ينخفض مستوي دخل أسرتي.  1

5
1

.1
4

2
 

1
.1

1
1

 

أخجبل عنبد زيببارا زميبل فبي منزلببي لبنق  أثبباث  2
 4 5.40 125. 2.30 المنزل والموقع السكن. 

يوجببد نقبب  فببي حاجبباتي ومتطلببباتي الشخصببية  3
 5 5.20 101. 2.21 بسبب نق  المال. 

 2 5.00 750. 2.31 أخاف من المستقبل بسبب انخفاض الدخل.  4

 0 5.00 725. 2.40 اتي المادية. تضعف طموحاتي بسبب نق  حاج 5

قلبببة مالبسبببي وحسبببن م هبببري الشخصبببي أمبببام  6
 0 4.07 155. 2.14 زمالئي يشعرني بالضيق. 

أسببكن فببي حببي شببعبي  يأخجببل مببن زمالئببي ألننبب 7
 0 4.42 144. 0.10 بسيط. 

مبببن الصبببعب اسبببتكمال مرحلبببة الدراسبببات العليبببا  8
 7 4.10 773. 0.03 العجز المادي ألسرتي. 

أخبباف مببن اإلصببابة بالمرضببي لصببعوبة األنفبباق  9
 7 4.22 771. 0.10 على العالج. 

 يالحظ من الجدول السابق :

 من الجدول السابق يتضح أن :
 

% و ذا  عنى وجة  اختالف  ي األ م   النسب   م   عب لات 5استةى المعنة   دقل ا          

  الالا   ، و مك  اعر   العب لات األلثر د م   وضةح الة  ف  وان  بته  ا  وجه  نظر ع ن

ا  وجه  نظر ع ن  الالا   ع   ر ي اتة د الر م دن العب لة التي  ةخذ دعلى اتة د للر م 

  كةل  ي العب لة األلثر د م   وإ لال  ا  وجه  نظر المال    و الدظ دل :

 محور الضغوط الشخصية : -4

وم لت لي  ي  5.11( =بة في تحقيق طموحاًتي في الحياةأجد صعودعلى اتة د  ة لعب لة )      

ينتقدني غيري وينفرون األلثر د م   ا  وجه  نظر المال    ودقل اتة د ل م  ة لعب لة )

 و ي دقل د م   ا  وجه  نظر المال   . 3.10(=من تصرفاتي. 

 محور الضغوط الصحية : -2

وم لت لي  5.10( = رأس من وقت ألخرأشعر بصداع والم في الدعلى اتة د  ة لعب لة )      

أشعر بزيادة وسرعة   ي األلثر د م   ا  وجه  نظر المال    ودقل اتة د ل م  ة لعب لة )

 و ي دقل د م   ا  وجه  نظر المال   . 3.44( =دقات قلبي من وقت ألخر
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 (11ل )جدو
 لمحاور الضغوط الحياتيةاألهمية النسبية 
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 0 0.20 152. 2.01 تكثر المشاجرات بيني وبين زمالئي.  1

ال يوجد انسجام أو توافق بيني وبين زمالئي داخل  2
 3 0.07 152. 2.01 المدرسة. 

 3 0.10 157. 2.00 قات جيدا مع زمالئي. أجد صعوبة في إقامة عال 3

ال توجد روح الحب والتعباون بينبي وببين زمالئبي  4
 4 5.04 147. 2.11 داخل المدرسة أو خارجها. 

أجببببد صببببعوبة فببببي االحتفببببا  باألصببببدقاء داخببببل  5
 5 5.57 155. 0.11 المدرسة أو خارجها. 

 0 5.31 142. 0.74 تكثر العداوا بيني وبين زمالئي.  6

ال أكبببون مقبببببول مببببن زمالئبببي فببببي المدرسببببة أو  7
 0 5.32 142. 0.74 خارجها. 

 1 4.03 775. 0.04 ال يحترمني زمالئي وال يثقون بي.  8

ال أحب االشترا  في الحفالت أو النشاط الجماعي  9
 7 5.22 120. 0.70 داخل المدرسة.

 01 4.00 730. 0.00 أشعر أن زمالئي يكرهوني. 10

 

 يالحظ من الجدول السابق :

 من الجدول السابق يتضح أن :
 

% و ذا  عنى وجة  اختالف  ي األ م   النسب   م   عب لات  5استةى المعنة   دقل ا          

وضةح الة  ف  وان  بته  ا  وجه  نظر ع ن  الالا   ، و مك  اعر   العب لات األلثر د م   

 ر ي اتة د الر م دن العب لة التي  ةخذ دعلى اتة د للر م  ا  وجه  نظر ع ن  الالا   ع 

  كةل  ي العب لة األلثر د م   وإ لال  ا  وجه  نظر المال    و الدظ دل :
 

 محور الضغوط الشخصية : -2

وم لت لي  ي األلثر  0.20( = تكثر المشاجرات بيني وبين زمالئيدعلى اتة د  ة لعب لة )      

( أشعر أن زمالئي يكرهونيمال    ودقل اتة د ل م  ة لعب لة )د م   ا  وجه  نظر ال

 و ي دقل د م   ا  وجه  نظر المال   .  4.10=

 مناقشة النتائج  4/2
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 مناقشة الفرض األول  4/5/1

 ما مستوي الضغوط الحياتية لمعلمي التربية الرياضية ؟

األو  م    ( دل الضية  الشخص   ج عت  ي التر  م0 تضح ا  خال  جاو  لقر )

( و ظهر ذلك  فص الً ا  خال  جاو          لقر 02.00ا  ول الضية  ال       مة م   نسب   )

( والتي  نص على دل 71.11(  ي التر  م األو  مة م   نسب   )3( د ث ج عت العب لة لقر )0)

الث ني (  ي التر  م 4المالس  جا صعةم   ي     ي  مةح  ي ال   ة، وج عت العب لة لقر )

( والتي  نص على دل االس الترم   الر  ض    لةم نفس  ألقل خاة   م 00.05مة م   نسب   )

( والتي  نص على 04.00(  ي التر  م األخ ر مة م   نسب   )0   ، دو ج عت العب لة لقر )

 )دخجل ا   االبي النني د ك   ي دي شعبي مس د(.

ضية  االقتص     ج عت  ي التر  م الث ني (  تب   لن  دل ال1وم لنظر  ي جاو  لقر )

(  نجا دل العب لة 1( وم   ذلك  فص الً ا  خال  اإل الل على جاو  لقر )0.00مة م   نسب  )

( والتي  نص على )  ضعف  مةد  ي 71.33( ج عت  ي التر  م األو  مة م   نسب   )5لقر )

( 71.32تر  م الث ني مة م   نسب   )( ج عت  ي ال0مسبم ن ص د جتي الم    (. والعب لة لقر )

 والتي  نص على ) نخفض استةن  خل د ر ي(. 

( والتي  نص على      50.00(  ي التر  م االخ ر مة  م  نسب  )7وج عت العب لة لقر )

)ا  الصعم ا تكم   اردل  الالا  ت العل   العجا الم  ن أل ر ي(، و تب   ا  جاو  لقر   

( و تب   ذلك  فص ال 10.00ع ل   ج عت  ي التر  م الث لث مة م   نسب   )( دل الضية  االنف02)

(  ي التر  م األو  مة م   نسب   0( وج عت العب لة لقر )02ا  خال  اال الل على جاو  لقر )

( ج عت  ي التر  م الث ني 2( والتي  نص على " ال دن م عناا     ملني اشكل  والعب لة )70.04)

(  ي التر  م األخ ر مة م   نسب   0( والتي  تصل وج عت العب لة لقر )00.05مة م   نسب   )

 ( والتي  نص على " ال دشعر م ل م " 50.00)

( دل الضية  الص     ة ي  ي التر  م الرامم مة م   نسب   0و تب   ا  جاو  لقر )

  م األو  مة م   (  ة ي  ي التر3(  جا دل العب لة لقر )0( وم لنظر إلى جاو  لقر )07.11)

( والتي  نص على " دشعر مصعةم   ي التنفس ا  وق  ألخر " م نهم  ج عت 00.11نسب   )

( والتي  نص على " دشعر مصاال 00.11(  ي التر  م الث ني مة م   نسب   )2العب لة لقر )

 وآالم  ي الردس ا  وق  ألخر".

( والتي  نص على 54.00  نسب   )(  ي التر  م األخ ر مة م 7م نم  ج عت العب لة لقر )

 "دشعر ما   ة و رع   ي  ق ت قلبي ا  وق  ألخر" . 

( دل مُعا الضية  األ ر   ج ع  ي التر  م الخ اس مة م   نسب   1و تب   لن  ا  جاو  )

( 0(  نجا دل العب لة لقر )05( و تب   ذلك  فض ال ا  خال  اال الل على جاو  لقر )05.11)

( ج عت  ي التر  م 2( وج عت العب لة لقر )00.05 م األو  مة م   نسب   )ج عت  ي التر 

(  ي التر  م االخ ر والتي  نص على "ال 0( وج عت العب لة لقر )03.33الث ني مة م   نسب   )

 دشجم ام والان وال د  بل لد هم " .

لس  س ( دل مُعا الضية  االجتم ع   ج عت  ي التر  م ا1 ب   لن  ا  جاو  لقر )

(  تجا دل 00( و ب   ذلك  فص ال ا  خال  اال الل على جاو  لقر )04.33مة م   نسب   )

( والتي  نص على "  كثر المش جرات 02.11(  ي التر  م األو  مة م   نسب   )0العب لة لقر )

تي ( وال02.11(  ي التر  م الث ني " مة م   نسب   )2م ني وم    االبي " وج عت العب لة لقر )
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(  ي 01 نص على ال  ةجا شج ل م ني وم    االبي  اخل المال   .م نم  ج عت العب لة لقر )

 ( والتي  نص على " دشعر دل  االبي  كر ةنني " 50.11التر  م االخ ر مة م   نسب   )

( ال  ن ك عةاال اتعا ة  تةاجا  ي ان دي م5222) عل  عسكرو تفي ذلك ام ا  ذلره 

:  ي العمل العالق ت االجتم ع   وال   ة الع بل   والن د   الم ل   والظروف الع ا  ال   ة المختلف  

للمجتمم ، األدااث الع لم   والع  ات السلةل    سبم الض ي وال لي للفر  دن  كةل  بب  دو 

 اصال للضية  .

دل  شاكر قنديل ) د.ت (( ن ال ع  م5223تهاني نعيم  )و تفي ذلك ام ا  ذلر   

الضية   ي د  ة الفر  اتعا ة وقا  رجم الي اتي رات م ا   لم  قا  كةل اصال   الفر   اص  ل

نفس  دو  ر    إ لال  للظروف ا  دةل  ، واذا  ر م على الضية  ال       داوث دذن د   ي 

للفر   إل الفر   صبح ا با  ودتي إل لر   اث ضرل د   ي واب شر على الفر   هة  ع ش د ل  

 ل م لتها ا. ا  الشعة

 االستنتاجات والتوصيات  5/0

 االستنتاجات 5/1
في ضوء أهداف البحث وتساؤالت  وفي ضوء األدوات المستخدمة ومن خالل المعالجات 

 اإلحصائية المستخدمة توصل الباحث إلي :

ال ف ل نسب  الضية  الشخص   لان اال ي الترم   الر  ض     ا ج عت  ي التر  م  5/0/0

 (.02.00  ا  ول الضية  ال       مة م   نسب   )األو  م 

 ب    نسب  الرض  ع  لل ا ةل ا  ا  ول اال تب  ل لان اال ي الترم   الر  ض   )ق ا  5/0/2

الب ث( د ث دصل ا غةل )الرضغ  عغ  العالقغ ت االنسغ ن  ( علغي التر  غم االو  مة م غ  

 غغي التر  غغم الثغغ ني منسغغب   ( م نمغغ  جغغ ع ا غغةل )الرضغغ  عغغ   ب عغغ  العمغغل(70.11نسغغب  )

(،  وج ع ا ةل )الرض  ع  االشراف اال الن( جغ ع  غي التر  غم الث لغث مة م غ  07.11)

(، م نم  ج ع ا ةل )الرض  ع  الع با الم  ن والمعنةن والخاا ( جغ ع  غي 00.00نسب   )

(، لمغغ  جغغ ع ا غغةل )الرضغغ  عغغ  اك نغغ  المهنغغ   غغي 04.11التر  غغم الرامغغم مة م غغ  نسغغب   )

 (.01.11المجتمم( ج ع  ي التر  م الخ اس مة م   نسب   )

 ةجا عالق  ال ب     م   ا ةل الضية  الص    وم   لل ا  ا ةل الرض  عغ  الع بغا  5/0/3

المغغ  ن والمعنغغةن ، وا غغةل الرضغغ  عغغ   ب عغغ  العمغغل، وا غغةل الرضغغ  عغغ  االشغغراف 

ضغغ  عغغ  اك نغغ  المهنغغ   غغي اال الن، وا غغةل الرضغغ  عغغ  العالقغغ ت االنسغغ ن  ، وا غغةل الر

 المجتمم لان اال ي الترم   الر  ض   )ق ا الب ث(. 

 ةجا عالق  ال ب     م   ا ةل الضية  اال ر   وم   لل ا  ا ةل الرض  عغ  الع بغا  5/0/4

الم  ن والمعنةن ، وا ةل الضية  األ ر   وا ةل الرضغ  عغ   ب عغ  العمغل، وا غةل 

ةل الرضغ  عغ  العالقغ ت االنسغ ن  ، وا غةل الرضغ  الرض  عغ  االشغراف اال الن ، وا غ

 ع  اك ن  المهن   ي المجتمم.

 ةجا عالق  ال ب     م   ا ةل الضية  االقتصغ     ومغ   لغل اغ  ا غةل الرضغ  عغ    5/0/5

الع با الم  ن والمعنةن، وا ةل الضية  االقتص     وا غةل الرضغ  عغ   ب عغ  العمغل، 

ن، وا غةل الرضغ  عغ  العالقغ ت االنسغ ن  ، وا غةل وا ةل الرض  عغ  االشغراف اال ال

 الرض  ع  اك ن  المهن   ي المجتمم.
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 ةجا عالق  ال ب     م   ا غةل الضغية  االجتم ع غ  ومغ   لغل اغ  ا غةل الرضغ  عغ   5/0/0

الع با الم  ن والمعنةن، وا ةل الرض  ع   ب ع  العمغل، وا غةل الرضغ  عغ  االشغراف 

العالقغ ت االنسغ ن  ، وا غةل الرضغ  عغ  اك نغ  المهنغ   غي  اال الن،  وا ةل الرضغ  عغ 

 المجتمم.

 ةجا عالق  ال ب     م   ا ةل الضية  االنفع ل   وم   لل ا  ا ةل الرض  ع  الع با  5/0/0

المغغ  ن والمعنغغةن ، وا غغةل الرضغغ  عغغ   ب عغغ  العمغغل، وا غغةل الرضغغ  عغغ  االشغغراف 

 ، وا غغةل الرضغغ  عغغ  اك نغغ  المهنغغ   غغي اال الن، وا غغةل الرضغغ  عغغ  العالقغغ ت االنسغغ ن 

 المجتمم.

 ةجا عالقغ  ال ب   غ  مغ   ا غةل الضغية  الشخصغ   ومغ   لغل اغ  ا غةل الرضغ  عغ   5/0/7

الع با الم  ن والمعنةن، وا ةل الرض  ع   ب ع  العمغل، وا غةل الرضغ  عغ  االشغراف 

  المهنغغ   غغي اال الن، وا غغةل الرضغغ  عغغ  العالقغغ ت االنسغغ ن  ، وا غغةل الرضغغ  عغغ  اك نغغ

 المجتمم.

 ب غ ل األ م غ  النسغب   لغغبعض العبغ لات  غي الم غ ول المختلفغغ  ال غتب  ل الرضغ  الغغة  في  5/0/1

 لمال ي الترم   الر  ض   )ق ا الب ث(. 

 التوصيات  5/2
 في ضوء نتائج البحث واستنتاجات  يوصي الباحث باآلتي :

   الر  ضي  ي ال ا ع ت المختلف  مة الة العمل علي نشر الةعي اإل الن لمال ي الترم 5/2/0

 الترم   والتعل ر مإق ا   ولات ص ل  ول   علي المستةن اإل الن األ  ي والرد ي.

ضرولة إجراع اثل  ذه الالا   علي جم غم العغ ال   مغة الة الترم غ  والتعلغ ر وال  كغةل  5/2/2

 ق صرة علي اال ي الترم   الر  ض  .

 ذه الالا   علي جم م اله ا ت التي  تبم و الة الترم   والتعلغ ر لمغ  ضرولة إجراع اثل  5/2/3

 شكل  الرض  الة  في ا   ول  ع    ي األ اع الة  في للفر  و ؤ ر إ ج م غ ً علغي الغة الة 

 والمجتمم.

ضغغرولة إجغغراع  لا غغ    ة م غغ  لإلشغغراف اإل الن م ل ا عغغ ت المختلفغغ  مغغة الة الترم غغ   5/2/4

 على الجةانم اإل ج م   والسلب   ل . والتعل ر للتعرف

 المراجع
 أوالً : المراجع العربية 

الصغغغالم  النفسغغغ   ود غغغ ل م اةاجهغغغ  الضغغغية  ال     غغغ   م(:5215الصوووديق المريموووي ) -1

وعالقتهغغ  مغغ ل لي وااللتاغغ ب لغغان  لبغغ  الج اعغغ  مل ب غغ  ل غغ ل   لتغغةلاه، لل غغ  

 اآل اب، ج اع  المنصةلة . 

(: الرضغ  الغة  في د غره علغى إنت ج غ  العمغل، م غث انشغةل م1985عبد الخوالق ناصو) ) -5

 م 0172، 01، السن  3اجل  العلةم االجتم ع  ، ج اع  الكة  ، العا 

ال كم  الضغ بع  االمغاال واالضغاراب النفسغي والمجتمغم  م(:5225عبد الستار إبراهيم ) -3

  لسل  ع لر لمعر   الكة   . 

الة الضية  النفس  ، الابع  االولي،  الة الفكر ال لي وإ  م(:5221فاروق السيد عثمان) -4

 العرمي ال   رة. 
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العالق  م   الرض  ع  المهن  واان الكف عة  غي  غال س  م( :1983فاطمة عوض صابر ) -2

الترم غغ  الر  ضغغ   م لمردلغغ  الث نة غغ ، م غغث انشغغةل المغغؤ مر العلمغغي االو  

 لالا  ت وم ةث الترم   الر  ض  ، ج اع  دلةال.

عالق  معغض اتي غرات الشخصغ   ممغان اال غتف  ة اغ   م(:5228براهيم دمحم توفيق )دمحم إ -2

مرنغغ ال إلشغغ  ن لتخف غغف الضغغية  لغغان ع نغغ  اغغ   غغالب المردلغغ  الث نة غغ  

الع ا ، ل  ل   لتةلاه )غ ر انشةلة( قسر االلش   النفسغي، اعهغا الالا غ ت 

 .للب ةث الترم  ، ج اع  ال   رة(
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 ملخص البحث باللغة العربية
دراسة تحليلية لوظائف االعالم االلكتروني باالندية الرياضية بجمهورية مصر 

 العربية
 دمحم سمير عبد الفتاح أ.د/ *                                                                                    

 د/ احمد نبيل عمر **                                                                                     
 الباحث/ دمحم بكرى كامل

 
 استخدم ..المصرية الرياضية باالندية االلكتروني االعالم وظائف على التعرف إلى البحث يهدف

 طبيعةل ومناسبته البحث لطبيعة لمالئمته وذلك( المسحية الدراسات) الوصفي المنهج الباحثين
 الوصفي المنهج أن إذ منة الحقائق واستخالص وتحليله كائن هو ما وصف طريق عن إجراءاته

نما وتبويبها البيانات جمع على يقتصر ال  في منها لإلستفادة النتائج وتفسير تحليل يستهدف وا 
 .المستقبل

 وكانت التوصيات ما يلي : 
  

 م األندية الرياضية.( االلتزام بميثاق الشرف اإلعالمي من قبل إعال1
 ( ضرورة الرقابة على اإلعالم الرياضي اإللكتروني 2
( تفعيل قرارات لجنةة ضةبا اإلعةالم الرياضةي علةى البةرامج الرياضةية التةي تحةث علةى التعصة  3

 بين الجماهير.
 ( وضع إطار مقترح لمهنة العمل في اإلعالم الرياضي اإللكتروني.4
 م الرياضي وفقا للدستور والميثاق األوليمبي.( ضرورة إنشاء مجلس وطني لإلعال5
 ( وضع آلية للعمل في المواقع الرياضية ومراقبة ما تشير عليها.6
( عمةةةل دورات تثقيفيةةةة لإلعالميةةةين الرياضةةةيين مةةةن خةةةالع لجنةةةة ضةةةبا أداء اإلعةةةالم الرياضةةةي 7

 بالهيئة الوطنية لإلعالم.

عةةةن مكانةةةة المهنةةةة فةةةي المجتمةةةع لةةةد   ومحةةةور الرضةةةا عةةةن العالقةةةات االنسةةةانية  ومحةةةور الرضةةةا
 مدرسي التربية الرياضية )قيد البحث(. 
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دراسة تحليلية لوظائف االعالم االلكتروني باالندية الرياضية بجمهورية مصر 
 العربية

 فتاحدمحم سمير عبد ال أ.د/ *                                                                                    
 د/ احمد نبيل عمر **                                                                                     

 الباحث/ دمحم بكرى كامل

 

 مقدمة: 

 العمةل وتقةدم بعةد عةن االتصةاع ثةورة تفجةر بعةد المعاصةرة المجتمعات في حتمية ضرورة اإلعالم يعد

 كلمةا المجتمعةات تلةك أن إذ والحيةاة  العمةل مجةاالت جميةع فةي لعلميةةا النظريةات وتطبيةق والمعرفةة

 الجماهير . واالتصاع لإلعالم أكثر حاجة في تكون  تقدما   زادت

 وسةيلة خةالع مةن متلقةي أو ومسةتقبل مرسةل بةين اتصةاع عمليةة جوهرهةا فةي اإلعةالم عمليةة أن كمةا

 فةنن ولةذا المتلقةي إلةى المرسةل مةن ةاإلعالمية الرسةالة نقةل مةن الهةدف تحقةق اتصةالية أو إعالميةة

 بنةاء أن إذ والةدولي المحلةي المسةتويين علةى والمجتمعةات األفةراد تفاعةل فةي رئيسةي دور لةه االتصةاع

 ال الةدوع أو المجتمعةات بةين الدوليةة العالقةات تةدعيم أو والجماعةات األفةراد بةين اإلنسةانية العالقةات
 مةن المةواطنين وتثقيةف الحضةارات وتقةدم العلةم طةورت أن كمةا االتصاع وسائل بدون  يتحقق أن يمكن

 ونقةل مجةتمعهم فةي السائدة والمعتقدات بالنظم وتوعيتهم والخبرات والمهارات بالمعرفة تزويدهم خالع

 إلةى يحتةا  إنمةا جيةل إلةى جيةل مةن واالقتصةاد  والسياسةي واالجتمةاعي والثقةافي العلمةي التةراث هذا

 لالتصةاع هةدفا   يكةون  اإلعةالم فةنن ثةم ومةن الجمةاهير   التصةاعا مةن متعةددة وسةائل خةالع من إعالم

 بةدور القيةام الجمةاهير   االتصاع وسائل من يتطل  مما لالتصاع تربويا   مطلبا   يعد أنه إذ الجماهير  

  .(22: 3ة )الجماهيري اإلعالم وسائل أيضا   عليها يطلق ولذا اإلعالم

 وسائل ملكية إحتكار لمنع المنظمة اباالضو  وضع الضرور   من أنه مكاو   عماد حسن ويرى 

 على المحافظة إطار في المختلفة اإلعالمية الوسائل تمويل مصادر عن الكشف وأهمية اإلعالم

 اتحاد بشأن 1171 لسنة 13 رقم القانون  في النظر وا عادة المصر . للمجتمع العامة المصلحة

 أيضا اقترحكما  والرقمي  والمسموع المرئي المالي اإلستقالع يضمن بما وتطويره والتليفزيون  اإلذاعة
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 وأجهزة علمية مراصد إنشاء ضرورة بفكرة األخذ اإلعالم لتنظيم األعلى المجلس مهام من يكون  أن

 المهنية بالمعايير إلتزامها مدى وتحديد اإلعالم وسائل كافة في اإلعالمية المتابعة تتولى بحثية

 بالمعايير اإللتزام بعدم الخاصة العقوبات تكون  وأن لقواعدا هذه عن يخر  من على العقوبات وتطبيق

 الوسيلة وليس المخالفة ارتك  الذ  الشخص إيقاف ثم الغرامة ثم باإلنذار تبدأ متدرجة عقوبة المهنية

 يضعه إعالمي شرف ميثاق وضع في اإلعالمية األجهزة مع التعاون  وضرورة بأكملها  اإلعالمية

 .(52:2) بأنفسهم اإلعالميون 
 مشكلة البحث:

طالعةةةه الةةدائم علةةى وسةةةائل االعةةالم الرياضةةةية  ومةةن خةةالع عمةةةل الباحةةث فةةي المجةةةاع الرياضةةي وا 
وظةةائف االعةةالم االلكترونةةى العامةةة والخاصةةة. الحةةح الباحةةث مشةةكلة عةةدم وجةةود دراسةةات خاصةةة ب

ضةية وبعضةها فةي تكوينهةا وقةد الحةح الباحةث زيةادة الصةراع بةين االنديةة الريافى االنديةة الرياضةية 
الةةةبعخ وخصوصةةةا االنديةةةة الرياضةةةية الجماهيريةةةة وفةةةي ظةةةل موسةةةم انتقةةةاالت الالعبةةةين وقةةةد كةةةان 
لالعالم االليكتروني دور في تصةعيد بعةخ المواقةف والمشةكالت تجةاه االنديةة الرياضةية والقيةادات 

االنديةةة القائمةةة علةةى ادارتهةةا وقةةد انعكةةس ذلةةك علةةى اراء الجمةةاهير وتكةةوين الصةةورة الذهنيةةة لتلةةك 
وتكةةوين را  عةةام عنهةةا مةةن خةةالع المتابعةةة السةةريعة لمواقةةع التواصةةل االجتمةةاعي والحصةةوع علةةى 
المعلومةةة دون التأكةةد مةةن مصةةدرها سةةواء كانةةت هةةذه المعلومةةة صةةحيحة او  يةةر صةةحيحة فةةي ظةةل 
 الثورة التكنولوجية في االعالم االليكتروني اصبح الحصوع على المعلومة سريع جدا وقد يؤثر ذلك

 في تشكيل الصورة الذهنية لالندية الرياضية بجمهورية مصر العربية.
 هدف البحث:

 اضية المصرية.ييهدف البحث إلى التعرف على وظائف االعالم االلكتروني باالندية الر 

 تساؤالت البحث.

 يحاوع البحث االجابة علي التساؤالت االتية.

 ياضية ؟ما هى وظائف االعالم االلكتروني باالندية الر  -1

 مصطلحات البحث:

 االعالم الرياضي:
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 األخبةةةار نشةةةر عمليةةةة هةةةو" أو الرياضةةةي وعيةةةه وتنميةةةة المجتمةةةع أفةةةراد بةةةين الرياضةةةية الثقافةةةة نشةةةر
 الرياضةةةية واألنشةةةطة باأللعةةةا  الخاصةةةة والقةةةوانين القواعةةةد وشةةةرح الرياضةةةية  والحقةةةائق والمعلومةةةات
 .(5:5) الرياضي وعيه وتنمية لمجتمعا أفراد بين الرياضية الثقافة نشر بقصد للجمهور

 االعالم االلكتروني: 

 .(8)هو االعالم الذ  يتم عبر الطرق االلكترونية وعلي راسها االنترنت 

 األندية الرياضية: 

هةةةةى هيئةةةةة رياضةةةةية تكونهةةةةا جماعةةةةة مةةةةن األشةةةةخاص الطبيعيةةةةين أو اإلعتبةةةةاريين مجهةةةةزة بالمبةةةةانى 
 .(4: 1رياضية )والمالع  واإلمكانات لنشر الممارسة ال

 الدراسات المرتبطة:

( دراسه بعنوان "دور وسائل االعالم فى ادارة االزمات 2111) تامر بسيونى عبدالصمد أجرى  .1
 الرياضية"

وتهةةدف الدراسةةه الةةى التعةةرف علةةى دور وسةةائل االعةةالم المختلفةةه فةةى ادارة االزمةةات الرياضةةية مةةن 
 خالع:

 الزمات الرياضية.التعرف على دور وسائل االعالم قبل حدوث ا (أ 

 التعرف على دور وسائل االعالم اثناء حدوث االزمات الرياضية. (  

 التعرف على اكثر وسائل االعالم متابعه وقت االزمه الرياضية. (  

 التعرف على دور وسائل االعالم بعد حدوث االزمات الرياضية. (د 

و الظةاهره كمةا هةى فةى واستخدم الباحث المنهج الوصفى التحليلى الذ  يعتمةد علةى دراسةة الواقةع ا
 الواقع 

واسةةتخدم الباحةةث االسةةتبيان وفحةةص البيانةةات والسةةجالت والوثةةائق كةةأداه مةةن ادوات جمةةع البيانةةات 
 وكانت اهم نتائج الدراسه ما يلى:

ضةةةةرورة االهتمةةةةام بنشةةةةةر توجيهةةةةات وتعليمةةةةةات للجمةةةةاهير بهةةةةةدف التعامةةةةل مةةةةةع نتةةةةائج االزمةةةةةه  (1
 الرياضية.
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 ع االعالمى من تقارير وتحليالت وتعليقات عن االزمه وتطوراته.االهتمام بتنوع فنون االتصا (2

االهتمةةام بالنقةةل مةةن واقةةع االحةةداث واجةةراء الحةةوارات مةةع الخبةةراء اليضةةاح االوضةةاع ومسةةاعدة  (3
 الرئ العام على تكوين رائ اتجاه االزمه الرياضية.

زيةد مةن فاعليتهةا االهتمام بوسةائل االعةالم المسةموعه حتةى تصةل الةى االمةاكن المعزولةه ممةا ي (4
 فى تغطية االزمات الرياضية.

االهتمةةام بتفعيةةل دور وسةةائل االعةةالم المحليةةة فةةى التعامةةل مةةع االزمةةات الرياضةةية اثنةةاء ادارة  (5
 االزمه االعالميه.

 ضرورة االعتماد على خبراء اعالميين اثناء نقل االزمه وتحليلها والتعرف على نتائجها. (6

ون اخفاء مةن جانة  خبةراء االعةالم والقيةادات الرياضةية عةن االهتمام بعرخ كافة التفاصيل د (7
 (.4التشخيص الحقيقى لالزمه)

 االعةةالم فةةي العمةةل لسةةوق  تحليليةةة دراسةةة" دراسةةة( 2114) عةةام سررري  ابررو احمررد دمحم اجررر   .2
 المقةروء الرياضةي االعةالم مجةاع فةي العمةل سةوق  تحليةل الدراسة واستهدفت" المقروء الرياضي
 الدراسةةة واسةةتخدمت الرياضةةي االعةةالم مجةةاع فةةي العمةةل لمهنةةة مقتةةرح اطةةار ووضةةع الخةةاص
 الباحةةث واسةةتخدم الخاصةةة المقةةروء الرياضةةية الصةةحف علةةى الدراسةةة وطبقةةت الوصةةفي المةةنهج
 بةةةاالعالم الصةةةحفيين ا لةةة  افتقةةةار نتائجهةةةا اهةةةم مةةةن وكةةةان البيانةةةات لجمةةةع االسةةةتبيان اسةةةتمارة
 مةن بةاكثر الصةحفيين عمةل وكةذلك الرياضةية معلومةةال نقل في والموضوعية الدقة إلى المقروء
 االعةةالم فةةي جامعيةةة شةةهادة علةةى الحصةةوع دون  المهنةةة فةةي تعمةةل صةةحفيين ووجةةود صةةحيفة
 .(5) الصحفية التوجهات على الرقابة و يا  االعالم في تعمل متوسطة مؤهالت ووجود

ى وسةةةائل ( م دراسةةةة "وصةةةف ألحاديةةةث الكثيةةةرة عةةةن الرياضةةةة فةةة1114عةةةام ) youngاجةةةرى  .3
اإلعةةالم كأحةةد المةةؤثرات التةةى يمكةةن ان تةةؤثرفى العديةةدمن القةةيم االجتماعيةةة والثقافيةةة للملتقةةين " 
والتةةى أشةةارفى هةةذه الدراسةةة وذلةةك بهةةدف تحديةةداثرتلك القةةيم ومقةةاييس نظمهةةا التةةى تسودبشةةكل 

اسةة متساوى ومنتظم سواء كان ذلةك فةى عةالم الرياضةة أوفةى المجتمةع ذاتةه كما تثبةت هةذه الدر 
أن الرياضة تعتبر انعكاسا للتحوع السياسى أو االيديولوجى الذ  يحدث فى المجتمع ويضيف 
أن وسةةةائل االعةةةالم مةةةن العوامةةةل المةةةؤثرة فةةةى ذلةةةك كمةةةا توصةةةى الدراسةةةة بالتقليةةةل مةةةن وصةةةف 
التعقيدات والقواعدوالقوانين الرياضية حيث أن الحدمن هةذه التعقيةدات مةن شةأنه جعةل الرياضةة 
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رويح والرضةةاالحياتى كمةةا أن ذلةةك يجعةةل وسةةائل االعةةالم تعمةةل كمؤسسةةة اجتماعيةةة مصةةدرا للتةة
 (.7تساعدالمتلقية على االستمتاع بممارسة الرياضة)

اجرت منظمة اليونسكو  م( التربية االعالمية للشبا  دراسة مسحية.2113) اليونيسكودراسة  .4
هذه الدراسة بهدف التعرف على مدى تطبيق التربية االعالمية في المدارس واعتمدت الدراسة 

خبيةرا فةي التربيةة  72على االستبيان في جمع البيانات وطبقت الدراسة على عينة مكونة من 
ى شةةةبكة دولةةةة كمةةا تةةم مسةةةح المةةواد المطبوعةةةة المواقةةع المختلفةةة وهةةةي علةة 52االعالميةةة مةةن 

 االنترنت التي تتعلق بالتربية االعالمية ومن اهم نتائج الدراسة ما يلي.

  تدرس وتطبق التربية االعالمية في معظم المدارس على انها مادة اختيارية في المناهج الثانوية
 حيث يحرم العديد من الطلبة من دراستها.

 ري  المدرسةين تةدريبا متعمقةا ودوريةا اكد الخبراء با لبية ساحقة في عينة الدراسةة علةى اهميةة تةد
 لكي يستطيعو تدري  الطلبة بشكل فعاع ومثمر.

  اكةةةد ا لةةة  الخبةةةراء علةةةى ان هنةةةاك جوانةةة  قصةةةور اخةةةرى فةةةي تةةةدريس مةةةادة التربيةةةة االعالميةةةة
 بالمدارس.

  واوصت الدراسةة باهميةة تكثيةف الجهةود لنشةر الةوعي باهميةة التربيةة االعالميةة بةين جميةع افةراد
 (.6)المجتمع 

 اجراءات البحث:
  :البحث منهج

المةةنهج الوصةةفي )الدراسةةات المسةةحية( وذلةةك لمالئمتةةه لطبيعةةة البحةةث ومناسةةبته  يناسةةتخدم البةةاحث
لطبيعةةة إجراءاتةةه عةةن طريةةق وصةةف مةةا هةةو كةةائن وتحليلةةه واسةةتخالص الحقةةائق منةةة إذ أن المةةنهج 

نمةةا يسةةتهدف تح الوصةةفي ال ليةةل وتفسةةير النتةةائج لإلسةةتفادة يقتصةةر علةةى جمةةع البيانةةات وتبويبهةةا وا 
 منها في المستقبل.

  مجتم  البحث:

 يمثل مجتمع البحث الفئات التالية:

 .اساتذة الجامعات .1
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 (1جدول ) 
لعبارات المحور  2وكاالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والتكرارات واألهمية النسبية 
 الثاني )وظائف االعالم االلكتروني باألندية الرياضية(

 العبارات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 اريالمعي

 التكرارات

 2كا % المجموع
 نعم

الي 

حد 

 ما

 ال

نقةةةةةةةةةةل التجةةةةةةةةةةار   1
والخبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرات 
الجديةةةةدة وأحةةةةدث 
مةةةةا وصةةةةلت إليةةةةه 
الحركة الرياضية 
فةةةةةةةةةةةةةي مختلةةةةةةةةةةةةةف 
التخصصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
 بالدوع المتقدمة.

17471 17721 16 25 81 178 4171 5175 

تخطةةةةيا وتنظةةةةيم  2
الحمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالت 
اإلعالميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
الرياضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية 
ومراسةةلة مختلةةف 

عةةةةةالم وسةةةةةائل اإل
بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالمواد 
اإلعالميةةةةة أثنةةةةاء 
األحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداث 

 الرياضية.

27111 17316 113 4 4 351 1677 11673 
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 العبارات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 اريالمعي

 التكرارات

 2كا % المجموع
 نعم

الي 

حد 

 ما

 ال

فةةةةةةةةةةةةةةةتح قنةةةةةةةةةةةةةةةوات  3
اتصةةةةةةةةةةةةةةاع مةةةةةةةةةةةةةةع 
االندية الرياضةية 
الكبةةةةةةةةرى وعمةةةةةةةةل 
بروتكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوالت 

 تعاون معهم.

27116 17511 24 87 11 256 7175 8374 

إجةةةةةةةراء دراسةةةةةةةات  4
للتعةةةةةةةةةةرف علةةةةةةةةةةي 
وجهةةةةةةةات النظةةةةةةةر 
للجمهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةور 
الرياضةةةةةةةةةةي فةةةةةةةةةةي 

 ناد .أنشطة ال

27785 17461 18 21 3 337 1278 12772 

إمةةةةةةةةةةداد مجلةةةةةةةةةةس  5
إدارة النةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد  
الرياضةةةةةي بكافةةةةةة 
التطةةةةةةورات التةةةةةةي 
تحةةدث فةةي الةةرأ  
العةةةةةةام المصةةةةةةر  
والعربةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 

 واإلفريقي.

27166 17681 32 65 24 251 6871 2374 

تصةةةةةةةةميم بةةةةةةةةرامج  6
إعالميةةةةةةة بهةةةةةةدف 
التعريةةف بالنةةاد  

27727 17658 112 5 14 331 1171 14274 
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 العبارات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 اريالمعي

 التكرارات

 2كا % المجموع
 نعم

الي 

حد 

 ما

 ال

ودوره فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 
االرتقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء 
بالمسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتو  

وذلةةةةةك الرياضةةةةةي 
لتكةةةةةةةةةةوين اتجةةةةةةةةةةاه 
ايجةةةةةةةةةةةابي تجةةةةةةةةةةةاه 

 الناد .
إيجةةةةةةةةةةةاد سةةةةةةةةةةةةمعة  7

جيةةةةةةةةةةةدة ومركةةةةةةةةةةةز 
متميةةةةةةةةةز للنةةةةةةةةةاد  
علةةةةةةةي المسةةةةةةةتو  
 المحلي والدولي

27322 17566 45 71 6 281 7774 5175 

توثيةةةةةةةق الةةةةةةةروابا  8
والعالقةةةةةةات بةةةةةةةين 
النةةةاد  والهيئةةةات 
الرياضية والجهةة 
اإلداريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 المختصة.

27111 17611 36 72 13 265 7371 4378 

العمةةةةةةةةةةةةةل علةةةةةةةةةةةةةي  1
إبطةةةةةةةةةةةةاع تةةةةةةةةةةةةأثير 
االتجاهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
المعاديةةةة وتةةةدعيم 
االتجاهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

27111 17342 112 7 2 352 1771 11173 
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 العبارات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 اريالمعي

 التكرارات

 2كا % المجموع
 نعم

الي 

حد 

 ما

 ال

المؤيةةةةةةةدة للنةةةةةةةاد  
علةةةةةةةي المسةةةةةةةتو  
 المحلي والدولي.

عمل تقةارير عةن  11
الحالةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةة 
للجمةةاهير والةةرا  
العةةةةام وتوصةةةةيلها 
 لمجلس االدارة.

27117 17387 11 113 8 244 6772 14671 

إيجةةةةةةاد رأ  عةةةةةةام  11
يجةةةةةةابي ومؤيةةةةةةد  وا 
للنةةةةةةةةةةةةاد  علةةةةةةةةةةةةي 
المسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتو  

 القومي.

17117 17421 6 11 16 232 6371 12172 

توضةةةةةةيح الرؤيةةةةةةة  12
للهيئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
الرياضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية 
األوليمبيةةةة بشةةةان 
التعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةديالت 
المقترحةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةي 
بعةةةةةةخ القةةةةةةوانين 
والتشريعات التةي 
تستهدف االرتقاء 
بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالمجتمع 

27111 17447 12 17 12 242 6677 11174 
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 العبارات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 اريالمعي

 التكرارات

 2كا % المجموع
 نعم

الي 

حد 

 ما

 ال

 ي.الرياض
إبةةةةراز مسةةةةئوليات  13

واختصاصةةةةةةةةةةةةةةات 
مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس ادارة 
النةةةةةةةةةةةةةاد  لةةةةةةةةةةةةةد  
الجمهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةور 

 الخارجي.

27151 17238 117 3 1 358 1876 21876 

الةةةةةةرد علةةةةةةي كةةةةةةل  14
األخبةةةةار الكاذبةةةةة 
والغيةةةر صةةةحيحة 
التةةةي تنشةةةر عةةةن 
النةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد  او 
 مجلس ادارته.

27811 17521 115 1 7 341 1377 15575 

المسةةةةةةةةةاهمة فةةةةةةةةةي  15
استضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةافة 
األحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداث 
الرياضةةةةةية الةةةةةةذ  
ينظمهةةةةةةا النةةةةةةاد  

 داخليا.

17645 17865 31 16 74 111 5478 4471 

( والخاص بنجابات عينة البحث علةى المحةور الثةاني حيةث يتةراوح المتوسةا 1يتضح من الجدوع )
% إلةةةةى 41( بنسةةةة  مئويةةةةة قةةةةدرها )27151 – 17471الحسةةةةابي لعبةةةةارات هةةةةذا المحةةةةور مةةةةا بةةةةين )

1876.)% 
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 مناقشة النتائج:
 "ماهي وظائف اإلعالم اإللكتروني باألندية الرياضية؟"

( إن إتجاه عينة البحث نحو أسةتجابة )نعةم( بةالمحور الثةاني باالسةتبيان قيةد 11يتضح من جدوع )
( علةةى 14  13  1  2% حيةةث حصةةلت العبةةارات )6886% إلةةى 41البحةةث بنسةةبة تراوحةةت مةةن 

( يةزاد مسةئوليات واختصاصةات مجلةس ادارة النةاد  لةدى 8ة حيث جةاءت العبةارة )أعلى نسبة مئوي
%و "العمةةل علةةى إبطةةاع تةةأثير االتجاهةةات المعاديةةة 1886الجمهةةور الخةةارجى" بنسةةبة مئويةةة بلغةةت 

% " 17وتةةةدعيم االتجاهةةةات المؤيةةةدة للنةةةاد  علةةةى المسةةةتوى المحلةةةي والةةةدولي" بنسةةةبة مئويةةةة بلغةةةت 
العالمية الرياضية ومراسلة مختلف وسائل اإلعالم بالمواد اإلعالمية أثنةاء وتخطيا وتنظيم المدة ا

" الرد على كل االخبار الكاذبةة والغيةر صةحيحة التةي  1687االحداث الرياضية بنسبة مئوية بلغت 
 %1387تنشر عن الناد  أو مجلس إدارته" بنسبة مئوية بلغت 

ينةةةةة البحةةةةث علةةةةى وظةةةةائف اإلعةةةةالم وفةةةةي ضةةةةوء اسةةةةتجابات عينةةةةة البحةةةةث يتضةةةةح أتفةةةةاق معظةةةةم ع
االلكتروني بالمؤسسات الرياضية وخصوصا األندية الرياضية حيث أكدت أ ل  عينة البحث على 
وظائف اإلعالم اإللكتروني والتي تمثلت في تحسين الصورة الذهنيةة لمجلةس االدارة لةدى الجمهةور 

اد  ومجلةس االدارة والتةي تةؤثر الخارجي كذلك الرد علةى كةل األخبةار الكاذبةة. التةي تنشةر عةن النة
على الصةورة الذهنيةة للنشةال الرياضةي كةذلك تنظةيم وتخطةيا الحمةالت اإلعالميةة علةى السوشةياع 
بطةاع تةأثير االتجاهةات المعاديةة للنةاد  سةواء علةى المسةتوى المحلةي أو  ميديا للدفاع عن الناد  وا 

 الدولي. وتتفق ذلك مع نتائج دراسة 
 االستخالصات :

 ز مسئوليات واختصاصات مجلس أدارة الناد  لدى الجمهور الخارجي.( إبرا1
( العمل على إبطاع تأثير االتجاهات المعاديةة وتةدعيم االتجاهةات المؤيةدة للنةاد  علةى المسةتوى 2

 المحلي والدولي.
 ( تخطيا وتنظيم الحمالت اإلعالمية أثناء األحداث الرياضية3
 ير صحيحة التي تنشر من الناد  ومجلس إدارته.( الرد على كل األخبار الكاذبة والغ4

 التوصيات:

 ( االلتزام بميثاق الشرف اإلعالمي من قبل إعالم األندية الرياضية.1
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 ( ضرورة الرقابة على اإلعالم الرياضي اإللكتروني 2
( تفعيل قرارات لجنةة ضةبا اإلعةالم الرياضةي علةى البةرامج الرياضةية التةي تحةث علةى التعصة  3

 ماهير.بين الج
 ( وضع إطار مقترح لمهنة العمل في اإلعالم الرياضي اإللكتروني.4
 ( ضرورة إنشاء مجلس وطني لإلعالم الرياضي وفقا للدستور والميثاق األوليمبي.5
 ( وضع آلية للعمل في المواقع الرياضية ومراقبة ما تشير عليها.6
ة ضةةةبا أداء اإلعةةةالم الرياضةةةي ( عمةةةل دورات تثقيفيةةةة لإلعالميةةةين الرياضةةةيين مةةةن خةةةالع لجنةةة7

 بالهيئة الوطنية لإلعالم.

 المراج :

 أوال المراج  باللغة العربية:

 منشور   ير دكتوراة رسالة الرياضية  االندية إقتصادية تقويم: م( 1111)المعز عبد اشرف -1
 .القاهرة حلوان  جامعة بنين  الرياضية التربية كلية

لتطبيع االجتماعي لد  الجمهور الرياضي )دراسة ( ا2113اشرف دمحم عبد الرازق عطيه ) -2
 تحليلية( رسالة ماجستير  ير منشورة. كلية التربية الرياضية للبنين. جامعة حلوان.

( م:معوقات العمل بالبرامج الرياضية بالتليفزيون المصرى  1115امل البكرى البسيونى ) -3
ة التربية الرياضية للبنات  رسالة ماجستير  ير منشورة  رسالة دكتوراة  ير منشور  كلي

 جامعة حلوان  القاهرة.

 رسالة" الرياضيه االزمات ادارة فى االعالم وسائل دور(: "م2111) عبدالصمد بسيونى تامر -4
 .القاهرة جامعة االعالم  كلية منشورة   ير ماجستير

. ءالمقرو  الرياضي االعالم في العمل لسوق  تحليلية دراسة( 2114) سريع ابو احمد دمحم -5
 .حلوان جامعه. بنين الرياضية التربية كلية. منشورة  ير ماجستير رسالة

 :االجنبية المراج : ثانيا
6- TheUnesco (2113) International Clearing house on children youth 

and the Media 
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7- Young: The Dr: Elopement of multi. Channel TV, and TV News 
Jawing: Across Section Analysis of TV News, star 
University, 1114. 

 .للمعلومات الدولية الشبكة االنترنت مواقع: ثالثا
-8 WWW.behoth/televitionstendy. 
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 ملخص البحث باللغة العربية
 القدرات بعض علي(  الصغيرة األلعاب – كرة من بأكثر) التديب أسلوبي تأثير

 القدم كرة لبراعم البدنية

 أ.د/ دمحم دمحم رفعت *                                                                       

 ** أ.م.د/ أحمد دمحم حيدر                                                                     

 *** أ.م.د/ دمحم محمود مصيلحي                                                                     

 حمد عوض هللادمحم صالح ا ****                                                                    

 
 القدرات بعض علي(  الصغيرة األلعاب – كرة من بأكثر) التديب أسلوبي تأثير إلى البحث يهدف
 التجريبي بالتصميم التجريبي منهجال الدراسة هذه في الباحثين استخدم القدم كرة لبراعم البدنية

 تجريبيتين االثنتين والمجموعتين ضابطة أحدهم العدد متساوية مجموعات ثالث باستخدام
 البحث مجتمع يتمثل البحث وأهداف لطبيعة لمناسبتها وذلك والبعدية القبلية القياسات باستخدام
 العمرية للفئة( 1 اكتوبر فرع) دجلة وادي نادي في القدم كرة أكاديمة إلى المنتسبين بالالعبين

 تم وقد ، العًبا( 07) الكلي وعددهم الباحث تدريبها على يعمل التي الفئة وهي( سنة 11 تحت)
 كان وقد،  التدريبات في والمنتظمين الملتزمين الالعبين من العمدية بالطريقة البحث عينة اختيار
 أربع عن( التدريبي العمر) الالعبين هؤالء لدى الخبرة سنوات تقل أال هو العينة أفراد انتقاء شرط

 ، البراعم لمرحلة المقننة لالختبارات واجتيازهم خضوعهم بعد االقل على منتظمة تدريبية سنوات
 كعينة( فرًدا 11) سحب تم ، أفراد( 9) وعددهم المنتظمين غير الالعبين استبعاد وبعد

 من%( 15.16) نسبة يمثلون  العًبا( 54) على للبحث األساسية العينة اشتملت وبهذا استطالعية
 حتى مماثلة تدريبية برامج ألي العينة أفراد خضوع عدم من بعدها التأكد وتم ، البحث مجتمع
 . .مجموعات ثالثة إلى العشوائية بالطريقة كاملة العينة تقسيم تم ثم ، بالبحث البدء تاريخ

 وكانت التوصيات ما يلي : 
  

ة في أكاديميات كرة القدم ووضع تصور ضرورة تقييم وتطوير برامج تدريب الناشئين المقترح -1
 واضح لنقاط القوة والضعف والحلول المقترحة.

إجراء أبحاث تجريبية مشابهة على عينات من العبات كرة القدم األنثوية )البراعم والفئات  -1
 العمرية( لمقارنة مدى التأثر واالستجابة لهذا النوع من التدريبات.
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 القدرات بعض علي(  الصغيرة األلعاب – كرة من بأكثر) التديب أسلوبي تأثير
 القدم كرة لبراعم البدنية

 أ.د/ دمحم دمحم رفعت *                                                                       

 ** أ.م.د/ أحمد دمحم حيدر                                                                     

 *** أ.م.د/ دمحم محمود مصيلحي                                                                     

 حمد عوض هللادمحم صالح ا ****                                                                    

 
 Introductionمقدمة البحث    

إن علم التدريب  اليبضىده  دل ال لدم الدصه ببددخي  را لدع ود  ال لدل  البطيبدي  الت     دي 

عمل ددي ق  ددرت  قتةددض سي  ل ةدد  هددخلي د عخددل ب تمددر علدده المددري   ال عدد    ذلددأل  ن التددريب 

 عض  قةتلي قمسن د  ذلأل قن  د   التط د ا الد در ل مل دي التدريب  د  بت لد   دصا التط د ا 

ط   ددي البةددضط ريب   الد ددر إعددراا  ددياقة ق ببددي ق ب ددي علدده اهددم علم ددي اياعدده ق ددضا  علددم التدد

 الممضيس. 

   احرت قن ا ل ض  الدمضع ي اللاه ي االنتةضي لسلنخدض اتم دب  ضلامدضس  ا ر ل  ي ويت ال ر

الس  ي عمض وضن  عل ع هض  ًض د  عيض  صا الت لي عله ال ياعم  اج دض   رن دي  قخضيبدي      دي 

وث يت د ومض ان ا ضي   دص  المةدتلبض  ال رن دي  المخضيبدي  الط   دي لل دياعم  در ااه إلده  د ل ي 

 اللاج دددض  اءبدددضء الم دددضيات د قمدددض اعدددا المدددري  ن  ال دددضحث ن  الرايهددد ن  اااء   دددل المخدددضيا 

 المتطدد ن  المختم ن  ةئلن الل  ي إله اال تمض   ضل الث  الرياهض  البطيبي  التديب  ي التي 

اةضعر علي ا لبي قةتله الل  ي د  وصلأل ال اث عن اهضل   قتبلعي  قتغ يت عي التريب  اةضعر 

بةخم عي اا  ق نتدضجة  ي عب ييا ضء  ع للل ل   عله قةتله  رن ااء  االعله ااة ن قةتله ا

 ج رت.

 

 ( ان التريب ض   أوثي قن ويت ب در  اهدلل ًض لدع طدض ا  دض  8002) حسن أبو عبدهع صوي 

بةدضعر ال عد  علده هديعي ا ااء للمخدضيا  ا هضهد ي  ر دي وضقلدي  بدرعا قدن  دريت ال عد  علدده 

   بببر وفضءاع الط   ي  ا  ه  ص  التريب ض  اءبضء اإلحمضء ا    ر  د  علده الم حطي اءبضء الل 

المري  ان ب حظ  اي اااء ال ع   ر ي قا ادا ح ا  ضء ا ااء ا ال  دأ   د ومدض بةد ي ابًضدض 

ان التريب ض  الفب ي لتبم ي المخضيت  ضهدتطرا  ا ل دض  الددغ يت اةدتطر  لتبم دي المخدضيا  ا هضهد ي 

   ددق   ددا  طدديب الل دد  المطتلفددي د  ببطددي إل خددض وأحددر اللهددضج  الخضقددي التددي اللحددرت  حةددن ا

 (.47:  5الت ل م ي ا  اللحرت التريب  ي   ض ا التةلبق  اإلءضيت )

    Problem Of Researchمشكلة البحث 
م( أن التدريبات بأكثر من كرة يعد أسلوبا له طابع خاص يساعد 8002يشير حسن أبو عبدة )

الالعب علي سرعة األداء للمهارات األساسية بدقة كاملة ويدفع من قدرة الالعب علي المالحظة 
أثناء اللعب ويزيد من كفاءته الخططية وتعطي هذه التدريبات أثناء األحماء أو بعده ،وعلي 

صحة أداء الالعب بدقة مع تصحيح أخطاء األداء أوال بأول ، كما يشير أيضا ب أن يالحظ المدر
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أن التدريبات الفنية لتنمية المهارة بأستخدام األلعاب الصغيرة تستخدم لتنمية المهارات األساسية 
وحسن تطبيق خطط وطرق اللعب المختلفة ، وينظر اليها كأحد الوسائل الهامة التي تعطي 

ة التعليمية او الوحدة التدريبية بطابع التشويق واألثارة ، كما أنها تعد من الوسائل التربوية الوحد
الهامة في أعداد الالعب لممارسة كرة القدم بأعتبارها من أنجح وسائل التدريب الحديث حيث 

ء يب علي المهارات األساسية في مواقف مشابهة للمواقف التي تقابل الالعب أثناتراعي التدر
 (47:5التصرف أمام المواقف المختلفة ) المباراة مما تكسبه حسن

م( الي أن كل مهارة أساسية في كرة القدم تحتاج الي قدر محدد 4997) حنفي مختاركما يشير 
من الصفات البدنية حتي يمكن لهذه المهارة أن تؤدي المناسب شكل السليم المطلوب ، حيث تلعب 

ي ي يظهر األداء المهاالحالة البدنية للبرعم استطاع أن يقتصد في المجهود أثناء المباريات وبالتال
 (4:6)بشكل جيد 

م( علي أنه كلما أرتفع مستوي أداء البراعم للمهارات األساسية 4990) مفتي ابراهيمويوكد  
أمكن األرتقاء بالمستوي الخططي لهم نظرا ألن البراعم في هذه الحالة سيؤدون المهارات 

 (86:2)بصورة ألية مما يتيح فرصة تنفيذ الخطط بكفاءة وفاعلية دون هبوط في مستوي األداء 
ومن خالل خبرات الباحث كمدرب للبراعم والناشئين ومن خالل الل العرض السابق من خ 

مشاهدته للتدريبات والمباريات للبراعم الحظ أن  هناك قصورا ملحوظا في مستوي بعض 
القدرات البدنية للبراعم وال تؤخذ بعين األعتبار عند وضع برامج التدريب للبراعم ، ومن خالل 

لباحث أن يلخص مشكلة البحث في كونها محاولة علمية موجهة نحو العرض السابق يمكن ل
األلعاب الصغيرة( علي بعض القدرات البدنسية  -دراسة تأثير التدريب بأسلوبي )أكثر من كرة

 لبراعم كرة القدم .

     The Aim Of Researchأهداف البحث 
 على( الصغيرة األلعاب ـ كرة من أكثر)  أسلوبي إستخدام تأثير على التعرف إلي البحث يهدف

 :ثم ومن القدم البدنية لبراعم  كرة القدرات بعض مستوى تحسين
 على( الصغيرة األلعاب ـ كرة من أكثر)  أسلوبي باستخدام مقترح تدريبي برنامج تصميم -4

 .القدم كرة البدنية لبراعم القدرات بعض
 بعض مستوى تحسين علي كرة من أكثر بأسلوب المقترح البرنامج تأثير على التعرف -8

 . األولى التجريبية البحث عينة البدنية لدى  القدرات
بعض القدرات  تحسين على الصغيرة األلعاب بأسلوب المقترح البرنامج تأثير على التعرف -3

 .الثانية التجريبية البحث عينة لدى البدنية 
  . البدنيةبعض القدرات  في التجريبيتين المجموعتين بين الفروق على التعرف -7

 The Research Hypothesesفروض البحث   
 األولى التجريبية المجموعة ولصالح والبعدي القبلي القياسين بين إحصائيا دالة فروق توجد -4
 .القدرات البدنية   بعض في البعدي القياس(  كرة من أكثر)
)  الثانية التجريبية المجموعة ولصالح والبعدي القبلي القياسين بين إحصائيا دالة فروق توجد -8

 .القدرات البدنية بعض في البعدي القياس(  الصغيرة األلعاب
 التجريبية المجموعة لصالح التجريبيتين للمجموعتين البعديين القياسين بين فروق توجد -3

 .القدرات البدنية بعض في البعدي القياس في األولى

 The Definition Of Researchتعريفات البحث  
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 لسرعة األساسية المهارات على التدريب عند استخدامه يمكن أسلوب:  كرة من أكثر أسلوب -
 (.62: 43) الخططية الكفاءة وزيادة األداء

 األساسية المهارات على التدريب عند استخدامه يمكن أسلوب:  الصغيرة األلعاب أسلوب -
 (.442: 44) المختلفة المواقف أمام التصرف حسن الالعب وإكساب والتشويق لإلثارة

 القدم كرة لعبة يمارسون ممن سنة48 دون - 5 سن من الالعبين صغار هم:  القدم كرة براعم -
 لهم وليس المصري لالتحاد التابعة القدم كرة مناطق ترعاها رياضية مهرجانات لهم وتتاح

 (3: 43) رسمية مسابقات

 Research Proceduresجراءات البحث  ا  
   Research Curriculumمنهج البحث  

 مجموعات ثالث باستخدام التجريبي بالتصميم التجريبي المنهج الدراسة هذه في ينالباحث استخدم
 والبعدية القبلية القياسات باستخدام تجريبيتين االثنتين والمجموعتين ضابطة أحدهم العدد متساوية

 .البحث وأهداف لطبيعة لمناسبتها وذلك
 مجتمع وعينه البحث 

 اكتوبر فرع) دجلة وادي نادي في القدم كرة أكاديمة إلى المنتسبين بالالعبين البحث مجتمع يتمثل
( 40) الكلي وعددهم الباحث تدريبها على يعمل التي الفئة وهي( سنة 48 تحت) العمرية للفئة( 4

 في والمنتظمين الملتزمين الالعبين من العمدية بالطريقة البحث عينة اختيار تم وقد ، العبًا
 الالعبين هؤالء لدى الخبرة سنوات تقل أال هو العينة أفراد انتقاء شرط كان وقد،  التدريبات

 واجتيازهم خضوعهم بعد االقل على منتظمة تدريبية سنوات أربع عن( التدريبي العمر)
 ، أفراد( 9) وعددهم المنتظمين غير الالعبين استبعاد وبعد ، البراعم لمرحلة المقننة لالختبارات

 العبًا( 75) على للبحث األساسية العينة اشتملت وبهذا استطالعية كعينة( فردًا 46) سحب تم
 ألي العينة أفراد خضوع عدم من بعدها التأكد وتم ، البحث مجتمع من%( 67.82) نسبة يمثلون
 إلى العشوائية بالطريقة كاملة العينة تقسيم تم ثم ، بالبحث البدء تاريخ حتى مماثلة تدريبية برامج
 :كالتالي مجموعات ثالثة

 .كرة من أكثر أسلوب باستخدام العب( 45) عددها تجريبية مجموعة -
 .الصغيرة األلعاب أسلوب باستخدام العب( 45) عددها تجريبية مجموعة -
 . العب( 45) عددها ضابطة مجموعة -

 :البحث لعينة اإلحصائي الوصف
 االساسية المتغيرات حيث من البحث عينة اعتدالية من والتأكد احصائيًا البحث عينة توصيف تم

 (. البدنية) البحثية والمتغيرات
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 (1جدول )

 واعتدالية العينة في المتغيرات األساسية الوصف اإلحصائي

 (54)ن=                                                                  

( المتوسط الحسابي والوسيط واالنحراف المعياري وأقل وأكبر قيمة 1يوضح جدول )
 اء والتفلطح للمتغيرات االساسية.والمدى وااللتو 

ويتضح من الجدول ان معامل االلتواء لجميع المتغيرات األساسية قد تراوحت بين 
( مما يشير 0)± (، ويقع االلتواء والتفلطح بين 1.00، 7.76( ومعامل التفلطح )7.60: 7.70)

 إلى اعتدالية العينة في المتغيرات األساسية.

وحدة  المتغير م
 القياس

المتوسط 
االنحراف  الوسيط الحسابي

 التفلطح االلتواء المدى أكبر قيمة اقل قيمة المعياري 

 7.00- 7.71- 6.77 155.77 101.77 1.77 157.77 157.01 سم الطول   1

 7.76- 7.60- 9.77 55.77 04.77 1.01 51.77 57.40 كجم الوزن  2

 1.00- 7.70- 7.07 11.77 11.07 7.15 11.07 11.11 سنة  العمر 3

العمر  4
 7.09- 7.74- 0.77 1.77 0.77 7.61 4.77 5.41 سنة  التدريبي
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(2جدول )  
تجريبية ثانية( في القياس  -تجريبية أولى -)الضابطةداللة الفروق بين مجموعات البحث

 القبلي للمتغيرات األساسية
 (14=0ن= 1ن=1ن)                                           

ف    
دال  عند

7.74 sig ≤ 

تجريبية -( نتائج اختبار تحليل التباين بين مجموعات البحث )الضابطة1يوضح جدول )
القياس القبلي للمتغيرات األساسية ، ويتضح من الجدول أن قيمة )ف(  فيتجريبية ثانية( -أولى

: 7.10( تراوح بين )sig( بمستوى داللة )1.10: 7.10للمتغيرات األساسية قد تراوحت بين )
( مما يشير إلى عدم وجود فروق دالة احصائيا بين مجموعات 7.74( وهي أكبر من )7.66

 متغيرات األساسية.البحث الثالثة في القياس القبلي لل

مجموع  مصدر التباين االختبارات م
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

 الداللة قيمة ف

 الطول 1
  13.1 2 3333 بين المجموعات

1341 
 

 4311 42 102320 داخل المجموعات 13.0
  44 10.3.4 المجموع

 الوزن  2
 11320 2 223.3 بين المجموعات

 331. 42 2223.0 داخل المجموعات 1313 2313
  44 24.321 المجموع

 العمر 3
  1311 2 1313 بين المجموعات

1323 
 

 .131 42 .234 داخل المجموعات 1301
  44 2341 المجموع

 العمر التدريبي 4

  1311 2 1313 بين المجموعات
1313 
 

 13.1 42 23313 داخل المجموعات 1333
  55 19.11 المجموع
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(3)جدول  
الوصف اإلحصائي واعتدالية العينة في المتغيرات البدنية   

 (54)ن=                                                             
 

واالنحراف المعياري وأقل وأكبر قيمة ( المتوسط الحسابي والوسيط 0يوضح جدول )
اللتواء لجميع والمدى وااللتواء والتفلطح للمتغيرات البدنية ، ويتضح من الجدول أن معامل ا

( ويقع 1.00، 7.16( ومعامل التفلطح بين )1.40: 7.77)البدنية قد تتراوح بين المتغيرات 
 .نة في المتغيرات البدنية( مما يشير إلى اعتدالية العي0± االلتواء والتفلطح بين)

 
 

وحدة  المتغير م
 القياس

المتوسط 
االنحراف  الوسيط الحسابي

 المعياري 
اقل 
 قيمة

أكبر 
 التفلطح االلتواء المدى قيمة

م 31اختبار عدو  1
 من الوقوف

 1.75 7.40- 1.01 5.67 0.56 7.16 5.07 5.19 ث

اختبار تمرير الكرة  1
 على مقعد سويدي

 1.00 1.40- 11.77 59.77 06.7 1.11 51.77 54.17 ث

اختبار الجري  0
 الزجزاجي )باور( 

 1.10- 7.19- 1.05 19.54 10.11 7.01 16.10 16.41 ث

5 
اختبار الوثب 
العريض من 

 الثبات  
 7.16- 7.50- 7.75 1.45 1.47 7.71 1.40 1.40 سم

4 
اختبار جري  

( مرات .×م31)
 تكرار

 7.91- 7.10- 0.01 07.41 10.14 7.95 19.11 16.91 ث

اختبار تنطيط الكرة  1
 بالجسم عدا اليدين

 1.15- 7.77 5.77 11.77 6.77 1.01 17.77 17.70 مرة

الجلوس  اختبار 0
 من الرقود

 7.94- 7.06 1.77 55.77 06.7 1.91 51.77 57.55 مرة

اختبار ثني الجذع  6
 أمامًا أسفل

 7.51- 7.76 7.11 1.44 1.09 7.75 1.51 1.51 سم

 7.45- 7.19- 19.77 110.77 143311 4.71 146.7 146.70 ث م311اختبار جري  9
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 (4جدول )
 داللة الفروق بين مجموعات البحث 

 تجريبية ثانية( في القياس القبلي للمتغيرات البدنية -تجريبية أولى -)الضابطة 
 (14=  0= ن 1= ن 1)ن                                          

مجموع  مصدر التباين القياسات م
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 Sig قيمة ف

1 
م من  31اختبار عدو 

 الوقوف

   7.70 1 7.10 بين المجموعات
7.61 
  

  
7.54 
  

 7.76 51 0.57 داخل المجموعات
   55 0.40 المجموع

اختبار تمرير الكرة على مقعد  2
 سويدي

   7.50 1 7.90 بين المجموعات
7.17 
  

  
7.97 
  

 5.11 51 194.60 المجموعاتداخل 
   55 191.67 المجموع

اختبار الجري الزجزاجي  3
 )بارو(

   7.05 1 7.10 بين المجموعات
7.10 
  

  
7.45 
  

 7.40 51 11.07 داخل المجموعات
   55 11.90 المجموع

اختبار الوثب العريض من  4
 الثبات

   7.77 1 7.77 بين المجموعات
1.90 
  

  
7.71 
  

 7.77 51 7.77 داخل المجموعات
   55 7.71 المجموع

( مرات .×م31اختبار جري ) .
 تكرار

   7.70 1 7.74 بين المجموعات
7.70 
  

  
7.90 
  

 7.91 51 06.09 داخل المجموعات
   55 06.65 المجموع

. 
اختبار تنطيط الكرة بالجسم 

 عدا اليدين

   5.50 1 6.90 بين المجموعات
1.01 
  

  
7.70 
  

 1.11 51 10.60 داخل المجموعات
   55 01.67 المجموع

 اختبار الجلوس من الرقود 0
   1.01 1 0.41 بين المجموعات

7.50 
  

  
7.10 
  

 0.04 51 140.17 داخل المجموعات
   55 111.11 المجموع

 اختبار ثني الجذع أمامًا أسفل 3
   7.77 1 7.77 المجموعاتبين 

7.51 
  

  
7.10 
  

 7.77 51 7.71 داخل المجموعات
   55 7.71 المجموع
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 sig ≤ 7.74 ف دال عند
تجريبية  -( نتائج اختبار تحليل التباين بين مجموعات البحث )الضابطة5)يوضح جدول 

 القياس القبلي للمتغيرات البدنية.  فيتجريبية ثانية(  -أولى
: 7.70ويتضح من الجدول أن قيمة )ف( لجميع متغيرات التوافق قد تراوحت بين )

( مما يشير إلى 7.74( وهي أكبر من )7.90: 7.70( تراوح بين )sig( بمستوى داللة )1.90
 عدم وجود فروق دالة احصائيا بين مجموعات البحث الثالثة في القياس القبلي للمتغيرات البدنية.  

 خطوات تنفيذ البحث :
 الموافقات اإلدارية:

 وتطبيقه بعد مناقشة  تم أخذ الموافقة من إدارة النادي متمثلة بمدير األكاديمية بإجراء البحث
 المحتوى واإلجراءات والموافقة عليها.

  تم إعالم جميع الالعبين المشاركين مع أولياء أمورهم بمحتوى إجراءات البحث والدراسة
 واالختبارات المتضمنة.

  Tools And Means Of Data Collection ادوات ووسائل جمع البيانات 
 لضبط مواصفات وقياسات عينة البحث :

  حاسبة يدويةأدوات مكتبية وسجالت ورقية و. 
 بالسنتيمتر .  جهاز الكتروني لقياس الوزن بالـكيلوغرام و لقياس الطول 

 MEGA VENDING Ultrasonic Height and Weight scale.   
 لالختبارات والقياسات القبلية والبعدية :

  ثالث ساعات إيقاف نوعCasio+HS-07W-1DF .لقياس األزمنة 
  صفارة نوعAcme T1777 Tornado . 
  ( بثالث الوان.54قمصان تدريب )عدد 
  ( من كل مقاس.11أقماع مختلفة االطوال واأللوان )عدد  
  (.16حواجز صغيرة )عدد 

 م 311اختبار جري  1
 14.77 1 07.77 بين المجموعات

 14.15 51 1701.67 داخل المجموعات 7.41 7.49
   55 1171.67 المجموع
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  (.57أطباق تدريب بالستيكية )عدد 
  (.0صندوق خشبي مخصص للتمرير )عدد 
  (0مرمى مرسوم على حائط مقسم لتحديد نقاط التصويب )عدد. 
 .ديكا متر لقياس المسافات وتحديدها  
 .مسطرة خشبية بطول متر متدرجة 
  (0)عدد مراتب خفيفة لتمارين البطن. 
  (.0)عدد مقعد سويدي خشبي 
  (.11)عدد كرات قدم بالقياسات المعيارية  

 الميدانية االختبارات
 القدرات أهم من باعتبارها والقياس التدريب في المستهدفة البدنية القدرات تحديد تم
 تلك قاست التي التطبيقية واألبحاث العلمية للمراجع وبالعودة،  الدراسة بموضوع المرتبطة الحركية
 تلك مستوى  تطور لقياس مقننة كاختبارات المصممة اإلختبارات أهم انتقاء تم القدم كرة في القدرات
 االختبارات مجال في الخبرة ذوي  من الخبراء بعض على لعرضها الدراسة موضوع القدرات

 مع المقبولة االختبارات مراجعة تم ذلك وبعد ، أنسبها واختيار لترشيح القدم كرة وتدريب والمقاييس
 االخيرة. اللمسات لوضع البحث على المشرفين السادة

 اختبارات القدرات البدنية 
إلى بطارية القدرات البدنية لناشئي وبراعم كرة القدم ، وتوصل من خالل المسح المرجعي 

 (.4مخصصة لقياس القدرات والتي تم توضيحها في الجدول )
 القياس الغرض منه اسم االختبار

م من الوقوف 07إختبار عدو   ثانية قياس السرعة االنتقالية 

 عدد قياس سرعة األداء إختبار تمرير الكرة على مقعد سويدي

 ثانية قياس الرشاقة إختبار الجري الزجزاجي )بارو(

 سم قياس القدرة إختبار الوثب العريض من الثبات

م  07إختبار جري ) x مرات تكرار( 4  ثانية قياس تحمل السرعة 

 عدد قياس تحمل األداء إختبار تنطيط الكرة بالجسم عدا اليدين

 عدد قياس تحمل القوة إختبار الجلوس من الرقود
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 سم قياس المرونة إختبار ثني الجذع أمامًا أسفل

م 677إختبار جري   دقيقة قياس التحمل الدوري التنفسي 

  Pilot Studyالدراسة االستطالعية 
( العبًا من مجتمع البحث ولكن من خارج عينة البحث 11تم إجراء تجربة استطالعية على)

( 1)فرع أكتوبر في مالعب أكاديمية نادي وادي دجلة لكرة القدم  1719\1\17يوم الخميس 
 التعرف على :بغرض 

المدة الزمنية الالزمة ألداء كل اختبار وتحديد الترتيب األمثل للقياسات وعدد األيام المناسب  -
 لتوزيعها.

تدريب الكادر المساعد والتأكد من جاهزيتهم للعمل على توزيع االدوات والتأكد من كفايتها  -
 على االستمارات.وواستخدامها مع تجربة القياس بساعات االيقاف وتسجيل النتائج 

 أثناء القياس. اكتشاف الصعوبات التي يمكن أن يواجهها الباحث -
 لتأكد من صالحية وكفاءة األجهزة المستعملة في القياس.ا -
 حساب معامالت )الصدق والثبات( لالختبارات قيد البحث -

ما تم وأسفرت نتائج التجربة االستطالعية عن صالحية األجهزة المستعملة وكفاية األدوات ، ك
التأكد من كفاءة الكادر المساعد في القياس والتدريب وتحديد شكل أداء االختبارات للقياس بشكل 
ثالثي بمساعدة الكادر الفني المساعد مع توزيع االختبارات على ثالثة أيام لعدم تأثيرها على 

 النتائج ببعضها البعض.
 االختبار القبلي 

 مية لنجاح االختبار ونقاء النتائج:تم التأكد من بعض اإلجراءات ذات األه
تم التأكد من أن جميع أفراد العينة بمجموعتيها لم يقوموا بأي عمل مجهد ذو شدة عالية خالل  
( ساعة السابقة لالختبارات خارج نطاق التدريب المبرمج الموحد ومن ضمنها التدريبات 56)

 األرضية قبل إجراء االختبار.
أو أغذية تحتوي على المنبهات طاقة تم التأكد من عدم تناول أي من الالعبين أي مشروبات  

ساعة( على األقل لتأثيرها على نتائج األداء الفني  15كالكافيين أو الكحول أو األدوية قبل )
 والبدني والتركيز الذهني. 
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ر وجبة غذاء قبل أداء ساعتين( على األقل من تناول أخ 1تم تطبيق جميع االختبارات بعد ) 
 االختبار لجميع الالعبين.  

تم تطبيق االختبارات في مالعب أكاديمية نادي وادي دجلة لكرة القدم وهي مالعب عشبية  
 صناعية بمواصفات قياسية.

بدأ تطبيق االختبار بعد قيام العينة بمجموعتيها بأداء التسخين األرضي الجماعي المعتاد ثم  
( دقيقة من انتهاء 17–17دقيقة ، بحيث بدأ التطبيق بعد فترة مابين ) 14التسخين الحر لدة 

 التسخين.
تم تطبيق االختبارات بشكل ثالثي ضمن ترتيب مسبق ألسماء العينة ضمن مسارات مخصصة  

 ومرتبة وبمساعدة الكادر المساعد.
 تم تسجيل النتائج يدويًاعلى استمارات التسجيل.  

 البرنامج التدريبي
وعات التدريبية راعى الباحث األسس العلمية لمبادئ تدريب البراعم والناشئين في تخطيط المجملقد 

سنة( ، حيث قام الباحث بعمل مسح للمراجع التي تناولت 11بما يتناسب مع فئة البراعم )تحت 
أسلوب التدريب باأللعاب الصغيرة وأسلوب التدريب بأكثر من كرة لتصميم مجموعات تهتم تدريب 

 وتطوير القدرات البدنية الخاصة بكرة القدم لفئة البراعم من خالل ما يلي : 
أسابيع( على شكل دورة  17مدة تطبيق التدريبات خالل البرنامج : كانت مدة البرنامج ) -1

( قصيرة لتحقيق التقدم التدريجي بزيادة الحمل ، وقد Mesocycleتدريبية )ميزوسيكل 
أسبوع( ، وهي مدة مشابهة ايضًا لبرامج تطوير  11 – 6أشار خبراء التدريب بأن )
لرياضيين وتم التاكد من فعالية تأثيرها عند تطبيق برامج تطوير القدرات البدنية المختلفة ل

  .ليات رياضية مختلفةتلك القدرات في فعا
( وحدة تدريبية على 07( وحدات تدريبية أسبوعية أي بإجمالي )0عدد تمارين األسبوع ) -1

 طول البرنامج كاماًل.
ل بدأ الباحث بتطبيق الوحدات التدريبية على العي ِّنتين التجريب ة عشرة أسابيع وبمعد  ي تين لمدَّ

ثالث وحدات أسبوعية  ضمن مواعيد تمارين الفريق المسائية االعتيادية على مالعب أكاديمية 
 \ 11نادي وادي دجلة وبحسب البرنامج الموضوع ، حيث امتد البرنامج من تاريخ يوم الخميس 

 منًا.ض  1719 \ 5 \ 1حتى يوم االثنين  1719 \ 1
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قامت المجموعة التجريبية األولى بتطبيق تدريبات تخصصية باستخدام أسلوب األلعاب 
الصغيرة مع مراقبة وتعديل سلوك وكفاءة األداء والبدني ، أما المجموعة التدريبية الثانية فقد قامت 
بتطبيق بتدريبات تخصصية باستخدام أسلوب أكثر من كرة مع مراقبة وتعديل نفس االتجاهات 

يبية الموضوعة ، أما المجموعة الضابطة فقد اكتفت بالتدريبات االعتيادية ضمن برنامج التدر 
األكاديمية ، وقد عوملت العينة كاملة ضمن المجموعات التجريبية والضابطة معاملة واحدة 

 وخضعت لنفس الشروط التدريبية األرضية األخرى. 
 االختبار البعدي

لبعدي لشروط القياس القبلي قبل البدء باالختبار بعد تم التأكد من مطابقة شروط القياس ا
القيام بنفس اإلجراءات ، وكان موعد االختبار البعدي النهائي بعد انتهاء أخر وحدة تدريبية 

 ساعة ضمن برمجة خطة التدريب الموضوعة. 56للسرعة بـ 
  Statistical Analysis لمعالجات اإلحصائيةا

تم استخدام المعالجات اإلحصائية التي تناسبت مع أهداف وفروض البحث باستخدام الحقيبة 
ي الدراسة على اشتمل األسلوب اإلحصائي المستخدم ف، حيث  SPSS 10اإلحصائية 

 :المعالجات التالية
التوصيف اإلحصائي باستخدام المتوسط الحسابي والوسيط واالنحراف المعياري وأقل وأكبر  -1

 والمدى وااللتواء والتفلطح.قيمة 
 .One Way ANOVAاختبار تحليل التباين أحادي االتجاه  -1
 Man Whitneyاختبار داللة الفروق مان ويتني  -0
 . Spearman Correlation معامل ارتباط الرتب لسبيرمان -5
 للمجموعات غير المستقلة. T-Testاختبار )ت(  -4
 للمقارنات البعدية. Shiftierاختبار شيفيه  -1

 Results Preview & Discussionsعرض النتائج ومناقشتها 
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 -القبلي) القياسين من لكل( ع) المعياري واالنحراف( م) الحسابي المتوسط( 6) جدول يوضح
 .البدنية المتغيرات في العينة تحسن ونسبة والفروق( البعدي

 (.) جدول
 القياسين متوسط بين الفروق  داللة 

 البدنية المتغيرات في الضابطة للمجوعة( البعدي -القبلي)
 (14)ن=                                                                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 sig ≤ 7.74 ف دال عند

وحدة  املتغري  م
 القياس

 الفروق القياس البعدى  القياس القبلى 
نسبة  sig ت

 ع م ع م ع م التحسن

 م03 اختبار عدو 1
32.3 32.3 3200 3205 3230 3200 ..52 32.5 52.4 ث من الوقوف

% 

اختبار مترير الكرة  2
0235 3233 4205- 3200 0253- 0230 5.2.3 0204 542.3 ث على مقعد سويدي

% 

3 
اجلري  اختبار

 )ابرو(الزجزاجي
3240 .323 2.3. ..32 3204 32.0 .24.. 32.0 .25.. ث

% 

4 
اختبار الوثب 

32.3 3233 5233- 3230 3230- 3230 0240 3230 .024 سم الثبات من العريض
% 

5 
اختبار جري 

( مرات 4×م03)
 تكرار

 3234 200. .320 32.0 0234 2.4.. 0234 205.. ث
32.0

% 

اختبار تنطيط الكرة  6
 3233 2.5.- 3240 ..02- 0230 002.3 0200 03240 مرة ابجلسم عدا اليدين

0.23
0% 

7 
اجللوس من  اختبار

 الرقود
 3233 4205- 32.3 3200- 0250 50233 0200 .5323 مرة

.200
% 

8 
 اجلذع ثين اختبار

 3205 3234- 3234 3233 .323 .25. 3230 .25. سم أسفل أماما  
3230

% 

9 
اختبار 

 م33.جري
 3250 32.4- 5205 0253- 5200 .04.25 4235 .04.23 ث

32.0
% 
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، ثني الجذع أمامًا أسفل، و م من الوقوف 07عدو  لمتغيراتن قيمة )ت( ( أ1)يتضح من الجدول 
: 51). يتراوح بين   (sig)   ( بمستوى داللة7.64 :7.74)قد تراوحت بين م  677جري و 

( مما يشير الى عدم وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى معنوية 7.74وهى أكبر من ) (7.91
البعدي( للمجموعة الضابطة في تلك المتغيرات ، بينما تراوحت  -( بين القياسين )القبلي7.74)

: 7.77)يتراوح بين ( Sig( بمستوى داللة )4.91 :1.19بين )قيمة )ت( لباقي المتغيرات البدنية 
( مما يشير الى وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى 7.74وهى أقل من أو تساوى ) (7.74

البعدي( للمجموعة الضابطة في تلك المتغيرات لصالح  -( بين القياسين )القبلي7.74معنوية )
 .األفضل وهو هنا متوسط القياس البعدي المتوسط 

القياسي                 متوسط بين الفروق  داللة( 0) جدول  
( البدنية المتغيرات في األولى التجريبية للمجوعة( البعدي -القبلي  

(14)ن=                                                                  

وحدة  املتغري  م
 القياس

 الفروق القياس البعدى  القياس القبلى 
نسبة  sig ت

 ع م ع م ع م التحسن

 من م03عدو اختبار 1

..02. 323 55243 .323 3200 .320 .020 3200 52.4 ث الوقوف
% 

اختبار مترير الكرة على  2
 02.0 54240 ث مقعد سويدي

4025
3 020. 

-
42.. 324. -55233 323 0.2..

% 

3 
اختبار اجلري 

 32.0 .25.. ث )ابرو( الزجزاجي
.525

3 32.3 02.0 32.5 ..203 323 525.% 

اختبار الوثب العريض  4
 3230 .020 3230 .024 سم من الثبات

-
3200 3230 -05.2.4 323 .42.0

% 

5 
اختبار جري 

( مرات 4×م03)
 تكرار

 .023 ..2.. ث
..24

. 0230 0205 32.5 .3204 323 52.3% 

اختبار تنطيط الكرة  6
 0205 .025 مرة ابجلسم عدا اليدين

0023
3 0205 

-
0240 02.0 -.200 323 0.20.

% 
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 sig ≤ 7.74 ت دال عند        

: 0.04أن قيمـــــة )ت( لجميـــــع المتغيـــــرات البدنيـــــة قـــــد تراوحـــــت بــــــين )( 0)يتضـــــح مـــــن الجـــــدول 
( ممـا يشــير الــى وجــود 7.74( وهــى أقــل مــن )7.77( يــؤول إلـى )Sig( بمسـتوى داللــة )150.14

البعدي( للمجموعـة التجريبيـة -( بين القياسين)القبلي7.74معنوية) فروق دالة احصائيا عند مستوى 
 األولى في تلك المتغيرات لصالح المتوسط األفضل وهو هنا متوسط القياس البعدي.

( أن القيـــاس البعـــدي للمجموعـــة التجريبيـــة األولـــى فـــي 0جـــدول )المـــن أيًضـــا كمـــا يتضـــح 
وهــي  %(00.01%: 1.91ب تراوحــت بــين )المتغيــرات البدنيــة قــد تحســن عــن القيــاس القبلــي بنســ

نسـب تحسـن كبيـرة مقارنـة بالضـابطة ممـا يـدل علـى نجـاح برنـامج المجموعـة التجريبيـة األولـى فـي 
 وى القدرات البدنية قيد الدراسة .تحسين مست
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اختبار اجللوس من  7
 230. 53240 مرة الرقود

5.2.
3 0200 

-
.2.. 0230 -..2.4 323 0.200

% 

اختبار ثين اجلذع أماما   8
 3235 240. 3235 254. سم أسفل

-
323. 3230 -..2.4 323 .205% 

.0002 4235 .04.23 ث م 33.اختبار جري  9
. 423. 

0.2.
3 32.. 05233 323 002.0

% 
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 (3جدول )
 داللةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروق بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين متوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط القياسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين 

 الثانية في المتغيرات البدنيةالبعدي( للمجوعة التجريبية  -)القبلي
 (14)ن=                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ت             

دال  عند
7.74 sig ≤ 
مـــــــــــــــن  يتضــح 

وحدة  املتغري  م
 القياس

 الفروق القياس البعدى  القياس القبلى 
نسبة  sig ت

 ع م ع م ع م التحسن

م 03اختبار عدو  1
 3233 50200 3235 .320 32.3 0254 3200 .520 ث من الوقوف

.0230
% 

مترير الكرة  اختبار 2
- ..02 4.200 .023 .5425 ث سويدي على مقعد

.25. 
0243 -.2.5 3233 0525.

% 

3 
اختباراجلري 

 %52.0 3233 0240. 3205 0200 .325 5255. 3255 .20.. ث الزجزاجي )ابرو(

4 
اختبارالوثب العريض 

- 3230 0200 3230 0240 سم من الثبات
3200 

3230 -0.52.. 3233 .42.0
% 

5 
اختبار جري 

( مرات 4×م03)
 تكرار

 %..52 3233 00203 ..32 .020 ..32 244.. 32.3 200.. ث

 اختبارتنطيط الكرة 6

 0230 ..052 02.5 032.3 مرة  ابجلسم عدا اليدين
-

523. 3240 -.5240 3233 
002..

% 

7 
اختبار اجللوس من 

 0255 5.2.3 ..02 532.0 مرة الرقود
-

.23. 3205 -..25. 3233 
0.204

% 

8 
اختبار ثين اجلذع 

- 3230 240. 3235 255. سم أماما  أسفل
323. 

3230 -05233 3233 .20.% 

.0.2 4205 ..0502 4235 .04023 ث م 33.اختبار جري  9
3 

32.. .0233 3233 00200
% 
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( بمســتوى 156.16: 6.11أن قيمــة )ت( لجميــع المتغيــرات البدنيــة قــد تراوحــت بــين )( 6)الجــدول 
( ممـا يشـير الـى وجـود فـروق دالـة احصـائيا 7.74( وهـى أقـل مـن )7.77( يؤول إلـى )Sigداللة )
البعـــدي( للمجموعـــة التجريبيـــة الثانيـــة فـــي تلـــك -( بـــين القياســـين)القبلي7.74مســـتوى معنويـــة)عنـــد 

 المتغيرات لصالح المتوسط األفضل وهو هنا متوسط القياس البعدي.
القيــاس البعــدي للمجموعــة التجريبيــة الثانيــة فــي المتغيــرات أن ( 6كمــا يتضــح مــن جــدول )

 .%(09.60 :%1.91تراوحت بين ) نسبالبدنية قد تحسن عن القياس القبلي ب
(1جدول )  

                    داللة الفروق بين مجموعات البحث
تجريبية ثانية( في القياس البعدي للمتغيرات البدنية -تجريبية أولى -)الضابطة        

 (14=  0= ن 1= ن1)ن                                       

جمموع  مصدر التباين القياسات م
 Sig قيمة ف متوسط جمموع املربعات درجة احلرية املربعات

م من  03اختبار عدو  1
 الوقوف

 .024 . 230. بني اجملموعات
0.20. 

  
3233 

  
 3203 .5 .020 داخل اجملموعات

   55 00233 اجملموع

اختبار مترير الكرة على  2
 مقعد سويدي

 00.205 . 55200. بني اجملموعات
5.250 

  
3233 

  
 .20. .5 200.. داخل اجملموعات

   55 0402.5 اجملموع

اختبار اجلري الزجزاجي  3
 )ابرو(

 002.0 . 00254 بني اجملموعات
052.5 

  
3233 

  
 3244 .5 205.. داخل اجملموعات

   55 .5.25 اجملموع

اختبار الوثب العريض من  4
 الثبات

 32.5 . 0250 بني اجملموعات
455020

0 

  
3233 

  
 3233 .5 3230 داخل اجملموعات

   55 0250 اجملموع

( 4×م03اختبار جري ) 5
 مرات تكرار

   .25. . 052.0 بني اجملموعات
.25. 

  

  
3233 

  
 .320 .5 .5324 داخل اجملموعات

   55 44253 اجملموع

اختبار تنطيط الكرة ابجلسم  6
 عدا اليدين

   ..2.. . 54255 بني اجملموعات
0.20. 

  

  
3233 

  
 .020 .5 44200 داخل اجملموعات

   55 .03320 اجملموع

اختبار اجللوس من  7
 الرقود

   002.3. . 55.253 بني اجملموعات
.52.5 

  
 0200 .5 0032.3 داخل اجملموعات 3233
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 sig ≤ 7.74 ت، ف دال عند       
 -( المتوسطات الحسابية ونتائج تحليل التباين بين مجموعات البحث )الضابطة9يوضح جدول )
القياس البعدي للمتغيرات البدنية ، حيث يتضح من الجدول أن  فيتجريبية ثانية(  -تجريبية أولى

( بمستوى داللة )4111.09: 0.16قيمة )ف( لجميع المتغيرات المهارية قد تراوحت بين ) sig )
( مما يشير إلى وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى 7.74( وهو أقل من )7.77يؤول الى )
مما حدى ( بين مجموعات البحث الثالث في القياس البعدي للمتغيرات البدنية 7.74معنوية )

.  (9كما سيتضح من جدول ) تلك الفروق لبحث اتجاه  شيفيهاختبار  بإجراءبالباحث القيام   
 ( 11جدول )

 اتجاه الفروق بين مجموعات البحث
 تجريبية ثانية( في القياس البعدي للمتغيرات البدنية -تجريبية أولى -)الضابطة 

 (17 = 0ن = 1= ن 1ن)                                      

       55 4002.3 اجملموع

اجلذع أماما  اختبار ثين  8
 أسفل

   .323 . 3235 بني اجملموعات
.200 

  

  
3233 

  
 3233 .5 3203 داخل اجملموعات

   55 3205 اجملموع

 م33.اختبار جري 9
 05.02.3 . 005.253 بني اجملموعات

 4240. .5 03.0253 داخل اجملموعات 3233 54243
   55 5505233 اجملموع

 املتغري م
املتوسط 
 احلسايب

 اجملموعة
 التجريبية الثانية  التجريبية األوىل 

 Sig الفرق Sig الفرق

م من  03اختبار عدو  1
 الوقوف

 3233 ..32- 3233 32.0- الضابطة ..52
 3240 3200     التجريبية األوىل  .020
       التجريبية الثانية 0254

اختبار مترير الكرة على مقعد  2
 سويدي

 3233 42.0 3233 52.3 الضابطة 5.2.3
 .323 0240     التجريبية األوىل  40253
       التجريبية الثانية 4.200

اختبار اجلري الزجزاجي  3
 )ابرو(

 3233 234.- 3233 .020- الضابطة .24..

 32.0 3200-     التجريبية األوىل  5253.

       التجريبية الثانية 5255.
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 (7.74) ≥( Sigدال عند )           

 

اختبار الوثب العريض من  4
 الثبات

 3233 3200 3233 .320 الضابطة 0240
 .323 3230     التجريبية األوىل  .020
       التجريبية الثانية 0200

( 4×م03اختبار جري ) 5
 مرات تكرار

 3230 02.3- 3230 02.0- الضابطة 2.4..

 0233 3230     التجريبية األوىل  .24..

       التجريبية الثانية 244..

تنطيط الكرة ابجلسم اختبار  6
 عدا اليدين

 3233 .25. .323 02.3 الضابطة 002.3
 .323 ..02     التجريبية األوىل  00233
       التجريبية الثانية ..052

 اختبار اجللوس من الرقود 7
 3233 52.3 3233 52.3 الضابطة 50233
 0233 3233     التجريبية األوىل  5.2.3
       التجريبية الثانية 5.2.3

8 
اختبار ثين اجلذع أماما  

 أسفل

 3233 .323 3230 3235 الضابطة .25.

 .320 3230     التجريبية األوىل  240.

       التجريبية الثانية 240.

 م 33.اختبار جري  9
 3233 0.2.3- 3233 002.3- الضابطة .04.25
 3245 233.     التجريبية األوىل  ..0002
     التجريبية الثانية ..0502
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 ( المتوســـــــــــــــــــــــــطات الحســـــــــــــــــــــــــابية للقيـــــــــــــــــــــــــاس البعـــــــــــــــــــــــــدي17يوضـــــــــــــــــــــــــح جـــــــــــــــــــــــــدول )
تجريبية ثانية( فـي المتغيـرات البدنيـة وأيضـا فـروق  -تجريبية أولى -لمجموعات البحث )الضابطة 

 (.Sigتلك المتوسطات ومستوى داللة تلك الفروق )
المتوسط الحسابى للمجموعة الضابطة ويتضح من الجدول وجود فروق دالة احصائيا بين 

يع المتغيرات البدنية حيث تراوحت قيمة تلك والمتوسط الحسابى للمجموعة التجريبية األولى في جم
( ويتضـــح مـــن 7.71: 7.77( يتـــراوح بـــين )Sig( بمســـتوى داللـــة )19.17: 7.71الفـــروق بـــين )

 الجدول ان تلك الفروق كانت لصالح القياس المجموعة التجريبية األولى
وعـة المتوسط الحسـابى للمجمكما يتضح من الجدول أيًضا وجود فروق دالة احصائيا بين 

الضابطة والمتوسط الحسابى للمجموعة التجريبية الثانية في جميع المتغيرات البدنية حيث تراوحـت 
( ويتضـــح مـــن 7.77( يـــؤول الـــى )Sig( بمســـتوى داللــة )10.17: 7.70قيمــة تلـــك الفـــروق بـــين )

 الجدول ان تلك الفروق كانت لصالح القياس المجموعة التجريبية الثانية
( وجـــود فـــروق دالـــة احصـــائيا بـــين المتوســـط الحســـابى للمجموعـــة 17كمـــا يبـــين الجـــدول )

تمريــــر الكــــرة علــــى مقعــــد التجريبيــــة األولــــى والمتوســــط الحســــابى للمجموعــــة التجريبيــــة الثانيــــة فــــي 
( 1.10: 1.40حيــــث كانــــت قيمــــة تلــــك الفــــروق )  الكــــرة بالجســــم عــــدا اليــــدين ، وتنطــــيطســــويدي

( ويتضـح مـن الجـدول أن تلـك الفـروق كانـت 7.71) (Sigللمتغيرين على الترتيب بمسـتوى داللـة )
 لصالح القياس المجموعة التجريبية الثانية.

ــــب  ــــين المجموعــــة الضــــابطة مــــن جان ــــروق بوجــــه عــــام ب ــــاك ف ويتضــــح ممــــا ســــبق ان هن
تمرير الكرة والمجموعتين التجريبيتين األولى والثانية دون تفوق ظاهر ألي منهما سوى في متغيري 

 .الكرة بالجسم عدا اليدين تنطيط، و على مقعد سويدي
 ينإلــى تــاثير البرنــامجتحســن المســتوى عنــد أفــراد المجمــوعتين التجــريبيتين  الباحةةثويفســر 

فـي هـذه الفئـة العمريـة براعم كرة القدم مع تقبل  بالشمولية والتكامل والتدرج ، ااتسم نالذي ينالتدريبي
تعـد مرحلـة إذ بسالسة وسهولة من خـالل البـرامج المقننـة ،  ةالمهاريالقدرات التوافقية و تطور لنمو و 

سنة( أهم مرحلة لبناء األسـاس القاعـدي المتـين الـذي يجـب ترسـيخه فـي البـدايات 11البراعم )تحت 
ليكــون حجــر أســاس للبنــاء فـــي المراحــل القادمــة وخاصــة عنــدما تبـــدأ مرحلــة قمــة طفــرة النمــو فـــي 

فات البدنيـة المختلفـة بشـكل مكثـف وتـأثر المسـتوى المهـاري الظهور والتي يمكن خاللها تنميـة الصـ
 .من خاللها
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 دمحم م( ،1990) عمةرو أبةو المجةد وجمةال النمكةيكـل مـن وهذا يتوافق مع ما أشار إليه 
المقننـة أن البـرامج التدريبيـة  إلىم( 1717) جمال أبو بشارةم( ، 1777) كشك وأمر هللا البساطي

في تدريب براعم كرة القدم تعد وسيلة ضرورية وفعالة في تقدم مستوى األداء الفني ووصوله ألعلى 
يترتب عليـه وضـع خطـط لفتـرات أقصـر يحـدد فيهـا األهـداف  ، وهذامستوى خالل المراحل القادمة 

هــائي مــن الرئيســية وتتــدرج مــن أهــداف وواجبــات فرعيــة إلــى أكبــر منهــا حتــى يــتم تحقيــق الهــدف الن
 الخطة العامة.

أن كال من برنامجي التدريب الموضوعين قـد قـدمو تحسـًنا كبيـرًا فـي نتائج إلى كما تشير ال
فـــروق النتـــائج بـــين المجموعـــات الثالثـــة تـــدل علـــى نجـــاح برنـــامج ولكـــن البدنيـــة  وى المتغيـــراتمســـت

رنــامج التــدريب التــدريب باســتخدام اســلوب أكثــر مــن كــرة وتفوقــه فــي بعــض متغيــرات البحــث علــى ب
 باأللعاب الصغيرة مع وجود تحسن ملحوظ في كلتا األسلوبين معًا مما يؤكد أيًضا على نجاحهم. 

Conclusions ستنتاجاتاال  
في حدود العينة وأهداف البحث واستنادًا إلى المعالجات اإلحصائية واإلمكانيات المتاحة 

 تمكن الباحث من التوصل إلى ما يلي:
جراء االختبارات المقننة يؤدي إلى تحسن متواضع في مستوى بعضإن االنتظام في  -1  التدريب وا 

 البدنية عند أفراد المجموعة الضابطة ولكن التفوق يحتاج لبرامج تخصصية متطورة.المتغيرات 
إن برنامج التدريب )بأسلوب أكثر من كرة( أدى إلى تحسن كبير وواضح في مستوى أفراد العينة  -1

 البدنية.المتغيرات  في
فراد العينة في إن برنامج )التدريب بااللعاب الصغيرة( أدى إلى تحسن كبير في مستوى أ -0

 البدنية.المتغيرات 
إن كال من برنامجي التدريب الموضوعين قد قدمو تحسًنا كبيرًا في مستوى المتغيرات البدنية ولكن  -5

ري تمرير الكرة على مقعد لم نستطع تحديد أي البرنامجين تفوق على األخر في إال في متغي
 سويدي وتنطيط الكرة بالجسم عدا اليدين والذي تفوق فيها أفراد عينة التدريب باأللعاب الصغيرة.

 Recommendationsالتوصيات 
في ضوء أهداف البحث وفروضه وفى حدود توظيف العينة والمعالجات اإلحصائية 

 المستخدمة لنتائج التجربة ومناقشتها يمكن للباحث أن يقدم ما يلي : 
البدنية لتكون معياًرا لقياس مدى تقدم  االختباراتمن الضروري أن يتعرف المدربون أهمية  -0
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 برنامج التدريب الموضوع.الالعبين في التدريب والوقوف على مستوى 
البدنية لتكون أساسًا  وى القدراتضرورة االهتمام بتصميم برامج تدريب الناشئين التي تستهدف مست -5

وتحقيق النجاح واالرتقاء بالمستوى في المراحل العمرية  في بناء براعم كرة القدم بشكل سليم
 .الالحقة

ة في أكاديميات كرة القدم ووضع تصور ضرورة تقييم وتطوير برامج تدريب الناشئين المقترح -4
 واضح لنقاط القوة والضعف والحلول المقترحة.

إجراء أبحاث تجريبية مشابهة على عينات من العبات كرة القدم األنثوية )البراعم والفئات العمرية(  -1
 لمقارنة مدى التأثر واالستجابة لهذا النوع من التدريبات.

 المراجع
: العربية اوال :المراجع  

: تأثير برنامج تدريبي مقترح على مستوى بعض القدرات البدنية  أحمد دمحم حامد حيدر -1
والتوافقية والمهارية لناشئي كرة القدم ، مجلة كلية التربية الرياضية للبنين ، جامعة بنها ، 

م.1711  
لمهارية : أثر برنامج تدريبي مقترح على بعض المتغيرات البدنية وابدر دويكات ورائد فائق  -1

لدى ناشئي كرة القدم في محافظة نابلس ، المؤتمر العلمي الفلسطيني الرياضي الدولي الثاني ، 
م.8048كلية الدراسات العليا ، جامعة النجاح الوطنية ، نابلس ، فلسطين ،   

: أثر برنامج تدريبي على تعلم بعض المهارات األساسية في كرة القدم لدى بوسكرة أحمد  -0

سنة ، ندوة علوم الرياضة ودورها في اإلنجاز الرياضي كلية التربية ، قسم 48-9المبتدئين 
م.8006التربية البدنية وعلوم الحركة ، جامعة الملك سعود ، المملكة العربية السعودية،   

: أثر برنامج تدريبي مقترح على تطوير مستوى القدرات التوافقية لدى جمال أبو بشارة  -7
( ، بحث رقم 87كرة القدم ، مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ، المجلد )ناشئي 

م.8040( ، 5)  
مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية ، ، : اإلعداد المهاري لالعبي كرة القدم ه حسن أبو عبد -4

م.8008  
-القاهرة،  -دار الفكر العربي  -:األسس العلمية في تدريب كرة القدم حنفي محمود مختار -1

م.4997  
: تخطيط برامج تربية وتدريب البراعم والناشئين في كرة  عمرو أبو المجد ، وجمال النمكي -0

 م.4994القدم ، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة ، 

م.4990 –القاهرة  –دار الفكر العربي  -: الهجوم في كرة القدم مفتي إبراهيم حماد  -6  
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: تأثير برنامج تدريبي لتنمية القدرات التوافقية على بعض المهارات  نيفين حسين محمود -9

الحركية لدى العبات رياضة الجودو ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية الرياضية 
م.8007للبنات ، جامعة الزقازيق ،   

 ثانيا :المراجع االجنبية
40- Alves L. (8003) The Effect of Physical Program with Ball on the 
Physical and Technical Abilities for football Players. Journal of sports 
science and Medicine, Vol. 3, Issue 8, pp. 487-434. 
44- Erhard M. & Richardson E.F. (8009) Soccor training basics for 
age groups. Blackwell publishing, Great Britain, London, 8nd Ed., 
pp.442-489. 
48- Lescott I. (8048) The Effect of a proposed training program to 
develop the physical and skillful side for football juniors. The Australian 
Journal of Science and Medicine, vol 87, issue 47, pp. 444-442. 
43- Wareing T. (8044) The Secrets to Developing Elite Youth Football 
Players. Blackwell E-publishing, E-book, pp.62-42. 
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 ملخص البحث باللغة العربية
تأثير أستخدام االلعاب الصغيرة على دهون الدم والكولسترول لدى االطفال المعاقين 

 ذهنيا القابلين للتعلم

  احمد عبدالعزيز عادل / دمحم(***)  
 

 لدى والكولسترول الدم دهون  على الصغيرة االلعاب أستخدامهدف البحث إلى التعرف على ي
 الواحدة المجموعة بتصميم التجريبي المنهج الباحث استخدم للتعلم القابلين ذهنيا المعاقين االطفال
 النوع لهذا األنسب المنهج بأنه منه إيمانا   ، بعدي  وقياس بينى وقياس قبلي قياس مع  التجريبية

 اإلبتدائية المرحلة منتالميذ ، العمدية بالطريقة البحث عينة باختيار الباحث قام .األبحاث من
 الدهون  نسبة فى زيادة من يعانون  والذين  الزائد الوزن  ذوى   للتعلم القابلين ذهنيا المعاقين

 الخامس، الرابع،)  بالصف اإلبتدائية المرحلة تالميذ من تلميذ( 51)   وعددهم والكولسترول
( 51) األساسية العينة عدد وكان سنة( 51-9) تتراوح اعمارهم  ببنها الفكرية بالمدرسة(  السادس
 اإلجمالي العينة حجم من وذلك االستطالعية الدراسة في استخدامهم تم  تلميذ( 1) وعدد  تلميذ
 ..تلميذ( 12) عددهم والبالغ

 وكانت التوصيات ما يلي : 
  

)الاااوزن، قيماااة  مثااا القياساااات الجسااامانية  وتحساااين االلعااااب الصاااغيرة بالبرنامجاإلسترشااااد  (5
لجسااام الخالياااة مااان الااادهون، كتلاااة الجسااام الخالياااة مااان الااادهون بالماااا ، قيماااة الماااا ، كتلاااة ا

الدهون بدون الما ، الحاد األدناى مان الطاقاة للحفاا  علاى الولاائف الحيوياة، م شار كتلاة 
 للعينة قيد البحث. الجسم(

فااى اإلهتمااام بالحالااة  الترايااة والتعلاايمضاارورة التعاااون بااين كليااات الترايااة الرياضااية ووزارة  (1
ماان خااالل وضااع باارامج تمرينااات  للااتعلمالمعاااقين ذهنيااا القااابلين لتالميااذ الصااحية والغذائيااة 

 .رياضية وأنلمة غذائية مختلفة

 .المعاقين ذهنيا القابلين للتعلمالصحيوالغذائيبين تالميذ نشر الوعى  (3

 .المعاقين ذهنيا القابلين للتعلمالحالة الصحية  تحسين قومية تستهدف استراتيجيةوضع  (4

 المعاقين ذهنيا القابلين للتعلم.ةمختلفتصميم برامج رياضية ونلم غذائية لألعمار السنية ال (1
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تأثير أستخدام االلعاب الصغيرة على دهون الدم والكولسترول لدى االطفال المعاقين 
 ذهنيا القابلين للتعلم

  احمد عبدالعزيز عادل / دمحم(***)  
 

 المقدمة: 1/0
 مدخل البحث:  1/1

الكمال صفة يتصف بها هللا عزوج  وقد اقتضت حكمة هللا اال يكون البشر سوا  وان كانو 
 سواسية ال يتفاضلون على بعضهم اال بالتقوى .

ولقد اهتمت االديان السماوية بالمعاقين بتقرير مبد  هام واساسيا فى رعاية المعاقين وهو الذى 
 .نتفاع بهم ودمجهم فى المجتمع يقوم علية فالسفة التاهي  االن وهو امكانية اال

واالعاقة الذهنية مصطلح يستخدم بشك  واسع، يشير الى ادا  ذهنى عام اق  من المتوسط بدرجة 
دالة يلهر فيها فترة النمو، كما  يصاحبة فى الوقت نفسة قصور فى السلوك التكيفى اما التخلف 

كية للضعف العقلى ويقصد بية مستوى العقلى البسيط فهو مصطلح قدمتة الول مرة الجمعية االمري
ادا  ذهنى مساوى للتصنيف التراوى المسمى بالمتخلفين عقليا القابلين للتعلم ، ويطلق علية محليا 

 ذوى القدرات الذهنية البسيطة ،ويستلزم هذا المستوى العقلى نسبة ذكا من 
 (9: 41) . ( درجة طبقا لتقديرة باستخدام اختبارات الذكا 11-02) 

عد ميدان التراية الخاصة أحد الميادين الحديثة التي القت اهتماما متزايدا  من قب  ي
المختصين والعاملين في مختلف المجاالت المهنية وقد شهد تطور هذا المجال انطالقة قوية 
وسريعة نتيجة لعدة عوام  منها ما هو إنساني أو إجتماعي أو أخالقي أو تشريعي وكلها تنادي 

م  علي تقديم الخدمات والبرامج من أج  ه ال  األطفال من ذوي االحتياجات من أج  الع
 الخاصة وصوال  بهم الستغالل أكبر قدر من إمكانياتهم وطاقتهم مقارنة بأقرانهم من األسويا .

ان موضوع اإلعاقة يعد من أهم الموضوعات التي  م(7002وتشير سماح عبد اللطيف) 
تثير اهتمام الباحثين والعلما  وقد أكد العديد من الباحثين إن العناية بالمعاقين تمث  إحدى 
م شرات الحضارة لألمم ومن هنا فان رعاية هذه القطاعات تعد بمثابة مبدأ إنساني وحضاري نبي  

 (51: 4)   ي كد على أهمية حقوق المعاقين وأسرهم .
ويعتبر الحفا  على جسم صحى خالى من الدهون والكولسترول  يعم  ذللك على مساعدة االفراد 

 ذوى االحتياجات الخاصة الستعادة قوتهم وتوافقهم العضلى والعصبى والنفسى 
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والمعاقين ذهنيا القابلين للتعلم هى احدى فئات االعاقة الموجودة فى المجتمعات والتى يمكن 
 تقسيمها الى:

 اعاقة سمعية   -1اعاقة حركية                                  -5
 اعاقة عقلية  -4اعاقة بصرية                                 -3

: هو الشخص الذى يعانى قصورا عقليا او حسيا او بدنيا يترتب  Disabilityوالفرد المعاق 
تماعية تجعلة غير قادر على الفا  الكام  باحتياجاتة عليه اثار اقتصادية ونفسية وتعليمية واج

 ( 13:  34).  االساسية فى الحياة او االسهام فيها
وت دى زيادة الدهون الى حدوث السمنة  المفرطة والى تجميع المخلفات غير كاملة          

سة نشاط بدنى التاكسد االمر الذى يتطلب بالضرورة التقلي  من تناول الدهون واالنتلام فى ممار 
مستمر يمد الجسم بالنشاط الالزم للتخلص من هذة الكمية المتراكمة  وعند حدوث عكس ذللك 

( ويعم  المجهود البدنى على زيادة ارتفاع  نسبة LDLيحدث زيادة فى نسبة الكولسترول الضار )
  ( وهذا يقل  من نسبة خطر امكانية االصابة بامراض القلب (HDLالكولسترول النافع 

(99 :30-39  )  
، التراويةأهمية األلعاب الصغيرة ال تقتصر على فائدة القيمة  م أن7002دمحم احمد إبراهيم  ويرى 

الفسيولوجية والنواحي الحركية للفرد، فالمتطلبات  -ب  يمتد تأثيرهاليشم  النواحي التشريحية 
الحركية المتعددة لأللعاب الصغيرة تأثر بصورة إيجابية على تنمية القدرة الوليفية لألعضا  

لفة، الداخلية، وعلى تقوية الجهاز العضلي واعتدال القامة، وعلى تنمية أعضا  الحواس المخت
وعلى ترقية القدرات الحركية للفرد، فالكثرة العددية لأللعاب الصغيرة واإلمكانيات الكبيرة لتنوعها، 
ومدى استخدامها لكثير من األدوات، باإلضافة إلى القدرة على تشكي  حجم وقوة الحم  الواقع 

فر في العم  على على كاه  األفراد، وارتباط ذلك كله بعنصري المرح والسرور مما يسهم بقدر وا
تنمية القدرة الوليفية لمختلف أجهزة الجسم ويعم  على إكساب الفرد للخبرات الحركية المتعددة .  

(9 :540) 
  Research Problem :مشكلة البحث 1/7

تعتبر فئة ذوى االحتياجات الخاصة  جز   ال يتجز  من  المجتمع المصرى   وفئة ال يمكن 
ولذلك  اهتمت جمهورية مصر العراية اهتماما كبير بهذة الفئة  ايماننا  تجاهلها  داخ   اركانه

 1252بخطاب معالى رئيس جمهورية مصر العراية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لجع  عام 
م عام متحدى االعاقة فى مصر واالعوام التى تلية  وكان من ضمن هذا االهتمام االهتمام بفئة 

ين للتعلم حيث انشائت وزارة التراية والتعليم فصول للتراية الفكرية فى جميع المعاقين ذهنيا القابل
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المدارس الحكومية فى الدولة  ، كما انشات الدولة ايضا اتحادات واندية رياضية للمعاقين 
وتتضافرت هذة المجهودات مع توفير الرعاية  الصحية الى جانب االهتمام بالرياضة للمعاقين 

ين ذهنيا بشك  خاص فان ذللك يسهم فى تنمية وتطوير شخصياتهم ليكونوا بشك  عام والمعاق
 قادرين على التكيف مع بيئتهم

ومن منطلق إن ممارسة النشاط الرياضي هو حق  تطبيقي لتنمية المعاقين ذهنيا والتعدي  
من سلوكهم عن طريق الحركة واللعب ، فانه يمكن اكتساب خبرات ودوافع وحاجات وميول من 

التفاع  مع البيئة المحيطة بهم عن طريق الحواس المختلفة التي تمث  الخط األول الستقبال  اج 
المعلومات وفى الممارسة الرياضة يتفاع  الفرد مع ك  من أداه وزمي  ومساحة)ملعب( وزمن 
ومسافة وارتفاع وعوائق وغيرها من مشبعات الغرائز الحركية ، حيث تلعب المستقبالت الحسية 

 أساسيا في القدرة على التركيز و االستخدام الصحيح في نجاح اغلب المهارات الحركية.دورا 
(1  :5  ،1)  

ان عدم ممارسة اى نشاط رياضى ي دى الى زيادة الكولسترول  م(1992أيمن الحسينى )ويوكد 
( التى LDLالكلى بالدم، كما ت دى الى اختالل التوازن بين البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة ) 

(والتى تقاوم HDLتمي  الى االلتصاق بجار الشرايين والبروتينات الدهنية  مرتفعة الكثافة )
 (51:  5( على جدران الشرايين وتقل  من مستواة فى الدم )LDLالتصاق) 
ان األلعاب الصغيرة تتيح لالعب وسطا  مبهجا  ومرحا  من خالل مفارقات الالعب ولروفه  

المختلفة والمتغيرة دائما  ما يضفي علي المشاركين سعادة خاصة وترويح عن النفس من خالل 
الجاذبية التي تدفعه للمشاركة بفعالية في اللعب مما يقل  اإلنسحاب والخج  اليه ويزيد لديهم من 

 الندماج مع اآلخرين في اللعب ويقل  لديهم فرصة االصابة بامراض السمنة المفرطة . ا
                                                                     (9  :10) 

ومن خالل ماسبق وبعد اطالع الباحث على العديد من الدراسات العلمية التى تناولت       
بالبحث والدراسة فئة ذوى االجتياجات الخاصة القابلين للتعلم  ومن خالل عم  الباحث فى مجال 
التدريب لهذة الفئة الحظ الباحث وجود  مشاك  صحية  وفسيولوجية كالسمنة المفرطة وزيادة نسبة 
الدهون الضارة فى الدم  لدا االطفال المعاقين ذهنيا لعدم ممارستهم اى نشاط رياضى موجه مقنن 

لها من بصورة علمية سليمة مما ادى الباحث الى اقتراح برنامج باستخدام االلعاب الصغيرة لما 
اهمية كبيرة لزيادة دافع المشاركة فى االنشطة الرياضية حيث ان برامج االلعاب الصغيرة غير 
 تقليدية تبعد عن الرتابة والمل  ومقننة بطرق علمية سليمة تناسب اعمار الطالب المشاركية فيها  
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ن الدم تاثير استخدام االلعاب الصغيرة على دهولذا يقترح الباحث دراسة بعنوان  :   
 . والكولسترول لدى االطفال المعاقين ذهنيا القابلين للتعلم

 The importance of researchأهمية البحث :  1/3
تبرز اهمية البحث فى انة يجى  استجابة لمتطلبات الواقع الذى تعيشة مصر كدولة نامية والذى 
يتطلب حشد كافة الطاقات الالزمة للعم  واالنتاج وتجاوز كافة العقبات والتى تقف فى طريق 

الى العم  والبنا  ومن بينها مشكلة االعاقة ، الن نرك المعاقين دون رعاية واهتمام يدفع بعضهم 
جهات غير مسئولة تعم  على تعطي  طاقات المجتمع واالسا ة الية كما ان االهتمام الفائق بهذة 
الفئة ) المعاقين ذهنيا القابلين للتعلم(يجعلم اكثر قدرة على المساهمة فى عملية االنتاج واالعتماد 

ثر قدرة على المشاركة على النفس ويساعدهم على االستقرار واالتزان االنفعالى وبالتالى يجعلهم اك
 االيجابية فى الحياة بمختلف صورها واشكالها 

ومن خالل اطالع الباحث على الدراسات والبحوث التى تناولت فئة المعاقين من ذوى االحتياجات 
الخاصة ومن واقع الزيارات المتكررة للمدارس الفكرية للمعاقين ذهنيا ومشاهدتهم اثنا  ممارسة 

حظ انة هناك مشاك  صحية وفسيولوجية نتيجة عدم ممارسة االنشطة االنشطة الرياضية ال
الرياضية الموجه والمقننة بصورة علمية االمر الذى ادى الى دراسة هذا البحث من الناحية العلمية 
والتطبيقية االمر الذى يزيد من اهمية اجرا  هذة الدراسة للوقوف على الحالة الصحية لالطفال 

 نون من زيادة فى الوزن وزيادة فى نسبة الدهون والكولسترول فى الدمالمعاقين الذين بعا
 وتبرز اهمية البحث فى : 

 االهمية العلمية :1/3/1
 القا  الضو  على اهمية البحوث على فئة المعاقين ذهنيا القابلين للتعلم 5/3/5/5
ل البوث التراية يسهم البحث الحالى فى تحفيز الزمال  الباحثين فى ارتياد مجا 5/3/5/1

 الرياضية لفئات اخرى من ذوى االحتياجات الخاصة .
يسهم البحث فى وضع برنامج  علمى مقنن بااللعاب الصغيرة لفئة المعاقين ذهنيا  5/3/5/3

 الستفادة منة داخ  المدارس الفكرية .
  The applied importanceاألهمية التطبيقية:  1/3/7

تمث  االهمية التطبيقة فيما يمكن ان توفرة هذة الدراسة من معلومات عن االعاقة الذهنية ) فئة 
القابلين للتعلم( والمشكالت الصحية والفسيولوجية لالفراد عينة البحث الممثلة فى ارتفاع نسبة 

موجة الدهون فى الدم والكولسترول والسمنة المفرطة نتيجة لعدم ممارسة النشاط الرياضى ال
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سنة ( والتى يمر فيها  51_9والمقنن بصورة علمية ، حيث انة عينة البحث تتراوح اعمارهم )
 المعاقين ذهنيا بالعديد من التغيرات التى قد ت ثر عليهم وقد تساهم نتائج هذة الدراسة 

 جرا  المزيد من الدراسات والبحوث على جميع االعاقات المختلفة إ 5/3/1/5
امج مختلفة للحد من المشكالت الصحية والفسيولوجية التى تواجه فئة المعاقين اعداد بر  5/3/1/1

 ذهنيا القابلين للتعلم
توفير مستوى الرعاية الصحية واالجتماعية لفئة المعاقيين ذهنيا القابلين للتعلم .  5/3/1/3
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 The aim of researchهدف البحث:  1/4

االلعاب الصغيرة على دهون الدم يهدف البحث إلى  "تصميم برنامج باستخدام 
 والكولسترول لدى االطفال المعاقين ذهنيا القابلين للتعلم.

 وذللك للتعرف على : 
على والكولسترول  تاثير استخدام االلعاب الصغيرة على دهون الدم التعرف على   - 5/4/5

 االطفال المعاقين ذهنيا القابلين للتعلم.
على االطفال  القياسات الجسمانيةاستخدام االلعاب الصغيرة على اتاثير التعرف على  5/4/1

 المعاقين ذهنيا القابلين للتعلم.
   Research hypothesesفروض البحث :  1/2
بعدي( لصالح القياس البعدي  –بيني –توجد فروق دالة احصائيا بين القياسات الثالثة)قبلي5/1/5

 لدى المعاقين ذهنيا فئة القابلين للتعلمالجسمانيةالقياسات لعينه البحث التجريبية  فى 
بعااادي( لصاااالح القيااااس  –بيناااي –توجاااد فاااروق دالاااة احصاااائيا باااين القياساااات الثالثاااة )قبلاااي5/1/1

 لدى المعاقين ذهنيا فئة القابلين للتعلم .الكولسترولدهون الدم البعدي لعينه البحث التجريبية فى 
 :Research terminologyمصطلحات البحث  1/6
  Minor Games األلعاب الصغيرة 1/6/1

مجموعة متعددة من ألعاب الجري والكرات واألدوات وألعاب اللياقة البدنية وتتميز بطابع هي 
السرور والمرح والتنافس مع مرونة قواعدها وقله أدواتها وسهوله ممارستها وتكرارها عقب بعض 

 (54: 2حات البسيطة)اإليضا
 :HDL البروتينات الدهنية مرتفعة الكثافة - 1/6/7

حدى المركبات الدهنية المتحدة بالبروتينات وسميت بذلك نلرا لما تحتوية على كمية كبيرة إ     
من البروتينات وكمية اق  من الدهون مقارنة بالبروتينات الدهنية منخفضة الكثافة ويتراوح تركيزها 

ملليجرام %، وتعم  هذة  المركبات على نق  الكوليسترول  11-31بالزما الدم ما بيين فى 
 (5112-5149:  1المترسب على جدران االنسجة الى الدم )

 LDL  :Low density lipoproteins )البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة) 1/6/3
مركبات دهنية متحدة بالبروتينات وسميت بذلك نلرا لما تحتوية على كمية كبيرة من هى       

الدهون وكمية اق  من البروتينات مقارنة بالبروتينات الدهنية مرتفعة الكثافة ويتراوح تركيزها فى 
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مللى جرام %، وهى تعم  على نق  الكوليسترول  من الدم الى  512-92بالزما الدم ما بين 
 . االنسجة
ا ويوكد  انها المركبات الدهنية المتحدة بالبروتينات تحتوى على اكبر كمية من الكوليسترول أيض 

 وتترسب على جدران الشرايين.
(4 :599 )  

 الكوليسترول : 1/6/4
هو احدى مكونات الدهون السابحة فى الدم ويعتبر المصدر الرئيسى لتكوين هرمونات الذكر 

الى ضيق فى االوعية الدموية وانسداد الشراين ويمكن التغلب عليها من واالنثى وت دى الى زيادتة 
 (512:   3خالل ممارسة التدريبات البدنية بصفة مستمرة )

 االعاقة الذهنية : 1/6/2
 9). هو تاخر عقلى فى النمو العقلى او الذكا  عن الحد الذى يمكن ان يص  اليه الطف  العادى

:15 ) 
 لين للتعلم :االطفال القاب 1/6/6

هم االفراد يتميزون بخصائص عقلية ومعرفية تميزهم عن الفئات االخرى من المعاقين ذهنيا حيث 
يتمتعون بالقدرة على التعلم ويطلق عليهم المعاقين عقليا القابلين للتعلم وتتراوح نسبة ذكائهم من 

(12 :02(. )%59  :95) 
 Research proceduresإجراءاتالبحث 3/0
 Researchcurriculumمنهج البحث 3/1

استخدم الباحث المنهج التجريبي بتصميم المجموعة الواحدة التجريبية  مع قياس قبلي 
 .وقياس بينى وقياس  بعدي ، إيمانا  منه بأنه المنهج األنسب لهذا النوع من األبحاث

 communityandsampleResearchمجتمع وعينة البحث 3/2

تالميذ المرحلة اإلبتدائية ذوى الوزن الزائد  والذين يعانون من زيادة فى  يشتم  مجتمع البحث على
( تلميذ من تالميذ المرحلة اإلبتدائية بالصف ) الرابع، 51نسبة الدهون والكولسترول وعددهم )

 ( تالميذ لالجرا  العينة االستطالعية .1وعدد )الخامس، السادس ( بالمدرسة الفكرية ببنها .
 Researchsampleالبحثعينة  3/3

منتالميااذ المرحلااة اإلبتدائيااة المعاااقين  ،العمديااة قااام الباحااث باختيااار عينااة البحااث بالطريقااة 
ذهنيااااا القااااابلين للااااتعلم  ذوى الااااوزن الزائااااد  والااااذين يعااااانون ماااان زيااااادة فااااى نساااابة الاااادهون 

اباااااع، ( تلمياااااذ مااااان تالمياااااذ المرحلاااااة اإلبتدائياااااة بالصاااااف ) الر 51وعاااااددهم )  والكولساااااترول 
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العيناة  ( سنة وكان عدد51-9الخامس، السادس ( بالمدرسة الفكرية ببنها  اعمارهم تتراوح )
تام اساتخدامهم فاي الدراساة االساتطالعية وذلاك مان  تلمياذ ( 1وعدد ) تلميذ ( 51األساسية )
 .تلميذ( 12والبالغ عددهم ) اإلجماليحجم العينة 

 لعينة البحث في متغيرات السن والوزن والطول اإلحصائيالتوصيف  3/7/1
 

 (3جدول )
 التوصيف اإلحصائى لعينة البحث في متغيرات السن والوزن والطول 
 51ن=                                                                                               

 معامل االلتواء االنحراف المعيارى الوسيط المتوسط وحدة القياس المتغيرات

 -192.- 0851111 12 1281.21 سنة السن

 -153.- 484122 144 141 كجم الوزن 

 -115.- .181.21 5481 5482321 سم الطول

 ( أن قيم معامالت االلتوا  لمتغيرات السن والوزن والطول انحصرت بين 3يوضح جدول )      
 التوزيع الطبيعى للبيانات مما يدل على إعتدالية 3±بين أى أنها تقع ( -115.-() -153.-)
 

 (4جدول )
 المتغيراتالجسمانيةقيدالبحثالتوصيف اإلحصائى لعينة البحث في متغيرات 

 51ن=                                                                                               

 معامل االلتواء االنحراف المعيارى الوسيط المتوسط وحدة القياس المتغيرات

 -18211- 083.101 13 1282521 الكيلو جرام الوزن

 -0.2.- 2809244 13 ..12825 الكيلو جرام قيمة الدهون

كتلة الجسم الخالية من 

 الدهون بالماء
 الكيلو جرام

3.8121 3. 0851045 -.450- 

 08512 0851249 11821 ..11821 لتر قيمة الماء

كتلة الجسم الخالية من 

 الدهون بدون الماء
 الكيلو جرام

15018219 1501 1845024 08154 

الحد األدنى من الطاقة للحفاظ 

 على الوظائف الحيوية
 الكيلو جرام

2.8.21 29 08..105 0825. 

 -18211- 083.101 13 1282521 5كجم/م مؤشر كتلة الجسم
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المتغيراتالجساااااااامانيةقيدالبحث  ( أن قااااااايم معااااااااامالت االلتاااااااوا  لمتغياااااااارات 4يوضاااااااح جاااااااادول )      
مماا يادل علاى إعتدالياة التوزياع الطبيعاى  3±أى أنها تقع باين (-0.2.-و)( 18211-انحصرت بين )

 للبيانات.
 

 (2جدول )
 الدهون والكولسترول قيدالبحث التوصيف اإلحصائى لعينة البحث في متغيرات 

 51ن=                                                                                               

 معامل االلتواء االنحراف المعيارى الوسيط المتوسط وحدة القياس المتغيرات

HDL 0821 0811135 .3 3.84 لتر/ ملجم. 

LDL 08242 0890112 .14 1428.153 لتر/ ملجم 

TR 08229 1810533 150 15081153 لتر/ ملجم 

TO 081.9 .180541 225 225821 لتر/ ملجم 

انحصرت الدهونوالكولسترولقيدالبحث  ( أن قيم معامالت االلتوا  لمتغيرات 1يوضح جدول )      
مما يدل على إعتدالية التوزيع الطبيعى  3±أى أنها تقع بين  (  081.9و)    (08229بين )

 للبيانات.

 شروط اختيار العينة 3/7/3
ان يكاااون أفاااراد العيناااة مااان طاااالب المرحلاااة األبتدائياااة  المعااااقين ذهنياااا القاااابلين للاااتعلم الاااذى تتاااراوح  3/1/3/5

 %( 02:12( سنة ونسبة الذكا  )(51:9اعمارهم  من 
 أن يكاون افاراد العيناة ماان التالمياذ الاذين يعاانون ماان زياادة فاى نسابة الاادهون والكولساترول فاى الاادم   3/1/3/1

 %. 19الي  11ويكون موشر كتلة الجسم يتراوح من  
موافقة ورغبة افراد العينة واوليا  أمورهم علي االشتراك في إجرا ات الدراسةوتطبيق  3/1/3/3

 البحث

 جمع البيانات أدوات ووسائل  3/4

اساااتعان الباحاااث بعااادد مااان األدوات واألجهااازة التاااي تمكناااه مااان إجااارا  القياساااات الخاصاااة بموضاااوع 
 البحث، وكذلك تطبيق البرنامج االلعاب الصغيرة المقترح المقتر حيث تمت االستعانة بما يلي:

 ميتر لقياس الطول بالسنتيمتر.اجهاز الرست 3/4/5
 ميزان طبى معاير لتقدير وزن الجسم بالكيلو جرام.  3/4/1
 Body Analysisجهاز التحلي  الجسماني  3/4/3
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 ,استمارة تسجي  بيانات للتالميذ المشاركين فى تطبيق البرنامج 3/4/4

 خطوات تصميم البرنامج المقترح  3/1

البحااث وذلااك موضااوع ام الباحثباااإلطالع علااى المراجااع العلميااة المتخصصااة والدراسااات السااابقة بقاا
بهااادف تصاااميم البرناااامج باساااتخدام االلعااااب الصاااغيرة  لتالمياااذ المرحلاااة اإلبتدائياااة المعااااقين ذهنياااا 

( الاااذين يعاااانون مااان زياااادة فاااى نسااابة الااادهون 51:9القاااابلين للاااتعلم  الاااذين تتااارواح اعماااارهم مااان) 
 والكولسترول فى الدم وتم كالالتى : 

 االلعاب الصغيرة المقترح:تحديد الهدف من البرنامج  3/2/1
 ويهدف البرنامج االلعاب الصغيرة  الى : 

 تقلي  نسبة الدهون والكولسترول فى الدم للتالميذ المعاقين ذهنيا القابلين للتعلم  . 5/ 3/2/1
)الاااوزن، قيماااة الااادهون، كتلاااة الجسااام الخالياااة مااان  مثااا القياساااات الجسااامانية  تحساااين 1/ 3/2/1

الدهون بالماا ، قيماة الماا ، كتلاة الجسام الخالياة مان الادهون بادون الماا ، الحاد األدناى مان الطاقاة 
 للعينة قيد البحث . للحفا  على الولائف الحيوية، م شر كتلة الجسم(

 لعينة البحث االساسية (HDL، LDL ،TR ،TOتحسين القياسات الفسيولوجية مث  )3/  3/2/5
 تحديد أسس برنامج االلعاب الصغيرة المقترح :  3/2/7

 أن يحقق محتوى البرنامج المقترح الهدف الذى وضع من أجله. 3/2/7/5
 مالئمة البرنامج المقترح لعينة البحث مع مراعاته لألسس العلمية. 1/ 3/2/7
 وقبوله للتطبيق العملي.إمكانية تنفيذ البرنامج المقترح ومرونته  3/ 3/2/7
 تناسب محتوى البرنامج المقترح مع الزمن الكلى وعدد الوحدات المحددة. 3/1/1/4
 مراعاة أن يكون هناك تسلس  واستمرارية فى أجزا  البرنامج المقترح. 3/1/1/1
المجموعات مراعاة ترتيب تمرينات البرنامج المقترح بطريقة تساعد على تتابع العم  العضلي بين  1/1/9/ 3

 العضلية ألجزا  الجسم المختلفة بصفة عامة ومنطقة االنحراف بصفة خاصة .
 أن تكون التمرينات البرنامج المقترح مثيرة شيقة وت دى فى وجود الموسيقى. 3/1/1/0
 التقنين السليم لمتغيرات الحم  التأهيلي.. 3/1/1/2
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 المقترح تحديد اإلطار العام والتوزيع الزمنى للبرنامج  3/2/3
 (6جدول ) 

 اإلطار العام للبرنامج الرياضي

 النسبة المئوية
مجموع أراء 

 الخبراء
 مكونات اإلطار العام للبرنامج النموذج الزمنى

 . صفر صفر

 عدد األسابيع
10% 1 9 

20% 2 10 

90% 9 12 

 2 صفر صفر

عدد الوحدات التدريبية فى 

 األسبوع

100% 10 3 

010 1 4 

 1 صفر صفر

 31 صفر صفر

 زمن الوحدة التدريبية اليومية
90% 9 41 

 11 صفر صفر

10% 1 51 

100% 10 2-1 

فترة األحماءزمن   2-10 صفر صفر 

 10-11 صفر صفر

 21 صفر صفر

 الجزء الرئيسىزمن 
90% 9 30 

10% 1 31 

 40 صفر صفر

 3-2 صفر صفر

 3-4 1 %10 )التهدئة( الجزء الختامىزمن 

90% 9 4-1 

 أقصي صفر صفر
لحمل المناسب فى زمن ا

 البرنامج
 أفل من األقصي صفر صفر

 متوسط 10 100%
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 (6جدول )

 التوزيع الزمنى للبرنامج المقترح    
 

 التوزيع الزمنى المحتوى

 أسابيع 51 عدد أسابيع البرنامج

 مراح  3 مراحل البرنامج المقترح

 عدد أسابيع كل مرحلة 
 في البرنامج المقترح

 اراعة  أسابيع للمرحلة األولى. -      
 اراعة أسابيع للمرحلة الثانية. -      
 اراعة أسابيع للمرحلة الثالثة. -      

 دقيقة  41 زمن الوحدة

 وحدة تدريبية 39 العدد الكلى لوحدات البرنامج

 زمن تطبيق كل مرحلة 
 المقترحمن البرنامج 

ق للمرحلة الثانية ،  142ق  للمرحلة األولى ،  142
 ق للمرحلة الثالثة142

 الزمن الكلى لتطبيق
 البرنامج المقترح 

 ق 5912

 اثنا  حصة التراية الرياضية  فترة تنفيذ الوحدات

 ترتيب أجزاء الوحدات

 إعطا  نصائح وارشادات صحية للتالميذ االبتدائية. -
 اإلحما .  -

 .الجز  الرئيسي -
 التهدئة. -

 متوسط الحمل المناسب فى البرنامج المقترح
للبرناااامج  االلعلااااب الصاااغيرة المقتاااارح التوزيااااع الزمناااى ( اإلطااااار العاااام و 9يوضاااح جااادول )

لتالميذ المرحلة اإلبتدائية ذوى االحتياجات الخاصة المعاقين ذهنيا القابلين للتعلم الذين يعانون من 
الادهون والكولساترول فاى الادم  فاى ضاو  المراجاع العلمياة والدراساات الساابقة حياث زيادة فى نسابة 

( مراحاا ، وكاناات عاادد  وحاادات البرنااامج 4( أساابوع مقساامة علااى )51أن ماادة البرنااامج الرياضااي )
ق ( ، وكانت الوحدات التدريبياة تطباق اثناا  حصاة التراياة  5912( وحدة بزمن ) 39الرياضي ) 

 الحم  المتوسط. الرياضية بإستخدام
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 تحديد محتوى برنامج االلعاب الصغيرة  3/4/4/4

قااااام الباحااااث باااااإلطالع علااااى المراجااااع والدراسااااات السااااابقة التااااى تناولاااات تصااااميم الباااارامج        
الرياضية   المختلفة التى تعم  على تقلي  الوزن الزائد وتقليا  نسابة الادهون والكولساترول فاى الادم  

التمرينات الرياضية التى تعم  على تحسين بعاض المتغيارات الجسامانية، ، ثم وضع مجموعة من 
 االلعاب الصغيرة  والفسيولوجية  مع تحديد الهدف من تلك 

 

 خطوات تطبيق برنامج االلعاب الصغيرة : 3/5

 الدراسة االستطالعية 3/6/1
/  9/  50/  م إلااي 9/9/1252قااام الباحااث بااإجرا  دراسااة اسااتطالعية خااالل الفتاارة ماان         
(    تالميذ من نفس مجتمع البحث وخارج العينة األساسية وذلك 1م علي عينة قوامها )   1252

 بغرض التأكد من مالئمة برنامج االلعاب الصغيرة 
 دراسة البحث األساسية  3/6/7

 في ضو  ما أسفرت عنه الدراسة اإلستطالعية قام الباحث بتطبيق دراسة البحث األساسية 
 علي النحو التالي:

 القياسات القبلية  3/6/3
قااام الباحااث بااإجرا  القياسااات القبليااة للمتغياارات الجساامانية والفساايولوجية  علااي العينااة قيااد  

 م.1252/     9/   12البحث في يوم  
 القياسات البينية 

للمتغيرات الجسمانية والفسيولوجية  علي العينة قيد البحث في  البينية قام الباحث بإجرا  القياسات 
 م.1252/     52/   15يوم  

 القياسات البعدية 
للمتغيرات الجسمانية والفسيولوجية  علي العينة قيد البحث في  البينية قام الباحث بإجرا  القياسات 

 م.1252/    55/  11يوم  
 تطبيق دراسة البحث األساسية  3/6/4
قااام الباحااث بتطبيااق البرنااامج االعلااب الصااغيرة  علااي العينااة قيااد البحااث بمدرسااة الفكريااة ببنهااا     

/    55/  14م إلااااااي    م.1252/     9/   12األبتدائيااااااة محافلااااااة القليوايااااااة فااااااي الفتاااااارة ماااااان 
 أسابيع. 51نين ،األراعا  ، ( ولمدة م بواقع ثالث وحدات أسبوعيا أيام ) االحد ، اإلثم 1252
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 نسبة الدهون والكولسترول فى الدم ) عينة البحث (  .نموذج لوحدة لتقليل 
 

 أهداف
 : الوحدة 

 زيادة تدفق الدم واألكسجين ألعضاء وأجهزة الجسم المختلفة -
 تالميذمستوى الكفاءة البدنية لل تحسين -

  التاريخ :

 ق42 الزمن :

 

 

متغيرات 
 الحمل

 

 الشدة
 الكثافة الحجم

 بين التكرارات بين المجموعات التكرار المجموعات

  ( ث30-12)  ( ث 60)  (10-17)  ( 7-3)  % (60 -% 20) 

 األدوات االخراج المحتــــوى  الزمن الوحدةأجزاء 

 االحما 
 
 

 ق 52

 -لعبة التخلص من الكرة :  1

يقف كل فريق على  –يقسم االطفال إلى فريقين 
جانب الملعب ومع كل فريق عدد متساوي من 

الكرات , وعند سماع الصافرة يحاول كل فريق 
رمي الكرات التي معه في جانب الفريق اآلخر من 
فوق حاجز مرتفع بينهما وإعادة إي كرة تصل إليه 
من الفريق اآلخر بسرعة , وبعد فترة محددة يوقف 

نصف ملعب  السباق , وتعد الكرات في كل
والفريق الذي يكون عنده أقل عدد من الكرات 

 يصبح هو الفائز.
. 
 
 
 
 

 
 

 

 -صفارة
كرات 

 قدم
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 التهدئة

رقود( اخذ نفس عميق ثم كتمة وخروجة ببطى  يكرر مع )
 غمض العينين

 

 ق3-2

 
------- 

 

 
نسااابة الااادهون والكولساااترول فاااى تقليااا  البرناااامج  االلعااااب الصاااغيرة المقتااارح ل ( يوضاااح4ومرفاااق )

 الدملعينة البجث
 Statistical Analysisالمعالجات اإلحصائية 3/2

 إليجاد مايلى :                  " SPSS72 "تم معالجة البيانات إحصائيا باستخدام برنامج 
 الحسابي.المتوسط  3/0/5
 .الوسيط 3/0/1

 المعياري.االنحراف  3/0/3
 .لتوا معام  اال 3/0/4
 اختبار تحلي  التباين 3/0/1
 LSDواختبار  3/0/9

 عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها   4/0

 عرض النتائج 4/1

 
 
 
 

الجزء 
 الرئيسى

1 51
 ق

يرسم مربع ويقف على  -لعبة صيد الحيوانات
حدود المربع طالبين ومعهم كرة ) صيادون ( 

وباقي الطالب منتشرين داخل المربع ) حيوانات ( 
يحاول الصيادون إصابة أكبر عدد من الحيوانات 
داخل المربع والمصاب يخرج من اللعبة وهكذا 

حتى يبقى طالبين يصبحون هم الفائزون 
 ويصبحون الصيادون

 

ت 
كرا

- 
ماع

اق
 

 ق51 7

 -حماية الحصن: 1

في دائرة ويوضع في مركز الدائرة  االطفاليقف 
صولجان ) الحصن ( ويختار أحد التالميذ لحماية 
الحصن ثم يقوم التالميذ بالتصويب على الحصن 
بالكرة بينما يدافع الحارس عنه بإبعاد الكرة وإذا 
نجح تلميذ في إصابة الحصن يتبادل المكان مع 

 الحارس.. وهكذا.

 

 

ع 
قما

ا
–

قدم
رة 

ك
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 (2جدول ) 
 المتغيراتالمتغيراتالجسمانيةقيدالبحثتحليل التباين

 12=ن

 المتغيرات
مجموع 

 المربعات

درجه 

 الحريه

متوسط 

 المربعات
 الدالله قيمه ف 

 الوزن

بين 

 2148.19 2 4298532 المجموعات

1018221 

 

داخل  0

 28111 42 8511.. المجموعات

 44 ..11.82 المجموع 

 قيمة الدهون

بين 

 ..2181 2 1118121 المجموعات

23.83.2 

 

داخل  0

 08312 42 138312 المجموعات

 44 1548492 المجموع 

 كتلةالجسمالخاليةمنالدهونبالماء

بين 

 22.8511 2 1128222 المجموعات

11.8.25 

 

داخل  0

 28341 42 9.8422 المجموعات

 44 5118599 المجموع 

 قيمةالماء

بين 

 1128329 2 2348212 المجموعات

354831 

 

داخل  0

 08322 42 138131 المجموعات

 44 ..24.82 المجموع 

 كتلةالجسمالخاليةمنالدهونبدونالماء

بين 

 338122 2 558344 المجموعات

1118451 

 

0 
داخل 

 082.2 42 128052 المجموعات

  44 2.8411 المجموع 

 الحداألدنىمنالطاقةللحفاظعلىالوظائفالحيوية

بين 

 11011081 2 30030081 المجموعات

512.2853 

 

 

داخل 

 283 42 9585 المجموعات
0 

   44 30039582 المجموع

 0 1538312 538252 2 1258133بين  



   

 
   التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين ضيةالريا التربية كلية  - بنها جامعة  

 

 (    18  (   ( الرابعم(   ) الجزء  5252( شهر ) يونيو(  لعام )    52رقم المجلد )        
 
 

 المجموعات
داخل  مؤشركتلةالجسم

 42 158252 المجموعات

083.2 

 

 44 .1428 المجموع

 =  0.0. قيمهفالجدوليهعندمستويمعنويه
 

( ان قيمه ف المحسوبه اكبر من قيمه ف الجدوليه  في 0يتضح من جدول )
مما يدل علي وجود فروق داله احصائيا عند مستوي المتغيراتالمتغيراتالجسمانيةقيدالبحث درجه 

 .البعدي(  –البيني  –بين القياسات الثالثه ) القبلي  2021معنويه 
 (  8جدول )   

 المتغيراتالمتغيراتالجسمانيةقيدالبحثL.S.Dاختبار 
 12=ن

 بيني بعدي
 المتغيرات القياسات متوسط انحراف

 متوسط الفرق متوسط الفرق

 (1) قبلي 5482133 1822233 -281.552 -2841333

 الوزن
 (5) بيني 5185552 1814303  -48.5552

  1815213 158. 
 بعدي

(3) 

 قبلي 1282452 9...083 381452 483452

 بيني 985 0823529  182 قيمة الدهون

 بعدي 84. 0810209  

 قبلي 1281133 281121 383133 81133.

 بيني .4.8 .181212  182 كتلةالجسمالخاليةمنالدهونبالماء

 بعدي 4385 0810209  

 قبلي 3.812 081.943 380133 181.52

 بيني 3180552 0819352  281334 قيمةالماء

 بعدي 3281333 081154  

 قبلي 1182552 0851101 183 289552
 كتلةالجسمالخاليةمنالدهونبدونالماء

 
 بيني 1084552 081154  185552

 بعدي .8. 0841404  

 قبلي 150181 1842929 10081 20081

 بيني 1101 1811.39  100 الحداألدنىمنالطاقةللحفاظعلىالوظائفالحيوية

 بعدي 1401 1811.39  

 قبلي .2.8 08.51.9 181333 382552

 بيني 2282552 0841224  281334 مؤشركتلةالجسم

 بعدي 2482333 0841224  
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ان دالله الفروق بين القياسات الثالثه جميعها اتفقت  L.S.D( اختبار 2يتضح من جدول )
 علي ان التحسن لصالح القياس البعدي في قياسات القوه العضليه 

 ( 9جدول )
 المتغيراتالدهونوالكولسترولقيدالبحثتحليل التباين

 12=ن

 المتغيرات
مجموع 

 المربعات

درجه 

 الحريه

متوسط 

 المربعات
 الدالله قيمه ف 

HDL 
 

 38995. 108.52 2 1018233 بين المجموعات

 

 

 08505 42 218431 داخل المجموعات 0

 44 .122815 المجموع  

LDL 

 12.8214 1248315 2 24.8211 المجموعاتبين 

 

 

 08955 42 408151 داخل المجموعات 0

 44 2.98225 المجموع  

TR 

 438514 1418122 2 2908344 بين المجموعات

 

 

 38329 42 .1398 داخل المجموعات 0

 44 4308144 المجموع  

TO 

 440985.9 2 .19832.. بين المجموعات

 42 1348933 داخل المجموعات 0 132281.1

 44 9148311. المجموع 38213

 =  0.0. قيمهفالجدوليهعندمستويمعنويه
 

( ان قيمه ف المحسوبه اكبر من قيمه ف الجدوليه  في 9يتضح من جدول )
مما يدل علي وجود فروق داله احصائيا عند مستوي المتغيراتالدهونوالكولسترولقيدالبحث درجه 

 .البعدي(  –البيني  –بين القياسات الثالثه ) القبلي  2021معنويه 
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 (   10جدول )  
 المتغيراتالدهونوالكولسترولقيدالبحثL.S.Dاختبار 

 12=ن
 بيني بعدي

 المتغيرات القياسات متوسط انحراف
 متوسط الفرق متوسط الفرق

 قبلي 33030 0040.0. 281333 385552
HDL 
 

 بيني .0..300 4..010.  181334

 بعدي 3400133 4...0.  

 قبلي 4.0.3. 033.03. 284 182333

LDL 383333  .043.30 .40033 بيني 

 بعدي .4.0.40. 03.3.4.  

 قبلي 0.0.333. 030..0. 283555 581555

TR 38.  .03.1 .0.0000. بيني 

 بعدي .030300. .03031.  

 قبلي .00.. 0.3.33. 482552 3185

TO 2283333  .01444. ...01333 بيني 

 بعدي 1400. 0.0400.  

ان دالله الفروق بين القياسات الثالثه جميعها اتفقت  L.S.Dيتضح من جدول ) ( اختبار 
 المتغيراتالدهونوالكولسترولعلي ان التحسن لصالح القياس البعدي في قياسات 

 

 عرض ومناقشة النتائج :
جرا اته وحدود العينة المختارة وصفاتها وما توص  إليه  فى ضو  أهداف البحث وفروضه وا 
الباحث من نتائج تم عرضها واعتمادا  على نتائج التحلي  اإلحصائي لبيانات البحث مع االسترشاد 

قام الباحث بمناقشة وتفسير النتائج التي تم الحصول عليها بالمراجع العلمية والدراسات السابقة 
 للتحقق من صحة فروض البحث:

بعدي(  –بيني –توجد فروق دالة احصائيا بين القياسات الثالثة)قبليماقشة الفرض االول القائل :
 لدى المعاقين ذهنيا فئةالقياسات الجسمانيةلصالح القياس البعدي لعينه البحث التجريبية  فى 

 القابلين للتعلم .
( ان قيمه ف المحسوبه اكبر من قيمه ف الجدوليه  في 9 يتضح من جدول )

مما يدل علي وجود فروق داله احصائيا عند مستوي المتغيراتالمتغيراتالجسمانيةقيدالبحث درجه 
 .البعدي(  –البيني  –بين القياسات الثالثه ) القبلي  2021معنويه 
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 ألتي :ذلك إلي ا الباحث ويعزو

العاب تتميز بالتشويق االثارة وتعما  علاى التااثير بما يحتوية من  برنامج االلعاب الصغيرة فاعلية  -5
 على النواحى الفسيولوجية الخاصة بالتالميذ المعاقين ذهنيا عينة البحث 

أهمية األلعاب الصاغيرة تتمثا  فاي أنهاا تساهم فاي تنمياة روح التناافس باين المشاتركين، وتساهم فاي و 
تطااوير الحركااات األساسااية )كالمشااي والجااري، الزحااف والتساالق، الوثااب، الحجاا ، التزحلااق، الرمااي، 

فات البدنياة كالسارعة، القاوة، المروناة، االتازان، الرك ، الرمي واللقف(، كما تساهم فاي اكتسااب الصا
التوافاااق، الرشااااقة، الدقاااة، وتتسااام بقاااوانين وقواعاااد بسااايطة وواضاااحة وال تخضاااع للقاااوانين الدولياااة أو 

المختلفة،تتساام بطااابع الماارح  والساارور واإلثااارة المحليااة المعتاارف بهااا، وأنهااا تالئاام المراحاا  الساانية 
 (39-2: 51المحببة لألفراد المشتركين. )

أهمية األلعاب الصغيرة ال تقتصر على فائدة القيمة التراوية،  أن م7002دمحم احمد إبراهيم ويرى 
الفسيولوجية والنواحي الحركية للفرد، فالمتطلبات  -ب  يمتد تأثيرها ليشم  النواحي التشريحية 

الوليفية لألعضا  الحركية المتعددة لأللعاب الصغيرة تأثر بصورة إيجابية على تنمية القدرة 
الداخلية، وعلى تقوية الجهاز العضلي واعتدال القامة، وعلى تنمية أعضا  الحواس المختلفة، 
وعلى ترقية القدرات الحركية للفرد، فالكثرة العددية لأللعاب الصغيرة واإلمكانيات الكبيرة لتنوعها، 

كي  حجم وقوة الحم  الواقع ومدى استخدامها لكثير من األدوات، باإلضافة إلى القدرة على تش
على كاه  األفراد، وارتباط ذلك كله بعنصري المرح والسرور مما يسهم بقدر وافر في العم  على 
تنمية القدرة الوليفية لمختلف أجهزة الجسم ويعم  على إكساب الفرد للخبرات الحركية المتعددة .  

(9  :540) 
أن االنشطة الهوائية تعتبر هى اكثر الطرق فاعلية فى ازالة الدهن الموجود فاى العضالة ، 
فااى الوقاات الااذى تصاابح فيااه العضاالة اقاا  ساامنه فااان األباايض ) التمثياا  الغااذائي (  يتغياار بطريقااة 
اوتوماتيكية ، حيث يقوم الشاخص بحارق ساعرات حرارياة أكثار دون أن يعارف ، كماا توضاح أيضاا 

المثلااى للااتخلص مان الااوزن الزائااد هااو التمارين، أي ذلااك النااوع مان التماارين الااذى يحاارق  ان الطريقاة
لهوائى، فعندما تقوم العضالت بعم  مستمر مكثف امعلم الدهن فى اق  وقت ممكن وهو النشاط 

فانهااا تتطلااب تاادفقا ثابتااا ماان الجليكااوجين النتاااج الحركااة وعناادما يسااتنزف االكسااوجين الااذى كااان 
بداية التمرين فان احتياطى الدهن المخزون يزودنا بجليكوجين إضافى إلاى ان يتوقاف موجودا قب  

 (40:4التمرين واهذه الطريقة تحترق الدهون.)
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أنه من خالل استخدام تلك األلعاب يستطيع الفرد أن يكتسب منها ما يساعده على تكون  
إلرادياة اإليجابيااة لادى الفاارد حياث يمتلاك الفاارد صافات إنتاجيااة شخصايته وتشاكي  وتنميااة السامات ا

وكذلك قدرات إنتاجية حيث يساتطيع الفارد مان خاالل الصافات اإلنتاجياة والتاي تتمثا  فاي التاأثيرات 
ماااان خاللهااااا يسااااتطيع الفاااارد أن يكتسااااب القاااايم الخلقيااااة كااااالجرأة  والتااااي الصغغغغ    النفسااااية لأللعاااااب 

ضاابط الاانفس والثقااة بااالنفس والعاادل، أمااا عاان اتجاااه قدراتااه اإلنتاجيااة والشااجاعة واألمانااة والتعاااون و 
فنجد تأثيرات األلعاب الغرضية على األفراد من الناحية الفسيولوجية أي تأثيرات تلك األلعااب علاى 
األجهااازة الحيوياااة المختلفاااة لممارسااايها وعلياااه يساااتطيع الفااارد اكتسااااب الصااافات الحركياااة المختلفاااة 

 (43:  52قوة والرشاقة والتوازن والقدرة.  )كالسرعة والحم  وال
 –بيني –توجد فروق دالة احصائيا بين القياسات الثالثة)قبليوبذلك يتحقق صحة الفرض القائل :

لدى المعاقين ذهنيا القياسات الجسمانيةبعدي( لصالح القياس البعدي لعينه البحث التجريبية  فى 
 فئة القابلين للتعلم .

 
 –بيني –توجد فروق دالة احصائيا بين القياسات الثالثة )قبلي: الثانى القائلمناقشة الفرض 

لدى المعاقين الكولسترولدهون الدم بعدي( لصالح القياس البعدي لعينه البحث التجريبية فى 
 ذهنيا فئة القابلين للتعلم .

( ان قيمه ف المحسوبه اكبر من قيمه ف الجدوليه  في 9يتضح من جدول )
مما يدل علي وجود فروق داله احصائيا عند مستوي المتغيراتالدهونوالكولسترولقيدالبحث درجه 

 .البعدي(  –البيني  –بين القياسات الثالثه ) القبلي  2021معنويه 
 ذلك إلي فاعلية االلعاب الصغيرة  الباحث ويعزو 

ان قلاااة الحركاااه أو عااادم ممارساااة الرياضاااه يعتبااار أحاااد االساااباب المهماااه فاااى تفشاااي السااامنه باااين و 
المااراهقين والبالغين،خاصااة فااى المجتمعااات الغنيااه  ،حيااث اليقااوم الشااخص بااأي نااوع ماان النشاااط 
الجساااااادى ، وحيااااااث تتااااااوفر كاااااا  الوسااااااائ  الحديثااااااه التااااااى تساااااااعد علااااااى الخمااااااول وقلااااااة الحركااااااه 
كالساااياره،والجلوس ورا  المكاتاااب واماااام التلفزياااون ، ووجاااود الخادماااه التاااى تقاااوم بكااا  الجهاااود الاااذي 

 ه راة االسره .يجب أن تقوم ب
كمااا انااه ماان المعااروف أن الساامنه نااادرة الحاادوث فااى االشااخاص الاادائبي الحركااه او الااذين تتطلااب 
أعمااالهم النشاااط المسااتمر ولكاان يجااب أيضااا أن نعاارف أن قلااة حجاام النشاااط بمفاارده لاايس بالساابب 

اشااارت الكااافي لحاادوث الساامنه ، الشااك أن نااوجز النشاااط والحركااه بكلمااه واحااده هااى الرياضااه،فقد 
الدراسااات أن للرياضاااه دورا فاااى تخفاايض نسااابة الااادهون وجليكااوز الااادم كماااا أن لهااا دورا فاااى نشااااط 



   

 
   التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين ضيةالريا التربية كلية  - بنها جامعة  

 

 (    53  (   ( الرابعم(   ) الجزء  5252( شهر ) يونيو(  لعام )    52رقم المجلد )        
 
 

االنسولين واستقبال أنسجة الجسم لاه،ولكن ها  هاذه نسابه كبياره لدرجاة االعتمااد عليهاا فاى انقااص 
 الوزن؟االجابااه علااى هااذا الساا ال هااو ال،حيااث أن الدراسااات التااى أجرياات فااى هااذا المجااال جااا ت
متضاااراه لدرجااة أنااه اليمكاان أن نوصااي للباادين بالرياضااه كأساااس لتخفاايض وزنااه،ولكن يمكنهااا أن 
تكون عامال مسااعدا وخاصاة لتخفايض التارهالت مان جسام البادين الاذى أنقاص وزناه ومثالناا علاى 
ذلاااك لاااو أناااك مارسااات الساااباحه أو الجاااري لمااادة سااااعه كاملاااه دون توقاااف فأناااك ستصااارف حاااوالى 

أذا توقفت بعدها وشرات كوبا مان البيبساي وقطعاة صاغيره مان الشاوكوالته فأنهاا سعرا حراريا ف502
 (159: 09سعرا حراريا.)122ستعطيك
أنه يجب أن يحافظ الشخص علي وزنة المناسب لطوله ، وهذا  م7002دمحم احمد إبراهيم ويذكر 

ستهلكة ينصح يتم بمعادلة الطاقة المستهلكة مع الطاقة المصروفة ، ولتقلي  كمية الطاقة الم
بتحديد األغذية المحتوية علي مقادير كبيرة من الدهون والسكريات ، ويجب اإلنتلام في ممارسة 

 (12: 2الرياضة لتصريف الطاقة الحرارية.)
 –بيني –توجد فروق دالة احصائيا بين القياسات الثالثة )قبليوبذلك يتحقق صحة الفرض القائل :
لدى المعاقين ذهنيا الكولسترولدهون الدم فى ه البحث التجريبية بعدي( لصالح القياس البعدي لعين

 فئة القابلين للتعلم .
 والتوصيات االستنتاجات  1/0

 االستنتاجات 1/1

فـــــى ضـــــوء هـــــدف البحـــــث وفروضـــــا وفـــــى حـــــدود طبيعـــــة العينـــــة واســـــتنادا علـــــى       
اإليجـابى للبرنـامج المقتـرح أدى التأثير أن المعالجاتاإلحصائية للنتائج وتفسيرها توصل الباحث إلىـ

 إلى األتى :
بعدي( لصالح القياس البعدي  –بيني –توجد فروق دالة احصائيا بين القياسات الثالثة)قبلي 1/5/5

 لدى المعاقين ذهنيا فئة القابلين للتعلمالقياسات الجسمانيةلعينه البحث التجريبية  فى 
بعااادي( لصاااالح القيااااس  –بيناااي –توجاااد فاااروق دالاااة احصاااائيا باااين القياساااات الثالثاااة )قبلاااي 2/1/7

لاادى المعاااقين ذهنيااا فئااة القااابلين الكولســترولدهــون الــدم البعاادي لعينااه البحااث التجريبيااة فااى 
 للتعلم .

 التوصيات 1/2

فى ضوء هدف البحث واعتمادا على البيانـات والنتـائج التـى تـم التوصـل اليهـا وفـى ضـوء       
 :باآلتيعينة البحث يوصى الباحث 
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)الااوزن، قيمااة الاادهون،  مثاا القياسااات الجساامانية  وتحسااين االلعاااب الصااغيرة بالبرنامجاإلسترشاااد  1/1/5
لجسام الخالياة مان الادهون بادون المااا ، كتلاة الجسام الخالياة مان الادهون بالماا ، قيماة الماا ، كتلاة ا

 للعينة قيد البحث. الحد األدنى من الطاقة للحفا  على الولائف الحيوية، م شر كتلة الجسم(
فااى اإلهتمااام بالحالااة الصااحية  الترايااة والتعلاايمضاارورة التعاااون بااين كليااات الترايااة الرياضااية ووزارة  1/1/1

رياضااية وأنلمااة ماان خااالل وضااع باارامج تمرينااات  للااتعلمالمعاااقين ذهنيااا القااابلين لتالميااذ والغذائيااة 
 .غذائية مختلفة

 .المعاقين ذهنيا القابلين للتعلمالصحيوالغذائيبين تالميذ نشر الوعى  1/1/3
 .المعاقين ذهنيا القابلين للتعلمالحالة الصحية  تحسين قومية تستهدف استراتيجيةوضع  1/1/4
 المعاقين ذهنيا القابلين للتعلم.ةمختلفتصميم برامج رياضية ونلم غذائية لألعمار السنية ال 1/1/1
التوعيااة الصااحية ماان خااالل االعااالم المرئااي والمسااموع فااي المحطااات التلفزيونيااة واالذاعيااة بتعلاايم  1/1/9

 مالمعاقين ذهنيا القابلين للتعلوارشاد المواطنين أهمية ممارسة الرياضة مهما كانت نوعها  
 المــراجع العربية

 

  م5990ارتفاعالكولسترول .دار الطالئع للنشر ، القاهرة  ايمن الحسينى : .5
 التراية الياضية والترويح للمعاقين ، دار حلمى دمحم ابراهيم ، ليلى السيد فرحات :  .1
كيف تقهر الكولسترول .ترجمة مركز التعريب، الدار العراية للعلوم ، لبنان  روبرت جونسون : .3

 م5999
ة واالجتماعية للمعاقين ، الدار العراية للكتاب ، القاهرة الرعاية الثقافي سماح عبداللطيف: .4

 م.1220
 م1223اللياقة القوامية والتدليك، دار الجامعين للطباعة االسكندرية ،  صفاء الدين الخربوطلى: .1
الترايااة للمتخلفااين عقليااا والقااابلين للااتعلم ، دار البدايااة للنشاار والتوزيااع،  عبــد الســتار جبــار الضــمد: .9

 م1222عمان ، االردن
التغذياة للرياضاين،  كمال عبد الحميد اسماعيل ، ابو العال احمـد عبـدالفتاح ،دمحم السـيد االمـين : -0

 م5999مركز الكتاب للنشر،
لالطفال المقومات النلرية والتطبيقية ، دار : اللعب التراوى ليلى عبد العزيز زهران، عصام راشد -2

 م.1221زهران للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 
 

 مدخ  في األلعاب الصغيرة، المتحدون للطباعة، جامعة الزقازيق. م:7002دمحم احمد إبراهيم  -9
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موسوعة األلعاب الرياضية، الطبعة الثالثة، دار المعارف،  م :1987دمحم حسن عالوي  -52
 القاهرة.
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 ملخص البحث باللغة العربية
 النشاط الكهربي للمخ كمؤشر لتنمية المهارات النفسية

 لدي سباحي المسافات القصيرة
 د/ هيثم دمحم حسنين (*)

 د/ شيماء دمحم قاسم )**(
 / دمحم عبدالعزيزعبدالعزيز(***)  
 

المسافات  بناء برنامج لتنمية المهارات النفسية لدى سباحىهدف البحث إلى التعرف على ي
النشاط الكهربى للمخ ) اشارتى ألفا وبيتا من خالل التعرف على:تأثير البرنامج على  القصيرة

 نظرا   التجريبي المنهج الباحثين استخدملفصى المخ األيمن واأليسر( لالعبى السباحة قيد البحث. 
ادي األهلي اشتملت مجتمع البحث على العبي السباحة بالن . البحث وطبيعة لنوع لمالءمته
 ( نسبة المقيدين بسجالت اتحاد المصري للسباحة.31 - 31 – 31مرحلة )

 وكانت التوصيات ما يلي : 
  

 االهتمام بتطبيق برنامج تدريب المهارات النفسية المقترح. (3
االهتمام بتوعية المدربين والالعبين ألهمية الدور الذي يقوم به علم النفس الرياضي في  (2

 رفع مستوي األداء.
أوصي زمالئي المدربين االهتمام بالجانب النفسي والبرامج النفسية جنبا  إلى جنب مع  (1

 البرامج التدريبية.
أوصي اتحاد السباحة العمل على االهتمام بالجانب النفسي ومراعاته وعمل دورات تدريبية  (1

 وتثقيفية للمدربين.
لة البدنية والمهارية ضرورة إنشاء سجل لكل مبتدئ السباحة لتتبع وتطوير مستوي الحا (1

 والنفسية العقلية.
ضرورة عمل برامج نفسية لناشئ السباحة الن ذلك يؤدي إلى الحفاظ على قاعدة  (6

 الناشئين.

 (.EEGويوصي الباحث باستخدام القياسات الفسيولوجية النفسي وخاصة جهاز ) (7

 البد من تعليم الالعبين مهارة التخيل وطرق تنميتها. (8

 ليفزيونية متخصصة في علم النفس الرياضي.البد من عمل برامج ت (9



   

 
   التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين ضيةالريا التربية كلية  - بنها جامعة  

 

 (    5  (   ( الرابعم(   ) الجزء  5252( شهر ) يونيو(  لعام )    52رقم المجلد )        
 
 

 النشاط الكهربي للمخ كمؤشر لتنمية المهارات النفسية
 لدي سباحي المسافات القصيرة

 د/ هيثم دمحم حسنين (*)
 د/ شيماء دمحم قاسم )**(

 / دمحم عبدالعزيزعبدالعزيز(***)  
 

 مقدمة ومشكلة البحث:
راك النشء الصغير في برامج التعلم والتدريب وتشهد السنوات األخيرة تزايد ملحوظ الشت

والمنافسات الرياضية وقد واكب ذلك زيادة كبيرة في أحمال وضغوط التدريب التي يتعرض النشء 
لها فيما سمي بظاهرة التدريب المكثف أو التدريب الشاق وتشير نتائج البحوث إلي زيادة نسبة 

ريب الرياضي والمنافسات حيث تصل إلى نسبة التسرب واالنسحاب لهؤالء النشء من برامج التد
سنة األمر الذي  31/  32% عن الفترة العمرية 84% من الموسم التدريبي وترتفع إلى نسبة 14

يعنى انه قد نفقد الرياضة ناشئا  واحد قد يمتلك القدرات البدنية والمهارية ولكن ال يستطيع مواجهة 
عدم توافر اإلرشاد والتوجيه والرعاية النفسية خاصة من  الضغوط واألعباء البدنية والنفسية نتيجة

قبل المهنيين بالتنشئة االجتماعية والرياضية سواء من المدربين أو اإلداريين أو أولياء األمور كما 
أشارت بعض الدراسات السابقة على انه نسبة االنسحاب من الرياضة للنشء في الموسم التدريبي 

 31ان قمة الزيادة في االنسحاب تكون في العمر النسبي ما بين % و 14% إلى 11تتراوح بين 
سنة, وتتميز رياضة السباحة بأنها احد األنشطة الرياضية التي تمارس في مراحل العمر المختلفة 
ويمكن لسباح تأديتها على حسب سرعته وقوة احتماله فيحصل منها وسيلة للراحة واالسترخاء 

في البطوالت وتعلق رياضة السباحة عن غيرها من الرياضات  وتجديد النشاط أو وسيلة للفوز
وحدة  38 - 32األخرى بالتطور السريع في حمل التدريب الذي وصل في السنوات األخيرة من 

كيلو متر أمام هذا التطور الهائل  36 - 32تدريب في األسبوع الواحد يسبح السباح يوميا  من 
باح التدريبي عبارة عن عدد السنوات التي تمارس فيها في حمل التجريب نجد أن متوسط عمر الس

سنوات يمارس السباحة كنشاط تنافسي فإن هذا الطفل حينما يصل إلى  6 - 1اللعبة حوالي 
سنة تقريبا  يريد أن يستمر في ممارسة اللعبة ويفكر في االتجاه إلى رياضة أخري أو  31-31

 .يبتعد عموما  عن ممارسة الرياضة نتيجة للملل
ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ
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 جامعة بنها التربية الرياضية قسم نظريات وتطبيقات الرياضات المائية بكليةرئيس (*)
 

 جامعة بنهامدرس بقسم المخ واالعصاب والطب النفسي بكلية الطب )**(

 التربية الرياضية جامعة بنهابكلية  قسم العلوم التربوية والنفسية واالجتماعيب  باحث )*** ( 

أنههه يعتبههر تههدريب المهههارات النفسههية مفيههد ألي العههب مهههع  (0222كمــا يفــيا ةســامة راتــ   
ية األكثر مالئمهة ههي مرحلهة بعهد البلهو  حيهث يتعرفهون خهالل مر اختالف المراحل السنية ولكن الفترة الع

م, كمهها يسههاعد تطههوير المهههارات النفسههية الممارسهة الرياضههية علههى كيفيههة تههأثير العوامههل النفسههية فههي أدائههه
على انطالق وظهور العديد من المههارات البدنيهة الكامنهة التهي قهد تظههر فهي غيهاب مثهل ههذا النهوع مهن 

 (179:1)التدريب النفسي.
أن علهم الهنفس الفسهيولوجي ههو قهائم فهي المقهام األول علهى  (0222ويوفح احمد عكاشة  

والسهههلوك ههههو بشهههكل عهههام يقهههوم بدراسهههة العالقهههة بهههين السهههلوك  دراسهههة العالقهههة بهههين الجههههاز العصهههبي
 (02:0 المتكامل الكلي وبين الوظائف البدنية المتنوعة. 

إلههى أن طريقههة رسههم المههخ  (7991ويشــير ة ــو العــا ع ــد الفتــاح ون صــبحي حســاني   
عههرف ( تسههتخدم لتسههجيل فههرق الجهههد الكهربههائي لقشههرة المههخ مههن خههالل مكانيههة التEEGالكهربههي )

على ردود األفعال للمثيرات المختلفة سواء كانت ضوئيهههة أو صوتيهههة على أن يكون ترددها بمعهدل 
 (368:3)ذبذبة/ثانية. 14:  8من 

أن مفههوم اإلعهداد النفسهي لهدى المهدربين مهازال ينحصهر  (0222وقد ةشار علي ع ـد ربـ)  
يجهب أن يخطههط لهه المههدرب أثنههاء  فهي الكلمههات والحهوافز الماديههة ولكنههه يختلهف عههن ذلهك حيههث انههه
 (1:9)الموسم كما يخطط تماما  للنواحي المهارية والبدنية والخططية.

لالعبي السهباحة فهي البطهوالت وأثنهاء المنافسهات والمتابعهة مهن  ينومن خالل مالحظة الباحث
ن حيههث خههالل التههدريبات فههي األنديههة المختلفههة تأكههد الباحههث أن الالعبههين يتقههاربون لدرجههة كبيههرة مهه

قدراتهم البدنية والحركية والخططية إال أن هناك عامل هام يحدد نتيجة الفروق بينهم أثناء التهدريب 
أو المنافسة والذي يتأسس عليه النجاح والتفوق وهو عامل قدراتهم ومههاراتهم النفسهية والتهي تحتها  

الحركههي لمهههارات ومههران  إلههى تعلههيم وتههدريب حيههث أن المهههارات النفسههية تههرتبط أيضهها بعمليههة التعلههيم
السههباحة وعالجههها وتنميتههها يكههون سههببا  فههي تحسههين مسههتوى األداء وتخطههي صههعوبات تعلههم األداء 
الحركي والمههارى المرتبطهة برياضهة السهباحة وبالناحيهة النفسهية ويالحهث الباحهث بعهض المسهابقات 

قات السهههباحة نظهههرا  انههه قهههد يهههنخفض مسهههتوى الالعهههب فهههي أداء الحركههات أو األداء الكلهههي فهههي مسهههاب
للضههغوط النفسههية أو المههؤثرات الخارجيههة المختلفههة التههي قههد تههؤثر سههلبيا  علههى تركيههز انتبههاه الالعههب 
وأثناء التعليم والتدريب على المهارات الحركية في رياضهة السهباحة البهد مهن مراعهاة العامهل النفسهي 
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في المنافسة فالبد أن تسير المههارات ألنه يكون أساسا لتقدم عملية التعلم الحركي واألداء المهارى 
النفسية جنبا  إلى جنب من الناحية المهارية والبدنية والخططية والتعليمية ومن خالل تعليم وتدريب 
الالعبهههين لهههبعض مههههارات السهههباحة وجهههد الباحهههث أن بعهههض الالعبهههين يتحسهههن مسهههتواهم, والهههبعض 

 اآلخر تقل نسبة التحسن والتحصيل لديهم.
لبحث محاولة للتعرف على النشاط الكهربية للمخ كمؤشر لمعرفة مدي تطور ويعتبر هذا ا

المهارات النفسية ويعتبر أيضا محاولة لربط القياس النفسي بأجهزة القياس الفسيولوجي والمتمثلة 
( حيث لفت نظر الباحث عند القيام بالمسح المعروض EEGفي جهاز الرسم الكهربي للمخ )

أجريت في مجال المهارات النفسية على اعتماد الباحثين للتعرف على للدراسات والبحوث التي 
المهارات النفسية من خالل مقياس الورثة والقلم وتكمن أهمية هذه الدراسة كخطوة في المجال 
للربط بين علم النفس وعلم الفسيولوجي والتي يفتقر لهذا المجال في بحوث علم النفسي الرياضي 

جمهورية مصر العربية بالرغم من توصيات علماء النفس الرياضي  في ينعلى حد علم الباحث
 بدراسة السلوك اإلنساني عن طريق القياسات الفسيولوجية كقياسات موضوعية.

 : ةهمية البحث

تساعد الدراسة الحالية القائمين بالرعاية النفسية للسباحين في التعرف على الضغوط  -
 ار السلبية لها.النفسية المرتبطة برياضة السباحة واآلث

تمكن المدرب من التخطيط الصحيح للبرنامج الرياضي بما يكفل تطوير المستوى  -
 والصحة النفسية للسباحين.

 ةهداف البحث -
بناء برنامج لتنمية المهارات النفسية لدى سباحى المسافات هدف البحث إلى التعرف على  -

الكهربى للمخ ) اشارتى ألفا وبيتا النشاط من خالل التعرف على:تأثير البرنامج على  القصيرة
 لفصى المخ األيمن واأليسر( لالعبى السباحة قيد البحث. 

  

 المهارات النفسية لالعبى السباحة قيد البحثتأثير البرنامج على  -
 

 

 : فروض البحث

فروق دالة إحصائية بين القياس القبلى والبعدى لصالح القياس البعدى فى توجد
 لالعبى السباحة قيد البحث . النشاط الكهربى للمخ

 التعريفات

 Relaxationاالسترخاء   -
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عدم أداء شيء مطلقا  باستخدام العضالت مما يعني فقط اسر أو أطالق سراح أي انقباض أو 
توتر في العضالت وعدم وجود نشاط عضلي تماما  أو الوصول إلى درجة الصفر تقريبا  في النشاط 

 (28:36)العضلي.
    imaginationالتخيل: -

هو حاسة مثل الحواس األخرى كالسمع والرؤية والشعور غير أنها حاسة تظهر في غياب 
المؤثر الخارجي المعتاد حيث أنك تمارس كل ذلك داخل ذهنك وتلك الممارسات ما هي اإلنتا  

 (18:24)للذاكرة تم ممارستها داخليا  عن طريق االسترجاع واقتراح األحداث القادمة.
 :موجة الفا -

هي موجات بطيئة تالحث في الشخص البالغ عندما يكون في حالة استرخاء وعينة مغلقتين 
 (8:37)( ذبذبههة فهي الثانيهة.32-8وال يركز ذهنه على أي موضوع ويتراوح ترددها ما بين )

 :موجة  يتا -
وح هي موجات اقل ارتفاعا  وسريعة وتظهر مع االنشغال العقلي وتنقسم إلى بيتا البطيئة وتترا

 (8:16)ذ/ث. 36 – 31ترددها بين 
 :منهج البحث 

 استخدم الباحثين المنهج التجريبي نظرا  لمالءمته لنوع وطبيعة البحث .
 مجتمع البحث 

( نسبة 31 - 31 – 31اشتملت مجتمع البحث على العبي السباحة بالنادي األهلي مرحلة )
 المقيدين بسجالت اتحاد المصري للسباحة.

 عينة البحث 
( وتم اختيار العينة وذلك إلجراء المعامالت 14تيار عينة استطالعية وكان عدد العينة )تم اخ

 العلمية لالختبار لقياس المهارات النفسية
  ( 32وعينة أساسية وعددهم )                                                       

 وسائل وةدوات جمع ال يانات 
 EEGاز مقياس النشاط الكهربي للمخ جه

 EEGجهاز رسم المخ 
 Electro labثم رسم المخ بمركز 
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تحت إشراف د/ مدير المركز أستاذ الفسيولوجية االكلينيكية بطب القصر العيني وقد تم رسم المخ 
 على العبي السباحة قيد البحث.

  رنامج المهارات النفسية المقترح 
ي وردت في المراجع المتخصصة قام الباحث من خالل دراسة برامج المهارات النفسية الت

 –والدراسات السابقة قام الباحث بتصميم برنامج للمهارات النفسية للسباحين لالبعاده )استرخاء 
اإلصرار( وقد تم تصميم استمارة وعرضها على الخبراء  –تخيل  –تصور عقلي  –تركيز انتباه 

سبوع وزمن وحدة المهارات النفسية وقد لتحديد المدة الكلية للبرنامج وعدد الوحدات التدريبية في األ
 استعان الباحث بخطوتين هامتين قبل إعداد البرنامج وهما:

 –تحديد الهدف من البرنامج وهو التدريب على المهارات النفسية للسباحين وهي )االسترخاء 
ث اإلصرار( أن يكون البرنامج يقوم الهدف األساسي للبح –تصور عقلي تخيلي  –تركيز انتباه 

 وهو تخفيف الضغوط عن الالعبين وتحسين مستوي أداء الالعبين في فترة المنافسة
االطالع على المراجع العلمية والدراسات السابقة التي يفيد الهدف الذي وضع من أجله البرنامج 

 من حيث زمن البرنامج والجرعة األسبوعية وزمن الوحدة التدريبية اليومية.
 فوء األسس العلمية التالية: وقد تم تصميم ال رنامج في

 مالئمة البرنامج للمرحلة السنية ألفراد عينة البحث والمهارات النفسية.
 أن يتم المهارات النفسية قبل وبعد التدريب البدني والمهاري.

 مراعاة الفروق الفردية بين العبي عينة البحث.
 ةهداف ال رنامج 

 يهدف ال رنامج المقترح للمهارات النفسية
 ف ضغوط التدريب والمنافسةتحفي -
التصور العقلي  –تركيز االنتباه  –تطوير مستوي أداء المهارات النفسية وهي االسترخاء  -

 اإلصرار –التخيل  –
 المساعدة في اتقان المهارات الحركية في السباحات المختلفة كل سباب حسب تخصصه -

 المدة الزمنية لل رنامج 
باحث تحديد المدة الزمنية للبرنامج وكذلك زمن الوحدة من خالل الدراسات السابقة استطاع ال

وحدات تدريبية في األسبوع  1أسابيع بواقع  34التدريبية وعدد مرات التدريب في األسبوع وهو 
 دقيقة 14زمن الوحدة التدريبية 
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( وحدة تدريبية كما بلغ 1وبذلك بلغ اجمالي عدد الوحدات التدريبية في البرنامج المقترح ككل )
 (.31دد الساعات للمهارات النفسية )ع

 

 مكونات ال رنامج 
 االسترخاء العضلي البعد األول:

تعلم العب التمييز بين التوتر واالسترخاء والتحكم في عمل الجهاز العضلي وكذلك  الهدف:
 بخفض التوتر والقلق

 االسترخاء العقلي:
وتخفيف تراكم الضغوط والقلق  مساعدة الالعب على الوصول إلى االسترخاء العقلي الهدف من):
 وصفاء العقل

 أسبوع بواقع ثالث وحدات الزم :
 تركيز االنتباه البعد الثاني:
 زيادة القدرة على تركيز االنتباه وعزل األفكار السلبية الهدف من):

 دقيقة 21زمن الوحدة  –أسبوع بواقع ثالث وحدات  المدة الزمنية:
 التصور العقلي البعد الثالث:

الحركية والتدر  بها لتكوين  تمساعدة الالعب على تكوين صورة عقلية أولية للمهارا من): الهدف
 صورة عقلية واضحة

تحسين درجة نقاء ووضوح الصورة العقلية مع زيادة التحكم في الحالة االنفعالية المصاحبة لألداء 
 وتنمية الشعور بالوعي الحسي.

دقيقة استرخاء عضلي عقلي  32دقيقة ) 21من الوحدة ز  –وحدات  1أسبوع بواقع  المدة الزمنية:
 دقائق استشفاء( 1 -دقيقة تصور عقلي  31 -

 البعد الرابع: التخيل
مساعدة الالعب على تخيل ما يقوم به مسبقا  في التدريب والمسابقات ومساعدة  الهدف من):

 الالعب تخفيف الضغوط 
 األداءزيادة التحكم في  –نقل صورة إيجابية عن األداء 

 31 -دقيقة استرخاء عضلي عقلي  32دقيقة ) 21وحدات زمن الوحدة حوالي  1أسبوع بواقع 
 دقائق استشفاء( 1 -دقيقة تخيل 

 البعد الخامس: اإلصرار
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مساعدة الالعب على انه يستطيع أن يفعل كل شيء في التدريب والمنافسة من اجل  الهدف من):
 الفوز

 ت المنافسة وبتحديد طريقة األداءقدرة الالعب على التحدث لصعوبا
 استرخاء عضلي عقلي( –الزمن أسبوع بواقع ثالث وحدات عبارة عن )إصرار 

 
 

 ملحوظة:
باقي الوحدات هي عبارة ع  حاالت ومواقا مختلفة لاع ي  ةثناء فترة التدري  

 والمنافسة وكيفية التعامل معها وهي  واقع خمس ةسا يع وعبارة ع  خمسة عشر وحدة
 

 تخيل     –تصور عقلي  -تركيز انتباه  – نماذج ال رنامج

 

      ق(03) :زمن الوحدة التدريبية

 

أجزاء 

 الوحدة

زمن 

 الجزء
 الزمن محتويات التدريبات

 ق8 تخيل

 ق2 اعد في ذهنك صورة نجاحك على اساس منتظم  -

 ق2 تخيل نفسك في الطريق إلى البطولة  -

 ق2 تخيل شكل المدرجات والجمهور  -

 ق2 تخيل شكل المنافسة  -

 تصور

 عقلي
 ق8

-   

 ق2 تصور ادائك وما الذي ينقصك للفوز -

 ق2 تصور نفسك لمعرفة عوامل القوة الوضعف -

 ق2 تصور كيفية انهاء السباق -

تصور نفسك وانت داخل الحمام السباحة وتقوم بالمافسة مع  -

 الالعب

 ق2

تركيز 

 انتباه
14 

 ق1 ر كل ما حدث لك قلق اصرف نظرك الي شيءاخ -

 ق1 انت احسن هيا تقدم لالمام -ركز هيا استعد  -حدث نفسك  -

 ق1 (startانظر الي لون مكعب البدء ) -

 ق1 ركزلفتره قصيره علي مواضع محدد في حمام السباحه -

 ق1 انظر الخصم وكانه شئ صغير -

 ق2 اضبط المالبس الخاصة بالسباق -

 ق1 خذ نفساعميقا -

 ق2 قوم بالجري في المكان -

 ق1 اغلق العين لبرهه  -

 ق1 تخيل انك في رحله وشاهد شكل الماء  -

 ق2 تذكر المنافسة وكأنها احداث سعيدة تمر بها -



   

 
   التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين ضيةالريا التربية كلية  - بنها جامعة  

 

 (    9  (   ( الرابعم(   ) الجزء  5252( شهر ) يونيو(  لعام )    52رقم المجلد )        
 
 

 تخيل    –تصور عقلي  -تركيز انتباه  –استرخاء 

    ق(03) :زمن الوحدة التدريبية

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

أجزاء 

 الوحدة

زمن 

 الجزء
 لزمنا محتويات التدريبات

استرخاء 

 عضلي
 ق6

 ق1 )االنبطاح(مد الذراعين على الجانبين  -

 ق2 ابداً بترخية العضالت بادء من اطرف القدمين حتي الرس -

راخي القدمين ثم رسغ االقدام ثم السيقان يليها الركبتان  -

 واالفخاذ 

 ق2

 ق1 اضغط على عضالت البطن ثم عضالت الخصر والصدر  -

استرخاء 

 عقلي
 ق6

 ق2 خذ شهيقا عميقا وزفيراً بسيط ا -

 ق2 ارخي الوجه ودع الفك يرتخي -

قم باالستنشاق راقد مع مد جميع الجسم ثم زفير واسترخ  -

 مرتين متتا ليتن ثم توقف واستمر

 ق2

تصور 

 عقلي
 ق2

 ق1 اسرد لنفسك احداث اخر سباق قمت به  -

 ق2 رتب وقوعها كأنها مسجله على شريط فيلم سينمائي  -

 ق1 راجع هل انت قمت بكل تعليمات المدرب  -

 ق1 راجع هل انت قمت بتعديل كل االخطاء -

 ق8 تخيل

 ق2 تخيل الموافق واالحداث السعيدة التي تعرضت لها  -

 ق2 حاول تصفيه المخ والعقل من مشاكل التوتر والقلق  -

 ق2 تخيل االحداث القادمة في السباقات الهامة  -

 ق2 جيد وناجح  تخيل اداء سباق -

 ق2 االستيقاظ

 ق1 دوات الرقبة لليمين والسيار  -

 ق1 الوصول إلى وضع الجلوس  -

 ق2 تنفس بعمق  -

 ق1 فتح العينين  -
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 (7جدول   
 التوصيا اإلحصائي لعينة البحث في متغيرات الس  والوز  والطول والعمر التدري ي

= 70 

 المتغيرات
وحدة 

 القياس
 الوسيط المتوسط

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االلتواء

 138- 232 14 1337 سنة السن

 231 438 6632 6637 كجم الوزن

 231 4 16832 16837 سم الطول

 2 239 4 4 سنة العمر التدريبي
 

( أن قيم معامالت االلتهواء لمتغيهرات السهن والهوزن والطهول  انحصهرت بهين 3يوضح جدول )      
 مما يدل على اعتدالية التوزيع الطبيعي للبيانات . 1±ي أنها تقع بين ( أ 4.3:  3.8-) 

 (0جدول   
لتوصيا اإلحصائي لعينة البحث في النشاط الكهربي إلشارة ةلفا لفص المخ األيم  لاع ي ا

 السباحة قيد البحث

= 70 
النشاط الكهربي إلشارة 

 ألفا لفص المخ األيمن

وحدة 

 القياس
 الوسيط المتوسط

راف االنح

 المعياري

معامل 

 االلتواء

Fp5 1 236 136 138 ميكروفولت 

F4 232- 236 4 339 ميكروفولت 

C4 233- 535 12 938 ميكروفولت 

P4 237- 531 15 1132 ميكروفولت 

O5 232- 539 15 1132 ميكروفولت 

F8 236 238 5322 537 ميكروفولت 

T4 237 133 7 733 ميكروفولت 

T6 233 539 9 933 ميكروفولت 

Fz 238 135 5 533 ميكروفولت 

Cz 233 1 4 431 ميكروفولت 

( أن قيم معامالت االلتواء لقياسات النشاط الكهربي إلشارة ألفا لفهص المهخ 2يوضح جدول )      
ممها يهدل علهى  1±( أي أنهها تقهع بهين 3:  4.1-األيمن لالعبي السباحة قيد البحث تتهراوح بهين ) 

 لطبيعي للقياسات .اعتدالية التوزيع ا
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 (3جدول   
التوصيا اإلحصائي لعينة البحث في النشاط الكهربي إلشارة ةلفا لفص المخ األيسر لاع ي 

 السباحة قيد البحث

= 70 

النشاط الكهربي إلشارة 

 ألفا لفص المخ األيمن

وحدة 

 القياس
 الوسيط المتوسط

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االلتواء

Fp1 2 232 531 531 ميكروفولت 

F3 232- 135 339 337 ميكروفولت 

C3 232 5 439 235 ميكروفولت 

P3 131 334 736 839 ميكروفولت 

O1 231 538 1137 1138 ميكروفولت 

F7 132- 236 5 137 ميكروفولت 

T3 134 137 4 438 ميكروفولت 

T2 2 137 7 7 ميكروفولت 

Pz 233 138 6 635 ميكروفولت 
 

( أن قيم معامالت االلتواء لقياسات النشاط الكهربي إلشهارة ألفها لفهص المهخ األيسهر 1ل )يوضح جدو       
ممههها يهههدل علهههى اعتداليهههة  1±( أي أنهههها تقهههع بهههين 3.1:  3.1-لالعبهههي السهههباحة قيهههد البحهههث تتهههراوح بهههين ) 

 التوزيع الطبيعي للقياسات .
 

 (4جدول   
إلشارة  يتا لفص المخ األيم  لاع ي التوصيا اإلحصائي لعينة البحث في النشاط الكهربي 

 السباحة قيد البحث

= 70 
النشاط الكهربي إلشارة بيتا 

 لفص المخ األيمن
 الوسيط المتوسط وحدة القياس

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االلتواء

Fp5 238 131 5 533 ميكروفولت 

F4 131 238 331 334 ميكروفولت 

C4 2 238 333 333 ميكروفولت 

P4 233- 5 7 638 وفولتميكر 

O5 2 237 4 4 ميكروفولت 

F8 234 237 5 531 ميكروفولت 

T4 236 136 337 4 ميكروفولت 

T6 1 132 4 432 ميكروفولت 

Fz 135- 237 5 137 ميكروفولت 

Cz 2 237 534 534 ميكروفولت 
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ة بيتا لفص المهخ ( أن قيم معامالت االلتواء لقياسات النشاط الكهربي إلشار 1يوضح جدول )      
ممهها يههدل  1±( أي أنههها تقههع بههين 3.3:  3.2-األيمههن لالعبههي السههباحة قيههد البحههث تتههراوح بههين ) 

 على اعتدالية التوزيع الطبيعي للقياسات.
 (5جدول   

التوصيا اإلحصائي لعينة البحث في النشاط الكهربي إلشارة  يتا لفص المخ األيسر لاع ي 
 السباحة قيد البحث

= 70 
نشاط الكهربي إلشارة ال

 ألفا لفص المخ األيمن

وحدة 

 القياس
 الوسيط المتوسط

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االلتواء

Fp1 137 237 131 132 ميكروفولت 

F3 237 239 531 533 ميكروفولت 

C3 2 1 336 336 ميكروفولت 

P3 2 239 4 4 ميكروفولت 

O1 234- 134 6 238 ميكروفولت 

F7 138- 232 139 136 ميكروفولت 

T3 239- 1 4 337 ميكروفولت 

T2 238- 238 4 435 ميكروفولت 

Pz 2 137 432 432 ميكروفولت 
 

( أن قيم معامالت االلتواء لقياسات النشاط الكهربي إلشارة بيتا لفص المهخ 1يوضح جدول )      
ممهها يههدل  1±قههع بههين ( أي أنههها ت3.7:  3.8-األيسههر لالعبههي السههباحة قيههد البحههث تتههراوح بههين ) 

 على اعتدالية التوزيع الطبيعي للقياسات
 عرض النتائج ومناقشتها

 عرض النتائج اإلحصائية المرتبطة بالفرض األول والذي ينص على:

 والبعدي لصالح القياس البعدي " توجد فروق دالة إحصائية بين القياس القبلي
 ث "في النشاط الكهربي للمخ لالعبي السباحة قيد البح  
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 (2جدول   
داللة الفروق  ي  القياس الق لي والبعدي في النشاط الكهربي إلشارة ةلفا لفص المخ األيم  لاع ي 

 السباحة قيد البحث 

                                                                           = 70 
النشاط الكهربي 

إلشارة ألفا لفص 

 المخ األيمن

حدة و

 القياس

الفرق بين  القياس البعدي القياس القبلي

 متوسطين

 قيمة ت

 المحسوبة
 ع س   ع س  

Fp5 739- 532- 1 433 236 138 ميكروفولت* 

F4 732- 2- 531 839 236 339 ميكروفولت* 

C4 839- 935- 538 19 535 938 ميكروفولت* 

P4 1138- 1634- 235 5739 531 1132 ميكروفولت* 

O5 7- 1233- 337 5138 539 1132 ميكروفولت* 

F8 1135- 4- 134 637 238 537 ميكروفولت* 

T4 1135- 1435- 336 5132 133 733 ميكروفولت* 

T6 1134- 1332- 3 5538 539 933 ميكروفولت* 

Fz 831- 339- 239 635 135 533 ميكروفولت* 

Cz 1237- 639- 136 11 1 431 ميكروفولت* 
 

 70192= 77ودرجة حرية  2025قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 
والبعهههدي لصهههالح القيهههاس  ( أنهههه توجهههد فهههروق دالهههة إحصهههائيا بهههين القيهههاس القبلهههي6يوضهههح جهههدول )       

البعديفي النشاط الكهربي إلشارة ألفا لفص المخ األيمن  لالعبي السهباحة قيهد البحهث حهث انحصهرت قهيم ) 
( , وكانههت القههيم المحسههوبة أكبههر مههن القيمههة الجدوليههة عنههد مسههتوى  7-:  31.7-)  ت ( المحسههوبة بههين

 (1جدول                            (. 4.41معنوية ) 
داللة الفروق  ي  القياس الق لي والبعدي في النشاط الكهربي إلشارة ةلفا لفص المخ األيسر لاع ي 

 السباحة قيد البحث 
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النشاط الكهربي 

إلشارة ألفا لفص 

 المخ األيسر

وحدة 

 القياس

الفرق بين  القياس البعدي القياس القبلي

 متوسطين

 قيمة ت

 المحسوبة
 ع س   ع س  

Fp1 1233- 339- 133 6 232 531 ميكروفولت* 

F3 732- 634- 534 1231 135 337 ميكروفولت* 

C3 937- 837- 539 1339 5 235 ميكروفولت* 

P3 837- 13- 434 5139 334 839 ميكروفولت* 

O1 737- 1231- 237 5639 538 1138 ميكروفولت* 

F7 15- 439- 131 636 236 137 ميكروفولت* 

T3 1531- 832- 531 1333 137 438 ميكروفولت* 

T2 1138- 1239- 432 5539 137 7 ميكروفولت* 

Pz 1139- 1239- 533 1731 138 635 ميكروفولت* 
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 70192= 77ودرجة حرية  2025قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 
( أنه توجد فروق دالة إحصهائيا بهين القيهاس القبليوالبعهدي لصهالح القيهاس 7يوضح جدول )

لسههههباحة قيههههد البحههههث حيههههث البعههههديفي النشههههاط الكهربههههي إلشههههارة ألفهههها لفههههص المههههخ األيسههههر لالعبههههي ا
( وكانت القهيم المحسهوبة أكبهر مهن القيمهة  7.1-:  32.3-انحصرت قيم ) ت ( المحسوبة بين ) 

 (.  4.41الجدولية عند مستوى معنوية ) 
 (8جدول   

داللة الفروق  ي  القياس الق لي والبعدي في النشاط الكهربي إلشارة  يتا لفص المخ األيم  
 لبحث لاع ي السباحة قيد ا
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النشاط الكهربي إلشارة 

 بيتا لفص المخ األيمن

وحدة 

 القياس

الفرق بين  القياس البعدي القياس القبلي

 متوسطين

 قيمة ت

 المحسوبة
 ع س   ع س  

Fp5 233- 3- 138 233 131 533 ميكروفولت* 

F4 1531- 435- 135 736 238 334 ميكروفولت* 

C4 1336- 938- 534 1331 238 333 ميكروفولت* 

P4 1135- 1236- 335 1734 5 638 ميكروفولت* 

O5 1633- 1232- 531 1432 237 4 ميكروفولت* 

F8 735- 435- 138 633 237 531 ميكروفولت* 

T4 634- 236- 139 936 136 4 ميكروفولت* 

T6 233- 633- 332 1238 132 432 يكروفولتم* 

Fz 731- 433- 138 6 237 137 ميكروفولت* 

Cz 837- 439- 134 733 237 534 ميكروفولت* 
 

 70192= 77ودرجة حرية  2025قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 
 ( أنه توجد فروق دالة إحصهائيا بهين القيهاس القبليوالبعهدي لصهالح القيهاس8يوضح جدول )

البعههههديفي النشههههاط الكهربههههي إلشههههارة بيتهههها لفههههص المههههخ األيمههههن  لالعبههههي السههههباحة قيههههد البحههههث حههههث 
(, وكانههت القههيم المحسههوبة أكبههر مههن القيمههة 1.1-:  36.1-انحصههرت قههيم )ت( المحسههوبة بههين )

 (.4.41جدولية عند مستوى معنوية )ال
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 (9جدول                                     
في النشاط الكهربي إلشارة  يتا ةلفا لفص المخ  والبعدي ق  ي  القياس الق ليداللة الفرو

 األيسر لاع ي السباحة قيد البحث 
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النشاط الكهربي إلشارة 

 بيتا لفص المخ األيسر
 وحدة القياس

 قياس البعديال القياس القبلي
الفرق بين 

 متوسطين

 قيمة ت

 المحسوبة
 ع س   ع س  

Fp1 1237- 335- 239 437 237 132 ميكروفولت* 

F3 837- 431- 136 634 239 533 ميكروفولت* 

C3 934- 6- 5 936 1 336 ميكروفولت* 

P3 1234- 638- 139 1238 239 4 ميكروفولت* 

O1 1734- 1238- 532 1636 134 238 ميكروفولت* 

F7 834- 335- 1 438 232 136 ميكروفولت* 

T3 733- 435- 132 739 1 337 ميكروفولت* 

T2 1235- 839- 533 1331 238 435 ميكروفولت* 

Pz 435- 536- 136 731 137 432 ميكروفولت* 
 

 70192= 77ودرجة حرية  2025قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 
روق دالة إحصهائيا بهين القيهاس القبليوالبعهدي لصهالح القيهاس ( أنه توجد ف9يوضح جدول )

البعههههديفي النشههههاط الكهربههههي إلشههههارة بيتهههها لفههههص المههههخ األيسههههر لالعبههههي السههههباحة قيههههد البحههههث حيههههث 
( وكانهههت القهههيم المحسهههوبة أكبهههر مهههن القيمهههة 1.2-:  37.1-انحصهههرت قهههيم )ت( المحسهههوبة بهههين )

 (. 4.41الجدولية عند مستوى معنوية )
 
 

 شة الفرض األول:مناق
توجد فروق دالة إحصائية بين القياس القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي في النشاط 

 الكهربي للمخ العبي السباحة قيد البحث
أن نسبة التحسن في برنامج المهارات النفسية أكبر من  7,6,1,1ويتضح من خالل الجدول رقم   

 .(4.41القيمة الجدولية عند مستوي معنوية )
ويرجع الباحثين المقدرة على االسترخاء إلى فاعلية البرنامج التدريبي النفسي لتنمية 
المهارات النفسية لما له من آثار من الناحية السيكولوجية وتعليم الالعب التميز بين التوتر 
واالسترخاء وخفض التوتر لجميع أجزاء الجسم حيث أن التمرينات تناولت المناطق التي يتحرك 

العقل,  –األيدي  –الظهر  –األكتاف  –المعدة  –األرجل  –الوجه  –ا التوتر مثل الرقبة فيه
وهاما تعرف بمناطق التوتر في األنسان كما أن تدريبات التحكم في النفس ساعدته على صفاء 
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م( إلى أن قدرة الرياضي على االسترخاء 3997ويشير أسامة كامل راتب ) –وهدوء األعصاب 
هدوء أعصابه مهمة جدا  لكي يحافث على المستوي األمثل لالستثارة االنفعالية ويؤكد واالحتفاظ ب

م( على أن االسترخاء يعتبر القاسم المشترك في جميع التدريب 3996دمحم العربي شمعون )
 (31-1النفسي والمدخل األساسي لالسترجاع العقلي ويتوقف نجاح وفاعلية التدريب العقلي.)

م( وعلى السعيد ريجان حمدي الجوهري 3991تائج كل من ايمن محمود )وتتفق مع هذه الن
م( وعمر سعيد 2432م( ودمحم عبد الكريم نبهان )3992م( وجروس )3998م( وليد دمحم سيد )3997)

 (7-33-37-21-34-6م()2431م( وخالد عبد الرؤوف حافث )2434إبراهيم احمد )
في خفض حالة القلق والتوتر مما يؤدي إلى  وعلى أن تمرينات االسترخاء لها تأثير إيجابي

 تحسين في مستوي األداء وذلك واضح من خالل نسب التحسن.
ويرجع الباحثين أن نسب التحسن في تطبيق محتوي برنامج تدريب المهارات النفسية والذي من 
ة خالله استطاع الالعبين فهم التصور العقلي وكيفية حدوثه وكيفية تكوين صورة عقلية واضح

تدعيم أدائه يستطيع الالعب أن يستحضرها بمشاركة الحواس المختلفة وذلك لالستفادة منها في 
 واالرتقاء بمستواه والتحكم في انفعاالته وفى الصورة الحية التي يستحضرها الالعب.

ويري الباحثين أن مهارة التصور العقلي مهمة جدا  حيث أنها تعتبر من المهارات النفسية 
ب من الالعب أن تتوافر فيه ويتدرب عليها باستمرار حتى يستطيع تصور أداء مهارات التي تتطل

السباحة المختلفة بكفاءة عالية وتصحيح األخطاء وتقليل الصعوبة في األداء ويصبح الالعب 
قادرا  على تكوين صورة في عقله لألداء النموذجي لمهارات السباحة وأداء الالعب العقلي في 

 نافسة في السباحةالتدريب والم
م( أن الالعبين الذين يستمرون 3992م( نقال  عن إسحاق )3991ويؤكد محمود عنان )

 (39في استخدام التصور العقلي يحسنون مهاراتهم الرياضية بدرجة أفضل عن غيرهم.)
م( ونقال  عن دمحم العربي شمعون 2434وتتفق نتائج هذه الدراسة عمرو سعيد إبراهيم )

م( 3987م( ونادية عبد القادر )3981دة إسماعيل ودمحم العربي شمعون )م( وماج3982)
م( وآخرون على أهمية استخدام 3982م( وجروس )2444وعاطف نمر خليفه ودمحم حامد شداد )

مهارة التصور العقلي مهارة ضمت المهارات النفسية العقلية لها أهمية كبيرة في رفع مستوي األداء 
تقان المهارات الحركي  (8-23-31-33ة.)وا 

ويتضح أيضا من خالل النتائج مستوي التحسن في النتائج أن محتوي برنامج تدريب 
المهارات النفسية على المجموعة التجريبية والذي يحتوي على تدريبات لتنمية وتحسين تركيز 

وات االنتباه والتي ساعدت الالعب على عزل المثيرات المشتتة لالنتباه من األفكار السلبية وأص
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الجماهير أثناء فترة المنافسة وتركيز حواس الالعب على المثيرات الصحيحة والتركيز على األداء 
 الحركي.

ويرجع الباحثين أن نسبة تحسن مهارات تركيز االنتباه راجعه إلى البرنامج باإلضافة إلى 
ي وضع تخيالت أن التركيز بزيادة االسترخاء والتصور العقلي والتخيل الذي كان له دور فعال ف

إلى األمور الصعبة أثناء التدريب, كما انه كلما زاد تركيز االنتباه أدي إلى تحسن مستوي األداء 
المهارى وخاصة أثناء فترة المنافسة وباإلضافة إلى أن التركيز يؤثر باستعداد الالعب لألداء 

ي إلى حدوث تشتت ومدي توافر مكان التدريب بشكل مناسب وعزل جميع المثيرات التي قد تؤد
 في االنتباه.

م( على أن المدرب الذي يطالب الالعب بتركيز 2442كما يؤكد دمحم حسن عالوي )
انتباهه في أداء ما بدون أن يقوم بتعليم وتدريب الالعب على مهارات االنتباه فإنه بذلك يطالب 

 (36األداء)من الالعب بأداء شيء لم يتدرب عليه أو لم يدرب عقله على هذا النوع من 
وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج كال  من ماجدة إسماعيل, دمحم العربي شمعون 

م( والذي أشارت نتائجهم على 3991م(, أيمن محمود )3987م( ونادية عبد القادر )3981)
فاعلية برنامج تركيز االنتباه كبعد من أبعاد التدريب العقلي وتدريب المهارات النفسية على مستوي 

 (1_23_32ألداء المهارى )ا
م( ودمحم عبد الكريم 2434ويتفق أيضا مع هذه الدراسة كل من عمرو سعيد إبراهيم )

م( ويري الباحث أن االنتباه هو الركيزة األساسية 2431م(, وخالد عبد الرؤوف )2432نبهان )
 (7 -37-33التي يقوم عليها أي أداء مهاري في المنافسة.)

صرار يعد عامل هام في حسم السباقات الهامة ويعد أيضا عامل ويرجع الباحثين أن اإل
 –في نجاح أي عمل وتدريب شاق ويرجع ذلك أن التدريب من خالل: )التصور العقلي والتخيل 

اتخاذ  –المثابرة  –التصميم  –الجرأة  –اإلصرار عند الالعب وزيادة القدرة عنده على الشجاعة 
 والتدريب على زيادة اإلصرار.القرار( كل هذه السمات النفسية 

ويوضح الباحثين أن اإلصرار كمهارة نفسية مهمة جدا  في عملية التدريب والمنافسة في 
رياضة السباحة وخاصة العبي سباحة المسافات الطويلة والتدريبات ذات الشدة العالية وفى 

يرة ويوضح الباحث أن الغالب اإلصرار هام عند الالعبين نهاية السباقات ونهاية البطوالت الكب
تركيز  –التصور العقلي  –اإلصرار يعتمد على باقي المهارات النفسية األخرى )االسترخاء 

 التخيل( كل يكمل األخر. –االنتباه 
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ويوضح الباحثين أن العبارات التي تناولها في البرنامج كانت تؤدي إلى نتائج جيده جدا  
 وذلك من خالل تخيل مواقف صعبة.

باحثين نجاح البرنامج إلى التخيل الن التخيل واالسترخاء هما طرفي البرنامج ويرجع ال
فقيل كل تدريب على التخيل ينبغي على الرياضيين أن يكونوا في حالة من االسترخاء التام. 

 والالعب يحتا  إلى تهدئه العقل والعضالت على أن يكونوا منتبهين في نفس الوقت.
م( نقال  عن مصطفي حسين باهي, سمير عبد القادر 3977وقام كل من دافيد ماركس )

 (24جاد بأن الدافع الخيالي والدافع الواقعي لهما نفس المكانة في الحياة الذهنية الواعية.)
م( 3967ويعد التخيل هام بالنسبة لالعبين ويتفق مع ذلك دراسة قام بها ريتشارد رسون )

اهي, سمير عبد القادر جاد أكدت األدلة م( نقال  عن مصطفي حسين ب3972وتشارلز كوبن )
 (24العلمية قيمة التخيل في تعلم المهارات الحركية والقيام بها.)

م( أن االسترخاء في انه 3999وأكد ذلك مصطفي حسين باهي, سمير عبد القادر جاد )
عند مواجهة الرياضيين لنشاط زائد في النصف األيسر من المخ, والجزء المختص بتحليل 

اء السابقة والتفكير في األحداث اليومية قليل من تلك التوترات سوف يظهر في الجانب األخط
 (24األيمن مركز التخيل.)

 وهذا يؤكد أهمية التخيل بالنسبة لالعبي السباحة أثناء فترة المنافسات.
 ويوضح الباحثين أن التخيل ساعد الالعبين على تنمية المهارات النفسية في البرنامج.

 بد أن يستخدم الالعبين التخيل لكي يساعد على التصور واالنتباه واإلصرار.وذلك ال
  

ويرجع الباحثين نسبة التحسن في موجه الفا إلى أن االسترخاء والتخيل أدي إلى الفاعلية 
( ويتفق مع ذلك كل من دمحم عبد الكريم نبهان FP2الكبيرة في ذلك في المراكز اآلتية: )

م( وان هناك عالقة بين النشاط الكهربي للمخ ولمهارات 2444بالل )م( ودمحم عفيفي 2432)
 (33النفسية مثل االسترخاء.)

م( أن موجة الفا خاصة باالسترخاء في الجانب 2432وأكد ذلك دمحم عبد الكريم نبهان )
م( أن موجة الفا 2441األيمن وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة كل من والء دمحم كامل العبد )

المؤشر أو الدليل على وصول الالعب إلى حالة االسترخاء المثلي العضلي والعصبي وانه  هي
 (22-37هو المؤشر على التحكم في التنفس.   )

وان هذه النتائج تتفق مع مارتينز حول وظائف نصف المخ حيث أوضح أن النصف 
كلي نب األيسر في إطار األيمن هو المكمل والذي يقوم بربك مفردات المفردات التي وضعها بالجا

 مركب وعلى ذلك فإنه كلما كان النصف األيمن يؤدي عمله بشكل جيد انعكس ذلك على األداء.
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( في الجانب األيسر من المخ في F7ويتضح من خالل الجداول  انه يوجد انخفاض في )
موجه الفا وهذا يدل على أن نسبة التحسن في الفا في فصل المخ الخطفي والصدغي هي 

لمؤشرات على الحالة المثلي التي قد يكون الالعبين فيها وصلوا إلى درجة االسترخاء المثلي ا
وبداء االنشغال العقلي السليم بدون أي شوائب قد تجعله يشذ عن الصورة العقلية السليمة ومن ثم 
قد سوف يكون تصوره العقلي جيد وسوف يتم ذلك في النسبة المئوية للتغير في موجه بيتا التي 
 تعتبر مسئولة عن االنشغال العقلي ومن ثم التصور العقلي للمهارات الحركية لالعبي السباحة.

م( ووالء 2444م( ودمحم عنبر بالل )2432ويتفق مع ذلك كل من دمحم عبد الكريم نبهان )
 (22-38-37م(.)2441العبد )

والبعدي في النشاط ويتضح من خالل الجداول  النسبة المئوية للتغير بين القياس القبلي 
 O3الكهربي إلشارة بيتا لفص المخ األيسر لالعبي السباحة. حيث يود نسبة تحسن في المراكز )

– T1 – FP3 وهذه المراكز الجبهي والفصي والمركز تقع بين الفص الصدغي والفص المؤخري )
ركي ومسئول عن واألول مسئول عن االسترخاء والثاني والثالث مسئول عن التحكم وعن األداء الح

 التركيز االنتباه.
م( وعمر 2441م( والء دمحم العبد )2444وتتفق هذه النتائج مع دراسة كل من دمحم عنبر بالل )

 (33-22-38-37(.)2432)م( دمحم عبد الكريم نبهان 2434سعيد إبراهيم )
ويعد الجهاز العصبي لإلنسان هو جهاز الذي يسيطر على أداء جميع أجهزة الجسم 

 ختلفة لوظائفها التخصصية والمشتركة.الم
ويري الباحثين أن المخ هو مصدر السلوك أن لكل منطقة معينة وظيفة معينة وبالرغم من 

 تعدد مناطق المخ إال أن هناك تداخل وتواصل ونتائج وتكامل بين وظائفه المختلفة.
م في تعلم النصف األيسر يطلق عليه التحليلي واستخدا –ويعد دور وظائف نصفي المخ 

المهارات الجديدة وتصحيح األخطاء وتطوير استراتيجيات المنافسة وأمداد الالعب بالمعلومات في 
 حينها مع المصاحبة بالتعليمات الذاتية وتوجيه جسم الالعب نحو األداء المطلوب.

النصف األيمن التكاملي ويقوم بالتحكم في الطريقة التي يؤدي بها الالعب حيث أن النصف 
 يمن من المخ يأخذ التعليمات التي وضعها في فص المخ األيسر خطوة بخطوةاأل

م( إلى أن 3997هذا ما أكده كل من أبو العال احمد عبد الفتاح, ودمحم صبحي حسانين )
( تستخدم لتسجيل طرف الجهد الكهربي لقشرة المخ من خالل EEGطريقة رسم المخ الكهربي )

ل وللمثيرات المختلفة سواء كانت ضوئية أو صوتيه على أن إمكانية التصرف على ردود األفعا
 (3( ذبذبة.)14 - 8يكون ترددها بمعدل من )
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 االستنتاجات:

في ضوء أهداف البحث وفروضه وعينة البحث وخصائصها واستنادا  على النتائج التي تم 
 التوصل إليها يمكن استخالص اآلتي:

 –التصور العقلي  –ية في تطوير )االسترخاء برنامج تدريب المهارات النفسية ذو فاعل (3
 التخيل(. –اإلصرار  –تركيز االنتباه 

برنامج تدريب المهارات النفسية ذو فاعلية في تطوير مستوي األداء المهارى لدي العبي  (2
 السباحة.

 المهارات النفسية لها تأثير واضح على النشاط الكهربي للمخ. (1
صة مهارات االسترخاء والتخيل كان لهم بالغ األهمية برنامج تدريب المهارات النفسية وخا (1

 في مرحلة المنافسة.
يعد اإلصرار هو المحرك األساسي وراء إنجاز كل المهام الصعبة أثناء التدريب  (1

 والمنافسة.

 التوصيات:
 االهتمام بتطبيق برنامج تدريب المهارات النفسية المقترح. (34
ة الدور الذي يقوم به علم النفس االهتمام بتوعية المدربين والالعبين ألهمي (33

 الرياضي في رفع مستوي األداء.
أوصي زمالئي المدربين االهتمام بالجانب النفسي والبرامج النفسية جنبا  إلى جنب  (32

 مع البرامج التدريبية.
أوصي اتحاد السباحة العمل على االهتمام بالجانب النفسي ومراعاته وعمل  (31

 .دورات تدريبية وتثقيفية للمدربين
ضرورة إنشاء سجل لكل مبتدئ السباحة لتتبع وتطوير مستوي الحالة البدنية  (31

 والمهارية والنفسية العقلية.
ضرورة عمل برامج نفسية لناشئ السباحة الن ذلك يؤدي إلى الحفاظ على قاعدة  (31

 الناشئين.

 (.EEGويوصي الباحث باستخدام القياسات الفسيولوجية النفسي وخاصة جهاز ) (36

 ليم الالعبين مهارة التخيل وطرق تنميتها.البد من تع (37

 البد من عمل برامج تليفزيونية متخصصة في علم النفس الرياضي. (38
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 ملخص البحث باللغة العربية
تأثير استخدام الخرائط الذهنية على التحصيل المعرفي لدي حكام الدرجة الثالثة في 

 رياضة كرة القدم
        أ.م.د/ دمحم محمود مصيلحي

دم.د/ مصطفي عبد هللا عبد المقصو  

 الباحث/ دمحم فاروق اسماعيل
 
 حكام لدي المعرفي التحصيل على الذهنية الخرائط استخدام تأثيرهدف البحث إلى التعرف ي

 لطبيعة لمناسبته وذلك تجريبي المنهج الباحثين استخدم ,  القدم كرة رياضة في الثالثة الدرجة
 لكال والبعدية القبلية القياسات بإتباع ضابطة واألخرى  تجريبية إحداهما لمجموعتين البحث

 من الجيزة ومنطقة القاهرة بمنطقة الثالثة الدرجة القدم كرة حكام البحث مجتمع يمثل, المجموعتين
 عددهم والبالغ م 8102/8102 الرياضى للموسم القدم لكرة المصرى  اإلتحاد بسجالت المقيدين

 .(.حكم 21)
 وكانت التوصيات ما يلي : 

  

رياضى( تكون مهمته القيام باإلعداد النفسي ضرورة توفير المعد النفسي )األخصائى النفسى ال -0
كسابهم المهارات النفسية وتنميتها, وتصميم وتطبيق البرامج النفسيية المقننية علمييات وتقيديم  للحكام وا 

 .النصح والمشورة النفسية للحكام عندما تواجههم المشكالت ويتعرضوا للضغوط

إنتقيياو وتوجيييه الحكييام بحيييث فييي  ريوصييى الباحييث لجنيية الحكييام الرئيسييية بضييرورة إعييادة الن يي -8
جتياز إختبيارات اللياةية البدنيية واإلختبيارات المقيررة اإلختبيارات  تشمل إلى جانب الفحوص الطبية وا 

 . والمقاييس النفسية

إجيييراو المزييييد مييين البحيييوث والدراسيييات لتطيييوير المهيييارات النفسيييية والعقليييية بأسيييتخدام الخيييرائط  -3
  .والمساعدون  الذهنية لحكام كرة القدم الساحة

مجال الثقة بالنفس آلنها تعتبر مين ححيد حهيم المهيارات في  إجراو المزيد من الدراسات والبحوث -4
 .رياضات حخرى وعينات حخرى من الالعبين والمدربينفي  وذلك النفسية
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تأثير استخدام الخرائط الذهنية على التحصيل المعرفي لدي حكام الدرجة الثالثة في 
 رياضة كرة القدم

        أ.م.د/ دمحم محمود مصيلحي

دم.د/ مصطفي عبد هللا عبد المقصو  

 الباحث/ دمحم فاروق اسماعيل
 
 :مقدمة البحث :ولا أ

تعد لعبة كرة القدم األكثر شيعبية فيي العيالم والتيي تجيذب انتبيا  اجليب الجمياهير الرياضيية لميا فيهيا 
 ات من متعة في األداو ومتعة في المتابعة , كما تعد هذ  الرياضية مين الرياضيات التيي شيهدت تطيور 

يم حفضييل فييي حداو الالعبييين وةييدرتهم علييى تقييديم مسييتويات متميييزة ميين خييالل ةييدرتهم لتقييد ملحو ييات 
مسيييتوى مهييياري عليييى طيييوال وةيييت المبييياراة مميييا ييييدل عليييى تطيييور ةيييابليتهم المختلفييية منهيييا البدنيييية 

 والمهارية والنفسية.
ويسعي المختصون دائما إلى تطوير اللعبة وجعلها األكثر جذبا بين األلعاب الرياضيية وحتيى عنيد 

 عييين سيييالمة الالعبيييين وضيييع ةيييانون اللعبييية كيييان مييين األهيييداف الرئيسييية ليييه متعييية الجمهيييور فضيييال
والمسياواة بيين الفيريقين حييث تييم التأكييد عليى حكيام الكيرة بييان ييتم تالفيي األخطياو والمحاف ية علييى 

 (۹۱: 02)سالمة الالعبين والمتعة بمشاهدة مباراة جميلة تم تطبيق القانون فيها بحكمة ودراية. 
القييدم ولييذا حهييتم المختصييون بعييد مييا تقييدم نييدرك حن القييانون هييو حداة لصيينع بريييق حكثيير لكييرة   

والبيياحثون بالقييائمين علييى تطبيييق ةييانون اللعبيية فييي المالعييب الخضييراو ميين حيييث تييأهيلهم البييدني 
والنفسييي وجييير ذلييك ميين المييتهالت التييي تجعلهييم ةييادرين علييى إدارة المباريييات فييي كييرة القييدم بدةيية 

 ونجاح.
لمخ بدال من التفكير الخطی التقليدي خرائط العقل هي األسلوب البديل الذي يستخدم جميع حجزاو ا

, فهي تأخذ الفرد مين كيل االتجاهيات , وتليتقط األفكيار مين حيية زاويية. خريطية العقيل هيي الطريقية 
األسييييهل لتخييييزين المعلومييييات فييييي المييييخ , واسييييتخرجها منييييه , إنهييييا وسيييييلة ابداعييييية فعاليييية لتييييدوين 

لخصييييييائص المهارييييييية و المالح ييييييات التييييييي ترسييييييم خييييييرائط ل فكييييييار ميييييين حجييييييل تطييييييوير بعيييييي  ا
 (33:03).النفسي

خرائط العقل هي الجهاز الفائق السترجاع البيانات والوصيول إليهيا , والموجيود بالمكتبية الضيخمة  
 ( 83:04) .فعليا في الذهن والذي يتمتع بالقدارات المذهلة
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ميين حبييرز ميين تكلييم عيين خييرائط العقييل وعالةتهييا بتطييوير  Tony Buzanيعييد العييالم تييونی بييوزان 
بع  الجوانب النفسية كالثقة بالنفس , والتذكر , واالنتباة , والتصور , وبناو األهداف وجيرها من 
الجوانييب النفسييية , فهييي تييذكر الفييرد بكييل مييايقوم بييه ميين تييدوين المالح ييات متعييددة األبعيياد , كمييا 

م ويجعل الفرد يحلل ويفكر بطريقة نقدية , وتقوم الخريطة العقلية ستجد حن هذا األسلوب يقوى الفه
على تدوين الفكرة الرئيسية للموضوع في منتصف الورةة بما تحتويه من كلميات واعيداد و ارةيام ثيم 
تتفرع هيذ  الفكيرة والعنيوان الرئيسيي اليى تفرعيات وخطيوط ترسيم مسيتخدما األليوان والرسيوم لتوضييح 

م اإلنسان و يفة كال من جانبي الميخ األيسير واأليمين وبالتيالي يحصيل عليى الروابط وبذلك يستخد
الحصول عليها , كما حن اسيتخدام الشيكل العنكبيوتی للخريطية الذهنيية واليذي  حكبر ةوة عقلية يمكن

يشيييبه اليييى حيييد كبيييير الخليييية العصيييبية مييين شيييأنه حيضيييا حن يقيييوي اليييذاكرة واليييربط بيييين المعلوميييات. 
(02:۹۱) 

مميييا  ,ائط الذهنيييية بأنهيييا لغييية بصيييرية تتكاميييل فيهيييا مهيييارات التفكيييير وفنييييات التخطييييطوتعيييرف الخييير 
يسييياعد عليييى التأمييييل والتفكيييير المييين م وتكييييوين شيييبكة عصييييبية للتفكيييير فيميييا يدركييييه العقيييل ويبنييييي 

 (83:03)باستمرار على ما حدرکه. 
واألفكيار بينفس الطريقية الفطريية تعد خرائط العقل حداة متميزة للذاكرة , حيث تسمح بتن يم الحقيائق 

التي يعميل بهيا العقيل , وهيذا يعنيي حن تيذكر واستحضيار المعلوميات فيي وةيت الحيق سيصيير حميرا 
كيل خيرائط العقيل بهيا .سهل , وحكثر فاعلية مقارنة باستخدام األساليب التقليديية لتيدوين المالح يات

ن من فروع تتشيعب مين المركيز , شئ مشترك حيث تستخدم األلوان في كل الخرائط وجميعها تتكو 
وبهييا خطيييوط متعرجيية ورميييوز وكلمييات وصيييور موضيييوعة طبقييا المجموعييية ميين القواعيييد البسييييطة , 
والمتوائمة مع العقل , وباستخدام خرائط العقل يمكن حن تتحول ةائمة طويلة من المعلوميات المملية 

التيييي يعمييل بهيييا العقيييل.  إلييى شيييكل ملييون مييين م يسييهل تيييذكرة يكييون متوافقييية مييع الطريقييية الطبيعييية
(3:۹۱) 

وةييد حجريييت مجموعيية ميين البحييوث والدراسييات التييي اسييتهدفت دراسيية مييدى فاعلييية اسييتخدام الخييرائط 
إليى  ( والتيي هيدفت8102ابيو النجيا ا ابيراهيم)( الذهنية في المجال التربوي , ومن هذ  الدراسيات

 الخرائط الذهنية لدى حكام كرة القيدم بمنطقية الجييزة باستخدام التخيليتطوير الثقة بالنفس والتفكير 
 . بجمهورية مصر العربية
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التحكيم إحدى األميور األساسيية التيي تسيهم فيي رفيع مسيتوى اللعبية بشيكل عيام لكيون سيلطة الحكيم 
مسييتمدة ميين ةييانون اللعبيية الييذي ينشييد العداليية حثنيياو ةيادتييه للمبيياراة وميين المعييروف حن الحكييم الجيييد 

ي ةراراتييه سيييزيد ميين حميياس الالعبييين ويشييجعهم علييى بييذل المزيييد ميين الجهييد لتطييوير والصييائب فيي
مسييتواهم والحصييول علييى نتييائج حفضييل ممييا يسييهم بشييكل فاعييل فييي متعيية الجمهييور المتييابع وعلييى 

 العكس من ذلك اذا كان الحكم جير جيد في ادائه للمباراة وجير دةيق في ةراراته.
فييه شيروط خاصية بيه والمتضيمنة اجتيياز  لالختبيارات المقيررة  الحكم هو ذلك الشخص الذي تتيوافر

والبدنييية والفنييية وفييي ضييوو نتييائج تلييك االختبييارات يييتم اعتميياد  ميين ةبييل االتحيياد المعنييي وعنييد ذلييك 
 (84:04) .يصنف إلى فئة حو درجة من درجات الحكام على وفق ححكام وتعليمات خاصة

ن األشيخاص الرياضييين مينحهم ةيانون اللعبية سيلطة ويمكن تعريف الحكام على انهيم   مجموعية مي
 (3:83)تنفيذية لقانون كرة القدم حثناو المباراة وةبلها وبعدها عند تكليفهم بإدارة المباراة 

ويوجييد فييي ملعييب كييرة القييدم ثييالث حكييام سيياحة هييم الحكييم األول وهييو مييا يطلييق عليييه ححيانييا حكييم 
ن خطوط الملعب فضال عين واجبياتهم األخيرى وهنياك الساحة والحكام المساعدون وهم الذين يراةبو 

حكما رابعا خارج الساحة يكون مسيتال عين حعميال تتعليق بخيارج الملعيب عين انيه احتياطيا ألي مين 
 (3:3.)حكام الساحة الذين يتعذر استكمالهم للمباراة

  مشكلة البحث: ثانيا:
ححييد حعمييدتها هييو الحكييم لييذلك يييرى الباحييث حن وضييع المواةييف التحكيمييية  كييرة القييدمتعييد من وميية 

وضوابط المنافسة الرياضية تستلزم وجيود المتطلبيات العقليية والنفسيية التيي تسياهم وتيدعم ال يروف 
 التي يقع تحتها الحكم , فهو الذي يتم من خالله تقييم األداو الرياضي

الواجبييات الملقيياة علييى عاتقييه ويحصييل علييى االجييازة وهييو الييذي يحييدد الفييوز والهزيميية وحتييى يييتدى 
الخاصة بالتحكيم تضع بع  االتحيادات الدوليية شيروطا خاصية تتعليق باللياةية البدنيية التيي يجيب 

الحكيم فيي لعبية كيرة القيدم هيو  وان يتمتع بهيا الحكيم وتقيام االختبيارات والمقياييس للتحقيق مين ذليك.
مطبقا مواد  بسالسةلى كاهله نجاح المباريات والسير بها العمود الفقري والرةم الصعب الذي يقع ع

مييين هنيييا جييياوت األهميييية الملحييية فيييي إعيييداد الحكيييم نفسييييات  ,نصيييا و بحسييين تصيييرف اللعبيييةةيييانون 
حن يكون الحكم لديه معرفة في ةانون اللعبة  يال يكفوتحضيرات واستعدادات إلدارة المباريات الهامة إذ 

وطيييرا خاصييية لتطبيقيييه فيييي الوةيييت والمكيييان المناسيييبين وبحسييين وحسيييب, بيييل يحتييياج إليييى الييييات 
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تصرف, لذلك جاو على النفس ودخل ميدان التحكيم ليزيد من ةدرة ومقدرة الحكم عليى حداو مهمتيه 
 .داخل الميدان على حكمل وجه

وبالن ر لوجود نسبة جير ةليلة من األخطاو ترتكب في مباريات كرة القدم والتي يتعر  لها حكام 
القييدم فييي الييدوري المصييري بمختلييف مسييتوياته , والتييي تعكييس بالنتيجيية عيين مسيياحة كبييير  ميين كييرة 

حيث التقييم لمسيتوى دةية القيرارات للحكيام والميتثرة عليى نتيائج المبياراة, ولكيون الباحيث حكيم عاميل 
ن الحظ حن األخطياو التيي يمكين حن يقيع فيهيا الحكيم تيرتبط بالعدييد مي ,باالتحاد المصري لكرة القدم

دراك المواد القانون , والتي اسيتطاع الباحيث حن يحيددها  المشكالت المعرفية والتي من حهمها فهم وا 
بعد ان ةام بدارسة مسحية لبع  الحكيام العياملين باالتحياد المصيري لكيرة القيدم ومسيئولي التحكييم 

لمفاهيم الغير حكم , والتي تم فيها تحديد مجموعة ا 41والتي حجراها على مجموعة من الحكام تبلغ
وعليى ضيوو ذليك  ,واضحة في تدريس مواد ةانون كرة القدم واستخدام حساليب التدريس تقليدية ومن

الي ايجاد اساليب جديدة لتوصييل بعي  المعلوميات المرتبطية بميواد القيانون للحكيام  يسعى الباحث
اليب الخرائط الذهنية وةراراته في الملعب ومن هذ  االس ةالجدد والتي تنعكس علي مستوا  التحكيمي

والتييي تسيياعد الحكييم علييي التعييرف علييي مييواد القييانون بأسييلوب وسييهل وبسيييط وهييذا ةييد يييوثر بشييكل 
 كبير في تطور اداو الحكم ومستقبله في الحكم.

 :البحث فهد ثالثا:
التعرف علي تأثير استخدام الخرائط الذهنية علي التحصيل المعرفي لدي حكام الدرجة الثالثية فيي  

 رياضة كرة القدم.
 :البحثفروض رابعا:

 متوسييطات  فييي مسييتوى التحصيييل المعرفييي بييين ذات دالليية معنوييية توجييد فييروا احصييائية
 المجموعة التجريبية ةيد البحث.القياسات القبلية والبعدية لصالح متوسطات القياسات البعدية في 

  توجيييد فيييروا دالييية احصيييائية فيييي مسيييتوى التحصييييل المعرفيييي بيييين القيييياس القبليييي والبعيييدي
 ؟في المجموعة الضابطةلصالح القياس البعدي 

 المصطلحات المستخدمة في البحث: خامسا:
عليى رسيم كيل هيي طريقية رائعية تعتميد  " Mind Mapping"  (:خرائط العقلل)الخرائط الذهنية -
يريييدة الفييرد فييي ورةيية واحييدة بشييكل معييين يييتم فيهييا اسييتبدال الكلمييات برسييوم تييدل عليهييا بطريقيية  مييا
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وهييي حداة وتقنييية تسيياعد علييى وضييع االفكييار حييول موضييوع مييا بطريقيية  ,مختصييرة وسييهلة التركيييز
 (00: 3) .متسلسلة ومن مة وفنية

 التحصيل المعرفي:-
فعلو  ودرسو  من خبيرات معينية مين خيالل دراسيتهم لميواد القيانون ويعني مدي استيعاب الحكام لما 

ويقياس بالدرجية التيي  ,لكرة القدم ويقصد بيه فيي هيذ  البحيث دراسية الوحيدة المعيدة بيالخرائط الذهنيية
 (83:2) .يحصل عليها الحكام في اختبار التحصيل المعد لهذا الغر 

 :" Referees" حكام كرة القدم-
اشخاص مسئولين عن التحكيم وادارة المباراة بالنيابة عن اتحاد كرة القدم مصطلح عام لشخص او 

 .حو المسابقة بموجب سلطتها تتم اةامة المباراة )ةانون كرة القدم(
 خطة البحثسابعا: 

  :Research Methodology منهج البحث
لمناسيييبته لطبيعييية البحيييث لمجميييوعتين إحيييداهما تجريبيييية وذليييك المييينهج تجريبيييي  يناسيييتخدم البييياحث

  .بإتباع القياسات القبلية والبعدية لكال المجموعتينواألخرى ضابطة 
 :Research Community مجتمع البحث

مييين  ومنطقييية الجييييزة حكيييام كيييرة القيييدم الدرجييية الثالثييية بمنطقييية القييياهرة البحيييث مجتميييع يمثيييل 
م والبييالغ عييددهم  8102/8102اإلتحيياد المصييرى لكييرة القييدم للموسييم الرياضييى بسييجالت المقيييدين 

 .(حكم 21)
 :Sample Researchعينة البحث 

حكيم مين حكيام الدرجية  31بالطريقية العمديية مين مجتميع البحيث وعيددهم )عينية البحيث  تم اختيار
تقسييمهم إليى مجميوعتين متسياويتين إحيداهما  تم ,م 8102/8102خالل الموسم الرياضي  (الثالثة

فهيم فيي  تجريبية يطبق عليها البرنامج المقتيرح باسيتخدام الخيرائط الذهنيية لتطيوير الجانيب المعرفيى
واألخيرى ضيابطة ال يطبيق عليهيا البرنيامج المقتيرح, كميا تيم إختييار عينية  ,ومعرفة ةانون كرة القيدم

ث, وذلك بهدف إجراو الدراسات اإلستطالعية لحسياب حكم( آخرين من خارج عينة البح81ةوامها)
 .( يوضح ذلك8والجدول رةم ) المعامالت العلمية
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 ( 1جدول )
 توزيع العدد للعينة

 العدد العينة م

 81 العينة اإلستطالعية 0
8 
 31 المجموعة التجريبية العينة األساسية 

 31 المجموعة الضابطة
 21 المجموع

  :أسباب اختيار عينة البحث 
اليييدورى المصيييرى بمختليييف درجاتيييه ومتابعييية بيييرامج تحلييييل فيييي  مييين خيييالل متابعييية المبارييييات – 0

المباريات من ةبل المختصين الحظ الباحث إنخفا  مستوى األداو وعدم مقدرة الحكام على الفهم 
لدى عينية البحيث مين حكيام كيرة وزيادة الضغوط النفسية  الواضح والمعرفة الكاملة لقانون كرة القدم

 القاهرة ومنطقة الجيزة. القدم بمنطقة
 وتسهيل مهمة إجراو البحث.  بلجنة الحكامتعاون المسئولين  -8
 (. ةاعات للتدريب والمحاضراتتوافر اإلمكانيات المادية ) – 3
رى لكييرة المقيييدون بسييجالت اإلتحيياد المصيي حكييام كييرة القييدمتمثييل العينيية المختييارة مجموعيية ميين  -4

 .8102/8102للموسم الرياضى  القدم
حكييم درجيية حولييى ممييا يسيياعد علييى تعيياون حفييراد العينيية مييع الباحييث خييالل مييدة تطبيييق الباحييث  -5

 .البرنامج
 مجالت البحث: 

 :المجال البشرى 
بواةيع مين حكيام منطقية الجييزة لكيرة القيدم  حكيم 08 ةيام الباحث بإجيراو الدراسيية عليى عينية ةوامهيا 
حكيام عينية البحيث عليى  إشيتملتحييث  عينة حسياسيية(,ك حكم 31عينة إستطالعية(, )ك حكم 81)

 .م8102/  م8102كرة القدم بالموسم الرياضى 
 :المجال المكانى 
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 البحييثلدراسييية األسييياسية علييى العينيية ةييييد اتيييم تطبيييق اإلختبييارات للدراسييية اإلسيييتطالعية وتطبييييق  
ومنطقة الجيزة لكرة القدم ومركز شباب سيراى القبية ونيادى الترسيانة  القاهرةبمقر لجنة حكام منطقة 

 الرياضى.
 :المجال الزمنى 

 (2جدول )
 (األساسية –الستطالعية )لتطبيق للبحث التوزيع الزمنى 

 إجراءات البحث

 :أدوات جمع البيانات- 1
 :المتعلقة بهذا البحث على مجموعة من الوسائل هياعتمد الباحث في الحصول عي البيانات 

 .االطالع علي المراجع العلمية المتخصصة في مجال كرة القدم وبناو االختبارات المعرفية -0

 .مسح وتحليل لبع  الدراسات المرتبطة بموضوع البحث -8

متخصصيين )حسياتذة :ةام الباحث بيإجراو المقيابالت الشخصيية ميع كيل مين :المقابلة الشخصية -3
 ومجال بناو االختبارات المعرفية(. ,في مجال كرة القدم

 خطوات بناء الختبار  -2
 -:تضمن إجراوات بناو االختبار مجموعة من الخطوات هي

 إلى من التطبيق العدد المحتويات

التطبيللللللللق للعينللللللللة 
 الستطالعية

 م2/2/8102 م0/2/8102 الثانى –األول  28

القياس 
 –القبلى)تجريبية 
 ضابطة( 

 م0/01/8102 للللللل 08

تطبيق البرنامج على 
 المجموعة التجريبية

 م84/08/8102 م2/01/8102 للللللل 08

 –القياس البعدى)تجريبية 
 ضابطة( 

 م83/08/8102 للللللل 08
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كيرة القيدم لحكيام الددرجية فيي  تمثيل الهيدف فيي بنياو اختبيار معرفيي :تحديد الهدف من الختبار -
 الثالثة   لتحقيق حهداف البحث.

يتطلييب بنيياو االختبييارات التحصيييلية لتصيينيف وتحليييل العمليييات المختلفيية فييي  :تحليللل المحتللوي  -
كيييدليل وصيييفي لنتيييائج العملييييات التعليميييية  فالميييادة المحصيييلة حييييث يمكييين اسيييتخدام هيييذا التصيييني

 .ومدي تحقق حهدافها والخبراتية
لالختبيار تبعيا لتقسييم بليوم  تيم تحدييد المسيتويات المعرفيية:تحديد المسلتويات المعرفيلة لالختبلار -

وذليك لمناسيبتهم  –التقيويم  –التركييب  –التحلييل  –التطبيق  –الفهم –علي النحو التالي   المعرفة 
 .لطبيعة البحث

بعد تحليل المراجع والدوريات العلمية والدراسيات والبحيوث التيي تناوليت بنياو  :صياغة العبارات -
ةام الباحث بتحديد العناصر واألفكار األساسية التى سيوف تيدور حولهيا عبيارات  ,اختبارات معرفية

 .االختبار
شيييكل عبيييارات وبنيييود تعبييير عييين المحتيييوي المعرفيييي فيييي  ولصيييياجة هيييذ  األفكيييار والحقيييائق العلميييية

االختبييارات المعرفييية فييي  لالختبييار و حبعيياد  ةييام الباحييث بدراسيية حهييم طييرا صييياجة وبنيياو العبييارات
بنائهييا فييي  الدراسييات والبحييوث المرتبطيية والتييى اسييتهدفت العديييد ميين الطييرا فييي  سييلف ذكرهيياالتييى 

 -Multipleطريقة االختييار مين متعيدد  - true - falseللعبارات وهي )طريقة الصواب والخطأ 

choice -  طريقيييييية التكمليييييييةCompletion - طريقييييييية المزاوجييييييية Matching  طريقييييييية الصيييييييور
Photos -  طريقة الترتيبRanking) 

  :بناو وصياجة العباراتفي  وبناو على ما سبق فقد ةرر الباحث استخدام الطرا اآلتية
 طريقة االختيار من متعدد  - طريقة الصواب والخطأ -
وبعيييد اإلجيييراوات السيييابقة والتيييى تضيييمنت تحدييييد العبيييارات وكيييذلك طيييرا بنييياو وصيييياجة العبيييارات  

 –باحيث بإعيداد العبييارات بحييث تمثيل المسيتويات المعرفيية لبليوم   المعرفيية وحسياليب عرضيها ةيام ال
إعييييداد العبييييارات مجموعيييية فييييي  وةييييد روعييييي ,التقييييويم   –التركيييييب  –التحليييييل  –التطبيييييق  –الفهييييم 

 إعداد وبناو االختبارات المعرفية. في  الشروط التى حكدت عليها المراجع المختلفة المتخصصة
ةيام الباحيث بإعيداد اسيتمارة اسيتطالع  :رات كلل بعلد ملن أبعلاد الختبلارالتحقق ملن صلدع عبلا -

الرحي الخاصة بالعبارات التى تم حعدادها طبقا لجدول مواصفات االختبيار حييث بليغ عيدد العبيارات 
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/  2/ 0( خبيييراو خييالل الفتييرة مييين2( عبييارة وتييم عييير  اسييتمارة اسييتطالع اليييراي علييى عييدد )21)
 ر  تحديد: بغ .8102/  2/ 2الى  8102

  .مدي مناسبة العبارات من حيث الصياجة والوضوح-0
 مدي ارتباط العبارة بالبعد التي تنتمي اليه -8
 ةياس جوانب االبعاد المختلفة في  مدي كفاية العبارات-3

ومن خالل تحليل استجابات السيادة الخبيراو عليى هيذ  االسيتمارة اسيتخلص الباحيث مجموعية نتيائج 
  :هي
 تم تعديل الصياجة لبع  العبارات طبقا الراو السادة الخبراو -0
 حذف اى عبارة من العبارات وفقا الراو الخبراو  لم يتم-8
ةييياس الجوانييب المعرفييية المختلفيية بعييد إجييراو عمليييات فييي  اةيير السييادة الخبييراو كفاييية العبييارات-3

  .الصياجة والتعديل
صورته األولى وذلك في  ام الباحث بإعداد االختبارة :صورته األوليةفي  إعداد الختبار -

 :بتقسيم العبارات الى مجموعات متجانسة من حيث
 حسلوب عر  العبارات - طرا صياجة العبارات -

  :صورته األولى وفقا ل سس السابقةفي  ( تن يم وتسلسل االختبار3ويوضح الجدول رةم )
 (0)جدول 
 األولىصورته في  تنظيم وتسلسل الختبار

 الختيار من متعدد الصواب والخطأ طرع واساليب صياغة العبارات 

 21-50 51-0 تسلسل العبارات

عييدد ميين الخطييوات واالجييراوات البحثييية نوردهييا تضييمنت مرحليية تقنييين االختبار  :تقنللين الختبللار -
 فيما يلي 

العبارات التى يقيسها  جةبعد ان اةر السادة الخبراو دةة ووضوح صيا :حساب صدع الختبار -أ
في  السادة الخبراو ةام الباحث بتطبيق االختبار االختبار وبعد اجراو التعديالت الالزمة وفقا الراو

 حكما( 31( عبارة على فئة عينة التقنين البالغ عدها )21) تضمنت عدد صورته االولي والتى
 تضمنت هذ  المرحلة الخطوات التالية: وةد

 ةام الباحث بحساب المعامالت االحصائية الختبار  المعرفي باستخدام المعادالت التالية 
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 Difficulty and Easiness Index معاملي الصعوبة والسهولة للعبارات -
ةام الباحيث بتحلييل عبيارات االختبيار السيتخراج معياملي السيهولة والصيعوبة للعبيارات وذليك بهيدف 

ليهيييا ميييين حييييث صييييعوبتها او سيييهولتها وتيييم تقييييدير معييياملي الصييييعوبة تقيييويم كيييل مفييييردة والحكيييم ع
والسهولة للعبارات وةد ةام الباحيث مين خيالل ةراواتيه الن ريية للبحيوث والدراسيات العلميية المرتبطية 

 (1321 – 1331بموضوع بحثه بتحديد مسيتوي الصيعوبة او السيهولة للعبيارات واليذي يتيراوح بيين )
  (Philips & Hornak)تبعا لراي فيليبس وهورناك 

  Discrimination Indexمعامل التمييز  -
وةيد ةيام  ,المسيتوي المعرفييفيي  ةام الباحث بحساب معامل التمييز لكي يتم التمييز بين المبحوثين

الباحييث ميين خييالل ةراواتييه الن رييية للبحييوث والدراسييات العلمييية المرتبطيية بموضييوع البحييث بتحديييد 
وميين ثييم فييان المفييردة التييى تحقييق هييذ  النسييبة تعتبيير ةييادرة علييى  .( فيياكثر1331دليييل التمييييز ميين )

  (Philips & Hornak)التمييز وذلك تبعا لراي فيليبس وهورناك 
االختبار المعرفي موضوع البحث بعد اختبار في  ( عبارة35على االبقاو على) ولقد حسفرت النتائج

معاميييل الصيييعوبة وكيييذلك معاميييل التميييييز لعبيييارات االختبيييار بعيييد التطبييييق وذليييك كميييا هيييو موضيييح 
 (4جدول )                     :( التالي4بجدول )

 لحكام كرة القدم معامل الصعوبة ومعامل التمييز لعبارات الختبار المعرفي

 معامل الصعوبة  م
معامللللللللللللللل 

 التمييز
 م

معامل 
 الصعوبة 

معامل 
 التمييز

 معامل الصعوبة  م
معامل 
 التمييز

0 1352* 1333* 85 1353* 1351* 42 1322 1303 
8 1332* 1332* 83 1333* 1333* 51 1332* 1351* 

3 1331* 1351* 82 1352* 1332* 50 1352* 1333* 
4 1333* 1332* 82 1351* 1332* 58 1341* 1333* 
5 1343* 1351* 82 1331* 1343* 53 1342* 1332* 
3 1343* 1351* 31 1333* 1333* 54 1332* 1332* 

2 1331* 1351* 30 1341* 1332* 55 1342* 1351* 

2 1341* 1332* 38 1331* 1333* 53 1343* 1351* 

2 1352* 1332* 33 1333* 1351* 52 1351* 1333* 

01 1343* 1332* 34 1341* 1332* 52 1331* 1332* 

00 1333* 1332* 35 1332* 1332* 52 1338* 1332* 
08 1353* 1351* 33 1323 -1332 31 1353* 1351* 
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03 1343* 1351* 32 1343* 1332* 30 1333* 1351* 

04 1332* 1332* 32 1352* 1351* 38 1332* 1332* 

05 1333* 1332* 32 1343* 1351* 33 1331* 1332* 

03 1312 1303 41 1322 1385 34 1343* 1332* 
02 1333* 1333* 40 1333* 1332* 35 1332* 1332* 
02 1331* 1333* 48 1342* 1333* 33 1343* 1332* 
02 1341* 1332* 43 1331* 1332* 32 1338* 1332* 
81 1303 1303 44 1351* 1333* 32 1353* 1333* 
80 1331* 1325 45 1332* 1351* 32 1342* 1332* 

88 1342* 1351* 43 1331* 1351* 21 1352* 1332* 

83 1333* 1332* 42 1353* 1333*    

84 1332* 1351* 42 1332* 1351*    
 

 لالختبار  الداخلي البناءحساب صدع -
عوبة والتمييييز بلييغ عييدد صييحييذف العبييارات التييى لييم تحقييق المسييتويات المقبوليية ميين معييامالت ال بعييد

  .عبارة 35عبارات االختبار 
  :لالختبار وفقا للخطوات التالية قام الباحث بحساب صدع التساع الداخلي

  ايجاد االرتباطات البينية بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي اليه 
 واتعنها هذه الخط أسفرتوفيما يلي عرض للنتائج التى 

 :الرتباط بين كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي اليه ايجاد -
تيى تحقيق لوةد ةرر الباحث ةبول العبيارات ا بأبعادهاارتباط العبارات  تبحساب معامالةام الباحث 

يبيين معيامالت االرتبياط بيين درجية كيل كمحيك احصيائي والجيدول التيالي  1315 عند مسيتوي  داللة
  .لالختبارعبارة والدرجة الكلية 
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 (5)جدول 
 (08=)ن معامالت ارتباط عبارات الختبار والدرجة الكلية لالختبار

 قيمة الرتباط  م قيمة الرتباط  م قيمة الرتباط  م

0 13421* 83 13324* 45 13200* 
8 13411* 84 13482* 43 13522* 

3 13482* 85 13500* 42 13388* 
4 13415* 83 13523* 42 13422* 

5 13583* 82 13533* 42 13432* 

3 13332* 82 13512* 51 13535* 

2 13533* 82 13432* 50 13524* 

2 13320* 31 13435* 58 13432* 

2 13410* 30 13523* 53 13430* 

01 13422* 38 13444* 54 13485* 

00 13511* 33 13451* 55 13532* 

08 13422* 34 13588* 53 13501* 

03 13418* 35 13534* 52 13423* 

04 13533* 33 13322* 52 13285* 

05 13504* 32 13320* 52 13328* 
03 13502* 32 13322* 31 13343* 
02 13245* 32 13582* 30 13520* 

02 13555* 41 13422* 38 13351* 

02 13421* 40 13548* 33 13200* 
81 13320* 48 13313* 34 13522* 

80 13548* 43 13530* 35 13388* 
88 13543* 44 13328*   

ان جميع عبارات االختبار ذات معامالت ارتباط دالة احصائيا  (5)يتضح من الجدول السابق رةم 
مما يدل على ان االختبار المعرفي علي  13324,13245وتتراوح ما بين  1315عند مستوي 

 درجة مقبولة من الصدا.

 حساب ثبات الختبار  -ب
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وةييد بلغييت ةيميية الفييا كرنبييا   الفييا كرونبييا  حسيياب الثبييات علييى حسيياب معامييلفييي  اعتمييد الباحييث
مما يدل على ان االختبار  1315وهي دالة احصائيا عند كسنزي داللة  13282لالختبار المعرفي 

 على درجة مقبولة من الثبات 
 

والتييى تضييمنت ضييوو مييا اسييفرت عنييه خطييوات تقنييين االختبييار : فللي الصللورة النهائيللة لالختبللار -
تحليل عبارات االختبار وحسياب الصيدا والثبيات توصيل الباحيث اليى بنياو واعيداد الصيورة النهائيية 

مجملهيا محتيوي فيي  ( عبيارة تمثيل35لالختبار موضيوع البحيث وهدفيه االول والتيى اشيتملت عليى )
 المجال المعرفي لالختبار. 

مفحوصييين اسيلوب المقارنيية حيييث تييم اسييتخدم الباحيث لتصييحيح اسييتجابات ال :تصللحيا الختبللار -
اعييداد جييدول يحتييوي علييى اإلجابييات النموذجييية لعبييارات االختبييار وللحكييم علييى مييدي صييحة هييذ  

  .مفتاح التصحيحفي  االستجابات ثم المقارنة بين اإلجابات النموذجية الموضحة
صيييورته ي فييي ةيييام الباحيييث بتحدييييد اليييزمن المناسيييب لالختبيييار:تحديلللد اللللزمن المناسلللب لالختبلللار -

النهائيييية مييين خيييالل حسييياب اليييزمن التجريبيييي وهيييو عبيييارة عييين حسييياب حطيييول فتيييرة زمنيييية اسيييتغرةها 
 ,صيورته النهائييةفيي  الطالب واةصر فترة زمنية استغرةها اخر عند االجابة عليى عبيارات االختييار

ا لميا ( الستخراج المتوسط لزمن االختبار وذلك وفقي8تم حساب مجموع هاتين وةسمته على العدد )
 ( 3هو موضح بالجدول رةم )

 (0)جدول 
 صورته النهائيةفي  يبين حساب الزمن المناسب لالختبار

في  زمن االختبار
 صورته النهائية

 الزمن التجريبي
 المجموع

الزمن 
 اةصر فترة زمنية اطول فترة زمنية المناسب

 دةيقة 85 51 81 31

ان اليييزمن المناسيييب لالجابييية عليييى عبيييارات االختبيييار والبيييالغ  (3)يتضيييح مييين الجيييدول السيييابق رةيييم 
 .دةيقة 85( عبارة هو 35عددها )

صورته النهائية على عينة البحث في  ةام الباحث بتطبيق :صورته النهائيةفي  تطبيق الختبار -
 .( جكما تم تقسيمهم الي مجموعتين بالتساوي 31والتي بلغ عددها ) من حكام كرة القدم

 التجريبية " –تكافؤ المجموعتين " الضابطة  -
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 (7جدول )
في  للمجموع الكلي لالختبار المعرفي الضابطة و دللة الفروع بين مجموعتي البحث التجريبية

 القياسات القبلية
  

 المتغير
 (08)ن=الضابطة (08)ن=التجريبية 

 قيمة ت
 ع م ع م

 00.0. 23484 323211 013142 323333 االختبار المعرفي

 20821( = 8085قيمة ت عند مستوي )
مجمييييوعتي البحييييث بييييين فييييي  داليييية احصييييائيا جييييير ( ان ةيميييية )ت( جيييياوت2يتضييييح ميييين جييييدول )
 مما يدل على تكافت المجموعتين.االختبار المعرفي في  الضابطة والتجريبية

 :لحكام كرة القدم تنمية التحصيل المعرفىفي  البرنامج المقترح باستخدام الخرائط الذهنية -
 خطوات إعداد البرنامج المقترح باستخدام الخرائط الذهنية: 

 تحديد هدف البرنامج المقترح باستخدام الخرائط الذهنية: :أولا 
ةبييل وضييع البرنييامج المقتييرح باسييتخدام الخييرائط الذهنييية كييان ميين الضييروري تحديييد هييدف البرنييامج 

 ج وهي كالتالي:واألسس التي بجب اتباعها عند وضع البرنام
التيى تتهليه  تنمية التحصيل المعرفى للحكم التي تكسبه الفهم الجيد والواضح لقيانون اللعبية -

دارة المبارايات بشكل سليم   .لكى يواجه الضغوط النفسية وتساعد  على إتخاذ القرارات السليمة وا 

 المقابلة الشخصية:  :ثانياا 
تييم عيير  اسييتمارات االسييتبيان علييى السييادة الخبييراو عيين طريييق المقابليية الشخصييية كييل علييى حييدة 

لتحديد محتويات وحزمنة البرنامج المقترح باستخدام  خبراء طرع التدريس وكرة القدمإلبداو الرحى / 
 الخرائط الذهنية لحكام كرة القدم.

 الستبيان:  :ثالثاا 
ستخدام اال  ستمارات التالية:ةام الباحث بتصميم وا 

  اسييييتمارة اسييييتبيان لتحديييييد محتويييييات وحزمنيييية البرنييييامج المقتييييرح باسييييتخدام الخييييرائط الذهنييييية
للحكيييام, وعرضيييها عليييى الخبيييراو إلختييييار ميييا يرونيييه مناسيييبات مييين خيييالل المقابلييية الشخصيييية مرفيييق 

 . (3)رةم
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 (0دول )ج
 طرع التدريس وكرة القدم لتحديد في  النسب المئوية آلراء الخبراء

 (7)ن=  عناصر البرنامج المقترح باستخدام الخرائط الذهنية للحكام

مجموع آراء  عناصر البرنامج م
 نسبة موافقة الخبراء الخبراء

 %011 2 ( حسبوع08مدة البرنامج ) 1
 %21 5 ( وحدات حسبوعيات 8عدد الوحدات التدريبية ) 2
 %011 2 ( ا31التدريبية )زمن الوحدات  0
التحصيل المعرفى لقانون محاور وحبعاد البرنامج ) 4

 (كرة القدم
2 011% 

 

حيث ارتضى للحكام  البرنامج النفسيموافقة الخبراو على عناصر  (2يتضح من جدول رةم ) 
  فيما حكثر من مجموع آراو الخبراو.% 08الباحث نسبة 

 ثم ةام الباحث بتصميم ما يلى: *
 (4) مرفق البرنامج المقترح باستخدام الخرائط الذهنية للحكام. 

 نماذج من محاضرات للبرنامج المقترح والتى واشتلمت على الخرائط الذهنية وكيفية اإلستفادة منها 
  .() مرفقتنمية التحصيل المعرفى لحكام كرة القدم في 

 المقترح باستخدام الخرائط الذهنية: أسس إعداد البرنامج
التحصيييل المعرفييى وتيييدريس مراعيياة األسييس العلمييية الخاصيية بكييل عملييييات الييتعلم والتييدريب علييى 

 والوصول الى مستوى األداو المثالى من خالل مراعاة ما يلى: ةانون اللعبة لحكام كرة القدم
التى تزيد من فاعلية التحصيل الجيد لمعرفة القانون خالل  التدرج بالمواد الخاصة بالقانون  -0

 تطبيق البرنامج. فترة
 مراعاة الفروا الفردية بين الحكام. -8
 التدريب.في  اإلستمرارية -3
 االنتقال من مرحلة إلى حخرى.في  عدم التسرع -4
 مراعاة العوامل االجتماعية و روف الحياة اليومية مع المحاف ة على الرعاية النفسية. -5

 :المقترح باستخدام الخرائط الذهنية المدة الزمنية للبرنامج
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( دةيقيه 31فيي األسيبوع بمعيدل ) ة تدريبيية( وحد8( حسبوع بواةع )08) النفسي ة تطبيق البرنامجمد
, كميا )جلسية( ( وحيدة84لكل وحدة, بذلك يبلغ إجمالى عدد الوحدات التدريبية فيي البرنيامج ككيل )

 .للبرنامج المقترح ( دةيقة281, ) ( ساعة08يبلغ عدد ساعات البرنامج ككل )
 البرنامج:محتوى 

 األبعاد الرئيسية للبرنامج المقترح باستخدام الخرائط الذهنية:
من خالل اطالع الباحث على الدراسات والبحوث السابقة استطاع تحديد األبعاد الرئيسية للبرنيامج 

 حيث يتأسس البرنامج المقترح على عدة حبعاد حساسية وهى:
 تطوير التحصيل المعرفى لقانون كرة القدم.في  الخرائط الذهنية وكيفية اإلستفادة منها -0
لحكام كرة القدم وكيفية الوصول آلعلى درجات التحصيل المعرفى  شرح مواد القانون  -8

 والوصول ألفضل حداو.
 لحكام كرة القدم. تدريس القانون في  كيفيفة استخدام الخرائط الذهنية -0

 البرنامج:في  األدوات واألجهزة المستخدمة
  والمحاضراتةاعة للتدريب  -

 جهاز كمبيوتر   -

  (Data show)شاشة عر   -

 حدوات مكتبية   -

  :المساعدين *
استعان الباحث ببع  الزمالو من حكام كرة القدم باإلتحاد المصرى لكرة القيدم, وسيكرتير منطقية  

( مسيياعدين 5القيياهرة ومنطقيية الجيييزة لكييرة القييدم, والمحاضيير الفنييى لحكييام منطقيية الجيييزة وعييددهم )
طيرا وةد تم شرح جوانب البحث لهم والهدف منه والمقاييس المسيتخدمة وتيدريبهم عليى  ,مرفق رةم

 القياس وكيفية التسجيل وفقات لما يأتي: 

 شرح المقياس والمحاور الذى يتضمنها والهدف منه وطريقة القياس.  -

 شرح كيفية التقييم ومفتاح التصحيح الخاص بالمقياس. -

 الصعوبات التى واجهت الباحث عند إجراء البحث: 
ا بالتحصيل المعرفى لحكام كرة الخرائط الذهنية وعالةتهفي  ندرة المراجع والدراسات المتخصصة

 .القدم
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 إمتناع بع  الخبراو عن اإلجابة على اإلستبيانات ن رات إلنشغالهم. -

تغيييب بعيي  حفييراد العينيية التجريبييية عيين حضييور بعيي  الوحييدات التدريبييية ن ييرات ل ييروفهم  -
 الخاصة.

 : القياس القبلي
لحكام كر  القدم باختبار معرفي لمجموعتي البحث التجريبيه و  القياس القبليةام الباحث باجراو  

 م0/01/8102يوم االثنين  الضابطه

 تطبيق التجربه :
 م31/08/8102م حتى  2/01/8102 ثنين( اسبوع في الفتر  من اال08تم تطبيق التجربه لمد  ) 

 نصف ساعها(  31بواةع جلستان تعليميه في االسبوع حيث بلغ زمن الجلسه التعليميه )
 البعدي القياساالنتهاو من االختبار المعرفي باجراو الباحث بعد ةام القياس البعدي : 

وذلك بتطبيق االختبار  م83/08/8102يوم االربعاو  للمجموعتين ) التجريبيه و الضابطه (
 المعرفي للحكام ةيد البحث

 
 البحث: في  المعالجات اإلحصائية المستخدمة

 معامل االرتباط. -

 المتوسط الحسابي. -

 .االنحراف المعياري  -

 معامل السهولة والصعوبة. -

 .معامل التمميز -

 .نسب التحسن )%( -
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 و مناقشتها عرض النتائج:أولاً 

 (9)جدول 
 دللة الفروع بين متوسطات القياسات القبلية والبعدي للمجموعة التجريبية للمجموع الكلي لالختبار المعرفي
 (08)ن= 

 المتغير
متوسط  القياس البعدي القياس القبلي

 الفرا 
انحراف 
 ةيمة ت الفرا 

 ع م ع م

االختبار 
 المعرفي

323332 013142 55311 23832 333111 035.8 03109 

 20840( = 8085قيمة ت عند مستوي )
بيييين القياسيييات القبليييية والبعديييية فيييي  ان ةيمييية )ت( جييياوت دالييية احصيييائيا (2)يتضيييح مييين جيييدول 
 االختبار المعرفي ولصالح القياس البعديفي  للمجموعة التجريبية

 (18جدول )
نسب التحسن بين متوسطي القياسات القبلية والبعدي للمجموعة التجريبية للمجموع الكلي 

 لالختبار المعرفي
 (08)ن= 

 نسب التحسن متوسط القياس البعدي متوسط القياس القبلي المتغير

 .2.3 55311 323332 االختبار المعرفي

فييي  نسييب التحسيين بييين القياسييات القبلييية والبعدييية للمجموعيية التجريبيييةان  (01)يتضييح ميين جييدول 
 .% 4838االختبار المعرفي بلغت 

 (11جدول )
دللة الفروع بين متوسطي القياسات القبلية والبعدي للمجموعة الضابطة للمجموع الكلي 

 لالختبار المعرفي
 (08)ن= 

متوسط  القياس البعدي القياس القبلي المتغير
 الفرع 

انحراف 
 الفرع 

 قيمة ت
 ع م ع م

 23300 03152 93333 23282 443233 23484 323211 الختبار المعرفي
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 20840( = 8085قيمة ت عند مستوي )
بيييين القياسيييات القبليييية والبعديييية فيييي  ( ان ةيمييية )ت( جييياوت دالييية احصيييائيا00يتضيييح مييين جيييدول )

 االختبار المعرفي ولصالح القياس البعديفي  الضابطةللمجموعة 
 (12جدول )

نسب التحسن بين متوسطي القياسات القبلية والبعدي للمجموعة الضابطة للمجموع الكلي 
 لالختبار المعرفي

 (08)ن= 

 التحسننسب  متوسط القياس البعدي متوسط القياس القبلي المتغير

 30388 443233 323211 االختبار المعرفي

فييي  نسييب التحسيين بييين القياسيات القبلييية والبعدييية للمجموعيية الضييابطةان  (08)يتضيح ميين جييدول 
 .% 02311االختبار المعرفي بلغت 

 (10)جدول 
 القياسات البعديةفي  المعرفيللمجموع الكلي لالختبار  دللة الفروع بين مجموعتي البحث التجريبية والضابطة

  

 المتغير
 (08)ن=الضابطة (08)ن=التجريبية 

 ةيمة ت
 ع م ع م

 23152 23282 443233 23832 55311 االختبار المعرفي

 20821( = 8085قيمة ت عند مستوي )
مجميوعتي البحييث الضييابطة بييين فييي  ( ان ةيمية )ت( جيياوت داليية احصيائيا03يتضيح ميين جييدول )

 .المجموعة التجريبيةاالختبار المعرفي ولصالح في  والتجريبية
 ثانياا مناقشة النتائج:
 مناقشة الفرض الول:

توجللد فللروع دالللة احصللائية فللي مسللتوى التحصلليل )والييذى ييينص علييى  األولللييرد علييى الفيير  
 (.المعرفي بين القياس القبلي والبعدي لصالا القياس البعدي في المجموعة التجريبية

القبلييييية والبعدييييية  بييييين القياسيييياتفييييي  ان ةيميييية )ت( جيييياوت داليييية احصييييائيا (جييييدول )يتضييييح ميييين 
( , 23322االختبييار المعرفييي ولصييالح القييياس البعييدي وجيياوت ةيميية ت )فييي  للمجموعيية التجريبييية
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وجيييياوت نسييييب التحسيييين ميييين خييييالل جييييدول )( ان نسييييب التحسيييين بييييين القياسييييات القبلييييية والبعدييييية 
 (% 4838)ختبار المعرفي بلغتاالفي  للمجموعة التجريبية

ويعزى الباحيث وجيود هيذ  الفيروا بيين القياسيين القبليى والبعيدى ل ختبيار المعرفيى ليدى المجموعية 
تحسيييين المسيييتوى فيييي  التجريبيييية اسيييتخدامها للبرنيييامج المقتيييرح باسيييتخدام حسيييلوب الخيييرائط الذهنيييية

 سيياليب العلمييية الممتعيية والشيييقةيعتبيير ميين األ المعرفييى للحكييام , حيييث حن حسييلوب الخييرائط الذهنييية
كتسيياب مهييارات ومفيياهيم جديييدة , وهييي طريقيية علمييية تعتمييد علييى فييي  للمتعلمييين تنمييية مهيياراتهم وا 

رسم كل ماتريد  في ورةه واحدة بشكل من م تحاول فيهيا ةيدر اإلسيتطاعه اسيتبدال الكلميات برسيمه 
قة مركيز ومختصيرة وسيهلة التيذكر تدل عليها بحيث تستطيع وضع كل ماتريد في ورةة واحدة بطري

حيث حن العقيل شكلها , في  بالنسبة لك , وهذا األسلوب يعمل بطريقة عمل المخ والخلية العصبية
كما حن  ,عمليات التفكير والتعلمفي  ينقسم لقسمين ايمن وحيسر كل ةسم له و ائفه الذى يختص به

وشيكل خالييا الميخ  ,الخريطة الذهنية يرتاح لها العقل كثييرا وهيي تشيغل العقيل االيمين وااليسير معيات 
مثييل شييكل الخريطيية الذهنييية فهييذا العلييم موافييق للخاليييا العصييبية وموافييق للطبيعيية فهييو كاالشييجار 

 .وككثير من االشياو حولنا فهو اصل ومنه افرع ومتناجم مع الطبيعة
إلييى حن الخييرائط الذهنييية حداة فاعليية للتركيييز ألنهييا تعمييل مييع المييخ  Buzan 2885 (19)ويشييير 

 ,فكل فرع يتم إضافته إليها يكون مرتبطيات بيالفروع السيابقة ,وتشجعه علي خلق الروابط بين األفكار
وهيي نمييط مين حنمياط الخيرائط المعرفيية التييي  ,فهيي تعيد إ هيارات مرئييات للطريقية التييي يعميل بهيا الميخ

حييييث حنهيييا تسييتند إليييي الفلسيييفة البنائيييية  ,تسييتهدف ربيييط معيييارف التالميييذ الجدييييدة بخبيييراتهم السييابقة
وتسياعد  ,كما حنها تعطي التن يم الصحيح للمعلومات وتعمق المعرفة الجديدة ,(Fosnotلفوزنت )

وبالتيييالي تسيييهم فيييي تنميييية  ,المتعلمييين عليييي تكاميييل وتركييييب المفيياهيم ووضيييعها فيييي إطيييار عقالنييي
 نالمهارات المعرفية لدي المتعلمي

 تييزودك ةوييية   رسييومية تقنييية هييي الذهنييية الخييرائط حسييلوب حن إلييى الباحييث يشييير ماتقييدم خييالل وميين
 حو حوصيييور بييييكلمات العقيييل مهيييارات   حجليييب بتسيييخير عقليييك طاةييية اسيييتخدام   عليييى تسييياعدك بمفييياتيح
 زيييادة علييى وتسيياعد,  والجهييد   الوةييت تييوفير علييى مسييتخدمها تسيياعد وهييى مختلفيية الييوان حو حشييكال
 بصييورة األشييياو وتييذكر,    والتخطيييط والتركيييز,    سييهولة حكثيير والييتعلم الدراسيية وجعييل,    المييخ كفيياوة
 مميييا األليييوان مييين مجموعييية اسيييتخدام الذهنيييية الخيييرائط حسيييلوب مسيييتخدم حيضيييا ويسيييتطيع,  حفضيييل
 اليذي اليدما         مين األيمن الجانب بين تناجم يحدث حيث بكفاوة العقلية الخريطة تنفيذ على يساعد 
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 األسلوب وبذلك,  اللف ية الكلمات في يتمثل والذي األيسر الجانب وبين الجمالية بالنواحي يختص
 علييى تسيياعد  التييى والعقلييية النفسييية المهييارات وتعليييم تنمييية (القييدم كييرة حكييام) البحييث لعينيية يمكيين

 عنيد يتطيور نفسيي مفهيوم بالنفس الثقة وتعد,  النجاح تحقيق على والقدرة حداو حفضل إلى الوصول
 حن كميا ,الشخصيية م ياهر تكيوين فيي حسياس عامل وهي واإلدراك الممارسة من الخبرة بفعل الفرد

 ألنفسيهم يضيعون  optimal self confidence المثليي بيالنفس بالثقية يتمتعيون  اليذين الرياضييين
 عنيييدما بالنجيياح يشييعرون  يجعلهيييم جيييد بشييكل ةيييدراتهم ويقيمييون  ةييدراتهم ميييع تتناسييب واةعييية حهييدافات 

 ويعييد ,لهييم بالنسييبة واةعييية جييير حهييداف انجيياز يحيياولون  وال ,لقييدراتهم العليييا حييدودهم إلييى يصييلون 
 ميين ويتضييح. ذلييك تحقيييق فييي الرياضيييين يسيياعد الييذي األمثييل االسييلوب الذهنييية الخييرائط اسييلوب
 مسيتوى  تطيوير عليى واضيح تياثير ليه الذهنية الخرائط باستخدام المقترح البرنامج حن سبق ما خالل
 فييروا  وجيود خيالل ميين وذليك( البحيث ةييد التجريبييية المجموعية) القيدم كيرة حكييام ليدى بيالنفس الثقية
 ماحكدتييه وهييذا,  التجريبييية المجموعيية لصييالح البعييدى القييياسفييي  المجمييوعتين بييين إحصييائيات  داليية
 المقترح البرنامج تطبيق وبعد ةبل البحث عينة على اإلحصائية المعامالت إجراو بعد البحث نتائج
 تعمييل الذهنييية الخييرائط حن(2  ) 8108 يوسييف السييعدى الغييول السييعدى   دراسيية حكدتييه مييا وهييذا, 

 التعليمييية العملييية فييي للتلميييذ الفعييال الييدور علييى تتكييد حنهييا حيييث بأنفسييهم, التالميييذ ثقيية زيييادة علييى
                                                                                                                         يوسف السعدى الغول السعدى) الخرائط تصميم في إشراكه خالل من وذلك التعلمية,

 فيييي الذهنيييية الخيييرائط اسيييتراتيجية فاعليييية معرفييية إليييى هيييدفت التيييي8111 احميييد بييين هيييديل ودراسييية 
 نتيييائج وحشيييارت نحوهيييا, اتجاهييياتهن وفيييي عميييان سيييلطنة فيييي االجتماعيييية الدراسيييات ميييادة تحصييييل
 الذهنييية تييأثير معرفيية إلييى سييعت التييي الخييرائط اسييتخدام اتجييا  إيجابييية اتجاهييات وجييود إلييى الدراسيية

(22) 
 للطلبيية الكتابيية مهييارات علييى الذهنييية الخييرائط اسييتخدام AL_jarf الجييرف دراسيية مييع حيضييا واتفقييت

 ,الكتابييية مهيييارات تطيييوير نحيييو الطلبييية اتجاهيييات عليييى وتأثيرهيييا االنجليزيييية اللغييية بدراسييية المبتيييدئين
 بأنهيييا الطالبيييات حفيييادت حييييث الذهنيييية الخيييرائط نحيييو ايجابيييية اتجاهيييات وجيييود إليييى النتيييائج وحشيييارت
 .(55)األفكار وتن يم توليد في مفيدة طريقة
 مسيييتوى  فيييي احصيييائية داليية فيييروا  توجيييد) عليييي ييينص اليييذى الفييير  صيييحة ميين التحقيييق تيييم وبهييذا

  (التجريبية المجموعة في البعدي القياس لصالح والبعدي القبلي القياس بين المعرفي التحصيل
 الثاني:مناقشة الفرض 
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 التحصييييل مسيييتوى  فيييي احصيييائية دالييية فيييروا  توجيييد) عليييى يييينص واليييذى الثاليييث الفييير  عليييى لليييرد
 (.الضابطة المجموعة في البعدي القياس لصالح والبعدي القبلي القياس بين المعرفي
 والبعديييية القبليييية القياسيييات بيييينفيييي  احصيييائيا دالييية جييياوت( ت) ةيمييية ان (08) جيييدول مييين يتضيييح

( , 43322) ت ةيميية وجيياوت البعييدي القييياس ولصييالح المعرفييي االختبييارفييي  الضييابطة للمجموعيية
 والبعدييييية القبلييييية القياسييييات بييييين التحسيييين نسييييب ان)(  جييييدول خييييالل ميييين التحسيييين نسييييب وجيييياوت

 (.% 02311) بلغت المعرفي االختبارفي  الضابطة للمجموعة
 المجموعية المعرفيى ل ختبيار القبلي والقياس البعدى القياس بين الفروا  هذ  وجود الباحث ويعزى  

 الن ريية والمحاضيرات القيدم كيرة ةانون  وفهم حفظ عمليةفي  التقليدى للبرنامج استخدامها الضابطة
 إلييى بسيييطة تحسيين نسييبة ووجييود للحكييام المعرفييى المسييتوى  تحسييينفييي  المحاضييرين ميين التقليدييية

 الن ريية والمحاضيرات المقيياس تجربيةفيي  خبيرة للحكيم حعطيى مميا حخرى  مرة المقياس تطبيق إعادة
 كيرة ةيانون  لميواد إسترجاع خالل من التفكير مهارات بع  الحكام تكسب التى والمعسكرات والفنية
 مييين الجديييدة معييرفتهم او فهمهييم يبنيييون  االفييراد بييأن الدراسييات تتكيييد و,  الفنييية والمحاضييرات القييدم
 .تعلمها بصدد هم والتى واالحداث االفكار وبين السابقة معرفتهم بين التفاعل خالل
 مسيييتوى  فيييي احصيييائية داليية فيييروا  توجيييد) عليييي ييينص اليييذى الفييير  صيييحة ميين التحقيييق تيييم وبهييذا

 (.الضابطة المجموعة في البعدي القياس لصالح والبعدي القبلي القياس بين المعرفي التحصيل
 التحصييييل مسيييتوى  فيييي احصيييائية دالييية فيييروا  توجيييد) عليييى يييينص واليييذى الرابيييع الفييير  عليييى لليييرد

 القياسيات لصيالح والضيابطة التجريبيية المجميوعتين بيين المعرفيى ل ختبار الكلى للمجموع المعرفي
 (.البعدية
 الضييابطة البحييث مجميوعتي بييينفييي  احصيائيا داليية جيياوت( ت) ةيمية ان( 08) جييدول ميين يتضيح

 .(43354) ت ةيمة وجاوت,  التجريبية المجموعة ولصالح المعرفي االختبارفي  والتجريبية
 الذهنييية الخييرائط تعتبيير حيييث الذهنييية الخييرائط حسييلوب إسييتخدام الييى الفييروا  وجييود الباحييث ويعييزى 

 اعتمييادات  الذهنييية الخريطيية بتصييميم يقييوم المييتعلم الن وذلييك البنائييية الن رييية مييع متسييقة اسييتراتيجية
 الذهنية الخريطة(  40) عو  مني وتشير المعرفية بنيتهفي  المخزنة السابقة وحفكار  معرفته على
 تعتميد انهيا وربميا المكونيات هيذ  بيين والعالةيات مكوناتهيا حييث مين للفيرد المعرفيية البنية عن تعبر
 المعلوميات بعي  تفسر ان يمكن ولماذا كيف لفهم للمتعلمين مساعدة يحقق ذلك فان البنائية على

 الخبييرات إتاحيية طريييق عيين وذلييك (السييابقة المعلومييات)األخييرى  المعلومييات ميين صييحة حكثيير بصييورة
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 بهييذ  العلييوم تعلييم فييان وبييذلك الصييحيحة ,المعلومييات بنيياو علييى تشييجعهم التييى للمتعلمييين والفييرص
 لتصيييحيح تسيييتخدم الجدييييدة المعلوميييات فيييإن وهكيييذا ,االفكيييار ليييبع  ترتييييب اعيييادة يحقيييق الطريقييية

 ,  السابقة المعلومات
 مسيييتوى  فيييي احصيييائية داليية فيييروا  توجيييد) عليييي ييينص اليييذى الفييير  صيييحة ميين التحقيييق تيييم وبهييذا

 لصيالح والضيابطة التجريبيية المجميوعتين بيين المعرفى ل ختبار الكلى للمجموع المعرفي التحصيل
 (.البعدية القياسات

 ستنتاجاتإال
جللراء المعللامالت العلمليللة  فللى ضللوء النتللائج التللى توصللل إليهللا الباحللث بعللد تطبيللق البحللث وال

  :اآلتىفي  واألحصائية لكل متغيرات البحث يمكن توضيا النتائج
تطييوير فييي  إيجابيييات علييىتييأثيرات  باسييتخدام الخييرائط الذهنييية المقتييرحالتييدريبى يييتثر البرنييامج  .0

 ةيد البحث. (لدى حكام كرة القدم)العينة التجريبية وتحسين المستوى المعرفى
البعدييية ومتوسييطات القييياس القياسييات القبلييية  متوسييطات داليية احصييائيا بييينوجييود فييروا  .8

 المعرفي ولصالح القياس البعدياالختبار في  للمجموعة التجريبية
االختبييييار فييييي  زيييييادة نسييييب التحسيييين بييييين القياسييييات القبلييييية والبعدييييية للمجموعيييية التجريبييييية .3

 .% 4838المعرفي بلغت 
فيييي  الضيييابطةبيييين القياسيييات القبليييية والبعديييية للمجموعييية فيييي  دالييية احصيييائياوجيييود فيييروا  .4

 االختبار المعرفي ولصالح القياس البعدي
االختبييييار فييييي  سيييين بييييين القياسييييات القبلييييية والبعدييييية للمجموعيييية الضييييابطةزييييادة نسييييب التح .5

 .% 02311المعرفي بلغت 
االختبييار فييي  مجمييوعتي البحييث الضييابطة والتجريبيييةبييين فييي  داليية احصييائياوجييود فييروا  .3

 .المجموعة التجريبيةالمعرفي ولصالح 
 :ثانياً التوصيات

ما أمكلن التوصلل إليله ملن إسلتنتاجات هنلا  إنطالقا من طبيعة هذا البحث وأهميته وفى حدود  
 :توصيات نهائية يوجها الباحث إلى

تطوير مستوى المستوى المعرفيى لقيانون في  تطبيق البرنامج المقترح بأستخدام الخرائط الذهنية -5
 كيرة القيدم عليى حكيام كيرة القيدم وكيذلك تطيوير المهيارات النفسيية والعقليية المختلفية لميا ليه مين آثير

 .ائج فعالهإيجابى ونت



   

 
   التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة  

 

 (    52  (   م(   ) الجزء االول ( 5252( شهر ) يونيو(  لعام )    52رقم المجلد )        
 
 

 

كسييابهم المهييارات النفسييية واإلسييتراتيجيات العقلييية  -3 اإلهتمييام باإلعييداد النفسييي لحكييام كييرة القييدم وا 
التى تساعدهم على مواجهة الضغوط النفسية وتزيد من ثقتهم بأنفسهم والوصول إلى حعليى درجيات 

 .التفكير والتخيل واألبداع

رياضى( تكون مهمته القيام باإلعداد النفسي ضرورة توفير المعد النفسي )األخصائى النفسى ال -2
كسابهم المهارات النفسية وتنميتها, وتصميم وتطبيق البرامج النفسيية المقننية علمييات وتقيديم  للحكام وا 

 .النصح والمشورة النفسية للحكام عندما تواجههم المشكالت ويتعرضوا للضغوط

إنتقيياو وتوجيييه الحكييام بحيييث فييي  ريوصييى الباحييث لجنيية الحكييام الرئيسييية بضييرورة إعييادة الن يي -2
جتياز إختبيارات اللياةية البدنيية واإلختبيارات المقيررة اإلختبيارات  تشمل إلى جانب الفحوص الطبية وا 

 . والمقاييس النفسية

إجيييراو المزييييد مييين البحيييوث والدراسيييات لتطيييوير المهيييارات النفسيييية والعقليييية بأسيييتخدام الخيييرائط  -2
  .والمساعدون  الذهنية لحكام كرة القدم الساحة

مجيييال الثقييية بيييالنفس آلنهيييا تعتبييير مييين ححيييد حهيييم فيييي  إجيييراو المزييييد مييين الدراسيييات والبحيييوث -01
 .رياضات حخرى وعينات حخرى من الالعبين والمدربينفي  وذلك المهارات النفسية

 ئمة المراجعاة
 المراجع العربية  :ولا أ
 بييييالنفس الثقيييية بنيييياو علييييى الذهنييييية الخييييرائط اسييييتخدام تيييياثير :(۷۱۹۲) ا النجييييا حبييييو .0

 التربيةالرياضيييية كليييية ,منشييورة دكتيييوراة رسيييالة ,القييدم كيييرة حكيييام لييدى التخيليييي والتفكييير
 .حلوان جامعة ,للبنين

 .0222 ,العربي الفكر دار ,0ط ,الرياضية المعرفة :عنان ومحمود حمين .8
 التخيليي التفكيير تنميية في الذهنية الخرائط استراتيجية فاعلية :(8108) الغول السعدى .3

 كلييية,  منشييور بحييث,  اإلعدادييية المرحليية تالميييذ لييدى العقييل وعييادات مهييارات وبعيي 
  .الوادي جنوب جامعة – بالغردةة التربية

 التعلييييييم مجلييييية,  األلكترونيييييية التعليميييييية الذهنيييييية الخيييييرائط(8108) عبيييييدالرازاا السيييييعيد .4
 .األلكترونى
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 إدارة ,للرياضية القيومى المجلس عمل ورشة , الرياضي للحكم النفسي واإلرشاد التوجيه .5
 .القاهرة ,فبراير, الرياضى النفس علم

 الجماعيييييية األلعييييياب بعييييي  لحكيييييام االنتبيييييا  م ييييياهر تحدييييييد (0223) العزبيييييى رشييييييدة .3
 حلوان. جامعة ,للبنين الرياضية التربية كلية ,  العربية مصر بجمهورية
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 عميييان, عمليييية, وتطبيقيييات مفييياهيم العليييوم تيييدريس طرائيييق (8112) البلوشيييي سيييليمان  .2
 .والتوزيع للنشر المسيرة دار, األردن

 8102 .االتحاد الدولي لكرة القدم :ةانون كرة القدم .2
 الكتييب دار ,عمييان ,0ط ,المختلفيية األعمييار فييي الرياضييي التييدريب علييم :حسييين ةاسييم .01
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 رسييييالة , القييييدم كييييرةفييييي  المصييييري  الحكييييم إلحتييييراف إدارى  تن يييييم(:8108) علييييى ا .00

 .المنصورة جامعة ,الرياضية التربية كلية ماجستير,
 التربيية دراسيات فيي كمتغير المعرفي للتحصيل حكاديمية لبنية مالمح :السايح مصطفى .08

 .8112,  العربي الفكر دار ,القاهرة ,0ط ,الرياضية
 ,للحكيييام العيييالمى والمرشيييد القيييدم كيييرة ةيييانون  ,العربيييى الحكيييم(:0222) كاميييل مصيييطفى .03
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