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 ممخص لمبحث
 اسم البحث : مستوي الصالبة النفسية لمدربي السباحة

 أحمد محمود عطا محمودد / عاطف نمر خميفة , د محمد جودة قنديل , د محمود فكري , الباحث الباحـــــث : اســــم 
    قسم نظريات وتطبيقات الرياضات المائيةالتخصص الدقيق : 

 الرياضية اســـــم الكميـــــة     التربية 
 اســــم الجامعـــة :   بنيا
 اســــــم الدولـــة :   مصر
  البريد االلكتروني :

( من  الن ا ادىنداف اليرعين  مستوي الصالبة النفسـية لمـدربي السـباحةييدف البحث إلى التعرف عمى ) البحث :ىدف 
 مستويات الص ب  النيسي  لمدربي السباح .التالي  : تصميم مقياس الص ب  النيسي  لمدربي السباح ، وكذلك تحديد 

اسننتالدم الباحننث المنننيف الوصننيى بنوعينن  )المسننحي وادرتبنناطي التحميمنني( وذلننك لم  متنن  لتحقينن  : المــنيا المســتخدم   
 أىداف البحث وطبيع  إجراءاتو.

باالتحاد المصري لمسباح   بالطريق  العمدي  م  مدربي السباح  المسجمي عين  الاالتيار  تم عينة البحث وخصائصيا : 
 (01والبالغ عددىا )م والعاممي  بادندي  المالتمي  بمحافظتي القاىرة والجيزة بجميوري  مصر العربي  9191م /9102لمعام 
، لقد حددت عين  البحث بث ث  متغيرات ديموجرافي  تمنح العين  مزيدا م  الشمولي ، تمثمت إلجراء الدراس  التطبيقي  مدرب
 لعمر، الحال  االجتماعي ، المستوي التعميمي(. في )ا

  أىم االستنتاجات :
المحسوب  اكبر م  قيمتيا  9( حيث أ  قيم  كا1.10يوجد فرو  ذات دالل  إحصا ي  عند مستوى معنوي  ) 

سطات الجدولي  كما ىو موضح أمام عبارات بعد االلتزام بمقياس الص ب  النيسي  لمدربي السباح ، وأ  متوسط المتو 
م  العام ككا لعبارات البعد ادوا   االتجاه أو (، 1.610( بانحراف معياري )9.22إلجمالي عبارات البعد ادوا قد بمغ )

 نحو دا ما. يمياالمبحوثي   وجي  نظر
المحسوب  اكبر م  قيمتيا  9( حيث أ  قيم  كا1.10يوجد فرو  ذات دالل  إحصا ي  عند مستوى معنوي  ) 

و موضح أمام عبارات بعد التحكم بمقياس الص ب  النيسي  لمدربي السباح ، وأ  متوسط المتوسطات الجدولي  كما ى
م  العام ككا لعبارات البعد الثاني   االتجاه أو (، 1.690( بانحراف معياري )9.02إلجمالي عبارات البعد الثاني قد بمغ )

 نحو دا ما. يمياالمبحوثي   وجي  نظر
المحسوب  اكبر م  قيمتيا  9( حيث أ  قيم  كا1.10إحصا ي  عند مستوى معنوي  )يوجد فرو  ذات دالل   

الجدولي  كما ىو موضح أمام عبارات بعد التحدي بمقياس الص ب  النيسي  لمدربي السباح ، وأ  متوسط المتوسطات 
م  ام ككا لعبارات البعد الثالث الع  االتجاه أو (، 1.021( بانحراف معياري )9.20إلجمالي عبارات البعد الثالث قد بمغ )

 نحو دا ما. يمياالمبحوثي   وجي  نظر
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Search Name : The level of psychological hardness for swimming coaches. 

Researcher Name:dr: atef nemer khalifa dr:Mohamed goda kandile dr: 

Mahmoud fkry elfar Ahmed Mahmoud atta Mahmoud 

Faculty Name : Faculty of Physical Education 

University Name : Banha 

Name of the country : Egypt 

E-mail :  

Research Aim: The research aims to identify (the level of psychological hardness for 

swimming coaches) through the following sub-Aims: Designing a psychological 

hardness scale for swimming coaches, as well as determining the levels of 

psychological hardness for swimming coaches. 

Curriculum used: The researcher used the qualitative method (survey and analytical 

correlation) to suit it to achieve the research objectives and the nature of its procedures. 

Research Sample and Characteristics : The sample was chosen intentionally by the 

swimming instructors registered in the Egyptian Swimming Federation for the year 

0202/0202 and workers in different clubs in the governorates of Cairo and Giza in the 

Arab Republic of Egypt. (Age, marital status, educational level) 

The most important results: 

- There are statistically significant differences at the level of significance (2020) where 

the calculated Ca0 value is greater than its tabular value as shown in front of phrases 

after adhering to the measure of psychological rigidity for swimming coaches, and that 

the mean averages of the total first dimension expressions reached (0022) with a 

standard deviation (20620), And that the general trend as a whole for expressions of the 

first dimension from the viewpoint of the respondents tends towards always.  

- There are statistically significant differences at the level of significance (2020) where 

the calculated Ca0 value is greater than its tabular value as shown in front of phrases 

after controlling for the measure of psychological rigidity for swimming coaches, and 

that the mean averages of the total second dimension expressions reached (0002) with a 

standard deviation (20600) And that the general trend as a whole for the second 

dimension expressions from the respondents point of view is always tilted towards. 

- There are statistically significant differences at the level of significance (2020) where 

the calculated Ca0 value is greater than its tabular value as shown in front of phrases 

after the challenge with a measure of the psychological rigidity of swimming coaches, 

and that the mean averages of the total third dimension expressions reached (0020) with 

a standard deviation (20022) And that the general trend as a whole for the three-

dimensional expressions from the respondents' point of view is always tilted. 

-  
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 مستوي الصالبة النفسية لمدربي السباحة
 د / عاطف نمر خميفة                                                                 
 د / محمد جودة قنديل                                                                  

 د / محمود فكري                                                                 
 أحمد محمود عطا محمود الباحث /

 المقدمة ومشكمة البحث :
إ  العالم شيد تطورات ىا م  في أواالر القر  الماضي في شتي المجاالت الثقافي  

ونتيج  ليذه التطورات اليا م ، فقد أصبحت الحياة ممي   بالضغوط التي  واالجتماعي  والتكنولوجي ،
تركت آثارا سمبي  عمى اإلنسا ، مما أدي ال  يكو  اإلنسا  واقعا تحت تأثير ىذه الضغوط، 
والتي أ  استمر حدوثيا فإنيا سترى  القوة النيسي  لإلنسا ، وتجعمو عرض  لتراكم االضطرابات 

سا  غير قادر عمى مواجيتيا بطريق  فعال ، إال انو سيتمتع بصح  نيسي  جيدة النيسي  ما دام اإلن
 إذا ما تمك  م  التعاما معيا بيعالي .

أ  جميع ىذه الضغوط التي يتعرض ليا اليرد تمثا  م3002عزة محمد الرفاعي وتشير 
أىم تحديا كبيرا يتطمب منو مواجيتيا بأساليب صحيح  تحافظ عمى صحتيم النيسي ، وم  

 (06: 06المؤشرات الدال  عمى التمتع بالصح  النيسي  ىي الص ب  النيسي .)
أ  الص ب  النيسي  تعد  م3002نبيل كامل دخان وبشير إبراىيم الحجار ويري كا م  

 كوباسام  المياىيم الحديث  نسبيا والتي حازت عمى اىتمام الباحثي  في الدراسات النيسي ، وأ  
Kobasa 3892(02: 90وا م  استالدم مييوم الص ب  النيسي .)ىو أ م 

أ   basaKoكوباسا نق  ع  م Jagpreet Kaur 3033 جاجبريت كايورويذكر 
الص ب  النيسي  مكو  عام لمشالصي  ينقسم إلى ث ث  أبعاد ىي : االلتزام والتحكم والتحدي، وىي 
سم  عام  م  سمات الشالصي  تظير بعد تعزيز الالبرات التي يعيشيا اليرد في مرحم  الطيول ، 

عمى وتظير بشكا أوضح في مرحم  الرشد م  ال ا سموك اليرد ومشاعره، وتتضم  التدريب 
طر  مواجي  الضغوط النيسي  وتوجيو مستويات التوتر واالحتياظ باليدوء ومستوي عالي م  الثق  

 في المحظات الضاغط ، وتضم مجموع  م  الالصا ص النيسي  وىي :  
 ويقصد بو التعيد النيسي بإنجاز ادىداف مع العزم واإلصرار. االلتزام : -
 باستطاعتو التأثير في مجريات أحداث الحياة.ويقصد بو اعتقاد اليرد أ   التحكم : -
 (901: 00ويقصد بو اعتقاد اليرد أ  التغير أكثر طبيع  م  الثبات. ) التحدي : -

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Jagpreet+Kaur&search-alias=books&field-author=Jagpreet+Kaur&sort=relevancerank
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أ  الص ب  النيسي   مMaddi 3033م, ومادي Bruce 3008بروس ويتي  كا م  
عدنا عمى فيم بإبعادىا الث ث  ىي اآل  وسيم  ذات مضمو  م  م لمقر  الحادي والعشرو  يسا

ذواتنا وامكاناتنا بشكا ايجابي ويمكننا م  التعاما مع مشك تنا الحياتي  المتوقع  دا ما بأكثر 
زال  القم  النيسي والتمتع بمستويات عالي  م   حكم  وتياؤا وأيضا ثق  بالنيس إلنقاذ حياتنا وا 

 الصح  النيسي . 
(00  :021()02 :62) 

أ  الص ب  النيسي  والجسمي  مصدر  م3032صباح حنين زبير وفي ىذا الصدد تري 
م  المصادر الشالصي  الذاتي  لمقاوم  اآلثار السمبي  لضغوط الحياة والتالييف م  آثارىا عمى 
الصح  النيسي  والجسمي  حيث تساىم في تسييا وجود ذلك النوع م  اإلدراك والتقويم والمواجي  

 (900:  00موقف الذي المينو الظروف الضاغط . )الذي يقود إلى التوصا إلى الحا الناجح لم
أ  الص ب  النيسي  تمثا متغيرا يدا عمى مقاوم   م3882ميرفت عمي خفاجة وتضيف 

الضغوط، ومقاوم  مشاعر االحباطات، وليا أىميتيا في الحياظ عمى الصح  النيسي  والجسمي ، 
 (09:  92الذات ونموىا وتطورىا.)مع وجود الكياءة لمواجي  الشدا د والدافع الداالمي لتحقي  

أ  السمات الميم  التي تميز ادفراد الذي  يقاومو   م3002أسامة كامل راتب ويذكر 
الضغوط والحافظ عمى صحتيم النيسي  والجسمي  أي )ذو ص ب  نيسي  مرتيع ( بالرغم م  

والقدرة عمى الضبط تعرضيم لمضغوط وىي : القدرة عمى الصمود والمقاوم ، القدرة عمى اإلنجاز، 
 (092:  6الداالمي، وأنيم أكثر نشاط وذوي دافعيو عالي ، وأكثر اقتدارا ومي  لمقيادة والسيطرة.)

 
أ   م3002م, وعزة محمد الرفاعي 3003 عمرو عمي أبو المجدويتي  ك  م  

ضغوط الص ب  النيسي  تعد عممي  التواف  الجيد والمواجي  االيجابي  لمشدا د والصدمات وال
النيسي  العادي  التي يواجييا البشر مثا المشك ت ادسري  والع قات مع اآلالري  وضغوط العما 
وادزمات المالي  وتعما البي   عمى تعزيزىا وتنميتيا بالشالص منذ الصغر لمقاوم  اآلثار السمبي  

لك باالعتماد عمى لضغوط الحياة وتساىم في مساعدة ادفراد عمى االستمرار في إعادة التواف  وذ
 طاقاتيم وقدراتيم الذاتي  واالجتماعي  بشكا ايجابي ومواصم  الحياة بياعمي  واقتدار.

                                                             (02  :92( )06  :20 ) 
فقد أشارت إلى أ  سمات ادفراد ذوي الص ب  النيسي   م3030سوسن شاكر مجيد أما 

لمناليض  ىي : عدم القدرة عمى الصبر وتحما المس ولي ، وفقدا  التواز  بسيول ، وعدم امت ك ا
قيم  واليروب م  مواجي  ادحداث، وعدم التحكم الذاتي، والميا إلى طمب المساندة االجتماعي  

 (009:  00وتجنب المشك ت.)
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كنو م  مواجي  لكي يمتمك اليرد ص ب  نيسي  تم م3033أحمد سعد محمد  ويوضح

مواقف الحياة ف بد م  توفر مقدار مناسب م  الصح  النيسي  لديو، وم  معايير الصح  النيسي  
: تقبا اليرد الواقعي لحدود إمكانياتو، والمرون  واالستيادة م  الالبرات السابق ، والتواف  

ممطالب أو الحاجات االجتماعي، واالتزا  االنيعالي، والقدرة عمى مواجي  اإلحباط، والتكيف ل
 (02:  0الداالمي  والالارجي ، والقدرة عمى العما واإلنتاج الم  م، والتواف  الشالصي. )

أ  ادفراد يجب أ  يتحصنوا بالص ب  النيسي   م3032مريم رجاء محمود وتذكر 
لمواجي  ىذه الضغوط وأ  يكونوا قادري  عمى التعاما مع المواقف الضاغط ، حيث تعتبر 

  النيسي  م  أىم المؤشرات الدال  عمى التمتع بالصح  النيسي  وجودة الحياة وليست الص ب
الص ب  النيسي  وحدىا مؤشرا لذلك با يعتبر الرضا ع  الحياة كذلك م  أىم المؤشرات الدال  

 (00:  90عمى التمتع بالصح  النيسي  وجودة الحياة.)
 ب  النيسي ، يساعد ادفراد عمى أ  التحصي  بالص م3033سيام محمد خميفة وتضيف 

أ  يتمتعوا بالصح  النيسي ، ويجعميم قادري  عمى النجاح، الذي يؤدي بدورة إلى الشعور بالرضا 
 (0009:  02ع  الحياة وجودتيا. )

أ  المدرب يمعب دورا كبيرا في العممي  التدريبي   م3881محمد حسن عالوي ويوضح 
  تربوي  يقوم عمى عاتق  مسؤولي  قيادة عممي  التدريب دنو جزء ال يتجزأ منيا فيو شالصي

الرياضي ويؤثر تأثيرا مباشر في التطوير المتز  لشالصي  العبيو حيث أ  وصوا ال عب إلى 
أعمى المستويات الرياضي  في نوع النشاط الرياضي التالصصي يتوقف عمى مدي قدرات المدرب 

رش عداد ال عب وا   اده وتوجييو قبا وأثناء وبعد المنافس  الرياضي . في إدارة عممي  التدريب وا 
                                                                       (90  :922) 

أ  المدرب الرياضي يمثا  م3032عويس عمى الجبالى وتامر الجبالى كما يوضح 
المناسب يمثا أحد المشك ت  العاما ادساسي في العممي  التدريب وأ  االتيار الير  لممدرب

الر يسي  التي تقابا ال عبي  والمس ولي  ومديري ادندي ، فيو الشالصي  الذي يقع عمى عاتق  
القيام بتالطيط وقيادة وتنظيم الالطوات التنييذي  لعمميات التدريب وأ  سيطرتو عمى المظاىر 

وط النيسي  عمى اليري  أثناء عممو الالارجي  لحالتو االنيعالي  واحتوا و لحاالت التوتر أو الضغ
التدريبي والمنافسات الرياضي  لذلك يجب أ  تدا مظاىر المدرب الالارجي  كميا ومعاممتو ل عبي  
عمى مقدار الثق  التي يكنيا ليم والتي تعطييم الثق  عمى بذا مزيد م  الجيد وتأكيد ثقتيم بأنيسيم 

 (21:  91وقوة أرادتيم بالحصوا عمى اليوز.)
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أ  المدرب ىو المحرك الر يسي لعمميات التدريب م 3882ميرفت عمى خفاجة وتري 
نجاز  وىو شالصي  تربوي  تؤثر مباشرة في الشالصي  المتزن  ل عبي  وال عبات عمى حد سواء وا 
عمميات التدريب الرياضي ونجاحيا يعتمد في ادساس عمى توافر الصا ص وسمات وقدرات 

ي المدرب، فواجباتو ال يقتصر عمى الم عب أو الصال  فقط با تمتد ومعرف  وميارات متعددة لد
 (96:  92إلى عمميات أالري مثا التوجيو واإلرشاد. )

 Kobasaكوباسا نق  ع   م3009تامر عويس الجبالي, احمد نبيو إبراىيم ويوضح 
زام والتحكم أ  الص ب  النيسي  لدي المدربي  ادكثر ص ب  تكو  أكثر قدرة عمى االلت م3892

والتحدي مقارن  بالمدربي  ادقا ص ب  فعدم تمتعيم بيا يؤدي إلى زيادة الضغوط النيسي  ويظير 
أثر ذلك في ىبوط مستوي أداء اليري  فيجب عمى المدرب القدرة عمى االستشياء م  اإلالياقات 

وقيم داالمي   عمى طوا الطري  ومراحا المنافسات وتتكو  الص ب  النيسي  م  دافعي  داالمي 
وتحكم ذاتي عالي في مواقف الضغوط ويجب أ  يظير المدرب الص ب  النيسي  في اإلعداد 

 ( 22:  01لممنافسات والتعاما مع االنيعاالت الطبيعي  وادالطاء واليشا في المنافسات.)
ك عب ومدرب ومتابعتو لمعديد م  المسابقات  لمباحثم  ال ا الالبرات الميداني  

وكذلك المقاب ت الشالصي  مع بعض مدربي رياض  السباح  الحظ أ  ىناك كثير م  الرسمي  
الضغوط النيسي  واالقتصادي  واالجتماعي  وادسري  التي تؤثر بشكا مباشر عمى المدربي ، 
والاص  ال ا اليترة الزمني  بي  التدريب وموعد البطول  مما يترتب عميو حدوث حال  م  

ؤدي إلى انالياض مستوي أدا يم التدريبي وتوجيييم ل عبييم عند الضغوط الميني  وىذا ي
اشتراكيم في البطوالت التي تنظم م  قبا االتحاد المصري لمسباح ، لذا تكم  مشكم  الدراس  في 
محاول  معرف  مستوي الص ب  النيسي  لمدربي السباح ، والتعرف عمى السمات االيجابي  لدييم 

يسي ، د  التعرف إلي سماتيم سوف يساعدنا عمى وضع البرامف والاص  مستوي الص ب  الن
التدريبي  التي تزيد م  قدراتيم عمى التعاما مع الضغوط الحياتي  بشكا عام، وتحقي  نجاحيم في 

 المستقبا.
 ىدف البحث :

( م  ال ا مستوي الصالبة النفسية لمدربي السباحةييدف البحث إلى التعرف عمى )
 التالي  :ادىداف اليرعي  

 تصميم مقياس الص ب  النيسي  لمدربي السباح .  -0
 تحديد مستويات الص ب  النيسي  لمدربي السباح . -9

 
 فروض البحث : 
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 في ضوء أىداف البحث ييرض الباحث ما يمي : 
 ىناك تباي  في مستوي الص ب  النيسي  لمدربي السباح . -0

 الدراسات السابقة:
 ية :أوال : الدراسات السابقة العرب

الضغوط النفسية  مستويبعنوا  " م3002نبيل كامل دخان وبشير إبراىيم الحجار دراس   .0
"، وكانت أىداف الدراس  التعرف عمى مستوي ومصادرىا وعالقتيا بمستوي الصالبة النفسية

وقد استالدم الباحثا  المنيف  الضغوط النيسي  ومصادرىا وع قتيا بمستوي الص ب  النيسي 
( م  ط ب الجامعات اإلس مي  بغزة، ، وكانت أىم 020تممت عين  الدراس  عمى )الوصيي، واش

النتا ف وجود ع ق  ارتباطيو سالب  دال  إحصا يا بي  مستوي الضغوط النيسي  والص ب  النيسي  
 (90لدييم. )

الصالبة النفسية وعالقتيا باتخاذ القرار بعنوا  " م3033عمرو فؤاد عبد الحميد دراس   .9
( 091"، وقد استالدم الباحث المنيف الوصيي، واشتممت عين  الدراس  عمى )كام كرة القدملح

حكما تم االتيارىم بالطريق  العمدي  وم  أىم النتا ف انو يوجد ارتباط طردي بي  الص ب  النيسي  
ار واتالاذ القرار لحكام كرة القدم أي كمما زادت الص ب  النيسي  زادت القدرة عمى اتالاذ القر 

 (00لدييم.)
الضغوط المينية والصالبة النفسية لدي بعنوا  " م3032ماجدة محمود أبوالعزم دراس   .0

"، ييدف البحث إلى تحديد الضغوط الميني  والص ب  النيسي  لمدربي مدربي رياضة المبارزة
 ادسمح  الث ث  في رياض  المبارزة، والتعرف عمى اليرو  بي  مدربي ادسمح  الث ث  في
الضغوط الميني  والص ب  النيسي  في رياض  المبارزة، وقد استالدمت الباحث  المنيف الوصيي، 
وقد أشتما مجتمع الدراس  عمى جميع مدربي ادسمح  الث ث  عمى مستوي جميوري  مصر العربي  

( مدرب 90( مدرب س ح شيش وعدد )91مدرب( مقسمي  كالتالي عدد ) 60)        وعددىم 
( مدرب س ح السيف، وكانت أىم النتا ف وجود فروقا بي  مدربي 00يف مبارزة وعدد )س ح س

ادسمح  الث ث  في المجموع الكمي لمضغوط الميني  وىذه اليرو  لصالح مدربي س ح السيف وا  
مدربي س ح الشيش يتمتعو  بدرج  ص ب  عدم تدالا اإلدارة العميا في صميم العما اليني 

االتصاصات وسمطات كافي  واالىتمام بتوفير الرعاي  اددبي  والمادي  واالجتماعي   لممدرب ومنح 
 (99لمدرب المبارزة م  قبا النادي واالتحاد.)

بعنوا  "الص ب  العقمي  وع قتيا بإستراتيجيات م 3039بسمة وجيو عبد التواب دراس   .2
مستوى الص ب  تعرف عمى مواجي  الضغوط النيسي  لدى الرياضيي "، ىدفت الدراس  إلى ال

عمى استيراتيجيات المواجي  لدى العبى المستوى ، وكذلك العقمي  لدى رياضي المستوى العالي
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التعرف عمى الع ق  بي  مستوى الص ب  العقمي  واستيراتيجيات المواجي  ، كما ىدفت إلى العالى
ي، سموب المسح الميدانباداستالدمت الباحث  المنيف الوصيي ، وقد لدى العبي المستوى العالي

محافظات  مجتمع البحث بالطريق  العمدي  وأشتما عمى بعض أندي  الدرج  ادولي في االتير
كرة اليد  ، (61كرة السم  )(، 21)كرة القدم ) بني سويف( في رياضات –القاىرة  –)ادسكندري  

تم االتيار عين   م، ثم9100 –م 9102 ال ا الموسم الرياضي ،(21الكرة الطا رة ) ،(61)
العبًا بالطريق  العمدي  الطبقي  م  ال عبي ، والذي  أبدوا تعاو  مع ( 011البحث ادساسي  )

أحمد مقياس الص ب  العقمي  لمرياضيي  إعداد ، وىي ممئ أدوات القياس المستالدم  الباحث  في
مادن عداد إرياضي مقياس طر  المواجي  في المجاا ال, (م3033عبد النعيم باشا عبد العال )

 أنو وكانت أىم النتا ف, (م3001مجدي حسن يوسف )من قبل تعريب وتم ( م3881كرستوفر )
قدرة العبي المستويات ، وكذلك كمما ارتيع مستوي ال عبي  ارتيع مستوي الص ب  العقمي  لدييم

اط طردي لدى يوجد ارتب، و العميا عمى مواجي  الضغوط ميما ارتيعت والقدرة عمى التغمب عمييا
 (2) .العبي المستوي العالي بالنسب  لمقياس الص ب  النيسي  ومقياس طر  مواجي  الضغوط

 ثانيا : الدراسات السابقة األجنبية :
 Beasley, Thompson & Davidsonبيسمي وثومبسون ودافيدسون دراس   .0

، وتم دراس  التأثيرات "العالقة بين الصالبة النفسية واالستجابة لضغوط الحياةبعنوا  " م3002
المباشرة ونماذج التالييف م  الضغوطات، وع قتيا بالص ب  النيسي  والتكيف في ادداء النيسي، 

( طالبا وطالب  يدرسو  في جامع  تاسمانيا، وطب  002والصح  العام ، وبمغت عين  الدراس  )
ياس أنماط التكيف، ومقياس عمييم مقياسا لقياس الضغوط الحياتي  وتجارب الحياة المؤلم ، ومق

(، وأشارت أىم النتا ف إلى وجود ع ق  بي  ضغوطات SCL22-Rالصح  العام ، ومقياس )
الحياة والصح  النيسي ، كما وجد أ  الص ب  النيسي  ونواحي معين  م  أنماط التكيف، وأحداث 

وفى العديد م  الحاالت الحياة السمبي ، تؤثر بشكا مباشر عمى شدة المعاناة النيسي  والجسدي ، 
كا  ىناك دعما لنموذج التالييف المؤقت حيث تعدا الص ب  النيسي  تأثيرا كا م  التكيف 

 (01المتمركز حوا العاطي  وأحداث الحياة السمبي  عمى الضغوط النيسي .)
 مDelahaij, Gaillard & Vandam 3030ديالىيا وجيالرد وفاندام دراس   .9

"، وتم اعتبار نمط التكيف صالبة النفسية واالستجابة لضغوطات الحياةالعالقة بين البعنوا  "
وأسموب الكياءة الذاتي  متغيرات وسيط  تتوسط الع ق  بي  المتغيرات، وطبقت الدراس  عمى 
ط ب م  أكاديمي  الدفاع اليولندي  الذي  تم تقسيميم إلى عينتي  مستقمتي ، حيث بمغ عدد أفراد 

( طالبا، وتم استالدام طريق  البحث الطولي  التي قامت بقياس أداء الميحوصي  20العين  الواحدة )
ال ا فترتي  م  الزم  وذلك بعد إالضاعيم لتدريبات عسكري  ضاغط  ثم طب  عمى العين  
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استبانو الص ب  النيسي  واستبانو أنماط التكيف واستنانو الكياءة الذاتي ، ومقياسا لقياس تقييم 
د، وأشارت أىم النتا ف إلى أ  الكياءة الذاتي  تتوسط الع ق  بي  الص ب  النيسي  التحدي والتيدي

وعممي  التقييم، بينما وجد أ  أنماط التكيف تعتبر متغيرا وسيطا لمع ق  بي  الص ب  النيسي  
 (09والسموك ألتكييي.)

جراءات البحث :  طرق وا 
  منيا الدراسة :

وعي  )المسحي وادرتباطي التحميمي( وذلك لم  مت  استالدم الباحث المنيف الوصيى بن
 لتحقي  أىداف البحث وطبيع  إجراءاتو.

 :   البحثعينة 
بالطريق  العمدي  م  مدربي السباح  المسجمي  باالتحاد المصري عين  الاالتيار  تم

جميوري  م والعاممي  بادندي  المالتمي  بمحافظتي القاىرة والجيزة ب9191م /9102لمسباح  لمعام 
( مدربي  01، بجانب االتيار )إلجراء الدراس  التطبيقي  مدرب (01والبالغ عددىا )مصر العربي  

م  الارج عين  البحث ادساسي  إلجراء المعام ت العميم  )الصد  والثبات( لممقياس، لقد حددت 
في )العمر، الحال  عين  البحث بث ث  متغيرات ديموجرافي  تمنح العين  مزيدا م  الشمولي ، تمثمت 

 (: 0االجتماعي ، المستوي التعميمي( كما ىو موضح بجدوا رقم )
 (3جدول )

 النسبة المئوية  لتكرارات عينة البحث وفقا لممتغيرات الوصفية
 20ن=                                                                              

 ة المئوٌة %النسب عدد التكرارات المتغٌرات

 العمر

 %03.33 9 سنة  03اقل من 

 %76.61 71 سنة   03اقل من 

 %70.00 0 سنة 73اقل من 

 %733 03  المجموع 

الحالة 
 االجتماعٌة

 %76.61 8 أعزب

 %13.33 77 متزوج

 %0.00 7 أرمل

 %733 03  المجموع 

المستوي 
 التعلٌمً

 %3.33 3 غٌر جامعً

 %10.33 77 جامعً

 %76.61 8 دراسات علٌا

 %733 03  المجموع 
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 :جمع البيانات )مقياس الصالبة النفسية( أدوات 
لتحقي  أىداف البحث تم أعداد مقياس الص ب  النيسي  لتطبيقيا عمى عين  البحث، وفيما 
يمي الالطوات التي تم اتبعيا في إعداد وتصميم المقياس وطريق  تقنينو حتى وصا إلى مرحم  

 حي  لمتطبي . الص 
 إعداد مقياس الصالبة النفسية في صورتو األولية : -

 لقد اتبع الباحث الالطوات التالي  في إعداد مقياس الص ب  النيسي  في صورتيا ادولي  :
إجراء مسح مرجعي لمدراسات السابقة العربية واألجنبية الحديثة التي اىتمت بإلقاء  

(, 33(, )30(, )8(, )9(, )2(, )4(, )2(, )3ت )الضوء عمى الصالبة النفسية مثل دراسا
( وذلك 22(, )23(, )39(, )32(, )32(, )31(, )22(, )23(, )39(, )32(, )33)

 الستخالص : 
 بعض المحاور والعبارات المرتبط  بموضوع البحث. 
 انتقاء العبارات البسيط  والسيم  والسميم  لغويا. 
 بعد مناسبا لمبعد الذي ينتمي إليو.الحرص عمى أ  تكو  عدد العبارات في كا  
وفي ضوء الالطوة السابق  تم تحديد واستال ص بعض ادبعاد والعبارات لمقياس الص ب   

( أبعاد 0النيسي  لمدربي السباح ، ثم قام الباحث بإعداد القا م  في صورتيا ادولي  متضمن  )
 عبارة فرعي  في صورتيا ادولي . (20ر يسي  وىي )االلتزام، التحكم، التحدي( ويندرج أسيميم )

 ضبط مقياس جودة الصالبة النفسية:  -
لمتحقننن  مننن  ضنننبط مقيننناس الصننن ب  النيسننني  ومننندي مناسنننبتو ل غنننراض الموضنننوعي ، تنننم 
عرض المقياس في صورتيما ادولي  عمى مجموع  م  المحكمي  المتالصصي  م  أعضاء ىي   

وقند  ومن  جامعنات مالتمين عمنم الننيس الرياضني  فني مجناا  التدريس مم  يحممو  درجن  الندكتوراه
غيـر , مناسبةمتضم  مقياس م  أربع  مستويات وىنو : )(، 0( محكمي  مرف  )01بمغ عددىم )

بنداء النرأي حنوا بيدف التحق  م  الصد  الظناىري لممقياسني ، (، , مناسبة بعد التعديلمناسب وا 
 م  أجم .مدي مناسب  أبعاد وعبارات المقياس لميدف الذي وضع  :

 التأكد م  إنتماء العبارات إلى البعد الر يسي لممقياس. -
 مدي س م  الصياغ  المغوي  والعممي  لعبارات المقياس. -
 مدي م  م  التدرج الث ثي لمقياس ليكرت الذي يحدد استجابات عين  الدراس . -
أ  تثري تقديم أي مقترحات أو تعدي ت مناسبا ولم يتضمنيا المقياس والتي م  شأنيا  -

 أداة البحث م  أجا الوصا إلى صورة صادق  لممقياسي ، والتى م  شأنيا أ  تثري أداة البحث.
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قنند أجمننع الغالبينن  منن  السننادة وفننى ضننوء اقتراحننات المحكمنني  وم حظننتيم المتينن  عمييننا، 
( عبنننارات، وكنننذلك تعنننديا الصنننياغ  المغويننن  لنننبعض العبنننارات اليرعيننن  0المحكمننني  عمنننى حنننذف )

وكنننذلك إضنننناف  تعرينننف إجرا ننني لكنننا بعننند مننن  ادبعنننناد  د الر يسننني  لمتشنننابو وقنننرب المننندلوا،ل بعنننا
الر يسي ، وقد تم تعديا بعض عبارات المقياس م  ناحي  الصياغ  لزيادة الوضوح ولدقن  قيناس منا 

 وضعت م  أجمو.
 التوصل لمقياس الصالبة النفسية في صورتو النيائية :  -

 في صورتو النيا ي  عمى قسمي  ىما : تضم  مقياس الص ب  النيسي  
 البيانات ادساسي  )الديموجرافي ( لممبحوثي  وتشما عمى ث ث  يتضم األول :  القسم

 متغيرات وىي: )العمر، الحال  االجتماعي ، المستوي التعميمي(.
 يتضم  عمى استط ع آراء المبحوثي  بشأ  معرف  مستوي الص ب  الثاني :  القسم

( عبارة فرعي  وىما 29( أبعاد ر يسي  يندرج أسيميا )0يم، ويتكو  المقياس م  )النيسي  لدي
 كادتي :

نوع م   عبارات، وىو عبارة ع  (00)ويتكو  ىذا البعد م   :: االلتزام األول البعد -
 .التعاقد النيسي يمتزم بو اليرد تجاه نيسو وأىدافو وقيم  واآلالري  م  حولو

اعتقاد  عبارات، وىو عبارة ع  (02)يتكو  ىذا البعد م  و  :التحكمالثاني :  البعد -
اليرد أنو بإمكانو أ  يكو  لو تحكم فيما يمقاه م  أحداث وتحما المسؤولي  الشالصي  عما يحدث 
لو ويتضم  التحكم القدرة عمي اتالاذ القرارات، والقدرة عمي تيسير ادحداث والقدرة عمي المواجي  

 .اليعال  لمضغوط
اعتقاد  عبارات، وىو عبارة ع  (00ويتكو  ىذا البعد م  ) لث : التحدي :الثا البعد -

اليرد أ  ما يطرأ م  تغيرات عمي جوانب حياتو ىو أمر مثير وضروري م  كونو تيديد لو مما 
يساعده عمي المبادأة واستكشاف البي   ومعرف  المصادر النيسي  واالجتماعي  التي تساعده عمي 

 (9. مرف  )ي مواجي  الضغوط بياعم
 

وأىدافو،  البحثنوعي  وكمي  البيانات المطموب  ووفقا ليروض المقياس تبعا لصمم وقد 
 استنادا عمى عدد م  االحتياجات والتي تتمثا في :و 

 توضيح اليدف م  الدراس . -
 .لمقياسالواردة في ا العباراتتنوع  -

 ما يمي :  مقياسوقد روعي في صياغ  العبارات الالاص  بال
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م  ال ا طرح عبارات مباشرة وأالرى استداللي   البحثا العبارات بما يالدم تسمس -
 .مقياسلمتأكد م  صد  اإلجابات الواردة في ال

 .مقياسالواردة في ال عباراتوضوح وسيول  عرض ال -
والتي  (العبارات المغمقةوىى ) مقياسم  أنماط العبارات داالا النوع تم استالدام وقد  -

 -)دا ما  ت البديم  والتي يجب عمى المبحوثي  االتيار واحدة منيا فقطتتضم  ذكر بعض اإلجابا
 نادرا(. -أحيانا 

 تصحيح مقياس الصالبة النفسية : 
( عبارة فرعي  موزع  عمى 29في صيغتو النيا ي  م  ) الص ب  النيسي تكو  مقياس 

 قا لمقياس ليكرت الث ثيطب نادرا( -أحيانا  -جابات ث ثي  )دا ما إست( أبعاد ر يسي ، وبدا ا 0)
Likert Scale  حيث تعطي )دا ما( ث ث درجات، و)أحيانا( درجتي ، و)نادرا( درج  واحدة

( 29الستجابات المبحوثي ، ومما سب  تكو  أقا درج  يمك  أ  يحصا عمييا المبحوث ىي )
بارات ( درج ، مع م حظ  عكس الدرجات السابق  في الع096درج ، وتكو  أعمى درج  ىي )

 السالب  التي يتضمنيا أبعاد المقياس.
 التجربة االستطالعية : 

 حسننناب المعنننام ت العمميننن  )الصننند  والثبنننات( لمقينننناس التجربننن  االسنننتط عي اسنننتيدفت 
، حيننث تننم تطبينن  المقينناس ينندويا عنن  طرينن  المقابمنن  الشالصنني  عمننى قينند البحننثالصنن ب  النيسنني  

( منننندربي  سننننباح  01  ادساسنننني  والتنننني تكونننننت منننن  )عيننننن  اسننننتط عي  منننن  الننننارج عيننننن  الدراسنننن
 والعاممي  بادندي  المالتمي  بمحافظتي القاىرة والجيزة بجميوري  مصر العربي .

 صدق االتساق الداخمي أو التجانس الداخمي "صدق المفردات" لعبارات المقياسين : -
 Consistency Internal"صند  المينردات"  حساب صد  االتسنا  النداالمياستيدفت 

الالاص بو، وكذلك  بعدمع ال المقياسوتعتمد ىذه الطريق  عمى مدى ارتباط كا ميردة م  ميردات 
بعضننيا الننبعض ككننا، لننذا فقنند تننم اسننتالدم معامننا ارتبنناط  مقينناسارتبنناط كننا ميننردة منن  ميننردات ال
 مقياس الص ب  النيسي الالتبار صد   Pearson Coefficientبيرسو                        

  (9رقم ) بجدواكما ىو موضح الالاص بعين  البحث االستط عي ، 
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 (3جدول )
 قيمة معامالت االرتباط الداخمي بين درجات العبارات والدرجة الكمية لمبعد الذي ينتمي إليو

                                                       لمقياس الصالبة النفسية لمدربي السباحة                                                            
 30ن=

 عبارات 
 البعد ادوا
 )االلتزام(

عدد العبارات  
(00) 

قيم  
 االرتباط

 عبارات 
 المحور الثاني
 )التحكم(

عدد العبارات  
(02) 

قيم  
 االرتباط

 عبارات 
 المحور الثالث
 )التحدي(

 عدد العبارات  
(00) 

قيم  
 االرتباط

 العبارةرقم  العبارةرقم  العبارةم رق
3- 1.092* 3- 1.010* 3- 1.000* 
3- 1.002* 3- 1.220* 3- 1.062* 
2- 1.200* 2- 1.226* 2- 1.292* 
4- 1.299* 4- 1.210* 4- 1.062* 
2- 1.210* 2- 1.290* 2- 1.290* 
2- 1.009* 2- 1.022* 2- 1.216* 
1- 1.200* 1- 1.066* 1- 1.202* 
9- 1.220* 9- 1.290* 9- 1.292* 
8- 1.220* 8- 1.201* 8- 1.022* 
30- 1.292* 30- 1.260* 30- 1.022* 
33- 1.000* 33- 1.292* 33- 1.060* 
33- 1.021* 33- 1.022* 33- 1.202* 
32- 1.212* 32- 1.000* 32- 1.260* 
34- 1.209* 34- 1.022*   
32- 1.209*     

ي قيم  االرتباط الكم
 *1.002 لمبعد ادوا

قيم  االرتباط 
 *1.000 الكمي لمبعد الثاني

قيم  االرتباط الكمي 
 *1.002 لمبعد  الثالث

  00223=   (9= 3-, )ن0002قيمة ) ر ( الجدولية عند مستوى * 
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ودرج   1.10( أ  ىناك ارتباط موجبا داا عند مستوى معنوي  9يتضح م  جدوا )

لمقياس الص ب  النيسي  لمدربي  الالاص بو والبعد عبارةكا  بي  جميع درجات (، 0حري  )
، وبالتالي البعد الالاص بومع  عبارةاالتسا  الداالمي بي  كا صد  ، مما يدا عمى السباح 
بيرسو  لمبعد ادوا تراوح معاما ارتباط يوقياسو، حيث  البعدفي التعبير ع  ىذا  عباراتصد  ال

وقد بمغ معاما االرتباط الكمي لمبعد ادوا  (1.209 إلى 1.292 )م  الالاص باالتزام
 (1.290 إلى 1.290 )م                      الالاص بالتحكم الثانيالبعد في و  ،(1.002)

 )م  البعد الثالث الالاص بالتحديفي و  ،(1.000وقد بمغ معاما االرتباط الكمي لمبعد الثاني )
 (.1.002كمي لمبعد الثالث )وقد بمغ معاما االرتباط ال (1.292 إلى 1.292

 معامل الثبات :   -
ىناك عدد م  الطر  اإلحصا ي  لقياس الثبات وم  أكثرىا شيوعا والتي يمك  م  ال ليا 

والتني تعتمند عمنى االتسنا  النداالمي  Alpha Crunbach الفا كرونباخقياس الثبات ىي طريق  
 أو عبنننارة عض ومنننع كنننا مينننرداتمنننع بعضنننيا النننب أو العبنننارات وتعطننني فكنننرة عننن  اتسنننا  المينننردات

بصي  عامن  ككنا، وبشنكا عنام فنإ  الحكنم عمنى الثبنات يعتمند عمنى مقندار معامنا االرتبناط النناتف 
 1.21منن  التحمينننا اإلحصننا ي، وكثينننر مننن  البنناحثي  يعتبنننرو  أ  معامنننا االرتبنناط النننذي يتجننناوز 

لينننا كرونبننناخ بننني  الصنننير أمعامنننا تتنننراوح قنننيم حينننث كينننيً  بالمينننا حيننناا ثبنننات ادداة المسنننتالدم ، 
والواحد الصحيح وكمما ارتيعت قيم معاما الثبات واقتربت م  الواحد الصحيح دا ذلنك عمنى زينادة 

والتحقنن  منن  دقتننو واتسنننا   مقيننناس الصنن ب  النيسنني ثبننات تحقينن  الثبننات فنني البيانننات، ولضننما  
عمنى عيننن  اسننتط عي    عن  طرينن  المقابمن  الشالصنني ينندويا المقيناسبتطبينن   عباراتينا قننام الباحنث

( مدربي  سنباح  والعناممي  بادندين  المالتمين  بمحنافظتي 01م  )م  الارج العين  ادصمي ، مكون  
 (.0كما ىو موضح بجدوا رقم )القاىرة والجيزة بجميوري  مصر العربي ، 
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 (2جدول )
 لسباحةمقياس الصالبة النفسية لمدربي ا لبيان ثبات قيمة معامل ألفا كرونباخ

 30ن =                                                                          

 معاملقيمة  عدد العبارات البعد
 ألفا كرونباخ

 *1.062 00 البعد األول : االلتزام
 *1.022 02 البعد الثاني : التحكم
 *1.022 00 البعد الثالث : التحدي

 *00910 بارةع 43 إجمالي مجموع األبعاد
أليننا كرونبنناخ( مرتيعنن  معامننا ( أ  جميننع معننام ت الثبننات بطريقنن  )0يتضننح منن  جنندوا )

أليا كرونبناخ منا قيم  معاما حيث تراوحت دبعاد مقياس الص ب  النيسي  لمدربي السباح ،  ولذلك
مقينننناس الصنننن ب  النيسنننني ، وجاىزيتيننننا ( ممننننا ينننندا عمننننى ثبننننات 1.022إلننننى   1.022)     بنننني 
 .تطبي لم

 تطبيق مقياس الصالبة النفسية : 
بداي  شير في المقياس الص ب  النيسي  يدويا ع  طري  المقابم  الشالصي  تطبي   تم 

ادساسي  والبالغ  لبحثا عين عمى م، 9191م وحتي نياي  شير فبراير سن  9191يناير سن  
إلجاب  فييا عمى الغالبي  استمارات لم يتم ا (0)، وقد تم استبعاد ( مدرب سباح 00عددىا )
استمارة  (01فعميا )عدد االستمارات التي تم تجميعيا وتحميميا م  عباراتيا وبيذا يصبح العظمى 
، وذلك لمحصوا عمى اإلجابات لعبارات المقياس م  إجمالي االستمارات%( 00.20)بنسب  

 لجمع المعمومات ال زم  إلجراء التحميا اإلحصا ي.
 اإلحصائي : متطمبات التحميل 

البحنث عن  طرين  برننامف حنزم التحمينا اإلحصنا ي معالج  البيانات الالاص  بمتغيرات تم 
وقنند تننم االتيننار مسننتوي معنوينن  عننند  ؛IBM SPSS Statistics ver.61لمعمننوم االجتماعينن  

ادسننناليب  وتضنننمنت الطننن  المعالجنننات اإلحصنننا ي ، لمتأكننند مننن  معنويننن  النتنننا ف اإلحصنننا ي  1.10
 التالي  :

 Average      المتوسط الحسابي        -0
 Standard Deviation        االنحراف المعياري     -9
  Pearson coefficient       معاما ارتباط بيرسو    -0
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  Alfa Cronbach      معاما أليا كرونباخ      -2
 Percentage        النسب  الم وي  لمتكرارات -0
  Chi Square                  9االتبار كا -6
  One Way Anovaاالتبار التباي  ادحادي        -2
 Scheffe Testاالتبار شييي                  -0
  Likert Scale  الث ثي     مقياس ليكرت  -2

 :  االنتائومناقشة عرض 
 ؟".ينص الفرض عمى : "ما مستوي الصالبة النفسية لمدربي السباحة

تقديري لدرجات المبحوثي  والنسب  لإلجاب  عمى ىذا اليرض تم استالراج المجموع ال
لمتعرف عمى استجابات  9الم وي  وكذلك المتوسطات الحسابي  واالنحرافات المعياري  وقمي  كا

 المبحوثي . نظر وجي  أفراد عين  البحث ع  واقع توافر االلتزام م 
 

 حة0البعد األول : واقع توافر بعد االلتزام في مقياس الصالبة النفسية لمدربي السبا -
 (4جدول )

 داللة الفروق والتكرارات والنسب المئوية الخاص بعبارات البعد األول )االلتزام( 
 بمقياس الصالبة النفسية لمدربي السباحة

 20ن=

 م
 عبارات البعد األول

 نادرا أحيانا دائما االلتزام
المجموع 
 التقديري

النسبة 
 المئوية

 الترتيب
الداخم
ي 
 لممحور

المتو 
 سط
الحسا
 بي

 نحرافاال 
 المعياري

االتجاه 
 3قمية كا العام

3
- 

ــــق أىــــدافي  ــــى تحقي اعمــــل عم
 ميما كانت العقبات0

32032 دائما 00242 3092 3 82022% 92 0 4 32
2* 

3
- 

ــي  ــاة تكمــن فــي والئ قيمــة الحي
 لقيمي ومبادئي0

32040 دائما 00224 3010 4 80000% 93 3 1 33
0* 

2
- 

أجـــد صـــعوبة فـــي التكيـــف مـــع 
 اآلخرين0

 *2000 أحيانا 00129 3022 30 11011% 10 2 30 32

4
- 

ــى  ــو عم ــف ب أنجــز العمــل المكم
 أكمل وجو0

33040 دائما 00202 3022 2 99099% 90 3 2 33
0* 

2
- 

ــــــــوانين  ــــــــالموائح والق ــــــــزم ب الت
 المعمول بيا في النادي0

 *10900 أحيانا 00223 3030 32 10000% 22 2 31 9
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 (4تابع جدول )
 رات والنسب المئوية الخاص بعبارات البعد األول )االلتزام( داللة الفروق والتكرا

 بمقياس الصالبة النفسية لمدربي السباحة

 م
 عبارات البعد األول

 االلتزام
 نادرا أحٌانا دائما

المجموع 
 التقدٌري

النسبة 
 المئوٌة

الترتٌ
 ب

الداخل
ي 
للمحو
 ر

المتو
 سط
الحسا
 بً

 االنحراف
 المعٌاري

االتجاه 
 العام

 7قمٌة كا

6
- 

اهتتتتم بمتتتا ٌجتتتري حتتتولً متتتن 
 أحداث.

 *7.633 دائما 3.171 7.00 9 87.77% 10 0 9 71

1
- 

أضتتتتٌت وقتتتتتً  تتتتً أن تتتتطة ال 
 معنى لها.

 *0.833 أحٌانا 3.106 7.80 77 61.11% 67 7 79 6

8
- 

أجتتتتتد  تتتتتعوبة  تتتتتً االلتتتتتتزام 
 بمواعٌدي.

 أحٌانا 3.109 7.76 77 17.77% 68 7 77 70
03.733

* 

9
- 

أعتتٌم متتن  لتتدي هتتدف محتتدد
 أجلة

 *6.033 دائما 3.730 7.16 0 97.77% 80 7 7 70

7
3
- 

أ ارك  ً األن طة التً تختدم 
 *9.833 أحٌانا 3.116 7.70 77 %17.77 60 1 77 77 المجتمت.

7
7
- 

أ تتتتتتتعر بالمستتتتتتتئولٌة تجتتتتتتتاه 
 *70.00 أحٌانا 3.609 7.36 70 %68.88 67 7 78 1 اآلخرٌن.

7
7
- 

التتتزم باألهتتداف التتتً وضتتعتها 
 *7.070 دائما 3.019 7.80 7 %90.00 87 3 7 77 لنفسً.

7
0
- 

التتتزم بالستتلوك القتتوٌم الكتتون 
 *0.700 دائما 3.731 7.70 8 %80.00 16 3 70 76 قدوة لغٌري.

7
0
- 

احتتترل علتتتى الحضتتتور قبتتتل 
 *7.000 دائما 3.730 7.76 1 %87.77 11 3 70 71 موعد التدرٌب.

7
7
- 

أستتتتطٌت حتتتل الم تتتك ت التتتتً 
 دائما 3.677 7.63 6 %86.66 18 7 8 73 بالجوانب التدرٌبٌة.تتعلق 

79.833
* 

النتٌجة الكلٌة 
  للبعد األول

 07 779 709 مجموع تكرار

 دائما 3.630 7.00 
77.770

النسبة المئوٌة  *
% 

77.00
% 

07.00
% 

9.00% 

 (0002* دال عند مستوى معنوية )           80= ( 2( × )20)أعمى ميزان تقدير( = )× الدرجة الكمية = )ن( 
( 1.10(  وجود فرو  ذات دالل  إحصا ي  عند مستوى معنوي  )2يتضح م  جدوا رقم )

المحسوب  اكبر م  قيمتيا الجدولي  كما ىو موضح أمام عبارات بعد االلتزام  9حيث أ  قيم  كا
تياوت في رؤي   بمقياس الص ب  النيسي  لمدربي السباح ، كما يتضح م  النتا ف أ  ىناك

عبارات بعد االلتزام بمقياس الص ب  النيسي  والتي تم ترتيبيا تنازليا حسب درج  استجابات 
 المبحوثي  كما يمي :  
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حيث احتمت عبارة )اعما عمى تحقي  أىدافي ميما كانت العقبات( المركز ادوا بنسب   -
 (.1.020(، وانحراف معياري )9.06%( وبمتوسط حسابي )20.00)

%( 22.22مييا في المركز الثاني عبارة )التزم بادىداف التي وضعتيا لنيسي( بنسب  )ي -
 (.1.022(، وانحراف معياري )9.00وبمتوسط حسابي )

%( 29.99يمييا في المركز الثالث عبارة )لدي ىدف محدد أعيش م  أجم ( بنسب  ) -
 (.1.012(، وانحراف معياري )9.26وبمتوسط حسابي )

ز الرابع عبارة )قيم  الحياة تكم  في وال ي لقيمي ومباد ي( بنسب  يمييا في المرك -
 (.1.002(، وانحراف معياري )9.21%( وبمتوسط حسابي )21.11)

يمييا في المركز الالامس عبارة )أنجز العما المكمف بو عمى أكما وجو( بنسب   -
 (.1.616(، وانحراف معياري )9.66%( وبمتوسط حسابي )00.00)

ركز السادس عبارة )أستطيع حا المشك ت التي تتعم  بالجوانب التدريبي ( يمييا في الم -
 (.1.690(، وانحراف معياري )9.61%( وبمتوسط حسابي )06.66بنسب  )

يمييا في المركز السابع عبارة )احرص عمى الحضور قبا موعد التدريب( بنسب   -
 (.1.012(، وانحراف معياري )9.06%( وبمتوسط حسابي )00.00)

ييا في المركز الثام  عبارة )التزم بالسموك القويم دكو  قدوة لغيري( بنسب  يم -
 (.1.012(، وانحراف معياري )9.00%( وبمتوسط حسابي )02.22)

%( 00.00يمييا في المركز التاسع عبارة )اىتم بما يجري حولي م  أحداث( بنسب  ) -
 (.1.292(، وانحراف معياري )9.20وبمتوسط حسابي )

%( 22.22المركز العاشر عبارة )أجد صعوب  في التكيف مع اآلالري ( بنسب  ) يمييا في -
 (.1.200(، وانحراف معياري )9.00وبمتوسط حسابي )

يمييا في المركز الحادي عشر عبارة )أجد صعوب  في االلتزام بمواعيدي( بنسب   -
 (.1.202(، وانحراف معياري )9.96%( وبمتوسط حسابي )20.00)

ز الثاني عشر عبارة )أشارك في ادنشط  التي تالدم المجتمع( بنسب  يمييا في المرك -
 (.1.226(، وانحراف معياري )9.00%( وبمتوسط حسابي )20.00)

يمييا في المركز الثالث عشر عبارة )التزم بالموا ح والقواني  المعموا بيا في النادي(  -
 (.1.660(، وانحراف معياري )9.01%( وبمتوسط حسابي )21.11بنسب  )

%( 60.00يمييا في المركز الرابع عشر عبارة )أشعر بالمس ولي  تجاه اآلالري ( بنسب  ) -
 (.1.602(، وانحراف معياري )9.16وبمتوسط حسابي )
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يمييا في المركز الالامس عشر وادالير عبارة )أضيع وقتي في أنشط  ال معنى ليا(  -
 (.1.226(، وانحراف معياري )0.00%( وبمتوسط حسابي )62.22بنسب  )

( أ  النتيج  الكمي  لمبعد ادوا الالاص بااللتزام بمقياس 2كما يتضح م  جدوا رقم )
%(، ونسب  تكرارات 00.00الص ب  النيسي  لمدربي السباح ، قد بمغت نسب  تكرارات دا ما )

إلجمالي عبارات البعد ادوا، وأ  متوسط %( 2.02%(، ونسب  تكرارات نادرا )00.00أحيانا )
  أو (، 1.610( بانحراف معياري )9.22وسطات إلجمالي عبارات البعد ادوا قد بمغ )المت

 نحو دا ما. يمياالمبحوثي   م  وجي  نظرالعام ككا لعبارات البعد ادوا االتجاه 
 البعد الثاني: واقع توافر بعد التحكم في مقياس الصالبة النفسية لمدربي السباحة0 -
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 (2جدول )                                            
 داللة الفروق والتكرارات والنسب المئوية الخاص بعبارات البعد الثاني )التحكم( 

 بمقياس الصالبة النفسية لمدربي السباحة
 20ن=

 م
 عبارات البعد الثانً

 التحكم
 نادرا أحٌانا دائما

المجموع 
 التقدٌري

النسبة 
 المئوٌة

الترتٌ
 ب
لداخلا

ي 
للمحو
 ر

المتو
 سط
الحسا
 بً

 االنحراف
 المعٌاري

االتجاه 
 العام

 7قمٌة كا

7
- 

أستتتطٌت التتتحكم  تتً مجرٌتتات 
 حٌاتً.

 *7.633 أحٌانا 3.109 7.36 9 68.88% 67 1 70 9

7
- 

لتتدي القتتدرة علتتى أدارة أمتتور 
 حٌاتً والتحكم بها.

 دائما 3.618 7.76 0 87.77% 11 0 1 73
77.833

* 

0
- 

تنفٌتتتتتي خططتتتتتً اعمتتتتتل علتتتتتى 
 المستقبلٌة.

 دائما 3.067 7.80 م7 90.00% 87 7 0 76
08.633

* 

0
- 

أجٌتتتتتتتد التخطتتتتتتتٌط لمهمتتتتتتتاتً 
 ومسئولٌاتً.

 دائما 3.019 7.80 م7 90.00% 87 3 7 77
70.000

* 

7
- 

أستتتطٌت الستتٌطرة علتتى نفستتً 
 عند الغضب.

 *8.633 دائما 3.171 7.00 0 87.77% 10 0 9 71

6
- 

ر ٌعتمتتتتد نجتتتتاحً علتتتتى مقتتتتدا
 الجهد اليي أبيله.

 *1.733 دائما 3.170 7.03 7 83.33% 17 0 73 76

1
- 

اعتقتتتتد أن الف تتتتل ٌعتتتتود ألتتتتى 
 أسباب كامنة داخل الفرد.

 *6.337 أحٌانا 3.181 7.33 73 66.66% 63 9 77 9

8
- 

ٌنفتتي  تتبري بستترعة أيا حتتدث 
 خ ف بٌنً وبٌن اآلخرٌن. 

 *7.633 أحٌانا 3.697 7.10 77 71.11% 77 77 70 0

9
- 

 اتخي قراراتً بنفسً.
 دائما 3.036 7.83 7 90.00% 80 3 6 70

73.833
* 

7
3
- 

أري تتتتتتتضثٌري ضتتتتتتعٌف  تتتتتتً 
 *0.733 أحٌانا 3.170 7.73 8 %10.00 66 7 70 77 األحداث التً تجري معً.

7
7
- 

أستطٌت وضتت أهتداف مرحلٌتة 
 دائما 3.019 7.80 م7 %90.00 87 3 7 77 لنفسً كمدرب.

70.000
* 

7
7
- 

أستتتتتطٌت التتتتتحكم  تتتتً أحتتتتداث 
 *9.833 أحٌانا 3.609 7.90 77 %60.00 78 1 78 7 المنا سات ل الحً.

7
0
- 

 أتحمل مسئولٌة الهزٌمة.
 *6.733 دائما 3.160 7.06 6 18.88% 17 7 9 76

7
0
- 

ٌد عنً التغلب علتى الم تك ت 
وضتتتتغوط اللعبتتتتة لمزٌتتتتد متتتتن 

 الكفاح  ً حٌاتً.
 *7.633 أحٌانا 3.177 7.00 1 11.11% 13 0 77 70

النتٌجة الكلٌة 
  للبعد الثانً

 67 708 777 مجموع تكرار

 دائما 3.678 7.01 
73.701

النسبة المئوٌة  *
% 

77.67
% 

07.86
% 

70.77
% 
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* دال عند مستوى معنوية                           80= ( 2( × )20)أعمى ميزان تقدير( = )× الدرجة الكمية = )ن( 
(0002) 

( 1.10( وجود فرو  ذات دالل  إحصا ي  عند مستوى معنوي  )0يتضح م  جدوا رقم )
المحسوب  اكبر م  قيمتيا الجدولي  كما ىو موضح أمام عبارات بعد التحكم  9حيث أ  قيم  كا

بمقياس الص ب  النيسي  لمدربي السباح ، كما يتضح م  النتا ف أ  ىناك تياوت في رؤي  
بمقياس الص ب  النيسي  والتي تم ترتيبيا تنازليا حسب درج  استجابات عبارات بعد التحكم 
 المبحوثي  كما يمي :  

حيث احتمت عبارات )اعما عمى تنييذ الططي المستقبمي ( وكذلك )أجيد التالطيط  -
لميماتي ومس ولياتي( وأيضا )أستطيع وضع أىداف مرحمي  لنيسي كمدرب( المركز ادوا بنسب  

(، وانحراف معياري عمى التوالي 9.00%( وبمتوسط حسابي واحد ىو )22.22واحدة ىي )
(1.260()1.022()1.022.) 

%( وبمتوسط حسابي 20.00يمييا في المركز الثاني عبارة )اتالذ قراراتي بنيسي( بنسب  ) -
 (.1.216(، وانحراف معياري )9.01)

والتحكم بيا( بنسب  يمييا في المركز الثالث عبارة )لدي القدرة عمى إدارة أمور حياتي  -
 (.1.620(، وانحراف معياري )9.06%( وبمتوسط حسابي )00.00)

يمييا في المركز الرابع عبارة )أستطيع السيطرة عمى نيسي عند الغضب( بنسب   -
 (.1.292(، وانحراف معياري )9.20%( وبمتوسط حسابي )00.00)

د الذي أبذلو( بنسب  يمييا في المركز الالامس عبارة )يعتمد نجاحي عمى مقدار الجي -
 (.1.290(، وانحراف معياري )9.21%( وبمتوسط حسابي )01.11)

%( وبمتوسط 20.00يمييا في المركز السادس عبارة )أتحما مس ولي  اليزيم ( بنسب  ) -
 (.1.262(، وانحراف معياري )9.06حسابي )

ب  لمزيد م  يمييا في المركز السابع عبارة )يدفعني التغمب عمى المشك ت وضغوط المع -
 (.1.200(، وانحراف معياري )9.00%( وبمتوسط حسابي )22.22الكياح في حياتي( بنسب  )

يمييا في المركز الثام  عبارة )أري تأثيري ضعيف في ادحداث التي تجري معي( بنسب   -
 (.1.202(، وانحراف معياري )9.91%( وبمتوسط حسابي )20.00)

%( 60.00طيع التحكم في مجريات حياتي( بنسب  )يمييا في المركز التاسع عبارة )أست -
 (.1.202(، وانحراف معياري )9.16وبمتوسط حسابي )

يمييا في المركز العاشر عبارة )اعتقد أ  اليشا يعود إلى أسباب كامن  داالا اليرد( بنسب   -
 (.1.202(، وانحراف معياري )9.11%( وبمتوسط حسابي )66.66)
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بارة )أستطيع التحكم في أحداث المنافسات لصالحي( يمييا في المركز الحادي عشر ع -
 (.1.602(، وانحراف معياري )0.20%( وبمتوسط حسابي )62.22بنسب        ) 

يمييا في المركز الثاني عشر وادالير عبارة )ينيذ صبري بسرع  إذا حدث ال ف بيني  -
 (.1.620) (، وانحراف معياري0.20%( وبمتوسط حسابي )02.22وبي  اآلالري ( بنسب  )

 
( أ  النتيج  الكمي  لمبعد الثاني الالاص بالتحكم بمقياس 0كما يتضح م  جدوا رقم )

%(، ونسب  تكرارات 09.69الص ب  النيسي  لمدربي السباح ، قد بمغت نسب  تكرارات دا ما )
إلجمالي عبارات البعد الثاني، وأ  متوسط %( 02.09%(، ونسب  تكرارات نادرا )09.06أحيانا )

  أو (، 1.690( بانحراف معياري )9.02المتوسطات إلجمالي عبارات البعد الثاني قد بمغ )
 نحو دا ما. يمياالمبحوثي   م  وجي  نظرالعام ككا لعبارات البعد الثاني االتجاه 

 البعد الثالث : واقع توافر بعد التحدي في مقياس الصالبة النفسية لمدربي السباحة0 -
 (2جدول )

 والتكرارات والنسب المئوية الخاص بعبارات البعد الثالث )التحدي(  داللة الفروق
 بمقياس الصالبة النفسية لمدربي السباحة

 20ن=

 عبارات البعد الثالث م
المجموع  نادرا أحيانا دائما التحدي

 التقديري
النسبة 
 المئوية

 الترتيب
الداخم
ي 
 لممحور

المتو 
 سط
الحسا
 بي

 االنحراف
 المعياري

االتجاه 
 3قمية كا مالعا

3
- 

أري أن متعـة الحيــاة تكمـن فــي 
32020 دائما 00230 3012 4 %83033 93 3 2 32 مواجو التحديات0

0* 
3
- 

أبـــادر إلـــى حـــل المشـــكالت وال 
32090 دائما 00219 3022 م2 %92022 11 2 1 30 انتظر حدوثيا0

0* 
2
- 

أثــق بقــدراتي عمــى التعامــل مــع 
39030 دائما 00112 3022 2 %94044 12 2 4 33 المواقف الجديدة0

0* 
4
- 

اشعر بالخوف عندما تـواجيني 
 *80900 أحيانا 00228 3082 33 %24044 29 1 39 2 مشكمة ما0

2
- 

لــدي حــب المغــامرة واستكشــف 
 دائما 00238 3020 1 %92022 12 3 33 31 ما يحيط بي0 

33040
0* 

2
- 

يمكنني التغمب عمى المشـكالت 
 دائما 00131 3022 م2 %92022 11 4 2 33 التي تواجيني كافة0

39030
0* 

 *90200 أحيانا 00228 3012 33 %21011 23 33 32 2 أفضل عدم مواجية المشكالت10
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- 
9
- 

أري أن مواجية المشـكالت ىـو 
 *80900 دائما 00234 3022 8 %19099 13 3 32 32 اختبار لقدرتي عمى التحدي0

8
- 

الحيــــاة التــــي ال تحتــــوي عمــــى 
 *80100 دائما 00232 3042 9 %93033 12 3 32 32 ا حياة مممة0التغيير اعتبرى

3
0
- 

ــــــي  تســــــتثيرني المشــــــكالت الت
 *30400 أحيانا 00124 3082 30 %22022 28 8 32 9 تواجيني0

3
3
- 

اعمـــــــل جاىـــــــدا لمفـــــــوز فـــــــي 
 دائما 00322 3082 3 %81011 99 0 3 39 منافسات السباحة

33022
2* 

3
3
- 

أســـتطيع اتخـــاذ القـــرار الســـميم 
32032 دائما 00242 3092 3 %82022 92 0 4 32 أثناء المنافسات

2* 

3
2
- 

أشـــــارك فـــــي المنافســـــات دون 
29020 دائما 00423 3092 2 %84044 92 3 2 32 قمق أو خوف

0* 

النتيجة الكمية 
  لمبعد الثالث

 41 331 332 مجموع تكرار
 دائما 00280 3042 

32089
النسبة المئوية  *3

% 
21084
% 

20000
% 

33002
% 

* دال عند مستوى معنوية                           80= ( 2( × )20)أعمى ميزان تقدير( = )× الدرجة الكمية = )ن( 
(0002) 
 

( 1.10( وجود فرو  ذات دالل  إحصا ي  عند مستوى معنوي  )6يتضح م  جدوا رقم )
موضح أمام عبارات بعد التحدي المحسوب  اكبر م  قيمتيا الجدولي  كما ىو  9حيث أ  قيم  كا

بمقياس الص ب  النيسي  لمدربي السباح ، كما يتضح م  النتا ف أ  ىناك تياوت في رؤي  
عبارات بعد التحدي بمقياس الص ب  النيسي  والتي تم ترتيبيا تنازليا حسب درج  استجابات 

 المبحوثي  كما يمي :  
فسات السباح ( المركز ادوا بنسب  حيث احتمت عبارات )اعما جاىدا لميوز في منا -

 (.1.900(، وانحراف معياري )9.20%( وبمتوسط حسابي )22.22)
يمييا في المركز الثاني عبارة )أستطيع اتالاذ القرار السميم أثناء المنافسات( بنسب   -

 (.1.020(، وانحراف معياري )9.06%( وبمتوسط حسابي )20.00)
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رك في المنافسات دو  قم  أو الوف( بنسب  يمييا في المركز الثالث عبارة )أشا -
 (.1.260(، وانحراف معياري )9.00%( وبمتوسط حسابي )22.22)

يمييا في المركز الرابع عبارة )أري أ  متع  الحياة تكم  في مواجو التحديات( بنسب   -
 (.1.091(، وانحراف معياري )9.20%( وبمتوسط حسابي )20.00)

عبارتي )أبادر إلى حا المشك ت وال انتظر حدوثيا(  يمييا في المركز الالامس اشتراك -
%( وبمتوسط حسابي 00.00وكذلك )يمكنني التغمب عمى المشك ت التي تواجيني كاف ( بنسب  )

 (.1.292( )1.620(، وانحراف معياري عمى التوالي )9.06واحد )
ديدة( بنسب  يمييا في المركز السادس عبارة )أث  بقدراتي عمى التعاما مع المواقف الج -

 (.1.226(، وانحراف معياري )9.00%( وبمتوسط حسابي )02.22)
يمييا في المركز السابع عبارة )لدي حب المغامرة واستكشف ما يحيط بي( بنسب   -

 (.1.692(، وانحراف معياري )9.01%( وبمتوسط حسابي )00.00)
اعتبرىا حياة ممم (  يمييا في المركز الثام  عبارة )الحياة التي ال تحتوي عمى التغيير -

 (.1.696(، وانحراف معياري )9.20%( وبمتوسط حسابي )00.00بنسب  )
يمييا في المركز التاسع عبارة )أري أ  مواجي  المشك ت ىو االتبار لقدرتي عمى  -

 (.1.602(، وانحراف معياري )9.06%( وبمتوسط حسابي )20.00التحدي( بنسب  )
%( 60.00تثيرني المشك ت التي تواجيني( بنسب  )يمييا في المركز العاشر عبارة )تس -

 (.1.262(، وانحراف معياري )0.26وبمتوسط حسابي )
يمييا في المركز الحادي عشر عبارة )اشعر بالالوف عندما تواجيني مشكم  ما( بنسب   -

 (.1.602(، وانحراف معياري )0.20%( وبمتوسط حسابي )62.22)
عبارة )أفضا عدم مواجي  المشك ت( بنسب   يمييا في المركز الثاني عشر وادالير -

 (.1.602(، وانحراف معياري )0.20%( وبمتوسط حسابي )02.22)
 

( أ  النتيج  الكمي  لمبعد الثالث الالاص بالتحدي بمقياس 6كما يتضح م  جدوا رقم )
%(، ونسب  تكرارات 02.22الص ب  النيسي  لمدربي السباح ، قد بمغت نسب  تكرارات دا ما )

إلجمالي عبارات البعد الثالث، وأ  متوسط %( 09.16%(، ونسب  تكرارات نادرا )01.11أحيانا )
  أو (، 1.021( بانحراف معياري )9.20المتوسطات إلجمالي عبارات البعد الثالث قد بمغ )

 نحو دا ما. يمياالمبحوثي   م  وجي  نظرالعام ككا لعبارات البعد الثالث االتجاه 
 ياس الصالبة النفسية لمدربي السباحة :خالصة نتائا مق -
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 (1جدول )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوي الصالبة النفسية لمدربي السباحة

 مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية
 المستوي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي البعد الترتيب
 مرتيع 1.021 9.20 التحدي -3
 مرتيع 1.610 9.22 زامااللت -3
 مرتيع 1.690 9.02 التحكم -2

 مرتفع 00201 3043 مقياس الصالبة النفسية
 الص ب  النيسي ( أ  المتوسطات الحسابي  لمستوي أبعاد مقياس 1يتضح م  جدوا )

عمى متوسط أولى بفي المرتب  اد التحدي( حيث جاء بعد 9.20 إلى 9.02)  تراوحت ما بي 
(، 9.22بمغ ) يمتوسط حسابب الثاني في المرتب  االلتزام (، بينما جاء بعد 9.20بمغ ) يحساب

وقد بمغ المتوسط (، 9.02بمغ ) يمتوسط حسابب الثالث  واداليرةفي المرتب  التحكم جاء بعد و 
         ( بمستوي تقدير مرتيع.  9.29الحسابي لمقياس جودة الحياة ككا )

       
إلى الصعوبات التي نظرا لتحدي عمى المرتب  ادولي ويرجع الباحث حصوا بعد ا

المالتمي  التي يشترك  المنافساتبيواجييا مدربي  السباح  أثناء التدريب لتحقي  اإلنجاز الرقمي 
عمي سبيا المثاا التدريب في ظا ضعف اإلمكانيات المتاح  أو  مما يمثا تحديا كبير لدييم، بيا

ريبي  معين  أو عدم مرون  القواني  والقرارات التي تحكم سير عدم وجود البرة مسبق  في مواقف تد
العما، وكثرة استيسارات أولياء ادمور وم  يحيطو  بو ع  مستقبا أبنا يم، إال أ  ىذه 
المعوقات تحوا دو  تحقي  ادىداف المنشودة مما يؤدي إلى عدم سعادتيم ورضا يم، وعمى 

التعاما مع السباحي   يات ميداني  وتدريبي  عالي  فالبر  يمكسبالرغم م  ىذا فيذه الصعوبات ت
وف في تزيد م  قدرتيم عمى التحدي ضد الظر و يجاب ينعكس عمييم باإلمما  ،مورىمأولياء أو 

 .رتيم عمى تحما الضغوطدمما يزيد م  ص بتيم النيسي  وقالمواقف المالتمي  
 

دراء المدربي ، إلى كما يرجع الباحث حصوا بعد التحكم عمى المركز الثالث طبقا 
دارة أمور حياتو المستقبمي  والتحكم في  المياىيم واالعتقادات لدي المدربي  بأ  مجريات حياتو وا 

 أحداث المنافس  أمور الارج  ع  قدرتيم عمى ضبطيا ولمعواما الالارجي  دور فييا.
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إلى أ   ويري الباحث أ  مقياس الص ب  النيسي  لمدربي السباح  ككا كا  مرتيعا نظرا
مدربي  السباح  يتمتعو  بقدرة عالي  عمى التيكير العممي بطر  مالتمي  ولدييم ذكاء اجتماعي في 
نشاء ع قات اجتماعي  جيدة مع ادصدقاء  التعاما مع اداليري  ويتمتعو  بروح اليكاى  والمرح وا 

لتزام والتحكم في والزم ء والمعارف، كا ىذا يجعميم عمى قدر كبير م  القدرة عمى التحدي واال
 ظروفيم الحياتي .

أ  الص ب  النيسي   مBeasley, et al  3002بيسمي وآخرونويؤكد عمى ذلك 
مجموع  متكامم  م  الالصاا الشالصي  ذات الطبيع  النيسي  االجتماعي  وليا مكونات فرعي  

المثيرة وفى منيا )االلتزام، التحكم، التحدي( وىي ميم  لميرد في التصدي لممواقف الصعب  
 (000:  01التعايش معيا بنجاح ليحي حياة جيدة. )

 Chris Evert Jamesجيمس لوىار و كريس ايفيرت  وفى ىذا الصدد يشير

E.Loehr & 3032 أ  الميارات النيسي  التي تعكس الص ب  النيسي  تساىم بنسب  ال تقا م
% في تحقي  اإلنجاز الرياضي، ويتضح أىمي  الص ب  النيسي  لممدرب الرياضي وأىمي  01ع  

تي تشكا معرف  حاالتيم وقدراتيم النيسي  والتي تسيم بقدر كبير في تحما الضغوط الميني  ال
عا قا ىاما تجاه اإلنجاز والتيو  الرياضي، حيث أنيا تمثا عب ا كبيرا عمى المدرب في محيط 
العما وىي التي تسبب الضغوط التي تحدث تغيرات فسيولوجي  مثا سرع  ضربات القمب، كما 

 ( 22:  06يصاحبيا مظاىر نيسي  سمبي  كالتوتر والقم  وغيرىا.)
م إلى أ  التيو  الرياضي يتوقف عمى مدي استيادة 9111 أسامـة كامـل راتـبويوضح 

ال عبي  م  قدراتيم النيسي  عمى نحو ال يقا ع  االستيادة م  قدراتيم البدني ، فالقدرات النيسي  
تساعد ادفراد عمى تعب   قدراتيم وطاقاتيم البدني  لتحقي  أقصي وأفضا أداء رياضي، ويضيف 

ب  النيسي  ىام  جدا في تحقي اإلنجاز الرياضي، وأكدوا عمى أ  المدربي  يشعرو  بأ  الص 
 (00:  6أىميتيا في تطوير العبي البطوالت. )

 
أ  العاممو  في المي  م Nguyen & Shultz 3033نجوين وشولتز ويوضح 

المالتمي  يتعرضو  لدرجات متباين  م  الضغوط المتعمق  بالعما، حيث يشعرو  بأ  الجيود 
مقي أى تقدير أو تشجيع أو إثاب  وغير مرضي  لممس ولي  ورؤساء العما، لذا تعما المبذول  ال ت

الدوا المتقدم  عمى وضع النظم اإلداري  لمتابع  ادعماا وتقويميا المستمر لمتعرف عمى ما 
يواجو القا مو  عمييا م  مشك ت لتنظيم دورات الصقا والتدريب ال زم لمواجيتيا مما يوجو 

لضغط الموجب بزيادة ثق  اليرد في نيسو حيث يمك  أ  تؤثر عمى إدراكو لممطالب اليرد إلى ا
أميـن أنـور الخـولي, محمد المتوكل (، ويتي  901:  00وبيذا تؤثر تأثرا ايجابيا عمى الضغط )

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Chris+Evert&search-alias=books&field-author=Chris+Evert&sort=relevancerank
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أ  أىم مصادر الضغوط النيسي  ىي ضغوط مرتبط  بمجالس إدارة ادندي    م3003عمى 
لمنافس  وضغوط مرتبط  باإلمكانيات المادي  وضغوط مرتبط  بشالصي  وضغوط مرتبط  بنتا ف ا

المدرب وسماتو النيسي  وضغوط مرتبط  بالناحي  االجتماعي ، ويؤثر ىذا كمو عمى مستوي 
 (92:  2الص ب  النيسي . )

م Beasley, et al  3002بيسمي وآخرونوتتي  معظم ىذه النتا ف مع دراسات كا م  
م 3002(, نبيل كامل دخان وبشير إبراىيم الحجار 3م )3002لحميد عمي (, أحمد عبد ا20)
(, محمد حسن عالوي, احمد 30م )3009(, تامر عويس الجبالي, حمد نبية إبراىيم 39)

 & Delahaij, Gaillard(, ديالىيا وجيالرد وفاندام 34م )3009صالح الدين خميل 

Vandam 3030( أحمد عبد النعيم باشا عبد ا23م ,) (, عماد محمد أحمد 4م )3033لعال
(, عمرو فؤاد 29م )Nguyen & Shultz 3033(, نجوين وشولتز 31م )3033مخيمر 

م 3032(, بدر الشميري 2م )3034عبد العزيز  أحمد فاروق (,39م )3033عبد الحميد 
(, سميرة محمد شتد 33م )3032(, روان أحمد عوض 32م )3032(, مريم رجاء محمود 9)

 ,(,ىرواكي فناىاشي واخرون  33م )3032(, فوقية حسن عبد الحميد رضوان 32م )3032
et alHiroaki Funahashi 3031( أحمد عبد المعطي عبد الفتاح 24م ,)(, 2م )3039

 (, دركسل 38م )3039بشير حسين محمد  ىيام (,32م )3039منى عبد المنعم حسن 
Drexel, A.C 3039( 22م ) مع االت ف ادىمي  النسبي  لبعض ادبعاد والعبارات م  حيث

ب وقد يرجع ىذا االالت ف طبقا لمتغيرات كا دراس  واليدف المراد تحقيقو، وكذلك لطبيعي  الترتي
عين  الدراس  م  حيث البيانات الديمجرافي  )النوع، العمر، محا اإلقام ، الحال  االجتماعي ، 

 مستوى الدالا الشيري، المستوى التعميمي، المسمى الوظييي(.
 :االستنتاجات
 توصل اإلحصائية لمنتائا وعرضيا ومناقشتيا والمعالجات البحث وعينة منيا ضوء في

  :  إلى الباحث
 9( حيث أ  قيم  كا1.10يوجد فرو  ذات دالل  إحصا ي  عند مستوى معنوي  ) 

المحسوب  اكبر م  قيمتيا الجدولي  كما ىو موضح أمام عبارات بعد االلتزام بمقياس الص ب  
النتيج  الكمي  لمبعد ادوا الالاص بااللتزام بمقياس الص ب  نت النيسي  لمدربي السباح ، حيث كا

%(، ونسب  تكرارات أحيانا 00.00النيسي  لمدربي السباح ، قد بمغت نسب  تكرارات دا ما )
إلجمالي عبارات البعد ادوا، وأ  متوسط %( 2.02%(، ونسب  تكرارات نادرا )00.00)

  أو (، 1.610( بانحراف معياري )9.22قد بمغ )المتوسطات إلجمالي عبارات البعد ادوا 
 نحو دا ما. يمياالمبحوثي   م  وجي  نظرالعام ككا لعبارات البعد ادوا االتجاه 

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D8%8C+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D8%8C+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82
https://www.researchgate.net/profile/Hiroaki_Funahashi2
http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&criteria1=2.&SearchText1=%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%8c+%d9%87%d9%8a%d8%a7%d9%85+%d8%a8%d8%b4%d9%8a%d8%b1+%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86.+
http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&criteria1=2.&SearchText1=%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%8c+%d9%87%d9%8a%d8%a7%d9%85+%d8%a8%d8%b4%d9%8a%d8%b1+%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86.+
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 9( حيث أ  قيم  كا1.10يوجد فرو  ذات دالل  إحصا ي  عند مستوى معنوي  ) 
قياس الص ب  المحسوب  اكبر م  قيمتيا الجدولي  كما ىو موضح أمام عبارات بعد التحكم بم

النتيج  الكمي  لمبعد الثاني الالاص بالتحكم بمقياس الص ب  ، حيث كانت النيسي  لمدربي السباح 
%(، ونسب  تكرارات أحيانا 09.69النيسي  لمدربي السباح ، قد بمغت نسب  تكرارات دا ما )

متوسط  إلجمالي عبارات البعد الثاني، وأ %( 02.09%(، ونسب  تكرارات نادرا )09.06)
  أو (، 1.690( بانحراف معياري )9.02المتوسطات إلجمالي عبارات البعد الثاني قد بمغ )

 نحو دا ما. يمياالمبحوثي   م  وجي  نظرالعام ككا لعبارات البعد الثاني االتجاه 
 9( حيث أ  قيم  كا1.10يوجد فرو  ذات دالل  إحصا ي  عند مستوى معنوي  ) 

الجدولي  كما ىو موضح أمام عبارات بعد التحدي بمقياس الص ب  المحسوب  اكبر م  قيمتيا 
النتيج  الكمي  لمبعد الثالث الالاص بالتحدي بمقياس الص ب  ، حيث كانت النيسي  لمدربي السباح 

%(، ونسب  تكرارات أحيانا 02.22النيسي  لمدربي السباح ، قد بمغت نسب  تكرارات دا ما )
إلجمالي عبارات البعد الثالث، وأ  متوسط %( 09.16ادرا )%(، ونسب  تكرارات ن01.11)

  أو (، 1.021( بانحراف معياري )9.20المتوسطات إلجمالي عبارات البعد الثالث قد بمغ )
 نحو دا ما. يمياالمبحوثي   م  وجي  نظرالعام ككا لعبارات البعد الثالث االتجاه 

تراوحت ما  الص ب  النيسي د مقياس المتوسطات الحسابي  لمستوي أبعا توضح النتا ف أ  
عمى متوسط أولى بفي المرتب  اد التحدي( حيث جاء بعد 9.20إلى  9.02)             بي 

(، 9.22بمغ ) يمتوسط حسابب الثاني في المرتب  االلتزام (، بينما جاء بعد 9.20بمغ ) يحساب
وقد بمغ المتوسط (، 9.02بمغ ) يمتوسط حسابب الثالث  واداليرةفي المرتب  التحكم جاء بعد و 

 ( بمستوي تقدير مرتيع.9.29الحسابي لمقياس جودة الحياة ككا )
 التوصيات : 

 في ضوء النتائا التي توصل إلييا البحث, يتقدم الباحث بالتوصيات التالية :     
االىتمام بعما دورات تدريبي  الاص  باإلعداد النيسي وكييي  التعاما النيسي مع  

   في المواقف التنافسي  المالتمي  وذلك لمقا مي  عمى التدريب في المجاا الرياضي.السباحي
استالدام مقياس الص ب  النيسي  في التعرف عمى مستوى الص ب  النيسي  لدى ادفراد  

 في مراحا العمر المالتمي  وعمى الجنسي  م  ال عبي .
لمتشاليص والتقويم لتكو  قاعدة إجراء دراسات وأبحاث عممي  مشابي  تيتم ببناء مقاييس  

 لإلعداد النيسي ل عبي  والمدربي .
ضرورة تطبي  مقياس الص ب  النيسي  م  قبا رؤساء ادندي  الرياضي  عند االتيار  

 مدربي  الير  بادندي .
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العما عمى اليض حدة التوتر لمدربي السباح  نتيج  االىتمام الزا د باليوز في  
 المنافسات.
 ع العربية :أوال: المراج

الص ب  النيسي  )المييوم والمتعمقات(، مجم  دراسات العموم االجتماعي ، العدد  : أحمـد سعـد محمـد -3
 م.9109، جامع  ادغواط، الجزا ر، 90

بناء مقياس لمص ب  النيسي  لمرياضيي ، مجم  العموم البدني  والرياضي ،  : أحمد عبد الحميد عمي -3
 م.9116، كمي  التربي  الرياضي ، جامع  المنوفي ، مصر، 2، العدد 0المجمد 

أحمد عبد المعطي عبد  -2
 الفتاح

الص ب  النيسي  وع قتيا بمستوى ادداء الميني وبعض المتغيرات االجتماعي   :
لدى معممي التربي  الرياضي ، رسال  ماجستير، كمي  التربي  الرياضي ، مدين  

 م.9100السادات، جامع  السادات، 
الص ب  العقمي  وع قتيا باإلنجاز الرياضي لدي العبي والعبات المستويات  : أحمد عبد المنعم باشا -4

الرياضي  العالي ، رسال  ماجستير، كمي  التربي  الرياضي ، جامع  طنطا، 
 م.9100

مجم  أسيوط ، بعض ادنشط  الرياضي  المالتارة مدربي الص ب  العقمي  لدى : عبد العزيز فاروق أحمد -2
، كمي  التربي  الرياضي ، 0، الجزء 00، العدد لعموم وفنو  التربي  الرياضي 

 م. 9102جامع  أسيوط، مارس، 
تطبيقات في المجاا الرياضي، الطبع  الثاني ، دار  –تدريب الميارات النيسي   : أسامـة كامـل راتـب -2

 م.9110قاىرة، اليكر العربي، ال
 أميـن أنـور الخـولي, -1

 محمد المتوكل عمى اهلل
الضغوط الميني  لمعمم التربي  الرياضي  فى منطق  شر  القاىرة التعميمي ،  :

 م.9110مجم  كمي  التربي  الرياضي  اليرم، جامع  حموا ، 
ي  بمدارس التربي  الص ب  النيسي  وع قتيا بالرضا الوظييي لدي المعمم :  بدر الشميري -9

الالاص  بمنطق  حا ا، رسال  ماجستير، غير منشورة، جامع  أم القري، 
 م.9100السعودي ، 

 وجية عبد التواب بسمة -8
 

الص ب  العقمي  وع قتيا بإستراتيجيات مواجي  الضغوط النيسي  لدى  :
الرياضيي ، رسال  ماجستير، قسم أصوا التربي  الرياضي ، كمي  التربي  

 م.9100سكندري ، الرياضي  بني ، جامع  اإل
تامر عويس الجبالي,  -30

 حمد نبية إبراىيم
بناء مقياس الص ب  النيسي  لممدربي ، بحث منشور، كمي  التربي  الرياضي   :

 م.9110لمبني ، أبو قير، اإلسكندري ، 
الص ب  النيسي  وع قتيا بالرضا ع  الحياة لدي الطمب  العرب في جامع   : حنين زبير صباح -33

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D8%8C+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82
https://search.mandumah.com/Record/846186
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7+%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D9%88%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7+%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D9%88%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7+%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D9%88%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&criteria1=2.&SearchText1=%d8%b9%d8%a8%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%8c+%d8%a8%d8%b3%d9%85%d8%a9+%d9%88%d8%ac%d9%8a%d9%87.+
http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&criteria1=2.&SearchText1=%d8%b9%d8%a8%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%8c+%d8%a8%d8%b3%d9%85%d8%a9+%d9%88%d8%ac%d9%8a%d9%87.+
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 م.9100حييا، رسال  ماجستير، كمي  العموم التربوي  والنيسي ، ادرد ، عما ، 
 

 روان أحمد عوض -33
 

الص ب  النيسي  وع قتيا بادحداث الضاغط ، دراس  ميداني  لدي عين  م   :
ط ب جامع  دمش ، رسال  ماجستير، قسم اإلرشاد النيسي، كمي  التربي ، 

 م.9100جامع  دمش ، 
الالصا ص السيكومتري  لمقياس الص ب  النيسي ، مجم  اإلرشاد النيسي، العدد  : ميرة محمد شتدس -32

 م.9100، مصر، 22
الع ق  بي  االتزا  االنيعالي وكا م  أساليب مواجي  الضغوط والرضا ع   : سيام محمد خميفة -34

، 00 الحياة لدي طالبات الجامع ، مجم  البحث العممي فى التربي ، العدد
 م.9109الجزء الثالث، 

 م.9101، 0االالتبارات النيسي ، عما ، دار الصياء لمنشر والتوزيع، ط : سوسن شاكر مجيد -32
الص ب  النيسي  كمتغير وسيط بي  إدراك أحداث الحياة الضاغط  وأساليب  : عزة محمد الرفاعي -32

 م.9110ع  حموا ، مواجيتيا، رسال  دكتوراه، غير منشورة، كمي  اآلداب، جام
عمـــــــاد محمـــــــد أحمـــــــد  -31

 مخيمر
 م.9100مقياس الص ب  النيسي ، مكتب  ادنجمو المصري ،  :

الص ب  النيسي  وع قتا باتالاذ القرار لحكام كرة القدم، رسال  ماجستير، كمي   : عمرو فؤاد عبد الحميد -39
 م.9109التربي  الرياضي ، جامع  المنصورة، 

أسباب الضغوط النيسي  وأعراضيا والقدرة عمى مواجيتيا لدي مدربي فر  كرة  : أبو المجدعمرو عمى  -38
 م.9110القدم المصري ، مجم  التربي  الرياضي ، باليرم، جامع  حموا ، 

عـــويس الجبـــالى وتـــامر  -30
 الجبالى

منظوم  التدريب الحديث النظري  والتطبي ، الطبع  الثالث ، دار أبو المجد  :
 م.9100ع  والنشر، القاىرة، لمطبا

 م.9100مقياس الص ب  النيسي ، مكتب  االنجمو المصري ، القاىرة،  : فوقية حسن عبد الحميد  -33
الضغوط الميني  والص ب  النيسي  لدي مدربي رياض  المبارزة، المجم  العممي   : ماجدة محمود أبو العزم -33

(، كمي  التربي  0(، الجزء )22د )لمتربي  الرياضي  وعموم الرياض ، العد
 م.9100الرياضي  لمبني  باليرم، جامع  حموا ، مايو 

 م. 0222عمم نيس المدرب والتدريب الرياضي، دار المعارف، القاىرة،  : محمـد حسـن عالوي -32
محمــــد حســــن عــــالوي,  -34

 احمد صالح الدين خميل
ي   المصري ، المجم  العممي  تقني  مقياس الص ب  العقمي  لمرياضيي  في الب :

، كمي  التربي  الرياضي  لمبني ، جامع  00لمتربي  البدني  والرياضي ، العدد
 م.9110حموا ، 
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الص ب  النيسي  وع قتيا بجودة الحياة لدي طالبات جامع  الممك سعود،  : مريم رجاء محمود -32
ابع والعشرو ، (، العدد الر ASAPدراسات عربي  في التربي  وعمم النيس )

 م. 9106يونيو 
الص ب  النيسي  وع قتيا ببعض المتغيرات النيسي  واالجتماعي  لدى عين  م   : منى عبد المنعم حسن -32

الشباب الجامعي، رسال  ماجستير، قسم الصح  النيسي  واإلرشاد النيسي، كمي  
 م.9100التربي ، جامع  عي  شمس، 

ميرفــــــت عمــــــى حســــــن  -31
 خفاجة

حديد السمات الشالصي  لمدربي ألعاب القوي )نظريات وتطبيقات(، العدد ت :
 م.0220السادس عشر، كمي  التربي  الرياضي  لمبني ، جامع  اإلسكندري ، 

نبيل كامل دخـان وبشـير  -39
 إبراىيم الحجار

الضغوط النيسي  لدي ط ب الجامع  اإلس مي  وع قتيا بالص ب  النيسي   :
 م.9116، غزة، فمسطي ، 9، العدد 02عموم اإلس مي ، المجمد لدييم، مجم  ال

 بشير حسين محمد  ىيام -38
 

الص ب  النيسي  وع قتيا بقدير الذات والعواما الالمس  الكبرى لمشالصي  لدى  :
عين  م  أعضاء ىي   التدريس بالجامع ، رسال  دكتوراه، قسم عمم النيس، 

 م.9100كمي  اآلداب، جامع  المنصورة، 
 ثانيا : المراجع األجنبية

Resilience in response to life stress: the effects of 

coping style and cognitive hardiness, personality and 

individual differences, 02, 22-20, 0220. 

: Beasley, M., Thompson, 

T.,  & Davidson, J.  

32- 

psychological hardiness in these times, 02 agugust, 

0222. 
: Bruce 31- 

Hardiness and the response to stressful situations : 

investigating mediating processes, personality and 

individual differences, 22, 006-022, 0202. 

: Delahaij, R., Gaillard, 

A. W. K.,  Van Dam, K. 

36- 

MENTAL TOUGHNESS: Develop an Unbeatable 

Mind, Kindle Edition, USA, Dec 00, 0200. 

: Drexel, A.C  33- 

Development of Mental Toughness Scale for Elite 

Swimmers, Waseda University, Japan, International 

journal of sport psychology, August, 0202. 

: Hanae Ito, Kai Yamada, 

Hiroaki Funahashi 

34- 

Psychological Hardiness and Creativity among 

Adolescents: Role of Home and School Environment, 

Publisher: LAP LAMBERT Academic Publishing, 

November 2, 0200. 

: Jagpreet Kaur 35- 

The New Toughness Training for Sports: Mental 

Emotional Physical Conditioning from One of the 

World's Premier Sports Psychologists, New York, 

penguin books, USA, Paperback 0200 

 

: James E.Loehr 

Chris Evert 

 

36- 

http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&criteria1=2.&SearchText1=%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%8c+%d9%87%d9%8a%d8%a7%d9%85+%d8%a8%d8%b4%d9%8a%d8%b1+%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86.+
http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&criteria1=2.&SearchText1=%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%8c+%d9%87%d9%8a%d8%a7%d9%85+%d8%a8%d8%b4%d9%8a%d8%b1+%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86.+
https://www.researchgate.net/journal/0047-0767_International_journal_of_sport_psychology
https://www.researchgate.net/journal/0047-0767_International_journal_of_sport_psychology
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2131317253_Hanae_ITO
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2075600138_Kai_YAMADA
https://www.researchgate.net/profile/Hiroaki_Funahashi2
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Jagpreet+Kaur&search-alias=books&field-author=Jagpreet+Kaur&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Chris+Evert&search-alias=books&field-author=Chris+Evert&sort=relevancerank
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relationship of hardiness and other styles of life and 

motional function in late life, the journal of 

gernatalogy : psychological science and social scenes, 

vol (00), no 00, 0200. 

: Maddi.S. 

 

37- 

Psychological hardiness in learning and  quality of 

college life of business students :Evidence from 

Vietnam of college life of business students : evidence. 

Journal of happiness studies. 00 (6) 0220 – 0020, 

0200. 

: Nguyen, T, Shultz, C, 

Westbrook, M. 

38- 
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The impact of a programme of awareness using super-masters on 

the culture of the dictionary of kindergarten children 
 (*) Mohammed Saad Ismail 
 (**) Rida Mustafa Hilal 
 (***) Mahmoud Al Sayed Ibrahim 
 (****)Eman El.syad Muhammed Ali  
 introduction and the problem of research 
 addressed many scholars Strength sought by studying and examining in 
order to develop scientific standards or concepts and develop definitions 
that determine the consistency between the parts of the body and some 
scientists have limited in their description of the strength on external 
appearances in the connection of others between the external 
manifestations of the body and its internal organs as it alone affects each 
of them in The other one is affected by it.          Sobhi Hassanein and 
Abdessalam Ragheb (3004) point out that knowing the individual's proper 
physical habits in standing and sitting and picking things up from the 
ground and walking and running, climbing, pushing and pulling will have 
a big impact on improving the customs of the strong dictionaries and 
here is the increasing role of families, educational institutions and the 
media in raising the awareness of the dictionary of individuals as the role 
of the role plays a big role in that as well ... 
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عى قوامى بإستخدام الوسائظ الفائقة عمى الثقافة القوامية ألطفال تأثير برنامج و 
 رياض األطفال

 )*(محمد سعد إسماعيل                                                            
 )**( رضا مصطفى ىالل                                                                   

 يد ابراىيم)***(محمود الس
 )****(إيمان السيد محمد عمى
ييدف البحث الي بناء برنامج وعى قوامى باستخدام الوسائط الفائقة لتحسين الثقافو القواميو 

استخدام الباحثون المنيج التجريبى وبذلك لمالئمتو لطبيعة البحث  , الطفال رياض االطفال
يمثل مجتمع  , القياس القبمى والبعدى  باستخدام التصميم التجريبى لمجموعة واحدة بإستخدام 

( 243البحث طالب رياض األطفال بمدرسة الفؤاد الدولية بادارة شرق الزقازيق والبالغ عددىم )
 ( طالب من المجتمع األصمي يمثمون عينة البحث التجريبية.26طالب وتكونت عينة البحث من )

 توصيات :وكانت من أهم ال
يمي االلكتروني المقترح لتالميذ رياض االطفال فى االدارات ضرورة تطبيق البرنامج التعم -2

 التعميمية المختمفة.
العمل عمي إنشاء برامج تكنولوجية لرياض االطفال فى المجال الصحى بالتعاون مع الخبراء  -3

 والمتخصصين في مجال تكنولوجيا التعميم واستخداميا في إجراء دراسات مشابية.
ات بمراحل رياض االطفال بالتعاون مع الخبراء والمتخصصين إقامة دورات وندوات لممدرس  -4

في مجال تكنولوجيا التعميم لمتدريب عمي إنتاج واستخدام البرمجيات التعميمية ومواقع االنترنت 
 التعميمية لزيادة كفاءة العممية التعميمية.  
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القوامية ألطفال تأثير برنامج وعى قوامى بإستخدام الوسائظ الفائقة عمى الثقافة 
 رياض األطفال

 )*(محمد سعد إسماعيل                                                            
 )**( رضا مصطفى ىالل                                                                   

 )***(محمود السيد ابراىيم
 )****(إيمان السيد محمد عمى

 شكمة البحثمقدمة وم
تناول كثير من العمماء القوام بالدراسو والفحص وذلك من اجل وضع معايير او مفاىيم      

عمميو ووضع تعاريف تحدد التناسق بين اجزاء الجسم وقد اقتصر بعض العمماء في وصفيم لمقوام 
 عمي المظاىر الخارجيو في حن ربط البعض االخر بين المظاىر الخارجيو لمجسم واجيزتو

 الداخميو عمي اعتبار انو وحده يؤثر كل منيا في االخر ويتاثر بو .
م( الي ان معرفو الفرد بالعادات 3004و يشير صبحى حسانين وعبدالسالم راغب )         

القواميو السميمو في الوقوف والجموس والتقاط االشياء من عمي االرض والمشي والجري والتسمق 
كبير عمي تحسين العادات القواميو الخاظئو وىنا يتعاظم دور  والدفع والسحب سيكون لو اثر

االسره والمؤسسات التعميميو ووسائل االعالم في رفع الوعي القوامي لدي االفراد كما تمعب القدوه 
 دورا كبيرا في ذلك ايضا والقدوه ىنا ىو االب واالم واالخ االكبر واالخت والمدرس والمدرب في 

 (7: 32اضي المشيور وجميع نجوم المجتمع في كافو المجاالت . )النادي والالعب الري
وتعتبر دراسو الحالو القواميو لالفراد ذات اىميو كبري فيي تعكس حالو النمو البدني        

والمستوي الصحي ؛حيث ان طريقو بناء الجسم والطول والوزن كميا عوامل اليمكن تجاىميا بل 
تحقيق قوام وصحو افضل وبالتالي مجتمع اكثر تقدما من جراء انو من الضروري االىتمام بيا ل

 (426:  9تحسن الحالو النفسيو لالفراد ذوي القوام السميم وبالتالي قدره اكثر عمي التفكير . )
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أستاذ بيولوجيا الرياضة ووكيل كمية التربية الرياضية لمدراسات العميا والبحوث جامعة بنيا)*( 

 جامعة بنيا . –)**( أستاذ المناىج وطرق التدريس بكمية التربية الرياضية لمبنين 
 جامعة بنيا. –)***( مدرس بقسم عموم الصحة الرياضية بكمية التربية الرياضية لمبنين 

 تربية رياضية .)****( مدرسة 
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م( أن الوعي القوامي يعد من احد الطرق المستخدمة بنجاح 6::2ويرى صبحى حسانين )     
في الوقاية من التشوىات القوامية كما ان من العناصر الفعالة لمتخمص من التشوىات وخاصة 

 (44: 6التشوىات التي لم تصل الي المرحمة التركيبية .) 
لتي م والتعميامة ظوفي منرت يدة ظيدجب ساليك أىنام( أن 3005واف )لصد احمر أكويذ    
دف بيك لل ذكويجي درلتج امادإلنم الممتعمر فوتم ولتعمم والتعميل افي مجادة يدتقنية جد ُتع

ن جة عالية مدرىا  بزنجاإقع  ويتوىا  ديدتحق  ضحة سبداف  واىق أعمى تحقيم لمتعمدة امساع
 (   5:  2مجية . )رلبم والتعمن ايبر لمباشل التفاعانتيجة ءة  لكفاا

في دم لتقانتيجة ر يث ظيدجي حولوتكنوب سمأيا دميرلييبأو الفائقة ط اسائولر اُتعتبو
ن مل متكامر اإطفي ددة لمتعط اسائولن اعة مومج مجمم ديتث حي, آلليةت الحاسبااجيا ولوتكن
 ية.طخر يقة غيطربت لحاسبال اخال

وب سمر أيا ُتعتبدميرلييبم( أن ا3002رون )خول وآغمد زسعد محمن مل كف يضيو       
,  ياضية  بصفة خاصةرلابية  رلتوابصفة  عامة  م  لتعمم  والتعميل افي مجاث  يدجي   حولوتكن
لتعميمية ط اسائولابإيجابية مع ش يتعايأن عمى م لمتعمد ايساعز لمتميالتعميمي وب األسمذا اىو

داف ألىق اه عمى تحقيديساعل بشكر تولكمبياز جياق ين  طرمتكاممة عوامية ظنورة بص
 ):23:  20فعالية. )وه بكفاءه وجرلمالتعميمية  ا

وتعتبر الطفولو من اىم المراحل التي يمر بيا االنسان في حياتو حيث تشتد في ىذه        
خمس المرحمو قابميو الطفل لمتعمم والتاثر بالعوامل المختمفو التي تحيط بو مما يبرز ذلك اىميو ال

سنوات االولي في حياه الطفل من حيث تكوين شخصيتو بصوره تترك اثرىا فيو طوال حياتو 
وتجعل تربيتو في ىذه المرحمو امرا يستحق العنايو البالغو  فحتما عمينا العنايو بالطفل في ىذه 

يولوجيو المرحمو وتوفير لو برنامج مرن يعتمد عمي نشاطو ونشاط عقمو وتكيفو وفقا الحتياجاتو الفس
 (8: 4والعقميو والعاطفيو. ) 

ومن خالل عمل الباحثون  كمدرسو الطفال ماقبل المدرسو ؛وجدت قصور في      .2
مستوي الثقافو القواميو الطفال ماقبل المدرسو . ومن خالل البحث المرجعى عمى الدراسات التى 

اولت ىذا المتغير وكانت تناولت أكساب تالميذ رياض االطفال الثافة القوامية لم تجد رسالة تن
أغمب الرسايل العممية تناولت الجانب الصحى المرتبط باالمراض او الجانب الغذائى او الجانب 

 لتناول ىذا القصور بيذه الدراسة . ينالوقائى وىذا مادفع الباحث
 هدف البحث

القواميو  ييدف البحث الي بناء برنامج وعى قوامى باستخدام الوسائط الفائقة لتحسين الثقافو
 الطفال رياض االطفال من خالل التعرف عمي :
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 درجو القياسين القبمي والبعدي لممجموعو التجريبيو في االختبار المعرفي لمثقافو القواميو قيد البحث -

 فروض البحث
_توجد فروق دالو احصائيا بين متوسطي درجات القياس القبمي والبعدي ولصالح القياس 

 بيو في االختبار المعرفي لمثقافو القواميو قيد البحث البعدي لممجموعو التجري
 تعريفات البحث:

 _الثقافه القواميه 1
ىي مجموعو من المفاىيم والمعارف المرتبطو بالقوام السميم والتي من شانيا ان تجعل الفرد     

 يتخذ اوضاع سميمو وصحيحو في حالو الثبات والحركو مما تؤدي الي المحافظو عمي قوامو. 
(24: 23)  

 _القوام2
ىو المظير او الشكل الذي يتخذه الجسم ويتحدد باوضاع المفاصل المختمفو التي يمكن ان      

 (6: 8يتحكم فييا نغمو الجياز العضمي .)
 الوسائط الفائقة -3

بصفة  عامة  م  لتعمم  والتعميل افي مجاث  يدجي   حولوتكنوب سمر أيا ُتعتبدميرلييبا    
أن عمى م لمتعمد ايساعز لمتميالتعميمي وب األسمذا اى,  وياضية  بصفة خاصةرلابية  رلتوا

ر تولكمبيز اجياق ين  طرمتكاممة عوامية ظنورة لتعميمية بصط اسائولابإيجابية مع ش يتعاي
 (:23:  20فعالية. )ءة وبكفاوةجرلمالتعميمية  داف األىق اه عمى تحقيديساعل بشك
 إجراءت البحث : -

 البحث  أوال : منهج
استخدام الباحثون المنيج التجريبى وبذلك لمالئمتو لطبيعة البحث باستخدام التصميم       

 التجريبى لمجموعة واحدة بإستخدام  القياس القبمى والبعدى .
 ثانيا: مجتمع وعينة البحث :

زيق يمثل مجتمع البحث طالب رياض األطفال بمدرسة الفؤاد الدولية بادارة شرق الزقا       
( طالب من المجتمع األصمي يمثمون 26( طالب وتكونت عينة البحث من )243والبالغ عددىم )

 عينة البحث التجريبية.
 أسباب اختيار عينة البحث: 

 بتدريسيم. ينقوم الباحثي مذينأنيم من الطالب ال ●

 من الطالب المنتظمين دراسيًا بالمدرسة. ●

 إلجراء االختبارات و البرنامج التعميمي. سيولة توفر أفراد العينة في الوقت المخصص ●
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 (2جدول )
 التوصيف اإلحصائي لمجتمع البحث في جميع المتغيرات  )قيد البحث(

 ) 26) ن=                                                           

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 الوسيط ع س/
معامل 
 االلتواء

معامل 
 التفرطح

 الجسمية
 -0:.2 0.53 222.00 9:.0 222.90 سم الطول
 -0:.2 0.53 29.00 9:.0 29.90 كجم الوزن
 -0:.2 0.53 6.60 0.35 6.80 سنة العمر الزمني

( أن جميع قيم معامالت االلتواء لعينة البحث )التجريبية, الضابطة, 2يتضح من جدول )
(, مما يعنى وقوع 4)±بين (, وأن ىذه القيم انحصرت ما0.53االستطالعية( ككل تراوحت بين )

جميع البيانات تحت المنحنى األعتدالي, ويؤكد عمى تجانس عينة البحث ككل في جميع 
 المتغيرات المختارة.

 أدوات ووسائل جمع البيانات : 
استند الباحثون لجمع المعمومات والبيانات المتعمقة بمتغيرات البحث والتي تحقق أىدافو 

 عمي النحو التالي :
 ت واألجيزة:األدوا

 * ميزان طبي لقياس الوزن. * الرستاميتر لقياس الطول.
 * طباشير. * ساعة إيقاف.

 *سبورة ذكية                                    *الب توب
 *برنامج تعميمى باسطوانة

 االستمارات والمقابالت الشخصية: 
 ت الالزمة لمدراسة : قام الباحثون بإعداد مجموعة من االستمارات لتحديد البيانا

* استمارة استطالع رأي السادة الخبراء لتحديد أنسب المحاور لتصميم اختبار التحصيل المعرفي 
 (. 4لمستوى الثقافة القوامية مرفق ) 

* استمارة استطالع رأي السادة الخبراء لتحديد أنسب العبارات لتصميم اختبار التحصيل لمستوى 
 (.  5الثقافة القوامية مرفق )

 (. 3* استمارة تسجيل بيانات الطالب عينة البحث مرفق )
  

 القياسات الخاصة بمعدل النمو : 
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م :302/ 20/  7قام الباحثين بإجراء القياسات الخاصة بمعدل النمو في يوم  الموافق  
 كالتالي :
 السن: الرجوع إلى تاريخ الميالد من واقع سجالت شئون الطمبة بادارة المدرسة وقد تم ●

 حساب العمر بالسنة.

 الطول: باستخدام الريستاميتر وقد تم قياس الطول ألقرب سنتيمتر. ●

 الوزن: باستخدام الميزان الطبي وقد تم قياس الوزن ألقرب كيمو جرام. ●

 اختبار التحصيل المعرفي لمستوى الثقافة القوامية: -
 الخطوات التمهيدية و التنفيذية لمبحث: -

 (  7المقترح : ممحق ) بناء البرنامج القوامى
من خالل اطالع الباحثون عمي العديد من الدراسات والبحوث السابقة المتعمقة بالمجال       

التربوي وتدريس المناىج من خالل شبكة االنترنت, قام بتحديد مراحل وخطوات إنشاء برمجية 
رياض االطفال, والذي تعميمية الكساب المعرف والمعمومات والمفاىيم المرتبطة بالقوام لطالب 

يعتبر المحور الرئيسي الذي يدور حولو البحث الحالي, وما يجب أن يكون عميو معتمدا عمي 
 كافة الوسائط التي يحتوييا ذلك األسموب التكنولوجى, كما يمي:

 مرحمة التحميل : 
قوامية )قيد قام الباحثون بتحميل مفردات العمل, والتي تحتوي عمي المفاىيم والمعمومات ال      

البحث( التي سوف تدرس لتمك المرحمة, والفترة التدريسية ليا, والخصائص السنية لمرحمة رياض 
االطفال لممساعدة في التوصل إلي أفضل الطرق لتصميم برامج التوعية باستخدام احدث الوسائل 

 التكنولوجية. 
 ىدف البرنامج التكنولوجى التعميمي :
والمفاىيم المرتبطة بالوعى القوامى لطالب رياض االطفال,  تنمية المعارف والمعمومات

وتكوين اتجاىات ايجابية نحو استخدام الوسائل التكنولوجية وفقا لمتطمبات التطور العممي 
 والتكنولوجي بالميدان التربوي.

 تحديد األىداف التعميمية لمبرنامج التعميمى: -
 امج التعميمى كما يمي:قام الباحثون بتحديد األىداف التعميمية لمبرن

ىدف عام معرفي: يتمثل في إكساب الطالب المعمومات والمعارف والحقائق المرتبطة بتعمم 
 المفاىيم القوامية.

 ىدف عام مياري: يتمثل في إكساب الطالب األداء الصحيح لالوضاع القوامية الصحيحة.
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اليجابية نحو استخدام ىدف عام وجداني: يتمثل في إكساب الطالب اآلراء واالنطباعات ا
 تكنولوجيا التعميم.

 صياغة األهداف العامة لمبرنامج في صورة سموكية:
 * األىداف السموكية المعرفية:

 أن يعرف الطالب االوضاع القوامية اثناء الوقوف والجموس والمشى. -

 أن يعرف الطالب االوضاع القوامية أثناء المذاكرة. -

 وامية أثناء المعب.أن يعرف الطالب االوضاع الق -

 أن يعرف الطالب االوضاع القوامية اثناء حمل االشياء والحقيبة المدرسية. -

 * األىداف السموكية الميارية:
 أن يطبق الطالب االوضاع القوامية اثناء الوقوف والجموس والمشى بالشكل الصحيح.    -

 لصحيح.أن يطبق الطالب االوضاع القوامية أثناء المذاكرة بالشكل ا -

 أن يطبق الطالب االوضاع القوامية أثناء المعب بالشكل الصحيح. -

 أن يطبق الطالب االوضاع القوامية اثناء حمل االشياء والحقيبة المدرسية بالشكل الصحيح. -

 * األىداف السموكية الوجدانية:
وتعميم الميارات أن يكتسب الطالب اتجاىات ايجابيو نحو استخدام تكنولوجيا التعميم بصورة عامة 

 والمفاىيم والمعمومات المرتبطة بالقوام بصورة خاصة.

 أن يكتسب الطالب القدرة عمي اإلدراك والتخيل لألداء الصحيح لالوضاع القوامية.

 أسس بناء البرنامج التعميمي باستخدام تكنولوجيا التعميم:
 مية وىي كما يمي:حرص الباحثون عمي مجموعة من األسس العممية عند البرمجية التعمي

 * يتسم بالبساطة والتنوع. * يتناسب محتواه مع اليدف منو.
 * يستثير دافعية الطالب عينة البحث لمتعمم. * يتناسب مع خصائص المرحمة السنية. 

 * يتم عرض المعمومات القوامية بصورة متدرجة. * يتسم بالجاذبية والتشويق.
 * يحقق مبدأ الفروق الفردية بين الطالب. اء التعمم.* يحقق الشعور بالسعادة والسرور أثن

 * يحقق مبدأ التفاعل بين الطالب والبرنامج التعميمى وبين الطالب وزميمو وبين الطالب وبين اإلشراف.
 تحديد محتوي البرنامج:

تم تحديد البرنامج التعميمي وفقا مجموعة من المعمومات والميارات القوامية التى راى 
ضرورة تعممو لطفل رباض االطفال حتى يكتسب تمك المعمومات وبالتالى المحافظة عمى الباحث 

 القوام من االنحرافات القوامية  وتمثل المحتوي التعميمي في األتي:
 االوضاع القوامية اثناء الوقوف والجموس والمشى بالشكل الصحيح.   
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 االوضاع القوامية أثناء المذاكرة بالشكل الصحيح.

 ع القوامية أثناء المعب بالشكل الصحيح.االوضا

 االوضاع القوامية اثناء حمل االشياء والحقيبة المدرسية بالشكل الصحيح.

 اإلمكانات الالزمة لتشغيل البرنامج التعميمي:
 جياز كمبيوتر  -

 سبورة ذكية -

 اسطوانة بيا البرنامج التعميمى -

 مرحمة التحضير:
 وات كما يمي:تمت ىذه المرحمة من خالل عدة خط

الخطوة األولي: قام الباحثون بتجميع المعمومات والمعارف والمفاىيم لكل من الموضوعات 
األساسية بمحتوي البرنامج التعميمى من خالل االطالع عمي العديد من المراجع العممية ومواقع 

 االنترنت التي تناولت ىذه الموضوعات.
الفيديوىات التى تحتوى عمى بعض المعمومات  الخطوة الثانية: قام الباحثون بتحميل بعض

والمفاىيم القوامية وعرضيا عمي ىيئة اإلشراف وبعض من السادة الخبراء والقت استحسان من 
خراج متميز.   الجميع لما تتميز بو فيديوىات السمسمة التعميمية من مستوي جودة عالي وا 

 لبرمجية التعميمية .   الخطوة الثالثة: قام الباحثون بإعداد تصور لسيناريو ا
الخطوة الرابعة: تم تصميم الييكل الخاص بالبرمجية التعميمية ووضعت بو النصوص 
والصور المتحركة ومقاطع الفيديو المعدة سابقا لربطيا مع باقي العناصر وتركيبيا أثناء المفاىيم 

 والمعموامت المرتبطة بالقوام.   
 مرحمة التجميع:

 من النصوص التعميمية والصور المتحركة ومقاطع الفيديو قام الباحون بتجميع كال
 الخاصة بكل الموضوعات المتعممة, حتى يتم معالجتيا في األشكال التالية:

بالعديد من الصور والرسوم التوضيحية لممفاىيم القوامية قيد  ونالصور والرسوم: استعان الباحث
 البحث من خالل شبكة االنترنت.

 الباحثون بتقطيع الفيديوىات الخاصة. مقاطع الفيديو: قام

األصوات: قام الباحثون بترك التعميق عمي الفيديوىات التعميمية بصوت المصدر مما يساعد 
 الطالب ومتصفحي الموقع بصورة كبير عمي فيم األداء الصحيح لمميارات قيد البحث.

كما  استعان الباحثون ببعض البرمجيات المساعدة في إنتاج البرنامج التعميمي المقترح      
 وتمثمت تمك البرمجيات المساعدة فيما يمي : 
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2 - Adobe Photo Shop تم استخدامو لمعالجة الصور والرسومات التخطيطية التوضيحية :
 والمسح الضوئي لمجموعة من الصور والرسومات ومعالجتيا. 

3 – Jet Audio.استخدام لمعالجة ممفات الصوت والتسجيالت الصوتية الخاصة بالبرنامج : 
4- AVS Video Editor تم استخدامو لمعالجة الفيديوىات الخاصة بالمعمومات القوامية من :

 حيث تقطيعيا.
 النشاء البرمجية التعميمية .  powerpointبرنامج  -5

 مرحمة التنظيم:
 نظيم الممفات كما يمي:وقد قام الباحثون بت

االوضاع القوامية اثناء الوقوف والجموس والمشى بالشكل الصحيح: تم عمل فيديوىات لتعمم  -
المعمومات والمفاىيم والميارات الخاصة بتمك االوضاع, كما يوجد أيضا صورة متحركة )جرافيك( 

 .لمميارة تساعد الطالب عمي تخيل األداء الصحيح وبالتالي سرعة التعمم
االوضاع القوامية اثناء المذاكرة بالشكل الصحيح: تم عمل فيديوىات لتعمم المعمومات والمفاىيم  -

والميارات الخاصة بتمك االوضاع, كما يوجد أيضا صورة متحركة )جرافيك( لمميارة تساعد 
 الطالب عمي تخيل األداء الصحيح وبالتالي سرعة التعمم

الشكل الصحيح: تم عمل فيديوىات لتعمم المعمومات والمفاىيم االوضاع القوامية اثناء المعب ب -
والميارات الخاصة بتمك االوضاع, كما يوجد أيضا صورة متحركة )جرافيك( لمميارة تساعد 

 الطالب عمي تخيل األداء الصحيح وبالتالي سرعة التعمم
م عمل فيديوىات لتعمم االوضاع القوامية اثناء حمل االشياء والحقيبة المدرسية بالشكل الصحيح: ت

المعمومات والمفاىيم والميارات الخاصة بتمك االوضاع, كما يوجد أيضا صورة متحركة )جرافيك( 
 لمميارة تساعد الطالب عمي تخيل األداء الصحيح وبالتالي سرعة التعمم

 مرحمة اإلخراج:
البرنامج  قام الباحثون في ىذه المرحمة بوضع اإلطار المبدئي لممحتوي التعميمي داخل

 التعميمى .
 مرحمة التقويم:

قام الباحثون بعمل تقويم لمبرنامج من خالل عرضو عمي ىيئة اإلشراف وحرصت الباحث 
 عمي إجراء التعديالت المطروحة.

 مرحمة التفعيل:
تعتبر ىذه ىي المرحمة النيائية بعد إتمام فحص البرنامج المقترح, جاىز لمتطبيق عمى 

 ض االطفال واالستفادة من المعمومات الموجودة بو.االطفال فى مرحمة ريا
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 ( إعداد الباحثة5اختبار التحصيل المعرفي لمثقافة القوامية .مرفق ) 
قام الباحثون بتصميم اختبار لمتحصيل المعرفي لمثقافة القوامية لطالب رياض االطفال بمدرسة 

دراك الطالب لمجوانب محافظة الشرقية لقياس  –الفؤاد الدولية بادارة شرق الزقازيق  مدي فيم وا 
 المعرفية المرتبطة بالقوام.

 الختبار التحصيل المعرفي الخطوات التالية: موقد أتبع الباحثين في تصميمي 
 تحديد اليدف العام لالختبار :

في ضوء أىداف البحث تم تحديد اليدف العام لالختبار وتمثل في قياس مدي التحصيل  
حث لمجوانب المعرفية المرتبطة االوضاع القوامية و والتي تضمنيا المعرفي لمطالب عينة الب

 أن يغطي االختبار محتوي ميارات البرنامج التعميمي. ينالبرنامج التعميمي االلكتروني وراع الباحث
 تحديد المحاور الرئيسية االختبار:

لبحوث في ضوء اليدف العام االختبار قام الباحثون بإجراء مسح مرجعي لمدراسات وا 
والمراجع العممية المتخصصة في التربية الرياضية عامة وفي تربية القوام خاصة, لتحديد مجموعة 
من المحاور الرئيسية التي يمكن أن يتضمنيا االختبار المعرفي و تم وضع ىذه المحاور في 

( 5( واالختبار المعرفى فى صورتو االولية مرفق ) 4محاور( مرفق ) 6استمارة اشتممت عمي )
( وذلك إلبداء الرأي بالموافقة والرفض 2وتم عرضيا عمي مجموعة من السادة الخبراء مرفق ) 
 لمحاور االختبار والتي تتناسب مع طبيعة البحث وعينتو

بتفريغ بيانات استمارات استطالع أراء السادة الخبراء, حيث ارتضي الباحث  ينثم قام الباحث
 كثر من الموافقة, وىذه المحاور ىي كالتالي: % فأ90المحاور التي حصمت عمي نسبة 

 االوضاع القوامية اثناء الوقوف والجموس والمشى بالشكل الصحيح.   

 االوضاع القوامية أثناء المذاكرة بالشكل الصحيح.

 االوضاع القوامية أثناء المعب بالشكل الصحيح.

 الصحيح. االوضاع القوامية اثناء حمل االشياء والحقيبة المدرسية بالشكل

 صياغة مفردات االختبار:
قام الباحثون باإلطالع عمى المراجع العممية والدراسات السابقة لالختبارات الموضوعية 
وشروط كتابتيا وخطوات بنائيا وتحديد تعميماتيا والمواصفات الواجب إتباعيا وقد جاءت األسئمة 

 في مجمميا من نوع:
 * االختيار من متعدد.

مرحمة العمرية لالطفال وقد روعي في ىذه األسئمة قياس التحصيل المعرفي وذلك لمناسبتة لم
لمثقافة القوامية عينو البحث, وقد روعي الشمول, والوضوح, والبساطة, وعم احتمال المفظ ألكثر 



 

 
    التربية البدنية وعلىم الرياضة هجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جاهعة      

 (    16  (   (  الثالثم(   ) الجزء  6262(  لعام ) ديسوبر)  ( شهر   66رقن الوجلد )         
 

 من مدلول, والدقة العممية.
 (.4الصورة األولية لالختبار المعرفي مرفق )

المعرفي, وقد روعي التنوع في استخدام األسئمة وأن تم إعداد الصورة األولية لالختبار 
تكون متضمنة لعدد كبير من المعمومات في المحاور الرئيسية لالختبار والتي يتضمنيا البرنامج 

 ( عبارة .30التعميمي حيث اشتمل االختبار في صورتو األولية عمي )
لإلطالع عمي العبارات  وقام الباحثون بعرض االختبار المعرفي عمي السادة الخبراء وذلك

الخاصة بكل محور عمي حده والتوجيو بالتعديل المطموب سواء بالحذف أو اإلضافة أو تعديل 
 العبارات.

 (. 5الصورة النهائية لالختبار المعرفي مرفق )
ولذلك فقد قام الباحثون في ضوء آراء السادة الخبراء من حيث الحذف والتعديل واإلضافة 

 ( عبارة 30( والذي أصبح يحتوي عمي ) 6لموصول إلي صورتو النيائية مرفق )لعبارات االختبار 
 تعميمات االختبار :

ُتعد تعميمات االختبار من أىم عوامل تطبيقو حيث يترتب عمييا وضوح اليدف من  
االختبار إلي الطالب بمغة سيمة وسميمة وبالتالي إلي اإلجابة بصورة صحيحة بحيث تبعد عن 

لك طريقة تسجيل الطالب لإلجابة الصحيحة في مكانيا المحدد مع أىمية كتابة اإلطالة, وكذ
 البيانات المطموبة في ورقة اإلجابة والتي تشتمل عمي االسم. 

 تصحيح االختبار:
روعي عند تصحيح االختبار إعطاء درجتان لكل إجابة صحيحة, وصفر لكل إجابة  

( درجة, وتم إعداد مفتاح تصحيح لتسييل 50بار )خاطئة, وبالتالي تكون الدرجة النيائية لالخت
 عممية التصحيح.
 القياسات القبمية:

قام الباحثون بإجراء القياس القبمي في مستوي التحصيل المعرفي من خالل التحصيل المعرفى 
 م.:32/20/302يوم  الباحثينلمثقافة القوامية من تصميم 

 القياسات البعدية:
المحددة لتنفيذ تجربة البحث األساسية ) البرنامج التعميمي ( قام بعد االنتياء من المدة     
بإجراء القياس القبمي في مستوي التحصيل المعرفي من خالل التحصيل المعرفى لمثقافة  ينالباحث

 م.:35/20/302يوم  ينالقوامية من تصميم الباحث
 المعالجات اإلحصائية :

 باستخدام األساليب اإلحصائية التالية :  بإجراء  المعالجات اإلحصائية ونقام الباحث 
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 المتوسط الحسابي. ●

 االنحراف المعياري. ●

 قيمة )ت(. ●

 معامل االلتواء. ●

 الفرق بين متوسطين. ●

 نسب التحسن ●

 عرض النتائج ومناقشتيا 
 عرض النتائج:  

 ( 3جدول )
 داللة الفروق بين القياسين القبمي والبعدي ونسب التحسن في الثقافة القوامية

 مجموعةلم 
 (26)ن=            

 
 االختبارات

 

 القياس البعدي القياس القبمي
الفرق بين 
 المتوسطين

 قيمة
 )ت(

نسبة 
 ع س/ ع س/ التحسن

اختبار الثقافة 
 القوامية

37.6
4 0.62 

48.9
0 0.88 22.37* 

5:.4
8 

53.59
% 

 2.87( = 0.06( ومستوى معنوية )25قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
( وجود فروق دالة إحصائيا بين القياسين القبمي والبعدي لصالح  3يتضح من جدول )

القياس البعدي في اختبار الثقافة القوامية لممجموعة التجريبية, حيث أن قيمة )ت( المحسوبة أكبر 
 من )ت( الجدولية .
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 (2شكل ) 

 المتوسط الحسابي لمقياسين القبمي والبعدي
 موعة التجريبيةلمثقافة القوامية لممج

 مناقشة النتائج :
في ضوء أىداف البحث وفروضو والنتائج التي توصل إلييا الباحث من بيانات 

 المجموعتين التجريبية والضابطة باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة يتضح ما يمي :
 

( بين متوسطي 0.06( وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوي )2يتضح من جدول رقم )
 لقياسيين القبمي والبعدي لعينة البحث التجريبية في مستوي الثقافة القوامية لصالح القياس البعدي.ا

ىذه النتائج إلي استخدام البرنامج االرشادى والبرنامج القوامى المقترح  ينعزو الباحثيو 
ب عمي بإستخدام تكنولوجيا التعميم حيث ساىم بصورة ايجابية في خمق بيئة تعميمية تشجع الطال

التفكير العممي واستثارة دافعيتيم تجاه التعمم, كما أن عرض الميارات والمعمومات القوامية المراد 
تعمميا بصور متحركة وفيديوىات وتعزيزىا باستخدام التعميق الصوتي والتي تقدم الكثير من 

والتي ساىمت المثيرات السمعية والبصرية بشكل جذاب مع إتاحة الوقت الكافي والرؤية الواضحة 
في تكوين تصور لممعمومات القوامية قيد البحث لدي أطفال الروضة وبالتالي تؤدي إلي استيعاب 

تقان الطالب لتمك المعمومات والميارات القوامية. دراك وا   وا 
( في أن تكنولوجيا التعميم تستخدم 5م( )3022وىذا يتفق مع ما أشار إليو "رانيا وجيو " )

مي جذب المتعمم لمتعمم ويصبح أكثر فاعمية كما أن البرامج االلكترونية وسائل متنوعة تعمل ع
عامة والقصص االلكترونة خاصة تعمل عمى رفع الوعى الصحى لرياض االطفال والتى من 

 الوعى الغذائى والصحى والقوامى. 
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( حيث أن برنامج الثقافة 3م( ):302وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع دراسة "احمد محمد " )
لقوامية بإستخدام الوسائط الفائقة أدى إكسابيم معارف ومعمومات قوامية تساعدىم فى المحافظة ا

 عمى قواميم سميما خاليا من االنحرافات القوامية . 
( حيث أن برنامج التربية القوامية :م( )3020وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع دراسة "محمد احمد " )

 ى تحسن المعمومات والمعارف والمفاىيم المرتبطة بالقوام بإستخدام الوسائط الفائقة أدى إل
أيضا تحسن المجموعة التجريبية التي استخدمت تكنولوجيا التعميم المقترح في  ينعزو الباحثيو 

الثقافة القوامية إلي التأثير االيجابي لموسائط الفائقة وكيفية عرض المعمومات والمعارف المرتبطة 
يقدم المحتوي لمطالب في وحدة متكاممة وترتيب منطقي بصورة مشوقة, بالثقافة القوامية  حيث 

مستخدمًا الصور والرسومات والفيديوىات التي تؤثر تأثير ايجابي في اكتساب الطالب لممعارف 
 والمعمومات وتعمل عمي ترسيخ وتثبيت تمك المعمومات في أذىان الطالب.

( في 24م( ) 2::5" ) Germy Galbreaethويتفق ذلك مع ما يراه "جيرمي جميبارس
أن برامج الحاسب اآللي بعناصرىا العديدة مثل الصوت والمؤثرات الصوتية والنصوص المكتوبة 
ولقطات الفيديو والصور الثابتة والمتحركة والرسوم واألشكال التوضيحية تعمل ىذه العناصر 

يع الكممات نقمو يمكن نقمو جميعًا عمي نقل األفكار, وتعتمد في ذلك عمي فكرة أن أي شيء تستط
بصورة أفضل عن طريق الكممات والصوت والصورة في مزيج واحد من خالل الحاسب اآللي, 
ليتمكن المتعمم من التفاعل مع ما يشاىده ويسمعو عن طريق التحكم في معدل عرضو واختيار 

 البدائل المناسبة لما يعرض لو.
ا التعميم ألطفال رياض االطفال مع دراسة كال من وتتفق نتائج ىذه الدراسة كإستخدام تكنولوجي

( فى أن البرنامج االلكترونى المقترح أدى إلى تنمية الوعى 22م( )3027دراسة "منى صالح " )
(أن القصص االلكترونية أدى إلى تنمية 5م( )3022الغذائى لطفل الروضة ودراسة "رانيا وجيو " )

 الوعى الصحى لطفل الروضة .
وجود فروق فى نسب التحسن بين القياسيين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في كما يتضح    

 مستوي الثقافة القوامية لصالح القياس البعدي.
ىذا التقدم إلي المتغير التجريبي المتمثل في البرمجية التعميمية المقترح حيث  ونعزو الباحثيو    

المرتبطة بالقوام قيد البحث,  ىيمالمعارف والمفاكان لو تأثير ايجابي عمي نسبة تحسن المعمومات و 
والذي ساعد في خمق بيئة تعميمية جديدة لم يتعود عمييا الطالب تعمل عمي إشراك جميع حواس 

البصرية ( وتتيح لمطالب فرصة التعمم وفقًا لزمن مفتوح يناسب قدراتو  –المتعمم ) السمعية 
 ل لمصعب.واستعداداتو وتنوع المعارف وتدرجيا من السي
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كما أن البرنامج التكنولوجى المستخدم راع استخدام تكنولوجيا متطورة في عرض المعارف 
والمعمومات المرتبطة بالمعارف والمعمومات والمفاىيم المرتبطة بالقوام في شكل مبير حيث 
استخدام الصور والفيديوىات التي تظير وتبين المفاىيم والمعارف بشكل مشوق, مما ساعد في 

 وظيف جيود المتعمم وحثو عمي بذل المزيد من الجيد والدافعية لمتعمم .ت
 االستنتاجات والتوصيات :

 االستنتاجات :
 في ضوء نتائج البحث أمكن التوصل إلى االستنتاجات التالية : 

البرنامج التعميمى االلكترونى  كان ليا تأثير إيجابي في مستوي التحصيل المعرفي لمثقافة   -2
 ألفراد المجموعة التجريبية.القوامية 

 التوصيات :
 من نتائج واستنتاجات يوصي الباحثين بما يمي:  ينفي ضوء ما توصل إليو الباحث

ضرورة تطبيق البرنامج التعميمي االلكتروني المقترح لتالميذ رياض االطفال فى االدارات التعميمية  -5
 المختمفة.

ال فى المجال الصحى بالتعاون مع الخبراء العمل عمي إنشاء برامج تكنولوجية لرياض االطف -6
 والمتخصصين في مجال تكنولوجيا التعميم واستخداميا في إجراء دراسات مشابية.

إقامة دورات وندوات لممدرسات بمراحل رياض االطفال بالتعاون مع الخبراء والمتخصصين في   -7
تعميمية ومواقع االنترنت مجال تكنولوجيا التعميم لمتدريب عمي إنتاج واستخدام البرمجيات ال

 التعميمية لزيادة كفاءة العممية التعميمية.  
 المراجع

 اوال المراجع العربية
ة ـى تنميـعمر تـولكمبياامج ـنري بـفـددة لمتعل اائـسولـط انمف ختالر إثأ احمد الصواف: .2

الة ــسرـت, نرإلنتابكة ـى شـة عمـلتعميمياع ــقوالمم اصميـتت واـمجيرلبج ااـنتارت إا ـمي
 م.3005رة,لقاىاجامعة , ية وبرلتت اساد ارلد امعيورة , منشر غي, ه و اركتد

احمد محمد: تأثير التمرينات العالجية والثقافة القوامية بإستخدام الوسائط فائقة التداخل  -3
عمي انحراف استدارة الظير لتالميذ الصف السادس االبتدائي , رسالة دكتوراه , لية التربية 

  :302اضيـة , جامعة بورسعيد الري
 .:::2دار المعارف القاىره ,  6:عمم النفس الرياضي ط حسن عالوى -4
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رانيا وجيو: فاعمية برنامج قصص الكترونية فى تنمية الوعى الصحى لدى طفل الروضة  -5
فى ضوء معايير الجودة فى رياض االطفال, ماجستير , كمية رياض األطفال, جامعة القاىرة 

,3022 
رشا محمود: دراسو مقارنو لمسموك الصحي بين تالميذالريف والحضر واثره عمي  -6

 م3009الحالو القواميو ؛رسالو ماجستير كميو التربيو الرياضيو جامعو طنطا 
صبحى حسانين , عبد السالم راغب  : القوام السميم لمجميع , دار الفكر العربي ,  

 3004القاىره ,
والتقويم في التربيو البدنيو ؛دار الفكر العربي الجزء االول  صبحى حسانين: القياس -7

 . 6::2؛القاىره 
صفاء الدين الخربوطمي: اثر برنامج عالجي مقترح لبعض االنحرافات القواميو عمي  -8

سنو ,المؤتمر العممي الثالث لالستثمار والتنميو 23_:االنماط الجسميو بالمرحمو السنيو 
ي من المنظور الرياضي , كميو التربيو الرياضيو لمبنات ,جامعو البشريو في الوطن العرب

 .3000حموان ,القاىره, 
محمد احمد: برنامج لمتربية القوامية باستخدام الوسائط الفائقة لموقاية من التشوىات  -9

القوامية لدى الصم و البكم , رسالة دكتوراه , كمية التربية الرياضية , جامعة اسيوط , 
3020. 

بية رلتاساليبيا فى م وأيــلتعماا ـجيولوتكنحمد سعد , مكارم ابوىرجة وىانى سعيد:م -:
 م.3002رة ,لقاىر , المنشب لكتاز اكرم, ياضية رلا
منى صالح :برنامج إلكترونى لتنمية الوعى الغذائى لطفل الروضة : فى ضوء المعايير  -20

لمطفولة المبكرة , جامعة القاىرة ,  القومية لرياض األطفال , رسالة ماجستير, كمية التربية
3027. 
وائل محمد منصور:الثقافو القواميو لدي الرياضيين وغير الرياضيين لطالب المرحمو  -22

الثانويو بمحافظو الفيوم , رسالو ماجستير , كميو التربيو الرياضيو لمبنين بالقاىره, جامعو 
 م.3009حموان, 

 ثانيا:المراجع اإلجنبية
 23--Germy Galbreaeth: Multimedia in Education . Because its 

there.TecTreads.Vo2.4:.No.7.November2::5 . 
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"Building and codifying the measure of health culture 

illustrated for pre-school children" 

 
 A.M.D. Ahmed Shawky Mohammed (*) 

 A.M.D. /Ihab Mohammed Emad (**) 

 Dr. Hassan Yusuf Abu Zeid (***)  

A/ Jihad Mohammed Abdul Rahman (***) 

Research Summary 
Summary of the research aims to build and codify the 

measure of health culture illustrated for pre-

school children by identifying the level of health 

culture of pre-school children, and the 

differences in the level of health culture 

between public school children and preschool 

children, and the researchers used the 

descriptive method using the method of survey 

ing due to its suitability for the nature of the 

research on a sample selected in a simple 

random way and consisted of (023) children by 

the amount of (033) children are members of the 

primary eye and (23) children are members of 

the sample of the respondent The school has 

been built from my departments (Binha, Tokh) 

in Qalyubia governorate with %7.63 of the total 

educational departments, and the measure of 

health culture illustrated for pre-school children 

has been built and determined its dimensions ( 

personal health culture, sports culture, food 

culture, social aspects, social aspects, and body 

culture.) 
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    البحثالبحث  ملخصملخص

  ألطفال ماقبل المدرسة "ألطفال ماقبل المدرسة "ر ر المصوالمصو  الثقافة الصحيةالثقافة الصحية  بناء وتقنين مقياسبناء وتقنين مقياس" " 
  

  أ.م.د/ احمد شوقي محمد ) * (                               أ.م.د/ احمد شوقي محمد ) * (                                                                                                                                     

  * (* (**  / إيهاب محمد عماد )/ إيهاب محمد عماد )  أ.م.دأ.م.د                                                                                                          

  د/ حسن يوسف أبو زيد ) *** (    د/ حسن يوسف أبو زيد ) *** (                                                                                                              

  ((  ********  ))جهاد محمد عبد الرحمن جهاد محمد عبد الرحمن أ / أ /                                                                                                                         

ثندد و قنيندديي سييدد ا بحاي حدد  بحصدد ي  بحسصددقل المدد   س  ثدد  بحس  دد  سددي  ييدد ا بحث ددى  حدد       
بحصد ي  المد   س  ثد  بحس ل دد  ف قبحمدلقس حد  س دنقث بحاي حدد   خدل  بحنردلا ى د  س دنقث بحاي حدد 

ف قب ددنخ   بحصدد ي  ثدديي للمدد   بحسدد بلا بح طقسيدد  قللمدد   بحسدد بلا سددي للمدد   س  ثدد  بحس ل دد  
ى   ىين  ن    بحقصم  ثإ نخ ب  با  قب بحس    نظلًب حسلئسنو حلثير  بحث ىبحسنيج ي ق بحث  ا

ىدد  لحددلب  لمدد  (  033 ثقب دد)  لمدد  (  023قطدد ي  قبسيدد     ث دديل بحرشددقبئي  بحبخني لىدد  ث حللييدد  
سدددي  سدددي للمددد   س  ثددد  بحس ل ددد ىددد  لحدددلب  بحرينددد  ب  دددنللىي  لمددد  (  23 بحرينددد  با   دددي  ق  

ق دد  % سددي  اسدد ح  ب  بلبت بحنر يسيدد  ف  766%ثن دث   ثس  حظدد  بحي يقثيدد  لددق( (  ثنيدد  ف ي ندب بل  
  اي ح  بحص   قى    بحسصقل الم   س  ث  بحس ل   قن  ي  لثر  ه بحاي ح  بحص يثن و سيي ا ن  

بحشخصدي  ف بحاي حد  بحلي ةددي  ف بحاي حد  بحة بئيدد  ف بحاقبندب ب انس ىيد  ف بحصدد   بحنم دي  ف بحاي حدد  
اي حد  بحصد   بحشخصدي  ف ساد    بحاي حد  بحصد ي س نقث بحيقبسي  ( ف طس  لظيلت نن ئج بحث ى لي 

(   ف بحاي حددد  بحة بئيددد  ف بحاقبندددب ب انس ىيددد  ف بحصددد   بحنم دددي  ف بحاي حددد  بحيقبسيددد  بحاي حددد  بحلي ةدددي
للم   ىي  للم   بحس بلا بحخ ص نسيز  الم   س  ث  بحس ل   سنخمض بحس نقث ث  ة ح   ح  

اي ح  بحص   بحشخصي  ف بحاي ح  بحلي ةي  ف بحاي حد   سا    بحص ي  ح  س نقثبحس بلا بح طقسي  
 ىنس  ث ال يق قيقص  بحث  اف  (ئي  ف بحاقبنب ب انس ىي  ف بحص   بحنم ي  ف بحاي ح  بحيقبسي  بحة ب
ث  ةدد ح   حدد   بحاي حدد  بحصدد ي  المدد   س  ثدد  بحس ل دد  بحسييدد ا بح دد ح  طددل بف ح طشددا ىددي ى دد  

  حن  يي بحاي ح  بحص ي  الم   س  ث  بحس ل  ةلقلف  البو لث  ى ى سي  ن ني ا قة) ثلبسج 
  .بحناييا ف بحص   ف بالم     ::الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية 
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 .مصر - بنهاجامعة  –كلية التربية الرياضية للبنين  –بقسم علوم الصحة الرياضية  أستاذ مساعد** 

Tel : 0007000000020                                           E-mail : Ehab.Emad@ Fped.bu.edu.eg  

 .مصر - بنهاجامعة  –بية الرياضية للبنين كلية التر – العلوم التربوية والنفسية واالجتماعيةمدرس بقسم  ***

 محافظة الشرقية . –ادارة شرق الزقازيق  –* معلمة تربية رياضية ***

 

 

 



 

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

 (    3  (   (  الثالثم(   ) الجزء  6262(  لعام ) ديسوبر( شهر )    66رقن الوجلذ )         
 

  ألطفال ماقبل المدرسة "ألطفال ماقبل المدرسة "المصور المصور   الثقافة الصحيةالثقافة الصحية  بناء وتقنين مقياسبناء وتقنين مقياس" " 
  

  أ.م.د/ احمد شوقي محمد ) * (                               أ.م.د/ احمد شوقي محمد ) * (                                                                                                                                     

  * (* (**  / إيهاب محمد عماد )/ إيهاب محمد عماد )  أ.م.دأ.م.د                                                                                                          

  د/ حسن يوسف أبو زيد ) *** (    د/ حسن يوسف أبو زيد ) *** (                                                                                                              

  ((  ********  ))جهاد محمد عبد الرحمن جهاد محمد عبد الرحمن أ / أ /                                                                                                                         

  

    مقدمة البحث مقدمة البحث 

  

نرنثل سل    س  ث  بحس ل   سي لطال بحسلب د  بحرسليد  بحند  ن ند ى  حد  لى يد  خ صد   يدى       
نادد  لي ىندد ع بحر يدد  سددي بحنةيددلبت بحث نيدد  قبحنم ددي  قب انس ىيدد  قبحري يدد  قبحنشددلي ي  قبحم دديقحقاي  
 ف قبحيقبسي  بحن  ن  ى ح  ن ع بحسل     يى يا  بحلم  سص ىب طايلف حي نمظ ثإىن ب  سرديي حسد

نس  نقةح   حد   لقي   قى ه بح ييي  حي ت حنقةيح   لف ىس  بحرةلت ح   مظ بحيقب  ح  ب قب 
نسددق بحنشدد ل بحرصددث  ف طسدد  ي دد ى نةيددل حدد  بح دد قع بحصدد   قبحيددقبس  ح لمدد  حدد  ىدد ه بحسل  دد  

 قنطنس  بالن ن وبت بحم يقحقاي  ح رسق  بحميلث قيرن   بح قض .
سدد  طدد ي حددي بح دد ثس سينصددلب ى دد  نيدد  بحسردد لا ح لمدد   ىددي ح دد  يردد   قل ليدد ض بالمدد   ط     

ف قنلن   لليس بح مظ قبحن ييي قبال نظي لف ث  لصثح حلي ض بالم   بحيق   قل سي  حي بحسانس)
حددي سيدد سني  نقىيددو بالمدد   ثسمدد ىي  بحاي حدد  بحصدد ي  قبالنا ىدد ت ب يا ثيدد  ن ددق بحس  حظدد  ى دد  

 ص   ب ن  ي ق لسنو.
ىد  بالطد ي بحلئي دي  حدي نرد  لحاي حد  بحصد ي  سدي   ( لي ب0%23   سمير أبو العيونقيلث       

 ةدديو بحلى يدد  بحصدد ي  نظددلب ح نلددقل بحر سددي  قبحنطنقحددقاي بحس ددنسل حددي بحسادد   بحصدد ي خددل  
بحيلي بح د حي قنةييدل شدط  قنظد   بحسنل ثد ت بحسانسد) بحصد ي  نثرد  حن دع ح حاي حد  بحصد ي  ثد قلى  

يس حي شخصيو بحمل  ق  قطو  يى نشط  ل  قب   ي  ح  ي ف  طس  ن  ى  ى   زي  ه حي  نلايل ىس
بحسرلحددد  بحصددد ي  قن  ددديي   ددد له بحنددد ا  ى ددد  بنخددد   بحيدددلبلبت قب ادددلبوبت بازسددد  ح ددد  سشددد ط ي  
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بحصدد ي  ح حاي حدد  بحصدد ي  ىددي لق  ىن صددل بحلى يدد  بحصدد ي  قلق  سلب دد  ىس يددو بحنلثيدد  بحصدد ي  
حنزقيدد  لحددلب  بحسانسدد) ث حسر قسدد ت بحصدد ي  بح دد يس  حن  دديي بنا ىدد ني  ق دد قطي   قبحق ددي   بحمر حدد 

ن دب بح  دق  حسقبايدو سشدطلني  بحصد ي  طسد  نرد  ادزو سدي لبحص ي طسد  ن د ى ى  ى د  بخنيد ل 
:  7  بحننسي  بالانس ىي  قبال نص  ي  بحش س   ح سانس) قق ي و ل   يو حن ييس بحص   ح سانس).  

30 ) 
  س  د  ةدلقلف سانسريدثلندو لصدثح بحناييدا بحصد ي   حد  م (7007بهاء سالمة ) شديل قي      

حس دد ى ه لحددلب  بحسانسدد) ى دد  ن  دديي  دد قطي  ثسدد  ي مددظ صدد ني  قق دد يني  سددي بننشدد ل باسددلبض 
قنةييل بح  قطي ت قبحر  بت غيل بحص ي  قلحد) س دنقث بحلى يد  حد ث ط حد  شدلبئح بحسانسد) ح حاي حد  

ى ددق  بحسرلحدد  بحنددي ن ددنخ   بالنا ىدد ت بحنلثقيدد  بح  يادد  قق دد ئ  بالنصدد    بحصدد ي  لصددث ت سددي
قيرد  بحناييدا بحصد ي بحق دي   بحمر حد  ف قنطنقحقاي  بحنر ي   نس و بحس نقث بحص ي ح مل  قبحسانسد)

قبا بف بحلئي ددي  حددي ن  دديي س ددنقث صدد   بحسانسدد) قنرنسدد  ىس يددو بحناييددا بحصدد ي ى دد  ل ددا 
يددد  سدددي  قل سيدد  حدددي لحددد) س دددنقث بحصددد   بحر سدد  حددد ث بحسانسددد) ىدددي لليدددس ى سيددو قىس يدددو حسددد  ح

بطن  ب بحمل  حسر قس ت ننن  ب س) نمطيله ث يى يصثح    لب ى   نميد  قب  لبع بحظدلقا بحصد ي  
 (  20:  3   بحسمي ف حو قار و سنر قن  س) س  يالث  قحو سي لسقل ص ي .

بحاي حد  بحصد ي  حديا سرن ىد  بخندزبي بحمدل  لي   ( 2%23طس  يقةح   ز  بحني ل قآخلقي         
حددثرض بحسر قسدد ت قبحسردد لا ثدد  س دد ى يو ى دد   ي ينصددلا حددي  دد قطو قيددن ط  حددي ثيئنددو بحنددي 
يريش حيي  ث حلليي  بحص ي  بح  سي  ح حمل  ال ين  ناييمو ناييم  ص ي  س  حد  ننةيدل ى  بندو ق د قطو 

سدد ت بحصدد ي  قبح دد قع ب يادد ثي بح دد ي  حددي  حدد   دد قع صدد ي  دد يس  قحدد حع ياددب  ي ي دد  ث حسر ق 
 (06%:  5    ط ح  نقب ي بح ي ف بحسنر س ث حص   بحر س . 

 لىيسني  طس  ي ي :ننسا    بحص ي بحاي ح  لي م (7007يوسف كماش ) قي طل 
 ى   ص ني  قبحثي و ى يي  ثلحة  قاو.  ث حس  حظ بالم   مز ن -0   
قسند) ظيدقل باسدلبض قبنخد    فني ي  سدي بح د قطي ت بحخلدل ي  ى  بحناييا بحص   ى   بح -7   

 . ح   ي ني  بحيقسي  بح  يس  بحخي لبت بحص ي
 .بحص   ن ق بالم    سرلح زي  فن  ى  ح   -3   
 . قبحر لمي  قبحري ي  بحث ني  ث حص   بحسرلح  زي  فن  حظ ى    -4   
 حسانس).قب بالم  ثيي  بحص ي نشل بحسصل   ت  حين  ى   -5   
  سني . قبحق  ي  قبحا  ي  بحنم ي  ث اسلبض ب ص ث سي سخ لل  بحص ييي   بحناييا  -6   

  %6  :72-63  ) 
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بحاي حددد  قناددد ل ب شددد لف  حددد  لي ىنددد ع ثردددض بح لب ددد ت بىنسدددت حددد  ب قنددد  باخيدددلف ث لب ددد        
بحيقبسيددد  ف ..... ف  حددد  ( بحصددد ي  لق س يشدددنس سنيددد  سدددي اي حددد ت ساددد   بحاي حددد  بحة بئيددد  ف بحاي حددد  

قسد) طدل بحان ديي  دقبو ف حئ ت بحسانس) " باصد  و ف  قث بحيد لبت بحخ صد  ف ... حد  " حسخن ا 
(  Chang et al    "2323قآخدلقي  شد نج"  قسنيد   لب د  طد  سديي طد نقب ثد حةيي لق غيدل ثد حةي

ىسدددد   ( ف "  %(     2%23  "  ل سدددد   ددددري ( ف "  3%    ( 2323   " س سدددد  باسددددييف " ( %1 
 "              س سدددددد  بح ددددددي ( ف "  2    ( 2%23   "  ددددددسيل ف ىسدددددد   بحدددددد يي شددددددرث ي ف ىثدددددد  بحددددددله  ثددددددلبىي 

 "         دددددددديا بحدددددددد يي بحللسدددددددد ي( ف "  2    ( 1%23  " آالو نددددددددقل بحدددددددد يي ( ف "  %0    ( 23%2  
( ف  "  1     (6%23   " لو  در ( ف "  2%     (1%23   "س س  حلى ( ف "  6    ( 23%1  

س سددق   ( ف "  3%    ( 6%23   "س سددق  لاددب ( ف "  %%    ( 6%23  " س سدد  ىثدد  بحمندد   
بييدد ب ( ف "  Jai et al     "23%5    )%2( ف " ايدد  قآخددلقي  5%    ( 7%23   "سرددقض 
بحاي حدددد  بحصدددد ي  قبحندددد  لشدددد لت اسيردددد   حدددد  بحنرددددلا ى دددد  س ددددنقث (  0    ( 0%23   "  ىسدددد  

 ح رين ت  ي  ط  ث ى .
 

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&SearchId=207806346&frameName=&PageNo=15&PageSize=10
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/Start.aspx?ScopeID=1.&fn=ApplySearch&SearchIdForm=&ScopeIDSelect=1.&ItemType=&SearchText1=%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+&criteria1=1.&opr1=and&SearchText2=&criteria2=1.&opr2=and&SearchText3=&criteria3=1.&SearchTextFT=&Generation_Term=&BibID=&PublishYear=&OrderKey=&PageSize=10
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/UploadFiles/DownLoadFile.aspx?RelatedBibID=YjM4NzNhMzctNmFjOS00ZDUwLTkwMjUtYTlhNDFjNzQxZTg0X2l0ZW1zXzEyNjA0NDc0XzEyMDQ3Njc4X18=&filename=بحث%20مرفت%20مكرم.doc
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بحاقبنددب  صددقل حدد  حيدد  قادد قب ف قي حددي سادد   بحصدد   بحلي ةددي  قسددي خددل  ىسدد  بحثدد  ا       
بحص ي  الم   س  ث  بحس ل د  ف قنساد   حدع سدي خدل   د قطي  بحصد ي  بخد  بحس ل د  ف قحطدي 

  ح  بحن  ؤ  بحن ح  :  يق ف قى ب س   ى  بحث  اين  ن  ي   حع بحيصقل ال ث  سي  ي  و 
 ؟ ألطفال ماقبل المدرسةالمصور  الثقافة الصحية كيفية بناء وتقنين مقياس

  

  هدف البحث   هدف البحث   

ييدد ا بحث ددى  حدد  ثندد و قنيندديي سييدد ا بحاي حدد  بحصدد ي  بحسصددقل المدد   س  ثدد  بحس  دد  سددي       
 خل  بحنرلا ى   : 

   .س نقث بحاي ح  بحص ي  الم   س  ث  بحس ل  -0   
بحمددلقس حدد  س ددنقث بحاي حدد  بحصدد ي  ثدديي للمدد   بحسدد بلا بح طقسيدد  قللمدد   بحسدد بلا سددي  -7   

 للم   س  ث  بحس ل   .
  تساؤالت البحث   تساؤالت البحث   

 س  س نقث بحاي ح  بحص ي  الم   س  ث  بحس ل   ؟  -0      
للمددد   ىددد  نقاددد  حدددلقس حددد  س دددنقث بحاي حددد  بحصددد ي  ثددديي للمددد   بحسددد بلا بح طقسيددد  ق  -7      

 بحس بلا سي للم   س  ث  بحس ل   .
  البحث    البحث      مصطلحاتمصطلحات

  الصحيةالثقافة 

قبحنددد  سدددي شددلني  لي نارددد  بحمدددل   ث حصدد  ىدد  ساسقىددد  سدددي بحسمدد ىي  قبحسرددد لا بحسلنثلددد        
 ( 20:  3  ي  حظ ى   ص نو. 
 ( * )أطفال ماقبل المدرسة 

 دددنقبت ف طسددد  لي حيددد  بحيددد لف ى ددد     سددد  (  7:  0ىددد  سدددي نندددلبق  لىسددد لى  بحزسنيددد  سدددي         
ى   بطن  ب سيق    قطي  س ني   ف قى  ث حع ينر سقي   لفىل  ت خ لى  بئلف با لف بحةيي  قبحي

ثس  حد يي  سدي خصد ئف نم دي  قبانس ىيد   دثس حيد  بطن د ثي  سدي بحنلثيد  بحر ئ يد  ف طسد  لي حد يي  
نمرد ح  يسيدز ب نر ب بت ق  لبت قس نقث نسق ا س ن  قىي د  سرل  انسد ى  قب  ىدي بالمد    ى حد  قب 

 ح  سلب   بحنسق باخلث .
 

—————————— 
 إجرائى تعريف (*  )
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 الدراسات المرجعية
بحاي حد  بحصد ي  قىل نيد  ث ح  حد  بحيقبسيد  ( ثرندقبي "  %  (   2%23"   أحمد سعيد  لب د  "  -0

 قىددد حت بح لب ددد   حددد  " ف يددد  بحث ددديل ح لي ةدددييي قغيدددل بحلي ةدددييي سدددي باحدددلب   ق  ب ى  ددد  بح ىن
بحاي ح  بحص ي  قىل ني  ث ح  ح  بحيقبسي  ح لي ةييي قغيل بحلي ةييي سي باحلب   ق  بحنرلا ى   

ن سيد   سدي (  33قب نخ   بحث  ى بحسنيج بحقصم  ى   ىيند   قبسيد    ف  ب ى    بح ىني  بحث يل 
سييددد ا ى ددد  ايددد ز بحلق دددنسينل قسيدددزبي لثددد  ق  قبشدددنس ت ل قبت بح لب ددد  ق  ب ى  ددد  بح ىنيددد  ف 

ىل   بلنث لي  ىط ي  ثديي  قاق  قط نت لى  بحنن ئج بحاي ح  بحص ي  قش ش  بحيقب  قل ثر  بحي   ف
قغيلبحلي ةدييي سدي باحدلب   ق  ب ى  د  بح ىنيد  بحث ديل  قثديي  س د قل بحاي حد  بحصد ي  ح لي ةدييي

 . بحيقبسي  حنما بحمئ  بح  ح 
"      " عمةةاد سةةمير محمةةود   عمةةاد الةةدين ،ةةعبان عمةةب   عبةةد الةةال  إبةةرا يم عبةةد الةةال  دراسةةة -7
قىد حت  ( ثرنقبي " سيي ا اي ح  ص ي  سصقل ح سر  يي  ىني  بحي ث يي ح نر   " ف 2  (   23%2  

 قيقب ددنخ   بحثدد  اثندد و سييدد ا اي حدد  صدد ي  سصددقل ح سردد  يي  ىنيدد  بحيدد ث يي ح ددنر  ف  بح لب دد   حدد 
قبشدددنس ت ل قبت ن سيددد  سدددي  ق  ب ى  ددد  بح ىنيددد  ف (  01سدددنيج بحقصدددم  ى ددد  ىينددد   قبسيددد    بح

 قط نددت لىدد  بحنندد ئج سييدد ا بحاي حدد  بحصدد ي  بحسصددقل ح سردد  يي  ىنيدد  بحيدد ث يي ح ددنر  فبح لب دد  ى دد  
 ثن و سيي ا اي ح  ص ي  سصقل حنلسي  س بلا بحنلثي  بحمطلي  ث قى ى .

بحاي حددد  بحصددد ي  حن سيددد بت بحسل  ددد  ( ثرندددقبي "  2  (   1%23"    الةةةدينأالء نةةةور  لب ددد  "  -3
  لب   سي لن ( ثس ين  بحسني   ل بحث بن  قبحن  ح   ثن ث  بننش ب ى ب ي  حي بحليا قبح ةل قىل ني 

سل  ددد  ب ى ب يددد  حدددي بحليدددا بحاي حددد  بحصددد ي  حن سيددد بت بح بحنردددلا ى ددد  قىددد حت بح لب ددد   حددد  " ف
بحسدنيج بحقصدم    بحث  ا تقب نخ سف ثن ث  بننش ل بحث بن  قبحن  ح  ثس ين  بحسني  قبح ةل قىل ني 

قبشددنس ت ل قبت بح لب دد  ى دد  ن سيدد ف سددي ن سيدد بت بحسل  دد  ب ى ب يدد  ف (  17ى دد  ىيندد   قبسيدد    
قط نددت لىدد   يدد ز  ددسع ان يدد  بحا دد  فسييدد ا بحاي حدد  بحصدد ي  قاايدد ز بحلق ددنسينل قسيددزبي لثدد  ق 

قبح ةدل ح ريند   حلقس  بت  الح    ص ئي  ثيي ن سي بت بحسل    ب ى ب ي  حي بحليا قاق  بحنن ئج
ف بح دددددددددددسن  ف                بحن  حددددددددددد   بحط يددددددددددد   يددددددددددد  بحث دددددددددددى حدددددددددددي س ددددددددددد قل ب دددددددددددنثي ي بحاي حددددددددددد  بحصددددددددددد ي  

 . ي بحسل    ب ى ب  بح ةل سي ن سي بتبحلثيري ت  ( حص حح 
بحاي حدد  بحصدد ي  قىل نيدد  ث ح  حدد  بحيقبسيدد  ( ثرنددقبي "  1   (  6%23  "  طةةس سةةعد  لب دد  " -4

بحاي حد  بحصد ي  قىل نيد   " قى حت بح لب    ح  بحنرلا ى  قسطقن ت بحا   ح ث للب بحا سر  
ى دد  قب ددنخ   بحث  ددى بحسددنيج بحقصددم   ف ث ح  حدد  بحيقبسيدد  قسطقندد ت بحا دد  حدد ث لددلب بحا سردد 

ف قبشدددنس ت ل قبت بح لب ددد  ى ددد  ايددد ز بحلق دددنسينل سدددي لدددلب بحا سرددد  (  233ىينددد   قبسيددد    

http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&SearchId=207335423&frameName=&PageSize=10&PageNo=4
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&SearchId=207335423&frameName=&PageSize=10&PageNo=4
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&SearchId=207335423&frameName=&PageSize=10&PageNo=4
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&SearchId=207335423&frameName=&PageSize=10&PageNo=4
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&SearchId=207335423&frameName=&PageSize=10&PageNo=4
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&SearchId=207335423&frameName=&PageSize=10&PageNo=4
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 ف قط نت لى  بحنند ئجقسيي ا بحاي ح  بحص ي  قاي ز حللف بحرسق  بحميل  قل ثر  بحي   قسيزبي لث  
 لي بنخم ض س نقث بحاي ح  بحص ي  يؤال   ثي  ى   بالن لبح ت بحيقبسي   ي  بحث ى .

بح د قع بحصد ي حنلسيد  بح  يد  بالقحددي ( ثرنددقبي "  7%  (   6%23"    مرفةت مكةرم لب د  "  -5
 ثس  حظددددددددددددددددددددددددددد  ل ددددددددددددددددددددددددددديقل : "  لب ددددددددددددددددددددددددددد  س ددددددددددددددددددددددددددد ي  " سدددددددددددددددددددددددددددي بحنر دددددددددددددددددددددددددددي  بال   دددددددددددددددددددددددددددي

 بح دد قع بحصدد ي حنلسيدد  بح  يدد  بالقحددي سددي بحنر ددي  بال   دديبحنرددلا ى دد   قىدد حت بح لب دد   حدد  ف

ن سيددد  سدددي (  033بحسدددنيج بحقصدددم  ى ددد  ىينددد   قبسيددد      بحث  اددد تقب دددنخ س ف ثس  حظددد  ب ددديقل
قط نددت لىدد   سييدد ا بح دد قع بحصدد ي فقبشددنس ت ل قبت بح لب دد  ى دد    بالثن بئيدد  ف نلسيدد  بحسل  دد

 حن قت س نقث بح  قع بحص ي ثيي بحرين   ي  بحث ى . بحنن ئج
 إجراءات البحث

  

  منهج البحث        منهج البحث        

ب دددنخ   بحثددد  اقي بحسدددنيج بحقصدددم  ثإ دددنخ ب  با ددد قب بحس ددد   نظدددلًب حسلئسندددو حلثيرددد  
 بحث ى.

        البحثالبحث  مجتمع وعينةمجتمع وعينة

(   بلف نر يسي  2%يسا  سانس) بحث ى للم   س  ث  بحس ل   ثس  حظ  بحي يقثي  قبحن  نة         
 (   بلبف ىشقبئي  ثل  قب ب  نلبع حنسا  سانس) بحث ى. 2ف ح ب     بحث  اقي ثإخني ل ى     

  عينة البحث   عينة البحث   

ىدد  لمدد  ( 033 ثقب دد)   لمدد ( 023 قبسيدد    قطدد ي ثإخنيدد ل ىيندد  ىشددقبئي   قي دد   بحثدد  ا      
سدي  سدي للمد   س  ثد  بحس ل د ىد  لحدلب  بحريند  ب  دنللىي   لمد (  23لحلب  بحريند  با   دي  ق  

ف قثرد   % سدي  اسد ح  ب  بلبت بحنر يسيد  766%ثن دث   ثس  حظ  بحي يقثي  لق( (  ثني  ف ي نب بل  
بت بحنر يسيددد   يددد  بحث دددى قيقةدددح اددد ق        حدددع  ددد   بحثددد  اقي ثإخنيددد ل بحسددد بلا ىشدددقبئي  سدددي ب  بل 

 ( ل س و بحس بلا قى   للم   ب  بلبت بحنر يسي  حرين  بحث ى با   ي  . %  
 
 
 
 
 
 
 

http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/UploadFiles/DownLoadFile.aspx?RelatedBibID=YjM4NzNhMzctNmFjOS00ZDUwLTkwMjUtYTlhNDFjNzQxZTg0X2l0ZW1zXzEyNjA0NDc0XzEyMDQ3Njc4X18=&filename=بحث%20مرفت%20مكرم.doc
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/UploadFiles/DownLoadFile.aspx?RelatedBibID=YjM4NzNhMzctNmFjOS00ZDUwLTkwMjUtYTlhNDFjNzQxZTg0X2l0ZW1zXzEyNjA0NDc0XzEyMDQ3Njc4X18=&filename=بحث%20مرفت%20مكرم.doc
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/UploadFiles/DownLoadFile.aspx?RelatedBibID=YjM4NzNhMzctNmFjOS00ZDUwLTkwMjUtYTlhNDFjNzQxZTg0X2l0ZW1zXzEyNjA0NDc0XzEyMDQ3Njc4X18=&filename=بحث%20مرفت%20مكرم.doc
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/UploadFiles/DownLoadFile.aspx?RelatedBibID=YjM4NzNhMzctNmFjOS00ZDUwLTkwMjUtYTlhNDFjNzQxZTg0X2l0ZW1zXzEyNjA0NDc0XzEyMDQ3Njc4X18=&filename=بحث%20مرفت%20مكرم.doc
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 ( 0 جدول )
 أسماء المدارس وعدد أطفال اإلدارات التعميمية لعينة البحث 

 

اإلدارة  م
 التعميمية

النسبة  عدد الطالب أسماء المدارس
 المئوية

 
 
0 
 
 
 

 
 
 بنها

 %05.6 50 بالل بن رباح لمتعميم األساسب
 %07.5 40 ابن خمدون 

 %6.3 70 االصالح الزراعب
 %70.3 65 ال،بان المسممين الخاصة

 %04.0 45 السالم الخاصة
 %00.9 35  دى ،عراوي

 %7.8 75 العمار اإلبتدائية الجديدة طوخ 7
 %07.5 40 طوخ اإلبتدائية الخاصة

 %000 370 70 لمجموعا

( لي  اس ح  ى   س بلا ىين  بحث ى ث غ اس ني  س بلا ف قن  بخني ل    %يقةح ا ق          
 ( لم  سي   بلبني   ثني  ف لق( ( حيسا قب ىين  بحث ى.023

 ،روط اختيار العينة 

 ين  بخني ل لحلب  بحرين  ث حلليي  بحرشقبئي  . -0

 م   بح يي ي س قي ل   بحنلسيي بحص   .اسي) لحلب  بحرين  سي بال -7
 ن  ب نثر   بالم   بحسر  يي قبحسص ثيي ثط قل لان و بح لب   . -3
 لي نطقي سش لطنو ةسي ىين  بحث ى ثسقبحي  قلغث  سنو قسي قح  لسله . -4

 ألطفال ماقبل المدرسة قيد البحث والوزن والطولمتغيرات السن التوصيف اإلحصائى ل
 ( 7جدول ) 

 الطول والوزن والسن توصيف اإلحصائى لقياساتال
 ألطفال ماقبل المدرسة قيد البحث

 370ن=

 المتغيرات 
  وحدة

 القياس

 المتوسط 
 الحسا

 بي

 الوسيط 
  االنحراؼ

 ىالمعيار 

  معامل
 االلتواء

 .1. 212 ... 211.. سم الطوؿ

 .11- 212 2211 2212 كجم الوزف

 110 110 1 .11 سنة السن
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            ثدديي  نلبق ددت حيي  دد ت بحلددق  قبحددقزي قبح دديبالحنددقبو  تسردد سل ( لي  ددي  2   ادد ق  يقةددح      
 .بحنقزي) بحلثير  ح ثي ن ت سس  ي   ى    ىن بحي   0±ثيي  ني) ي لث لن(  %.%:  %.3-  

 قيد البحث السموك الصحب ألطفال ماقبل المدرسةالتوصيف اإلحصائى ألبعاد مقياس 

 ( 3جدول ) 
 الثقافة الصحيةإلحصائى ألبعاد مقياس التوصيف ا

 قيد البحث ألطفال ماقبل المدرسة
 370ن=                                                                              

 الثقا
 فة الصحية

  
ألطفاؿ ماقبل 

 المدرسة

 المتوسط 
 الحسابي

 الوسيط 
  االنحراؼ

 المعيارى

  معامل
 االلتواء

 الصحةثقافة 
 الشخصية

..10 .1 2 -.12 

 112 12. 1. .11. الثقافة الرياضية

 .1.- 11. 1. 212. الثقافة الغذائية

الجوانب 
 اإلجتماعية

.11. .1 .12 112 

 .1. 10. 1. 111. الصحة النفسية

 1 11. 1. 1. الثقافة القوامية

 112- 011 12. 1.11. المجموع

اي حدددد  بحصدددد ي  بحسصددددقل سييدددد ا بح اثردددد  بالحنددددقبو ( لي  ددددي  سردددد سلت  0يقةددددح ادددد ق          
( لث لني  ني) ثيي  %.%:  6.%-قبحساسقع بحط   ح سيي ا بن صلت ثيي   الم   س  ث  بحس ل   

 سس  ي   ى    ىن بحي  بحنقزي) بحلثير  حثي ن ت بحسيي ا . ±0
    أدوات ووسائل جمع البيانات   أدوات ووسائل جمع البيانات   

 اي ز بحلق نسينل. -0
 . سيزبي لث  سر يل -7
 (  0سيي ا بحاي ح  بحص ي  بحسصقل الم   س  ث  بحس ل   .سلحس    -3
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  الثقافة الصحية المصور ألطفال ماقبل المدرسة الثقافة الصحية المصور ألطفال ماقبل المدرسة مقياس مقياس الخطوات اإلجرائية إلعداد الخطوات اإلجرائية إلعداد 
  

الصووورا األوليووة لمقيوواس الثقافووة الصووحية المصووور ألطفووال ماقبوول الصووورا األوليووة لمقيوواس الثقافووة الصووحية المصووور ألطفووال ماقبوول   خطوووات بنوواءخطوووات بنوواء  --أأ

  ::  المدرسةالمدرسة
  

بحاي حدد  بحصدد ي  المدد   ثثندد و سييدد ا ح نرددلا ى دد   قي  ابحث ددى  دد   بحثدد ىدد احددي ةددقو       
 :باني   قحي  ح خلقبتس  ث  بحس ل   ثإ بلف ثني  بحنر يسي  ثس  حظ  بحي يقثي  

 ثسقةقع بحث ى.بحسلاري   حي بحيلبوبت بحنظلي  ح سلبا) بحر سي  قبح لب  ت  بحلاقع -0   
ص ي  بحسصقل الم   س  ث  بحس ل   ف  يى  د   ن  ي  باثر   بحلئي ي  حسيي ا بحاي ح  بح -7   

بحصدد   بحثدد  اقي ثن  يدد  باثردد   بحسينل دد  ح سييدد ا قبحندد  ث ةددت  ددن  لثردد   قىدد    اي حدد  
ف  بحصد   بحنم دي  ف بحاقبندب ب انس ىيد ف  بحاي حد  بحة بئيد ف  بحاي ح  بحلي ةي ف  بحشخصي 

 ( . بحاي ح  بحيقبسي 
ف  ( 2    ث بو للبئي  حد  ىد ه باثرد   ق حدع طسد  ىدق سقةدح ثسلحدس  نللع للبو بحخثلبو  -3   

سددي بح دد  ف خس دد  ى دد   يدد بحسينل دد  حددي صددقلني  باقحباثردد   لض  يددى  دد   بحثدد  اقي ثردد
 ( %   ى دددق  بحصددد   بحلي ةدددي  ق حدددع طسددد  ىدددق سقةدددح ثسلحدددسبحخثدددلبو بحسنخصصددديي حدددي 

ق حدع ثيد ا بحنردلا ى د  ف     2%23/ 2/ 03   حد   2%23/ 2/ 5%سدي  ل  بحمندلفخد
 س ي   :
 .س ث سن  ث  باثر   بحسينل   ح سيي ا -أ

 . ة ح  لق   ا لق نر ي  باثر   بحن  سي شلني   البو بحسيي ا  -ب
 قا و للث بح   ف بحخثلبو  ق  سن  ث  لثر   بحسيي ا طس  ي   :      

 ( 4جدول ) 
 المصور ألطفال ماقبل المدرسةالثقافة الصحية مقياس أراء السادة الخبراء ألبعاد 

 5ن = 
             

 الخبراء               
                       

 األبعاد   

ظة
 أبا
سين

ح
طمب 
ربو
الخ
اء 
صف

 

جبر
الء 

نج
 

جاد
مة 

فاط
 

مب
رس
ال 
إقب

 

مجموع 
 االراء

 النسبة المئوية

      5 000% اي ح  بحص   بحشخصي  

      5 000% بحاي ح  بحلي ةي 

      5 000% بحاي ح  بحة بئي 

      4 80% بحاقبنب ب انس ىي 
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      4 80% بحص   بحنم ي 

      5 000% بحاي ح  بحيقبسي 
 

بحاي حدددد  بحصدددد ي  المدددد   س  ثدددد  سييدددد ا ( للبو بح دددد  ف بحخثددددلبو اثردددد    3يقةددددح ادددد ق          
ف ق ددد  بلنةدددي % (  33%% : 13سئقيددد  البو بحخثدددلبو ثددديي   بحس ل ددد   يدددى نلبق دددت بحن دددب بح

 ف ح حع     بحث  اقي ثيثق  اسي) لثر   بحسيي ا. حيثق  بحثر (   %13ن ث    قيبحث  ا
ف  يدى  دد   بحسييدد ا  لثرد  سددي  ثرد بحرثد لبت بحسينل دد  بحخ صد  ثطدد   سددي صدي غ  ساسقىد  -4   

سدي    قبحن  يد  بحنظدل  بحخد ف ثطد  ثرد ىث لبت بحسيي ا حي ةقو بحمي بحث  اقي ثصي غ 
قآلبو بحخثددلبو بحسلاريدد  ى دد  بحسلبادد) قبح لب دد ت  يدد سددي خددل  بللى لثردد   بحسييدد ا ق حددع

حي صي غ  بحرث لبت قي ف ق   لبى  بحث  اق  بحص   بحلي ةي  بحسنخصصيي حي سا   ى 
 س  ي ي :

 لي نطنب ث ة  قبة   ق  يس  قسميقس  . -أ

  نا ث  . لف ثنقع ب ى    ي  و بحرث -ب

ف قسن  دددث  ح دددي  ف قال نيثددد  لطادددل سدددي نم ددديل لي نطدددقي بحرثددد لبت قبةددد   قس ددد  ف -ج
 بالم   قخص ئصي  .

ف طسدد  نطددقي   دد ث بحصددقل لي ننن  ددب بحرثدد لف سدد) بحيدد ا بحدد ث قةددرت سددي لا ددو  -د
  بحسي ث   ح رث لف سن  ث  ح اي ح  بحص ي   . 

  الصحية المصور ألطفال ماقبل المدرسة :الصحية المصور ألطفال ماقبل المدرسة :  اجراءات تقنين مقياس الثقافةاجراءات تقنين مقياس الثقافة  --بب

 ( الصدق  :0)
 :ص س بحسيي ا ط  ن  ث   ب   بحث  ا ت  س ح سيي اح ن يس سي بحشلقل بحر سي   
 صدق المحتوى -أ

بحس ندقث بحخثلبو ح ن يس سدي صد س ى    رلض بحسيي ا حي صقلنو بحسث ئي     بحث  اقي ث       
            خددددددل  بحمنددددددلف سددددددي  ي  لق صددددددي غ  س يلقنددددددو سن  ددددددبث  ةدددددد ح   حدددددد   دددددد ا لق  ةدددددد ح  لق نردددددد

 .  2%3/23%/ 23   ح  23%2/  %3 /%0
بحاي حددد  بحصددد ي  بحسصدددقل سييددد ا ق ددد  نلبق دددت بحن دددب بحسئقيددد  البو بحخثدددلبو حددد  ىثددد لبت       

 قيف ق دد  بلنةددي بحثدد  ا% (  33%% : 13المدد   س  ثدد  بحس ل دد  حدد  صددقلنو بحسث ئيدد  ثدديي   
 حيثق  بحرث لف ف ح حع     بحث  اقي ثيثق  اسي) ىث لبت بحسيي ا .(   %13ن ث   

  الداخمبتساق صدق اإل  -ب
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 بحدد ث ح رثدد لبتقبحساسددقع بحط دد   ىثدد لفإيادد   سر سدد  باللنثدد ل ثدديي  لادد  طدد  ث قي دد   بحثدد  ا      
 بسؤشدل رد  نى   ل  ا بحنلبض لي بح لا ت بحملىيد   بحملةيقث حع ين يس ص س بحنطقيي ف  نسا و
 ح  لا  بحط ي . باي 
 
 
 
 

 أوال : صدق اإلتساق الداخمى ألبعاد مقياس الثقافة الصحية ألطفال ماقبل المدرسة
 ( 5جدول ) 

 درجة كل عبارة والمجموع الكمبمعامالت االرتباط بين قيم 
 ( الصحة ال،خصيةلدرجات البعد األول ) ثقافة  

 ( 70) ن =   
 

 العبارة ـ
  قيمة

) ر (  
 محسوبةال

  القيمة
 اإلحتمالية

 111 **.110 ةأىتم بنظافو زى المدرس .

 111 **1102 أغسل القدمين وأجفف ما بين األصابع 2

 111 **1902 وحسن مظهرى يأىتم بنظافو مالبس 0

 111 **1101 أقـو بغسل يدي قبل األكل وبعده 2

 111 **1121 دوف غسيل األسناف ةأتناوؿ الحلوى بكثر  1

 111 **1111 ى بنظافو األذفأعتن .

أحرص على األستحماـ المنتظم بالماء الدافئ  2
 والصابوف

1101** 111 

أستعمل المناديل الورقيو للتخلص من فضالت األنف  1
 والفم

110.** 111 

 111 **1111 بتقليم أظافرى بالقصافو الخاصو بى والدتي تقـو 0

 111 **1101 أتجنب دعك العينين 1.

 111 **1102 إلى الطبيب عندما أشعر بألم بأسنانى أذىب ..
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 111 **1110 ارتدى المالبس القطنيو عند ممارسو النشاط الرياضى 2.

 111 **1101 أفضل النـو فى جو ىادئ 0.

 111 **.111 أىتم بنظافو شعرى 2.

 111 **1112 ستيقاظ مبكراأحرص على اإل 1.

   0.444=  08ودرجات حرية  0.05قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية 
لي اسيدد)  ددي  سردد سلت باللنثدد ل حاسيدد) بحرثدد لبت  بحدد    صدد ئيً  ىندد   ( 5يقةددح ادد ق          

( قط نددددددت بحيددددددي  3.27 :3.63 يددددددى لي  ددددددي    ل ( بحس  ددددددقث  نلبق ددددددت ثدددددديي    3.35س ددددددنقث 
 حي  بحس  قث  ل   ( طس  لي بحيي  ب  نس 3.35بحس  قث  لطثل سي بحا قحي  ىن  س نقث سرنقي    

سددي س ددنقث بحسرنقيدد  حيدد  ف سسدد  يدد   ى دد  بن دد س طدد  ىثدد لف سدد) بحثردد  بحدد ث نننسدد   حيددو ف قث حندد ح  
 (.  بحص   بحشخصي قىق    باق  ص س بحرث لبت ح  بحنرثيل ىي بحثر  

 ( 6جدول ) 
 درجة كل عبارة والمجموع الكمبمعامالت االرتباط بين قيم 

 ( الثقافة الرياضية لدرجات البعد الثانى ) 
 ( 70) ن =   

 العبارة ـ
  قيمة

) ر (  
 المحسوبة

  القيمة
 اإلحتمالية

 0.0 **0.78 أمارس الرياضو أثناء وقت الفراغ ..

 0.0 **0.86 ةرتدى الزى الرياضى أثناء ممارسو الرياضأ 2.

 0.0 **0.84 الخاصو بالنشاط الرياضى ةرتدى االحذيأ 1.

 0.0 **0.84 ب الرياضيو العنيفواأللعا ةأحب ممارس 0.

 0.0 **0.83 اشترؾ فى الرحالت والمعسكرات المدرسيو 21

 0.0 **0.78 مارس الرياضو للتفوؽ الرياضىأ .2

 111 **.110 جتهد فى الحصوؿ على ترتيب رياضى متقدـأ 22

مارس االلعاب الرياضيو الجماعيو والفرديو فى االنديو أ 20
 الرياضيو

1102** 

111 

 111 **1101 ةلعب بنشاط وحيويأطيع مدرسى و أ 22

 111 **.110 حافى القدمين ةمارس الرياضأ 21
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 111 **1102 الرياضيو  ةالتربي ةفى حص ةرغب فى المشاركأ .2

 111 **1101 على صحتى  ةللمحافظ ةمارس الرياضأ 22

 111 **.110 فى المالعب الرياضيو ةمارس الرياضأ 21

 0.0 **0.90 ةكتساب اللياقو البدنيإل  ةالرياض ةىتم بممارسأ 20

 0.0 **0.69 يالتى تناسبنى ةالرياضة ختار ممارسأ 01

   0.444=  08ودرجات حرية  0.05قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية 
لي اسيدد)  ددي  سردد سلت باللنثدد ل حاسيدد) بحرثدد لبت  بحدد    صدد ئيً  ىندد   ( 7يقةددح ادد ق          

( قط نددددددت بحيددددددي  3.25 :3.72لي  ددددددي    ل ( بحس  ددددددقث  نلبق ددددددت ثدددددديي     يددددددى 3.35س ددددددنقث 
( طس  لي بحيي  ب  نس حي  بحس  قث  ل    3.35بحس  قث  لطثل سي بحا قحي  ىن  س نقث سرنقي    

سددي س ددنقث بحسرنقيدد  حيدد  ف سسدد  يدد   ى دد  بن دد س طدد  ىثدد لف سدد) بحثردد  بحدد ث نننسدد   حيددو ف قث حندد ح  
 (. بحاي ح  بحلي ةي   قىق   بحا ني ثيل ىي بحثر  ص س بحرث لبت ح  بحنر

 
 ( 7جدول ) 

 درجة كل عبارة والمجموع الكمبمعامالت االرتباط بين قيم 
 ( الثقافة الغذائيةلدرجات البعد الثالث )  

 ( 70) ن =   

 العبارة ـ
  قيمة

) ر (  
 المحسوبة

  القيمة
 اإلحتمالية

 0.0 **0.97 ةاب للمدرسىتم بشرب اللبن فى الصباح قبل الذىأ .0

 0.0 **0.77 فرط فى تناوؿ الحلوياتأ 02

الجائلين بعد الخروج من  ةمن الباع ةطعمو المكشوفشترى األأ 00
 ةالمدرس

0.97** 0.0 

 0.0 **0.84 ةساسيى طعاـ بين الوجبات األأتناوؿ أال  02

 0.0 **0.69 شرب اللبن بدوف غليافأ 01

 0.0 **0.93 ةالمحفوظ بتعد عن تناوؿ الوجباتأ .0

 0.0 **0.76 الطعاـ والشرب دائما ةىتم بنظافأ 02

 0.0 **0.77مثل البيبسى  ةفى الجو الحار بكثر  ةالغازي ةفضل شرب المياأ 01
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 (    16  (   (  الثالثم(   ) الجزء  6262(  لعام ) ديسوبر( شهر )    66رقن الوجلذ )         
 

 والكوال 

 0.0 **0.95 تناوؿ الطعاـ المطهى جيداأ 00

 0.0 **0.76 ثناء تناوؿ الوجباتأقـو بمطغ الطعاـ جيدا أ 21

 0.0 **0.69 ةكافي  ةالعشاء قبل النـو بفتر  ةلى تناوؿ وجبحرص عأ .2

 0.0 **0.59 حرص على تناوؿ الخضار والفاكهو يومياأ 22

 0.0 **0.80 االفطار ةحرص على تناوؿ وجبأ 20

 0.0 **0.55 كافيو من السوائل  ةحرص على تناوؿ كميأ 22

 0.0 **0.87 حرص على تناوؿ الطعاـ طازجاأ 21

   0.444=  08ودرجات حرية  0.05ولية عند مستوى معنوية قيمة ر الجد
لي اسيدد)  ددي  سردد سلت باللنثدد ل حاسيدد) بحرثدد لبت  بحدد    صدد ئيً  ىندد   ( 6يقةددح ادد ق          

( قط نددددددت بحيددددددي  3.26 :3.55 يددددددى لي  ددددددي    ل ( بحس  ددددددقث  نلبق ددددددت ثدددددديي    3.35س ددددددنقث 
( طس  لي بحيي  ب  نس حي  بحس  قث  ل    3.35بحس  قث  لطثل سي بحا قحي  ىن  س نقث سرنقي    

سددي س ددنقث بحسرنقيدد  حيدد  ف سسدد  يدد   ى دد  بن دد س طدد  ىثدد لف سدد) بحثردد  بحدد ث نننسدد   حيددو ف قث حندد ح  
 (. بحاي ح  بحة بئي   قىق   بحا حى ص س بحرث لبت ح  بحنرثيل ىي بحثر  

 
 ( 8جدول ) 

 ع الكمبدرجة كل عبارة والمجمو معامالت االرتباط بين قيم 
 ( الجوانب اإلجتماعيةلدرجات البعد الرابع ) 

 ( 70) ن =   

 العبارة ـ
  قيمة

) ر (  
 المحسوبة

  القيمة
 اإلحتمالية

 0.0 **0.77 ساعد زمالئى فى تزيين الفصلأ .2

 0.0 **0.85 اللعب معهم بقصدأتشاجر مع زمالئى  22

 0.0 **0.95 أحب تكوين صداقات مع األخرين 21

 0.0 **0.94 ر مع أخواتى بالمنزؿ دائماأتشاج 20

 0.0 **0.93 ةبينى وبين مدرسينى بالمدرس ةجتماعيو الطيبأىتم بالعالقات اإل 11

 0.0 **0.97 يعند مساعدتهم ل يشكر زمالئأ .1
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 (    17  (   (  الثالثم(   ) الجزء  6262(  لعام ) ديسوبر( شهر )    66رقن الوجلذ )         
 

 0.0 **0.75 تعامل مع الناس بأسلوب مهذب دائماأ 12

 0.0 **0.76  يضد ةى بغض النظر عن تصرفاتهم الخاطئئأحب جميع زمال 10

 0.0 **0.84 فى تكوين صداقات  ةال أجد صعوب 12

 0.0 **0.96 خرينمع اآل ةتعامل بسهولأ 11

 0.0 **0.94 خرينالتى أتعامل بها مع اآل ةأتعامل مع أصدقائى بنفس الطريق .1

 0.0 **0.73 ومرغوب فيها  ةكلها حسن  يوتصرفات يعادات 12

 0.0 **0.74 غير ضاره ةلو كانت كذب مطلقا حتى يلم أكذب فى حيات 11

 0.0 **0.83 ةعن الفردي ةأفضل األلعاب الجماعي 10

ال فرؽ عندى بين فوزى وىزيمتى فى المنافسات الرياضيو وأىنئ  1.
 **0.85 الفائز

0.0 

   0.444=  08ودرجات حرية  0.05قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية 
ي  سردد سلت باللنثدد ل حاسيدد) بحرثدد لبت  بحدد    صدد ئيً  ىندد  لي اسيدد)  دد ( 1يقةددح ادد ق          

( قط نددددددت بحيددددددي  3.27 :3.60 يددددددى لي  ددددددي    ل ( بحس  ددددددقث  نلبق ددددددت ثدددددديي    3.35س ددددددنقث 
( طس  لي بحيي  ب  نس حي  بحس  قث  ل    3.35بحس  قث  لطثل سي بحا قحي  ىن  س نقث سرنقي    

بن دد س طدد  ىثدد لف سدد) بحثردد  بحدد ث نننسدد   حيددو ف قث حندد ح   سددي س ددنقث بحسرنقيدد  حيدد  ف سسدد  يدد   ى دد 
 (. بحاقبنب بالانس ىي   قىق   بحلبث) ص س بحرث لبت ح  بحنرثيل ىي بحثر  

 
 

 ( 9جدول ) 
 درجة كل عبارة والمجموع الكمبمعامالت االرتباط بين قيم 

 ( الصحة النفسيةلدرجات البعد الخامس ) 
 ( 70) ن =   

 العبارة ـ
  قيمة

ر (   )
 المحسوبة

  القيمة
 اإلحتمالية

 0.0 ** 0.84 أحب جميع زمالئى بالفصل ..

 0.0 **0.75 يبنفس يأختار زمالئ 2.

 0.0 **0.74 ةلى بالمدرس ةى مشكلأحدوث  ةأتحدث مع مدرسى فى حال 0.

 0.0 **0.75 بنفسى يأحاوؿ حل مشاكل 2.
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 (    18  (   (  الثالثم(   ) الجزء  6262(  لعام ) ديسوبر( شهر )    66رقن الوجلذ )         
 

ماـ أو الفصل أ ةذاعو المدرسياإل يحراج عند التحدث فحس باإلأ 1.
 يزمالئ

0.74 ** 0.0 

 0.0 . **084 يقرانأعند قضاء وقت الفراغ مع  ةشعر بالسعادأ ..

 0.0 **0.98 يتحدث بصوت منخفض مع والدأ 2.

 0.0 **0.94 أفضل اللعب بمفردى 1.

 0.0 **0.77 الرحالت والمعسكرات يف ةعند المشارك ةشعر بالسعادأ 0.

 0.0 ** 0.76 واحتراـبأدب  يأتعامل مع زمالئ 21

 0.0 ** 0.84 متحػاف وأثق بالنجاحال أخاؼ من اإل .2

 0.0 ** 0.86 التى أقابلها فى حياتى بمفردى يستطيع حل مشاكلأ 22

 0.0 . **085 ةأفضل عدـ رفع يدى بالفصل حتى عندما أعرؼ األجاب 20

 0.0 **0.93 أعتذر لصديقى عندما أخطئ 22

 0.0 **0.97 اكتساب ثقتى فى نفسى فى ةالرياض يتساعدن 21

   0.444=  08ودرجات حرية  0.05قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية 
لي اسيدد)  ددي  سردد سلت باللنثدد ل حاسيدد) بحرثدد لبت  بحدد    صدد ئيً  ىندد   ( 2يقةددح ادد ق          

( قط نددددددت بحيددددددي  3.21 :3.63 يددددددى لي  ددددددي    ل ( بحس  ددددددقث  نلبق ددددددت ثدددددديي    3.35س ددددددنقث 
( طس  لي بحيي  ب  نس حي  بحس  قث  ل    3.35س  قث  لطثل سي بحا قحي  ىن  س نقث سرنقي    بح

سددي س ددنقث بحسرنقيدد  حيدد  ف سسدد  يدد   ى دد  بن دد س طدد  ىثدد لف سدد) بحثردد  بحدد ث نننسدد   حيددو ف قث حندد ح  
 (. بحص   بحنم ي   قىق   بحخ ساص س بحرث لبت ح  بحنرثيل ىي بحثر  

 
 ( 00جدول ) 

 درجة كل عبارة والمجموع الكمبعامالت االرتباط بين مقيم 
 ( الثقافة القواميةلدرجات البعد السادس ) 

 ( 70) ن =   

 العبارة ـ
  قيمة

) ر (  
 المحسوبة

  القيمة
 اإلحتمالية

 0.0 **0.94 على ظهرى  ةأفضل حمل الحقيب .2

 0.0 **0.83 ةرتياح عند الجلوس على مقعد المدرسأشعر باال 22
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 (    19  (   (  الثالثم(   ) الجزء  6262(  لعام ) ديسوبر( شهر )    66رقن الوجلذ )         
 

 0.0 **0.87 ةلفترات طويل الحاسوبأجلس على  21

 0.0 **0.96 على كتف واحد ةالحقيب حمل أفضل عدـ 20

 0.0 **0.84 مع قوه عضالت الظهر ةالمدرسي ةأفضل تناسب وزف الحقيب 11

 0.0 **0.87 ةمرتفع ةأناـ على وساد .1

 0.0 **0.73 ةرتدى المالبس الضيقأ 12

 0.0 **0.94 ةلأتجنب الوقوؼ لفترات طوي 10

 0.0 **0.85 أحب توزيع ثقل الجسم بشكل مناسب على كال القدمين 12

 0.0 **0.87 أمشى حافى القدمين 11

 0.0 **0.96 ةأفضل وضع رجل على رجل لفترات طويل .1

 0.0 **0.83 ةعلى يد واحد ةال أرغب فى حمل أشياء ثقيل 12

 0.0 **0.85 ةالرياض ةسالحذاء الرياضى المناسب أثناء ممار  يرتدأ 11

 0.0 **0.94 لسنى  ةالمناسب ةالرياض ةأىتم بممارس 10

 0.0 **0.83 ةأفضل الوقوؼ بطريقو سليم 01

   0.444=  08ودرجات حرية  0.05قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية 
ىندد   لي اسيدد)  دي  سردد سلت باللنثد ل حاسيدد) بحرثد لبت  بحدد    صد ئي ً  ( 3%يقةدح اد ق          

( قط نددددددت بحيددددددي  3.27 :3.12 يددددددى لي  ددددددي    ل ( بحس  ددددددقث  نلبق ددددددت ثدددددديي    3.35س ددددددنقث 
( طس  لي بحيي  ب  نس حي  بحس  قث  ل    3.35بحس  قث  لطثل سي بحا قحي  ىن  س نقث سرنقي    

سددي س ددنقث بحسرنقيدد  حيدد  ف سسدد  يدد   ى دد  بن دد س طدد  ىثدد لف سدد) بحثردد  بحدد ث نننسدد   حيددو ف قث حندد ح  
 (. بحاي ح  بحيقبسي   قىق   بح   اص س بحرث لبت ح  بحنرثيل ىي بحثر  

 
 ( 00جدول ) 

الثقافة الصحية ألطفال ماقبل المدرسة مقياس أبعاد من  بعدقيم معامالت االرتباط بين درجة كل 
 والدرجة الكمية لممقياس

 ( 70ن =  ) 
  

 ـ
 

 األبعاد  

  

  معامل
 االرتباط

  القيمة
 اإلحتمالية

 111 **.110 الصحة الشخصيةقافة ث %
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 (    62  (   (  الثالثم(   ) الجزء  6262(  لعام ) ديسوبر( شهر )    66رقن الوجلذ )         
 

 111 **1111 الثقافة الرياضية 2

 111 **1102 الثقافة الغذائية 0

 111 **1100 الجوانب اإلجتماعية 3

 111 **1110 الصحة النفسية 5

 111 **1102 الثقافة القوامية 7

   0.444=  08ودرجات حرية  0.05قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية 
 لادد  لثردد   بحسييدد ا قبح لادد  اسيدد)  ددي  سردد سلت باللنثدد ل ثدديي لي  ( %%ةددح ادد ق    يق       

لي  دي    ل ( بحس  دقث  نلبق دت ثديي             يدى 3.35 بح    صد ئيً  ىند  س دنقث  بحط ي  حي ب بحسيي ا
( ف  3.35( قط نددت بحيددي  بحس  ددقث  لطثددل سددي بحا قحيدد  ىندد  س ددنقث سرنقيدد     3.20: 3.11  

سس  ي   ى   بن  س ط  ثرد  سد) ف  بحس  قث  ل   سي س نقث بحسرنقي  حي بحيي  ب  نس حي  لي طس  
بحاي حدد  بح لادد  بحط يدد  ح سييدد ا بحدد ث نننسدد   حيددو ف قث حندد ح  صدد س باثردد   حدد  بحنرثيددل ىددي سييدد ا 

 بحص ي  الم   س  ث  بحس ل  .
  لمدرسةالثقافة الصحية المصور ألطفال ماقبل امقياس ( ثبات  7) 

 بحاي حد  بحصد ي  بحسصدقل المد   س  ثد  بحس ل د سييد ا اثد ت ث  د ب سر سد   قي    بحث  ا      
 ىي لليس بان  :

 معامل " ألفا " وفقا لتعديل كرونباخ  -أ
ث  دد ب سر سدد  " لحمدد  " قحيدد  حنردد ي  طلقنثدد ( ف ق حددع ى دد  ىيندد  بحنيندديي سددي  قي دد   بحثدد  ا      

 لى بحريندد  با   ددي  ف قبحادد ق  بحندد ح  يقةددح  ددي  سردد سلت بحاثدد ت نمددا سانسدد) بحث ددى قسددي خدد
 ث  نخ ب  سر س  " لحم  طلقنث ( " : 

 
 
 

 ( 07 جدول ) 
 الثقافة الصحية المصور ألطفال ماقبل المدرسةمقياس معامل ثبات 

 باستخدام معامل ألفا كرونباخ 
 70ن =                                                                 

 ـ
 

معامل ألفا    األبعاد  
 كرونباخ

 **1111 الصحة الشخصيةثقافة  0
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 (    61  (   (  الثالثم(   ) الجزء  6262(  لعام ) ديسوبر( شهر )    66رقن الوجلذ )         
 

 **1112 الثقافة الرياضية 7

 **1110 الثقافة الغذائية 3

 **.110 الجوانب اإلجتماعية 4

 **.111 الصحة النفسية 5

 **.110 الثقافة القوامية 6

 **0.89 المجموع

بحسصددقل المدد   س  ثدد  بحس ل دد   بحاي حدد  بحصدد ي سييدد ا  قل ( لي اسيدد) س دد 2%يقةددح ادد ق    
 قبحساسقع بحط   ح سيي ا ننسن) ثيي  سيثقح  حسر س  لحم  طلقنث ( سس  ي   ى   اث ت بحسيي ا .

 التجزئة النصفية بإستخدام معادلة جتمان -ب
 ( 03جدول ) 

 الثقافة الصحية المصور ألطفال ماقبل المدرسةمقياس معامل ثبات 
 إستخدام معادلة جتمانب 

 70ن =                                                                

 ـ
 

 الثباتمعامل   األبعاد  

 **1111 الصحة الشخصيةثقافة  0

 **1110 الثقافة الرياضية 7

 **.111 الثقافة الغذائية 3

 **1101 الجوانب اإلجتماعية 4

 **1110 الصحة النفسية 5

 **1101 الثقافة القوامية 6

 **0.87 المجموع

( لي اسي) س  قل سييد ا بحصد ي  بحسصدقل المد   س  ثد  بحس ل د   0%يقةح ا ق    
 ننسن) ثيي  سيثقح  حسر س  بحاث ت ثإ نخ ب  سر  ح  انس ي سس  ي   ى   اث ت بحسيي ا .

عادة التطبيق -ج  التطبيق وا 
خل  نلثييو ى   ىين  بحث ى ب  دنللىي  قطد ي  قبسيد  ن  بحن يس سي اث ت بحسيي ا سي       

( لمدد  سددي للمدد   س  ثدد  بحس ل دد  ادد   ىدد  ف نلثييددو ى دد  نمددا بحريندد  ثردد  حنددلف زسنيدد   دد لى   23  
 ل ثقىيي .

 ( 04جدول ) 
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 (    66  (   (  الثالثم(   ) الجزء  6262(  لعام ) ديسوبر( شهر )    66رقن الوجلذ )         
 

 المصور الثقافة الصحيةلمقياس معامالت االرتباط بين التطبيقين األول والثانب 
 ألطفال ماقبل المدرسة

 70ن =                                                                

 ـ
 

ت معامال  األبعاد  
 اإلرتباط

 **1100 الصحة الشخصيةثقافة  0

 **.110 الثقافة الرياضية 7

 **1101 الثقافة الغذائية 3

 **.110 الجوانب اإلجتماعية 4

 **1102 الصحة النفسية 5

 *1102 الثقافة القوامية 6

 **1102 المجموع

   0.444=  08ودرجات حرية  0.05قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية                  
(  قاق  بلنث ل لل    ق  ثيي بحنلثيس باق  قبحنلثيس بحا ني حسيي ا  3%يقةح ا ق          

بحط د  ح سييد ا  يدى  بحاي ح  بحص ي  بحسصقل الم   س  ث  بحس ل   ح  لثرد   بحسييد ا قبحساسدقع
( قاسيريدددد  لطثدددل سددددي  يسدددد           ل (  3,26:  %3,2نلبق دددت  ددددي     ل ( بحس  دددقث  ثدددديي   

 ى   اث ت بحسيي ا . سس  ي  ف  3.35ىن  س نقث سرنقي  بحا قحي  
 الصورا النهاية للمقياس  -ج

 

ثدلي يطدقي  حس ل د حاي ح  بحصد ي  بحسصدقل المد   س  ثد  بلقة ت بالبوبت نينيي سيي ا ب      
قةد) سمند   نصد يح  سدي خدل  ( ىث لف ف قلي يدن  نصد يح بحسييد ا 23ى   ىث لبت بحسيي ا   

قب ا ثد     ح سيي ا ق حع حن يي  ىس ي  بحنصد يح  يدى ن صد  ب ا ثد  بحصد ي   ى د   لاند ي
س   ىق سقةح ثسلح% طس 33% ؤب  ( ح سيي ا نسا   23ثإاس ح       لا  قب  ف بحخ لئ  ى  

 ( يقةح نقزي) بحرث لبت ح  بحصقلف بحني ئي  ح سيي ا. 5%ا ق    ( ف طس  لي  3  
 ( 05جدول ) 
 الثقافة الصحية المصور ألطفال ماقبل المدرسةتوزيع العبارات فى الصورة النهائية لمقياس 

   

 أرقاـ العبارات بالمقياس األبعاد ـ
عدد 

 العبارات 
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 1. 1. – . الصحة الشخصيةثقافة  .

 1. 01 – .. الثقافة الرياضية 2

 1. 21 – .0 الثقافة الغذائية 0

 1. 1. – .2 الجوانب اإلجتماعية 2

 1. 21 – .. الصحة النفسية 1

 1. 01 - .2 الثقافة القوامية .

 01 المجموع

اي ح  بحص ي  بحسصدقل ( نقزي) بحرث لبت ح  بحصقلف بحني ئي  حسيي ا بح 5%يقةح ا ق           
 .لم   س  ب بحس ل   ال

بحاي حد  ( يقةح بح   با ن  قبا ص  ح لا  ط  ثر  سي لثر   سيي ا  7%طس  لي ا ق          
 .بحص ي  بحسصقل الم   س  ث  بحس ل   

 ( 06دول ) ج
 الثقافة الصحيةالحد األدنى واألقصى لدرجة كل بعد من أبعاد 

 ألطفال ماقبل المدرسة  
عدد  األبةعةةاد م

 باراتالع

الحد األدنى 
 لمدرجة

الحد األقصى 
 لمدرجة

 30 05 05 الصحة الشخصيةثقافة  0

 30 05 05 الثقافة الرياضية 7

 30 05 05 الثقافة الغذائية 3

 30 05 05 الجوانب اإلجتماعية 4

 30 05 05 الصحة النفسية 5

 30 05 05 الثقافة القوامية 6

 080 90 90 المجموع 
 

بحاي حدددد  ( بح دددد  با نددد  قبا صدددد  ح لاددد  طددد  ثردددد  سدددي لثردددد   سييددد ا  7%    يقةدددح اددد ق       
ح  صقلنو بحني ئي   يى نلبق ت بح لاد  بحط يد  ح سييد ا  بحص ي  بحسصقل الم   س  ث  بحس ل  

 (  لا  ط   ل ص  . 13%(  لا  ط   ل ن  ق    23    س ثيي
 خطوات تطبيق البحث
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 االستطالعية   اتالدراس
 ستطالعية األولىالدراسة اإل

    بحث  اقي ث حن يس سي اث ت سيي ا بحاي ح  بحص ي  بحسصقل سي خل  نلثييو ى   ىين        
( لم  سي للم   س  ث  بحس ل   ثس  حظ  بحي يقثي  خل   23بحث ى ب  نللىي  قط ي  قبسي    

 بحمنلف 
  نما بحرين  خل  بحمنلف    ا  ن   ى  ف نلثيس بحسيي ا ى 2%23/%%/3   ح  2%23/%%/0سي 
   .                           .2%23/%%/1%    ح  2%23/%%/6%سي 

    تجربة البحث األساسية 
ثنلثيددس سييدد ا بحاي حدد  بحصدد ي  بحسصددقل المدد   س  ثدد  بحس ل دد  ى دد  ىيندد   قي دد   بحثدد  ا      

   .  0/2323/ %  ح    2%23/%%/ 23ح  بحمنلف سي( لم   033بحث ى با   ي  ق قبسي    
 المعالجات اإلحصائية    

  يا   س ي  :                          " SPSS 25 " ن  سر حا  بحثي ن ت   ص ئي  ثإ نخ ب  ثلن سج      

 بحق يل -بحسنق ل بح   ث                                     -     

 سر س  ب حنقبو -             بالن لبا بحسري لث                      -     
 بخنث ل   ت ( حريننيي س ني نيي -%              25حنلف بحاي  ح سنق ل بح   ث  ىن   -     
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  النتائجالنتائج
  

 عرض النتائج اإلحصائية المرتبطة بالتساؤل األول والذى ينص عمى : -
 س  س نقث بحاي ح  بحص ي  الم   س  ث  بحس ل   ؟ ""  

 (  07جدول ) 
 مستوى الثقافة الصحية ألطفال ماقبل المدرسة

 

 األبعاد م 
المتوسط 
 الحسابى

االنحراؼ 
 المعيارى

  المئينيات
المئيني  المستوى

21 
المئيني 

11 
 21المئيني

 هنخفض 18 15 16 343 1445 الصحة الشخصيةثقافة  0

 هنخفض 18 16 11 348 1446 الثقافة الرياضية 7

 هنخفض 18 15 9 446 1347 الثقافة الغذائية 3

 هنخفض 19 16 9 5 1441 الجوانب اإلجتماعية 4

 هنخفض 19 17 11 349 1543 الصحة النفسية 5

 هنخفض 19 16 9 446 1441 الثقافة القوامية 6

 هنخفض 128 123 62 6441 8643 المجموع الكلى للمقياس

ث  بحس ل   سنخمض  يى ط نت ( لي س نقث بحاي ح  بحص ي  الم   س   6%يقةح ا ق        
بحسنق ل ت بح   ثي  ح لا ت لثر   سيي ا بحاي ح  بحصد ي  قبحساسدقع بحط دي ح سييد ا نيد) سئيند ني  

( ف  يى     بحث  اقي ثني ي  سيي ا بحاي ح  بحص ي   ح  للثد) س دنقي ت    32-25ثيي بحسئيي   
قث بحسلنمدد) ح اي حدد  بحصدد ي  سلنمدد) ف سنق ددل ف سددنخمض ف ل دد  سددي بحسددنخمض (  يددى ييدد) بحس ددن

حددلطال ف قييد) حدي بحس ددنقث بحسنق دل ح اي حدد  بحصد ي  بالمدد    65بالمد   بح  صد يي ى دد  بحسئديي
( ف طسد  ييد) حدي بحس دنقث بحسدنخمض ح اي حد  بحصد ي   65-53بح يي ننلبق  سئين ني  ثديي بحسئديي   

ب ييددد) حدددي بحس دددنقث با ددد  سدددي ( ف قلخيدددل  32-25بالمددد   بحددد يي نندددلبق  سئينددد ني  ثددديي بحسئددديي   
 ( . 23-3بحسنخمض ح اي ح  بحص ي  بالم   بح يي ننلبق  سئين ني  ثيي بحسئيي   
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 والذى ينص عمى : الثانبعرض النتائج اإلحصائية المرتبطة بالتساؤل  -
ى  نقا  حلقس ح  س نقث بحاي ح  بحص ي  ثيي للم   بحس بلا بح طقسي  قللم   بحس بلا سي  "

    س  ث  بحس ل   "للم
 ( 08جدول ) 

أطفال المدارس الحكومية وأطفال بين  الثقافة الصحية المصورداللة الفروق فى أبعاد مقياس 
 المدارس من أطفال ماقبل المدرسة

 ( 050= 7= ن 0) ن                                                   
 

 ف العينة األبعاد م 
المتوسط 
 الحسابى

راؼ االنح
 المعيارى

الفرؽ بين 
 متوسطين

قيمة " ت " 
 المحسوبة

0 
الصحة ثقافة 

 الشخصية
 3 1649 152 أطفاؿ المدارس الحكومية

 648 16 152 أطفاؿ المدارس الخاصة *943- 341-

7 
 347 1648 152 أطفاؿ المدارس الحكومية الثقافة الرياضية

 649 1644 152 أطفاؿ المدارس الخاصة *6143- 346-

3 
 349 1141 152 أطفاؿ المدارس الحكومية الثقافة الغذائية

 346 1644 152 أطفاؿ المدارس الخاصة *1546- 543-

4 
 443 1146 152 أطفاؿ المدارس الحكومية الجوانب اإلجتماعية

-547  -1646*  349 1649 152 أطفاؿ المدارس الخاصة 

5 
 345 1346 152 حكوميةأطفاؿ المدارس ال الصحة النفسية

 649 1745 152 أطفاؿ المدارس الخاصة *6144- 443-

6 
 349 1144 152 أطفاؿ المدارس الحكومية الثقافة القوامية

-543  -1643*  346 1647 152 أطفاؿ المدارس الخاصة 

 المجموع الكلى للمقياس
 6145 7646 152 أطفاؿ المدارس الحكومية

-6743 -15* 
 18 9949 152 المدارس الخاصة أطفاؿ

 0.984= 798ودرجة حرية  0.05قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية        

قبحساسدقع  بحاي حد  بحصد ي ( قاق  حلقس  بح    ص ئي  ح  لثر   سييد ا 1% يقةح ا ق         
  ث  بحس ل   للم   بحس بلا بح طقسي  ق للم   بحس بلا بحخ ص  سي للم   سبحط   ح سيي ا ثيي 

( قط نت اسي) بحيي  بحس  قث  لطثل  2.0- :3.%2-ف  يى نلبق ت  ي  " ت " بحس  قث  ثيي    
بحاي حددد  قىددد ب يقةدددح زيددد  ف س دددنقث  ف ( 3.35سدددي  يسددد    ت ( بحا قحيددد  ىنددد  س دددنقث سرنقيددد    

يد  ف بحاقبندب اي ح  بحصد   بحشخصدي  ف بحاي حد  بحلي ةدي  ف بحاي حد  بحة بئبحسخن م  سا      بحص ي 
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للمدد   بحسدد بلا ىددي  المدد   بحسدد بلا بحخ صدد  ب انس ىيدد  ف بحصدد   بحنم ددي  ف بحاي حدد  بحيقبسيدد  (
 .بح طقسي 
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  مناقشة النتائجمناقشة النتائج

 لمتحقق من صحة التساؤل األول الذى ينص عمى : –

 س  س نقث بحاي ح  بحص ي  الم   س  ث  بحس ل   ؟ ""  
 حد  بحصد ي  المد   س  ثد  بحس ل د  سدنخمض ف قيلاد) ( لي س دنقث بحاي 6%يقةح ا ق         

 بحث  اقي  حع  ح  بنخم ض بحقىي بحص ي ح لم   قينسا   حع طس  ي ي :
 قطد حع قثرد ه باطد   ثد  بحيد يي قنظ حد  ث  دنسلبل ا د ه نظ حدو ى د  بالمد    لف ةرا -0  

 .    عح ح بح  ا   ىت ط س  باظ حل قني ي  قبا نيي قبحم  قبحرينيي بحشرل
 .    بحاي ح  بحلي ةي  الم   س  ث  بحس ل    ةرا -7  
ثشددط   بحسخن مدد  بحةدد بو لنددقبع قسةدد ل ثمقبئدد  ىدد    لبيدد  بالمدد   حددي ىدد ه بحسل  دد  بح ددني   - 3  

         ط حي .
               . سري  ينر س  بحني قبحسؤ   ت قبحاس ى ت بالم   ثيي ب انس ىي  بحرل  ت  نخم ض -4  

 يسن ع بحلم  حي ى ه بحسل    بح ني  س نقث   قطي ى لمي سنخمض . -5  
  صقل بحلم  حي ى ه بحسل    بح ني  حي  نث ع بحر  بت بحيقبسي  بحص ي   . -6  

(  %2(    Jai et al     "23%5" ايد  قآخدلقي  س) نن ئج  لب   ط  سي قننمس ن ع بحنن ئج      
" ىس    دسيل ( ف  7%  (   6%23" سلحت سطل  "   ( ف  5%   (  7%23ف" س سق  سرقض "   

"  Chang et al( ف " ش نج قآخلقي  2  (   2%23ف ىس   بح يي شرث ي ف ىث  بحله  ثلبىي  "   
 ى   بنخم ض س نقث بحاي ح  بحص ي  ح رين ت  ي  ط  ث ى . (%1(   2323  

 الذى ينص عمى : الثانبلمتحقق من صحة التساؤل  –

نقا  حلقس ح  س نقث بحاي ح  بحص ي  ثيي للم   بحس بلا بح طقسي  قللم   بحس بلا سي ى   "
 للم   س  ث  بحس ل   "

قبحساسدقع  بحاي حد  بحصد ي ( قاق  حلقس  بح    ص ئي  ح  لثر   سييد ا 1% يقةح ا ق         
  س  ث  بحس ل   للم   بحس بلا بح طقسي  ق للم   بحس بلا بحخ ص  سي للم بحط   ح سيي ا ثيي 

للم   بحس بلا بح طقسي  ف قيرزق بحث  اقي  حع  ح  س ي ي ىي  حص حح بالم   بحس بلا بحخ ص 
: 

بالخددددنلا حدددد  بحس ددددنقث بحنر يسدددد  قبحناييمدددد  ثدددديي للمدددد   بحسدددد بلا بحخ صدددد  ىددددي للمدددد    -0   
 بحس بلا بح طقسي  .

بحخ صددد  ىدددي لقحيددد و لسدددقل للمددد   لسدددقل للمددد   بحسددد بلا بلنمددد ع س دددنقث بحنر دددي  اقحيددد و  -7   
 بحس بلا بح طقسي  .

 بالخنلا ح  بالسط ن ت   بحس  ي  قبحثشلي  ( ح  بحس بلا بحخ ص  ىي س بلا بح طقسي . -3   
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بالخددنلا حدد  اي حدد  بحصدد   بحشخصددي  بحسخن مدد  سادد    بحنظ حدد  ف بحنددق  ف بحلب دد  ف بحرن يدد   -4   
ح  ( قبحسنثر  ثديي للمد   بحسد بلا بحخ صد  ىدي للمد   بحا   ف بحرن ي  ث ا ن ي ف .... ف  

 بحس بلا بح طقسي  .

 نشل بحاي ح  بحلي ةي  حي بحس بلا بحخ ص  ىي بحس بلا بح طقسي  . -5   

بالخددنلا حدد  بح دد قع بحةدد بئي بحسنثدد) ثدديي للمدد   بحسدد بلا بحخ صدد  ىددي للمدد   بحسدد بلا  -6   
 بح طقسي  .

ي  قبحص   بحنم ي  قبحاي ح  بحيقبسي  اقحيد و لسدقل للمد   بحسد بلا بلنم ع بحاقبنب بالانس ى -7   
 بحخ ص  ىي لقحي و لسقل للم   بحس بلا بح طقسي  ف قث حن حي ينرطا  حع ى   للم حي .

   ( لي  قل بحس ل   حي بحناييا بحص ي ينسا  طس  ي ي :0%23   سمير أبو العيونقي طل 
سقل حني  بحاي حد  بحصد ي   حد  بحسندز  ف طسد  ننرد قي بحس ل د  ننر قي بحس ل   س) لقحي و با -0   

 س) بحسؤ   ت بحص ي  حري  ن قبت ص ي  قث حن حي نلنم) بحطم وف بحص ي  ح لم   .
  ي   بالم   ثني  ب لش  بت بحص ي  بح  يس   ح  ثيقني  سي خل  بحنشلبت بحص ي  . -7   
قثئد  قباسدلبض بىنسد  ب ى د  ايد حني  قطمد ئني  حدي  شلبع بحسر سيي حي  سدلت سط ح د  با -3   

 (  26:  7ب نخ ب  با  حيب بحنلثقي  بح  يا  .   
" س سد  ف  ( 0  (   0%23قننمس ن ع بحنند ئج سد) نند ئج  لب د  طد  سدي " بييد ب ىسد   "          

        س سددددد  حدددددلى "ف "  ( 2  (   1%23" آالو ندددددقل بحددددد يي "   ( ف  %%  (   6%23ىثددددد  بحمنددددد   "   
ى ددد  نسيدددز للمددد   بحسددد بلا بحخ صددد  ىدددي للمددد   بحسددد بلا بح طقسيددد  حدددي  ( %2  (   23%1  

 بحص ي  .س نقث بحاي ح  
  اإلستنتاجاتاإلستنتاجات

  

 حددد  ةدددقو ىددد ا بحث دددى قن ددد ؤالنو قحددد   ددد ق  لثيرددد  بحرينددد  قب دددنن  ب ى ددد  بحسر حاددد ت      
 ب  ص ئي  ح نن ئج قنم يلى  نقص  بحث  اقي  ح  لى  بال ننن ا ت بحن حي  :

   اي حدد قىدد  بحاي حدد  بحصدد ي  بحسصددقل المدد   س  ثدد  بحس ل دد  قن  يدد  لثردد  ه ثندد و سييدد ا  -0   
بحصدد   بحشخصددي  ف بحاي حدد  بحلي ةددي  ف بحاي حدد  بحة بئيدد  ف بحاقبنددب ب انس ىيدد  ف بحصدد   

 بحنم ي  ف بحاي ح  بحيقبسي  ( .

اي ح  بحص   بحشخصدي  ف بحاي حد  بحلي ةدي  ف بحاي حد  بحة بئيد  سا    بحاي ح  بحص ي س نقث  -7   
المدددد   س  ثدددد  بحس ل دددد  ( يدددد  ف بحاقبنددددب ب انس ىيدددد  ف بحصدددد   بحنم ددددي  ف بحاي حدددد  بحيقبس

 سنخمض بحس نقث.

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/Start.aspx?ScopeID=1.&fn=ApplySearch&SearchIdForm=&ScopeIDSelect=1.&ItemType=&SearchText1=%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+&criteria1=1.&opr1=and&SearchText2=&criteria2=1.&opr2=and&SearchText3=&criteria3=1.&SearchTextFT=&Generation_Term=&BibID=&PublishYear=&OrderKey=&PageSize=10
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/Start.aspx?ScopeID=1.&fn=ApplySearch&SearchIdForm=&ScopeIDSelect=1.&ItemType=&SearchText1=%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+&criteria1=1.&opr1=and&SearchText2=&criteria2=1.&opr2=and&SearchText3=&criteria3=1.&SearchTextFT=&Generation_Term=&BibID=&PublishYear=&OrderKey=&PageSize=10
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    سادد   بحصدد ي  حدد  س ددنقثللمدد   بحسدد بلا بح طقسيدد  ىددي  للمدد   بحسدد بلا بحخ صدد نسيددز  -3   
اي حدد  بحصدد   بحشخصددي  ف بحاي حدد  بحلي ةددي  ف بحاي حدد  بحة بئيدد  ف بحاقبنددب ب انس ىيدد  ف   

 . (بحص   بحنم ي  ف بحاي ح  بحيقبسي  
 

        التوصيات التوصيات 

حدد  ةددقو ىدد ا بحث ددى قبىنسدد  ب ى دد  بحثي ندد ت قبحنندد ئج بحندد  ندد  بحنقصدد  بحييدد  قحدد  ةددقو       
 ىين  بحث ى يقص  بحث  اقي ث ان  :

 . بحاي ح  بحص ي  الم   س  ث  بحس ل   بىنس   بحسيي ا بح  ح  طل بف ح طشا ىي  -0    
بحاي ح  بحصد ي  المد   س  ثد  حن  يي ةلقلف  البو لث  ى ى سي  ن ني ا قة) ثلبسج  -7    

 .  بحس ل  
  المراجعالمراجع

  

  أوال : المراجع العربية : 
 

بحاي حد  بحصد ي  قىل نيد  ث ح  حد  بحيقبسيد  ح لي ةدييي    ( :2%23   أحمد سعيد عبةد السةالم -0
غيدل  س ا دنيلف ل د ح   قغيل بحلي ةييي سي باحلب   ق  ب ى  د  بح ىنيد  بحث ديل 

 .  قبي ف ا سر  نيي ي  بحلي ةي  ح ثسنشقلف ف ط ي  بحنلث
  حدي بحليدا بحاي حد  بحصد ي  حن سيد بت بحسل  د  ب ى ب يد  ( : 1%23  آالء نور الدين جمةال  -7

ف  لب دد  سي لندد ( ثس يندد  بحسنيدد  ثن ددث  بننشدد ل بحث بندد  قبحن  حدد    قبح ةدل قىل نيدد 
 بحسني  .غيل سنشقلف ف ط ي  بحنلثي  بحلي ةي  ف ا سر   س ا نيلل  ح  

ثند و بخنثد ل سرلحد  ح اي حد  بحيقبسيد  حنلسيد  بحسل  د    ( : 0%23   ايهاب محمد عماد الةدين -3
ف سا دددد  ث ددددقى بحنلثيدددد  بحث نيدددد  قبحلي ةددددي  ف بحردددد     حظدددد  بحي يقثيدددد بالى ب يدددد  ثس 

 .55:  03 ( ف %   2بحا ن  ف ط ي  بحنلثي  بحلي ةي  ح ثنيي ف ا سر  ثني  ف 

بحصد   قبحنلثيد  بحصد ي    ف  بل بحمطدل بحرلثدي ف  :  ( 2336  بهاء الةدين إبةرا يم سةالمة  -4
 بحي ىلف .

اوي   معين طس   عبد الباسط عبد الحةافظ   أمةان خصةاونة   حازم النهار   معتصم ال،طن -5
بحلي ةدد  قبحصدد   حددي  ي نندد  ف  بل بحخ دديج ح نشددل  :  ( 2%23  أكةةرم الخطايبةةة  
 قبحنقزي) ف ىس ي .

 بحاي ح  بحص ي  ف  بل بحس لف ح نشل قبحنقزي) ف ىس ي. :  ( 0%23  سمير أحمد ابو العيون  -6
نييدي  س دنقث قسصد  ل بحدقىي بحصد ي حد ث ل ثد  ط يد   :(   1%23  سيف الةدين الطرمةان  -7

ف ف سا د  بحسند لف ح ث دقى قبح لب د ت   بحزل  و بحا سري  حي ا سر  بحث ي و بحنلثيييد 
 . 225:  276 ( ف 2   23ف ا سر  ب  ثيت 

http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&SearchId=207335423&frameName=&PageSize=10&PageNo=4
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&SearchId=207335423&frameName=&PageSize=10&PageNo=4
http://0810g1896.1106.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Record/922155
http://0810g1896.1106.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Record/922155
http://0810g1896.1106.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Record/922155
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 (    31  (   (  الثالثم(   ) الجزء  6262(  لعام ) ديسوبر( شهر )    66رقن الوجلذ )         
 

بحاي ح  بحص ي  قىل ني  ث ح  ح  بحيقبسيد  قسطقند ت بحا د  حد ث  :(   6%23  طس سعد عمب  -8
ف ا سرد    دقبي ف ف بحسا د  بحر سيد  ح نلثيد  بحث نيد  قى دق  بحلي ةد   للب بحا سر 

 . 02:  % ( ف 2   1%
 :(   2%23    عماد سمير محمود   عماد الدين ،عبان عمب   عبد الال  إبرا يم عبد الةال -9

ف سا دد  ط يدد  بحنلثيددد   سييدد ا اي حدد  صدد ي  سصددقل ح سردد  يي  ىنيددد  بحيدد ث يي ح ددنر  
 . 232:  225 ( ف %   07ف ا سر  ثني  قيا ف بحلي ةي  

بحاي حدددد  بحصدددد ي  قىل نيدددد  ثددددثرض سؤشددددلبت بح ي  دددد   :(   2323  محمةةةةد السةةةةيد األمةةةةين  -00
ف بحسا د  بحر سيد  ح نلثيد  بحث نيد  قى دق  يد  بحص ي  قبحث ني  حنلسيد  بحسل  د  ب ى ب 

 . 323:  362 ( ف 3   11ف ا سر    قبي ف بحلي ة  
بحاي ح  بحص ي  قىل ني  ثإننش ل بحنشقى ت بحيقبسي    ( : 6%23   محمد السيد عبد الفتاح -00

 باقح  سي بحنر ي  با   ي ثإ بلف سنشلف بحين لل بحنر يسي  ث حايزف حنلسي  بحسل   

 س ين  بح   بت .غيل سنشقلف ف ط ي  بحنلثي  بحلي ةي  ف ا سر   س ا نيلل  ح   ف

بحرل دددد  ثدددديي بحاي حدددد  بحصدددد ي  قسردددد    ننشدددد ل ثرددددض   ( : 1%23   محمةةةةد فةةةةرج إبةةةةرا يم -07
غيدل سنشدقلف ف   ا دنيلسل د ح  ف بحنشقى ت بحيقبسي  ح   لدلب بحسل  د  ب ى ب يد 

  بحسنصقلف . ف ا سر   ط ي  بحنلثي  بحلي ةي 

 ح د  با صد بحاي ح  بحة بئي  قىل ني  ثسطقند ت بحا د  قب  ( : 2%23   محمد محمد السيد -03

غيدل سنشدقلف ف  س ا دنيلل  ح   ف   نيلع باط ايي قبحس نقث بحل سي ح  ث  يي
   قبي . ف ا سر  ح ثنيي ط ي  بحنلثي  بحلي ةي  

اي ح  بحص ي  ح ث سر سي بحنلثيد  بحلي ةدي  ثس  حظد  بح  ( : 6%23   محمود رجب محمد -04 
قيا ثني  دغيل سنشقلف ف ط ي  بحنلثي  بحلي ةي  ف ا سر   س ا نيلل  ح   ف بحسني 
 . 

 لب ددد  حييددد ا بحدددقى  بحايددد ح  بحةددد بئي حددد ث   ( : 7%23   محمةةةود معةةةوض عبةةةد الجةةةواد -05 
غيدل سنشدقلف ف ط يد  بحنلثيد   س ا دنيلل د ح   ف   بحسنقحيد بحس لثيي ث ان ي  ثس  حظد

 س ين  بح   بت . بحلي ةي  ف ا سر  
  

بح دددد قع بحصدددد ي حنلسيدددد  بح  يدددد  بالقحددددي سددددي بحنر ددددي    ( : 6%23   مرفةةةةت مكةةةةرم عبةةةةد  -06
 ثس  حظددددد  ل ددددديقل :  لب ددددد  س ددددد ي  ف ل ددددد ح  س ا دددددنيل غيدددددل سنشدددددقلف بال   دددددي

 ل يقل . ف ط ي  بحنلثي  بحلي ةي  ف ا سر  

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/Start.aspx?ScopeID=1.&fn=ApplySearch&SearchIdForm=&ScopeIDSelect=1.&ItemType=&SearchText1=%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+&criteria1=1.&opr1=and&SearchText2=&criteria2=1.&opr2=and&SearchText3=&criteria3=1.&SearchTextFT=&Generation_Term=&BibID=&PublishYear=&OrderKey=&PageSize=10
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/Start.aspx?ScopeID=1.&fn=ApplySearch&SearchIdForm=&ScopeIDSelect=1.&ItemType=&SearchText1=%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+&criteria1=1.&opr1=and&SearchText2=&criteria2=1.&opr2=and&SearchText3=&criteria3=1.&SearchTextFT=&Generation_Term=&BibID=&PublishYear=&OrderKey=&PageSize=10
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/Start.aspx?ScopeID=1.&fn=ApplySearch&SearchIdForm=&ScopeIDSelect=1.&ItemType=&SearchText1=%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+&criteria1=1.&opr1=and&SearchText2=&criteria2=1.&opr2=and&SearchText3=&criteria3=1.&SearchTextFT=&Generation_Term=&BibID=&PublishYear=&OrderKey=&PageSize=10
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/Start.aspx?ScopeID=1.&fn=ApplySearch&SearchIdForm=&ScopeIDSelect=1.&ItemType=&SearchText1=%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+&criteria1=1.&opr1=and&SearchText2=&criteria2=1.&opr2=and&SearchText3=&criteria3=1.&SearchTextFT=&Generation_Term=&BibID=&PublishYear=&OrderKey=&PageSize=10
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/Start.aspx?ScopeID=1.&fn=ApplySearch&SearchIdForm=&ScopeIDSelect=1.&ItemType=&SearchText1=%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+&criteria1=1.&opr1=and&SearchText2=&criteria2=1.&opr2=and&SearchText3=&criteria3=1.&SearchTextFT=&Generation_Term=&BibID=&PublishYear=&OrderKey=&PageSize=10
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/Start.aspx?ScopeID=1.&fn=ApplySearch&SearchIdForm=&ScopeIDSelect=1.&ItemType=&SearchText1=%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+&criteria1=1.&opr1=and&SearchText2=&criteria2=1.&opr2=and&SearchText3=&criteria3=1.&SearchTextFT=&Generation_Term=&BibID=&PublishYear=&OrderKey=&PageSize=10
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&SearchId=207806346&frameName=&PageNo=3&PageSize=10
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&SearchId=207806346&frameName=&PageNo=3&PageSize=10
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/UploadFiles/DownLoadFile.aspx?RelatedBibID=YjM4NzNhMzctNmFjOS00ZDUwLTkwMjUtYTlhNDFjNzQxZTg0X2l0ZW1zXzEyNjA0NDc0XzEyMDQ3Njc4X18=&filename=بحث%20مرفت%20مكرم.doc
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/UploadFiles/DownLoadFile.aspx?RelatedBibID=YjM4NzNhMzctNmFjOS00ZDUwLTkwMjUtYTlhNDFjNzQxZTg0X2l0ZW1zXzEyNjA0NDc0XzEyMDQ3Njc4X18=&filename=بحث%20مرفت%20مكرم.doc
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/UploadFiles/DownLoadFile.aspx?RelatedBibID=YjM4NzNhMzctNmFjOS00ZDUwLTkwMjUtYTlhNDFjNzQxZTg0X2l0ZW1zXzEyNjA0NDc0XzEyMDQ3Njc4X18=&filename=بحث%20مرفت%20مكرم.doc
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/UploadFiles/DownLoadFile.aspx?RelatedBibID=YjM4NzNhMzctNmFjOS00ZDUwLTkwMjUtYTlhNDFjNzQxZTg0X2l0ZW1zXzEyNjA0NDc0XzEyMDQ3Njc4X18=&filename=بحث%20مرفت%20مكرم.doc
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/UploadFiles/DownLoadFile.aspx?RelatedBibID=YjM4NzNhMzctNmFjOS00ZDUwLTkwMjUtYTlhNDFjNzQxZTg0X2l0ZW1zXzEyNjA0NDc0XzEyMDQ3Njc4X18=&filename=بحث%20مرفت%20مكرم.doc
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/UploadFiles/DownLoadFile.aspx?RelatedBibID=YjM4NzNhMzctNmFjOS00ZDUwLTkwMjUtYTlhNDFjNzQxZTg0X2l0ZW1zXzEyNjA0NDc0XzEyMDQ3Njc4X18=&filename=بحث%20مرفت%20مكرم.doc
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/UploadFiles/DownLoadFile.aspx?RelatedBibID=YjM4NzNhMzctNmFjOS00ZDUwLTkwMjUtYTlhNDFjNzQxZTg0X2l0ZW1zXzEyNjA0NDc0XzEyMDQ3Njc4X18=&filename=بحث%20مرفت%20مكرم.doc
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/UploadFiles/DownLoadFile.aspx?RelatedBibID=YjM4NzNhMzctNmFjOS00ZDUwLTkwMjUtYTlhNDFjNzQxZTg0X2l0ZW1zXzEyNjA0NDc0XzEyMDQ3Njc4X18=&filename=بحث%20مرفت%20مكرم.doc
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/UploadFiles/DownLoadFile.aspx?RelatedBibID=YjM4NzNhMzctNmFjOS00ZDUwLTkwMjUtYTlhNDFjNzQxZTg0X2l0ZW1zXzEyNjA0NDc0XzEyMDQ3Njc4X18=&filename=بحث%20مرفت%20مكرم.doc
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&SearchId=207806346&frameName=&PageNo=15&PageSize=10
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&SearchId=207806346&frameName=&PageNo=15&PageSize=10
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&SearchId=207806346&frameName=&PageNo=15&PageSize=10
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&SearchId=207806346&frameName=&PageNo=15&PageSize=10
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&SearchId=207806346&frameName=&PageNo=15&PageSize=10
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/UploadFiles/DownLoadFile.aspx?RelatedBibID=YjM4NzNhMzctNmFjOS00ZDUwLTkwMjUtYTlhNDFjNzQxZTg0X2l0ZW1zXzEyNjA0NDc0XzEyMDQ3Njc4X18=&filename=بحث%20مرفت%20مكرم.doc
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/UploadFiles/DownLoadFile.aspx?RelatedBibID=YjM4NzNhMzctNmFjOS00ZDUwLTkwMjUtYTlhNDFjNzQxZTg0X2l0ZW1zXzEyNjA0NDc0XzEyMDQ3Njc4X18=&filename=بحث%20مرفت%20مكرم.doc
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/UploadFiles/DownLoadFile.aspx?RelatedBibID=YjM4NzNhMzctNmFjOS00ZDUwLTkwMjUtYTlhNDFjNzQxZTg0X2l0ZW1zXzEyNjA0NDc0XzEyMDQ3Njc4X18=&filename=بحث%20مرفت%20مكرم.doc
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/UploadFiles/DownLoadFile.aspx?RelatedBibID=YjM4NzNhMzctNmFjOS00ZDUwLTkwMjUtYTlhNDFjNzQxZTg0X2l0ZW1zXzEyNjA0NDc0XzEyMDQ3Njc4X18=&filename=بحث%20مرفت%20مكرم.doc
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 (    36  (   (  الثالثم(   ) الجزء  6262(  لعام ) ديسوبر( شهر )    66رقن الوجلذ )         
 

بحصدددددد   قبحنلثيدددددد  بحصدددددد ي   " بحصدددددد   بحس ل ددددددي   :  ( 6%23  زم كمةةةةةةاش يوسةةةةةةف ال  -07 
 قبحلي ةي  " ف  بل بحخ يج ح نشل قبحنقزي) ف ىس ي .

 ثانيًا : المراجع األجنبية : 

 

08- Chang,Y., Tsai,F., Kuo,C., Yeh,C., Chen,R.(2323).Exploring and 

Developing the Workplace Health Culture Scale in Taiwan, 

Frontiers in Public Health  ,Jan;6(%):026-337 

 
09- Jai,N,.Wu,X.,Li,G.,Wang.,Y.,Fu,H.(23%5).Development and 

validation of workplace health culture scale and 

organizational health scale, Journal of Medical 

Sciences,Jan;32(%):13-12 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 

http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/UploadFiles/DownLoadFile.aspx?RelatedBibID=YjM4NzNhMzctNmFjOS00ZDUwLTkwMjUtYTlhNDFjNzQxZTg0X2l0ZW1zXzEyNjA0NDc0XzEyMDQ3Njc4X18=&filename=بحث%20مرفت%20مكرم.doc
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/UploadFiles/DownLoadFile.aspx?RelatedBibID=YjM4NzNhMzctNmFjOS00ZDUwLTkwMjUtYTlhNDFjNzQxZTg0X2l0ZW1zXzEyNjA0NDc0XzEyMDQ3Njc4X18=&filename=بحث%20مرفت%20مكرم.doc
https://www.researchgate.net/publication/338505965_Exploring_and_Developing_the_Workplace_Health_Culture_Scale_in_Taiwan?_iepl%5BgeneralViewId%5D=hJ0HnW1I34Bfi6WxTfp0hczClWzTuP6cF163&_iepl%5Bcontexts%5D%5B0%5D=searchReact&_iepl%5BviewId%5D=pSAI77NKMW0S6CiuBcajZ4aIIDVR8sZadW10&_iepl%5BsearchType%5D=publication&_iepl%5Bdata%5D%5BcountLessEqual20%5D=1&_iepl%5Bdata%5D%5BinteractedWithPosition1%5D=1&_iepl%5Bdata%5D%5BwithoutEnrichment%5D=1&_iepl%5Bposition%5D=1&_iepl%5BrgKey%5D=PB%3A338505965&_iepl%5BtargetEntityId%5D=PB%3A338505965&_iepl%5BinteractionType%5D=publicationTitle
https://www.researchgate.net/publication/338505965_Exploring_and_Developing_the_Workplace_Health_Culture_Scale_in_Taiwan?_iepl%5BgeneralViewId%5D=hJ0HnW1I34Bfi6WxTfp0hczClWzTuP6cF163&_iepl%5Bcontexts%5D%5B0%5D=searchReact&_iepl%5BviewId%5D=pSAI77NKMW0S6CiuBcajZ4aIIDVR8sZadW10&_iepl%5BsearchType%5D=publication&_iepl%5Bdata%5D%5BcountLessEqual20%5D=1&_iepl%5Bdata%5D%5BinteractedWithPosition1%5D=1&_iepl%5Bdata%5D%5BwithoutEnrichment%5D=1&_iepl%5Bposition%5D=1&_iepl%5BrgKey%5D=PB%3A338505965&_iepl%5BtargetEntityId%5D=PB%3A338505965&_iepl%5BinteractionType%5D=publicationTitle


 

 
    البدنية وعلىم الرياضةالتربية  هجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جاهعة      

 

 (    1  (   (  الثالثم(   ) الجزء  6262(  لعام ) ديسوبر ( شهر )    66رقن الوجلد )         
 

  أسموب الضغط العالي وعالقتو بنتائج المباريات لبعض الفرق المشاركة في بطولة 
 م بروسيا8108كأس العالم لكرة القدم 

 رفعت محمد محمدد / 
 مصلحً محمود محمدد/ 

 سلٌمان عبدهللا خضرالباحث /       
 المقدمة ومشكلة البحث : 

عمى اهتمام شععبب الععالم بملتمعل المسعتب ات تعد لعبة كرة القدم من األلعاب التي تستأثر        
،إ   العمر ععة مععن ياشععب ن بشععباب بكبععار ب لععم لةثععارة بالمتعععة التععي تت ععل ب ععا مبار ععات كععرة القععدم

 أ بحت دبل العالم تتيافس ف ما ب ي ا إلقامة البطبالت بملتمل مستب ات ا القار ة بالعالم ة.
ال تبوعد مبععاراة ب  تكت عم هوعبميحالعة الدفاع عة أل  الضعطط فكعرة رب سع ة معن أفكععار الب عتبعر       

الضععطط أب الميععاط   ط لكععن هيععام الععتمل فععي مبقعع  بدا ععةطمععن فكععرة الضعع فععي كععرة القععدم تلمععب
 .ال وبم ة التي تلدم الفر   في الحالة االيقضاض عمى الكرةالملتارة لعمم ة 

بكما  عمم  ها بشكل وماعيالضطط في كرة القدم هب عبارة عن فكرة دفاع ة  تم تيف  ب       
ب عمل الضطط عمى تحو م  أفكار الحالة الدفاع ة تؤثر عمى أفكار الحالة ال وبم ة أنالوم   
استعادة الكرة ب حدث ه ا في المبق   بميعه من تطب   أفكاره ال وبم ة ب دل الميافسمساحة 

بل أب الثايي أب األل ر من ال وبم ة سباء كان في الثمث األ ال    لدم أفكار الفر   في الحالة
 .الممعب
معن بدا عة  الميعافسالممععب بال عدل ميعه حرمعان  الثمعث األل عر معنالضطط العالي   بدأ فعي ب       

لمكعرة بعالتمل مبقع  الكعرة  الميعافس الظ  عرالضعطط الععالي عيعد اسعتمم   بعدأح ث البياء ال وبمي 
 اإلسعيادزبا ا التمر ر بتقم ص مسعاحة  إغم أهم ة الضطط عمى األطرال تكمن في  بح ث تكبن

 الميافس.من الزم ل عمى 
أن من متطمبات كرة القدم الحد ثة أن  كبن وم   العبي  م(0998حنفى مختار )ب  كر      

الفر   لد  م القدرة الم ار ة عمى تيف   لطط المعب ال وبم ة بالدفاع ة بمستبى عالي، بأن الطاب  
 ا أكثر إثارة لممتفرو ن كما أي ا تبعث السربر بالطبطة لدى المعب ن ال وبمي في كرة القدم  وعم

 (1155بتز د من حماس م بحب م لمعبة ب لم عكس ما  كبن المعب دفاع ا. )
كما أن التحم ل بتقب م أداء الفر   هعب البسع مة ال امعة لتطعب ر أداء الفر ع  بسعباء فعاز الفر ع       

لمععد ر الفيععي تحم ععل المبععاراة  ب لععرج مي ععا بوستلم ععات مع يععة فععى المبععاراة أم ال فععون مععن باوععب ا
يت وععة الممحظععة المبضععبع ة بهعع ه الممحظععات المبضععبع ة هععى البسعع مة ال امععة لتقععب م بمراوعععة 
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سععع ر المبعععاراة بيتابو عععا بأثعععر عمم عععة التعععدر ب عمعععى أداء المعبععع ن لعععمل المبعععاراة كعععأفراد ثعععم كفر ععع  
  (   1:155:ى المحم بااللتبار لمقدار يواح العمم ة التدر ب ة. )بتعتبر المباراة فى الحق قة ه

 
( أن ال وععبم أقععبى بأشععد وبايععب 5991ب ؤكععد طععه إسععماع ل، إبععراه م شعععمن، عمععرب أبععب الموععد )

 (119 4القدم إال أيه من بو ة ألرى هب أ عب ا تطب قًا لمل المعب ) اإلبداع في كرة
( إلى أن الم ارات األساس ة ما هي إال بسابل تيف   اللطط ال وبم ة 5994ب ش ر مفتي إبراه م )

بهععي العي ععر األساسععي فععي تيف عع  لطععط المعععب بالقاعععدة التععي  بيععي عم  ععا المعععب ال وععبمي كمععه . 
(7 15:1) 

( أن التحم ععل عععن طر عع  الت ععب ر بالف ععد ب  عتبععر م ععدر 5994) Colin.Sشععم ت  ب عع كر كععبل ن
يعععاف  لمعبععع ن بالمعععدرب ن لمح عععبل عمعععى اإلح عععاب ات التعععي  مكعععن اسعععتلدام ا فعععي عمم عععة تطعععب ر 
مستب  المعبع ن طعبال البقعت بتحفعظ اإلح عاب ات اللا عة لكعل الععب فعي ممفعات  مكعن الروعبع 

 (1549 1ل ا عيد الحاوة. )
لمعد ععد مععن البطععبالت سععباء محم ععة أب قار ععة أب عالم ععة  باإلضععافة إلععي  الباحثثثلععمل متابعععة  بمععن

تدر بععه لمعبععة كععرة القععدم  يوععد تفععب  بعععض الفععر  عمععى األلععرى قععد  روعع  إلععي القععدرة عمععى تطب عع  
أسععمبب الضععطط العععالي بتععدر ب المعبعع ن عم ععه، باإلعععداد الو ععد لمعععب بالت ععرل لععمل المباقععل 

عرض ل ا أليه ح يما تتبار  الفر  في احد  البطبالت قد تتساب  بدي ا بفي ا ب كبن الفعار  التي  ت
الحاسعععم هعععب الوبايعععب التكت ك عععة، بمعععن أهعععم هععع ه الوبايعععب أسعععمبب الضعععطط الععععالي لتيف ععع  اللطعععط 

 ال وبم ة.

 أهمٌة البحث :       

اإلمارات العرب ة المتحدة بدبر  من لمل عمل الباحث مدربا لكرة القدم إلحدى الفر  بدبلة       
الياشعب ن الحععظ أن تكت عم الضععطط العععالي لعه تععأث ر حاسعم عمععى يتععاب  بععض المبار ععات، لعع لم رأ  

 الباحث عمل دراسة تحم م ة لمعرفة عمقة الضطط العالي بيتاب  المبار ات.
 ىدف البحث:      

المبار ععات لععبعض الفععر    ععدل البحععث إلععى تحم ععل أسععمبب الضععطط العععالي بعمقتععه بيتععاب  
 م ب لم لمتعرل عمى1511:في بطبلة كأس العالم لكرة القدم ربس ا 

 م.151:حاالت الضطط العالي األكثر تكرارا لمل مبار ات كأس العالم ربس ا -5
 م.151:عمقة حاالت الضطط العالي بيتاب  مبار ات كأس العالم ربس ا  -:
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 تساؤالت البحث:     
 م ؟151:العالي األكثر تكرارا لمل مبار ات كأس العالم ربس ا ماهي حاالت الضطط -5
 م؟151:ماهي عمقة حاالت الضطط العالي الملتمفة بيتاب  مبار ات كأس العالم ربس ا -:

 المصطمحات المستخدمة في البحث:
      تحميل المباراة:

أداء  له في لميافسةبالفر  ا هفي التعرل عمى مستب  فر ق المدربعمم ة تساعد  هي
وم   مكبيات المعبة ) بدي ة ، م ار ة ، بلطط ة ( بالب بل ألفضل طر قة  قبم ب ا الفر   

 .) تعر ل اورابي(لمباو ة طر  المعب التي تمعب ب ا الفر  الميافسة

 :  الضغط

الحالة الدفاع ة عيدما ال تكبن مستحب ا عمى الكعرة ب لعم بطعرض ميع   الضطط  مارس في
  تم  لم ععن طر ع  غمع  مسعاراتب  ،ميطقتم م  الضطط عمى حامل الكرة إلىالتقدم  من الميافس

 )تعر ل اورابي(. التمر رات الق  رة بعزل حامل الكرة

 في كرة القدم: الضغط العالي
هب حالة  قبم ب ا أكثر من العب عيد فقد الكرة من لمل غم  زبا ا التمر عر بتضع    المسعاحات 

الميافس بمحابلة الح عبل عمعى الكعرة معرة ثاي عة، بميع  الميعافس  عمى المعب ن ال دل مي ا إربام
 من بياء هومة ميظمة.)تعر ل إورابي(

 البحث: إجراءات
 البحث:  منيج

وراءات ب لطب عة  همتبيظرًا لمم التحم ميالب في متبعًا األسمبب  المي  الباحث  استلدم ا 
 .البحث

  : مجتمع البحث
 -151:الفر  المشاركة في بطبلة كأس العالم لكرة القدم   مثل موتم  البحث مبار ات       
 بالتي 

 .مباراة ٤4فر   بباق   :1أق مت في ربس ا بعددها 
 : عينة البحث
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لبطبلة  5٤العمد ة بشممت المبار ات بدا ة من دبر الالت ار ع ية البحث بالطر قة  تم      
 -أبربوبا  -األرويت ن -ة لفر ) فريسا( مبارا5٤م بعددها )151:كأس العالم لكرة القدم ربس ا 

 -السب د -ال ابان -بمو كا -المكس م -البراز ل -الديمارم -كربات ا -ربس ا -إسباي ا-البرتطال
 ايومترا(، -كبلبمب ا-سب سرا

 (  0جدول ) 

 توصيف عينة البحث 

 مالحظات الدور النتيجة الفرق المشاركة المباراة م

 األرجنتين فرنسا 0
 4 فرنسا

  06دور ال
 3 األرجنتين

 البرتغال أوروجواي 8
 8 أوروجواي

  06دور ال
 0 البرتغال

 روسيا إسبانيا 3
 3 إسبانيا

  06دور ال
 4 روسيا

 
 (0تابع جدول )

 مالحظات الدور النتيجة الفرق المشاركة المباراة م

 الدنمارك كرواتيا 4
 3 كرواتيا

  06دور ال
 8 الدنمارك

 المكسيك البرازيل 5
 8 البرازيل

  06دور ال
 صفر المكسيك

 اليابان بمجيكا 6
 3 بمجيكا

  06دور ال
 8 اليابان

 سويسرا السويد 7
 0 السويد

  06دور ال
 صفر سويسرا



 

 
    البدنية وعلىم الرياضةالتربية  هجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جاهعة      

 

 (    5  (   (  الثالثم(   ) الجزء  6262(  لعام ) ديسوبر ( شهر )    66رقن الوجلد )         
 

 انجمترا كولومبيا 8
 3 كولومبيا

  06دور ال
 4 انجمترا

 فرنسا أوروجواي 9
 صفر أوروجواي

  8دور ال 
 8 فرنسا

 بمجيكا البرازيل 01
 0 البرازيل

  8دور ال
 8 بمجيكا

 انجمترا السويد 00
 صفر السويد

  8دور ال
 8 انجمترا

 كرواتيا روسيا 08
 3 روسيا

  8دور ال
 4 كرواتيا

 بمجيكا فرنسا 03
 0 فرنسا

  4دور ال
 صفر بمجيكا

 انجمترا كرواتيا 04
 8 كرواتيا

  4دور ال
 0 انجمترا

 انجمترا بمجيكا 05
 8 بمجيكا

  المركز الثالث
 صفر انجمترا

 كرواتيا فرنسا 06
 4 فرنسا

  النيائي
 8 كرواتيا

 
 ووسائل جمع البيانات :  أدوات
  USBبب ة بملرج  :LG 4ماركة  LEDتمفز بن  -5
 الدراسة إلى  اكرة و از المب تبب  و وا ليسخ المبار ات ع ية :SONY 1فمشه  -:
 الب تبب ماركة د ل لعرض المبار ات.  -1
 بطئ ودا(.  -بطيء -مستب ات لمعرض )عادى مشطل ف د ب بالثمث vlcبريام   -4
 casio.ماركه  ةحاسب ةلآ -1
 استمارة استطالع رأى الخبراء :  -6
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لقدم من أول بض  عمى األبحاث بالدراسات المروع ة في موال كرة ا باالطمعقام الباحث 
عمى العد د  االطمعباستطاع الباحث من لمل ، فى كرة القدم الضطط العاليتحم ل ة استمار 

ثم  ،فى كرة القدم في  برت ا المبدب ة الضطط العاليتحم ل  من ه ه اليما ج إعداد استمارة
بحث عمى لمتط رات ال فى كرة القدم الضطط العاليقام الباحث بعرض يمب ج استمارة تحم ل 

 السادة اللبراء إلبداء رأ  م في مدى م داق ت ا في تحم ل متط رات البحث . 

 الدراسات االستطالعية: 
قام الباحث بووراء ثمثة دراسات استطمع ة بطرض التعرل عمى ال عببات التي قد تباوه 

ح بل عمى أد  الباحث أثياء إوراء الدراسة األساس ة لمحابلة تمف  ا بالتطمب عم  ا بك لم ال
 الب ايات بت س ر عمم ة تحم ل المبار ات )ع ية البحث(.

 الدراسة االستطالعية األولى:  
مبقبل عمى ك ف ة تسو ل بحفظ المبار ات ع ية البحث لقام الباحث بعمل الدراسة كدراسة تم  د ة 

 . 1:1:/57/1إلى  1:1:/51/1 في الفترة من

 أىداف الدراسة االستطالعية األولى  
تسو ل أ  ف د ب من التمفز بن إلى الفمشة بأن الفمشة تحتبى عمى الف د ب بالف د ب  عمل  -5

 . 1GPأب  MP4ب  طة 
عمى الفمشة بباسطة فرد ن  Beinsportتسو ل مبار ات ع ية البحث عبر قيبات   -:

 ملتمف ن عمى األقل. 
باراة باحدة مبهى  MP4بض  المبار ات المسومة من الفمشة إلى المب تبب ب  طة -1

 بالدبر التم  د .
 نتائج الدراسة االستطالعية األولى:  

 . التمفز بنعمى الفمشة من  المباراة، تسو لالتأكد من  تم -5
 ب برة باضحة.  Beinspoitمن قيبات  مباراةتسو ل  تم -:
  .ب برت ا باضحة بت مح لمتحم ل MP4ب  طة  المسومة تعمل المبار ات -1

 انية : الدراسة االستطالعية الث
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قام الباحث بووراء الدراسة االستطمع ة الثاي ة عمى مباراة من مبار ات األدبار التم  د ة لبطبلة 
( من موتم  البحث بلكن أبروبا ميتلب  م ر م م ب ن ) ميتلب  151:كأس العالم بربس ا 

 . 1:1:/5/1:إلى  1:1:/59/1 لارج ع يه البحث األساس ة في الفترة من

 ة االستطالعية الثانية: أىداف الدراس
 بض  ت بر مبدبي الستمارة التحم ل بعرض ا عمى اللبراء إلوراء التعد مت المزمة.  -5
 المبار ات المسومة عمى المب تبب ببضبح ا قبل التحم ل.  أن التأكد من -:
 التأكد من سممة المب تبب لمل التحم ل بالممحظة.  -1
 باحث لمل عمم ة التحم ل لمتطمب عم  ا. التعرل عمى ال عببات التي قد تباوه ال -4

 نتائج الدراسة االستطالعية الثانية : 
 بض  ت بر مبدبي لت م م استمارة تسو ل األداء .   -5
 التأكد من  مح ة األو زة باألدبات المستلدمة في التحم ل.  -:

 الدراسة االستطالعية الثالثة: 
ميتلب السعبد ة م  ميتلب  مباراة)تحم ل  قام الباحث بووراء الدراسة الثالثة ب لم من لمل

البحث بلارج الع ية  العالم من موتم  من مبار ات األدبار التم  د ة لبطبلة كأسم ر( 
 . 1:1:/1/1:إلى  1:1:/1/:: األساس ة لمبحث في الفترة من

 أىداف الدراسة االستطالعية الثالثة:  
و ل الب ايات بتم عرض ا عمى الب بل لمشكل الي ابي لت م م استمارة تس محابلة  -5

 استلدام ا. لةبس ب   مح ت امن  بالتأكدالتعد مت  ألوراءاللبراء 
تقان. -:  تدر ب المساعدبن عمى الممحظة ب طر قة تسو ل الب ايات بدقة با 
 إ واد المعاممت العمم ة الستمارة الممحظة من  د  بثبات.   -1

 نتائج الدراسة االستطالعية الثالثة :  
مكاي ة متابعة أحداث التأك -5 د من  مح ة استمارة تسو ل الب ايات بس بلة استلدام ا با 

، المباراة بتسو م ا بدقة بعد إوراء بعض التعد مت لت بح االستمارة في  برت ا الي اب ة
 ثم عرض ا عمى اللبراء إلقرارها. 

 تدر ب المساعدبن عمى الممحظة بتسو ل الب ايات المطمبب لمدراسة بدقة.  -:
 إ واد المعاممت العمم ة الستمارة التحم ل من  د  بثبات.  -1

 : الضغط العاليإيجاد المعامالت العممية الستمارة تحميل 
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بالتطمب عمى المشكمت التي ظ رت باتفا  رأى اللبراء  الضطط العاليبعد ت م م استمارة تحم ل 
 عمى الشكل الي ابي لمستمارة بمشتممت ا. 

 صدق المحتوى: 
وم   متط رات الظاهرة المراد ق اس ا أب تحم م ا بمعيى أن  تشملالمبوبدة  االستمارةأكد من أن الت

 كل متط ر  ظ ر لمل المباراة مبوبد في استمارة التحم ل. 

 (8جدول)
 أراء السادة الخبراء في الضغط العالي في كرة القدم

 تعديل غير موافق موافق أجزاء االستمارة م
0 

 حاالت الضغط

  - 5 ركمة مرمي لممدافع

  - 5 رمية التماس لممدافع 8

  0 4 كرة طويمة في حوزة المدافع 3

  0 4 فقد الكرة في الثمث اليجومي 4

0 
 مراكز المعب الدفاعية

  - 5 جانب ايمن

  - 5 العمق 8

  - 5 جانب ايسر 3

0 
أجزاء مناطق المعب 

 الدفاعية

  - 5 ظيير ايمن

  - 5 ظيير الوسط 8

  - 5 حارس المرمي 3

  - 5 ظيير ايسر 4

0 

 ناتج الضغط

  - 5 الحصول عمى الكرة مباشرة

  - 5 تشتيت المدافع الكرة والحصول عمييا 8

  - 5 تشتيت المدافع الكرة خارج الممعب 3

  0 4 الحصول عمى موقف ثابت لممياجم 4

  0 4 لممدافعالحصول عمى موقف ثابت  5

  - 5 امن لمدفاع بالكرة خروج 6

 الودبل الساب   بضح أراء اللبراء في الضطط العالي في كرة القدم ق د الدراسة
 الثبات: 
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 (    9  (   (  الثالثم(   ) الجزء  6262(  لعام ) ديسوبر ( شهر )    66رقن الوجلد )         
 

 في  برت ا األل رة عمى أحد مبار ات  االستمارةاستلدام الباحث التبار ح ث قام بتطب   
عمى  االستمارةادة تطب   الع ية االستطمع ة )لارج مبار ات الع ية األساس ة( ثم قام الباحث بوع

 .يفس المباراة بعد أسببع ، بحساب معامل االرتباط ب ن التحم ل األبل بالتحم ل الثايي
 (3جدول)

عادة التطبيق االستمارةثبات  معامل  باستخدام التطبيق وا 

 ر قيمة
 التحميل                  األول التحميل الثاني التحميل

 الحاالت 
 م

 المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف

 0 ركلة مرمً للمدافع 38477 3487 38477 3487 *14945
 8 رمٌة التماس للمدافع 31413 8476 31413 8476 *14907
 3 كرة طوٌلة فً حوزة المدافع 86407 8480 86407 8480 *14896
 4 فقد الكرة فً الثلث الهجومً 04403 0466 04403 0466 4 *1796

 الساب  ما  مي1  الودبلمن   تضح
بهعععي  (1.941إلعععي  .179٤)بيسعععبة بالثعععايي  بلالتطب قععع ن األ بععع ناالرتبعععاط  لقععع م معامععع ترابحعععت

 معاممت ارتباط داله إح اب ا مما  ش ر إلي االتسا  الدالمي ألوزاء االستمارة.

 اختيار المساعدين:  
ض ة ب عممبن في موال مساعد ن من لر وي كم ات الترب ة الر ا (1)قام الباحث باالستعاية ب

ح ث قام الباحث بتبض ح شكل االستمارة بك ف ة التعامل مع ا بتطب ق ا عمى  تدر ب كرة القدم
مبار ات ألرى لارج ع ية البحث لمل الدراسة االستطمع ة ب لم تم  دا لتحم ل المبار ات 

 لبحث(.ا)ع ية 

 الدراسة األساسية: 
( مباراة 5٤حث بقد بمطت عدد ه ه المبار ات )قام الباحث بتسو ل مبار ات ع يه الب  -5

  1:1:/1/4:إلى  1:1:/1/4 بالتي تمثل الفر  ع يه البحث فى الفترة من
قام الباحث بتحم ل مبار ات الفر  ع ية البحث مستلدما في  لم استمارات التحم ل  -:

 رة من الي اب ة لكل فر   عمى حده في المباراة بقام الباحث بتحم ل المبار ات في الفت
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 (    12  (   (  الثالثم(   ) الجزء  6262(  لعام ) ديسوبر ( شهر )    66رقن الوجلد )         
 

ببمساعدة المساعدبن بتسو م ا في االستمارات المل  ة ل لم عمى شكل ع  ان         
 بحزم.
تم تفر غ حاالت الضطط العالي في كرة القدم محبر الدراسة من استمارات التحم ل ب لم  -1

بعد االيت اء من عمم ة تحم ل وم   المبار ات ع ية البحث في استمارات لا ة 
 ا.لمعالوت ا اح اب 

 
 

 المعالجات اإلحصائية: 
  (SPSS51 )المياسعبة لطب ععة البحعث باسعتلدام بريعام   ب ةاسعتلدام المعالوعات اإلح عا تعم

 ما  مي1  لباحثب استلدم ا
 التكرارات عدد. 

 .اليسبة المبب ة                   

 معامل االرتباط.  
  .المتبسط الحسابي 
  . االيحرال المع ار 

 : ومناقشة النتائج عرض 
 اوال: عرض النتائج:
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 (    11  (   (  الثالثم(   ) الجزء  6262(  لعام ) ديسوبر ( شهر )    66رقن الوجلد )         
 

 8102التساؤل األول: ٌنص هذا التساؤل على ماهً حاالت الضغط العالً المختلفة لمبارٌات كأس العالم روسٌا 
 ولإلجابة على هذا التساؤل تم حساب عدد التكرارات والنسب المئوٌة والمتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري

 (4جدول)
 المئوٌة والمتوسط الحسابً لحاالت ومراكز اللعب المختلفة ومستوٌات الفعالٌة للضغط العالً للفرق المشاركة فً البطولة )الشوط األول( التكرارات والنسب  
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ظهٌر  فائز 4 3 8 0 صفر 6 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر 06 8.76% 1720 07.5
0 أٌمن

ع
اف
مد

لل
ى 

رم
 م

لة
رك

/
 

 مهزوم 8 8 8 0 صفر 8 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر 0 0575% 1751 1726

ظهٌر  فائز صفر صفر صفر صفر صفر صفر 3 صفر 8 صفر صفر 3 صفر صفر صفر صفر صفر صفر 2 0372% 1744 0714
 مهزوم صفر صفر صفر صفر صفر صفر 8 صفر صفر صفر صفر 8 صفر صفر صفر صفر صفر صفر 4 %670 1788 1765 الوسط

حارس  فائز صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر 0 صفر صفر صفر 0 صفر صفر صفر صفر صفر صفر 8 374% 1700 1738
 مهزوم صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر %1 1711 1711 المرمى

ظهٌر  فائز صفر صفر 0 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر 8 0 0 صفر 0 . 03 8874% 17.8 .076
 مهزوم صفر صفر 0 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر 0 صفر 0 صفر صفر 3 6 %0173 1733 ..17 أٌسر

 المجموع 6 5 6 8 صفر 2 5 0 8 صفر صفر 6 3 0 8 صفر 0 01 52 011% 3788 3716

ظهٌر  فائز 0 0 8 0 8 5 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر 08 8.70% .176 0782
8 أٌمن

ع
اف
مد

لل
س 

ما
لت
 ا
ٌة

رم
/

 

 مهزوم صفر صفر 0 صفر صفر 3 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر 4 073% 1788 17.3

ظهٌر  فائز صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر 8 3 صفر 8 0 صفر صفر صفر صفر صفر 2 0276% 1744 1708
 مهزوم صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر 0 8 صفر صفر 0 صفر صفر صفر صفر صفر 4 %073 1788 1755 الوسط

حارس  فائز 0 صفر صفر صفر صفر صفر صفر 0 8 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر رصف صفر 4 073% 1788 1755
 مهزوم صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر 0 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر 0 %873 1716 1784 المرمى

ظهٌر  فائز صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر 8 3 صفر صفر 0 0 . 0673% 1730 1725
 مهزوم صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر 0 0 صفر صفر 0 صفر 3 %. .170 1732 أٌسر
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 (    16  (   (  الثالثم(   ) الجزء  6262(  لعام ) ديسوبر ( شهر )    66رقن الوجلد )         
 

 مجموع 8 0 3 0 8 2 صفر 8 5 5 صفر 8 5 4 صفر صفر 8 0 43 011% 8730 8783

 
 

 (5جدول )
 لفة ومستوٌات الفعالٌة للضغط العالً للفرق المشاركة فً البطولة )الشوط الثانً( التكرارات والنسب المئوٌة والمتوسط الحسابً لحاالت ومراكز اللعب المخت
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ظهٌر  فائز صفر 3 4 0 صفر 6 صفر صفر صفر صفر صفر 0 صفر صفر صفر صفر صفر صفر 05 8672% 1723 07.8
0 أٌمن

ع
اف
مد

لل
ى 

رم
 م

لة
رك

/
 

 هزومم صفر 0 3 صفر صفر 3 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر . 0875% 1730 1702

ظهٌر  فائز 0 صفر صفر صفر صفر 0 صفر 0 صفر صفر صفر 8 صفر صفر صفر صفر صفر صفر 5 270% 1782 .175
 مهزوم صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر 0 صفر صفر صفر 0 صفر صفر صفر صفر صفر صفر 8 %376 1700 1738 الوسط

حارس  فائز صفر صفر صفر صفر صفر صفر 0 5 8 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر 2 0473% 1744 0785
 مهزوم صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر 3 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر 3 %574 .170 17.0 المرمى

ظهٌر  فائز 0 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر 2 صفر صفر صفر صفر 8 00 0076% 1760 0700
 مهزوم صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر 4 صفر صفر صفر صفر 0 5 %270 1782 1706 أٌسر

 المجموع 8 4 . 0 صفر 01 0 01 8 صفر صفر 4 08 صفر صفر صفر صفر 3 56 011% 3700 3702

ظهٌر  فائز . صفر 8 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر 0 8473% 1751 0760
 أٌمن

8
ة 
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 مهزوم 3 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر 3 270% .170 17.0

ظهٌر  فائز صفر صفر صفر صفر صفر صفر 0 0 0 3 صفر 0 3 صفر صفر صفر صفر 0 00 %.807 1760 1702
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 (    13  (   (  الثالثم(   ) الجزء  6262(  لعام ) ديسوبر ( شهر )    66رقن الوجلد )         
 

 الوسط مهزوم صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر 0 8 صفر صفر 0 صفر رصف صفر صفر صفر 4 0172% 1788 1755

حارس  فائز صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر 8 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر 8 574% 1700 .174
 مهزوم صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر %1 1711 1711 المرمى

ظهٌر  فائز صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر 0 0 صفر صفر 3 0 6 0678% 1733 ..17
 مهزوم صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر 0 صفر صفر 0 صفر 8 %574 1700 1738 أٌسر

 مجموع 01 صفر 8 صفر رصف صفر 0 3 8 5 صفر 0 5 8 صفر صفر 4 8 .3 011% 8716 8768



 

 
    التربية البدنية وعلىم الرياضة هجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جاهعة      
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ىي عالقة حاالت الضغط العالي بنتائج مباريات  التساؤل الثاني: ينص ىذا التساؤل عمى ما
 8108كأس العالم روسيا 

 (6جدول)
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وفرق المتوسطات بين الفرق الفائزة والفرق الخاسرة في 

 حاالت الضغط العالي المختمفة

 والمكان الحالة
 الفرق الخاسرة الفرق الفائزة

 مستوي الداللة ف
 ع م ع م

افع
ممد

ي ل
مرم

مة 
رك

 

 1.11 1483 0484 1489 3447 0478  ظيير أيمن
 1.11 1439 1497 1433 0460 1478  ظيير الوسط
 1.11 1438 1470 1407 0457 1455  حارس المرمي
 1.11 1478 0473 1460 3458 0433  ظيير أيسر

 - 8438 - 8411 - 4438 المجموع

س 
تما
ة ال

رمي
افع

ممد
ل

 

 1.11 1478 0444 1439 8497 0407 ظيير أيمن
 1.11 1460 040 1444 049 0415 ظيير الوسط
 1.11 1487 1484 1416 0418 1433 حارس المرمي
 1.11 1444 147 1488 0468 1478 ظيير أيسر

 - 840 - 0407 - 3487 المجموع
ويم
 ط
كرة

ي 
ة ف افع
لمد

زة ا
حو

 
 1.11 1460 0455 145 3416 0400 ظيير أيمن
 1.11 1488 1456 1407 0418 1445 ظيير الوسط
 1.11 1487 1448 1408 0400 1439 حارس المرمي
 1.11 1433 0418 1433 0464 1466 ظيير أيسر

 - 0449 - 0408 - 8460 المجموع

ث 
الثم

ي 
رة ف

 الك
فقد

مي
جو

الي
 

 1.11 1478 0413 1488 8418 0.11 ظيير أيمن
 1.11 1487 1448 1408 0488 1439 ظيير الوسط
 1.11 1 1 1 1 1 حارس المرمي
 1.11 1460 0416 1439 8418 0411 ظيير أيسر

 - 046 - 1479 - 8439 المجموع
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 ثاي ا 1 مياقشة يتاب  التساؤل األبل1
الشبط األبل في حاالت الضطط العالي أن الفر   الفابز تفب  عمى الفر   الم زبم لمل 

 الملتمفة بهي1
 ( :.٤7( تكرار بيسبة مبب ة )19بوومالي عدد تكرارات ) حالة ركمة مرمي لممدافع%

( تكرار ببيسبة مبب ة 59) الم زبم لمفر  ، في ح ن كان عدد التكرارات الفابز لمفر  
(1:.1.)% 

 ( 5.:7( تكرار بيسبة مبب ة )15بوومالي عدد تكرارات ) حالة رمية التماس لممدافع%
( تكرار ببيسبة مبب ة :5) الم زبم لمفر  ، في ح ن كان عدد التكرارات الفابز لمفر  

(:7.9.)% 
 ( تكرار بيسبة مبب ة 1:بوومالي عدد تكرارات ) حالة كرة طويمة في حوزة المدافع

( تكرار ببيسبة 1) الم زبم لمفر  ، في ح ن كان عدد التكرارات الفابز لمفر  %( 75.1)
 %(.1.1:مبب ة )

 ( تكرار بيسبة مبب ة 1:بوومالي عدد تكرارات ) حالة فقد الكرة في الثمث اليجومي
( تكرار ببيسبة ٤) الم زبم لمفر  ، في ح ن كان عدد التكرارات الفابز لمفر  %( 75.1)

 %(.1.1:مبب ة )
لفابزة أ ضا عمى الفر  الم زبمة حاالت الضطط الملتمفة لمل الشبط الثايي الي تفب  الفر  ا

 كالتالي1
 ( ٤9.٤( تكرار بيسبة مبب ة )19بوومالي عدد تكرارات ) حالة ركمة مرمي لممدافع%

( تكرار ببيسبة مبب ة 57) الم زبم لمفر  ، في ح ن كان عدد التكرارات الفابز لمفر  
(11.1.)% 

 ( 71.٤ر بيسبة مبب ة )( تكرا1:بوومالي عدد تكرارات ) حالة رمية التماس لممدافع%
( تكرار ببيسبة مبب ة 9) الم زبم لمفر  ، في ح ن كان عدد التكرارات الفابز لمفر  

(:4.4.)% 
 ( تكرار بيسبة مبب ة 7:بوومالي عدد تكرارات ) حالة كرة طويمة في حوزة المدافع

 ( تكرار:5) الم زبم لمفر  ، في ح ن كان عدد التكرارات الفابز لمفر  %( :.٤9)
 %(.11.1ببيسبة مبب ة )
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 ( تكرار بيسبة مبب ة 1:بوومالي عدد تكرارات ) حالة فقد الكرة في الثمث اليجومي
( تكرار ببيسبة 1) الم زبم لمفر  ، في ح ن كان عدد التكرارات الفابز لمفر  %( 75.4)

 %(.1.٤:مبب ة )
 ويرجع الباحث ىذه النتائج إلي:
بالضععطط عمععى الميععافس إلرباكععه بغمعع  وم عع  الميافعع  بغمعع  حمععبل ق ععام الفر عع  الفععابز بألعع  المبععادرة 

التمر ر ، ببالتالي  موأ العي لععب الكعرة بشعكل عشعبابي أب تشعت ت الكعرة لعارج أب دالعل الممععب أب 
فقعععدها ، بهعععب امعععر مطمعععبب للمععع  فعععرص فعععي الثمعععث العععدفاعي لمميعععافس ببالتعععالي تز عععد معععن فعععرص 

ب رة عمى الم اقة البدي ة بال هي ة العال ة باإلضعافة لملبعرات الت د ل ، به ا األسمبب  عتمد بدروة ك
  العال ة التي  تم ز ب ا العبب الفر 

 بتتف  ه ه اليتاب  م  يتاب  كم من1
 في1 م8118محمد مصطفي دراسة 
  في بعض االداءات الميارية المركبة اليجومية لصالح فرق  إحصائياتوجد فروق دالو

 .عن باقي الفرق 06دور ال
 في1 م8100عمرو صديق بم  دراسة 

  في بعض االداءات الميارية والخططية لصالح فرق مصر توجد فروق دالو احصائيا
 .وكوت ديفوار ونيجيريا عن باقي الفرق

  في بعض األداءات الميارية والخططية لصالح فرق فرنسا توجد فروق دالو احصائيا
يطاليا والمانيا عن باقي الفرق   .وا 

 في1 م8104امة امام اسبم  دراسة 
 الضغط عمى المدافعين عامل اساسي في األداءات اليجومية. 

 في1 م8105خضر سميمان بم  دراسة 
  توجد فروق دالو احصائيا بين منتخب مصر ومنتخب النيجر فى األداءات اليجوميو

 .النيجر منتخبالخاصو بالتمرير الفاشل لصالح 
  منتخب النيجر فى األداءات اليجوميو توجد فروق دالو احصائيا بين منتخب مصر و

 .مصرالخاصو بالتمرير الناجح لصالح منتخب 
 في1 م8108عبد الحميد وحيد بم  دراسة 

  الفريق األلماني عن  لصالح األداءات الخططية اليجومية قيد البحث فيوجود فروق
 4نتائج المبارياتفى  األداءات الخططية اليجوميةباقي الفرق وتأثير 
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 في:م 8119ذه النتائج مع دراسة أسامة إمام وتختمف ى
 واالتساع في  عدم وجود فروق دالة إحصائيا في العمق اليجومي والسند اليجومي

 4اليجوم بين فرق الدوري الممتاز والمنتخب الوطني
تحم ل الضطط  الستمارة(الجانب األيمنبالتكرارات باليسب المبب ة ) ةاللا  نتائجالتشير  4/8/3

 1إلي (لشوط األولا) العالي
( 1:) تكرار بووماليواء )الظ  ر األ من( بالمرتبة األبلى  حالة ركمة مرمى لممدافع 1/5/:/4

)ظ  ر البسط( ، )حارس المرمى( فى المرتبة مركز  %( ، ب يما واء ٤.:9ببيسبة مبب ة )
 %( .1) فر( ببيسبة مبب ة ) بوومالي تكراراألل رة 

( 5٤) تكرار بووماليواء )الظ  ر األ من( بالمرتبة األبلى  ممدافعرمية التماس لحالة  :/1/:/4
%( ، ب يما واء مركزى )ظ  ر البسط( ، )ظ  ر أ سر( فى المرتبة األل رة 94.5ببيسبة مبب ة )
 %( . 1) فر( ببيسبة مبب ة )بوومالي تكرار

 بوومالي تكرارألبلى واء )الظ  ر األ من( بالمرتبة ا كرة طويمة فى حوزة المدافعحالة  1/1/:/4
%( ، ب يما واءت باقى المراكز)ظ  ر البسط( ، )حارس المرمى( ، 511( ببيسبة مبب ة )51)

 %( .1) فر( ببيسبة مبب ة )بوومالي تكرار)ظ  ر أ سر( فى المرتبة األل رة 
بوومالي واء )الظ  ر األ سر( بالمرتبة األبلى  فقد الكرة فى الثمث اليجومىحالة  1/4/:/4
%( ، ب يما واءت باقى المراكز )ظ  ر البسط( ، )حارس 511( ببيسبة مبب ة )9) كرارت

 %(.1) فر( ببيسبة مبب ة )بوومالي تكرارالمرمى( ، )ظ  ر أ سر( فى المرتبة األل رة 

تحم ل الضطط العالى  الستمارة(العمقبالتكرارات باليسب المبب ة ) ةاللا   نتائجالتشير  4/8/4
  1إلي األول(الشوط )
( :5) تكرار بووماليواء )ظ  ر البسط( بالمرتبة األبلى  حالة ركمة مرمى لممدافع 4/8/4/0

%( ، ب يما واء مركزى)ظ  ر أ من( ، )ظ  ر أ سر( فى المرتبة األل رة 11.7ببيسبة مبب ة )
 %( .1) فر( ببيسبة مبب ة )تكرار بوومالي

( 51) تكرار بووماليلبسط( بالمرتبة األبلى واء )ظ  ر ا رمية التماس لممدافعحالة  4/8/4/8
%( ، ب يما واء مركزى)ظ  ر أ من( ، )ظ  ر أ سر( فى المرتبة األل رة 75.4ببيسبة مبب ة )

 %( .1) فر( ببيسبة مبب ة )تكرار بوومالي
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 تكرار بووماليواء )ظ  ر البسط( بالمرتبة األبلى  كرة طويمة فى حوزة المدافعحالة  4/8/4/3
 تكرار بوومالي%( ، ب يما واء مركز)ظ  ر أ من( فى المرتبة األل رة 11.1سبة مبب ة )( ببي7)

 %( .1) فر( ببيسبة مبب ة )
 تكرار بووماليواء )ظ  ر البسط(بالمرتبة األبلى  فقد الكرة فى الثمث اليجومىحالة  4/8/4/4
حارس المرمى( ، باقى المراكز )ظ  ر أ من( ، ) %( ، ب يما واءت511( ببيسبة مبب ة )٤)

 %(.1) فر( ببيسبة مبب ة )تكرار بوومالي)ظ  ر أ سر( فى المرتبة األل رة 

تحم ل  الستمارة(الجانب األيسربالتكرارات باليسب المبب ة ) ةاللا   نتائجالتشير  1/:/4
 1إلي األول(الشوط ) العاليالضطط 

( 57)تكرار بووماليألبلى واء )ظ  ر أ سر( بالمرتبة ا حالة ركمة مرمى لممدافع 4/8/5/0
المراكز )ظ  ر أ من( ، )ظ  ر البسط( ، )حارس  باقي %( ، ب يما واءت511ببيسبة مبب ة )

 %( .1) فر( ببيسبة مبب ة ) تكرار بووماليالمرتبة األل رة  في المرمى(
( 51)تكرار بووماليواء )ظ  ر أ سر( بالمرتبة األبلى  رمية التماس لممدافعحالة  4/8/5/8
)ظ  ر أ من( ، )حارس المرمى( فى المرتبة األل رة مركز %( ، ب يما واء 11.1بيسبة مبب ة )ب 

 %( .1) فر( ببيسبة مبب ة )تكرار بوومالي
 بووماليواء )ظ  ر أ سر( بالمرتبة األبلى  كرة طويمة فى حوزة المدافعحالة  4/8/5/3

)ظ  ر أ من( ، )ظ  ر البسط( ،  باقى المراكز %( ، ب يما واءت511( ببيسبة مبب ة )1)تكرار
 %( .1) فر( ببيسبة مبب ة )تكرار بووماليفى المرتبة األل رة  )حارس المرمى(

 تكرار بووماليبالمرتبة األبلى  واء )ظ  ر أ سر( فقد الكرة فى الثمث اليجومىحالة  4/8/5/4
فى  رمى(%( ، ب يما واء مركزى )ظ  ر البسط( ، )حارس الم9.:9( ببيسبة مبب ة )51)

 .%(1) فر( ببيسبة مبب ة )تكرار بووماليالمرتبة األل رة 

تحم ل  الستمارة(الجانب األيمنبالتكرارات باليسب المبب ة ) ةاللا   نتائجالتشير  4/8/6
 1إلي الثاني(الشوط ) العاليالضطط 

( 5:)تكرار بووماليواء )ظ  ر أ من( بالمرتبة األبلى  حالة ركمة مرمى لممدافع 4/8/6/0
 تكرار بووماليفى المرتبة األل رة  %(، ب يما واء مركز)حارس المرمى(17.1ببيسبة مبب ة )

 %( .1) فر( ببيسبة مبب ة )
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( :5)تكرار بووماليواء )ظ  ر أ من( بالمرتبة األبلى  رمية التماس لممدافعحالة  4/8/6/8
)حارس المرمى( ، )ظ  ر باقى المراكز )ظ  ر البسط( ،  %( ، ب يما واءت511ببيسبة مبب ة )

 %( .1) فر( ببيسبة مبب ة )تكرار بووماليفى المرتبة األل رة  أ سر(
 بووماليواء )ظ  ر أ من( بالمرتبة األبلى  كرة طويمة فى حوزة المدافعحالة  4/8/6/3

باقى المراكز )ظ  ر البسط( ، )حارس  %( ، ب يما واءت511( ببيسبة مبب ة )51)تكرار
 %( .1) فر( ببيسبة مبب ة ) تكرار بووماليفى المرتبة األل رة  ر أ سر(المرمى( ، )ظ  

 تكرار بووماليواء )ظ  ر أ من( بالمرتبة األبلى  فقد الكرة فى الثمث اليجومىحالة  4/8/6/4
باقى المراكز )ظ  ر البسط( ، )حارس المرمى( ،  %( ، ب يما واءت511( ببيسبة مبب ة )55)

 %( .1) فر( ببيسبة مبب ة ) تكرار بوومالية األل رة فى المرتب )ظ  ر أ سر(

 العاليتحم ل الضطط  الستمارة(العمقبالتكرارات باليسب المبب ة ) ةاللا   نتائجالتشير  4/8/7
 إلي1 الثاني(الشوط )
( 55)تكرارواء )حارس المرمى( بالمرتبة األبلى بوومالى  حالة ركمة مرمى لممدافع 7/5/:/4

 تكرارفى المرتبة األل رة بوومالى  %( ، ب يما واء مركز)ظ  ر أ سر(٤4.7ببيسبة مبب ة )
 %( .1) فر( ببيسبة مبب ة )

( 51)تكرارواء )ظ  ر البسط( بالمرتبة األبلى بوومالى  رمية التماس لممدافعحالة  7/8/:/4
رة فى المرتبة األل  %(، ب يما واء مركزى )ظ  ر أ من(، )ظ  ر أ سر(11.1ببيسبة مبب ة )

 %( .1) فر( ببيسبة مبب ة )تكراربوومالى 
واء مركزى )ظ  ر البسط(، )حارس المرمى(  كرة طويمة فى حوزة المدافعحالة  7/1/:/4

فى  %(، ب يما واء مركز )ظ  ر أ سر(44.4( ببيسبة مبب ة )4)تكراربالمرتبة األبلى بوومالى 
 . %(1) فر( ببيسبة مبب ة )تكرارالمرتبة األل رة بوومالى 

واء )ظ  ر البسط( بالمرتبة األبلى بوومالى  فقد الكرة فى الثمث اليجومىحالة  7/4/:/4
باقى المراكز)ظ  ر أ من(، )حارس المرمى(،  %( ، ب يما واءت511( ببيسبة مبب ة )1)تكرار

 %(1) فر( ببيسبة مبب ة ) تكرار بووماليفى المرتبة األل رة  )ظ  ر أ سر(

تحم ل  الستمارة(الجانب األيسربالتكرارات باليسب المبب ة ) ةللا ا  نتائجالتشير  4/8/8
 إلي1 الثاني(الشوط ) العاليالضطط 
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واء مركز )ظ  ر أ سر( بالمرتبة األبلى بوومالى تكرار  حالة ركمة مرمى لممدافع 1/5/:/4
 %( ، ب يما واءت باقى المراكز )ظ  ر أ من( ، )ظ  ر البسط( ،511( ببيسبة مبب ة )51)

%( .1فى المرتبة األل رة بوومالى تكرار) فر( ببيسبة مبب ة ) )حارس المرمى(  
( 1واء )ظ  ر أ سر( بالمرتبة األبلى بوومالى تكرار) حالة رمية التماس لممدافع :/1/:/4

فى المرتبة األل رة  %(، ب يما واء مركزى )ظ  ر أ من( ، )حارس المرمى(٤5.1ببيسبة مبب ة )
%( .1ر( ببيسبة مبب ة )بوومالى تكرار) ف  

واء مركز )ظ  ر أ سر( بالمرتبة األبلى بوومالى حالة كرة طويمة فى حوزة المدافع  1/1/:/4
باقى المراكز )ظ  ر أ من( ، )ظ  ر البسط( ،  %( ، ب يما واءت511( ببيسبة مبب ة ):5تكرار)

%( .1) فى المرتبة األل رة بوومالى تكرار) فر( ببيسبة مبب ة )حارس المرمى(  
 بووماليواء )ظ  ر أ سر( بالمرتبة األبلى  حالة فقد الكرة فى الثمث اليجومى 1/4/:/4

فى  )ظ  ر البسط(، )حارس المرمى( مركز %( ، ب يما واء 11.7( ببيسبة مبب ة ):5تكرار)
%( .1تكرار) فر( ببيسبة مبب ة ) بووماليالمرتبة األل رة   

 وتتفق ىذه النتائج مع كال من:
التي كانت أىم نتائجيا: ة عيسي محفوظ دراس  
  604خط اليجوم أفضل الخطوط إحرازا لألىداف بنسبة% 
التي كانت أىم نتائجيا: دراسة بياء فكريبم    

 خمق المساحة الخالية لمزميل المدافع لتفادي ضغط العبي اليجوم عميو4  *
 * ترتيب العبي الدفاع ىام جدا لتفادي الضغط العالي4 

 اجبات العبي الدفاع من االمور اليامة جدا ويجب ان تكون واضحة4 * تحديد و 
التي كانت أىم نتائجيا: م8104دراسة اسامة امام  ومع  

 * الخطط الدفاعية العامة واألساسية بمحاورىا ىامة في كرة القدم4
 * الخطط اليجومية العامة واألساسية بمحاورىا ىامة في كرة القدم4

 م والتي كانت أىم نتائجيا:8108يومع دراسة السيد الراو 
  عمثى نتثائج المباريثات المنطقثة الثانيثة يمييثا المنطقثة  تثأثيراان أكثر المناطق اليجومية

 4يمييا المنطقة الرابعة يمييا المنطقة الثالثة األولي وىي التي يحدث فييا الضغط العالي
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الي المختمفثة لمباريثات وكل ما سبق يجيب عمى التساؤل األول وىثو مثا ىثي حثاالت الضثغط العث
 م4 8108كأس العالم روسيا

 مناقشة نتائج التساؤل الثاني:
(، في ح ن بمغ متبسط :4.1حالة ركمة مرمي لممداف  بمغ متبسط الحاالت لمفر  الفابزة ) -5

(،ببمغ فر  المتبسطات ب ن الفر  الفابزة بالفر  11.:الحاالت لمفر  اللاسرة)
 ابزة.( ل الح الفر  الف:1.:اللاسرة)

(، في ح ن بمغ 7:.1حالة رم ة التماس لممداف  بمغ متبسط الحاالت لمفر  الفابزة ) -:
(،ببمغ فر  المتبسطات ب ن الفر  الفابزة بالفر  5.57متبسط الحاالت لمفر  اللاسرة)

 ( ل الح الفر  الفابزة.5.:اللاسرة)
(، في ح ن ٤5.:) حالة كرة طب مة في حبزة المداف  بمغ متبسط الحاالت لمفر  الفابزة -1

(،ببمغ فر  المتبسطات ب ن الفر  الفابزة بالفر  :5.5بمغ متبسط الحاالت لمفر  اللاسرة)
 ( ل الح الفر  الفابزة.5.49اللاسرة)

(، في ح ن 19.:حالة فقد الكرة في الثمث ال وبمي بمغ متبسط الحاالت لمفر  الفابزة ) -4
ر  المتبسطات ب ن الفر  الفابزة بالفر  (،ببمغ ف1.79بمغ متبسط الحاالت لمفر  اللاسرة)

 ( ل الح الفر  الفابزة.5.٤اللاسرة)
به ا  ش ر إلى أن الفر  الفابزة تفبقت عمى الفر  اللاسرة في وم   حاالت الضطط العالي 

األربعة بهب مؤشر طرد  لمعمقة ب ن حاالت الضطط العالي بيتاب  المبار ات ح ث أن تطب   
 كان أحد العبامل التي أدت إلي الفبز. أسمبب الضطط العالي 

ومما سبق يجيب عمى التساؤل الثاني وىو ما ىى عالقة حاالت الضغط العالي بنتائج 
 4 8108المباريات كأس العالم روسيا 

 

 االستخالصات والتوصيات: -1
 االستخالصات: -2

 06ر المن خالل نتائج البحث استخمص الباحث أن الفرق الفائزة بالمباريات بداية من دو 
م تفوقت عمى الفرق الميزومة في عدد حاالت الضغط العالي 8108لبطولة كأس العالم روسيا

 المستخدمة أثناء المباريات كالتالي:

 الشوط األول:
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( تكرار بيسبة مبب ة 19بوومالي عدد تكرارات ) لمفريق الفائز حالة ركمة مرمي لممدافع  -5
 %(.1.:1( تكرار ببيسبة مبب ة )59كرار)كان عدد الت  أما الفريق الميزوم%(، :.٤7)

( تكرار بيسبة مبب ة 15بوومالي عدد تكرارات ) لمفريق الفائز حالة رمية التماس لممدافع -:
 %(.7.9:( تكرار ببيسبة مبب ة ):5كان عدد التكرار) أما الفريق الميزوم%(، 5.:7)

( تكرار بيسبة 1:رات)بوومالي عدد تكرا لمفريق الفائز حالة كرة طويمة في حوزة المدافع -1
 %(.1.1:( تكرار ببيسبة مبب ة )1كان عدد التكرار) أما الفريق الميزوم%(، 75.1مبب ة )

( تكرار بيسبة 1:لمفر   الفابز بوومالي عدد تكرارات ) حالة فقد الكرة في الثمث اليجومي -4
 %(.1.1:)( تكرار ببيسبة مبب ة ٤كان عدد التكرار) أما الفريق الميزوم%(، 75.1مبب ة )

 الشوط الثاني 
( تكرار بيسبة مبب ة 19بوومالي عدد تكرارات ) لمفريق الفائز حالة ركمة مرمي لممدافع -5

 %(.11.1( تكرار ببيسبة مبب ة )57كان عدد التكرار) أما الفريق الميزوم%(، ٤.٤9)
بب ة ( تكرار بيسبة م1:بوومالي عدد تكرارات ) لمفريق الفائز حالة رمية التماس لممدافع -:

 %(.4.4:( تكرار ببيسبة مبب ة )9كان عدد التكرار) أما الفريق الميزوم%(، ٤.71)
( تكرار بيسبة 7:بوومالي عدد تكرارات ) حالة كرة طويمة في حوزة المدافع لمفريق الفائز -1

( تكرار ببيسبة مبب ة :5كان عدد التكرار) أما الفريق الميزوم%(، :.٤9مبب ة )
(11.1.)% 

( تكرار بيسبة 1:بوومالي عدد تكرارات ) رة في الثمث اليجومي لمفريق الفائزحالة فقد الك -4
 %(.1.٤:( تكرار ببيسبة مبب ة )1كان عدد التكرار) أما الفريق الميزوم%(، 75.4مبب ة )
 التوصيات:

استيادا إلى اليتاب  التي تب ل إل  ا الباحث من لمل إوراءات البحعث ،  ب عى الباحعث 
 بما  مي1

 عامة لمعاممين بمجال كرة القدم: توصيات

االهتمععام بمتابعععه البطععبالت القار ععة بالدبل ععة لمسععتفادة بكععل مععا هععب ود ععد مععن لطععط سععباء   -0
كايععت هوبم ععة أب دفاع ععة، بالترك ععز عمععى أسععمبب الضععطط العععالي بمععا لععه مععن تععأث ر عمععى 

 يتاب  المبار ات. 

أسمبب الضطط العالي لمعا لعه معن  االهتمام بيشر البعي ب ن مدربي كرة القدم عمى أهم ة  -8
 أثر باضح عمى يتاب  المبار ات.
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االهتمام بكل ما هب ود د عن األسال ب الحد ثة المستلدمة في تحم ل المبار ات بمراعاته  -3
 لمستفادة ميه.

 توصيات لمباحثين في مجال كرة القدم: 

الباحععث عيععد الق ععام  اسععتلدام اسععتمارة تفر ععغ الب ايات)اسععتمارة التحم ععل( الم ععممة مععن قبععل  -5
 بتحم ل المبار ات المرتبطة بأسمبب الضطط العالي.

إوععراء المز عععد معععن الدراسعععات المشعععاب ة عمعععى أسعععمبب الضعععطط الععععالي فعععي إحعععدى البطعععبالت  -:
الدبل ة أب القار ة ب لم لمتعرل عمى أسمبب الضطط العالي المسعتلدم بمعدى فعال تعه بأثعره 

 عمى يتاب  المبار ات. 

مماثمععة لا ععة بتطب عع  أسععمبب الضععطط العععالي عمععى بطععبالت قار ععة بدبل ععة  إوععراء دراسععات -1
لمشباب بالياشب ن، بمراحل سعي ة ملتمفعة لمتععرل عمعى الفعرب  بع ن المسعتب ات لعمل تمعم 

 المراحل.
 توصيات لمدربي كرة القدم:

ضععربرة الترك ععز عمععى تععدر ب وم عع  العبععي الفر عع  عمععى أسععمبب الضععطط العععالي بطر قععة   -5
 لطة دفاع ة األساس مي ا تيف   تكت م هوبمي ميظم.تيف  ه ك

الترك عععز عمعععى رفععع  مععععدالت الم اقعععة البدي عععة  بالوبايعععب الم ار عععة باعتبارهعععا األسعععاس لتيف ععع   -:
الضعطط العععالي، بلمععا ل ععا مععن أثععر باضعح فععي اليععباحي اللطط ععة بلا ععة أسععمبب الضععطط 

 العالي.

تلم ع ا معن يتعاب  سة التعي تعم االضعطط ببالك ف ع أمعاكنالترك ز عمى حاالت الضطط في  -1
 التحم ل.
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  :قائمة المراجع 

  Arabic References   لمراجع العربٌة :ا

دراسثثثثثة تحميميثثثثثة مقارنثثثثثة لثثثثثالداءات الخططيثثثثثة الدفاعيثثثثثة 
واليجوميثثة لبطثثولتي كثثأس االمثثم االفريقيثثة واالوروبيثثة لكثثرة 

كمية التربيثة الرياضثية لمبنثين بثابو  ،م، دكتوراه8108القدم 
 4، جامعة اإلسكندرية قير

 -0 م(8104)اسامة امام

تحميثثثثل االداء اليجثثثثومي لممواقثثثثف الثابتثثثثة لثثثثبعض الفثثثثرق 
المشاركة في بطولة كأس االمم االوروبية لكرة القدم بفرنسثا 

 ،كمية التربية الرياضية بنين، بنيا4م، ماجستير8106

 -8 م(8108)السيد الراوي

 -3 حنفي محمود مختار 4والتوزيع،القاىرة كرة القدم لألوالد، دار زىران لمنشر :

تحميثثل بعثثض األداءات اليجوميثثة لممنتخثثب المصثثري خثثالل 
م 8108التصفيات المؤىمة لبطولة األمم األفريقية لكرة القدم

، رسثالة ماجسثثتير، كميثثة التربيثثة الرياضثثية لمبنثثين ، جامعثثة 
 بنيا4

 -4 م(8105)خضر سميمان

ابع األىثثرام التجاريثثة، جماعيثثة المعثثب فثثي كثثرة القثثدم ، مطثث
 م0993القاىرة، 

طثثثثثثو إسثثثثثثماعيل، إبثثثثثثراىيم 
 شعالن، عمرو أبو المجد

5- 

دراسثثثة تحميميثثثة لثثثألداءات الخططيثثثة اليجوميثثثة لفثثثرق دور 
وعالقتيثا  8104الثمانية بكثأس العثالم لكثرة القثدم بالبرازيثل 

كميثة التربيثة الرياضثية لمبنثين  ،بنتائج المباريثات، ماجسثتير
 4امعة اإلسكندريةبابو قير ، ج

 -6 م(8108)عبد الحميد وحيد

دراسثة تحميميثة مقارنثثة لثبعض االداءات المياريثة والخططيثثة 
 األمثثموعالقتيثثا بنتثثائج المباريثثات فثثي كثثرة القثثدم فثثي بطولثثة 

م وكثثثثثثثثثثثثثثثثثأس العثثثثثثثثثثثثثثثثثالم 8116مصثثثثثثثثثثثثثثثثثر اإلفريقيثثثثثثثثثثثثثثثثثة
كمية التربية الرياضية لمبنين بابو  ،م،ماجستير8116المانيا

 4ريةقير، جامعة اإلسكند

 -7 م(8100)عمرو صديق

دراسثثة تحميميثثة مقارنثثة لثثبعض الجوانثثب التيديفيثثة المرتبطثثة 
م، 8101بطثثثرق المعثثثب فثثثي بطولثثثة كثثثأس االمثثثم االفريقيثثثة 

 بنيا4، جامعة  نكمية التربية الرياضية لمبني ،ماجستير

 -8 م(8108)عيسي محفوظ 

دراسثثة تحميميثثة لفعاليثثة االداءات المياريثثة المركبثثة لالعبثثي 
م، 8116فثثثثرق بطولثثثثة كثثثثأس العثثثثالم لكثثثثرة القثثثثدم المانيثثثثا

 بنيا4، جامعة  نماجستير4 كمية التربية الرياضية لمبني

 -9 م(8118)محمد مصطفي 
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 -01 مفتي إبراىيم م09914اليجوم في كرة القدم، دار الفكر العربي، القاىرة، 
 المراجع األجنبية: 

 

11- Colin Schmidt: advanced soccers drills kinetics , USA , 1991.  
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 لخص للبحثم

لتحسين الكفاءة البدنية والسموك  صحى ( –تاثير برنامج تاىيمى )بدنى اسم البحث : 
 الصحى لطالب المرحمة الثانوية بمنطقة الدقيمية االزىرية     

 : ا.د / حسُِ دسي اثبظخ اســــٌ اىجبحـــــث 

 ا.ً.د  /اَهبة ٍحَذ عَبد اىذَِ                         

 ً.د/ سبٍح ٍحَىد عجذ اىعبه                          

 ا/ ٍحَذ عجذ اىغًْ ٍحَذ عجذ اىىهبة                            

  اىتذسَت اىشَبضً ) صحخ سَبضُخ (اىتخصص اىذقُق :  

 اســـــٌ اىنيُـــــخ     اىتشثُخ اىشَبضُخ 

 اســــٌ اىجبٍعـــخ :   ثْهب

 اســــــٌ اىذوىـــخ :   ٍصش

 mforever629@gmail.com اىجشَذ االىنتشوٍّ :

 : عمى  والصحى البدنى البرنامج أثر هذف اىجحث :
    البحث لعينة الصحى المستوى .2    البحث لعينة  البدنية الكفاءة .1

 اىتجشَجً: اىَْهج اىَستخذً 

 َختيَُز ٍِ اىَشحيخ اىثبّىَخ ثَْطقخ اىذقهيُخ االصهش 02 عُْخ اىجحث وخصبئصهب :

 الكفاءة مستوى تحسن إلى(  الصحى – البدنى)  التأىيمي البرنامج أدى  -1 اهٌ االستْتبجبد :
 . األزىرية الدقيمية بمنطقة الثانوية المرحمة تالميذ لدى البدنية

 تالميذذ لدى الصحي السموك مستوى تحسن إلى(  الصحى – البدنى)  التأىيمي البرنامج أدى -2
 . األزىرية الدقيمية قةبمنط الثانوية المرحمة

 (     االوه اىجضء(   ) ً 6262)  ىعبً(  دَسَجش)  شهش(    66)    اىَجيذ سقٌ  ثُبّبد االصذاس :
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Search aim: The effect of the physical and health program on: 

1. Physical competence of the research sample 

2. Health level of the research sample 

. Curriculum used: Experimental  

Research Sample and Characteristics: The most important 
results:. 03 high school pupils in the Dakahlia Azhar region 

Release Notes: 1- The rehabilitation program (physical - health) led 

to an improvement in the level of physical competence of secondary 

school students in the Dakahlia Azhar region. 

2- The rehabilitation program (physical - health) led to an improvement 

in the level of healthy behavior among secondary school students in the 

Dakahlia Azhar region. 

 

 
 

 

 

 



 

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

 (    0  (   (  اىثبىثً(   ) اىجضء  6262(  ىعبً ) دَسَجش( شهش )    66سقٌ اىَجيذ )         
 

صحى ( لتحسين الكفاءة البدنية و السلوك صحى ( لتحسين الكفاءة البدنية و السلوك   ––) بدنى ) بدنى   ييتأثير برنامج تأهيلتأثير برنامج تأهيل" " 

  ""  المرحلة الثانوية االزهريةالمرحلة الثانوية االزهرية  ي لطالبي لطالبالصحالصح
  ) * (                                                         ) * (                                                           حسين درى أباظهحسين درى أباظه.د/ .د/ أأ                                                                                    

  م.د / إيهاب محمد عماد الدين  ) ** (م.د / إيهاب محمد عماد الدين  ) ** (أ.أ.                                                                                                    

  ) *** () *** (سامح محمود عبد العال سامح محمود عبد العال / /   م.دم.د                                                                                            

  أ/ محمد عبد الغنى محمد عبد الوهاب ) **** (أ/ محمد عبد الغنى محمد عبد الوهاب ) **** (                                                                                                                    

  

    لبحث لبحث مقدمة امقدمة ا  --
 

تتحقق أىداف الصحة العامة في أي مجتمع من خالل المشاركة اإليجابية من األفراد وىناك 
مسئوليات وميام تقع عمى عاتق العاممين في مجال الصحة العامة لكي تدفع األفراد وتحثيم عمى 

 .القيام بمسئولياتيم تجاه صحتيم ويتم ذلك عن طريق التربية الصحية 
عمى أن الرياضة تساعد عمى التنمية ( م Richardson 2008 ( ريتشاردسون  ويشير

 االجتماعية و الشخصية من خالل تطوير ميارات القيادة وبناء الفريق و التعاون 
(13   :187 . ) 

م( إلى ان الثقافة الصحية تعني اإللمام بالمعمومات  2007يشير بياء الدين سالمة )كما 
ترتبط بالصحة والمرض لكافة األفراد ،  ولكن قد ال يستخدميا والبيانات والحقائق الصحية التي 

الفرد في حياتو او يستفيد بيا وىي عمى ذلك تبقى كثقافة صحية دون أن تؤثر في حياة وسموك 
الفرد ، كما يشير بأنيا تمعب دور ىام وفعال في تعريف أفراد المجتمع باألمراض الشائعة وطرق 

اعة الطبيعية ضد االمراض لدى األطفال والعمل عمى تنميتيا كما أن الوقاية منيا واالىتمام بالمن
الثقافة الصحية توضح طرق التعامل مع المرض لموصول إلى أفضل حاالت الجسم وتعمل عمى 
تغيير السموك الصحي لمفرد فعندما يأخذ الفرد بأسباب العالج المبكر ينقذ حياتو ويحد من العواقب 

 ( .22: 4ىمال أو بطء العالج أو اإلصابة ) الوخيمة التي تترتب عمى إ

                                                           
 مصر. -جامعة بنها  –كلية التربية الرياضية للبنين  فسيولوجيا الرياضية و عميدتاذ * أس

 مصر. -جامعة بنها  –كلية التربية الرياضية للبنين  –دكتور بقسم علوم الصحة الرياضية  أستاذ مساعد** 

Tel : 0007000000020                                           E-mail : Ehab.Emad@ Fped.bu.edu.eg  

 مصر. -جامعة بنها  –كلية التربية الرياضية للبنين  – المناهج وطرق التدريسبقسم  مدرس*** 

 **** معلم أول تربية رياضية بالمنطقة األزهرية بالدقهلية .
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إلى أن التثقيف الصحي عممية  م Neiger (2013)و نيجر   Mckenzie, Jماكينزى ويؤكد
تعميم و تعمم يتم من خالليا تعديل السموك الصحي لموصول إلى حالة صحية أفضل ، و قد كان 

التطور الحاصل في جميع  التثقيف الصحي في السابق يقتصر عمى إرشاد المرضى ، ولكن مع
جوانب الحياة حدث تطور مفيوم التثقيف الصحي وأصبح ىدفو األساسي رفع المستوى الصحي 
واالجتماعي لمفرد والمجتمع ، وأصبح بالتالي التثقيف الصحي من أىم مجاالت الصحة العامة 

بالصحة  الحديثة ، ومن أىم أىداف التثقيف الصحي تغير مفاىيم األفراد وفيم ما يتعمق
ومساعدتيم عمى أدراك مفيوم الصحة الحديث ، وكذلك تقويم العادات والسموكيات الغير المرغوبة 
بعادات وسموكيات صحيحة ، ولتحقيق أىداف التثقيف الصحي البد من أن يكون شامل لجميع 
ل الجوانب المحيطة بالفرد ، مثل اىتمامو بالصحة الشخصية واتباع العادات السميمة في األك
 12والشرب والنظافة واالىتمام بالتغذية السميمة وممارسة األسس الوقائية من األمراض ومكافحتيا)

 :3 ،4) 
من كل ما سبق يتضح لنا أن المعمومات الصحية ىامة لممحافظة عمى الصحة والوقاية والتخمص 

 من البدانة والوقاية من أمراضيا ومشاكميا الصحية المختمفة .
التربية البدنية  –م ( بالمؤتمر العممي الدولى الثالث عشر  2010) ميتشيل كولنز وما أكده أيضًا 

كمية التربية الرياضية عمى أن ىناك أىمية كبيرة جدًا  –م جامعة حموان  2010والرياضة مارس 
فى إكساب الثقافة الذاتية والعادات الصحية الغذائية السميمة لألطفال من بداية سن المدرسة 

 لمراىقين والنشء الرياضي فى األندية وذلك لممحافظة عمى الصحة .وكذلك  ا
 ومن خالل عمل الباحثون فقد الحظوا اآلتي  : 

 زيادة الوزن لمعديد من فئات المجتمع ببيئة البحث  –
زيادة أعداد الطالب البدناء فى السنوات األخيرة مقارنة باألعوام السابقة فى  –

 محافظة الدقيمية
 البدناء عمى ممارسة األنشطة الرياضية المختمفة.  عدم قدرة الطالب –
مدارس الثانوية عن المعمومات الصحية فقد وجد  طالبوعند سؤال بعض  –

الباحثون قصورا فى المعمومات الصحية والعادات الصحية المرتبطة باإلضافة إلى 
رتباط ذلك باختيار أ نواع عادات غذائية ترتبط بالبيئة الموجود بيا عينة الدراسة وا 

 الغذاء الصحى .
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 البحث هدف
الكفاءة البدنية صحى ( لتحسين  –) بدنى  يتأثير برنامج تأىيمييدف البحث الى التعرف عمى   

 : المرحمة الثانوية بمنطقة الدقيمية االزىرية طالبلي و السموك الصح
ة الثانويذذذة المرحمذذذ طذذذالبلالكفذذذاءة البدنيذذذة القياسذذذين القبمذذذى والبعذذذدى فذذذي  اتدرجذذذ اتمتوسذذذط -1   

 قيد البحث . بمنطقة الدقيمية االزىرية
المرحمذذة  طذذالبلمسذذتوى السذذموك الصذذحي القياسذذين القبمذذى والبعذذدى فذذي  اتدرجذذ اتمتوسذذط -2   

 قيد البحث. الثانوية بمنطقة الدقيمية االزىرية
 فروض البحث 

بعذذدي لصذذالح القياسذذين القبمذذي وال اتدرجذذ اتتوجذذد فذذروق ذات داللذذة إحصذذائية بذذين متوسذذط -1   
 قيد البحث . المرحمة الثانوية بمنطقة الدقيمية االزىرية الكفاءة البدنية لطالبالقياس البعدي في 

القياسذذين القبمذذي والبعذذدي لصذذالح  اتدرجذذ اتتوجذذد فذذروق ذات داللذذة إحصذذائية بذذين متوسذذط -2   
قيذد  يميذة االزىريذةالمرحمذة الثانويذة بمنطقذة الدق مستوى السذموك الصذحي لطذالبالقياس البعدي في 

 البحث .
 مصطمحات البحث 

   التأهيمي البرنامج
الشكل التنفيذي لتطبيق المنيج بكل عناصره وبذلك يتصف البرنامج بطبيعة إدارية تنظيمية ىو  

 واضحة كإطار تنفيذي ألىداف المنيج ومحتواه من أنشطة وخبرات ومعارف واتجاىات 
 (6  :3 . )  

 البدنية الكفاءة
كسجين ستيالك األإنتاجية الجياز الدورى والتنفسى والدم وكفاءة العضالت عمى إءة ىى كفا

 ( . 277:4 نتاج الطاقة )ا  و 
    الصحة

ىى حالة التوازن النسبى لوظائف أعضاء الجسم وأن ىذه الحالة تنتج من تكيف الجسم مع نفسة 
المتة الستمرار توزان ومع العوامل الضارة التى يتعرض ليا وعممية التكيف لممحافظة عمى س

وظائف الجسم فى عمميا ، ىدف الصحة ليس فقط الشفاء من المرض أو التخفيف منو بل 
 .( 17:  4يتطمب األكثر من ذلك أال وىو الوقاية من المرض ) 

 السموك الصحى
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يشير الى تمك التصرفات الظاىرة و الخفية التى تم اكسابيا و تزويدىا لألطفال و الشباب فيما   
 ( . 113:  4تعمق بصحتيم و صحة المجتمع ) ي

  المرجعيةالمرجعيةالدراسات الدراسات 

تأثير بدراسة تيدف إلى التعرف عمى "  ( 6م ( ) 7112قامت سمية جمال أحمد محمود )  -1
برنامج رياضي صحي عمى مستوى تركيز الييموجموبين في الدم ومتغيرات المياقة الصحية 

طالبة  30" وقد أجريت الدراسة عمى  رحمة اإلعدادية في الريف والحضرلدى طالبات الم
ستخدمت الباحثة المنيج التجريبى التدريبى عمى  15طالبة ريف،  15) طالبة حضر( وا 

مجموعتين المجموعة األولى من الريف والمجموعة الثانية من الحضر وكانت أىم النتائج  أن 
تظام في ممارسة النشاط البدني خالل حصة التربية البرنامج الرياضي الصحي وكذلك االن

الرياضية يؤثر تأثيرا فعاال عمى المتغيرات الصحية قيد البحث في )الريف والحضر( حيث اثر 
البرنامج ايجابيا في مجموعة الحضر وظير ذلك واضحا في تحسن )الجمد الدوري التنفسي 

ايجابيا عمي مجموعة الريف وظير ذلك  ونسبة الييموجموبين في الدم(، كما أيضا أثر تأثيرا
واضحا في تحسن )المرونة، القوة، التحمل العضمي، نسبة الدىون، نسبة الماء، نسبة 

 العضالت، وزن العظام، حجم النشاط( .
بدراسة تيدف إلى التعرف عمى " تأثير برنامج  (1( )7112قام أحمد عزت مصطفى )  -7

ئى الصحى لتالميذ المرحمة األعدادية بمحافظة لمتوجيو واألرشاد الصحى عمى الوعى البي
من تالميذ المرحمة  ( تمميذ100الفيوم " مستخدما المنيج التجريبى عمى عينة من )
اإلرشاد الصحى ، وتوصمت نتائج األعدادية بمحافظة الفيوم ، تم بناء برنامج لمتوجيو و 

الصحى لعينة البحث من  الدراسة إلى أن البرنامج المقترح ادى إلى تحسن الوعى البيئى
 تالميذ المرحمة األعدادية بمحافظة الفيوم .

بدراسة تيدف الى التعرف عمى " تأثير  ( 2م( ) 7117قامت شيرين سعد حجازى ) -2
الريف المراىقات " استخدمت الباحثة  برنامج ثقافة صحية فى الوعى الصحى لطالبات
:  15( طالبة من )50ت العينة عمى )المنيج التجريبى لمالئمتو و طبيعة الدراسة واشتمم

( سنة ، وكان األستبيان األداه الرئيسية فى جمع المعمومات ، وكذلك المقابالت مع 17
المتخصصين فى مجال الصحة و عدد من الطالبات ، و كانت المحاور الرئيسية لمقياس 

ائية و الوعى الصحى الوعى بالصحة الشخصية و الغذائية و الرياضية والبيئية والوق
القوامية .وكانت وسائل البرنامج لمتثقيف الصحى وسيمة العرض األلكترونية و الندوات 

إلى أن البرنامج التثقيفى الصحي المقترح فى -والمطويات . وتوصمت نتائج الدراسة :

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1+%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a+%d8%b5%d8%ad%d9%8a+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%89+%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%b2+%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d9%85%d9%88%d8%ac%d9%84%d9%88%d8%a8%d9%8a%d9%86+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85+%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%8a%d8%a7%d9%82%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d9%81+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b6%d8%b1+%2f&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1+%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a+%d8%b5%d8%ad%d9%8a+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%89+%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%b2+%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d9%85%d9%88%d8%ac%d9%84%d9%88%d8%a8%d9%8a%d9%86+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85+%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%8a%d8%a7%d9%82%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d9%81+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b6%d8%b1+%2f&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1+%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a+%d8%b5%d8%ad%d9%8a+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%89+%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%b2+%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d9%85%d9%88%d8%ac%d9%84%d9%88%d8%a8%d9%8a%d9%86+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85+%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%8a%d8%a7%d9%82%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d9%81+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b6%d8%b1+%2f&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1+%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a+%d8%b5%d8%ad%d9%8a+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%89+%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%b2+%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d9%85%d9%88%d8%ac%d9%84%d9%88%d8%a8%d9%8a%d9%86+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85+%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%8a%d8%a7%d9%82%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d9%81+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b6%d8%b1+%2f&criteria1=0.


 

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

 (    7  (   (  اىثبىثً(   ) اىجضء  6262(  ىعبً ) دَسَجش( شهش )    66سقٌ اىَجيذ )         
 

ومقياس الثقافة الصحية المقترح فاعميتة بطريقة ايجابية فى نشر الثقافة  الوعى الصحى
 ت الريف المراىقات.لطالبا الصحية

بدراسة تيدف الى التعرف عمى "  (7م( )7111قامت آمنة حسن عبد الرحيم طه ) -4
تاثير برنامج تثقيف صحى باستخدام احدى وسائل التقنية الحديثة عمى الثقافة الصحية 

التجريبى ،  لدى الرياضيين بمراكز الشباب بمحافظة المنيا "  واستخدمت الباحثة المنيج
العينة بطريقة عشوائية من الممارسين الرياضيين بالفرق الجماعية و الفردية و  تم اختيار

( ممارس رياضى ، و كانت وسائل التقنية ىى شاشة العرض 80قد اشتممت العينة عمى )
لمثقافة افتقار الالعبين  -األلكترونية و الندوات و المطويات ، ومن أىم نتائج الدراسة :

خصية و الصحة الوقائية ، اثبتت وسيمة شاشة العرض الصحية و خاصة الصحة الش
االلكترونى ووسيمة المطويات الندوات فاعميتيا فى نشر الثقافة الصحية ، اثبت البرنامج 
التثقيفى الصحي المقترح و مقياس الثقافة الصحية المقترح فاعميتة بطريقة ايجابية فى 

 نشر الثقافة الصحية بين الرياضيين.
 

  ثثجراءات البحجراءات البحإإ

  منهج البحث        منهج البحث        

استخدم الباحثون المنيج التجريبى بأسموب القياس القبمى والبعدى لمجموعة واحدة وذلك لمالئمتة 
 لطبيعة البحث.

    عينة البحث   عينة البحث   

(  طالذذذب مذذذن   50)  وكذذذان قواميذذذا  عينذذذة البحذذذث بالطريقذذذة العمديذذذة قذذذام البذذذاحثون بإختيذذذار      
( طالذب ىذم أفذراد  30قيميذة االزىريذة بذاألزىر الشذريف بواقذع  ) طالب المرحمذة الثانويذة بمنطقذة الد

مذذذن نفذذذس مجتمذذذع ية ( طالذذذب ىذذذم أفذذذراد عينذذذة البحذذذث اإلسذذذتطالع 20عينذذذة البحذذذث األساسذذذية و ) 
 . البحث وخارج عينة البحث األساسية

  والوزن والطولبحث في متغيرات السن التوصيف اإلحصائى لعينة ال
 
 
 
 
 
 



 

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

 (    8  (   (  اىثبىثً(   ) اىجضء  6262(  ىعبً ) دَسَجش( شهش )    66سقٌ اىَجيذ )         
 

 ( 1جدول ) 
 والوزن السن الطول و  متغيرات ىبحث فاإلحصائى لعينة الالتوصيف 

 01ن=                                                              
 اىَتغُشاد

اىَتىسظ 

 اىحسبثٍ

االّحشاف 

 اىَعُبسٌ

ٍعبٍو 

 االىتىاء

 االسبسُخ

 16716- 16006 166622 اىسِ
 16116- 26223 164612 اىطىه
 16202 146236 24614 اىىصُ

اىنفبءح 

 اىجذُّخ

 16113- 66112 124642 أقصً ّجض أثْبء اىَجهىد
 16747- 46377 16262 أعيً ضغظ دً أثْبء اىَجهىد

 16141 16427 126122 أعيً ٍجهىد ىيقيت
أعيً ٍستىي ىسَل عضيخ اىقيت 

 ثبىْسجخ ىتفشَغ االرُِّ واىجطُِْ 
-16302 16124 1612 

 16643- 66734 730662 ىيْجض ضغظ اىقيت ثبىْسجخ

اىسيىك 

 اىصحٍ

 16136 16440 106362 اىصحخ اىشخصُخ
 16142 16330 716462 اىتغزَخ اىصحُخ

 1612- 16220 126422 اىصحخ اىشَبضُخ
 1661- 16016 146362 اىصحخ اىْفسُخ و األجتَبعُخ

 16123- 16170 126462 اىصحخ اىجُئُخ و اىىقبئُخ
 16111 1632 146422 خاىصحخ اىقىاٍُ

 16446 26042 446022 استَبسح اىقُبط منو

بذذين تراوحذذت االلتذذواء لمتغيذذرات السذذن والذوزن والطذذول  تمعذامال ( أن قذذيم 1 ) جذذدول يوضذح      
 التوزيع الطبيعى لمبيانات.مما يدل عمى إعتدالية  ±3
 

    أدوات ووسائل جمع البيانات  أدوات ووسائل جمع البيانات  

 الرستاميتر.جياز  -1     
   لقياس الوزن.ميزان طبى  -7     
 ( . SG stressجياز قياس كفاءة القمب بالمجيود كمؤشر لمكفاءة البدنية )  -3     
 مقياس السموك الصحي .  -4     

 خطوات تنفيذ البحث 
قام الباحثون باستخدام مقياس الثقافة الصحية لدارسة محمد عمى الطنايحى بعنوان " تذأثير برنذامج 

دنى عمذذذى بعذذذض الذذذدالالت الصذذذحية والمتغيذذذرات البدنيذذذو وضذذذبط الذذذوزن لالعبذذذي تثقيفذذذي صذذذحى بذذذ
 ( . 1المالكمة " ، وذلك كما ىو موضح بمرفق ) 



 

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

 (    9  (   (  اىثبىثً(   ) اىجضء  6262(  ىعبً ) دَسَجش( شهش )    66سقٌ اىَجيذ )         
 

 كما قام الباحثون بإعادة صدق وثبات وموضوعية المقياس ، كما يمي :
 أواُل : حساب معامل صدق المقياس :

تسذذاق الذذداخمى مذذن خذذالل تطبيذذق قذذام البذذاحثون بحسذذاب صذذدق اال صدددق االتسدداق الددداخمى :    
م 1/4/2019( طالذب فذي الفتذره مذن  20مقياس السموك الصحي عمى عينة إستطالعية قواميذا ) 

م ، وذلك إليجاد معامالت اإلرتباط بين العبارات والمجموع الكمذى لممحذور ، ثذم 4/4/2019وحتى 
 ياس.إيجاد معامالت اإلرتباط بين المحاور والمجموع المجموع الكمى لممق

 ( 7جددول ) 
  المقياسلصدق  المنتمية اليةمعامل االرتباط بين العبارات والمجموع الكمى لممحور 

 (71) ن = 
 اىصحخ اىشَبضُخ اىتغزَخ اىصحُخ اىصحخ اىشخصُخ

 ٍعبٍو االستجبط اىعجبسح ٍعبٍو االستجبط اىعجبسح ٍعبٍو االستجبط اىعجبسح

1 2.992 1 2.626 1 2.782 

6 2.825 6 2.779 6 2.826 

0 2.915 0 2.957 0 2.989 

4 2.941 4 2.877 4 2.826 

5 2.886 5 2.988 5 2.965 

6 2.862 6 2.965 6 2.775 

7 2.916 7 2.917 7 2.789 

8 2.806 8 2.694 8 2.891 

9 2.982 9 2.875 9 2.767 

12 2.924 12 2.810 12 2.969 

11 2.722 11 2.869 11 2.791 

16 2.899 16 2.726 16 2.960 

10 2.778 10 2.860 10 2.915 

14 2.775 14 2.801   

15 2.987 15 2.695   

16 2.861 16 2.806   

17 2.926 17 2.786   

  18 2.981   

  19 2.845   

  62 2.882   

  61 2.789   

 16444=   1610قيمة "ر" الجدولية عند مستوى معنوية *
كذذذل عبذذذارة مذذذن عبذذذارات كذذذل محذذذور ) ( وجذذذود ارتبذذذاط دال إحصذذذائيا بذذذين  2يتضذذذح مذذذن جذذذدول ) 

المنتميذة  الصحة الشخصية ، التغذية الصحية ، الصحة الرياضذية ( والمجمذوع الكمذي ليذذا المحذور



 

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

 (    12  (   (  اىثبىثً(   ) اىجضء  6262(  ىعبً ) دَسَجش( شهش )    66سقٌ اىَجيذ )         
 

( وىذذذا 0.05عنذذد مسذذتوى معنويذذة )الجدوليذذة حيذذث ان قيمذذة "ر" المحسذذوبة اكبذذر مذذن قيمتيذذا  اليذذة
 .يعطى داللة مباشرة عمى صدق تمك العبارات

 ( 2جددول ) 
  المقياسلصدق  المنتمية اليةمعامل االرتباط بين العبارات والمجموع الكمى لممحور تابع 

 (71) ن = 
 اىصحخ اىقىاٍُخ اىصحخ اىجُئُخ و اىىقبئُخ اىصحخ اىْفسُخ و األجتَبعُخ

 ٍعبٍو االستجبط اىعجبسح ٍعبٍو االستجبط اىعجبسح ٍعبٍو االستجبط سحاىعجب

1 2.909 1 2.875 1 2.885 

6 2.688 6 2.862 6 2.852 

0 2.790 0 2.844 0 2.616 

4 2.906 4 2.745 4 2.677 

5 2.692 5 2.918 5 2.789 

6 2.976 6 2.852 6 2.888 

7 2.760 7 2.855 7 2.779 

8 2.878 8 2.805 8 2.808 

9 2.674 9 2.987 9 2.897 

12 2.968 12 2.750 12 2.968 

11 2.789 11 2.882 11 2.876 

16 2.779 16 2.789 16 2.689 

10 2.872 10 2.689 10 2.912 

14 2.917   14 2.926 

    15 2.860 

    16 2.569 

    17 2.769 

 16444=   1610*قيمة "ر" الجدولية عند مستوى معنوية 
 

كذذذل عبذذذارة مذذذن عبذذذارات كذذذل محذذذور ) ( وجذذذود ارتبذذذاط دال إحصذذذائيا بذذذين  2يتضذذذح مذذذن جذذذدول ) 
الصذحة النفسذية واالجتماعيذة ، الصذحة البيئيذة والوقائيذة ، الصذحة القواميذة ( والمجمذوع الكمذي ليذذا 

ة عنذذد مسذتوى معنويذذحيذث ان قيمذذة "ر" المحسذوبة اكبذذر مذن قيمتيذذا الجدوليذة  المنتميذة اليذذة المحذور
 .( وىذا يعطى داللة مباشرة عمى صدق تمك العبارات0.05)
 

 
 
 
 
 
 



 

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

 (    11  (   (  اىثبىثً(   ) اىجضء  6262(  ىعبً ) دَسَجش( شهش )    66سقٌ اىَجيذ )         
 

 ( 4 جدول )
  لممقياسوالمجموع الكمى  المحاورمعامل االرتباط بين 

 (71)ن= 

 اىَحىس ً
اىصحخ 

 اىشخصُخ

اىتغزَخ 

 اىصحُخ

اىصحخ 

 اىشَبضُخ

اىصحخ اىْفسُخ 

 و األجتَبعُخ

اىصحخ اىجُئُخ 

 و اىىقبئُخ

اىصحخ 

 اىقىاٍُخ

سح استَب

 اىقُبط منو

 2.745 2.966 2.927 2.761 2.889 2.606 2.847 اىصحخ اىشخصُخ 1

 2.910 2.707 2.684 2.604 2.829 2.801 2.870 اىتغزَخ اىصحُخ 6

 2.777 2.816 2.865 2.795 2.962 2.712 2.814 اىصحخ اىشَبضُخ 0

4 
اىصحخ اىْفسُخ و 

 األجتَبعُخ
2.756 2.727 2.857 2.760 2.820 2.806 2.828 

5 
اىصحخ اىجُئُخ و 

 اىىقبئُخ
2.844 2.919 2.849 2.667 2.819 2.504 2.624 

 2.820 2.711 2.696 2.768 2.666 2.750 2.764 اىصحخ اىقىاٍُخ 6

 2.686 2.761 2.850 2.714 2.827 2.804 2.916 استَبسح اىقُبط منو 7

 16444=   1610*قيمة "ر" الجدولية عند مستوى معنوية 

والمجمذذذذوع الكمذذذذى  المحذذذذاور وبعضذذذذيا( وجذذذذود ارتبذذذذاط دال إحصذذذذائيا بذذذذين  4ضذذذذح مذذذذن جذذذذدول ) يت
عنذد مسذتوى معنويذة حيذث ان قيمذة "ر" المحسذوبة اكبذر مذن قيمتيذا الجدوليذة  المنتمية الية لممقياس

 المقياس.( وىذا يعطى داللة مباشرة عمى صدق 0.05)

 : حساب معامل ثبات المقياس ثانياً : 
ثون من ثبات المقياس بتطبيقة عمى العينة اإلستطالعية ثم إعادة التطبيق عمى نفس تحقق الباح

( يوم و إيجاد معامل اإلرتباط بين  15العينة وفى نفس ظروف التطبيق األول بفاصل زمنى ) 
 التطبيقين لمداللة عمى الثبات .

 ( 0 جدول )
 ثبات القياس قيد البحث

 (71)ن= 

 االستجبط اىَحىس ً
 جتَبُ ُ ثشاوُسجُش ٍب

 ٍعبه اىفب
 اىثجبد اىثجبد

 2.962 2.876 2.876 2.775 اىصحخ اىشخصُخ 1

 2.926 2.890 2.964 2.879 اىتغزَخ اىصحُخ 6

 2.967 2.896 2.901 2.886 اىصحخ اىشَبضُخ 0

 2.876 2.906 2.905 2.896 اىصحخ اىْفسُخ و األجتَبعُخ 4

 2.911 2.852 2.915 2.852 اىصحخ اىجُئُخ و اىىقبئُخ 5

 2.946 2.916 2.916 2.746 اىصحخ اىقىاٍُخ 6

 2.975 2.906 2.951 2.926 استَبسح اىقُبط منو 7

 16444=   1610*قيمة "ر" الجدولية عند مستوى معنوية 



 

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

 (    16  (   (  اىثبىثً(   ) اىجضء  6262(  ىعبً ) دَسَجش( شهش )    66سقٌ اىَجيذ )         
 

، حيذذث بمذذا معامذذل ثبذذات أبعذذاد األداة القياسذذية القيذذاس( يتضذذح أن: ثبذذات أبعذذاد  5جذذدول)  يوضذذح
ممذا  ( لالستمارة القيذاس ككذل0.974وبما )  (،0.960و) (0.838 نباخ ما بين )بطريقة ألفا كرو 

 قيد البحث.    استمارة القياسيشير الرتفاع معامل ثبات أبعاد 
صدددحى ( لتحسدددين الكفددداءة البدنيدددة و ال –بددددنى ال)  يتدددأهيمالبرندددامج خطدددوات تصدددميم ال

 الزهريةالمرحمة الثانوية بمنطقة الدقهمية ا طالبلي السموك الصح
البحث بموضوع  المرجعيةباإلطالع عمى المراجع العممية المتخصصة والدراسات ون ام الباحثق    

 وتم األتى : البيالتس الكارديو تمريناتوذلك بيدف تصميم برنامج 
 صحى (ال –بدنى ال) تحديد الهدف من البرنامج التأهيمى  -1

الكفاءة البدنية والسموك  صحي ( مقترح لتحسين مستوى –بناء برنامج ) بدنى  -
 الصحى لطالب المرحمة الثانوية بمنطقة الدقيمية األزىريو .

 صحى (ال –بدنى ال) أسس التأهيمى  -7
 األسس التى يجب مراعاتها عند بناء الجزء البدني من البرنامج : -أ

 مراعاة الفروق الفردية بين الطالب . -
 ب .أن يتناسب البرنامج مع المستوى الراىن لمطال -
 يعمل محتوى البرنامج عمى تحسين الكفاءة البدنية لمطالب. -
 مراعاة توافر عوامل األمن والسالمة . -

 األسس التى يجب مراعاتها عند بناء الجزء الصحى من البرنامج : -ب
 مراعاة الفروق الفردية والسن وقدرات الطالب . -
 يجب أن يتميز البرنامج بالبساطة والوضوح والتنويع . -
 رصة لتحصيل أكبر قدر من المعمومات الصحية .يوفر ف -
 التخطيط فى ضوء األغراض واألىداف الموضوعة . -
 يتناسب مع اإلمكانيات الموجودة والمتوفرة . -
 أن يتخمل البرنامج المواقف السموكية التى يتفاعل معيا الطالب . -
 أن يكتسب الطالب الوعى الصحى السميم . -
 الدافعية لدى الطالب .يتميز البرنامج بعوامل التشويق و  -

 تحديد اإلطار العام والتوزيع الزمنى لمبرنامج التأهيمى البدني الصحي -2
 
 
 



 

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

 (    10  (   (  اىثبىثً(   ) اىجضء  6262(  ىعبً ) دَسَجش( شهش )    66سقٌ اىَجيذ )         
 

 ( 6جدول ) 
 اإلطار العام والتوزيع الزمنى لمبرنامج التأهيمى البدني الصحي 

 

 التوزيع الزمنى المحتوى م

 ثالثة اشهر مدة البرنامج  1

 أسبوع 12 عدد األسابيع  2

 مراحل 3 لبرنامج التأهيلىمراحل ا 3
 
4 

 
 عدد أسابيع كل مرحلة فى البرنامج التأهيلى

 أربعة أسابيع للمرحلة األولى . -      
 أربعة أسابيع للمرحلة الثانية .  -      
 أربعة أسابيع للمرحلة الثالثة . -      

 ق (  45)   زمن الوحدة التأهيلية  5

 وحدة تأهيلية 36 العدد الكلى لوحدات البرنامج 6

7 
 

ق للمرحلة الثانية ،  545ق  للمرحلة األولى ،  545 زمن تطبيق كل مرحلة من البرنامج التأهيلى 
 ق للمرحلة الثالثة545

 ساعة ( 27ق  ) 1625 الزمن الكلى لتطبيق البرنامج التأهيلى  8

 أثناء درس التربية الرياضية موعد تنفيذ الوحدات التأهيلية 9
 

15 
 

 ترتيب أجزاء الوحدات التأهيلية
 الجزء التمهيدي . -أ

 الجزء الرئيسى ويشتمل جزء بدنى وصحي . –ب
 الجزء الختامي . -ج

 متوسط واألقل من األقصى  الحمل المناسب فى البرنامج التأهيلى 11

الثانويذة لمبرنامج التأىيمى لطالب المرحمة التوزيع الزمنى ( اإلطار العام و  6يوضح جدول )       
لمعينة قيد البحث فى ضوء المراجع العممية والدراسذات المرجعيذة حيذث أن مذدة البرنذامج التذأىيمى ) 

( مراحذل ، وكانذت عذدد الوحذدات التأىيميذة فذى البرنذامج التذذأىيمى )  3( أسذبوع مقسذمة عمذى )  12
س التربيذذذة سذذذاعة ( ، وكانذذذت الوحذذذدات التأىيميذذذة اثنذذذاء در  27ق ( ) 1620( وحذذذدة بذذذزمن )  36

 الرياضية بإستخدام الحمل المتوسط واألقل من األقصى .
 تحديد محتوى البرنامج التأهيمى البدني الصحي -4

قذذذام البذذذاحثون بذذذاإلطالع عمذذذى المراجذذذع والدراسذذذات المرجعيذذذة التذذذى تناولذذذت تصذذذميم بذذذرامج        
نية كما ىو موضح بمرفق التأىيل ووضع مجموعة من تمرينات التأىيل البدني لتحسين الكفاءة البد



 

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

 (    14  (   (  اىثبىثً(   ) اىجضء  6262(  ىعبً ) دَسَجش( شهش )    66سقٌ اىَجيذ )         
 

( ، ودمجيذم فذي برنذامج تذأىيمي واحذد  3( ، ووضع برنامج صحي كما ىذو موضذح بمرفذق )  2) 
 ( . 4كما ىوموضح بمرفق ) 

 خطوات تطبيق التجربة األساسية لمبحث :
 الدراسة اإلستطالعية  -1

 الدراسة اإلستطالعية األولى
األولذذذى لمتحقذذذق مذذذن ثبذذذات المقيذذذاس مذذذن خذذذالل  قذذذام البذذذاحثون بذذذإجراء الدراسذذذة اإلسذذذتطالعية      

المرحمذذة الثانويذذة  ( طالذذب مذذن طذذالب 20تطبيقذذو عمذذى عينذذة البحذذث اإلسذذتطالعية وكذذان قواميذذا ) 
 ثم تم إعادة تطبيق المقياس عمى نفس العينة بعد أسبوعين  . بمنطقة الدقيمية االزىرية

 الدراسة اإلستطالعية الثانية
أربعذذة أفذذراد مذذن ضذذمن       عمذذى عينذذة قواميذذا الدراسذذة اإلسذذتطالعية الثانيذذة  بذذإجراءالبذذاحثون قذذام       

مذن نفذس مجتمذع البحذث وخذارج ( طالب الذى تم اجراء الدراسة االستطالعية األولذى عمذييم  20) 
البرنامج التأىيمى البدني الصحي لمعينة قيد البحث العينة األساسية وذلك بغرض التأكد من مالئمة 

. 

     البحث األساسية دراسة  -7
بتطبيذذذذق دراسذذذذة البحذذذذث  ثونقذذذذام البذذذذاح الدراسذذذذتين اإلسذذذذتطالعيةفذذذى ضذذذذوء مذذذذا أسذذذذفرت عنذذذذو       

 األساسية عمى النحو التالى : 
 القياسات القبمية : - أ

م  عمذى المجموعذة 2019/   9/  19 - 15قام الباحثون بإجراء القياسذات القبميذة فذى الفتذرة مذن  
جيذاز قيذاس كفذاءة وقيذاس  حمذة الثانويذة ، حيذث تذم قيذاس الطذول والذوزن التجريبية مذن طذالب المر 

 ( و تطبيق مقياس السموك الصحى. SG-stressالقمب بالمجيود كمؤشر لمكفاءة البدنية بجياز) 
 تطبيق دراسة البحث األساسية -ب

           م إلذذذذذذذذى     2019/  9/  22قذذذذذذذذام البذذذذذذذذاحثون بتطبيذذذذذذذذق البرنذذذذذذذذامج المقتذذذذذذذذرح فذذذذذذذذى الفتذذذذذذذذرة مذذذذذذذذن       
م ، وفذذذذذذذق المراحذذذذذذذل المتبعذذذذذذذة بالبرنذذذذذذذامج عمذذذذذذذى مذذذذذذذدار ثذذذذذذذالث أشذذذذذذذير بمعذذذذذذذدل              2019/  12/  12
( أسذذذذبوع ، وبمعذذذذدل ثذذذذالث وحذذذذدات أسذذذذبوعيا أيذذذذام األحذذذذد والثالثذذذذاء والخمذذذذيس وذلذذذذك خذذذذالل         12) 
 ( وحدة ىى إجمالى عدد الوحدات . 36) 
 



 

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

 (    15  (   (  اىثبىثً(   ) اىجضء  6262(  ىعبً ) دَسَجش( شهش )    66سقٌ اىَجيذ )         
 

 قترحنموذج لوحدة تأهيمية من البرنامج الم
الراحة بين  الزمن

 المجموعات
 م العنصر المحتوى طريقة التدريب الشدة الحجم

 التكرار مجموعة
-55 - - بدون ق 4

65% 
طريقة التدريب 

 المستمر
 جرى متنوع-أ

 
ماء

إلح
ا

 

1 

-55 - - بدون ق 3
65% 

تمرينات مرونة لجميع -ب
 المفاصل

-55 - - بدون ق 3
65% 

ة لجميع تمارينات إطال -ج
 العضالت

-75 ق 2 5 ق 1 ق 15
85% 

تمرينات لعضالت لذراعين  فترى مرتفع الشدة
 وحزام الكتف

 11-15-9-2-1أرقام ) 
) 

 2 الجزء البدنى

 3 الجزء الختامى تمرينات تهدئة مستمر %45 - - بدون ق 5
 4 الجزء الصحى الصحة الشخصية ) النوم والراحة ( ق15

 المجموع  45

صذذذذحى ( لتحسذذذذين الكفذذذذاءة البدنيذذذذة و  –) بذذذذدنى  يتذذذذأىيمالبرنذذذذامج يوضذذذذح ال(  4مرفذذذذق ) و       
 لتالميذ المرحمة الثانوية.ي السموك الصح

 القياسات القبمية : - ج

م إلذذذذذذذذذذذى                        2019/  12/  15قذذذذذذذذذذذام البذذذذذذذذذذذاحثون بذذذذذذذذذذذإجراء القياسذذذذذذذذذذذات البعديذذذذذذذذذذذة فذذذذذذذذذذذى الفتذذذذذذذذذذذرة مذذذذذذذذذذذن 
التجريبيذذة مذذن طذذالب المرحمذذة الثانويذذة ، حيذذث تذذم قيذذاس م ، عمذذى المجموعذذة 2019/  12/  19

جيذذذذذاز قيذذذذذاس كفذذذذذاءة القمذذذذذب بذذذذذالمجيود كمؤشذذذذذر لمكفذذذذذاءة البدنيذذذذذة بجيذذذذذاز           وقيذذذذذاس  الطذذذذذول والذذذذذوزن 
 (SG-stress .و تطبيق مقياس السموك الصحى ) 
 

 المعالجات اإلحصائية    
 إليجاد مايلى :                          " SPSS 52 " تم معالجة البيانات إحصائيا باستخدام برنامج      

 المتوسط الحسابي. -

 االنحراف المعياري. -

 معامل االلتواء. -

 كولمجروف سميرفون.اختبار  -



 

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

 (    16  (   (  اىثبىثً(   ) اىجضء  6262(  ىعبً ) دَسَجش( شهش )    66سقٌ اىَجيذ )         
 

 معامل االرتباط بيرسون. -

 معامل الفا كرونباخ. -

 معامل جتمان و سبيرمان براون. -

 اختبار "ت" لداللة الفروق. -

 نسب التغير. -

 ثر لكوىين.مربع ايتا و حجم اال -

 النتائجالنتائج
 والذى ينص عمى : االولالنتائج اإلحصائية المرتبطة بالفرض عرض  -
القياسين القبمي والبعدي لصالح القياس  اتدرج اتتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط "

 قيد البحث " المرحمة الثانوية بمنطقة الدقيمية االزىرية الكفاءة البدنية لطالبالبعدي في 

 ( 2)  جدول
 الكفاءة البدنية لطالب المرحمة الثانوية فى متغير يبين القياس القبمى والبعد داللة الفروق

 (21ن = )

 
 المتغيرات

 القياس البعدى القياس القبمى
فرق 

المتوسط  نسب التغير قيمة "ت" المتوسطين
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 %16.297 *15.746 61.167 8.775 150.822 6.117 174.972 جض أثْبء اىَجهىدأقصً ّ

 %12.641 *16.927 17.100 6.958 152.167 4.866 167.022 أعيً ضغظ دً أثْبء اىَجهىد

 %15.164 *04.469 1.980 2.516 11.294 2.406 10.277 أعيً ٍجهىد ىيقيت
أعيً ٍستىي ىسَل عضيخ اىقيت 

 الرُِّ واىجطُِْ ثبىْسجخ ىتفشَغ ا
-1.857 2.204 -6.258 2.105 2.621 8.009* 12.846% 

 %68.468 *44.857 81.622 9.082 624.400 6.689 685.602 ضغظ اىقيت ثبىْسجخ ىيْجض

   76140=  1610" الجدولية عند مستوى معنوية تقيمة "

متغيذر ى والبعذدى فذى ( أنو توجد فروق دالذة إحصذائية بذين القيذاس القبمذ 7 يتضح من جدول رقم )
عنذذد مسذذتوى حيذذث كانذذت قذذيم "ت" المحسذذوبة اكبذذر مذذن قيمتيذذا الجدوليذذة قيذذد البحذذث الكفذذاءة البدنيذذة 

 %(.28.428%( الي )7.578، كما تراوحت نسب التغير ما بين )(0.05معنوية )

 

 

 

 



 

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

 (    17  (   (  اىثبىثً(   ) اىجضء  6262(  ىعبً ) دَسَجش( شهش )    66سقٌ اىَجيذ )         
 

 ( 3جدول ) 
 المرحمة الثانوية بلطالالكفاءة البدنية  متغيرلمبرنامج المقترع عمي  مربع ايتا وحجم االثر

 (21)ن = 
 مقدار حجم االثر حجم االثر مربع ايتا قيمة "ر" قيمة "ت" المتغيرات

 ٍشتفع 1.621 2.895 2.845 15.746 أقصً ّجض أثْبء اىَجهىد

 ٍشتفع 1.861 2.928 2.866 16.927 أعيً ضغظ دً أثْبء اىَجهىد

 ٍشتفع 1.052 2.976 2.977 04.469 أعيً ٍجهىد ىيقيت

عيً ٍستىي ىسَل عضيخ اىقيت أ

 ثبىْسجخ ىتفشَغ االرُِّ واىجطُِْ 
 ٍشتفع 1.122 2.726 2.709 8.009

 ٍشتفع 6.687 2.986 2.961 44.857 ضغظ اىقيت ثبىْسجخ ىيْجض

 مرتفع 6 163متوسط ،  160ضعيف ،  167=  "حجم التأثيرمربع ايتا "*

المرحمذذذة  لطذذذالبالكفذذذاءة البدنيذذذة سذذذين تحعمذذذى  المقتذذذرح( تذذذأثير البرنذذذامج  8يتضذذذح مذذذن جذذذدول ) 
( 2.287:  1.100بمقدار مرتفع حيث تراوحت القيم ما بذين ) حجم اثر البرنامج جاءوقد  الثانوية

( وىى أكبر مذن 0.986: 0.706وتراوحت قيم مربع ايتا ما بين ) 0.8وىى قيم مرتفعة أكبر من 
الذذوزن والكفذذاءة متغيذذرات عمذذى  المقتذذرح ، ممذذا يذذدل عمذذى التذذأثير اإليجذذابى وفعاليذذة البرنذذامج 0.14
 .المرحمة الثانوية لطالبالبدنية 

 والذى ينص عمى : الثانيالنتائج اإلحصائية المرتبطة بالفرض عرض  -
القياسين القبمي والبعدي لصالح القياس  اتدرج اتتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط" 

 مة الثانوية المرح مستوى السموك الصحي لطالبالبعدي في 
 قيد البحث " . بمنطقة الدقيمية االزىرية
 ( 4جددول ) 

 السموك الصحي لطالب المرحمة الثانوية فى متغيرات يبين القياس القبمى والبعد داللة الفروق
 (21ن = )

 
 المتغيرات

 القياس البعدى القياس القبمى
فرق 

المتوسط  نسب التغير قيمة "ت" المتوسطين
 الحسابي

اف االنحر 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 %246233 *716711 116362- 16731 726222 16440 106362 الصحة الشخصية
 %276204 *736644 106022- 16643 226111 16330 716462 التغذية الصحية
 %026111 *126141 26411- 16204 716222 16220 126422 الصحة الرياضية

 %026267 *116244 26422- 16421 776311 16016 146362 سية و األجتماعيةالصحة النف
 %006424 *126214 26022- 16017 716111 16170 126462 الصحة البيئية و الوقائية

 %246114 *126711 116162- 16003 766111 16321 146422 الصحة القوامية
 %646331 *436026 616222- 26321 1006362 26042 446022 الدرجة الكمية لممقياس



 

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

 (    18  (   (  اىثبىثً(   ) اىجضء  6262(  ىعبً ) دَسَجش( شهش )    66سقٌ اىَجيذ )         
 

   76140=  1610" الجدولية عند مستوى معنوية تقيمة "

( أنذذذو توجذذذد فذذذروق دالذذذة إحصذذذائية بذذذين القيذذذاس القبمذذذى والبعذذذدى فذذذى  9 يتضذذذح مذذذن جذذذدول رقذذذم )
حيذذث كانذذت قذذيم "ت" المحسذذوبة اكبذذر مذذن قيمتيذذا الجدوليذذة قيذذد البحذذث السذذموك الصذذحي  المتغيذذرات

%( الذذذذذذذي 53.111، كمذذذذذذذا تراوحذذذذذذذت نسذذذذذذذب التغيذذذذذذذر مذذذذذذذا بذذذذذذذين )(0.05عنذذذذذذذد مسذذذذذذذتوى معنويذذذذذذذة )
 %( لمدرجة الكمية لممقياس.64.880%(، وبمغت )74.788)

 ( 11جدول ) 
 المرحمة الثانوية لطالبمتغيرات السموك الصحي لمبرنامج المقترع عمي  مربع ايتا وحجم االثر

 (21)ن = 
 دار حجم االثرمق حجم االثر مربع ايتا قيمة "ر" قيمة "ت" المتغيرات

 ٍشتفع 76124 16424 16367 716711 الصحة الشخصية

 ٍشتفع 16220 16466 16440 736644 التغذية الصحية

 ٍشتفع 16320 16414 16376 126141 الصحة الرياضية

 ٍشتفع 16424 16373 16222 116244 الصحة النفسية و األجتماعية

 ٍشتفع 76730 16417 16224 126214 الصحة البيئية و الوقائية

 ٍشتفع 16606 16411 16361 126711 الصحة القوامية

 ٍشتفع 76240 16433 16460 436026 الدرجة الكمية لممقياس

 مرتفع 6 163متوسط ،  160ضعيف ،  167=  "حجم التأثيرمربع ايتا "*
 المرحمدة الثانويدة بلطال السموك الصحيتحسين متغيرات عمى  المقترح( تأثير البرنامج  11يتضح من جدول ) 

( وهدى قديم مرتفعدة 76240:  16424بمقددار مرتفدع حيدث تراوحدت القديم مدا بدين ) حجدم اثدر البرندامج جاءوقد 
، مما يدل عمى التدأثير  1614( وهى أكبر من 16433: 16373وتراوحت قيم مربع ايتا ما بين ) 163أكبر من 

 6المرحمة الثانوية لطالب موك الصحيالسمتغيرات عمى  المقترحاإليجابى وفعالية البرنامج 
  مناقشة النتائجمناقشة النتائج

 لمتحقق من صحة الفرض األول الذى ينص عمى : -

القياسين القبمي والبعدي لصالح القياس  اتدرج اتتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط "
 لبحث "قيد ا المرحمة الثانوية بمنطقة الدقيمية االزىرية الكفاءة البدنية لطالبالبعدي في 

أنذذذو توجذذذد فذذذروق دالذذذة إحصذذذائية بذذذين القيذذذاس القبمذذذى والبعذذذدى فذذذى  ( 7 يتضذذذح مذذذن جذذذدول رقذذذم )
حيذث كانذت قذيم "ت" المحسذوبة  لصذالح القيذاس البعذدي قيد البحثالوزن والكفاءة البدنية  المتغيرات

، كمذذذذا تراوحذذذذت نسذذذذب التغيذذذذر مذذذذا بذذذذين (0.05عنذذذذد مسذذذذتوى معنويذذذذة )اكبذذذذر مذذذذن قيمتيذذذذا الجدوليذذذذة 
 %(.28.428%( الي )7.578)



 

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

 (    19  (   (  اىثبىثً(   ) اىجضء  6262(  ىعبً ) دَسَجش( شهش )    66سقٌ اىَجيذ )         
 

المرحمذة  لطذالبالكفذاءة البدنيذة تحسين عمى  المقترح( تأثير البرنامج  8يتضح من جدول ) كما   
( 2.287:  1.100بمقدار مرتفع حيث تراوحت القيم ما بذين ) حجم اثر البرنامج جاءوقد  الثانوية

( وىى أكبر مذن 0.986: 0.706وتراوحت قيم مربع ايتا ما بين ) 0.8وىى قيم مرتفعة أكبر من 
الذذوزن والكفذذاءة متغيذذرات عمذذى  المقتذذرح، ممذذا يذذدل عمذذى التذذأثير اإليجذذابى وفعاليذذة البرنذذامج  0.14
 .المرحمة الثانوية لطالبالبدنية 

ويرجع الباحثون الفروق الدالة إحصائيًا لدى طالب المرحمة الثانوية في متغير الكفاءة البدنية إلى 
 –زوجية  -الصحي ( المقترح والذي تضمن تمرينات فردية  –رنامج ) البدني التأثير اإليجابي لمب

 إلي المزيد من بذل الجيد مودفعيالطالب اىتمام  ةاستثار  أدي إليتشكيالت ، األمر الذي 
 وبالتالي أدى إلى تحسن مستوى الكفاءة البدنية  .

 . ( 3م( ) 2017أيمن عمى محمد مصطفى ) و تتفق نتيجة الدراسة مع  
، دياز   Nicolas Lopez، نيكوالس لوبيز   Lopez Sanchezو تتفق مع لوبيز سانشيس 

( أن ممارسة برنامج بدنى عالى الكثافة يؤدى إلى  11م ( ) 2018)   Diaz Suarezسواريز 
 .تحسن ممحوظ فى ضغط الدم ومعدل النبض 

 الذى ينص عمى : الثانيلمتحقق من صحة الفرض  -

القياسين القبمي والبعدي لصالح القياس  اتدرج اتداللة إحصائية بين متوسط توجد فروق ذات" 
 المرحمة الثانوية  مستوى السموك الصحي لطالبالبعدي في 

 قيد البحث " . بمنطقة الدقيمية االزىرية
( أنذو توجذد فذروق دالذة إحصذائية بذين القيذاس القبمذى والبعذدى فذى  9 يتضح من جذدول رقذم )حيث 

حيذذث كانذذت قذذيم "ت" المحسذذوبة اكبذذر مذذن قيمتيذذا الجدوليذذة قيذذد البحذذث لسذذموك الصذذحي ا المتغيذذرات
%( الذذذذذذذي 53.111، كمذذذذذذذا تراوحذذذذذذذت نسذذذذذذذب التغيذذذذذذذر مذذذذذذذا بذذذذذذذين )(0.05عنذذذذذذذد مسذذذذذذذتوى معنويذذذذذذذة )

 %( لمدرجة الكمية لممقياس.64.880%(، وبمغت )74.788)
 لسذذذموك الصذذذحياتحسذذذين متغيذذذرات عمذذذى  المقتذذذرح( تذذذأثير البرنذذذامج  10يتضذذذح مذذذن جذذذدول ) و   

بمقذذدار مرتفذذع حيذذث تراوحذذت القذذيم مذذا بذذين  حجذذم اثذذر البرنذذامج جذذاءوقذذد  المرحمذذة الثانويذذة لطذذالب
: 0.828مذذا بذذين ) آيتذذاوتراوحذذت قذذيم مربذذع  0.8( وىذذى قذذيم مرتفعذذة أكبذذر مذذن 2.345:  1.439)

عمذذى  المقتذذرح، ممذذا يذذدل عمذذى التذذأثير اإليجذذابى وفعاليذذة البرنذذامج  0.14( وىذذى أكبذذر مذذن 0.988
 .المرحمة الثانوية لطالب السموك الصحيمتغيرات 
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ويرجع الباحثون الفروق الدالة إحصائيًا لدى طالب المرحمة الثانوية  في متغيرات السموك الصحي 
الصحي ( المقترح والذي تضمن معمومات ومفاىيم  -إلى التأثير اإليجابي لمبرنامج ) البدني 

االىتمام وبالتالي إلي المزيد من  مودفعيالطالب اىتمام  ةثار است أدي إليوسموكيات األمر الذي 
 أدى إلى تحسن مستوى السموك الصحي.

 .( 2م( )2010آمنة حسن عبد الرحيم طو ) وتتفق نتيجة الدراسة مع ما توصمت إلية  
برنامج التثقيف الصحي لو أثر ايجابي في أن  (  7م( ) 2012شيرين سعد حجازى )و تتفق مع  

 .توي المعمومات الصحية لديرفع مس
(  ، زكية احمد فتحى ، محمود 14:  10م ( )2005ويؤكد ذلك كال من نجالء فتحى محمد ) 

)   Simons Morton , et al( ، سيمونس مورتون و آخرون  20:5( )  2005حافظ )
)         ضياء الدين محمد العزب و محسن رمضان و محمد بلتاجى( ، 11:  14م ()2009
م (         ) Neiger   (2012و نيجر  Mckenzie, J (  ،  ماكنزى  41:  8م( ) 2013

( أن الثقافة الرياضية و الصحية تمعب دورا فى اإلىتمام بصحة الفرد والمحافظة عمييا  4:  12
واإلىتمام بمظيره العام والمحافظة عمى نظافتو الشخصية وتزويده بالمعمومات عن تأثير ممارسة 

 عمى الجسم والصحة .الرياضة 
  االستنتاجاتاالستنتاجات

 فذذذى ضذذذوء ىذذذدف البحذذذث وفروضذذذو وفذذذى حذذذدود طبيعذذذة العينذذذة واسذذذتنادا عمذذذى المعالجذذذات      
 األتى : ن إلىو اإلحصائية لمنتائج وتفسيرىا توصل الباحث

إلى تحسن مستوى الكفاءة البدنيذة مثذل )  صحى (ال –بدنى ال)  يتأىيمالبرنامج الأدى  -1
يود  ، أعمى ضغط دم أثناء المجيود ، أعمذى مجيذود لمقمذب ، أقصى نبض أثناء المج

أعمذذى مسذذتوى لسذذذمك عضذذمة القمذذب بالنسذذذبة لتفريذذا االذنذذين والبطنذذذين ، ضذذغط القمذذذب 
 بالنسبة لمنبض (  لدى طالب المرحمة الثانوية بمنطقة الدقيمية األزىرية .

ك الصحي لذدى إلى تحسن مستوى السمو  صحى (ال –بدنى ال)  يتأىيمالبرنامج أدى ال -2
 طالب المرحمة الثانوية بمنطقة الدقيمية األزىرية .

  التوصياتالتوصيات

مجتمذع البحذث  عينذة وفي حذدود ونتائجو واستخالصاتو و  وتساؤالتو في ضوء أىداف البحث      
 :  باآلتى ونلباحثا يوصى

 

 ضرورة اإلىتمام بتحسين مستوى الكفاءة البدنية فى دروس التربية الرياضية. -1
 لقياسات المنتظمة لمحالة الصحية لمطالب أثناء تنفيذ منيج التربية الرياضية .متابعة ا -2
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اإلىتمذذام بالذذدمج بذذين بذذرامج الثقافذذة الصذذحية و البدنيذذة ممذذا يسذذاعد تحسذذن مسذذتوى الثقافذذة  -3
 الصحية بجانب تحسن الحالة الصحية والبدنية لمطالب . 

ين مسلتو  السللوا الصلحى لتحسل لمعلملين التربيلة الرياضليةعمل  دورات تقييييلة  يجب -4

 والقيافة الصحية .
 متنوعة .إجراء هذه الدراسة على عينات مختلية وظروف أخر  وألنشطة رياضية  -5

  

  المراجعالمراجع
  

  أوال : المراجع العربية : 

تأثير برنامج لمتوجيو و األرشاد الصحى عمى الوعى البيئى  م( :7112أحمد عزت مصطفى ) 16
ة بمحافظة الفيوم ، رسالة ماجستير ، كمية التربية الرياضية الصحى لتالميذ المرحمة األعدادي
 لمبنين ، جامعة حموان ، القاىرة .

تاثير برنامج تثقيف صحى باستخدام احدى وسائل  م( :7111آمنة حسن عبد الرحيم طه ) 76
التقنية الحديثة عمى الثقافة الصحية لدى الرياضيين بمراكز الشباب بمحافظة المنيا ، رسالة 

 تير ، كمية التربية الرياضية ، جامعة المنيا .ماجس
: تأثير برنامج رياضى عمى بعض المؤشرات  م (7112أيمن عمى محمد مصطفى )  26

الصحية لطالب المرحمة اإلعدادية باألزىر، رسالة ماجستير ، كمية التربية الرياضية لمبنين ، 
 . جامعة حموان ، القاىرة

، دار الفكر العربي،  2(: الصحة والتربية الصحية، طم 7112) بهاء الدين إبراهيم سالمة 46
 القاىرة. 

                 : فسيولوجيا الرياضة م (7110زكية أحمد فتحى ، محمود عبد الحافظ النجار )  06
 ) التطبيقات ( ، كمية التربية الرياضية لمنين ، جامعة حموان .

تأثير برنامج رياضي صحي عمى مستوى تركيز  م ( :7112سمية جمال أحمد محمود )  66
الييموجموبين في الدم ومتغيرات المياقة الصحية لدى طالبات المرحمة اإلعدادية في الريف 

 ، رسالة ماجستير ، كمية التربية الرياضية ، جامعة المنيا .                                     والحضر

تأثير برنامج ثقافة صحية فى الوعى الصحى لطالبات  م( :7117شيرين سعد حجازى ) 26
 الريف المراىقات ، رسالة ماجستير ، كمية التربية الرياضية ، طنطا .

مدخل وتاريخ  م ( :7112ضياء الدين محمد العزب ، محسن رمضان ، محمد بمتاجى )  36
 . القاىرةالتربية الرياضية ، كمية التربية الرياضية لمبنين  ، جامعة حموان  ، 

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1+%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a+%d8%b5%d8%ad%d9%8a+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%89+%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%b2+%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d9%85%d9%88%d8%ac%d9%84%d9%88%d8%a8%d9%8a%d9%86+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85+%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%8a%d8%a7%d9%82%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d9%81+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b6%d8%b1+%2f&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1+%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a+%d8%b5%d8%ad%d9%8a+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%89+%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%b2+%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d9%85%d9%88%d8%ac%d9%84%d9%88%d8%a8%d9%8a%d9%86+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85+%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%8a%d8%a7%d9%82%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d9%81+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b6%d8%b1+%2f&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1+%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a+%d8%b5%d8%ad%d9%8a+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%89+%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%b2+%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d9%85%d9%88%d8%ac%d9%84%d9%88%d8%a8%d9%8a%d9%86+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85+%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%8a%d8%a7%d9%82%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d9%81+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b6%d8%b1+%2f&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1+%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a+%d8%b5%d8%ad%d9%8a+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%89+%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%b2+%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d9%85%d9%88%d8%ac%d9%84%d9%88%d8%a8%d9%8a%d9%86+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85+%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%8a%d8%a7%d9%82%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d9%81+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b6%d8%b1+%2f&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1+%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a+%d8%b5%d8%ad%d9%8a+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%89+%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%b2+%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d9%85%d9%88%d8%ac%d9%84%d9%88%d8%a8%d9%8a%d9%86+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85+%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%8a%d8%a7%d9%82%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d9%81+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b6%d8%b1+%2f&criteria1=0.
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تأثير برنامج تثقيفي صحى بدنى عمى بعض الدالالت  م ( :7114محمد عمى الطنايحى )  46
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 ملخص للبحث

اسم البحث: تأثٌر استخدام التدرٌب البالٌستً على القوة االنفجارٌة ومستوي قوة ودقة 
 التصوٌب لدى ناشئ كرة القدم.

أ.د / تامر حسٌن الشتٌحً أ.م.د/ محمد محمود مصلحً د/ مصطفً عبدهللا اســــم الباحثٌن: 
 عبدالمقصود / الباحث / محمد عبدهللا محمد حمامه

 الدقٌق : كرة قدم  التخصص
 اســـــم الكلٌـــــة     التربٌة الرٌاضٌة 

 اســــم الجامعـــة :   بنها
 اســــــم الدولـــة :   مصر

 ----------------- البرٌد االلكترونً :

هدف البحثث: تصثمٌم برنثامد تثدرٌبً بدسثتخدام أسثلوب التثدرٌب البالٌسثتى لناشثئ كثرة القثدم 
 تأثٌرة علً :سنه لمعرفة  71تحت 

 تنمٌة القوه اإلنفجارٌه للرجلٌن لدي ناشئ كرة القدم عٌنة البحث.  -
 المنهد المستخدم: التجرٌبى

تم اختٌار عٌنة البحث بالطرٌقة العمدٌة من ناشئ كرة القدم بنادًٌ النجوم الرٌاضً       
دون بدوري منطقة سنه , والمقٌ 71والسالم الرٌاضً بمدٌنة السادات  محافظة المنوفٌة  تحت 

( ناشئ , استبعد 92وقد بلغ حجم العٌنة ) 9191/  9172المنوفٌة لكرة القدم الموسم الرٌاضً 
( ناشئ قسمت إلً 92منهم الباحث العب واحد لدواعً اإلصابة , لٌصبح عدد أفراد العٌنة )

الم ( قوام مجموعتٌن متكافئتٌن إحداهما تجرٌبٌة) نادي النجوم(  واألخري ضابطة ) نادي الس
 ( ناشئ.79كل منهما )

 اهم االستنتاجات : 
ضرورة استخدام التدرٌبات البالٌستٌة لتحسٌن القوة اإلنفجارٌه وقوة ودقة التصوٌب لدي ناشئ كرة  -7

 القدم.
توجٌه نتائج هذه الدراسة والبرنامج التدرٌبى المقترح وخطوات تنفٌذه باستخدام التددرٌب البالٌسدتً  -2

 ن فى مجال تدرٌب ناشئ كرة القدم لالستفادة من نتائجه .الى العاملٌ
التأكٌد على وضع بدرامج تدرٌبٌدة مقننده للناشدئٌن لارتقدات بمسدتون الجاندب البددنً والمهدارن بمدا  3-

 ٌتناسب مع سرعة ودقة اآلدات فى كرة القدم الحدٌثة .
 

  االول الجزء(   ) م 2222 ) لعام(  دٌسمبر)  شهر(    22)    المجلد رقمبٌانات االصدار : 
) 
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Search summary 

Search Name : tathir aistikhdam altadrib albalistii ealaa 
alquat alainfijariat wamustawi quat wadiqat altaswib ladaa 
nashi kurat alqadm 

Researcher Name asm albahthyn: a.d / tamur husayn alshtyhy 
a.m.d / muhamad mahmud maslihi d / mastafi eabdallh 
ebdalmqswd / albahith / muhamad eabdallh muhamad hamamh 
Faculty Name : Faculty of Physical Education 
University Name : Banha 
Name of the country : Egypt 
 

hadaf albhth: tasmim barnamaj tadribiin bi'istkhdam 'uslub altadrib 
albalista linashi kurat alqadam taht 71 sinh limaerifat tathirat eali: 
- tanmiat alqawh al'iinfijariih lilrajlayn laday nashi kurat alqadam 
eayinat albahth. 
almanahaj almstkhdm: altajribaa 
tama aikhtiar eayinat albahth bialtariqat aleamadiat min nashi 
kurat alqadam binadiiy alnujum alriyadiat walsalam alriyadii fi 
alssadat muhafazat almunawafiat taht 71 sunh , walmaqidun 
bidawri mintaqat almunawafiat likurat alqadam almawsim 
alriyadia 9172/9191 waqad balagh hajm aleina (92) nashi , 
aistabead minhum albahith laeib wahid lidawaeii al'iisabat , liusbih 
eadad 'afrad aleina (92) nashi qasamat 'iilay majmueatayn 
mutakafiatyn 'iihdahuma tajribia (nadi alnujuma) wal'akhrii dabita 
(nadi alsalama) quam kl minha (79) nashi 
'ahum alaistintajat: 
7- darurat aistikhdam altadribat albalistiat litahsin alquat 
al'iinfjaryh waquat wadiqat altaswib ladayi nashi kurat alqadm. 
9- tawjih natayij hadhih aldirasat walbarnamaj altadribii 
almutawaqae wakhatawat tanfidhuh biastikhdam altadrib albalistii 
'iilaa aleamilin fi majal altadrib nashi kurat alqadam lilaistifadat 
min natayijih. 
-3 altaakid ealaa wade baramij tadribiat muqananah lilnnashiiyn 
lil'iirtiqa' bimustawaa aljanib albadanii walmaharaa bima 
yatanasab mae sureat wadiqat alada' fa kurat alqadam 
alhadithati. 
 
 

Release Notes:  raqm almujalid (22) shahr (dysmbr) lieam 
(2222 ma) (aljuz' alawl) 
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ومستوي قوة  ةنفجارٌالقوة اال ىتأثٌر استخدام التدرٌب البالٌستً عل

 .ناشئ كرة القدم ىودقة التصوٌب لد
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 أ.د / تامر حسين الشتيحي                                                    
 أ.م.د/ محمد محمود مصمحي                                                     
 د/ مصطفي عبداهلل عبدالمقصود                                                     

 الباحث / محمد عبداهلل محمد حمامو 
 
 : مقدمـةال

مف أىـ واجبات التدريب الرياضي وذلؾ  ةب البدنيو والميارييعد اإلرتقاء بقدرات الالع
لموصوؿ ألعمي المستويات الرياضيو لذا يحتاج القائموف عمي عممية التدريب الرياضي عند 

بالطرؽ واألساليب  ةتطوير مستوي الالعب بدنيا ومياريا الي ضرورة اإللماـ بالمعمومات المرتبط
 .الحديثو في التدريب 

أف القدرات البدنية ليا األثر المباشر عمي مستوي  (9111عبدالبصير )عادل ويشير 
لذلؾ فإف تدريب القدرات البدنيو يرتبط باألداء , األداء الفني والخططي لالعب أثناء المباريات 

والخططي لالعب كرة القدـ , كما تعتبر جزءا ثابتا مف برنامج التدريب طواؿ العاـ  يالميار 
(99:7.) 

أف تييئة الالعب بدنيا لمواجية متطمبات النشاط الرياضى  (3002) ي طمعتعميري كما 
يعتبر أحد الواجبات الرئيسيو لعممية التدريب الرياضى والتي تؤدي إلي التقدـ بالحالو التدريبيو 

 .(77:9) لالعب لموصوؿ إلي المستويات العميا في النشاط الممارس وخاصة في كرة القدـ
( الي أف القوه العضميو ىي أحد مكونات 9111)أحمد كسري و صبحي حسانين ويضيؼ 

المياقو البدنيو حيث يتوقؼ عمييا أداء معظـ األنشطو الرياضيو , وتوافرىا يعد ضروره لموصوؿ 
بالفرد إلي أعمي مراتب البطولو في كثير مف األلعاب الرياضيو فيي األساس في األداء البدني 

(77:71.) 
قد كانت ىناؾ كثير مف المعتقدات  انو( 9112واخرون )  د عبدالدايمـمحميقوؿ و 

الخاطئو التي حالت دوف استفادة الرياضييف وبصفو خاصو الناشئيف مف فوائد تدريب القوه 
سوؼ يجعؿ الالعب أبطأ حركة أو  ةالعضمية , فقد كاف يعتقد أف التدريب لتنمية القوه العضمي

 ةتطوير األداء المياري بدوف برنامج متوازف لتدريب القو يعوؽ أدائو المياري ,والحقيقو أنو اليمكف 
 (.71:797العضمية ) 

( أنو مف المالحظ أف الرياضو 9111) , ناريمان الخطيبعبدالعزيز النمر كما يوضح 
المصريو والعربيو تفتقر إلي برامج التدريب باألثقاؿ ويمكف أف نؤكد أف ىناؾ فرقا رياضيو بأكمميا 

بي واحد , كما يشير الواقع إلي أف مسئولية ريب األثقاؿ عمي مدار موسـ تدريلـ تخضع لبرامج تد
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اإلعداد البدني تقع عمي عاتؽ المدربيف الفنييف , ألنو ال يوجد سوي قمو نادره في األنديو 
لتي تستعيف بالمتخصصيف في ىذا المجاؿ , وليذا فإنو غالبا ما يطغي والمؤسسات الرياضيو ا

 .( 8:  8الجانب الفني عمي البدني )
وحديثا يقـو المدربوف في األلعاب التي تتميز ميارتيا باألداء اإلنفجاري وبطبيعتيا  

 . (7:  79القذفيو بابتكار الطرؽ التدريبيو التي تعمؿ عمي تعزيز األداء في تمؾ الرياضات )
مف يعد  Ballistic Trainingالتدريب الباليستي  أفCharles staley(9111) ويري 

ف عأحد أىـ الطرؽ المستخدمو لتنمية القوه العضمية ويستخدـ لمتغمب عمي نقص السرعو الناتجو 
التدريب التقميدي باألثقاؿ مف خالؿ السماح لالعب بتفجير كؿ السرعو خالؿ مراحؿ الحركة   

(88:17 ). 
إلى دراسة مسار طيراف القذائؼ , كما يتـ   Ballisticsومف ىنا تشير كممة باليستي  

بأنيا الحركو المؤداه بواسطة العضالت ولكنيا  Ballistics Movementتعريؼ الحركة البالستية 
                                                                                                      .(771:11()711:19) تستمر بواسطة كمية التحرؾ ) العجمة ( لألطراؼ

ستي أسموبا جديدًا مف أساليب التدريب ييعتبر التدريب البال ( 3002عمي طمعت )ويقوؿ 
الذي يستطيع بو المدرب أف يصمـ برنامجًا تدريبيًا فعااًل لتنمية القدره العضميو والسرعو حيث أف 

ستي تتميز بأنو يؤدي بشكؿ انفجاري وىو أسموب تدريبي جديد يربط بيف يريب البالطبيعة التد
 (.11:9التدريب البميومتري وبيف تدريب األثقاؿ ويتضمف رفع أثقاؿ خفيفة نسبيًا وبسرعات عالية )

وتدريب المقاومو الباليستيو يتضمف حركات انفجاريو ضد مقاومو بأقصي سرعو ممكنو 
% مف أقصى ثقؿ يمكف لالعب 18% إلى 78أف األحماؿ التي تتراوح بيفوقد وجد الباحثوف 

 (.11:9رفعو ىي األكثر فاعمية في زيادة مخرجات القدرة الميكانيكية )
( أف التدريب بأوزاف خفيفو والذي 9111) Michael et alميشيل وآخرون  وقد أشار 

وأيضاً  فإف اليدؼ الرئيسي  ةوالسرعيتسـ بقدره عاليو يؤثر عمى أجزاء مختمفو مف منحنيات القوه 
لمتدريب عمى األوزاف الخفيفة ىو زيادة معدؿ إنتاج القوه اإلنفجاريو , بينما يزيد التدريب التقميدي 
باستخداـ األوزاف الثقيمة القوة القصوى لالعبيف كما أف التدريب الذي يتسـ بالسرعو العاليو يؤدي 

أكثر مف التدريب التقميدي الذي يستخدـ األوزاف الثقيمة  إلى سرعة األداء الرياضي إلى حد كبير
(11:19). 

 Wilson Et All ويمسون وأخرون الدراسات العمميو التي قاـ بيا  أوضحتوقد 
% في الوثب  78إلى أف التدريب البالستي يؤدي إلى تحسيف القدرة العضمية بنسبة  (9111)

% , أما في تدريب األوزاف التقميدي  78ميومترؾ العمودي بينما كانت نسبة التحسف في تدريب الب
 (.18% تحسف في تنمية الوثب العمودي ) 1أدى إلى 
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ستي يبدأ متأخر نسبيا في الخطة التدريبة السنوية حيث أنو يتطمب إعداد يوالتدريب البال
 (.81:17خاص بمقاومات خفيفو وذلؾ لتقوية األوتار واألربطة العضمية )

أف التدريب الباليستي sharles (7991 )شارلز  ابؽ يضيؼومف خالؿ العرض الس
 يصؼ الحركات التي تتميز بتزايد السرعة ألقصي مدى مع قذؼ األداه أو الثقؿ في الفراغ

(11:17.) 
 : مشكمة البحث 7/1

لما كاف أداء الميارات في كرة القدـ الحديثو يتطمب القوه والسرعو معا ويتـ انجازىا بشكؿ 
فردي وجماعي بدرجو عاليو مف اإلتقاف , فقد استوجب ذلؾ مقدره عاليو في النواحي البدنيو تتـ 

والكرة دفاعا وىجوما أثناء المباراه , في ظروؼ المعب المختمفو وفقا لمواقؼ المنافسيف والزمالء 
لذا يعد تخطيط برامج التدريب الرياضي واتباع كؿ ما ىو جديد مف وسائؿ التدريب خالؿ فترات 

ىـ الحموؿ التي تمكف الالعب مف الوصوؿ لممستوي العالي الذي يعطي لمفريؽ أاإلعداد ىو 
 ات .الشكؿ المتميز لألداء البدني والفني خالؿ فترات المنافس

أف السنوات  George Bluth&Dantim (3002)جورج بموث ودينتيمانويري 
ويرى أف التدريب الباليستي مف , األخيره شيدت تطورًا كبيرًا في طرؽ وأساليب التدريب الرياضي 

أساليب التدريب الحديثو التي تسيـ في تحسيف بعض القدرات البدنيو والتي مف أىميا القدره 
ب يستخدـ لمتغمب عمى نقص السرعو الناتجو عف التدريب التقميدي لألثقاؿ ىذا سمو أالعضميو وىو 

باإلضافو إلى تنمية العضالت العاممو والمثبتو نظرًا ألنو يشتمؿ عمى تدريبات متنوعو بإستخداـ 
أثقاؿ خفيفو الوزف )كالكرات الطبيو , جيتر أثقاؿ , جاكيت أثقاؿ ( تؤدى بسرعات عاليو  

(78:11). 
( أف تدريب المقاومو 9111)  Garry & Allجاري وآخرونذا الصدد يشير وفي ى

 .(11:11االباليستيو يتضمف حركات إنفجاريو ضد مقاومو بأقصى سرعو ممكنو )
وحيث أف التصويب عمى المرمى لمحاولة إحراز ىدؼ فى مرمى المنافس ىو النياية 

لؾ إتفاؽ الكثير مف خبراء كرة القدـ عمى المنطقيو لمتحركات الخططيو التى يقوـ بيا الفريؽ , وكذ
فى حد ذاتو , لذا وجد الباحث ضروره لبحث  ةإعتبار التصويب ليس مياره فقط ولكنو أيضًا خط

كؿ ما ىو مف شأنو تحسيف وتطوير ىذه المياره اليامو , لما ليا مف تأثير كبير فى نتائج 
 المباريات.

رب في مجاؿ كرة القدـ ومتابعاتو لفرؽ الحظ الباحث مف خالؿ خبراتو كالعب ومدوقد 
سنو , ومف خالؿ  77تحت الناشئيف بدورى منطقة المنوفية لكرة القدـ وخاصة المرحمة السنية 

دراسو استطالعيو قاـ بيا لتحميؿ خمس مباريات في دوري منطقة المنوفيو الموسـ الرياضي 
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( تصويبات 7بمغ )فقد وجد أف متوسط عدد مرات التصويب عمي المرمي  1878/1879
التي وأف معظـ ىذه األىداؼ ىدؼ ,   7.1ومتوسط عدد األىداؼ المحرزه في المباراه الواحدة 

إلي ضعؼ اإلىتماـ ذلؾ  قد يرجعو مف مسافات قصيرة داخؿ منطقة الجزاء ,  جاءتتـ إحرازىا 
اإلنفجارية , مف قبؿ المدربيف بالتدريب عمى العناصر البدنية المؤثرة فى التصويب مثؿ القوه 

مثؿ التدريب الباليستى مف خالؿ برامج بشكؿ أفضؿ واإلستعانة باألساليب المختمفة لتطويرىا 
 تدريبية مقننة لذلؾ .

ومف خالؿ المسح المرجعي لممراجع العممية والدراسات السابقة التي ُأجريت في ىذا 
لتصميـ برنامج تدريبي ضرورية فقد وجد الباحث أف ىناؾ حاجو وخاصة في كرة القدـ المجاؿ 

الحاسمة فى المباراه  ةوتحسيف الميار  األداءييدؼ إلى تطوير أىـ الصفات البدنية المؤثرة عمى 
 مف خالؿ الدراسة الحالية . عمي المرمي ميارة التصويبوىي 

  :البحث  أىمية
استخداـ التدريبات الباليستيو المقترحو التي تساىـ في تطوير الكفاءه البدنيو  -

ومستوي قوة ودقة التصويب لناشئ كرة القدـ ,  تحسيف مستوي القوه اإلنفجاريوو 
 .سنو 77تحت 

 تحسيف المستوي البدني والمياري معا لدي ناشئ كرة القدـ. -

 -ىدف البحث: 

 ييدؼ البحث الي تصميـ برنامج تدريبي بإستخداـ أسموب التدريب الباليستى لناشئ كرة القدـ    
 عمي : تأثيرةلمعرفة  سنو 77تحت 

 تنمية القوه اإلنفجاريو لمرجميف لدي ناشئ كرة القدـ عينة البحث.  -
 تحسيف قوة ودقة التصويب لدي ناشئ كرة القدـ عينة البحث .  -

 -فروض البحث: 
لمجموعو لعينة البحث باتوجد فروؽ دالو احصائيا بيف متوسطي القياسيف القبمي والبعدى  -7

 لصالح القياس البعدي . - قوة االنفجارية , وقوة ودقة التصويبفي مستوى ال       ةالتجريبي
لمجموعو لعينة البحث باتوجد فروؽ دالو احصائيا بيف متوسطي القياسيف القبمي والبعدي  -1

 لصالح القياس البعدي . - في مستوى القوة االنفجارية , وقوة ودقة التصويب       ةالضابط
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 ةالتجريبي ةمتوسطي القياسيف البعدييف لكؿ مف المجموعتوجد فروؽ دالو احصائيا بيف  -7
لصالح القياس  –فى مستوى القوة االنفجارية , وقوة ودقة التصويب قيد البحث      والضابطة 

 التجريبيو.     البعدي لممجموعو 

 -المصطمحات المستخدمة: 
 :Ballistic trainingالتدريب الباليستى 9 - 9

            بأقصي سرعة ممكنة   هإنفجارية بمقاومة , تتضمف قذؼ الثقؿ أو األدا عباره عف أداء حركاتىو 
                                                                                    
(11:11(. 
 Strength explosiveness :نفجارية القوه ال  -3

و مجموعو عضميو بأسرع أداء حركى ولمره أعمي قوه ديناميكيو يمكف أف تنتجيا العضمو أ
                                                                                       واحدة 

(779:17).  
 : Power and accuracy correctionقوة ودقة التصويب  -2

المناسبو لمكاف كفاءة الجياز العصبي العضمي لالعب في توجية الكرة بالقوة والسرعة 
 .إلنجاح عممية التصويب     ) تعريؼ إجرائي ( محدد في مرمي الفريؽ المنافس

 

 : إجراءات البحث
 البحث: منيج-أوال 

 ,لطبيعة ىذا البحث  ةمتاستخدـ الباحث المنيج التجريبي نظرا لمأل ةتحقيقا ألىداؼ الدراس      
ىو القياس القبمي والبعدي لمجموعتيف متكافئتيف و  ةالتصميمات التجريبيأحد نماذج وذلؾ باستخداـ 

 .ة داىما تجريبية واألخري ضابطاح
 البحث:مع وعينة تمج –ثانيا 

 مجتمع وعينة البحث:     

والسالـ النجوـ الرياضي  يعينة البحث بالطريقة العمدية مف ناشئ كرة القدـ بنادي تـ اختيار      
 ةوالمقيدوف بدوري منطقة المنوفي , سنو 77 تحت ة فيمحافظة المنو  بمدينة السادات الرياضي 

( ناشئ , استبعد منيـ 11) ةوقد بمغ حجـ العين 1818 / 1879لكرة القدـ الموسـ الرياضي 
( ناشئ قسمت إلي 11) ة, ليصبح عدد أفراد العين ةالباحث العب واحد لدواعي اإلصاب
( مجموعتيف متكافئتيف إحداىما تجريبي قواـ كؿ  ة ) نادي السالـ (واألخري ضابط ة) نادي النجـو
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بمركز شباب  ةالسني ة( ناشئيف مف نفس المرحم78( ناشئ وقد اختار الباحث )71منيما )
جراء الدراسات اإلستطالعي ةلحساب المعامالت العممي السادات  بالبحث. ةالخاص ةلإلختبارات وا 

 ( 9جدول ) 

 تصنيف مجتمع البحث

راد العينة عدد أف تصنيف أفراد العينة
 التجريبية

عدد أفراد العينة 
 الضابطة

عدد أفراد العينة 
 الستطالعية

عدد األفراد 
 الجمالي المستبعدون

 71 7 78 71   71 عدد أفراد كؿ تصنيؼ

(التالي يوضح المتوسط الحسابي والوسيط واالنحراؼ المعياري ومعامؿ االلتواء ألفراد 1والجدوؿ )
 ت التوصيفية )السف , الطوؿ , الوزف (عينة البحث ككؿ لممتغيرا

 ( 3جدول) 
 توصيؼ عينة البحث ككؿ 

 32ن =                                                                            

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 المتوسط
 الحسابى

 الوسيط
االنحراف 

 المعيارى
 االلتواء

 -1392 8322 69.311 69.371 متر الطول

 1397 391. 17391 17322 كجم الوزن

 -6388 ..13 69311 61399 سنه السن

 1322 63.8 311. 391. سنه العمر التدريبى

( المتوسط الحسابي واإلنحراؼ المعياري وقيـ معامؿ اإللتواء لمتغيرات 1يوضح الجدوؿ )      
 –. 78)                      الطوؿ , الوزف , السف , العمر التدريبي ,  والتي تراوحت ما بيف

يشير إلي تجانس عينة البحث وأنيا تقع تحت  ( بما 7±) (  أي أنيا انحصرت ما بيف  7.11
 المنحني اإلعتدالي في ىذة المتغيرات. 

 

 

 أدوات ووسائل جمع اليانات : ثالثا:
  * األجيزة واألدوات: 

 زاف طبي لقياس الطوؿ والوزف يشريط قياس , م -
 اعات ايقاؼ عدد ثالث س -
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 عدد اثناف شريط قياس  -
 ( كرة قدـ 71عدد ) -
 ممعب كرة قدـ  -
 أثقاؿ حره , صناديؽ وثب  -
  يوتيؾ مطاطاأس -
 ( أرماح.9متر, مرمي مقسـ , عدد ) 78حبؿ بطوؿ  جتر اثقاؿ ,جاكت أثقاؿ,  -

 :ستماراتاال * 

تدريب ( مف الخبراء المتخصصيف فى مجاؿ التدريب , و 78قاـ الباحث بإستطالع رأي )
كرة القدـ إلبداء آرائيـ العممية ومقترحاتيـ لتحديد متغيرات البحث ,  واستخالص أىـ عناصر 

 المياقة البدنية والميارية المناسبة لتنميتيا , واإلختبارات المناسبة لقياسيا. 
 المستخدمة: ( االختبارات 2)

 : أسفر استطالت رأي الخبراء عن الختبارات التالية
, (   91:18الحركة) إختبار الوثب العمودى مف ,(  77:77) ب العمودى مف الثباتإختبار الوث

: 7) (  ,  إختبار قوة ركؿ الكرة الثابتو ألبعد مسافة77:77)  الثباتمف  العريضإختبار الوثب 
التصويب عمى إختبار ,   ( 711:9التصويب عمى مرمى مقسـ ) إختبار (  ,  191 - 197
 .( 17) دوائر

 

 االستطالعية:الدراسات  – رابعا

 *ىدف الدراسة:

 مناسبة االختبارات المصممة لقياس مستوي المياقة البدنية لمرحمة السنية قيد البحث. -7
 تحديد محتوي البرنامج التدريبي والمناسب لممرحمة السنية قيد البحث.-1
 تعريؼ المساعديف كيفية إجراء وتنفيذ اإلختبارات. -7
 العممية ) الصدؽ والثبات ( لإلختبارات قيد البحث.حساب المعامالت  -1
 

 العممية:المعامالت  خامسا:

  والثبات:الصدق 
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المستخدمة في البحث عف طريؽ إجراء  وثبات االختباراتقاـ الباحث بإجراء صدؽ 
عادة التطبيؽ  مف نفس مجتمع البحث  العبيف( 78العينة االستطالعية وقواميا ) عمىالتطبيؽ وا 

 .ـ11/7/1879الخميس التطبيؽ يـو  إعادةـ وتـ 17/7/1879الموافؽ  األحد وذلؾ يوـ
 (2)جدول 

 داللو الفروؽ بيف المجموعة المميزة والمجموعة غير المميزة فى االختبارات

 البدنية المستخدمة قيد البحث

 العدد المجموعة االختبار
متوسط 

 الرتب

مجموع 
 الرتب

 الداللة Zقيمة 

 لثباتالوثب العمودى مف ا

 98.88 9.88 78 غير المميزة
 711.88 71.18 78 المميزة 881. 1.87*

     18 المجموع

 الوثب العمودى مف الحركة

 77.88 7.78 78 غير المميزة

 777.88 77.78 78 المميزة 871. 1.17*

     18 المجموع

 الوثب العريض

 91.18 9.11 78 غير المميزة

 711.18 71.11 78 يزةالمم 881. 7.87*

     18 المجموع

  7.99ىى  8.81قيمة " ذ " الجدولية عند مستوى معنوية       
( إلى أنو توجد فروؽ دالو إحصائيًا بيف المجموعة المميزة  والمجموعة 7تشير نتائج الجدوؿ )    

 خدمة.غير المميزة فى المتغيرات البدنية , مما يدؿ عمى صدؽ االختبارات المست
 
 
 

 ( 2جدول )  
 داللو الفروؽ بيف المجموعة المميزة والمجموعة غير المميزة فى المتغيرات الميارية

 العدد المجموعة االختبار
متوسط 

 الرتب

مجموع 
 الرتب

 الداللة Zقيمة 
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 قوة تصويب الكرة البعد مسافة

 97.88 9.78 78 غير المميزة

 717.88 71.78 78 المميزة 887. 7.79*

     18 المجموع

 التصويب عمى مرمى مقسـدقة 

 78.88 7.88 78 غير المميزة

 771.88 77.18 78 المميزة 811. 1.19*

     18 المجموع

 دقة التصويب عمي دوائر
 81.18 8.11 78 غير المميزة

 717.18 71.71 78 المميزة 8.81 1.87

   18 المجموع

  7.99ىى  8.81ولية عند مستوى معنوية قيمة " ذ " الجد      
( إلى أنو توجد فروؽ دالو إحصائيًا لقيمة " ذ " بيف المجموعة المميزة  1تشير نتائج الجدوؿ)    

 والمجموعة غير المميزة فى المتغيرات الميارية , مما يدؿ عمى صدؽ االختبارات المستخدمة

 (5جدول )

عادة الت  طبيؽ فى األختبارات البدنية المستخدمة قيد البحثمعامؿ اإلرتباط بيف التطبيؽ وا 

 90ن=                                                                                                 
معامل 
 الثبات

 التطبيق األول التطبيق الثاني
 م المتغيرات

 المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف
 1 الوثب العمودى مف الثبات  77.98 7.11 78.18 7.17 8.977*

 2 الوثب العمودى مف الحركة 77.98 7.78 78.78 7.17 8.978*

 3 الوثب العريض  187.78 19.89 188.78 11.18 8.919*

  8.971ىى  8.81* قيمة " ذ " الجدولية عند مستوى معنوية     
دالو إحصائيًا بيف التطبيؽ األوؿ  ( إلى أنو توجد عالقة أرتباطية1تشير نتائج الجدوؿ )

المحسوبة أكبر مف   Zوالتطبيؽ الثانى فى المتغيرات البدنية قيد البحث حيث جاءت قيمة 
 . الجدولية فى جميع اإلختبارات البدنية المستخدمة

 (1جدول )

 معادؿ اإلرتباط بيف التطبيؽ األوؿ والتطبيؽ الثانى 
 90ن= الميارية قيد البحث                    فى االختبارات                      
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معامل 
 الثبات

 م المتغيرات التطبيق األول التطبيق الثاني
 المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف

 1 بعد مسافة الكرة أل ركؿقوة  17.78 1.17 17.18 1.98 8.917*

 2 التصويب عمى مرمى مقسـ  1.98 8.71 1.98 8.17 8.778*

 3 التصويب عمى دوائر  1.18 8.17 1.18 8.17 8.877*

  8.971ىى  8.81" الجدولية عند مستوى معنوية  ذ* قيمة "     
رتباطية دالو إحصائيًا بيف التطبيؽ االوؿ والتطبيؽ ا( إلى أنو توجد عالقة 9تشير نتائج الجدوؿ)

بة أكبر مف الجدولية فى المحسو  " ذ " حيث جاءت قيمة الثانى فى المتغيرات الميارية قيد البحث 
 . جميع اإلختبارات الميارية المستخدمة

 (1جدول )
 الخطة الزمنية المستخدمة في إجراء البحث

 اليدؼ مف القياس عدد األياـ الفترة الزمنية إلي الفترة الزمنية مف

 الدراسات االستطالعية ( أياـ1) 11/7/1879 17/7/1879

 القبمي القياس يوماف 19/7/1879 18/7/1879

 تطبيؽ البرنامج أسابيع  (78) 77/78/179 7/8/1879

 ألبعديالقياس  يوماف 71/78/1879 71/78/1879

 

 

 القبمي:القياس  ثامنًا:

األربعاء  مف يوـعينة البحث في الفترة الزمنية  عمىقاـ الباحث بإجراء القياسات القبمية 
 (.7ـ جدوؿ )1879/ 19/7الموافؽ  الخميسيـو  وحتى ـ18/7/1879 الموافؽ

 (1جدول )
  11ف=توصيف عينة البحث في المتغيرات البدنية قيد البحث في القياس القبمي لممجموعتين  

 االلتواءاالنحراف  الوسيط المتوسطوحدة  المتغيرات
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 المعيارى الحسابى القياس

 8.17 1.19 11.88 17.11 متر الوثب العمودى مف الثبات 

 8.98 1.17 11.88 11.19 متر كةالوثب العمودى مف الحر 

 8.77 79.87 171.88 171.18 متر الوثب العريض 
 

.( أي انيا 98–.17أف قيـ معامؿ اإللتواء تراوحت ما بيف )( 8يتضح مف الجدوؿ )      
يشير أف عينة البحث ككؿ تقع تحت المنحني اإلعتدالي في  ( بما7±)انحصرت ما بيف 
 المتغيرات البدنية . 

 (1جدول )

  11ف=توصيف عينة البحث في المتغيرات الميارية قيد البحث في القياس القبمي لممجموعتين  

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 المتوسط
 الحسابى

 الوسيط
االنحراف 
 المعيارى

 االلتواء

 8.87 1.79 18.88 18.81 متر قوة تصويب الكرة البعد مسافة 

 8.18 8.91 7.88 1.77 درجة التصويب عمى مرمى مقسـ دقة 
 -1.98 8.18 1.88 7.99 درجة التصويب عمى دوائر دقة 

(  أي أنيا  1.98 –. 87( أف قيمة معامؿ اإللتواء تراوحت ما بيف )9يتضح مف الجدوؿ )      
يشير أف عينة البحث ككؿ تقع تحت المنحني اإلعتدالي في  ( بما 7±) انحصرت ما بيف 

 المتغيرات المياريو . 
 
 
 
 (90جدول )

 توصيف عينة البحث في المتغيرات البدنية قيد البحث في القياس القبمي لممجموعة التجريبية    
 71ف =                                                                          

 المتغيرات 
وحدة 
 القياس

 المتوسط
 الحسابى

 الوسيط
االنحراف 
 المعيارى

 االلتواء

 -8.81 7.98 17.18 18.77 متر ودى مف الثبات الوثب العم
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 8.79 1.71 17.88 17.11 متر الوثب العمودى مف الحركة
 8.71 78.19 177.18 177.88 متر الوثب العريض 

(  أي  8.81 –. 79( أف قيمة معامؿ اإللتواء تراوحت ما بيف ) 78يتضح مف الجدوؿ )     
عينة البحث التجريبيو تقع تحت المنحني اإلعتدالي  يشير أف ( بما 7±) انيا انحصرت ما بيف 
 .  في المتغيرات البدنيو

 (99جدول )

 توصيف عينة البحث في المتغيرات الميارية قيد البحث في القياس القبمي لممجموعة التجريبية    
 71ف =                                                                         

وحدة  راتالمتغي
 القياس

 المتوسط
 الحسابى

 الوسيط
االنحراف 
 المعيارى

 االلتواء

 -8.11 1.81 19.88 18.97 متر قوة تصويب الكرة البعد مسافة 

 -8.79 8.11 7.88 1.18 درجة التصويب عمى مرمى مقسـ دقة 

 -1.19 8.19 1.88 7.91 درجة التصويب عمى دوائر دقة 

(  أي انيا  1.19 –. 79قيـ معامؿ اإللتواء تراوحت ما بيف ) ( أف 77يتضح مف الجدوؿ )     
يشير أف عينة البحث التجريبية تقع تحت المنحني  ( بما 7±) انحصرت ما بيف                

 المتغيرات المياريو .             اإلعتدالي في 
 
 

 
 

 
 (71جدوؿ )

 لقياس القبمي لممجموعة الضابطة توصيف عينة البحث في المتغيرات البدنية قيد البحث في ا
  12ن =                                                                                         

 المتغيرات 
وحدة 
 القياس

 المتوسط
االنحراف  الوسيط الحسابى

 المعيارى
 االلتواء

 8.17 1.88 11.88 11.77 متر الوثب العمودى مف الثبات 
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 8.19 1.77 11.18 17.77 متر ثب العمودى مف الحركةالو 

 8.11 17.77 171.18 171.77 متر الوثب العريض 

(  أي انيا  8.19 –. 11( أف قيـ معامؿ اإللتواء تراوحت ما بيف ) 71يتضح مف الجدوؿ )     
حني يشير أف عينة البحث الضابطة تقع تحت المن ( بما 7±) انحصرت ما بيف                

 المتغيرات البدنيو .             اإلعتدالي في 
 

 ( 92جدول )
 توصيف عينة البحث في المتغيرات الميارية قيد البحث في القياس القبمي لممجموعة الضابطة 

 71ف = 

 المتغيرات 
وحدة 
 القياس

 المتوسط
 الحسابى

 الوسيط
االنحراف 
 المعيارى

 االلتواء

 8.19 1.77 18.88 17.11 ترم ومساف قوة تصويب الكرة البعد

 8.19 8.79 7.88 1.87 درجة التصويب عمى مرمى مقسـ دقة 

 8.88 8.88 1.88 1.88 درجة التصويب عمى دوائر دقة 

(  أي انيا  98.1 – 8.88( أف قيـ معامؿ اإللتواء تراوحت ما بيف )77يتضح مف الجدوؿ )     
تقع تحت المنحني اإلعتدالي في الضابطة  يشير أف عينة البحث ( بما 7) ±انحصرت ما بيف 
 المتغيرات المياريو

 
 
 
 
 
 
 

 ( 92جدول ) 
 داللو الفروؽ بيف المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة

 في المتغيرات البدنية قيد البحث في القياس القبمي
 احتمال الخطأ قيمة " ذ " مجموع الرنب متوسط الرتب العدد المجموعة المتغيرات

 ب العمودى مف الثباتالوث
 771.18 77.17 71 التجريبية

8.77 8.78 
 791.18 77.79 71 الضابطة
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     11 المجموع

 الوثب العمودى مف الحركة

 777.88 78.91 71 التجريبية

 799.88 71.88 71 الضابطة 8.19 8.17

     11 المجموع

 مف الثبات الوثب العريض

 717.18 77.99 71 التجريبية

 719.18 77.81 71 الضابطة 8.77 8.77

     11 المجموع

  7.99ىى  8.81قيمة " ذ " الجدولية عند مستوى معنوية        
( إلى أنو توجد فروؽ غير دالو إحصائيًا بيف المجموعة التجريبية 71تشير نتائج الجدوؿ)    

 يدؿ عمى تكافؤ المجموعتيف عينة البحث .  الضابطة فى المتغيرات البدنية , مما      والمجموعة 
 ( 95جدول ) 

داللو الفروؽ بيف المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فى المتغيرات الميارية في القياس 
 القبمي

 احتمال الخطأ قيمة " ذ " مجموع الرنب متوسط الرتب العدد المجموعة المتغيرات

 بعد مسافةالكرة أل ركؿقوة 

 777.88 71.11 71 التجريبية
8.11 

 

8.11 

 
 719.88 78.71 71 الضابطة

     11 المجموع

 التصويب عمى مرمى مقسـدقة 

 777.88 77.11 71 التجريبية
8.18 

 

8.18 

 
 797.88 77.18 71 الضابطة

     11 المجموع

 التصويب عمى دوائردقة 

 711.88 71.88 71 التجريبية

 719.88 77.88 71 الضابطة 8.79 8.71

     11 المجموع

  7.99ىى  8.81قيمة " ذ " الجدولية عند مستوى معنوية        
( إلى أنو توجد فروؽ غير دالو إحصائيًا بيف المجموعة التجريبية 71تشير نتائج الجدوؿ )     

 والمجموعة الضابطة فى المتغيرات الميارية , مما يدؿ عمى تكافؤ المجموعتيف عينة البحث. 
 المستخدم:البرنامج  تاسعًا:

 ىدف البرنامج : –أ 
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 تى لناشػػئ كػػرة القػػدـييػػدؼ البحػػث الػػي تصػػميـ برنػػامج تػػدريبي بإسػػتخداـ أسػػموب التػػدريب الباليسػػ
 عمي : لمعرفة تأثيرة سنو 77تحت 
 تنمية القوه اإلنفجاريو لمرجميف لدي ناشئ كرة القدـ عينة البحث.  -
 تحسيف قوة ودقة التصويب لدي ناشئ كرة القدـ عينة البحث .  -

 
 األسس التى بنى عمييا الباحث برنامجو التدريبى : -3
 لخطة وىدؼ البرنامج العاـ لمفريؽ . دريبات الباليستية التخضوع البرنامج المقترح باستخداـ  -
 مالءمة البرنامج لممرحمة السنية عينة البحث .  -
 مرونة البرنامج بالقدر المناسب أثناء فترة تطبيقو . -
 االستمرارية واالنتظاـ فى تنفيذ البرنامج المقترح , -
 المقترح . مراعاة التدرج بشدة األحماؿ عمى مدار فترة البرنامج  -
 االستعانة ببعض البرامج التى تناولت ىذا الموضوع مف قبؿ . -
 توافر البيئة الالزمة لتنفيذ البرنامج. -
 . تدريبات الباليستيةالتدريبات باستخداـ التحديد محتوى البرنامج المقترح مف  -
ة لمناشػػئيف عينػػة االعتمػػاد عمػػى نتػػائج الدراسػػة االسػػتطالعية فػػى تحديػػد جرعػػات البدايػػة المناسػػب -

 .  لممجموعة التجريبية البحث
 وجود فترة تأسيس لمدة اسبوعيف قبؿ بدء البرنامج. -
لمحمػػؿ المتوسػػط  ,  ( دقيقػػة98زمػػف وحػػدة التػػدريب اليوميػػة فػػى البرنػػامج العػػاـ لمفريػػؽ )تحديػػد  -
 مػػاء ,( دقيقػػة لالح71) دقيقػػة لمحمػػؿ األقصػػى , يتخمميػػا (718( دقيقػػة لمحمػػؿ العػػالى , )788)
 .( دقائؽ لمختاـ1)
( دقيقػػة مػػف إجمػػالى زمػػف 71:11تػػراوح بػػيف )وقػػد البالسػػتية الػػزمف المخصػػص لمتػػدريبات تحديػػد  -

 الجزء الرئيسى لوحدة التدريب اليومية فى البرنامج العاـ لمفريؽ .
دا عفيما  لفترة اإلعدادتؤدى كؿ مف المجموعتيف التجريبية , والضابطة نفس البرنامج الموضوع  -

يػػػػتـ فػػػػى برنػػػػامج المجموعػػػػة التجريبيػػػػة فقػػػػط , وتػػػػؤدى متػػػػدريبات الباليسػػػػتية لالوقػػػػت المخصػػػػص 
 العاديو .التدريبات المجموعة الضابطة 

البرنػامج المقتػرح خػالؿ فتػرة اإلعػداد , بدايػة مػف األسػبوع األوؿ وحتػي نيايػة األسػبوع  تـ تطبيؽ -
ريب أسػػبوعيا باسػتختداـ طريقػة التػػدريب ( وحػدات تػد7( أسػابيع , تضػػمنت )78العاشػر , بواقػع )

 .  الفتري منخفض الشدة ومرتفع الشدة , والتكراري
 البرنامج المقترح عقب االحماء .بيبدأ التدريب لمجزء الخاص  -



 

 
    التربية البدنية وعلىم الرياضة هجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جاهعة      

 (    19  (   (  الثالثم(   ) الجزء  6262(  لعام ) ديسوبر( شهر )    66رقن الوجلد )         
 

  المقترح:البرنامج  تنفيذ –ج 

قػػاـ الباحػػث بإعػػداد التػػدريبات الباليسػػتية المسػػتخدمو فػػى البرنػػامج التػػدريبى المقتػػرح والػػذى 
فػي ( وحػدات تػدريب أسػبوعيًا ,  خػالؿ فتػرة اإلعػداد المقسػمو وذلػؾ 7أسابيع ( بواقع ) 78ستمر )ا

 .ـ 77/78/1879الموافؽ  الجمعةيـو  إلىـ 7/8/1879الموافؽ  الخميس يوـ الفترة مف
 البعدي:: القياس اً شر اع

روط ومواصػػفات المجمػػوعتيف الضػػابطة والتجريبيػػة بػػنفس شػػ عمػػىتػػـ إجػػراء القياسػػات البعديػػة      
ـ 71/78/1879 اإلثنػيفالقياسات القبمية بعد انتياء مدة تطبيؽ البرنامج وذلػؾ فػي الفتػرة مػف يػـو 

 ـ.1879/ 71/78الموافؽ  الثالثاءيـو  إلى
 الحصائية:المعالجات  عشر: الحادي

 باستخداـ المعالجات اإلحصائيالبرنامج  إحصائيااستخدـ الباحث في معالجة البيانات      
 التالية: اإلحصائية

 المتوسط الحسابي  -
 الوسيط  -
 معامؿ اإللتواء -
 اإلنحراؼ المعياري  -
 داللة الفروؽ  -
 %   معادلة نسب التغير -
 معامؿ اإلرتباط  -
    Z Test( ذ  اختبار ) -

 
   

    النتائج الثاني عشر:عرض
 أوال : عرض نتائج المجموعة التجريبية  

 (91جدول )

 القياس القبمى والبعدى  لممجموعة التجريبية البدنية فى غيراتفي المت توصيؼ عينة البحث

وحدة  المتغيرات
 القياس

 القياس البعدى  القياس القبمى 

االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط 
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 المعيارى الحسابى المعيارى الحسابى

 1.99 19.77 7.98 18.77 متر الوثب العمودى مف الثبات 

 1.17 18.88 1.71 17.11 متر كةالوثب العمودى مف الحر 

 11.81 171.87 78.19 177.88 متر الوثب العريض 

( إلى المتوسط الحسابى واالنحراؼ المعيارى لممتغيرات البدنية 79تشير نتائج الجدوؿ )
 فى القياس القبمى والبعدى  لممجموعة التجريبية .

 
 

 ( 91جدول )
 القياس القبمى والبعدى  لممجموعة التجريبية الميارية فى في المتغيرات توصيؼ عينة البحث

وحدة  المتغيرات
 القياس

 القياس البعدى  القياس القبمى 

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

 7.18 71.91 1.81 18.97 متر بعد مسافة قوة تصويب الكرة أل

 8.91 7.77 8.11 1.18 درجة التصويب عمى مرمى مقسـ 

 8.19 1.97 8.19 7.91 درجة التصويب عمى دوائر 

( إلى المتوسط الحسابى واالنحراؼ المعيارى لممتغيرات الميارية 77تشير نتائج الجدوؿ)
 فى القياس القبمى والبعدى  لممجموعة التجريبية .

 
 
 
 

 ( 78جدوؿ ) 
 عة التجريبية فى المتغيرات البدنيةداللة الفروؽ بيف القياس القبمى والقياس البعدى لممجمو 

 العدد االتجاه المتغيرات
متوسط 

 الرتب

مجموع 
 الرتب

 قيمة "ذ"
احتمال 

 الخطأ

 الوثب العمودى مف الثبات

 

- 8 8.88 8.88 *7.88 

 

8.881 

 + 71 9.18 78.88 
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= 8   

   71 المجموع

 الوثب العمودى مف الحركة

 

- 8 8.88 8.88 

7.87* 
 

8.881 

 

+ 71 9.18 78.88 

= 8   

   71 المجموع

 الوثب العريض

- 8 8.88 8.88 

*7.89 8.881 
+ 71 9.18 78.88 

= 8   

   71 المجموع

  7.99ىى  8.81قيمة " ذ " الجدولية عند مستوى معنوية       
قياس القمى والقياس ( إلى أنو توجد فروؽ دالو إحصائيًا بيف ال78تشير نتائج الجدوؿ) 

 البعدى ولصالح القياس البعدى فى المتغيرات الميارية لممجموعة البدنية .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 91جدول ) 
 داللة الفروؽ بيف القياس القبمى والقياس البعدى لممجموعة التجريبية فى المتغيرات الميارية

 العدد االتجاه المتغيرات
متوسط 

 الرتب

مجموع 
 قيمة "ذ" الرتب

حتمال ا
 الخطأ

 8.881 7.89* 8.88 8.88 8 -تصويب الكرة  قوة
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 بعد مسافةأل

 

+ 71 9.18 78.88   

= 8   

   71 المجموع

عمى  التصويب
 مرمى مقسـ

- 8 8.88 8.88 

*1.77 

 

8.887 

 

+ 8 1.18 79.88 

= 1   

   71 المجموع

 

التصويب عمى 
 دوائر

- 8 8.88 8.88 

*7.88 8.887 
+ 9 1.88 11.88 

= 7   

   71 المجموع

  7.99ىى  8.81قيمة " ذ " الجدولية عند مستوى معنوية *
( إلى أنو توجد فروؽ دالو إحصائيًا بيف القياس القمى والقياس 79تشير نتائج الجدوؿ) 

 البعدى ولصالح القياس البعدى فى المتغيرات الميارية لممجموعة التجريبية .
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 : الضابطةعرض نتائج المجموعة ثانيا: 
 ( 30جدول )

 البدنية فى في المتغيرات توصيؼ عينة البحث
 القياس القبمى والبعدى  لممجموعة الضابطة

 القياس البعدى  القياس القبمى وحدة  المتغيرات
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المتوسط  القياس
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 ىالمعيار 

 1.71 11.11 1.88 11.77 متر الوثب العمودى مف الثبات 

 1.88 11.18 1.77 17.77 متر الوثب العمودى مف الحركة

 71.79 119.18 17.77 171.77 متر الوثب العريض 

( إلى المتوسط الحسابى واالنحراؼ المعيارى لممتغيرات البدنية فى 18تشير نتائج الجدوؿ )    
 عدى  لممجموعة الضابطة .القياس القبمى والب

 ( 39جدول )
 الميارية فى القياس القبمى والبعدى  لممجموعة الضابطة في المتغيرات توصيؼ عينة البحث

وحدة  المتغيرات
 القياس

 القياس البعدى  القياس القبمى 

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

 1.88 19.91 1.77 17.11 متر بعد مسافة أل قوة تصويب الكرة

 8.79 7.88 8.71 1.87 درجة التصويب عمى مرمى مقسـ 

 8.11 1.18 8.88 1.88 درجة التصويب عمى دوائر 

( إلى المتوسط الحسابى واالنحراؼ المعيارى لممتغيرات الميارية فى 17تشير نتائج الجدوؿ)    
 ضابطة .القياس القبمى والبعدى  لممجموعة ال

 
 
 
 
 
 
  (33جدول )

 داللة الفروؽ بيف القياس القبمى والقياس البعدى لممجموعة الضابطة فى المتغيرات البدنية

 العدد االتجاه المتغيرات
متوسط 

 الرتب

مجموع 
 الرتب

 قيمة "ذ"
احتمال 

 الخطأ
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الوثب العمودى 
 مف الثبات

 

- 8 8.88 8.88 

*7.88 

 

8.881 

 

+ 71 9.18 78.88 

= 8   

   71 المجموع

الوثب العمودى 
 مف الحركة

 

- 8 8.88 8.88 

*1.81 

 

8.881 

 

+ 78 1.18 11.88 

= 1   

   71 المجموع

 الوثب العريض

- 7 1.97 77.88 

7.77 8.881 
+ 9 9.78 97.88 

= 8   

   71 المجموع

  7.99ىى  8.81قيمة " ذ " الجدولية عند مستوى معنوية       
( إلى أنو توجد فروؽ دالو إحصائيًا بيف القياس القبمى والقياس 11تشير نتائج الجدوؿ) 

البعدى ولصالح القياس البعدى فى المتغيرات البدنية لممجموعة الضابطة فيما عدا اختبار الوثب 
 العريض مف الثبات حيث جاءت قيمة "ذ" المحسوبة أقؿ مف قيمتيا الجدولية. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( 32جدول ) 

 داللة الفروؽ بيف القياس القبمى والقياس البعدى لممجموعة
 الضابطة فى المتغيرات الميارية
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 العدد االتجاه المتغيرات
متوسط 

 الرتب

مجموع 
 الرتب

 قيمة "ذ"
احتمال 

 الخطأ

قوة تصويب الكرة 
 بعد مسافةأل

 

- 8 8.88 8.88 

*7.77 

 

8.881 

 

+ 71 9.18 78.88 

= 8   

   71 المجموع

التصويب عمى 
 مرمى مقسـ

- 1 8.88 8.88 

*1.91 8.888 
+ 1 1.88 18.88 

= 9   

   71 المجموع

 

التصويب عمى 
 دوائر

- 8 7.88 9.88 

7.88 8.777 
+ 7 7.71 71.88 

= 1   

   71 المجموع

  7.99ىى  8.81قيمة " ذ " الجدولية عند مستوى معنوية 
( إلى أنو توجد فروؽ دالو إحصائيًا بيف القياس القبمى والقياس 17تشير نتائج الجدوؿ ) 

البعدى ولصالح القياس البعدى فى المتغيرات الميارية لممجموعة الضابطة في اختباري ) قوة 
التصويب , التصويب عمي مرمي مقسـ ( , وتوجد فروؽ غير دالو في اختبار )التصويب عمي 

 دوائر( 
 
 
 
 
 ( 32جدول )

 داللة الفروؽ بيف القياس البعدى لممجموعة التجريبية والقياس البعدى
 لممجموعة الضابطة فى المتغيرات البدنية

 العدد المجموعة المتغيرات
متوسط 

 الرتب

مجموع 
 الرتب

قيمة " ذ 
" 

 احتمال الخطأ
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الوثب العمودى مف 
 الثبات

 

 797.88 79.88 71 تجريبية
*1.18 

 

8.871 

 
 787.88 8.91 71 ضابطة

   11 المجموع

 

الوثب العمودى مف 
 الحركة

 

 799.88 79.77 71 تجريبية

*1.98 

 

8.887 

 
 781.88 8.97 71 ضابطة

   11 المجموع

 الوثب العريض

 711.88 77.87 71 تجريبية

 718.88 77.77 71 ضابطة 8.911 8.19

   11 المجموع

  7.99ىى  8.81لية عند مستوى معنوية قيمة " ذ " الجدو 
( إلى أنو توجد فروؽ دالو إحصائيًا بيف القياس البعدى 11تشير نتائج الجدوؿ ) 

لممجموعة التجريبية والقياس البعدى لممجموعة الضابطة ولصالح القياس البعدى لممجموعة 
الوثب العمودي مف  –ت التجريبية فى المتغيرات البدنية في اختباري ) الوثب العمودي مف الثبا

 الحركة ( , وتوجد فروؽ غير دالو في اختبار ) الوثب العريض (. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 35جدول ) 
 داللة الفروؽ بيف القياس البعدى لممجموعة التجريبية والقياس البعدى

 لممجموعة الضابطة فى المتغيرات الميارية

 العدد المجموعة المتغيرات
متوسط 

 الرتب

مجموع 
 الرتب

يمة " ذ ق
" 

 احتمال الخطأ
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بعد قوة تصويب الكرة أل
 مسافة

 

 189.18 77.17 71 تجريبية
*7.18 

 

8.887 

 
 97.18 7.79 71 ضابطة

   11 المجموع

 

التصويب عمى مرمى 
 مقسـ

 797.88 79.88 71 تجريبية
*1.18 

 

8.871 

 
 787.88 8.91 71 ضابطة

   11 المجموع

 

 التصويب عمى دوائر

 719.88 77.88 71 تجريبية

 711.88 71.88 71 ضابطة 8.988 8.17

   11 المجموع

  7.99ىى  8.81قيمة " ذ " الجدولية عند مستوى معنوية 
( إلى أنو توجد فروؽ دالو إحصائيًا بيف القياس البعدى لممجموعة 11تشير نتائج الجدوؿ) 

صالح القياس البعدى لممجموعة التجريبية فى التجريبية والقياس البعدى لممجموعة الضابطة ول
المتغيرات الميارية في اختباري ) قوة التصويب , التصويب عمي مرمي مقسـ ( , وتوجد فروؽ 

 غير دالو في اختبار )التصويب عمي دوائر( . 
(22)  جدول  

 معدؿ تغير المتغيرات البدنية فى القياس البعدى عف القبمى  لممجموعة التجريبية

 غيراتالمت
وحدة 
 القياس

 القياس البعدى القياس القبمى
معدل التغير 

 الحسابي المتوسط %
 المتوسط
 الحسابي

 17.98% 19.77 18.77 متر الوثب العمودى مف الثبات 

 18.91% 18.88 17.11 متر الوثب العمودى مف الحركة

 8.98% 171.87 177.88 متر الوثب العريض 

( إلى معدؿ التغير والتحسف لممتغيرات البدنية فى القياس البعدى 19)تشير نتائج الجدوؿ      
-%8.98عف القبمى لممجموعة التجريبية قيد البحث حيث تراوحت قيـ التغير ما بيف          ) 

17.98 )% 
 ( 31جدول ) 

 معدؿ تغير المتغيرات الميارية فى القياس البعدى عف القبمى  لممجموعة التجريبية
معدل التغير  القياس البعدى القياس القبمىوحدة  المتغيرات
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 الحسابي المتوسط القياس
 المتوسط
 الحسابي

% 

 11.19% 71.91 18.97 متر بعد مسافة قوة تصويب الكرة أل

 19.81% 7.77 1.18 درجة التصويب عمى مرمى مقسـ 

 79.71% 1.97 7.91 درجة التصويب عمى دوائر 

( إلى معدؿ التغير والتحسف لممتغيرات الميارية فى القياس البعدى 17تشير نتائج الجدوؿ )     
عف القبمى  لممجموعة التجريبية قيد البحث , حيث تراوحت نسب التغير ما بيف     ) 

11.19%- 79.71.)% 
(22جدول )  

 معدؿ تغير المتغيرات البدنية فى القياس البعدى عف القبمى  لممجموعة الضابطة

 غيرات تالم
 وحدة
 القياس

 القياس البعدى القياس القبمى
 معدل التغير

 الحسابي المتوسط
 المتوسط
 الحسابي

 7.77% 11.11 11.77 متر الوثب العمودى مف الثبات 

 1.98% 11.18 17.77 متر الوثب العمودى مف الحركة

 1.79% 119.18 171.77 متر الوثب العريض 

ر والتحسف لممتغيرات الميارية فى القياس البعدى عف ( إلى معدؿ التغي18تشير نتائج الجدوؿ )
-%1.98القبمى  لممجموعة الضابطة قيد البحث حيث تراوحت نسب التغير ما بيف       )

7.77 .)% 
 
 
 
 

 ( 31جدول ) 
 معدؿ تغير المتغيرات الميارية فى القياس البعدى عف القبمى  لممجموعة الضابطة

 غيرات تالم
وحدة 
 القياس

 القياس البعدى لقبمىالقياس ا
 معدل التغير

 الحسابي المتوسط
 المتوسط
 الحسابي
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 %9.71 19.91 17.11 متر بعد مسافة قوة تصويب الكرة أل
 %8.81 7.88 1.87 درجة التصويب عمى مرمى مقسـ 

 %19.71 1.18 1.88 درجة التصويب عمى دوائر 

ممتغيرات الميارية فى القياس البعدى عف ( إلى معدؿ التغير والتحسف ل19تشير نتائج الجدوؿ )
 -%8.81القبمى  لممجموعة الضابطة قيد البحث حيث تراوحت نسب التغير والتحسف ما بيف )

19.71 .)% 
 مناقشة النتائجالثالث عشر : 

 الفرض األول  :مناقشة نتائج  

مي والبعدي القب يفوجود فروؽ دالو إحصائيا بيف القياسإلي ( 79(,)78) يفيتضح مف الجدول
( , في اختباري القوة 81,) ةولصالح القياس البعدي عند مستوى الدالل ةالتجريبي ةلممجموع

اإلنفجاريو ) الوثب العمودي مف الثبات , الوثب العمودي مف الحركة , الوثب العريض (,  وفي 
ب عمي مرمي ميارة قوة ودقة التصويب قيد البحث في إختباري ) ركؿ الكرة ألبعد مسافو , التصوي

 مقسـ , التصويب عمي دوائر(.
( والخاص بمعدالت التغير إلى تحسف القوه اإلنفجاريو 17(,)19) يفجدولالكما تشير نتائج       

في اإلختبارات  % ( 8.98) ,% ( 18.91), % ( 17.9)  بمغت لعضالت الرجميف بنسب
 %( 19.81)        ب بنسبةدقة التصوي, و %( 11.19قوة التصويب بنسبة )  الثالثة ,   وفي

 في اإلختبارات الثالثة قيد البحث %( 79.71)  ,
 الفرض الثاني :مناقشة نتائج 

القبمي  يفوجود فروؽ دالو إحصائيا بيف القياسإلي  (17, ) (11) يفالجدولتشير نتائج        
في اختباري ( , 81,) ةولصالح القياس البعدي عند مستوى الدالل الضابطة ةوالبعدي لممجموع

القوة اإلنفجاريو ) الوثب العمودي مف الثبات , الوثب العمودي مف الحركة ( , بينما توجد فروؽ 
 غير دالة أحصائيا إلختبار الوثب العريض.

وفي ميارة قوة ودقة التصويب قيد البحث في إختباري ) ركؿ الكرة ألبعد مسافو , التصويب   
 ؽ غير دالة إحصائيا في اختبار التصويب عمي دوائر .عمي مرمي مقسـ (, بينما جاءت الفرو 

والخاص بمعدالت التغير إلى تحسف القوه ( 19, )( 18) يفجدولالكما تشير نتائج       
,    % ( 1.97) ,% ( 1.98), % ( 7.77)  بمغت اإلنفجاريو لعضالت الرجميف بنسب

) بمغت   قة التصويب بنسبةد, وميارة %( 9.71)  بمغت قوة التصويب بنسبةميارة  وتحسنت
8.81 )% ,  (19.71 )%. 
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 الفرض الثالث :مناقشة نتائج 
يف البعدي يفوجود فروؽ دالو إحصائيا بيف القياسإلي  (11, ) (11) يفالجدولتشير نتائج    

عند مستوى لممجموعة التجريبية ولصالح القياس البعدي  الضابطة ةلمجموعوا لممجموعة التجريبية
( , في اختباري القوة اإلنفجاريو ) الوثب العمودي مف الثبات , الوثب العمودي مف 81,) ةالدالل

 الحركة ( , بينما توجد فروؽ غير دالة أحصائيا إلختبار )الوثب العريض(.
وفي ميارة قوة ودقة التصويب قيد البحث في إختباري ) ركؿ الكرة ألبعد مسافو , التصويب عمي  

 ت الفروؽ غير دالة إحصائيا في اختبار )التصويب عمي دوائر(.مرمي مقسـ ( بينما جاء
لمقيػػػػاس البعػػػػدي لممجموعػػػػة التجريبيػػػػة عػػػػف القيػػػػاس البعػػػػدي الفػػػػروؽ  داللػػػػة عػػػػزى الباحػػػػث وي     

لممجموعػػػة الضػػػابطة إلػػػي تػػػأثير التػػػدريبات الباليسػػػتية , وتقنينيػػػا بشػػػكؿ مناسػػػب عمػػػي أفػػػراد عينػػػة 
 البحث.
  الخاصػة البدنيػة القػدرات فػي األساسػية البحػث عينػة أفػراد لػدي تحسفال ىذاويرجع الباحث       

 أعمػى إلػى لموصػوؿ الالعبػات دافعيػة مػف زاد ممػا الباليسػتية التػدريبات فاعميػة إلػى  )البحػث قيػد(
 , الصعب إلى السيؿ مف التدرج مبدأ التدريبات في عيرا وقد الخاصة البدنية القدرات مف مستوى

 .  الخاصة البدنية القدرات تطور إلى أدي الذي األمرالمستخدمة  اتالتدريب نوعية ضايوأ
مروه  , (11)(1887نجوى محمود عايد )كؿ مف دراسات وتتفؽ نتائج ىذا البحث مع نتائج      

عادؿ , , محمد االسناوي  (1)(1888رشا مصطفي مبروؾ ) (78)( 1889محمد طمعت " )
, سمر نبيؿ  (79)(1889مود حممى أبو الميؿ)مح,  (78)(1889محمود الحوفي ) ,الفاضي 

لمتدريب الباليستي في تنمية القوه  والتفوؽ الواضحفي التأثير اإليجابي   (1)(1878سباعي " )
 المختمفة اإلنفجاريو والميارات الحركيو لأللعاب الرياضيو 

تحتوي و وما الباليستيالمقاومو تدريب برامج ( أف 1878")عبدالعزيز"إيياب  يشير وىنا
عميو مف تدريبات متنوعو وموجية بصورة مباشرة لميدؼ التدريبي لمبرنامج ضمف أجزاء الوحده 

  . (11:7 ) ؿبنسبة أعمى مف التدريب باألثقاالتدريبيو قد أدي إلي تنمية القدره العضميو 
(  مف أف التدريب 1878) محمد رياض عمييذكرة   وتتفؽ ىذه النتائج أيضا مع ما 
األوزاف الثقيمو عمي مدي أسابيع قميمو والذي يعقبو تدريبات عمي السرعو والقوه مف خالؿ باستخداـ 

الباليستيو يمكف أف يحدث مكاسب قويو في القوه والقدره , ويؤكد ذلؾ أيضا نخبو مف الخبراء 
المتخصصيف في تطوير القوه العضميو بالدراسة التي أجريت عمي العبي كرة القدـ في جامعة 

نا أف التدريب باألوزاف الثقيمة والذي يعقبو تدريبات المقاومو الباليستيو ينتج مزايا قويو في لويزيا
القدره العضميو واألداء الرياضي , ومف جؿ الدريب بطريقو مالئمو عمي السرعو والقدره فتعتبر 
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ع مف تنمية ( ذات مخرجات القدره العاليو والمعدؿ المرتف Ballistic training الحركات القذفية )
 (.97:77القوه ضروريو وىامو لذلؾ )

 واألساليب الوسائؿ أفضؿ لمعرفة وذلؾ السابقة والدراسات والبحوث العممية المراجع وبتحميؿ     
 تدريباتال استحداـ أف تبيف القدـ كرة بناشئ الخاصة البدنية القدرات لتنمية المناسبة التدريبية
كؿ مرواف عمى عبد اهلل  دراساتنتائج ىذة النتائج مع فؽ متعددة  وتت فوائد لة الباليستية

دراسة محمود محمد لبيب سميماف  , (7()1878) عبدالعزيزإيياب  ( ,77()1881)
دراسة محمد رياض عمى  (,1()1889سماح كماؿ محمد محمود ) (,71()1888)
البعدي  التي أشارت نتائجيا إلي وجود فروؽ دالة إحصائيا لصالح القياس (77()1878)

نفجارية وتحسيف آداء اإلوة القد و لتطويرالباليستي التدريبات لممجموعة التجريبية التي استخدمت
  الميارات المرتبطة بيا 

الػذي  الفرض الثالثب ما جاء , وىذا ما يحقؽتمؾ الدراسات وتتفؽ نتائج ىذا البحث مع نتائج      
البعـديين لممجموعـو التجريبيـو والضـابطو  وجود فـروق دالـو إحصـائيا بـين القياسـين ينص عمػي:

 .  قيد البحث ولصالح المجموعو التجريبيووالميارية في المتغيرات البدنيو 
 

 الستنتاجات والتوصيات الرابع عشر : 
 أواًل : الستنتاجات :

, والمنيج المستخدـ , ووفقًا إلى ما أشارت إليو  في حدود عينة البحث وخصائصيا   
أف المجموعة ؿ اإلحصائي و في نطاؽ ىذا البحث , أمكف لمباحث التوصؿ إلى نتائج التحمي

تفوقًا عمى المجموعو  تحقق التدريبات الباليستيةالتجريبية فى البرنامج التدريبى المقترح باستخداـ 
 قيد البحث . والميارية الضابطو بفروؽ إحصائيو دالو فى القياس البعدى لكؿ اإلختبارات البدنيو

  التوصيات: – ثانيا
فػػػي حػػػػدود عينػػػة البحػػػػث والمػػػنيج المسػػػػتخدـ والمعالجػػػات االحصػػػػائية أمكػػػف الباحػػػػث التوصػػػؿ الػػػػى 

 التوصيات التالية :
لتحسػيف القػوة اإلنفجاريػو وقػػوة ودقػة التصػويب لػدي ناشػػئ  ةالباليسػػتي اتاسػتخداـ التػدريبضػرورة  -9

 كرة القدـ.
بى المقترح وخطوات تنفيذه باستخداـ التدريب الباليستي توجيو نتائج ىذه الدراسة والبرنامج التدري -3

 الى العامميف فى مجاؿ تدريب ناشئ كرة القدـ لالستفادة مف نتائجو .
التأكيد عمى وضع برامج تدريبيػة مقننػو لمناشػئيف لإلرتقػاء بمسػتوى الجانػب البػدني والميػارى بمػا  2-

 يتناسب مع سرعة ودقة اآلداء فى كرة القدـ الحديثة .
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 .مختمفوفي مراحؿ سنية تطبيؽ برنامج التدريب الباليستي عمى عينات آخرى  -2
 الخامس عشر : المراجع 

 أوال المراجع العربية
 

: "تأثير برنامج تدريبي باستخداـ المقاومو الباليستيو  ( 3090) الغندور إيياب عبدالعزيز -7
 والبميومتريو في تنمية القدره العضميو لميارة الضرب الساحؽ

رسالة ماجيستير, غير منشوره , كمية لناشئ الكره الطائره", 
  التربيو الرياضيو , جامعة بني سويؼ .

: "تأثير برنامج مقترح باستخداـ األحباؿ المطاطيو عمى ( 3001) مبروك رشا مصطفى  -1
بعض المتغيرات البدنيو والفسيولوجيو ومستوى أداء بعض 

يستير , غير منشوره , ", رسالة ماجالميارات في كرة الطائره
 كمية التربيو الرياضيو لمبنات بالقاىره , جامعة حمواف .

: "تطبيقات في عمـ الفسيولوجيا والتدريب الرياضي" مكتب (9115ريسان خريبط مجيد ) -7
 .نور لمتحضير الطباعي , بغداد

 
فيػػو : "تػػأثير برنػػامج تػدريبي مقتػػرح باسػتخداـ المقاومػػو القذ ( 3001) محمـــد سـماح كمــال -1

تيو عمي طوؿ مسافة الحجمو والمستوي الرقمػي لسػباؽ سالبالي
دفػػػػػع الجمػػػػػو لممبتػػػػػدئات " بحػػػػػث منشػػػػػور المجمػػػػػو العمميػػػػػو , 
الرياضػػػو عمػػػـو وفنػػػوف , المجمػػػد الثالػػػث والثالثػػػوف , جامعػػػة 

 حمواف.
:" تػأثير اسػتخداـ تػدريبات الباليسػتي عمػي اإلجيػاد العضػمي  (3090) نبيل سباعي سمر -1

اداء بعػػض ميػػارات الصػػراع عاليػػا والػػربط وتحسػػيف مسػػتوي 
بالمعب االرضػي فػي رياضػة الجػودو", رسػالة ماجسػتير غيػر 

 كمية التربية رياضية بنات, جامعة الزقازيؽ., منشورة 
 القاىره., العربي الفكر دار "والتطبيؽ النظرية بيف القدـ " كرة (9111):إسماعيل طو -9
, 7والتكامػػػؿ بػػػيف النظريػػػو والتطبيػػػؽ" , ط( :" التػػػدريب الػػػدائري 7999عـــادل عبدالبصـــير) -7

 مركز الكتاب لمنشر , القاىره .
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(:"التدريب الرياضي وتدريب االثقاؿ 7999)  عبدالعزيز النمر و ناريمان الخطيب -8
مركز , تصميـ برامج القوة وتخطيط الموسـ الرياضي " 

 .الكتاب لمنشر ,القاىرة
ة البالستية عمى بعض المتغيرات "تأثير أستخداـ المقاوم (:3002د طمعت)ـعمي محم -9

البدنية والميارية لالعبي كرة السمة", رسالة ماجستير, كمية 
 .التربية الرياضية, جامعة حمواف

( : تأثير استخداـ التدريب 1889) محمـد األسناوي وعادل الفاضي ومحمود الحوفي -78
الباليستي لتنمية القدرة اإلنفجاريو وعالقتيا بأداء بعض 

, المؤتمر خاصو بحراس المرمى في كرة القدـالميارات ال
العممي الدولي الثالث , كمية التربية الرياضية بأبي قير , 

 جامعة األسكندرية.
تأثير برنامج تدريبي مقترح باستخداـ : "(3090يوسف )د ـمحمد رياض عمي ـمحم -77

المقاومو الباليستيو في تحسيف القدره العضميو والمستوي 
غير  , " , رسالة ماجستيرلجمو الرقمي لالعبي دفع ا

 .منشوره , كمية التربيو الرياضيو , جامعة بني سويؼ
التدريب الرياضي  :"موسوعة (9111أحمد كسري معاني ) د صبحي حسنين ,ـمحم -71

 التطبيقي" , مركز الكتاب لمنشر ,القاىرة.
, الجػزء  ( :"القيػاس والتقػويـ فػي التربيػو البدنيػو والرياضػيو"3002د صبحي حسـنين )ـمحم -77

 , دار الفكر العربي لمنشر , القاىره. 9األوؿ , ط 
:"برامج تدريب االعداد (9112طارق شكري) ,مدحت صالح سيد ,  د عبدالدايمـمحم -71

 .مطابع االىراـ , القاىرة البدني وتدريبات االثقاؿ" ,
ة :" دراسو مقارنة لتأثير استخداـ اسموبيف مختمفيف لتنمي (3001د محمود لبيب )ـمحم -71

الباليستي ( عمي مستوي  –القدره العضميو ) البميومتري 
منشور ,  بحثاإلنجاز الرقمي لالعب الوثب الطويؿ " , 

بكمية التربيو الرياضيو لمبنيف , جامعة  العممية المجمة
 األسكندريو.

 بعض إتقاف عمي البالستي التدريب إستخداـ تأثير" ( : 1889) الميل أبو حممي محمود -79
, القدـ" رسالة ماجيستير  كرة ناشئ لدي لمركبةا الميارات

 .جامعة المنيا,  غير منشوره , كمية التربيو الرياضيو
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"التعرؼ عمي تأثير تدريبات األثقاؿ والبميوميتري عمي بعض : ( 1881)  مروان عبداهلل -77
" المتغيرات البدنية والميارية والفسيولووجية لالعب كرة اليد

رياضو , المجمد الثامف عشر , بحث منشور , مجمة عموـ ال
كمية التربيو الرياضيو , جامعة  الجزء األوؿ ديسمبر ,

 المنيا.
( "برنامج تدريبي مختمط وتأثيره في معدؿ تحسف سرعة أداء 1889) د طمعتـمروه محم -78

الركمو العموديو بداللة بعض المتغيرات الكينماتيكيو لالعبي 
ربيو الرياضيو , " رسالة ماجيستير , كمية التالتايكوندو

 جامعة طنطا.
(:"دراسة مقارنة لتأثبر استخداـ اسموب التدريب 1881)مصطفي عبدالباقي ىاشم -79

البميوميتري والتدريب الباليستي عمي بعض المتغيرات البدنية 
, غير منشورة والميارية لالعب كرة السمة " رسالة ماجستير 

 .فكمية التربية رياضية بنيف باليـر , جامعة حموا, 
:"التحميؿ البايوميكانيكي لبعد موضع اإلرتقاء في  (3009مصطفي مصطفي عطوه ) -18

الوثب العالي بطريقة فموب " , رسالة دكتوراه , غير منشوره 
 , كمية التربية الرياضيو باليـر , جامعة حمواف .

زة "تأثير التدريب الفتري مرتفع الشدة في تطوير القوة الممي : ( 3090مؤيد وليد نافع ) -17
رسالة دكتوراة ,  بالسرعة لمرجميف ودقة التيديؼ بكرة القدـ"

 كمية التربيو الرياضيو , جامعة بغداد. غير منشورة ,
: "تأثير برنامجيف لمتدريب الباليستي والمتقاطع عمي ( 3001) عايد نجوي محمود -11

 ,"المتغيرات البدنيو والميارات الحركيو لناشئات كرة اليد
ر منشوره , كمية التربيو الرياضيو , غي, رسالة دكتوراه 
 جامعة المنيا .

 ثانيا : المراجع االجنبية
 

17- Charles staley(9111) :"fundamentals of strength acquisitions for 
combat sports " (Charles) international sports 
sciencs association. 
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11- Garry .T. Moran & Gearge, mgglynn(9111)"Cross for Training 
sports" Human Kineties, U.S.A . 

11- George Bluth&Dantim Robert D . word(3002) " the Iatheiete 
training program , sport speed " third edition ,. 

19- Micheal Kent(9111):’’ The Oxford Dictionary of sports science 
and medicine ‘’.Oxford university press. 

: المواقع اللكترونيةالثا ث  
31-http://www . acsp.org.au/modules/new         .       
31-http://www. Forum.iraqacad.org  

http://www.iraqihandballcenter.com/new_page_165.htm
http://www.bdnia.com/?p=3381--52
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 ملخص للبحث

 للرياضيين الشائعه الرياضية اإلصابات هن للحذ(  نفسى – بذنى)  برناهج فعالية: اسن البحث 
  محمد عبد الكريم نبهان                        محمد عبد الكريم نبهان                          أ.م.د/أ.م.د/                                      عاطف نمر خليفةعاطف نمر خليفةأ.د/ أ.د/ اســــن الباحـــــث  : 

  أ/ محمد محسن الطيبأ/ محمد محسن الطيب    اد اد إيهاب محمد عمإيهاب محمد عم  / /   أ.م.دأ.م.د                                            

 التخصص الذقيق :   قسن العلىم التربىية والنفسية واالجتواعية     

 اســـــن الكليـــــة     التربية الرياضية 

 اســــن الجاهعـــة :   بنها

 اســــــن الذولـــة :   هصر

  yahoo.com55bMeltaye@ البريذ االلكتروني :

  هذف البحث :
الىدنيططو والمفرتيططو المرتى ططو ىططىفب الجوانططل النمسططيو لم ططد مططن القياسططين القىمططل والىفططدل تططر المت يططرات  اتدرجطط اتمتوسطط  -

 االصاىات الرياضيو الشائفو  لمرياضيين .
الىدنيططو والمفرتيططو المرتى ططو ت المت يططرا تططر القياسططين القىمططل والىفططدل اتدرجطط نسططل الت سططن المئويططو الم مقططو ىططين متوسطط ات -

 ىىفب الجوانل النمسيو لم د من االصاىات الرياضيو الشائفو  لمرياضيين .
الىدنيططو والمفرتيططو المرتى ططو المت يططرات  تططرالقياسططين القىمططل والىفططدل  اتدرجطط متوسطط اترياضططل ىططين تططيرير الىرنططام  ال جططم  -

 ائفو  لمرياضيين ىىفب الجوانل النمسيو لم د من االصاىات الرياضيو الش
 المني  التجريىر : الونهج الوستخذم 

ىنسىو مئويو  رياضر(  8) وكان قواميا  عينو الى ث ىال ريقو الفمديو قام الىا رون ىإختيار عينة البحث وخصائصها :
عينو  ىم أتراد( رياضر  2و ) ىم أتراد عينو الى ث األساسيو ،  رياضيين(  6% من مجتمع الى ث ىواقع ) 44ت ىم 

 .الى ث اإلست العيو من نمس مجتمع الى ث وخارج عينو الى ث األساسيو

  اهن االستنتاجات :
 قيد الى ث .لمرياضيين ت سين مكونات المياقو الىدنيو مرل ) القوة الفضميو ، المرونو ، التوازن (  -
 ت سين ىفب المت يرات المفرتيو المرتى و ىالجوانل النمسيو لمرياضيين قيد الى ث -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Search Name : The effectiveness of a (physical – psychological) program for The prevention 

of sports injuries  common to Athletes 

Researcher Name : Prof.D/ Atef  Nemr Khalifa -  Prof.D/ Mohamed Abd Elkrim Nabhan 

Prof.D/ Ehab Mohammed Emad EL- Deen           -   Prof./ Mohamed Mohsen El tayeb 
Faculty Name : Faculty of  Physical Education 
University Name : Banha 
Name of the country : Egypt 
E-mail : Meltayeb85@yahoo.com  

Search aim: 

- The average of the pre and post measurements scores in the physical and cognitive changes 
associated with some psychological aspects to reduce the common sports injuries of Athletes 

- Improvement in the percentage ratio between the averages of the pre and post 
measurements in the physical and cognitive changes associated with some psychological 
aspects to reduce common sports injuries for Athletes 

- The size of the impact of the sports program between the averages of the pre and post 

measurements in the physical and cognitive changes associated with some psychological 

aspects to reduce the sports injuries common to the Athletes 
 Curriculum used: Experimental method 

Research Sample and Characteristics: The researchers selected the research sample in 

an intentional way and it consisted of (8) athletes with a percentage of %04 of the research 

community by (6) athletes who are members of the basic research sample, and (2) athletes who 

are individuals in the exploratory research sample from the same research community and 

outside the basic research sample 

The most important results: 

- Improving fitness components such as (muscle strength, flexibility, balance) for the athletes in 

question. 

- Improving some cognitive variables related to the  psychological aspects of the athletes in 

question 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  الشائعة للرياضيين "الشائعة للرياضيين "  اإلصاباتاإلصابات  منمن  للحدللحد  تأهيليتأهيلي  برنامجبرنامج  فعاليةفعالية" " 
  ) * ( ) * (   عاطف نمر خليفةعاطف نمر خليفةأ.د/ أ.د/                                                                                                             

  محمد عبد الكريم نبهان    )**(                     محمد عبد الكريم نبهان    )**(                       أ.م.د/أ.م.د/

  * (* (****  إيهاب محمد عماد )إيهاب محمد عماد )  / /   أ.م.دأ.م.د                                                                                                                            
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    مقدمة البحث مقدمة البحث 
  

 المقدمة ومشكمة البحث:      
كىيرة ، وت ور رتيع المستول تر جميع مجاالت يمر الفصر ال الر ىرورة تكنولوجيو 

ال ياة ونظرًا لالرتىا  الوريق ىين ت ور المجتمع وتقدمو ىصمو عامو وت ور الرياضو ىصورة 
خاصو ، لذا كان عمل المسؤلين والفاممين تر مجال الترىيو الىدنيو والرياضيو الفمل عمل اإلرتقاء 

، ووضع الخ    مع، ورصد اإلمكانات الماديو والىشريوىمستول المياقو الىدنيو لكاتو تئات المجت
والىرام  الالزمو لت قيق ذلك، مع توتير أقصل وسائل األمن والوقايو من اإلصاىات الرياضيو 
التر ال يخمو منيا أي نشا  رياضر، كما يجل أن تصدر أىميو الفنايو ىالى ث والدراسو 

تقدم الرياضو ىصمو عامو ولىفب الرياضيين لإلصاىات الرياضيو لما ليا من تيرير إيجاىر ل
 المرموقين ىصمو خاصو. 

 
ويمرل االىتمام تيرير الض و  النمسيو المرتى و ىالمناتسو ومفرتو أسىاىيا ومصادرىا 
أىميو خاصو تل مجال االىتمام ىالتنميو المتكاممو والرعايو النمسيو لمرياضين وذلك ألن زيادة 

مناتسو الرياضيو لدل الرياضينن قد تؤدل الل  دوث اإلنياك الىدنل الض و  النمسيو المرتى و ىال
 ( 23:  2واالنمفالل و الل نقص تل داتفيو الالعىين ومدل إىتمامو ىالممارسو الرياضيو . ) 

كما زادات تل األونو االخيرة ظاىرة إشتراك الناشئ الرياضل تل المناتسات الرياضيو 
و المىكرة لمناشلء قد تفرضو لض و  نمسيو تمرل عىئا ىشكل مكرف ويرل الىفب أن المشارك

نمسيا عميو تل الص ر وقد تؤرر سمىيا عميو مما قد تكسىو ىفب الخصائص النمسيو السمىيو مرل 
 الخوف ، أو المشل ، اإل ىا  ، التوتر .

                                                           

 .مصر  – جامعة بنها –بكلية التربية الرياضية للبنين  قاألسبأستاذ  علم النفس الرياضى والعميد  *

 مصر  -جامعة بنها  –أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية والنفسية  واإلجتماعية بكلية التربية الرياضية للبنين  ** 

 مصر  –جامعة بنها   –بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية  أستاذ مساعد ***

 مصر  -اكتوبر   –النشاط الرياضى بنادى بالم هيلز  **** مدير
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ونتيجو لت ور التكنيك ال ركر والتقدم اليائل تر مختمف المجاالت الرياضيو وخاصو 

ألداء الرجولر الذي أصىح  اىع الفصر ال ديث وشدة التناتس ىين األنديو والدول إل راز أسمول ا
أتضل المستويات وت قيق أروع اإلنجازات الرياضيو كررت وتنوعت إصاىات الالعىين ى ريقو 

 (7:  7متكررة عمر شكل ظاىرة جذىت إلييا األنظار. )
مجال اإلصاىات وال ل  ترن ع المتخصصييجل عمل المدرىين واأل ىاء وجملذلك ي

ومن رم إجراء ما يمزم لمشماء  الرياضيو،لمتفرف عمل أسىال  دوث اإلصاىات  السفر الرياضر
 (11:  4) منيا والفمل عمل تجنل ىذه اإلصاىات مستقىال.

والوقايو من اإلصاىات الرياضيو ىر ا دي أىم أىداف التدريل الرياضر، وعمر الرغم 
عن أذىان الفديد من المدرىين الذين ينش مون ىصورة كىيرة وراء نوا ر  من ذلك تإنيا قد ت يل

التنميو والت وير لالعىييم، ومما ال يدع مجاال لمشك أن  مايو الالعل وتوتير كاتو الجوانل التر 
تضمن عدم  دوث اإلصاىات أو وقوع الضرر عميو من األمور الرئيسيو التر ال يجل أن تخمو 

 (6:  5من مراعاتيا.)الفمميو التدريىيو 
ومن خالل عمل الىا رون تر مجال اإلصاىات ، تقد ال ظوا انتشار اإلصاىات الرياضيو        

ىين الرياضيين الناشئين ىشكل كىير، وذلك مما ييدد مستويات األداء، كما أن مفظم الناشئين 
والوقايو منيا ، ىذا ليس لدييم أي مفمومات عن أسىال  دوث اإلصاىات الرياضيو وكيميو تجنىيا 

ىاإلضاتو إلر انش ال المدرىين ىىرام  التدريل والفمل عمر رتع مستويات األداء الىدنر والمياري 
والخ  ر واإلغمال التام لرتع المستوي المفرتر لدي الالعىين عن اإلصاىات الرياضيو وكيميو 

 الوقايو منيا .
 وىذا مادعا الىا رون إلل التساؤل األتر :

 الشائفو لمرياضيين ؟ اإلصاىات من لم د تيىيمر ىرنام  ليوما تفا
  

  

  دف البحث   دف البحث   هه

نمسطططل ( لم طططد مطططن االصطططاىات  –تفاليطططو ىرنطططام  ) ىطططدنل  يطططدف الى طططث إلطططل التفطططرف عمطططلي      
 من خالل التفرف عمل : الرياضيو الشائفو لالعىل التنس 

نيطططو والمفرتيطططو المرتى طططو ىطططىفب الىدالقياسطططين القىمطططل والىفطططدل تطططر المت يطططرات  اتدرجططط اتمتوسططط  -1
 الجوانل النمسيو لم د من االصاىات الرياضيو الشائفو  لالعىل التنس .

المت يطططرات  تطططر القياسططين القىمطططل والىفططدل اتدرجططط نسططل الت سطططن المئويططو الم مقطططو ىططين متوسططط ات  -2
فو  لالعىطل الىدنيو والمفرتيو المرتى و ىىفب الجوانل النمسيو لم د من االصاىات الرياضطيو الشطائ

 التنس .
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المت يطططرات  تطططرالقياسطططين القىمطططل والىفطططدل  اتدرجططط متوسططط اترياضطططل ىطططين تطططيرير الىرنطططام  ال جطططم   -3
الىدنيو والمفرتيو المرتى و ىىفب الجوانل النمسيو لم د من االصاىات الرياضطيو الشطائفو  لالعىطل 

 التنس .

  فروض البحثفروض البحث

القياسططين القىمططر والىفططدي لصططالح القيططاس  اتدرجطط اتتوجططد تططروق ذات داللططو إ صططائيو ىططين متوسطط  -1
الىدنيطططو والمفرتيطططو المرتى طططو ىطططىفب الجوانطططل النمسطططيو لم طططد مطططن االصطططاىات الىفطططدي تطططر المت يطططرات 

 الرياضيو الشائفو  لالعىل التنس.

القياسططين القىمططر والىفططدي لصططالح القيططاس الىفططدي تطططر  اتدرجطط اتتوجططد نسططل ت سططن ىططين متوسطط  -2
فرتيططططو المرتى ططططو ىططططىفب الجوانططططل النمسططططيو لم ططططد مططططن االصططططاىات الرياضططططيو الىدنيططططو والمالمت يططططرات 

 الشائفو  لالعىل التنس.

الىدنيططو والمفرتيططو المرتى ططو ىططىفب الجوانططل النمسططيو  كىيططر جططدا تططر رياضططلتططيرير الىرنططام  ال جططم  -3
 لم د من االصاىات الرياضيو الشائفو  لالعىل التنس

  مصطلحات البحث    مصطلحات البحث    

 :البحثمصطمحات 
 صابة الرياضيةاإل

األعصال  –مماصل  –عظام   –عضالت  ع ال قد تصيل الجياز الساند الم رك )أىر 
( تتفوق مفيا الت ور الديناميكر لمستول الرياضر وت ول دون استمراره تر أدائو لتدريىاتو أو 

 (13:  6) مشاركاتو الرسميو والوديو وىل ظاىره مرضيو.
 التنس األرضى 

 يتنططاتس العططل وا ططد ضططد  خططر )تططنس تططردي(، أو العىططان ضططد  خططرينييططا وت رياضططيلفىططو ىططر ل 
يمفططل رجططل   منمططردًا، إالف تططر الزوجططر المخططتم وتططر كططال النططوعين يمفططل كططل جططنس ،)تططنس زوجططر(

 يسطتخدم الالعىطون المتناتسطون مضطارل لطدتع أو صطدكما ، وامرأة ضد رجل وامطرأة عمطل كطل جانطل
م ممفىططًا مسططت ياًل إلططل قسططمين متسططاويين، يتقفسططال يططتم كمطط ، ، مططن تططوق شططىكو كططرة صطط يرة مجوتططو

وتفتمطد الميطارة تطر ىطذه الرياضطو، عمطل التناسطق  ،ى ريقطو تجفطل الخصطم غيطر قطادر عمطل إرجاعيطا
إليططو،  كمططا يفتمططد الالعططل عمططل ذكائططو تططر توقططع اتجططاه الكططرة المرتططدة ، ىططين  ركططات اليططدين والفططين

لطل الكططرة، رططم عمطل سططرعو ىدييتطو تططر تسطديد الكططرة، إلططل وعمطل لياقتططو الجسطميو تططر سطرعو الوصططول إ
 (14) .موقع تر ممفل الخصم، ال يتوقفو

 الدراسات المرجعية
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 اإلصاىاتىرنام  ترقيمر لموقايو من ( ىفنوان " تيرير  1( )  2418  (أحمد عبد التوابدراسو  -1
التفرف عمل تيرير " ، وىدتت الدراسو إلل  تفا ر المنش ات لمناشئينالوقايو من الرياضيو و 

ىرنام  ترقيمر وقائر عمر رتع المستوي المفرتر لدي الناشئين عن اإلصاىات الرياضيو وأسىاىيا 
،  رياضر(  34عمل عينو قواميا )  التجريىراستخدم الىا ث المني  و رق الوقايو منيا ، و 

ر وجياز وجياز الديناموميتواشتممت أدوات الدراسو عمل جياز الروستميتر وميزان  ىل 
، وكانت أىم النتائ  أن الىرنام   الجينوميتر واالختىار المفرتر لقياس رقاتو االصاىات الرياضيو 

المفرتر لرقاتو االصاىات الرياضيو مما ساعد عمل  مستولال ترأظير ت سن واضح الترقيمر 
 . الوقايو من اإلصاىات الرياضيو

ىات الشائفو لدل ناشئر التنس األرضر ( ىفنوان " اإلصا 3م( ) 2448) أشرف منيردراسو  -2
وأسىاىيا و رق الوقايو منيا"، وىدتت الدراسو إلل التفرف عمل اإلصاىات الشائفو التر يتفرب 

عمل عينو  الوصمراستخدم الىا ث المني  ليا ناشئر التنس األرضر و رق الوقايو منيا ، و 
جياز الروستميتر وميزان  ىل ، واشتممت أدوات الدراسو عمل  ناشئ رياضر(  122قواميا ) 

، وكانت أىم النتائ  أن أكرر أجزاء الجسم  واستمارة لمتفرف عمل االصاىات الرياضيو الشائفو  
تفرضًا لإلصاىو )ممصل الكا ل ، ممصل الكتف ، عضالت خمف المخذ ، عضالت أمام المخذ 

، كما أن أىم أسىال اإلصاىو ، الركىو ، المرتق( ، كما أن أكرر تترات اإلصاىو ىر تترة التدريل 
 الجرعات التدريىيو الزائدة، وقصر تترة اإلعداد، وعدم االىتمام ىاإل ماء.      

إصاىات التنس: األسىال ( ىفنوان "  9)  (م2446) Pluim & All وآخرون  بميمدراسو  -3
رياضو  تر اإلصاىات إللتؤدل  التر األسىالالتفرف عمل  إللالدراسو  تىدتو " و رق الوقايو

ناشئ رياضر، (  122)        عمل عينو قواميا  الوصمرالمني   وناستخدم الىا رو ،  التنس
 ا.ت ديد إصاىات التنس وأسىال  دوري ترىناك اختالف كىير وكانت أىم النتائ  أن 

االستقىال ال سل الذاتل والت كم  "( ىفنوان  8) Fu & Chan (2445 )فو & شان  دراسو -4
لل وىدتت الدراسو إ تواء ممصل الكا ل تل القدمين "إلىل كره السمو المصاىىين ىالقوامل لدل الع

لتواء الجانل إتقييم االستقىال ال سل الذاتل والتذىذل القوامل لدل العىل كره السمو المصاىين ى
(  39) الوصمر عمل عينو قوامياالمني   وناستخدم الىا ر، و الو شل لممصل الكا ل تل القدمين

االستقىال ال سل الذاتل والت كم ة سمو ، وكانت أىم النتائ  وجود عالقو ارتىا يو ىين العل كر 
 .تواء ممصل الكا ل تل القدمينإلالقوامل لدل العىل كره السمو المصاىىين ى
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  إجراءات البحثإجراءات البحث

 منهج البحث
موعطو تجريىيطو استخدم الىا رون المني  التجريىر ىيسمول القياس القىمر والقيطاس الىفطدي لمج      

 .وا دة وذلك لمالئمتو ل ىيفو أىداف وتروب الى ث
        مجتمع البحثمجتمع البحث

سططنو  يططث أن  16-12اشططتمل المجططال الىشططرل لمى ططث عمططل الالعىططين الناشططئين مططن سططن  
العططل  ىقططا لشططرو  الفينططو المختططارة  ىنططادل ىططالم ىيمططز أكتططوىر  24مجتمططع الى ططث لمفينططو ىططو عططدد 

  والممارسين لفىو التنس .

  

    عينة البحث   عينة البحث   

ىنسىو مئويو  رياضر(  8) وكان قواميا  عينو الى ث ىال ريقو الفمديو قام الىا رون ىإختيار      
(  2و ) ىطم أتطراد عينطو الى طث األساسطيو ،  رياضيين(  6% من مجتمع الى ث ىواقع ) 44ت ىم 

 . الى ث األساسيو ىم أتراد عينو الى ث اإلست العيو من نمس مجتمع الى ث وخارج عينورياضر 
 ( 1جدول رقم ) 

 التوصيف اإلحصائى لعينة البحث في متغيرات الطول والوزن والسن
 8ن=                                                                                                

 لتواءمعامل اال  االنحراف المعيارى الوسيط المتوسط وحدة القياس المتغيرات

 1.1- 4.7 158 157.8 سم الطول

 1.7- 4.6 51 51 كجم الوزن

 1 1 14.5 14.5 سنة السن

( أن قططيم مفططامالت االلتططواء لمت يططرات ال ططول والططوزن والسططن ان صططرت  1يوضططح جططدول )        
 مما يدل عمل إعتداليو التوزيع ال ىيفل لمىيانات . 3±( أل أنيا تقع ىين  4:  4.7-ىين ) 

 
 

    وات ووسائل جمع البيانات  وات ووسائل جمع البيانات  أدأد

 لقياس الوزن مقاسًا ) الكيمو جرام (  . الميزان ال ىر -1

 جياز الرستاميتر لقياس ال ول مقاسًا ) ىالسنتميتر (  -2
 جياز الجينوميتر  -3
 جياز الديناموميتر -4
 جياز المانوميتر -5
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 .  MFT Balance Testجياز قياس التوازن  -5

 (  1فب المت يرات المفرتيو المرتى و ىالجوانل النمسيو. مرتق ) االختىار لقياس ى -6
 

  الشائعةالشائعة  الرياضيةالرياضية  اإلصاباتاإلصابات  منمن  للحدللحد( (   المعرفيالمعرفي  ––  البدنىالبدنى) )   البرنامجالبرنامجخطوات تصميم 

  "" للرياضيينللرياضيين

تم عمل مسح لممراجع الفمميو والدراسات الساىقو ومواقع شىكو المفمومات الدوليو ، وىناء       
 اور الرئيسيو لمىرنام   الىدنل  والىرنام  المفرتر المرتى  ىالجوانل النمسيو ، عميو تم ت ديد الم

 . وم توي كل م ور لفرضو عمر الخىراء
الشائعة الشائعة   اإلصاباتاإلصابات  منمن  للحدللحد( (   المعرفيالمعرفي  ––  البدنىالبدنى) )   تحديد الهدف من البرنامجتحديد الهدف من البرنامج  

  للرياضيينللرياضيين

 وييدف الىرنام  التيىيمل المقترح ىاالتل  :  
 ىيمل ىإستخدام تمرينات الكارديو الىيالتس إلل األتل : وييدف الىرنام  التي

ت سططين مكونططات المياقططو الىدنيططو مرططل ) القططوة الفضططميو ، المططدل ال ركططر ، التططوازن ( لمرياضططيين قيططد  -أ   
 الى ث .

 ت سين ىفب المت يرات المفرتيو المرتى و ىالجوانل النمسيو لمرياضيين قيد الى ث . -ب  
 الشائعة للرياضيينالشائعة للرياضيين  اإلصاباتاإلصابات  منمن  للحدللحد( (   نفسىنفسى  ––  بدنىبدنى) )   تحديد أسس برنامجتحديد أسس برنامج

 أن ي قق م تول الىرنام  التيىيمل اليدف الذل وضع من أجمو . -أ         
 مالئمو الىرنام  التيىيمل لفينو الى ث مع مراعاتو لألسس الفمميو . -ب  
 .إمكانيو تنميذ الىرنام  التيىيمل ومرونتو وقىولو لمت ىيق الفممل  -ج  
 تناسل م تول الىرنام  التيىيمل مع الزمن الكمل وعدد الو دات الم ددة .  -د  
 التسمسل واالستمراريو تل أجزاء الىرنام  التيىيمل . -ه  
 مراعاة ترتيل تمرينات الىرنام  التيىيمل ى ريقو تساعد عمل تتاىع الفمل الفضمل ىين  -و  

 ممو ىصمو عامو ومن قو االن راف ىصمو خاصو .المجموعات الفضميو ألجزاء الجسم المخت    
 التقنين السميم لمت يرات ال مل التيىيمل . -ز  
 مراعاة عامل األمن والسالمو تل اختيار التمرينات . -ح  
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 تحديد اإلطار العام والتوزيع الزمنى لمبرنامج التأهيمى  -3

 ( 2جدول ) 

 لتأهيمى اإلطار العام والتوزيع الزمنى لمبرنامج ا
 

 التوزيع الزمنى المحتوى م

 أسابيع 3 مدة البرنامج  1

 مراحل 3 مراحل البرنامج التأهيلى 3
 
4 

 
 عدد أسابيع كل مرحلة فى البرنامج التأهيلى

 أسبوع للمرحلة األولى . -      
 أسبوع للمرحلة الثانية .  -      
 أسبوع للمرحلة الثالثة . -      

 ق (  65ق ( وينتهى ب )  55يبدأ ب )  هيلية زمن الوحدة التأ 5

 وحدة تأهيلية 13 العدد الكلى لوحدات البرنامج 6

 المرحلة األولى وحدات كل مرحلة تأهيلية 7
 ) االسبوع االول (

وحدددات تأهيدددل  3وحدددة تأهيددل معرفيددة   
 بدنية

 المرحلة الثانية
 ) االسبوع الثاني (

هيدددل وحدددات تأ 3وحدددة تأهيددل معرفيددة   
 بدنية

 المرحلة الثالثة
 ) االسبوع الثالث(

وحددددات تأهيدددل 4وحددددة تأهيدددل معرفيدددة   
 بدنية

8 
 

 355ق للمرحلة الثانية ،  005ق  للمرحلة األولى ،  055 زمن تطبيق كل مرحلة من البرنامج التأهيلى 
 للمرحلة الثالثة

 ( ساعة 10ق  )  705 الزمن الكلى لتطبيق البرنامج التأهيلى  9

 بعد العصر موعد تنفيذ الوحدات التأهيلية 15
11  

 ترتيب أجزاء الوحدات التأهيلية
 الجزء التمهيدي . -أ
 الجزء الرئيسى والذى يحتوى على تمرينات متنوعة . –ب
 الجزء الختامي . -ج

 متوسط واألقل من األقصى  الحمل المناسب فى البرنامج التأهيلى 10

لمىرنططام  التططيىيمل لمفينططو قيططد الى ططث تططل التوزيططع الزمنططل اإل ططار الفططام و (  2يوضططح جططدول )       
( أسططاىيع مقسططمو  3ضططوء المراجططع الفمميططو والدراسططات المرجفيططو  يططث أن مططدة الىرنططام  التططيىيمل ) 

( و ططدة ىططزمن     13( مرا ططل ، وكانططت عططدد الو ططدات التيىيميططو تططل الىرنططام  التططيىيمل )  3عمططل ) 
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سطططاعو ( ، كمطططا أن كطططل المر مطططو التيىيميطططو األولطططل والرانيطططو تشطططتمل عمطططل و طططدة  12ق ( )  724) 
تيىيل مفرتيو ورالث و دات تيىيل ىدنيو ىينما اشتممت المر مطو التيىيميطو الرالرطو عمطل و طدة تيىيطل 
مفرتيو وأرىع و دات تيىيل ىدنيو ، وكانطت الو طدات التيىيميطو ت ىطق ىفطد الفصطر ىإسطتخدام ال مطل 

 ألقل من األقصل .المتوس  وا
 تحديد محتوى البرنامج التأهيمى  -4

قطططام الىطططا رون ىطططاإل الع عمطططل المراجطططع والدراسطططات المرجفيطططو التطططل تناولطططت تصطططميم ىطططرام         
التيىيل لموقايو من االصاىات ووضع ارشادات مفرتيو وتمرينات تيىيميطو لت سطين ىفطب المت يطرات 

لرياضيو وت سين مكونات المياقو الىدنيو مع ت ديد اليدف من المفرتيو المرتى و ىرقاتو االصاىات ا
 ( 2تمك التمرينات وتقسيميا إلل مرا ل متدرجو من السيل إلل الصفل . مرتق ) 

 خطوات تطبيق البرنامج التأهيمى 
 الدراسة اإلستطالعية  -1

                     إلططططططططل م2419/ 1/ 13خططططططططالل المتططططططططرة مططططططططن  دراسططططططططو اسططططططططت العيوىططططططططإجراء الىططططططططا رون قططططططططام       
مطططططن نمطططططس مجتمطططططع الى طططططث وخطططططارج الفينطططططو ( رياضطططططر  2) عمطططططل عينطططططو قواميطططططا  م2419/ 1 /17

 الىرنام  التيىيمل لمفينو قيد الى ث .األساسيو وذلك ى رب التيكد من مالئمو 

     دراسة البحث األساسية  -2
ت ىيق دراسطو الى طث األساسطيو ى رونقام الىا  الدراسو اإلست العيوتل ضوء ما أسمرت عنو       

 عمل الن و التالل : 
 القياسات القبمية  -أ

الىدنيو ، المفرتيطو المرتى طو ىرقاتطو االصطاىات لممت يرات " ىإجراء القياسات القىميو الىا رون قام     
 1 /22           إلطططلم  2419/ 1 /24قيطططد الى طططث تطططل المتطططرة مطططا ىطططين  الفينطططوعمطططل " الرياضطططيو 

 .م 2419/
 تطبيق دراسة البحث األساسية -ب

 ىنادل ىالم ىيمز أكتوىر ترعمل الفينو قيد الى ث الىرنام  التيىيمل ىت ىيق الىا رون قام       
تططل المر مطططو و ططدات تيىيميططو  أرىططعىواقطططع  م2419/ 2 /14إلططل م 2419/ 1/ 27ن مططتططر المتططرة  

وىواقطططع خمطططس و طططدات ( ، الخمطططيس  رىفطططاءاأل اإلرنطططين ، ، األ طططد)  أيطططامالتيىيميطططو األولطططل والرانيطططو 
، الخمطططيس ( ،   األرىفطططاء اإلرنطططين ، الرالرطططاء ، ، تيىيميطططو تطططر المر مطططو التيىيميطططو الرالرطططو أيطططام )األ طططد

 . رالرو أساىيعلمدة وذلك و 
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 ( 3جدول ) 
 تأهيمية لمحد من االصابات الشائعة لمرياضيين . ةنموذج لوحد

 أهداف الوحدة

 التأهيمية :

 المكونات البدنية  تحسين -

 

 م28/1/2119 التاريخ :

 ق 51 الزمن :

 
 زمن التمرين المجموعات الراحة الثبات التكرار التمرين

المشطططططططططططططططططططل  الخميطططططططططططططططططططف عمطططططططططططططططططططل جيطططططططططططططططططططاز 
   Terdmalالمشل

 ق 3    

 ق Terdmal ))     14الجرل  عمل جياز الجرل 
الجمططططططوس و التىططططططديل عمططططططل عجمططططططو التىططططططديل  

 ىالجيم 
 ق 7    

 اليمنل (  ىاليد ك5مسك وزن  وقوف. )
 . األيمن رنل وترد الذراع

 ق 5 3 ث 34  14

رنل ىاليد اليسرل ( ك 5مسك وزن  وقوف. )
 ق 5 3 ث 34  14 األيسروترد الذراع 

ىاليد اليمنل ( ك 5مسك وزن  . وقوف) 
  رتع الذراع األيمن جانىا

 ق 5 3 ث 34  14

رتع  ىاليد اليسرل (ك 5مسك وزن .  وقوف)
 الذراع األيسر جانىا

 ق 5 3 ث 34  14

  الذراعان تشىيك  مقو خمف .)وقوف 
 الرأس ( رنل الرقىو خمما ىى ء

 ق  5 3 ث  34   14

 ق5 .  يقوم الرياضيون ىيداء تمرينات التيدئو لجميع عضالت الجسم إلستفادة الشماء

الشطططائفو لمرياضطططيين ، كمطططا أن  التطططيىيمر لم طططد مطططن االصطططاىاتىرنطططام  يوضطططح ال(  2ومرتطططق )      
 ( يوضح نماذج من صور ت ىيق الى ث . 3مرتق ) 

  البعديةالقياسات  -ج
الىدنيو ، المفرتيو المرتى و ىرقاتو االصاىات لممت يرات "  الىفديوىإجراء القياسات الىا رون قام     

 2 /19               إلطلم  2419/ 2 /17قيد الى ث تل المترة مطا ىطين  الفينوعمل "  الرياضيو
 .م 2419/

 المعالجات اإلحصائية    
 إليجاد مايمل :                          " SPSS 25 " تم مفالجو الىيانات إ صائيا ىاستخدام ىرنام       

 الوسي  -                               رالمتوس  ال ساى  -     
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 مفامل اإللتواء -                االن راف المفيارل                -     
 مت سن الم مق  %  المئويو ل نسىوال -                ن      ين مرتى تياختىار"ت" لفينت -     
 كوىين جم التيرير من مفادلو  -                                إيتا  مرىع مفامل -     

 
 
 
 

  النتائجالنتائج

 لفرض األول والذى ينص عمى :النتائج اإلحصائية المرتبطة باعرض  -
القياسين القىمر والىفدي  اتدرج ات" توجد تروق ذات داللو إ صائيو ىين متوس 

الىدنيو والمفرتيو المرتى و ىىفب الجوانل لصالح القياس الىفدي تر المت يرات 
 "النمسيو لم د من االصاىات الرياضيو الشائفو  لالعىل التنس 

 
 ( 4 جدول )

 متغيرات القوة العضمية            القياسين القبمي والبعدي في  اتدرج اتين متوسطداللة الفروق ب
 لالعبى التنس

 6ن=                                                                        

وحدة  القوة العضمية
 القياس

الفرق  القياس البعدى القياس القبمى
بين 

 متوسطين

 قيمة ت
 ع س   ع س   المحسوبة

 *5.4- 5- 1.2 25.3 1.6 21.3 كجم قوة القبضة اليمنى

 *4.5- 5.2- 2.3 24.5 1.6 19.3 كجم قوة القبضة اليسرى

 *4.4- 7.6- 4.3 58.8 5.8 51.2 كجم قوة عضالت الظهر

 *3.8- 8.3- 3.3 79.8 4 71.5 كجم قوة عضالت الرجمين

 0..5= 0درجة حرية و 0...قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 

القىمطل القياسطين  اتدرج اتمتوس أنو توجد تروق دالو إ صائيا ىين (  4  يوضح جدول )       
والىفدل تل مت يرات القوة الفضميو لالعىل التنس قيد الى طث  يطث تراو طت قطيم ) ت ( الم سطوىو 

د مسططتول مفنويططو ) ( وكانططت القططيم الم سططوىو أكىططر مططن القيمططو الجدوليططو عنطط 3.8-:  5.4-ىططين ) 
4.45 .) 
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 ( 1  ) شكل

 متغيرات القوة العضمية            القياسين القبمي والبعدي في  اتدرج اتداللة الفروق بين متوسط
 لالعبى التنس

 ( 5  جدول )

متغيرات المدى الحركي القياسين القبمي والبعدي في  اتدرج اتداللة الفروق بين متوسط
 لالعبى التنس لمفاصل الجسم المختمفة

 6ن=                                                                        
 

المدى الحركي لمفاصل 
 الجسم المختمفة

وحدة 
 القياس

الفرق  القياس البعدى القياس القبمى
بين 

 متوسطين

 قيمة ت
 ع س   ع س   المحسوبة

 *4.8- 8.3- 3.8 49.3 2.5 41 درجو ثني العنق لألمام العنق

 *11.2- 11.3- 1.9 56.5 2.5 46.2 درجو مد العنق لمخمف

 *11.8- 11.4- 1.4 43.7 2 33.3 درجو ثني العنق لميمين

 *8.5- 11.3- 1.8 42.5 2 32.2 درجو ثني العنق لميسار

مفصل 
 الكتف

 *21.2- 15.5- 1.9 178 1.8 162.5 درجو قبض الكتف األيمن

 *12- 14.5- 2.2 56.7 2 42.2 درجو بسط الكتف االيمن

 *18.9- 14.2- 1.5 47.2 2.3 33 درجو تقريب الكتف االيمن

 *8.4- 12- 2.3 177.7 3.5 165.7 درجو تبعيد الكتف األيمن

 *7- 15- 3.8 176.8 2.2 161.8 درجو األيسرقبض الكتف 

 *8.7- 14.1- 3.4 55.8 1.5 41.7 درجو األيسربسط الكتف 

 *12.2- 14.1- 2.5 46.3 2.3 32.2 درجو األيسرالكتف  تقريب
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 *7.3- 12.4- 3.2 177.2 3.7 164.8 درجو األيسرتبعيد الكتف 

مفصل 
 المرفق

 *4.2- 7- 1.7 147 3.8 141 درجو قبض المرفق األيمن

 *2.8- 1.1- 1.3 1 1.9 1.1- درجو بسط المرفق االيمن

 *3.6- 7.5- 2.5 146.7 4.4 139.2 درجو قبض المرفق األيسر

 *4.1- 1.2- 1.3 1 1.8 1.2- درجو بسط المرفق األيسر

مفصل 
رسغ 

 اليد

 *6.1- 9.9- 3.2 83.2 2.2 73.3 درجو قبض رسغ اليد األيمن

 *6.3- 9.2- 1.2 79.2 3.5 71 درجو بسط رسغ اليد األيمن

 *8.1- 9.6- 2.6 82.3 1.8 72.7 درجو قبض رسغ اليد األيسر

 *6.7- 9- 2.1 78.5 4 69.5 درجو رسغ اليد األيسربسط 

 *11.7- 11.3- 1.8 48 1.8 37.7 درجو ثني الجذع لألمام الجذع

 *11.4- 7.5- 2.1 24.3 1.9 16.8 درجو مد الجذع لمخمف

 *9.7- 5.2- 1.9 24.2 1.5 19 درجو ثني الجذع لميمين

 *4.8- 5.2- 1.6 23.7 2.2 18.5 درجو ثني الجذع لميسار

مفصل 
 الحوض

 *6- 8.6- 1.9 124.3 1.8 115.7 درجو قبض الحوض األيمن

 *4.7- 11.6- 1.5 27.3 1.6 16.7 درجو بسط الحوض األيمن

 *13- 5.5- 1.2 24.3 1.6 18.8 درجو تقريب الحوض األيمن

 *11.5- 5.7- 1.6 48.2 2.1 42.5 درجو تبعيد الحوض األيمن

 *11- 8.5- 2 123.7 1.7 115.2 درجو األيسرقبض الحوض 

 *7.3- 11.5- 1.4 26.8 2.1 16.3 درجو األيسربسط الحوض 

 *8.9- 5.5- 1.9 24 1.3 18.5 درجو األيسرتقريب الحوض 

 *5.9- 6.2- 1.6 48.2 2.1 42 درجو األيسرتبعيد الحوض 

مفصل 
 الركبة

 *12.9- 11.4- 1.2 148.2 1.7 137.8 درجو قبض الركبة اليمنى 

 *5.4- 3.3- 1.7 8.8 1 5.5 درجو ىبسط الركبة اليمن

 *12.3- 11.5- 2.5 147 3.6 136.5 درجو  اليسرىقبض الركبة 

 *11.3- 3.1- 1.8 8.3 1.8 5.2 درجو اليسرىبسط الركبة 

مفصل 
كاحل 

 القدم

 *11.8- 6.7- 1 18.5 1.1 11.8 درجو قبض الكاحل األيمن

 *8.5- 5.7- 1.2 28.2 2.1 22.5 درجو بسط الكاحل األيمن

 *6.9- 6.8- 1.9 17.8 1.3 11 درجو األيسرقبض الكاحل 
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 *6.8- 5.6- 1.4 27.3 1.5 21.7 درجو األيسربسط الكاحل 

 0..5= 0ودرجة حرية  0...قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 

القىمطل القياسطين  اتجدر  اتمتوس أنو توجد تروق دالو إ صائيا ىين (   5 يوضح جدول )       
لالعىططل التططنس قيططد الى ططث  يططث  والىفططدل تططل مت يططرات المططدل ال ركططر لمماصططل الجسططم المختممططو

( وكانططت القططيم الم سططوىو أكىططر مططن القيمططو  2.8-:  24.2-تراو ططت قططيم ) ت ( الم سططوىو ىططين ) 
 (. 4.45الجدوليو عند مستول مفنويو) 
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 (  2 ) شكل

متغيرات المدى الحركي القياسين القبمي والبعدي في  اتدرج تاداللة الفروق بين متوسط
 لالعبى التنس لمفاصل الجسم المختمفة

 (  6 جدول )

 متغير التوازنالقياسين القبمي والبعدي في  اتدرج اتداللة الفروق بين متوسط
 لالعبى التنس

 6ن=                                                                        

وحدة  التوازن
 القياس

الفرق  القياس البعدى القياس القبمى
بين 

 متوسطين

 قيمة ت
 ع س   ع س   المحسوبة

 *7- 2.3- 1.6 3.6 1.5 1.3 درجو مؤشر التوازن العام

 0..5= 0ودرجة حرية  0...قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 

القىمطل القياسطين  اتدرجط اتمتوسط أنو توجطد تطروق دالطو إ صطائيا ىطين (    يوضح جدول )       
مت يطططر التطططوازن لالعىطططل التطططنس قيطططد الى طططث  يطططث كانطططت قيمطططو ) ت ( الم سطططوىو ىطططين          والىفطططدل تطططل

 (. 4.45( وكانت القيم الم سوىو أكىر من القيمو الجدوليو عند مستول مفنويو)  7-) 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

القياس القبلى القياس البعدى

التوازن

يم
لق
ا

التوازن

 
 (  3 ) شكل 

 متغير التوازنالقياسين القبمي والبعدي في  اتدرج اتين متوسطداللة الفروق ب
 لالعبى التنس
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 (  7 جدول )

المتغيرات المعرفية المرتبطة القياسين القبمي والبعدي في  اتدرج اتداللة الفروق بين متوسط
 لالعبى التنس بالجوانب النفسية

 6ن=                                                                        

المتغيرات المعرفية 
المرتبطة بالجوانب 

 النفسية

وحدة 
 القياس

 القياس البعدى القياس القبمى
الفرق 
بين 

 متوسطين

 قيمة ت
 ع س   ع س   المحسوبة

 *3.5- 2- 1.6 4 1.3 2 درجو اإلعداد البدنى  
 *12.6- 2.7- 1.6 4 1.5 1.3 درجو االحماء  

ياضية الشائعة وطرق اإلصابات الر
 الوقاية منها 

 *7.1- 2.2- 1.8 3.5 1.5 1.3 درجو

 *4.3- 2.3- 1.5 4.3 1.2 2 درجو اإلسعافات األولية 
قواعد االمن والسالمة لنشاط 

 التنس 
 *7- 2.3- 1.8 4.1 1.7 1.8 درجو

 *6.3- 1.3- 1.8 4.3 1 3 درجو الضغوط النفسية 
 *4.4- 1.5- 1.6 4.6 1.2 3.1 درجو التخلص من عادات السلوك السيئة 

إتخاذ القرار والقدرة على حل 
 المشكالت

 *5.5- 2- 1.8 4.3 1.5 2.3 درجو

االستمتاع بالممارسة واالحساس 
 بالسعادة 

 *2.7- 1.5- 1.5 4.5 1 3 درجو

الدافعية لتحقيق الهدف المراد 
 الوصول الية 

 *3.8- 1.9- 1.8 4.2 1.2 2.3 درجو

 *7.5- 19.7- 3 41.8 5 22.1 درجو المعرفي لالختبار ليالك المجموع

 0..5= 0ودرجة حرية  0...قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 

القىمطل القياسطين  اتدرج اتمتوس أنو توجد تروق دالو إ صائيا ىين (  7  يوضح جدول )       
التنس قيد الى ث  يث تراو ت  لالعىل المت يرات المفرتيو المرتى و ىالجوانل النمسيوتر والىفدل 

( وكانطت القطيم الم سطوىو أكىطر مطن القيمطو الجدوليطو  2.7-:  12.6-قيم ) ت ( الم سطوىو ىطين ) 
 (. 4.45عند مستول مفنويو) 
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 (  4 ) شكل

المتغيرات المعرفية المرتبطة القياسين القبمي والبعدي في  اتدرج اتداللة الفروق بين متوسط
 العبى التنسل بالجوانب النفسية

 والذى ينص عمى : بالفرض الثانيعرض النتائج اإلحصائية المرتبطة  4/1/2
القياسين القىمر والىفدي لصالح القياس الىفدي تر  اتدرج اتىين متوس  ت يرتوجد نسل " 

الىدنيو والمفرتيو المرتى و ىىفب الجوانل النمسيو لم د من االصاىات الرياضيو المت يرات 
 " عىل التنسالشائفو  لال

 ( 8  جدول )

 متغيرات القوة العضمية            القياسين القبمي والبعدي في  اتدرج اتبين متوسط نسب التغير
 لالعبى التنس

 6ن=                                                                        

وحدة  القوة العضمية
 القياس

النسب المئوية  القياس البعدى القياس القبمى
 ع س   ع س   لمتغير %

 %24.6 1.2 25.3 1.6 21.3 كجم قوة القبضة اليمنى

 %26.9 2.3 24.5 1.6 19.3 كجم قوة القبضة اليسرى

 %14.8 4.3 58.8 5.8 51.2 كجم قوة عضالت الظهر

 %11.6 3.3 79.8 4 71.5 كجم قوة عضالت الرجمين

مطططططن االصطططططاىات ئويطططططو لمت يطططططر ىطططططين متوسططططط ات درجطططططات ( النسطططططل الم 8يوضطططططح جطططططدول )         
  ،  يث تراو ت نسل الت ير ىين متوس ات درجات القياسين ىينالرياضيو الشائفو لالعىل التنس 

 (11.6  : %26.9. ) % 
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 (  5 ) شكل

 متغيرات القوة العضمية            القياسين القبمي والبعدي في  اتدرج اتبين متوسط نسب التغير
 بى التنسلالع

 (  9 جدول )

متغيرات المدى الحركي القياسين القبمي والبعدي في  اتدرج اتبين متوسط نسب التغير
 لالعبى التنس لمفاصل الجسم المختمفة

 6ن=                                                                        

المدى الحركي لمفاصل 
 الجسم المختمفة

وحدة 
 القياس

النسب المئوية  القياس البعدى القياس القبمى
 ع س   ع س   لمتغير %

 %21.2 3.8 49.3 2.5 41 درجو ثني العنق لألمام العنق

 %22.3 1.9 56.5 2.5 46.2 درجو مد العنق لمخمف

 %31.2 1.4 43.7 2 33.3 درجو ثني العنق لميمين

 %32 1.8 42.5 2 32.2 درجو ثني العنق لميسار

ل مفص
 الكتف

 %9.5 1.9 178 1.8 162.5 درجو قبض الكتف األيمن

 %34.4 2.2 56.7 2 42.2 درجو بسط الكتف االيمن

 %43 1.5 47.2 2.3 33 درجو تقريب الكتف االيمن

 %7.3 2.3 177.7 3.5 165.7 درجو تبعيد الكتف األيمن

 %9.3 3.8 176.8 2.2 161.8 درجو األيسرقبض الكتف 

 %33.8 3.4 55.8 1.5 41.7 درجو األيسر بسط الكتف

 %43.8 2.5 46.3 2.3 32.2 درجو األيسرتقريب الكتف 
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 %7.5 3.2 177.2 3.7 164.8 درجو األيسرتبعيد الكتف 

مفصل 
 المرفق

 %5 1.7 147 3.8 141 درجو قبض المرفق األيمن

 %111 1.3 1 1.9 1.1- درجو بسط المرفق االيمن

 %5.4 2.5 146.7 4.4 139.2 درجو رقبض المرفق األيس

 %111 1.3 1 1.8 1.2- درجو بسط المرفق األيسر

مفصل 
رسغ 

 اليد

 %13.5 3.2 83.2 2.2 73.3 درجو قبض رسغ اليد األيمن

 %13.1 1.2 79.2 3.5 71 درجو بسط رسغ اليد األيمن

 %13.2 2.6 82.3 1.8 72.7 درجو قبض رسغ اليد األيسر

 %12.9 2.1 78.5 4 69.5 درجو األيسربسط رسغ اليد 

 %27.3 1.8 48 1.8 37.7 درجو ثني الجذع لألمام الجذع

 %44.6 2.1 24.3 1.9 16.8 درجو مد الجذع لمخمف

 %27.4 1.9 24.2 1.5 19 درجو ثني الجذع لميمين

 %28.1 1.6 23.7 2.2 18.5 درجو ثني الجذع لميسار

مفصل 
 الحوض

 %7.4 1.9 124.3 1.8 115.7 جودر  قبض الحوض األيمن

 %63.5 1.5 27.3 1.6 16.7 درجو بسط الحوض األيمن

 %29.3 1.2 24.3 1.6 18.8 درجو تقريب الحوض األيمن

 %13.4 1.6 48.2 2.1 42.5 درجو تبعيد الحوض األيمن

 %7.4 2 123.7 1.7 115.2 درجو األيسرقبض الحوض 

 %64.4 1.4 26.8 2.1 16.3 درجو األيسربسط الحوض 

 %29.7 1.9 24 1.3 18.5 درجو األيسرتقريب الحوض 

 %14.8 1.6 48.2 2.1 42 درجو األيسرتبعيد الحوض 

مفصل 
 الركبة

 %7.6 1.2 148.2 1.7 137.8 درجو قبض الركبة اليمنى 

 %61 1.7 8.8 1 5.5 درجو ىبسط الركبة اليمن

 %7.7 2.5 147 3.6 136.5 درجو  اليسرىقبض الركبة 

 %59.6 1.8 8.3 1.8 5.2 درجو اليسرىبسط الركبة 

مفصل 
كاحل 

 القدم

 %56.8 1 18.5 1.1 11.8 درجو قبض الكاحل األيمن

 %25.3 1.2 28.2 2.1 22.5 درجو بسط الكاحل األيمن

 %61.8 1.9 17.8 1.3 11 درجو األيسرقبض الكاحل 
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 %25.8 1.4 27.3 1.5 21.7 درجو األيسربسط الكاحل 

( النسل المئويطو لمت يطر ىطين متوسط ات درجطات القياسطين القىمطر والىفطدي  9يوضح جدول )       
،  يطث تراو طت نسطل الت يطر لالعىطل التطنس  مت يرات المدل ال ركر لمماصل الجسطم المختممطوتر 

 ( . %144% :  5ىين متوس ات درجات القياسين ىين ) 
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 (  6 ) شكل

متغيرات المدى الحركي القياسين القبمي والبعدي في  اتدرج اتطبين متوس نسب التغير
 لالعبى التنس لمفاصل الجسم المختمفة
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 (  11 جدول )

 التوازنالقياسين القبمي والبعدي في  اتدرج اتبين متوسط نسبة التغير
 لالعبى التنس

 6ن=                                                                        

وحدة  التوازن
 القياس

النسب المئوية  القياس البعدى القياس القبمى
 ع س   ع س   لمتغير %

 %177 1.6 3.6 1.5 1.3 درجو مؤشر التوازن العام

المئويططططو لمت يططططر ىططططين متوسطططط ات درجططططات القياسططططين القىمططططر  و( النسططططى 14يوضططططح جططططدول )         
      درجطططات القياسطططين  رالت يططر ىطططين متوسطط  ونسطططى كانططت ،  يطططثالتططوازن لالعىطططل التططنس والىفططدي تطططر 

 (177% ). 
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 (  7 ) شكل

 التوازنالقياسين القبمي والبعدي في  اتدرج اتبين متوسط نسبة التغير
 لالعبى التنس
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 ( 11  جدول )

المتغيرات المعرفية المرتبطة القياسين القبمي والبعدي في  اتدرج اتبين متوسط نسب التغير
 لالعبى التنس ب النفسيةبالجوان

 6ن=                                                                        

المتغيرات المعرفية 
المرتبطة بالجوانب 

 النفسية

وحدة 
 القياس

 القياس البعدى القياس القبمى

النسب المئوية 
 ع س   ع س   لمتغير %

 %111 1.6 4 1.3 2 درجو اإلعداد البدنى  
 %218 1.6 4 1.5 1.3 درجو االحماء  

اإلصابات الرياضية الشائعة وطرق 
 الوقاية منها 

 %169 1.8 3.5 1.5 1.3 درجو

 %115 1.5 4.3 1.2 2 درجو اإلسعافات األولية 
 %128 1.8 4.1 1.7 1.8 درجو قواعد االمن والسالمة لنشاط التنس 

 %43.3 1.8 4.3 1 3 درجو الضغوط النفسية 
 %48.4 1.6 4.6 1.2 3.1 درجو التخلص من عادات السلوك السيئة 

إتخاذ القرار والقدرة على حل 
 المشكالت

 %87 1.8 4.3 1.5 2.3 درجو

االستمتاع بالممارسة واالحساس 
 بالسعادة 

 %51 1.5 4.5 1 3 درجو

الدافعية لتحقيق الهدف المراد 
 الوصول الية 

 %82.6 1.8 4.2 1.2 2.3 درجو

 %89.1 3 41.8 5 22.1 درجو المعرفي لالختبار الكلي لمجموعا

( النسطططل المئويطططو لمت يطططر ىطططين متوسططط ات درجطططات القياسطططين القىمطططر   11يوضطططح جطططدول )        
،  يططث تراو ططت نسططل لالعىططل التططنس  المت يططرات المفرتيططو المرتى ططو ىالجوانططل النمسططيووالىفطدي تططر 

 ( . %248% :  43.3)  ىينالت ير ىين متوس ات درجات القياسين 
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اإلعداد البدنى  

االحماء  

اإلصابات الرياضية الشائعة وطرق الوقاية منها 

اإلسعافات األولية 

قواعد االمن والسالمة لنشاط التنس 

الضغوط النفسية 

التخلص من عادات السلوك السيئة 

إتخاذ القرار والقدرة على حل المشكالت

االستمتاع بالممارسة واالحساس بالسعادة 

الدافعية لتحقيق الهدف المراد الوصول الية 

المجموع الكلي لالختبار المعرفي

 
 (  8 ) شكل

المتغيرات المعرفية المرتبطة القياسين القبمي والبعدي في  اتدرج اتبين متوسط نسب التغير
 لالعبى التنس بالجوانب النفسية

 والذى ينص عمى : بالفرض الثالثعرض النتائج اإلحصائية المرتبطة  4/1/3
الىدنيو والمفرتيو المرتى و ىىفب الجوانل النمسيو  ا تركىير جد رياضلتيرير الىرنام  ال جم " 

 "لم د من االصاىات الرياضيو الشائفو  لالعىل التنس 
 ( 12  جدول )

 متغيرات القوة العضمية            القياسين القبمي والبعدي في  اتدرج اتبين متوسطحجم التأثير 
 لالعبى التنس
 6ن=                                                                        

وحدة  القوة العضمية
 القياس

 قيمة ت
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 قيم معامل
 إيتا  مربع

قيم حجم 
 التأثير

حجم 
 التأثير

 كبير جدا 4.8- 1.9 1.1 5.4- كجم قوة القبضة اليمنى

 كبير جدا 4- 1.8 1.1 4.5- كجم قوة القبضة اليسرى

 كبير جدا 4- 1.8 1.1 4.4- كجم ظهرقوة عضالت ال

 كبير جدا 3.4- 1.7 1.1 3.8- كجم قوة عضالت الرجمين

( أن قططيم مفامططل مرىططع ايتططا ىططين متوسطط ات درجططات القياسططين القىمططل  12يوضططح جططدول )         
( ، كمطا  4.9:  4.7لالعىل التنس قيد الى ث تراو طت ىطين )  مت يرات القوة الفضميووالىفدل تر 

مت يططرات القططوة و ططت قططيم  جططم التططيرير ىططين متوسطط ات درجططات القياسططين القىمططل والىفططدل تططر تططر ترا
( ، وىطل داللطو تشطير إلطل  جطم التطيرير  3.4-:  4.8-لالعىل التطنس قيطد الى طث ىطين )  الفضميو

 لم د من االصاىات الرياضيو الشائفو لالعىل التنس . الىدنرالكىير لمىرنام   
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 ( 9)   شكل

 لالعبى التنس متغيرات القوة العضمية في التأثير بداللة قيم معامل مربع إيتا حجم 
 ( 13  جدول )

متغيرات المدى الحركي القياسين القبمي والبعدي في  اتدرج اتبين متوسطحجم التأثير 
 لالعبى التنس لمفاصل الجسم المختمفة

 6ن=                                                                        

المدى الحركي لمفاصل 
 الجسم المختمفة

وحدة 
 القياس

 قيمة ت
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 قيم معامل
 إيتا  مربع

قيم حجم 
 التأثير

حجم 
 التأثير

 كبير جدا 4.3- 1.8 1.1 4.8- درجو ثني العنق لألمام العنق

 كبير جدا 11- 1.9 1.1 11.2- درجو مد العنق لمخمف

 كبير جدا 9.7- 1.9 1.1 11.8- درجو العنق لميمين ثني

 كبير جدا 7.6- 1.9 1.1 8.5- درجو ثني العنق لميسار

مفصل 
 الكتف

 كبير جدا 18- 1.9 1.1 21.2- درجو قبض الكتف األيمن

 كبير جدا 11.7- 1.9 1.1 12- درجو بسط الكتف االيمن

 كبير جدا 16.9- 1.9 1.1 18.9- درجو تقريب الكتف االيمن

 كبير جدا 7.5- 1.9 1.1 8.4- درجو تبعيد الكتف األيمن

 كبير جدا 6.3- 1.9 1.1 7- درجو األيسرقبض الكتف 

 كبير جدا 7.8- 1.9 1.1 8.7- درجو األيسربسط الكتف 

 كبير جدا 11.9- 1.9 1.1 12.2- درجو األيسرتقريب الكتف 

 كبير جدا 6.5- 1.9 1.1 7.3- درجو األيسرتبعيد الكتف 
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مفصل 
 المرفق

 كبير جدا 3.8- 1.8 1.1 4.2- درجو قبض المرفق األيمن

 كبير جدا 3.2- 1.6 1.1 2.8- درجو بسط المرفق االيمن

 كبير جدا 3.7- 1.7 1.1 3.6- درجو قبض المرفق األيسر

 كبير جدا 5.4- 1.8 1.1 4.1- درجو بسط المرفق األيسر

مفصل 
رسغ 

 اليد

 كبير جدا 5.6- 1.9 1.1 6.1- درجو اليد األيمنقبض رسغ 

 كبير جدا 7.2- 1.9 1.1 6.3- درجو بسط رسغ اليد األيمن

 كبير جدا 6- 1.9 1.1 8.1- درجو قبض رسغ اليد األيسر

 كبير جدا 11.5- 1.9 1.1 6.7- درجو بسط رسغ اليد األيسر

 ر جداكبي 9.3- 1.9 1.1 11.7- درجو ثني الجذع لألمام الجذع

 كبير جدا 8.7- 1.9 1.1 11.4- درجو مد الجذع لمخمف

 كبير جدا 4.3- 1.9 1.1 9.7- درجو ثني الجذع لميمين

 كبير جدا 11.6- 1.8 1.1 4.8- درجو ثني الجذع لميسار

مفصل 
 الحوض

 كبير جدا 11.3- 1.9 1.1 6- درجو قبض الحوض األيمن

 كبير جدا 9.8- 1.8 1.1 4.7- درجو بسط الحوض األيمن

 كبير جدا 6.5- 1.9 1.1 13- درجو تقريب الحوض األيمن

 كبير جدا 8- 1.9 1.1 11.5- درجو تبعيد الحوض األيمن

 كبير جدا 5.3- 1.9 1.1 11- درجو األيسرقبض الحوض 

 كبير جدا 5.3- 1.9 1.1 7.3- درجو األيسربسط الحوض 

 كبير جدا 7.9- 1.9 1.1 8.9- درجو األيسرتقريب الحوض 

 كبير جدا 5.3- 1.9 1.1 5.9- درجو األيسرتبعيد الحوض 

مفصل 
 الركبة

 كبير جدا 11.5- 1.9 1.1 12.9- درجو قبض الركبة اليمنى 

 كبير جدا 4.8- 1.9 1.1 5.4- درجو ىبسط الركبة اليمن

 كبير جدا 11- 1.9 1.1 12.3- درجو  اليسرىقبض الركبة 

 كبير جدا 9.2- 1.9 1.1 11.3- درجو سرىاليبسط الركبة 

مفصل 
كاحل 

 القدم

 كبير جدا 9.7- 1.9 1.1 11.8- درجو قبض الكاحل األيمن

 كبير جدا 7.6- 1.9 1.1 8.5- درجو بسط الكاحل األيمن

 كبير جدا 6.2- 1.9 1.1 6.9- درجو األيسرقبض الكاحل 

 جدا كبير 6.1- 1.9 1.1 6.8- درجو األيسربسط الكاحل 
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( أن قطططيم مفامطططل مرىطططع ايتطططا ىطططين متوسططط ات درجطططات القياسطططين القىمطططل  13يوضطططح جطططدول )        
لالعىطل التطنس قيطد الى طث تراو طت  مت يطرات المطدل ال ركطر لمماصطل الجسطم المختممطووالىفطدل تطر 

( ، كمطططا تراو طططت قطططيم  جطططم التطططيرير ىطططين متوسططط ات درجطططات القياسطططين القىمطططل  4.9:  4.6ىطططين ) 
       لالعىطل التطنس قيطد الى طث ىطين مت يطرات المطدل ال ركطر لمماصطل الجسطم المختممطوفدل تطر تطر والى
لم ططططد مططططن  الىططططدنر( ، وىططططل داللططططو تشططططير إلططططل  جططططم التططططيرير الكىيططططر لمىرنططططام    3.2-:   18-) 

 االصاىات الرياضيو الشائفو لالعىل التنس .
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قبض الكتف األيمن

بسط الكتف االيمن

تقريب الكتف االيمن

تبعيد الكتف األيمن

قبض الكتف األيسر
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قبض المرفق األيمن
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بسط رسغ اليد األيمن

قبض رسغ اليد األيسر

بسط رسغ اليد األيسر

ثني الجذع لألمام

مد الجذع للخلف

ثني الجذع لليمين

ثني الجذع لليسار

قبض الحوض األيمن

بسط الحوض األيمن

تقريب الحوض األيمن

تبعيد الحوض األيمن

قبض الحوض األيسر

بسط الحوض األيسر

تقريب الحوض األيسر

تبعيد الحوض األيسر

قبض الركبة اليمنى 

بسط الركبة اليمنى

قبض الركبة اليسرى 

بسط الركبة اليسرى

قبض الكاحل األيمن

بسط الكاحل األيمن

قبض الكاحل األيسر

بسط الكاحل األيسر

 
 (  11)  شكل

 متغيرات المدى الحركي لمفاصل الجسم المختمفةفي إيتا  حجم التأثير بداللة قيم معامل مربع
 لالعبى التنس
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 (  14  جدول )

 التوازنالقياسين القبمي والبعدي في  اتدرج اتبين متوسطحجم التأثير 
 لالعبى التنس

 6ن=                                                                        

وحدة  التوازن
 القياس

 مة تقي
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

قيم 
 معامل

 إيتا  مربع

قيم 
حجم 
 التأثير

 حجم التأثير

 كبير جدا 6.3 1.9 1.1 7 درجة مؤشر التوازن العام

درجطططات القياسطططين القىمطططل  ر( أن قطططيم مفامطططل مرىطططع ايتطططا ىطططين متوسططط   14يوضطططح جطططدول )       
( ، كمططا تراو ططت قططيم  جططم  4.9) انططتكقيططد الى ططث تراو ططت  التططوازن لالعىططل التططنسوالىفططدل تططر 

كانطت قيطد الى طث  التطوازن لالعىطل التطنسدرجات القياسين القىمل والىفدل تطر  رالتيرير ىين متوس 
الىدنل لم د من االصاىات الرياضيو  وىل داللو تشير إلل  جم التيرير الكىير لمىرنام ( ،  6.3) 

 الشائفو  لالعىل التنس .
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 (  11)  شكل

 التوازنفي ثير بداللة قيم معامل مربع إيتا حجم التأ
 لالعبى التنس



 

 
    التربية البذنية وعلىم الرياضة هجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جاهعة      

 (    32  (   (  الثالثم(   ) الجزء  6262(  لعام ) ديسوبر( شهر )    66رقن الوجلذ )         
 

 (  15  جدول )

المتغيرات المعرفية المرتبطة القياسين القبمي والبعدي في  اتدرج اتبين متوسطحجم التأثير 
 لالعبى التنس بالجوانب النفسية

 6ن=                                                                        

المتغيرات المعرفية 
المرتبطة بالجوانب 

 النفسية

وحدة 
 القياس

 قيمة ت
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 قيم معامل
 إيتا  مربع

قيم 
حجم 
 التأثير

حجم 
 التأثير

 كبير جدا 3.1- 1.7 1.1 3.5- درجو اإلعداد البدنى  
 كبير جدا 11.2- 1.9 1.1 12.6- درجو االحماء  

لشائعة وطرق اإلصابات الرياضية ا
 الوقاية منها 

 كبير جدا 6.4- 1.9 1.1 7.1- درجو

 كبير جدا 3.8- 1.8 1.1 4.3- درجو اإلسعافات األولية 
 كبير جدا 6.3- 1.9 1.1 7- درجو قواعد االمن والسالمة لنشاط التنس 

 كبير جدا 5.6- 1.9 1.1 6.3- درجو الضغوط النفسية 
 كبير جدا 3.9- 1.8 1.1 4.4- درجو التخلص من عادات السلوك السيئة 

إتخاذ القرار والقدرة على حل 
 المشكالت

 كبير جدا 4.9- 1.9 1.1 5.5- درجو

االستمتاع بالممارسة واالحساس 
 بالسعادة 

 كبير جدا 2.4- 1.6 1.1 2.7- درجو

الدافعية لتحقيق الهدف المراد 
 الوصول الية 

 كبير جدا 3.4- 1.7 1.1 3.8- درجو

 كبير جدا 6.7- 1.9 1.1 7.5- درجو المعرفي لالختبار الكلي عالمجمو

( أن قطططيم مفامطططل مرىطططع ايتطططا ىطططين متوسططط ات درجطططات القياسطططين القىمطططل   15يوضطططح جطططدول )       
قيطد الى طث تراو طت ىطين  لالعىطل التطنس المت يرات المفرتيو المرتى و ىالجوانل النمسيووالىفدل تر 

قطيم  جطم التطيرير ىطين متوسط ات درجطات القياسطين القىمطل والىفطدل ( ، كما تراو طت  4.9:  4.6) 
)                  قيد الى ث ىين لالعىل التنس المت يرات المفرتيو المرتى و ىالجوانل النمسيوتر 
المفرتططططر المططططرتى    ( ، وىططططل داللططططو تشططططير إلططططل  جططططم التططططيرير الكىيططططر لمىرنططططام  2.4-:  11.2-

 االصاىات الرياضيو الشائفو  لالعىل التنس . ىالجوانل النمسيو لم د من
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االحماء  

اإلصابات الرياضية الشائعة وطرق الوقاية منها 

اإلسعافات األولية 

قواعد االمن والسالمة لنشاط التنس 

الضغوط النفسية 

التخلص من عادات السلوك السيئة 

إتخاذ القرار والقدرة على حل المشكالت

االستمتاع بالممارسة واالحساس بالسعادة 

الدافعية لتحقيق الهدف المراد الوصول الية 

المجموع الكلي لالختبار المعرفي

 
 ( 12)   شكل

 المتغيرات المعرفية المرتبطة بالجوانب النفسيةفي حجم التأثير بداللة قيم معامل مربع إيتا 
 لالعبى التنس

 
  مناقشة النتائج  مناقشة النتائج  

 األول الذى ينص عمى : الفرضلمتحقق من صحة  –
القياسين القىمر والىفدي لصالح القياس  اتدرج اتتوجد تروق ذات داللو إ صائيو ىين متوس " 

الىدنيو والمفرتيو المرتى و ىىفب الجوانل النمسيو لم د من االصاىات الىفدي تر المت يرات 
 الرياضيو الشائفو  لالعىل التنس "

توجططططد تططططروق ذات (  أنططططو  4،  3،  2، 1وأشططططكال )  ( 7،  6،  5،  4 ) لو اوضططططح جططططدت       
القياسططططين القىمططططر والىفططططدي لصططططالح القيططططاس الىفططططدي تططططر  اتدرجطططط اتىططططين متوسطططط  داللططططو إ صططططائيو

الىدنيططططو والمفرتيططططو المرتى ططططو ىططططىفب الجوانططططل النمسططططيو لم ططططد مططططن االصططططاىات الرياضططططيو المت يططططرات 
الشائفو  لالعىل التنس ، ويرجع الىا رون ذلك إلل التيرير اإليجاىل لمىرنطام  التطيىيمل الطذي يفمطل 

 صاىات الشائفو لمرياضيين ، والذي يفمل عمل األتر :عمل ال د من اال
 ت سين مكونات المياقو الىدنيو مرل ) القوة الفضميو ، المرونو ، التوازن ( . .1
 .ت سين ىفب المت يرات المفرتيو المرتى و ىالجوانل النمسيو لمرياضيين قيد الى ث .2
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 الذى ينص عمى : الثاني الفرضلمتحقق من صحة  –
القياسين القىمر والىفدي لصالح القياس الىفدي تر  اتدرج اتسل ت سن ىين متوس توجد ن" 

الىدنيو والمفرتيو المرتى و ىىفب الجوانل النمسيو لم د من االصاىات الرياضيو المت يرات 
 الشائفو  لالعىل التنس"

سطططل توجطططد ن(  أنطططو   8،  7،  6،  5وأشطططكال )  (  11،  14،  9،  8 ) لو اوضطططح جطططدت       
الىدنيو القياسين القىمر والىفدي لصالح القياس الىفدي تر المت يرات  اتدرج اتت سن ىين متوس 

والمفرتيو المرتى و ىىفب الجوانل النمسيو لم د من االصطاىات الرياضطيو الشطائفو  لالعىطل التطنس 
 ، ويفزو الىا رون ذلك إلل استخدام األتر :

ينطات ) القطوة الفضطميو ، المرونطو ، التطوازن ، التمرينات التيىيميطو المختممطو مرطل تمر  -1
 .... ، إلخ ( التل تفمل عمل الوقايو من االصاىات ىين الرياضيين .

التيىيطططططل المفرتطططططر الطططططذي يفمطططططل عمطططططل ت سطططططين رقاتطططططو االصطططططاىات الرياضطططططيو ىطططططين  -2
 الرياضيين .  

فضمل ىين الفضطالت التيىيل الىدنل المقنن يفمل عمل استفادة التوازن ال ويرل الىا رون أن      
المتقاىمططو ىططدال مططن اسططتخالص أقصططل قططوة تططل عضططمو مفينططو أو مجموعططو عضططالت ىططذاتيا ويسططاعد 
عمطل ت قيططق الكمطاءة تططر مرونططو المماصطل وزيططادة قططوة وت مطل الفضططالت المصططاىو وذلطك خططالل تتططرة 

 ت ىيق الىرنام  التيىيمل .  
 الذى ينص عمى : الثالث الفرضلمتحقق من صحة  –

الىدنيو والمفرتيو المرتى و ىىفب الجوانل النمسيو  كىير جدا تر رياضليرير الىرنام  الت جم " 
 لم د من االصاىات الرياضيو الشائفو  لالعىل التنس "

 جطم  (  وجطود  12، 11،  14،  9وأشطكال )  (  15،  14،  13،  12 ) لو اوضح جدت      
الىدنيطططو والمفرتيطططو المرتى طططو ىطططىفب الجوانطططل  المت يطططراتعمطططل  التطططيىيمر كىيطططر جطططدا تطططيرير لمىرنطططام 

 ، ويرجع الىا رون ذلك إلل مايمل : النمسيو تر الوقايو من االصاىات الشائفو ىين الرياضيين
 قيد الى ث .  ىين الرياضيينالتخ ي  المقنن لم تول الىرنام  التيىيمل  -1   
القطططائم عمطططل التيىيطططل المفرتطططر والتمرينطططات إتىطططاع األسطططس الفمميطططو عنطططد إسطططتخدام الىرنطططام  التطططيىيمل  -2   

 التيىيميو المختممو  لمرياضيين  قيد الى ث .
 تمرينات تيىيميو متنوعوالتيرير اإليجاىل لمىرنام  التيىيمل ىما ي تول من  -3   
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"   Pluim & All و خططرون  ىمططيم "كططل مططن مططع نتططائ  دراسططو  تمططك النتططائ  وتتمططق          

(          2418  " ((  ، " أ مطططد عىطططد التطططوال 3م( ) 2448أشطططرف منيطططر " ) ( ، " 9)  (م2446)
المفرتيططو المرتى ططو  وعمططل أن ىططرام  التيىيططل  تفمططل عمططل ت سططين ىفططب المت يططرات الىدنيططو  ( 1) 

، كما أنيا تفمل عمل الوقايو من االصطاىات الشطائفو الى ث كل ىين الفينات قيد ىالجوانل النمسيو 
 .ىين الرياضيين 

اسططتخدام التيىيططل الىططدنل تططر ىططرام  الوقايططو مططن االصططاىات الشططائفو ويؤكططد الىططا رون ىضططرورة       
لمرياضططيين  يطططث يفمطططل عمطططل اسططتفادة قطططدرة الفضطططمو عمطططل الفمططل األمرطططل ليطططا ىإسطططتخدام التمرينطططات 
            التيىيميطططو المناسطططىو ، ىيطططدف الم اتظطططو عمطططل مرونطططو المماصطططل واق الطططو الفضطططالت وعطططودة القطططوة ليطططا
، والم اتظطو عمطل درجطو المياقطو الىدنيطو لألجطزاء السطميمو مطن الجسطم  يطث ت تطاج االجطزاء المصطاىو 
إلططل إعططادة تيىيططل الفضططالت سططواء كانططت الفضططالت التططل تططيررت ىاالصططاىو أو الفضططالت الم ي ططو 

 ىمكان االصاىو .
تطر الوقايطو مطن االصطاىات الشطائفو كمطا يؤكطد الىطا رون أن التيىيطل المفرتطر لطو أىميطو كىيطرة        

ىين الرياضيين ، وقد قام الىا رون ىت ىيق مجموعطو مطن الو طدات التيىيطل المفرتيطو ىيطدف ت سطين 
      رقاتو االصاىات الرياضيو ، وقد أكسىوا الرياضيون مجموعو من المفارف المرتى و ىاألتر : 

 اإلعداد الىدنل   -1
 اال ماء   -2
 فو و رق الوقايو منيا اإلصاىات الرياضيو الشائ -3
 اإلسفاتات األوليو  -4
 قواعد االمن والسالمو لنشا  التنس  -5
 الض و  النمسيو  -6
 التخمص من عادات السموك السيئو  -7
 إتخاذ القرار والقدرة عمل  ل المشكالت -8
 االستمتاع ىالممارسو واال ساس ىالسفادة  -9

 الداتفيو لت قيق اليدف المراد الوصول اليو-14    
 

  

  

  

  

  



 

 
    التربية البذنية وعلىم الرياضة هجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جاهعة      

 (    34  (   (  الثالثم(   ) الجزء  6262(  لعام ) ديسوبر( شهر )    66رقن الوجلذ )         
 

  
  

  الستنتاجاتالستنتاجاتاا  

  

 تطططل ضطططوء ىطططدف الى طططث وتروضطططو وتطططل  طططدود  ىيفطططو الفينطططو واسطططتنادا عمطططل المفالجطططات      
 يطؤدل إلطل التطيىيمراإل صائيو لمنتائ  وتمسيرىا توصل الىا رون إلل أن التيرير اإليجاىل لمىرنام  

  قيد الى ث وتمرل ذلك تل األتل : االصاىات الشائفو لمرياضيين دوث  ال د من
 قيد الى ث .لمرياضيين ت سين مكونات المياقو الىدنيو مرل ) القوة الفضميو ، المرونو ، التوازن (  -1   
 ت سين ىفب المت يرات المفرتيو المرتى و ىالجوانل النمسيو لمرياضيين قيد الى ث . -2  

  التوصياتالتوصيات

ييططا وتططل ضططوء تططل ضططوء ىططدف الى ططث واعتمططادا عمططل الىيانططات والنتططائ  التططل تططم التوصططل ال      
 ىاآلتل : ونعينو الى ث يوصل الىا ر

 الرياضيين لم د من االصاىات الرياضيو الشائفو. عملقيد الى ث ىرنام  الت ىيق ضرورة  -1     
ضطرورة التفططاون ىططين كميططات الترىيططو الرياضططيو ووزارة الدولططو لشططئون الرياضططو تططل اإلىتمططام ىال الططو  -3     

قائمططو عمططل التمرينططات مططن خططالل وضططع ىططرام  تيىيططل  ولوجيو لمرياضططيينالىدنيططو والجسططمانيو والمسططي
 المختممو لم د من  دوث االصاىات الشائفو .

  

  المراجعالمراجع
  

 -العربية:المراجع أوال 
تيرير ىرنام  ترقيمل لموقايو من االصاىات  : (م2118أحمد عبد التواب مصطفي السعودى) .1

، رسالو دكتوراة  ، كميو ترىيو رياضيو ، جامفو ن الرياضيو والوقايو من تفا ل المنش ات لمناشي
  موان . 

المناتسططو الرياضططيو والنمططو النمسططل لمناشططلء الرياضططل       ) : م(1997أسااامة كاماال راتااب  ) .2
 ،عمم النمس الرياضل ىطين النظريطو والت ىيطق ( ، اصطدار الجمفيطو المصطريو لفمطم الطنمس الرياضطل 

 .القاىرة دار المكر الفرىر ،
: اإلصاىات الشائفو لدل ناشئر التنس األرضر وأسىاىيا و رق (م2118) منير مأمون أشرف .3

 .جامفو  موان ىنين،لمالوقايو منيا، رسالو ماجستير، كميو الترىيو الرياضيو 
لمرياضطططيين ومرضططططل القمطططل، مكتىططططو  و: التمرينطططات التيىيميطططط(م1991) عااازت محمااااود الكاشااااف .4

 .، القاىرةالنيضو المصريو
دار  : منظومططو التططدريل ال ططديث النظريططو والت ىيططق،(م2113) تااامر الجبااالي ،اليعااويس الجباا .5

 القاىرة. ،والنشرأىو المجد لم ىاعو 
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، دار الىطدنر: اإلصطاىات الرياضطيو والتيىيطل (م2115ي )سهام السيد الغمر  محمد قدري بكرى، .6
 المنار لم ىاعو، القاىرة.

 ، ، دار المريخ الرياضل . إصاىات المالعل ، ىيروت :(م 1987) مختار سالم .7
 -ثانيا الوراجع االجنبية :
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 أثر حمل المنافسة علي بعض المتغيرات الكيميوحيوية والفسيولوجيةاسم البحث: 
 م0555في سباق 

  عبد محمود محمد/  الباحث الطاهر محمد رامي/  د أ  اسماعيل سعد محمد/  د أ  : يناسم الباحث
 التخصص: تدريب رياضى    

 اسم الكلية : تربية رياضية بنين 
 اسم الجامعة : الزقازيق

م الدولة :مصراس  

م 0555أثر حمل المنافسة علي بعض المتغيرات الكيميوحيوية والفسيولوجية سباق هدف البحث: 
 جري

المنهج المستخدم : المنهج شبه التجريبي , بالتصمميم التجريبمي  و المجموعمة الواحمدو , و لما لمناسمبتة 
قبليمة , ثمم قمام ادمراد عينمة البحمث بجمر  لطبيعة الدراسة الماثلة , حيث قام الباحثون باجراء القياسات ال

 م , تالها  باجراء القياسات البعدية.0555
 مجتمع البحث   طالب الفرقة الرابعة ) تخصص تدريب ( 

 82عينة البحث: دي طالب الفرقة الرابعة ) تخصص تدريب ( مسابقات الميدان والمضمار , و عددهم ) 
جامعة الزقازيق –طالبا (, بكلية التربية الرياضية للبنين   

اهم الخصائص الفنية لعينة البحث:ومن   
ان يقوم الباحث بالتدريس للعينة دي الكلية  -  
سهولة التواصل مع العينة بسبب تواجده دي الكليه كمدرس -  
توادر االدوات والجهزو المستخدمة دي البحث -  

 رام.ميزان طبي معاير لقياس وزن الجسم ومقرب القرب واحد كيلو ج -     
 رستاميتر لقياس الطول الكلي للجسم )االرتفاع( بالسنتيميتر. -

 جهاز اسبيرو ميتر جاف لقياس السعة الحيوية بالميللتر . -
 جهاز قياس ضغط الدم الزئبقي . -
( لفصل بالزما الدم , حيث يدور ه ا الجهاز بسرعة  center fugeجهاز طرد مركز )  -

 (  من عينات الدم التي تم سحبها من ادراد العينة. ( دورو بالدقيقة ) ياباني الصنع 0555) 
(    spectrophotometerجهمماز تحليممل عينممات الممدم جهمماز قيمماس الطيممف الضمموئي ) -

 بمعمل تحليل موثوق دي امانته العلمية.
 جها  حاسب الي مجهز ببرامج التحليل االحصائي الجراء المعالجات االحصائية . -

 اهم االستنتاجات:
اً دالة إحصائيا بين نتائج القياسات القبلية ) دي الراحة ( والبعدية) بعد الجهد( دي وجود دروق -1 

 كادة المتغيرات الكيميوحيوية )البيوكميائية( قيد البحث ولصالح القياسات البعدية لد  عينة البحث

الجهد( وجود دروقاً دالة إحصائيا بين نتائج القياسات القبلية ) دي الراحة ( والبعدية) بعد  -8 -1

دي كادة المتغيرات الكيميوحيوية )الفسيولوجية( قيد البحث ولصالح القياسات البعدية لد  

 عينة البحث. امكن التعرف علي التغيرات التي تحث للمتغير

امكن التعرف علي التغيرات التي تحدث للمتغيرات الكميوحيوية والفسيولوجية كاستجابات -0

 البحث لد  عينة البحثوردود ادعال لحمل المنادسة قيد 
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توجد عالقة ارتباطيه بين نتائج القياسات القبلية ) دي الراحة ( والبعدية) بعد الجهد( دي كادة  -8

م جر  قيد البحث 0555المتغيرات الكيميوحيوية )البيوكميائية( والمستو  الرقمي لسباق 

 لد  عينة البحث.
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Research Summary 

The effect of carrying competition on some chemical and physiological 

variables In the 0555-meter race 

 

Researcher name: a d / muhamad saed 'iismaeil a d / rami muhamad alttahir 

lbahith / muhamad mahmud eabd alsalam 

Specialization: Sports training 

College name: Physical Education  

University name: Zagazig 

 Country name: Egypt 

Research objective: The effect of carrying competition on some chemical and 

physiological variables In the 0555-meter race 

The method used: The quasi-experimental approach, with a one-group 

experimental design, to suit the nature of the study being studied, where the 

researchers made the tribal measurements, and then the individuals of the research 

sample ran 0555 m, followed by conducting the dimensional measurements. 

Research community: Fourth year students (training major) 

Research sample In the fourth year students (training major), field and track 

competitions, and they number (82 students), at the Faculty of Physical Education for 

Boys - Zagazig University 

The most important technical characteristics of the research sample: 

The researcher should teach the sample in college 

Ease of communication with the sample because of his presence in the college 

as a teacher 

Availability of tools and devices used in the research 

     - A medical scale calibrated to measure body weight and rounded to the 

nearest one kilogram. 

- Rustameter to measure the total body length (height) in centimeters. 

- A dry espero meter for measuring the vital capacity in milliliters. 

Mercury blood pressure monitor. 

A center fuge to separate the blood plasma, as this device rotates at a speed of 

(0555) rpm (Japanese-made) from blood samples drawn from the members of the 

sample. 

A blood sample analysis device and a spectrophotometer in a reliable analysis 

laboratory in its scientific integrity. 

A computer device equipped with statistical analysis software to conduct 

statistical treatments. 

The most important conclusions: 

1- There are statistically significant differences between the results of the tribal 

measurements (at rest) and the dimension (after the effort) in all the biochemical 

variables (biochemical) under investigation and in favor of the dimensional 
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measurements of the research sample 

1- 8- The presence of statistically significant differences between the results of 

the tribal measurements (at rest) and the dimensional (after the effort) in all the 

chemical (physiological) variables under investigation and in favor of the dimensional 

measurements in the research sample. It was possible to identify the changes that urge 

the variable 

0-It was possible to identify the changes that happen to the chemical and 

physiological variables as responses and reactions to carry the competition under 

discussion with the research sample. 

8- There is a correlation between the results of the tribal measurements (at rest) 

and the dimension (after the effort) in all the chemical (biochemical) variables and the 

numerical level of the 0555m race being researched with the research sample. 

 

-------------------------------------------------------- 
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 ثر حمل المنافسة عمي بعض المتغيرات الكيميوحيوية والفسيولوجيةأ
 م جري4555في سباق 

 أ د / محمد سعد اسماعيل                                             
 أ د / رامي محمد الطاىر                                                

 الباحث / محمد محمود عبد السالم                                            
 ِمذِح ِٚشىٍح اٌثحس: -

يتميز ىذا العصر الذي نعيش فيو بدفع عمميا يشبو الي حد كبير الثورة العممية في 
دي ىذه المجاالت التي تاثرت بيذا الدفع العممي، مختمؼ المجاالت، وتعد التربية الرياضية اح

حيث تعتبر ميدانا ىاما مف مياديف التربية، وجزءا ىاما مف برنامج االعداد لمجتمع افضؿ ووسيمة 
 لمحكـ عمي مستوي ورقي وتقدـ الدوؿ في مجاالتيا المختمفة.

أـ  وتعد رياضية العاب القوي مف الرياضات العريقة ، حيث يطمؽ عمييا البعض
الرياضات األخرى وعروس االلعاب الحديثة فضال عمي انيا تخمؽ في الفرد التكامؿ البدني 

 والميارى والنفسي واالخالقي ،

( أف العاب القوي مف م0885سميمان عمي حجر وعويس محمد الجبالي)فيذكر   
رى لكونيا الرياضات التنافسية االساسية التربوية التي تحتؿ مكانة خاصة بيف الرياضات األخ

 ( 4: 4)  تتطمب قدرات خاصة ال تتوافر اال في افراد قالئؿ

ولقد تطورت مسابقات الميداف والمضمار نتيجة الجراء العديد مف األبحاث العممية، 
والخبرات العممية، بصورة لـ يسبؽ ليا مثيؿ ولـ نحمـ بيا مف قبؿ ، ونظرا ألىمية مسابقات 

رتبة الرياضة األساسية فقد أصبحت تمارس فى مختمؼ دوؿ الميداف والمضمار فقد وضعت في  م
العالـ لما تحققو مف أىداؼ تعميمية وتربوية إلى جانب دورىا فى تحسيف الكفاءة البدنية وىى بذلؾ 
غالبا ما تساىـ بدور ىاـ فى تحسيف األداء فى مختمؼ الرياضات األخرى، وبذلؾ تعتبر مقياس 

رقييا ، باإلضافة إلى ذلؾ فإنيا تعد حقاًل مثاليًا لمتحسيف مف مقاييس تقدـ حضارات  األمـ و 
بمستوى األداء، بما تقدمو مف تجارب وبحوث فى مجاؿ الحركة اإلنسانية مما يعمؿ عمى تحسيف 

 .(8:  81( )4:  83)مستويات األداء المتمثمة فى " الزمف والمسافة " 

لتي تحتاج الي مواصفات ـ جري مف سباقات المسافات الطويمة ا0555ويعتبر سباؽ 
 ( 848: 83) خاصة مف اجؿ تحقيؽ االنجاز الرياضي أو تطويرمستوي االداء عمي حد سواء

ىذا باالضافة الي اف ىذا السباؽ مف السباقات اليامة التي يمكف استخدامو في التدريب 
بيوكيميائية لرفع كفائة االجيزة الحيوية وزيارة فاعميتيا والتي يستدؿ عمييا مف المتغيرات ال
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والفسيولوجية كاستجابات وردود افعاؿ لالحماؿ التدريبية التي يؤدييا الرياضييف عمي كافة 
المستويات ، كما يعد ىذا السباؽ بمثابة الداعـ االوؿ الكساب الرياضييف صفة التحمؿ        وال 

 سيما )التجمؿ الدوري التنفسي (.

خريجيف كمية التربية الرياضية ) تخصص تدريب  ومف خالؿ خبرة الباحثيف باعتبارىـ       
العاب قوي ( ويعمموف في مجاؿ تدريس وتدريب العاب القوي ، ومف خالؿ متابعتيـ لبطوالت 

ـ جري يعد مف اىـ السباقات التي تكسب الالعبيف  0555العاب القوي فقد الحظوا اف سباؽ اؿ 
لمتغيرة والمؤثرة تاثيرا مباشرا عمي اجيزة الجسـ صفة )التحمؿ الدوري التنفسي( لما لو مف تاثيراتو ا

الحيوية والسيما الجياذيف الدوري والتنفسي والمذاف  ليما دوىما الفعاؿ في تطويركفائة الالعبيف 
 الحيوية سواء اثناء التدريب او المنافسة .

 وليذا راي الباحثوف انو اذا ماتـ توجيو وتطوير المتطمبات المساىمة في انجاز جري 
ـ  فاف ذلؾ يؤدي الي تطوير حالة المتغيرات الكيميوحيوية والفسيولوجية وتحسيف 0555سباؽ 

وظيفة االجيزة الحيوية وكذا رفع الكفائة البدنية لالعبيف والتي ليا دورىا الحيوي في تطوير حالتيـ 
تسيـ في التدريبية والوصوؿ بيـ الي الحالة المثالية اومايسمي )بالفورمة الرياضية ( والتي 

 االنجازالرقمي بما قد يصؿ الي درجات االعجاز البشري. 
 ِشىٍح اٌثحس: 1/8

حيث أف اليدؼ األساسي لتحقيؽ اىداؼ العممية التدريبية ىو الوصوؿ إلى استخداـ 
أفضؿ الطرؽ و األساليب التدريبية لتحقيؽ افضؿ االنجازات الرقمية ، فقد الحظ الباحثوف اف 

المستخدمة في التدريب لـ تتطور مف فترات زمنية بعيدة االمر الذي جعؿ  معظـ الطرؽ واالساليب
التقدـ بالمستويات الرقمية بطئ بشكؿ ممموس اف لـ يكف اليوجد تقدـ مف اساسو وىذا يمثؿ وجود 

 مشكمة تتطمب البحث والدراسة. 

حؿ وفي محاولة جاده مف الباحثيف لمتعرؼ عمي اسباب تمؾ المشكمة محاوليف ايجاد ال
المناسب ليا فقد افترض اف مف مسبباتيا عدـ الدراية الكافية بالمعارؼ والمعمومات النظرية 
المرتبطة بالعممية التدريبية والسيما المتغيرات الخاصة باالجيزة الحيوية والتغيرات التي تحدث ليا 

فقد اشارت اثناء وقوعيا تحت تاثير حمؿ بدني يتميز بارتفاع شدتو اال وىو حمؿ المنافسة ، 
بعض الدراسات والمؤلفات في مجاؿ التدريب الرياضي اف عممية وضع البرامج التدريبية وتقنيف 
االحماؿ التدريبية تحوطيا العديد مف المشكالت ومنيا عدـ المعرفة الكافية بحالة االجيزة الحيوية 

و فاف التعرؼ عمي تمؾ قبؿ واثناء وبعد أي حمؿ بدني ، وبالتالي قد تكوف التاثيرات عكسية ، وعمي
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االستجابات وردود افعاؿ تمؾ االحماؿ يعتبر اولي الخطوات االجرائية في بناء البرامج  وتقنيف 
 االحماؿ التدريبية في حدود القدرات البشرية.

كافة االصعدة  مستوي  االمر الذي زاد مف اىتماـ القائميف عمي العممية التدريبية عمي
لدولي استوجب التغيير في ظروؼ التدريب وكاف مف ضمف التغييرات  فعمى المستوييف المحمي وا

جعؿ ظروؼ التدريب المختمفو تتشابة مع ظروؼ وطبيعة المنافسة ، مثؿ استخداـ حمؿ المنافسة 
في التدريب ، الذي يؤدي بدوره الي تطوير صفة التحمؿ وتكيؼ االجيزة الحيوية لذلؾ الحمؿ 

النجاز باعجاز ، كما انو لمف االىمية أف يكوف أداء الالعب وظروفو فما يكوف بعد ذلؾ اال ا
سريعا و دقيقا مع القدرة عمى التدريب تحت مختمؼ الظروؼ  و لكي يحقؽ الالعب أعمى مستوى 
مف األداء خالؿ المنافسة يجب أف يعد إعدادا فنيا متكامال في ضوء متطمبات رياضتو 

 ( 1 -8:  8التخصصية ) 
انو يجب عمي  مRainar Martnes  (0886)راينر مارتنيزه  وىذا يتفؽ مع ماذكر 

المدرب اف يكوف عمي دراية كافية وممما بالجوانب االحيوية والنمو التي تحدث في الدـ، وذلؾ 
الستخداميا في تقييـ شدة االداء والتكيؼ الفسيولوجي الجيزة جسـ الالعبيف. وذلؾ كما يحث في 

الرياضية مف خالؿ التعرؼ عمي بعض االستجابات الدوؿ المتقدمة في كافة االنشطة 
البيوكيميائية والحيوية لالعبيف بصفة مستمرة كما يحدث في تحديد نسبة تركيز حامض الالكتيؾ 

ومعدؿ النبض   vo2maxواستخداـ الحد االقصي الستيالؾ االكسجيف lactic acidبالدـ، 
 (.851: 20) مةالقمبي لتقييـ الكفاءة البدنية وطرؽ التدريب المستخد

م(،   0883م(، محمد حسن عالوي )0881عادل عبد البصير )كما يتفؽ كال مف 
عمي اف لتمرينات المنافسة دورا ىاما في فترة االعداد، وفترة م( 1552عصام الدين عبد الخالق )

المنافسات لمختمؼ االنشطة الرياضية ، واف تاثيرىا فعاال عندما ترتبط مع متطمبات المنافسة 
نيا وسيمة ىامة في تمؾ المتطمبات المتعددة، وتتميز تمرينات المنافسة مف حيث انيا تثير في ال

النفس الدافعية نحو المثابرة ، وبذؿ الجيد وعامال لمتشويؽ،وتعمؿ عمي تقوية العضالت العاممة 
: 81( ، )25: 88)ففي نوع النشاط التخصصي، و تنمية السمات االرادية الخاصة بالناشئي

850( ، )82  :1.) 
انو يمكف تنظيـ ىذا النوع مف التدريب بحيث م( 0881عبد المقصود ) السيدويوضح 

تكوف ظروفو اصعب مف ظروؼ المنافسة ذاتيا، حتي تكوف الظروؼ العادية لممنافسة اسيؿ مف 
ظروؼ التدريب وبالتالي يتحقؽ االنجاز، ىذا مع عدـ اغفاؿ المعمومات الكافية التي توضح 
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ات احماؿ مثؿ ىذا النوع مف التدريبات مف خالؿ التعرؼ عمي المتغيرات البيولوجية تاثير 
 (.815، 803، 854: 1) والفسيولوجية التي تحدث داخؿ االجيزة الحيوية لمفرد

اف التدريب في ظروؼ خاصة اال وىي ظروؼ المنافسة تحتوييا  الباحثونولقد رأي  
تقنيف االحماؿ التدريبية في ضوء ما يحدث مف العديد مف المشكالت ، ومف اىميا كيفية 

االستجابات الحيوية والفسيولوجية وذلؾ بسبب عدـ الدراية الكافية بيا، فعدـ الدراية بتمؾ التاثيرات 
واالستجابات، يجعؿ المدرب يقؼ عاجزا اماـ تمؾ الظاىرة، وىذا يمثؿ وجود مشكمة تتطمب البحث 

 والدراسة

ورة الممحة التعرؼ عمي تمؾ االستجابات الكيميوحيوية  لذا كاف مف االىمية والضر 
والفسيولوجية لوضعيا في االعتبار عند بناء البرامج التدريبية وتقنيف االحماؿ لمتاثير عمييا 
لتنميتيا وتطويرىا وبالتالي تطوير الحالة التدريبية فتتحسف المستويات الرقمية لممتسابقيف في 

 ة باعتباراف معظـ ادائاتيـ يحمؿ الطابع التنافسي.البطوالت اوالمنافسات المختمف

ويمكف تنمية تحمؿ السرعة مف خالؿ مراعاة أف يكوف شدة الحمؿ التدريبى شدة قصوى  
أو األقؿ مف القصوى ) وفي شكؿ المنافسة ( أما عف حجـ الحمؿ التدريبى فيتراوح زمف أداء 

مرة ( عمى أف تكوف فترات الراحة 15- 4ؽ ( وعدد التكرارات مف ) 2 –ث 85التمريف بو مف ) 
مناسبة وترتبط فترة الراحة بزمف األداء الفعمي، فإذا كانت قصيرة تكوف فترة الراحة بالتالي قصيرة ، 
بحيث توفر إمكانية تكرار التمريف مع وجود قدر مف اإلحساس بالتعب الناتج عف التكرار السابؽ 

ؽ(. ) 0 –ث 85مواجية التعب ، وتتراوح ما بيف )حتى يمكف تنمية التحمؿ باعتباره قدرة عمي 
80 :822– 832 ()4 :813-838()84  :802-815) 

االمر الذي دعا الباحثوف الي اجراء ىذا البحث في محاولة منيـ لمتعرؼ عمي 
ـ جري لدي 0555االستجابات الكيميوحيوية والفسيولوجية كردود افعاؿ لحمؿ المنافسة في سباؽ 

 -ب الفرقة الرابعة شعبة التدريب العاب القوي بكمية التربية الرياضية لمبنيفعينة البحث مف طال
جامعة الزقازيؽ ، وذلؾ الف معظـ طالب التخصص ضمف منتخب الجامعة اللعاب القوي ، 
وذلؾ لالستفادة منيا في وضع البرامج التدريبية بما يتناسب مع حالة االجيزة الحيوية لتطوير 

 كفائة الحيوية لالعبيف خاصة. صفة التحمؿ عامة وال
 أ١ّ٘ح اٌثحس ٚاٌحاظٗ ا١ٌٗ: 0/ 1

ولما كانت الحقائؽ البيولوجية و الفسيولوجية أساسًا لتوجيو العممية التدريبية بما يناسب 
كؿ مرحمة عمرية لتحقيؽ أعمى مستوى يمكف مف التطور واإلنجاز الرياضي ، وحيث أف مرحمة 
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مساربناء المستوى الرياضي لغالبية األنشطة الرياضية والتي الناشئيف مف المراحؿ اليامة في 
 (.181: 21()211: 85العمر التالية )يتحدد عمييا قدرة إنجاز الفرد في مراحؿ 

ومف ىنا كانت العالقة بيف كؿ مف )البيولوجيا والفسيولوجيا( والتدريب عالقة وثيقة نظرًا 
رات الحادثة والمصاحبة لالحماؿ التدريبية ألف عممي البيولوجي و الفسيولوجي يفسراف التغي

المختمفة والتي منيا حمؿ المنافسة ، والتدريب ىو األداء الحركي الذي يحدث ىذه التغيرات بيدؼ 
 (.28: 2) تحسينيا وتطويرىا لموصوؿ إلى عممية التكيؼ

م( 0883ابوالعالاحمدعبدالفتاح )فتتضح اىمية البحث والحاجو اليو مف خالؿ ما ذكره 
اف المعمومات عف االستجابات الكيميوحيوية  تاتي في مقدمة العوامؿ المؤثرة عمي مستوي االداء 
بصفة خاصة في رياضة التخصص ، حيث يرتبط ذلؾ ارتباطا وثيقا بحمؿ التدريب وعمميات 

 :1افسة )التكيؼ المختمفة الجيزة الجسـ ومقدرتيا لمقاومة التعب واالستمرار في االداء اثناء المن
28.) 

عمي اف  م(1555م(، صالح مصطفي الشرنوبي )0867)  Lambالمبويتفؽ كال مف 
دراسة الوظائؼ الحيوية لمجسـ مف المؤشرات اليامة لتحديد تاثيرات االنشطو البدنية عمي ىذه 
الوظائؼ وبخاصة االجيزة الحيويو ذات التاثيرات الفعالو في تقبؿ الحمؿ البدني، واف استجابة 

وية لمتدريب ذات اىمية خاصة لممدرب فعمي اساسيا يمكنو بناء البرامج التدريبية في الجسـ الحي
 (.81، 4: 85( ، )4: 21) تجابات ضوء تمؾ االس

وانطالقا مما سبؽ وحيث اننا بصدد حمؿ مف اشد واقصي االحماؿ التدريبية ، اال وىو 
حمؿ عمي المتغيرات حمؿ المنافسة ، فمف االىمية ضرورة التعرؼ عمي تاثيرات ذلؾ ال

البيوكيميائية والفسيولوجية ، حيث يتسني وضعيا في االعتبار عند تقنيف االحماؿ التدريبية 
بالتدريج حتي تصؿ الي تمؾ الدرجة مف الحمؿ ، وذلؾ لتفادي االثار التدميرية التي قد تنتج مف 

 االحماؿ الزائدة او االحماؿ القصوي المفاجئة. 
لحاجة اليو مف خالؿ مايتفؽ عميو كؿ مف : سعد كماؿ وتزيد اىمية البحث وا

ـ( عمي 2551ـ( وابوالعال عبدالفتاح واحمد نصرالديف) 2552ـ(، احمد فتحي سيد ) 8440طو)
اىمية تعرؼ العامميف في المجاؿ الرياضي عمي مايحدث داخؿ جسـ االنساف مف تغيرات 

ة النشاط الرياضي، والعمؿ عمي تطوير بيوكيميائية وفسيولوجية كاستجابات وتكيؼ الجسـ لممارس
تمؾ المتغيرات وتاثيراتيا عمي الصحة العامة وعمي االداءات الرياضية بدنيا ومياريا ورقميا والتي 

 (.11:2( ، ) 81: 0( ، ) 10: 3بالشدة العالية )تتميز 
 ا٘ذاف اٌثحس:  4/ 1
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مستوي الرقمي في سباق استيدف ىذا البحث تطوير الحالة البيوكميائية والفسيولوجية وال
م جري لدي عينة البحث من طالب الفرقة الرابعة تخصص تدريب العاب قوي بكمية التربية 4555

 -جامعة الزقازيق وذلك من خالل:–الرياضية لمبنين 
التعرؼ عمي التغيرات التي تحدث لممتغيرات الكيميوحيوية والفسيولوجية كاستجابات وردود  1/4/1

 ـ جري  لدي عينة البحث.0555سة في سباؽ افعاؿ لحمؿ المناف

التعرؼ عمي العالقة بيف كؿ مف المتغيرات الكيميوحيوية والفسيولوجية  كاستجابات وردود  1/4/8
 ـ جري  لدي عينة البحث.0555افعاؿ لحمؿ المنافسة والمستوي الرقمي في سباؽ 

سات القبمية ) في الراحة( نتائج القيا بيف لمفروؽ  المئوية التعرؼ عمي نسب التغير 4/1/0
الكيميوحيوية والفسيولوجية  كاستجابات متغيرات ال كؿ مف فيوالقياسات البعدية ) بعد الجيد ( 

 ـ جري  لدي عينة البحث.0555وردود افعاؿ لحمؿ المنافسة في سباؽ 

 فشٚض اٌثحس:  0/ 1

وف فروض بحثيـ لتوجيو العمؿ في اجراءات البحث وسعيا لتحقيؽ اىدافو فقد صاغ الباحث
 -عمي ىيئة التساؤالت التالية :

ما ىي التغيرات التي تحدث لممتغيرات الكيميوحيوية والفسيولوجية كاستجابات وردود افعاؿ  1/0/1
 ـ جري لدي عينة البحث؟0555لحمؿ المنافسة في سباؽ 

تجابات وردود ما ىي طبيعة العالقة بيف كؿ مف المتغيرات الكيميوحيوية والفسيولوجية كاس 1/0/8
 ـ جري لدي عينة البحث ؟0555افعاؿ لحمؿ المنافسة والمسوي الرقمي في سباؽ 

نتائج القياسات القبمية ) في الراحة( والقياسات  بيف لمفروؽ  المئوية ماىي نسب التغير 1/0/0
فعاؿ الكيميوحيوية والفسيولوجية  كاستجابات وردود امتغيرات ال كؿ مف فيالبعدية ) بعد الجيد ( 

 ـ جري  لدي عينة البحث؟0555لحمؿ المنافسة في سباؽ 

 اٌّصطٍحاخ اٌّسرخذِح فٟ اٌثحس:   6/ 1
   Biochemical variables -اٌّرغ١شاخ اٌى١ّ١ٛح٠ٛ١ح : 1/  6/ 1

يعرفيا الباحث اجرائيا بانيػا: تمػؾ المتعيػرات التػي تػرتبط بنشػاط االجيػزة الحيويػة الداخميػة، 
 لي االستجابات المختمفة لحمؿ اونشاط ما يقوـ بو المتسابؽ )*("                   والتي تشير نتائحيا ا

 Physiological variables    -اٌّرغ١شاخ اٌفس١ٌٛٛظ١ح : 8/  6/ 1

ىي عباره عف نتائح تمؾ الوظائؼ التػي تقػوـ بيػا االجيػزة الحيويػة الداخميػة المختمفػة اثنػاء 
 فسة )*("وبعد اداء جيد بدني مثؿ حمؿ المنا

 :  Competation Loadحًّ إٌّافسح  0/  6/ 1
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ـ( بانو:" الجيد او العبئ البدني والعصبي الذي 2558يعرفو محمود عبدالسالـ فرج )
 (.212: 25يبذلو المتسابؽ اثناء المنافسة بشدة قصوي بغرض تحقيؽ الفوز ) 

 عادٌح اٌرا١ٌح:تاسرخذاَ اٌّ( :( Merodegeraاٌّعاًِ اٌح١ٛٞ ١ٌّشٚدظ١شا   1/6/4

 السعة الحيوية المطمقة +  الوزن                                   

 2=؟؟؟؟؟    ممميمتر/كجم/سم    ----------------------المعامل الحيوي لميرودجيرا =  

         1( 055 –) الطول                                           

 ،دار المعارف ، القاىره. 1بيك ) د ت ( : القياس في المجال الرياضي ، طاحمد محمد خاطر وعمي فيمي ال

  اٌذساساخ اٌساتمح )اٌّشظع١ح(. 8/5
نظرا لما لمدرسات السابقة ) المرجعية ( سواء كانت المرتبطة او المشابية مف دورىا 

رؼ والمعمومات الحيوي في اثراء البحوث والدراسات التي بصدد االجراء وامدادىا بالمزيد مف المعا
التي مف شانيا اتماـ تمؾ الدراسات عمي الوجو االمثؿ ، لذا ففيما يمي مجموعة مف البحوث 
والدراسات ) المرجعية ( التي قاـ الباحثوف بجمعيا وقد تـ اختيارىا عمي اساس االكثر ارتباطا 

 بموضوع بحثيـ وقد اوردىا الباحثوف فيما يمي:
 -١ح ( فٟ ِعاي اٌعاب اٌمٛٞ :اٌذساساخ اٌساتمح )اٌّشظع 8/1

 م( بعنوان: 1555دراسة قام بيا محمود عبدالسالم فرج ) 8/1/1
متررر جررري فرري االتجرراىين المعترراد والعكسرري لممضررمار عمرري بعررض 4555" اثررر حمررل 

 المتغيرات الفسيولوجية "
 متر جري فػي االتجػاىيف المعتػاد0555" اثر حمؿ  عمي: التعرؼوىدفت ىذه الدراسة الى:

 عكسي لممضمار عمي بعض المتغيرات الفسيولوجية "وال
واسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػنيج التجريبػػػي بالتصػػػميـ التجريبػػػي ذو المجموعػػػة الواحػػػدة واسػػػتخداـ 

 القياس القبمي والبعدي
وتمثمػػػػػت اىػػػػػـ النتػػػػػائج فػػػػػي : وجػػػػػود فروقػػػػػا دالػػػػػو احصػػػػػائيا بػػػػػيف نتػػػػػائج بعػػػػػض المتغيػػػػػرات 

اىيف ) المعتاد والعكسي ( لممضمار ولصاح القياس ـ  في التج0555الفسيولوجية قبؿ وبعد جري 
البعديمكؿ مف االتجاىيف ، كما وجدت فروقا دالو احصائيا بيف نتائج بعض المتغيرات الفسػيولوجية 

ـ  فػػػي االتجػػػاىيف) المعتػػػاد والعكسػػػي ( لممضػػػمار ولصػػػالح االتجػػػاه 0555قيػػػد البحػػػث فػػػي جػػػري 
ف نتػػػائج القيػػػاس البعػػػدي لممسػػػنوي الرقمػػػي لجػػػري المعتػػػاد ، واخيػػػرت وجػػػدت فروقػػػا دالػػػو معنويػػػة بػػػي

-224: 84)ـ فػػػي التجػػػاىيف    ) المعتػػػاد والعكسػػػي ( لممضػػػمار ولصػػػالح االتجػػػاه المعتػػػاد0555
211.) 
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 م ( بعنوان :1550دراسو قام بيا محمود عبدالسالم فرج ابراىيم ) 1/8/ 8
وير المسررتوي " ترراثير برنررامر ترردريبي بحمررل المنافسررة فرري المنرراطق  الحرراره عمرري تطرر

 م جري". 0455الرقمي وبعض القدرات  البدنية والمتغيرات الفسيولوجية لسباق  
وىػػدفت ىػػذه الدراسػػة الػػي :التعػػرؼ عمػػي : فاعميػػة التػػدريب بحمػػؿ المنافسػػة فػػي المنػػػاطؽ 

 ـ جري. 8055الحاره في تطوير القدرات البدنية والمتغيرات الفسيولوجية الخاصة بسباؽ 
لمػػػنيج التجريبػػػي باسػػػتخداـ التصػػػميـ التجريبػػػي ذو المجموعػػػة الواحػػػده واسػػػتخدـ الباحػػػث ا

 التجريبية وتطبيؽ القياساتى القبمية والبعدية.
واشػػتممت عينػػة البحػػث عمػػي مجموعػػة مػػف طػػالب الفرقػػة الرابعػػة) تخصػػص العػػاب القػػوي (        

 ـ8444ـ/8443الدراسي جامعة سبيا بالجماىيرية الميبية خالؿ العاـ –بكمية التربية البدنية بغات 
ولقد تمت كافة اجػراءات البحػث مػف قياسػات وتنفيػذ تجربػة البحػث فػي كميػة التربيػة البدنيػة   

جامعػػػة سػػػبيا  فػػػي اقصػػػي جنػػػوب غػػػرب الجماىيريػػػة الميبيػػػة ،باعتبارىػػػا البيئػػػة الحػػػارة قيػػػد  –بغػػػات 
 ـ8555البحث حيث ارتفاعيا عف سطح البحراكثر مف 

فػػي: اف التػػدريب بحمػػؿ المنافسػػة فػػي المنػػاطؽ الحػػارة لػػو تػػاثيره االيجػػابي وتمثمػػت اىػػـ النتػػائج      
 ( 25) جري ـ 8055عمي تطوير المتغيرات البدنية والفسيولوجيو والمستوي الرقمي لمتسابقي 

 م بعنوان: G.Machfere & et all 1551دراسة قام بيا ماتشفير وآخرون  1/0/ 8
 ادات األكسدة أثناء منافسة شديدة"."تأثير إضافة الفيتامينات عمى حالة مض

وىدفت ىذه الدراسة إلى: التعرؼ عمى تأثير منافسات الجري المجيد عمى حالػة مضػادات 
 األكسدة في الدـ وبخاصة تركيز الفيتامينات المضادة لألكسدة.

 واستخدـ الباحثوف المنيج التجريبي.
يث تـ أخذ عينات دـ وقت مف متسابقي التحمؿ المدربيف ح 1واشتممت عينة البحث عمى 

أيػػاـ تحػػت ضػػغط حػػراري شػػديد فػػي الصػػحراء  2سػػباقات جػػري مجيػػدة خػػالؿ  1الراحػػة وبعػػد أداء 
 العربية مع التقيد في الغذاء ، ثـ أخذ عينات دـ بعد نياية السباقات.

وتمثمت أىـ النتائج فػي : أف ىػذه السػباقات أحػدثت تمفػًا أكسػيديًا اتضػح مػف التزايػد بفػروؽ 
فػػي البالزمػػا، كمػػا تغيػػر نشػػاط أنػػزيـ  TBARSتركيػػزات مػػواد حمػػض الثيوبرتيوريػػؾ النشػػطة دالػػة ل

فػػي كػػرات الػػدـ الحمػػراء، باالضػػافة الػػي حػػدوث انخفػػاض بفػػروؽ  SODالديسػػميوتاز سػػوبر أكسػػيد   
دالة في تركيزات أشباه الكاروتيف والرتينوؿ ، وكذلؾ انخفاض بفروؽ دالة فػي الفيتامينػات الرئيسػية 

 (.13)ث العبيف عينة البح 1العبيف مف الػ  4لدى 

 م( بعنوان:1554دراسة قام بيا محمود عبدالسالم فرج ابراىيم )  1/4/ 8
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" معررردالت بعرررض الشررروارد الحررررة ومضرررادات األكسررردة كاسرررتجابات كيميوحيويرررة لحممررري 
 م جري" )) دراسة مقارنة ((  0455م عدو ،  355المنافسة في سباقي 

الي المقارنة بيف معدالت الشوارد الحرة ومضادات األكسدة وىدفت ىذه الدراسة 
 ـ جري مف خالؿ:              8055ـ عدو ، 455كاستجابات كيميوحيوية لحممي المنافسة في سباقي 

ـ جري عمى  8055ـ عدو ، 455التعرؼ عمى معدالت تأثير حممي المنافسة في سباقي -8
 كسدة قيد البحث لدى عينة البحث.معدالت نواتج الشوارد الحرة ومضادات األ

ـ جري عمى كؿ مف 8055ـ عدو ، 455المقارنة بيف تأثير حممي المنافسة في سباقي -2 
 الشواردالحرة ومضادات األكسدة كاستجابات كيميوحيوية ليذيف الحمميف لدى عينة البحث

ؾ باستخداـ التصميـ واستخدـ الباحث المنيج التجريبي لمالئمتو لطبيعة ىذه الدراسة وذل        
 التجريبي ذو المجموعة الواحدة التجريبية باستخداـ القياس والقبمي البعدي.،

جامعة  –واشتممت عينة البحث طالب الفرقة الرابعة بكمية التربية الرياضية  لمبنيف 
، حيث تـ 2550 – 2554الزقازيؽ تخصص أوؿ ألعاب  قوى ، خالؿ العاـ الجامعي 

 85الذيف حققوا افضؿ إنجاز رقمي في السباقيف قيد البحث وكاف عددىـ  اختيارأفضؿ الطالب
ـ عدو ، 455طالب إلجراء التجربة األساسية وذلؾ بإجراء المنافسة بينيـ كمتسابقيف في سباقي 

 ـ جري.8055

 وتمثمت اىـ النتائج في:   

رد الحرة قيد ـ جري( عمى معدالت الشوا8055 –ـ عدو 455يؤثر حمؿ المنافسة في سباقي )-8
 البحث حيث أدي إلى زيادة معدالتيا بعد المجيود عنو في الراحة.

ـ جري( عمى معدالت مضادات 8055 –ـ عدو 455يؤثر حمؿ المنافسة في سباقي )-2
األكسدة قيد البحث حيث أدى إلى انخفاض معدؿ الجموتاثيوف المختزؿ  وزيادة كؿ مف فيتاميف 

 ي الراحة.)ىػ( والزنؾ بعد المجيود عنو ف

تتوقؼ معدالت الشوارد الحرة عمى شدة الحمؿ وفترة األداء ، حيث أف حمؿ المنافسة بعد -1 
 ـ عدو.455ـ جري يؤثر عمى معدالت الشوارد الحرة أكثر منو بعد سباؽ 8055سباؽ 

تتوقؼ معدالت مضادات األكسدة عمى شدة الحمؿ وفترة األداء، حيث أف حمؿ  المنافسة بعد -4 
 ـ عدو.455ـ جري يؤثرعمى معدالت مضادات األكسدة أكثر منو بعد سباؽ 8055سباؽ 



 

 
    اٌتزبيت اٌبذٔيت وعٍىَ اٌزيبظت ِجٍت -  ٌٍبٕيٓ اٌزيبظيت اٌتزبيت وٍيت  - بٕهب جبِعت      

 (    14  (   (  اٌثبٌثَ(   ) اٌجشء  6262(  ٌعبَ ) ديظّبز( شهز )    66رلُ اٌّجٍذ )         
 

أف الجموتاثيوف المختزؿ لديو المقدرة عمى حماية الجسـ مف التأثيرات الضارة لمشوارد الحرة ، -0
وذلؾ عف طريؽ نزع األكسجيف الحر ، ليتحوؿ الجموتاثيوف إلى جموتاثيوف مؤكسد فينخفض 

 الجموتاثيوف المختزؿ.

 يعتبر فيتاميف)ىػ( أىـ مضادات األكسدة الطبيعية بالجسـ وينشط تبعًا لشدة الجيد البدني.-1

يعتبر الحديد الحر في الدـ والزنؾ مف أىـ األمالح النادرة التي تمعب دورًا ىامًا وفعااًل -2
 (. 28) لألكسدة كمضادات 

 م ( : بعنوان :1556دراسة قام بيا محمد عبدالموجود السيد عبدالعال )  1/0/ 8

"فاعمية التدريب بحمل المنافسة خالل مرحمة التعويض الزائد عمى معدل الكتات الدم 
 وبعض القدرات البدنية الخاصة بمتسابقى عدو المسافات القصيرة"

وىدفت ىذه الدراسة الي :التعرؼ عمي"فاعمية التدريب بحمؿ المنافسة خالؿ مرحمة 
الدـ وبعض القدرات البدنية الخاصة بمتسابقى عدو المسافات  التعويض الزائد عمى معدؿ الكتات

 القصيرة"

واستخدـ الباحث المنيج التجريبي بالتصميـ التجريبي ذو المجموعة الواحدة ، واستخداـ 
 القياسات القبمية البعدية.

 متسابؽ مف منتخب جامعة الزقازيؽ أللعاب القوى 82واشتممت عينة البحث عمي

ئج في: أف التدريب بحمؿ المنافسة خالؿ مرحمة التعويض الزائد أدى إلى وتمثمت اىـ النتا
تحسيف معدؿ الكتات الدـ وكذلؾ تحسف كاًل مف ) قوة عضالت الرجميف والسرعة وتحمؿ السرعة 

 (.82) البحثوالقوة المميزة بالسرعة والرشاقة( لدى عينة 
 اٌمٛٞ: اٌّشاتٙح فٟ س٠اظاخ غ١ش اٌعاب اٌذساساخ )اٌّشظع١ح( 8/ 8

مStroyer, Hansen, Klausen (1553 )دراسررو قررام بيررا ستيوروىانسررن وكالوسررن  1/ 8/ 8
 بعنوان: 

 "االستجابات الفسيولوجية واالسموب الفعال لناشئ كرة القدم اثناء المباراة".
وىدفت ىذه الدراسة الي التعرؼ عمي االختبارات اليوائية واالساليب الفعالة التي يحتاجيا   

 كرة القدـ فيما يتعمؽ بمستويات المنافسة اثناء المباريات، ناشئ 



 

 
    اٌتزبيت اٌبذٔيت وعٍىَ اٌزيبظت ِجٍت -  ٌٍبٕيٓ اٌزيبظيت اٌتزبيت وٍيت  - بٕهب جبِعت      

 (    15  (   (  اٌثبٌثَ(   ) اٌجشء  6262(  ٌعبَ ) ديظّبز( شهز )    66رلُ اٌّجٍذ )         
 

( العب مف 81واستخدـ الباحثوف المنيج التجريبي، واشتممت عينة البحث عمي )
( في 2سنو والثانية ) 2( 82( في عمر)4الناشئيف، وقد تـ تقسيميـ الي مجموعتيف احدىما )

 ( سنو. 84عمر)

( كاف معدؿ الحد االقصي 84لناشئيف في سف )وتمثمت اىـ النتائج في اف مجموعة ا
( سنو، كما حقؽ العبي اليجـو 82الستيالؾ االكسجيف اكبر منيا في مجموعة الناشئيف تحت )

 vo2 max   (21)نتائج اكبر في الػ

م( 1557دراسة قام بيا كل من وليد مصطفي سيد درويش ، احمد عمي عمي حسين) 8/ 8/ 8
 بعنوان: 

لبدني عمي انزيم كرياتين فسفوكاينيزوناتر تحممو الىوائيا وعالقتيما " تاثير االجياد ا
 بالتكوين الجسمي والمستوي المياري لناشئي كرة السمة "

وىدفت ىذه الدراسة الي :التعرؼ عمي" تاثير االجياد البدني عمي انزيـ كرياتيف فسفو 
 ي المياري لناشئي كرة السمة كاينيزوناتج تحممو الىوائيا وعالقتيما بالتكويف الجسمي والمستو 

واستخدـ الباحثاف المنيج التجريبي بالتصميـ التجريبي ذو المجموعة الواحدة التجريبية 
 واستخداـ القياسات القبمية البعدية

 85سنة وبمغ عددىـ  81واشتممت عينة البحث عمي العبي كرة السمة الناشئيف تحت 
 التدريبالعبيف ناشئيف مف المسجميف والمنتظميف في 

وتمثمت اىـ النتائج في : وجود فروقا دالو احصائيا بيف نتائج القياسات القبمية والبعدية 
في متغيرات انزيـ كرياتيف فوسفو كاينيز وحمض الالكتيؾ لناشئي كرة الشمة ) عينة البحث (، كما 

يرات تكويف وجدت عالقة ارتباطية بيف كؿ مف انزيـ كرياتيف فوسفو كاينيز وحمض الالكتيؾ ومتغ
 (. 22)  البحث (الجسـ لناشئي كرة السمة ) عينة 

 اٚظٗ االسرفادٖ ِٓ اٌذساساخ اٌساتمح ) اٌّشظع١ح( : 0/ 8

 .كيفية اختيارموضوع مشكمة البحث ، وكذا صياغة أىداؼ وفروض البحث 
 .جراءات البحث، وتحديد أفضؿ تصميـ تجريبى  إختيار المنيج المناسب لطبيعة وا 
  القياسات واالختبارات التى تساعد فى جمع البيانات.كيفية إجراء 
  .التعرؼ عمى المشكالت التى قد تواجو الباحث أثناء التطبيؽ والعمؿ عمى تالفييا 
 .التعرؼ عمى األساليب اإلحصائية المناسبة لتحقيؽ أىداؼ البحث 

 إظشاءاخ اٌثحس:0/5



 

 
    اٌتزبيت اٌبذٔيت وعٍىَ اٌزيبظت ِجٍت -  ٌٍبٕيٓ اٌزيبظيت اٌتزبيت وٍيت  - بٕهب جبِعت      

 (    16  (   (  اٌثبٌثَ(   ) اٌجشء  6262(  ٌعبَ ) ديظّبز( شهز )    66رلُ اٌّجٍذ )         
 

 إٌّٙط اٌّسرخذَ : 0/1

يبػػػي ، بالتصػػػميـ التجريبػػػي ذو المجموعػػػة الواحػػػدة ، اسػػػتخدـ البػػػاحثوف المػػػنيج شػػػبو التجر 
وذلؾ لمناسبتة لطبيعة الدراسة الماثمػة ، حيػث قػاـ البػاحثوف بػاجراء القياسػات القبميػة ، ثػـ قػاـ افػراد 

 ـ ، تالىا  باجراء القياسات البعدية.0555عينة البحث بجري 
 ِعرّع اٌثحس: 0/8

تخصػػػص تػػػدريب ( مسػػػابقات الميػػػداف تمثػػػؿ مجتمػػػع البحػػػث فػػػي طػػػالب الفرقػػػة الرابعػػػة ) 
جامعػػة الزقػػازيؽ ، وذلػػؾ  –طالبػػا (، بكميػػة التربيػػة الرياضػػية لمبنػػيف  23والمضػػمار ، و عػػددىـ ) 

 ( يوضح بيانات مجتمع البحث ككؿ . 8ـ ، والمرفؽ ) 2525-2584خالؿ العاـ الجامعي 
 ( يوضح توصيؼ وتجانس افراد مجتمع البحث  8والجدوؿ التالي رقـ ) 

 ( 1وي رلُ ) جذ
 تىصيف وتجبٔض افزاد ِجتّع اٌبحث في اٌّتغيزاث اٌذاٌت عٍي إٌّى

 م
 المعالجات اإلحصائية         
 المتغيرات

 وحدة القياس
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 ±المعياري

 اإللتواء                           الوسيط

 5.532     124         3.55 125 الشير العمر البيولوجي 0
 5.258 066 3.775 066.5 السنتيمتر الطول الكمي لمجسم )االرتفاع( 1
 5.570- 64 2.614 62.8 الكيمو جرام الوزن 2

-( أف قػيـ معامػؿ اإللتػواء تنحصػر مػا بػيف         ) 8يتضح مف الجدوؿ السابؽ رقػـ ) 
، فيػػذا يػػدؿ  1±(  كػػاكبر قيمػػة ، وحيػػث أف جميعيػػا تقػػع مػػابيف 5.141( كاقػػؿ قيمػػة ، )5.538

عمػػػػى أف جميػػػػع أفػػػػراد المجتمػػػػع قػػػػد وقعػػػػوا تحػػػػت المنحنػػػػى اإلعتػػػػدالى فػػػػى المتغيػػػػرات الدالػػػػة عمػػػػي 
الوزف( مما يشير إلػى تجػانس أفػراد مجتمػع البحػث وعػددىـ  -الطوؿ الكمي –النمو)العمرالبيولوجي 

 طالبا.  23

 :ع١ٕح اٌثحس 0|0
) تخصػص تػدريب ( مسػابقات  تمثمت عينة البحث فػي مجموعػة فػي طػالب الفرقػة الرابعػة

جامعة الزقػازيؽ ، وذلػؾ  –( طالبا ، بكمية التربية الرياضية لمبنيف 80الميداف والمضمار وعددىـ )
ـ ، ىػذا وقػد تػـ اختيػار افضػؿ العناصػر الػذيف اثبتػو مقػدرتيـ 2525-2584خالؿ العاـ الجامعي 
الثابػت مػف السػجالت بنػاء ا ـ جػري بكفائػة متسػابقي الدرجػة االولػي و 0555عمي اداء جري سػباؽ 

( يوضػػػح التوزيػػػع  2( والجػػػدوؿ التػػػالي رقػػػـ)  2عمػػػي مسػػػتواىـ الرقمػػػي ، وبينػػػاتيـ بػػػالمرفؽ رقػػػـ ) 
 العددي لمجتمع وعينة البحث.

 ( 6جذوي رلُ ) 

 اٌتىسيع اٌعذدي ٌّجتّع وعيٕت اٌبحث
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 مجتمع البحث
 من ) طالب التخصص(

 عينة البحث األساسية
طالب  مستبعدون 

 انتظاميملعدم 
طالب العينة 

التجريبية اعمي 
 مستوي

 طالب احتياطيون
 اقل مستوي

النسبة العدد النسبة% العدد
% 

 النسبة% العدد النسبة% العدد

17 055 04 42.46 00 28.17 1 6.0 

( اف عدد افراد عينة البحث التجريبية والتي بمغ  2يتضح مف الجدوؿ السابؽ رقـ ) 
%( مف طالب الفرقة الرابعة تخصص تدريب مسابقات 01.02بة مئوية )( طالبا بنس80عددىا )

( طالبا ، وحيث اف جميع افراد مجتمع  23الميداف والمضمار ) مجتمع البحث ( والبالغ عددىـ ) 
 البحث متجانسيف ، لذا فاف عينة البحث تمثؿ المجتمع تمثيال حقيقيا .

 االظٙضج ٚاالدٚاخ اٌّسرخذِح فٟ اٌثحس: 0/4

 االجيزة  واألدوات التالية في جمع  بيانات بحثو : الباحثد استخدـ لق 

 -االظٙضج ٚذّصٍد فٟ:   1/ 0/4

 ميزاف طبي معاير لقياس وزف الجسـ ومقرب القرب واحد كيمو جراـ. -     

 رستاميتر لقياس الطوؿ الكمي لمجسـ )االرتفاع( بالسنتيميتر. -
 ة بالميممتر .جياز اسبيرو ميتر جاؼ لقياس السعة الحيوي -
 جياز قياس ضغط الدـ الزئبقي . -
يػػدور ىػػذا الجيػػاز لفصػػؿ بالزمػػا الػػدـ ، حيػػث  ( center fuge) جيػػاز طػػرد مركػػزي -

مػػف عينػػات الػػدـ التػػي تػػـ سػػحبيا ( دورة بالدقيقػػة ) يابػػاني الصػػنع (   1555بسػػرعة ) 
 مف افراد العينة.

 (   spectrophotometerجيػػاز قيػػاس الطيػػؼ الضػػوئي ) جيػػاز تحميػػؿ عينػػات الػػدـ -
 بمعمؿ تحميؿ موثوؽ في امانتو العممية.

 جياذ حاسب الي مجيز ببرامج التحميؿ االحصائي الجراء المعالجات االحصائية . -
 -االدٚاخ ٚذّصٍد فٟ:  8/ 4/ 0

   زجاجية معقمة تستعمؿ الوؿ مره لحفظ ونقؿ عينات الدـ لممعمؿ ( Tubes)  *انابيب اختبار
 ة معقمة تستخدـ لمره واحده لسحب عينات الدـ مف عينة البحث.*  سرنجات بالستيكي

 * مواد حافظة لمنع تجمط الدـ.
 .* الماصة المايكروية ) مف نوع ألماني الصنع (
 * سماعة الطبيب لقياس وعد النبض القمبي. 



 

 
    اٌتزبيت اٌبذٔيت وعٍىَ اٌزيبظت ِجٍت -  ٌٍبٕيٓ اٌزيبظيت اٌتزبيت وٍيت  - بٕهب جبِعت      
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 ثانية. 8/855* ساعة ايقاؼ مقرب زمنيا القرب 
 لممعب الي المعمؿ .لنقؿ العينات مف ا ( coll box) *صندوؽ تبريد

 *كشوؼ تسجيؿ نتائج القياسات والتحاليؿ قيد البحث.                                   
حيث قاـ الباحثوف بتصميـ استماره فردية وكشوؼ جماعية  والخاصة لتسجيؿ نتائج القياسات 

ات الكيميوحيوية واالختبارات والتحاليؿ قيد البحث لتقييـ مستوي الحالة التدريبية في المتغير 
 ( 4والفسيولوجية قيد البحث مرفؽ رقـ ) 

 اٌم١اساخ اٌّسرخذِح فٝ اٌثحس: 0/0

 ذّصٍد وافح اٌم١اساخ اٌّسرخذِح فٟ اٌثحس ف١ّا ٠ٍٟ: 

 ل١اساخ اٌّرغ١شاخ االساس١ٗ اٌخاصح إٌّٛ:  0/0/1

 لقد حدد الدارس المتغيرات الدالة عمي النمو الخاصة ببحثو فيما يمي:
 الوزف بالكجـ. -1الطوؿ  الكمي لمجسـ ) االرتفاع ( بالسـ   -2ر البيولوجي  بالشير العم -8
 اٌم١اساخ اٌخاصح تاٌّرغ١شاخ اٌى١ّ١ٛح٠ٛ١ح:  0/0/8

 لقد حدد الباحثوف متغيرات بحثيـ الكيميوحيوية فيما يمي:
  نسبة تركيز اليموجموبيف -1كرات الدـ البيضاء      -2كرات الدـ الحمراء   -8
 حامض االكتيؾ -1انزيـ القمب كرياتيف فسفو ماينيز     -0الصفائح الدموية      -4

 اٌم١اساخ اٌخاصح تاٌّرغ١شاخ اٌفس١ٌٛٛظ١ح:  0/0/0 

 لقد حدد الباحث متغيرات بحثو الفسيولوجية  فيما يمي:
 ضغط الدـ االنبساطي. -1ضغط الدـ االنقباضي.   -2نبض القمب في الراحة . –8
 السعة الحيوية النسبية    -0لحيوية المطمقة   السعة ا -4
 الحد االقصي الستيالؾ االكسجيف المطمؽ. -1
 . المعامؿ الحيوي لميرودجيرا -3الحد االقصي الستيالؾ االكسجيف النسبي.    -2

 -اخر١اس اٌّساعذ٠ٓ : 6/ 0

يػة وبيانػاتيـ قاـ الباحثوف باختيار عدد ثالثة مساعديف مف مف توسػموا  فػييـ االمانػة العمم
 ( . 1كمساعديف ليـ في تنفيذ اجراءات بحثيـ كما ىي موضحة بالمرفؽ رقـ ) 

 -اٌم١اساخ اٌمث١ٍح  ٚاٌثعذ٠ح : 0/7

قاـ الباحثوف بإجراء القياسات القبمية عمي عينة البحث المختارة عمديا ، حيث استعانوا  
باؽ واثناء الراحة وذلؾ يـو  باخصائي لسحب عينات الدـ مف افراد عينة البحث ، قبؿ بدء الس

( طالبا ىـ الذيف تـ اختيارىـ عمديا بانيـ الفائزوف االوائؿ وفقا 80ـ وعددىـ )2525/ 8/ 82
 لقواعد االتحاد الدولي اللعاب القوي لميواه .



 

 
    اٌتزبيت اٌبذٔيت وعٍىَ اٌزيبظت ِجٍت -  ٌٍبٕيٓ اٌزيبظيت اٌتزبيت وٍيت  - بٕهب جبِعت      

 (    19  (   (  اٌثبٌثَ(   ) اٌجشء  6262(  ٌعبَ ) ديظّبز( شهز )    66رلُ اٌّجٍذ )         
 

ثـ قاـ الباحثوف ومساعدييـ بمتابعة سير السباؽ وتسجيؿ النتائج  والمالحظات مف اوؿ 
مية قبؿ السباؽ والمتابعة اثناء السباؽ وحتي اجراء القياسات البعدية بعد السباؽ اجراء القياسات القب

 مباشرة.

و بعد اف قاـ الباحثوف باجراء القياسات الفسيولوجية قيد البحث وسحب عينات الدـ تـ 
 حفظيا في حافظ مبرد لدرجة الحرارة حتي تنقؿ العينات الي معمؿ التحاليؿ.

ـ 80/8/2525لتحاليؿ المطموبة تـ استالميا مف المعمؿ يوـ وبعد االنتياء مف كافة ا
 االفاده باجراء كافة التحاليل قيد البحث.( يوضح 0والمرفؽ رقـ )

 اٌّعاٌعاخ اإلحصائ١ح:  0/2

بعد جمع البيانات وتسجيؿ القياسات المختمفة لممتغيرات ، قاـ الباحث بإجراء المعالجات 
البحث واالجابة عمي تساؤالتو باستػخػداـ القوانيف اإلحصائية اإلحصائية المناسبة لتحقيؽ اىػداؼ 

 باستخداـ : "SPSS“عمي الحاسب اآللي باستخداـ البرنامج اإلحصائي 

 معامؿ االلتواء -.           االنحراؼ المعياري-        الوسيط-المتوسط الحسابي            -

 5.50والمعنوية عند   .     بسيط لبيرسوفمعامؿ االرتباط ال-   .اختبار داللة الفروؽ )ت(-
 عشض إٌرائط ِٕٚالشرٙا ٚذفس١ش٘ا: 4/5

 عشض إٌرائط: 4/1 

 : واٌذي ٔص عٍي : عشض إٌرائط اٌرٟ ذحمك اٌٙذف االٚي ٌٍثحس 4/1/1

"التعرف عمي التغيرات التي تحدث لممتغيرات الكيميوحيوية والفسيولوجية كاستجابات       
 م جري  لدي عينة البحث".4555المنافسة في سباق وردود افعال لحمل 

 ( 3جذوي رلُ ) 

 دالٌت اٌفزوق بيٓ ٔتبئج اٌميبطبث اٌمبٍيت) في اٌزاحت( واٌبعذيت) بعذ اٌجهذ(

                                                                                  في اٌّتغيزاث اٌىيّيىحيىيت ليذ اٌبحث

 وحذة اٌميبص غيزاثاٌّ 16

 بعذ اٌجهذ اٌميبص اٌبعذي في اٌزاحت اٌميبص اٌمبٍي
 ليّت )ث(

اٌّتىطػ  اٌّحظىبت

 اٌحظببي

االٔحزاف 

 اٌّعيبري

اٌّتىطػ 

 اٌحظببي

االٔحزاف 

 اٌّعيبري

 وزاث اٌذَ اٌحّزاء 1
Millions 

\cmm 
4.82 2,37 5.62 2,43 4.78* 

 وزاث اٌذَ اٌبيعبء 6
Thousand 

 \cmm 
5.76 2,66 6.33 2.19 4.23* 

      g\dl 14.94 2,65 15.53 2,66 اٌهيّىجٍىبيٓ 3
4.53* 

 

 اٌصفبئح اٌذِىيت 4
Millions 

\cmm 
6.67 2.46 6.61 2.64 

3,38* 

 



 

 
    اٌتزبيت اٌبذٔيت وعٍىَ اٌزيبظت ِجٍت -  ٌٍبٕيٓ اٌزيبظيت اٌتزبيت وٍيت  - بٕهب جبِعت      

 (    62  (   (  اٌثبٌثَ(   ) اٌجشء  6262(  ٌعبَ ) ديظّبز( شهز )    66رلُ اٌّجٍذ )         
 

5 
ب) أٔشيُ اٌمٍ

وزيبتيٓ فظفى 

 وبيٕيش(

u\l 46,52 2,96 51,83 1,57 8,55* 

 mm 6.69 2.76 43.6 2.16 حبِط اٌالوتيه 6
3.15* 

 

  2.43= 5.58قيمة ت الجدولية عند            84=8-80=  8-درجات الحرية عند ف
 2.84=  5.50وعند                                                                   

( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي  1يتضح مف الجدوؿ السابؽ رقـ ) 
راحة ( والبعدي ) بعد الجيد ( ولصالح القياس البعدي في المتغيرات نتائج القياسيف القبمي ) في ال

 ( يوضح ذلؾ. 8الكيميوحيوية ) قيد البحث ( ،  والشكؿ التالي رقـ  ) 

 
 

 (1شىً رلُ) 

 ( رطُ بيبٔي يىظح دالٌت اٌفزوق بيٓ ٔتبئج اٌميبطبث اٌمبٍيت) في اٌزاحت( واٌبعذيت) بعذ اٌجهذ

 في اٌّتغيزاث اٌىيّيىحيىيت ليذ اٌبحث

( بأف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائيًا بيف نتائج  1يتضح مف الجدوؿ السابؽ رقـ )  
القياسيف القبمي والبعدي ولصالح القياس البعدي لدي عينة البحث  في المتغيرات الكيميوحيوية 

 –كرات الدم البيضاء  –كرات الدم الحمراء )ممثمة في المتغيرات البيوكيميائية قيد البحث التالية : 
ىذا وقد تراوحت قيـ )ت( حامض الالكتيك(،  –أنزيم القمب -الصفائح الدموية  -الييموجموبين 

( كأصغر قيمة  1180( كأكبر قيمة حيث كانت لمغيرانزيـ القمب، )3.00المحسوبة ما بيف )
 (. 8رقـ )  كانت لمتغير حامض الالكتيؾ والتي وضحيا الشكؿ البياني



 

 
    اٌتزبيت اٌبذٔيت وعٍىَ اٌزيبظت ِجٍت -  ٌٍبٕيٓ اٌزيبظيت اٌتزبيت وٍيت  - بٕهب جبِعت      

 (    61  (   (  اٌثبٌثَ(   ) اٌجشء  6262(  ٌعبَ ) ديظّبز( شهز )    66رلُ اٌّجٍذ )         
 

) قيد البحث( عمي كاىؿ  حمل المنافسةويرجع الباحث سبب ىذا التغيير إلي تاثير  
ـ  ، مما اثر بمقادير تمؾ الفروؽ في المتغيرات 0555الالعبيف أثناء المنافسة في جري 

 الكيميوحيوية والتي يمثميا المتغيرات البيوكيميائية قيد البحث، 
 .جزئيا وىذا يحقق اليدف األول لمبحث

 
 
 
 
 
 

 
 ( 4جذوي رلُ ) 

 دالٌت اٌفزوق بيٓ ٔتبئج اٌميبطبث اٌمبٍيت) في اٌزاحت( واٌبعذيت) بعذ اٌجهذ(

 في اٌّتغيزاث اٌفظيىٌىجيت ليذ اٌبحث

                                                                                                                              = ْ15 

       

َ 
 وحذة اٌميبص اٌّتغيزاث

 بعذ اٌجهذ اٌميبص اٌبعذي في اٌزاحت اٌميبص اٌمبٍي
 ليّت )ث(

اٌّتىطػ  اٌّحظىبت

 اٌحظببي

االٔحزاف 

 اٌّعيبري

اٌّتىطػ 

 اٌحظببي

االٔحزاف 

 اٌّعيبري

 *.40.6 1,05 102.5 6.,1 6..6 ٔثعح/دل١مح ٔبط اٌمٍب  1

6 
ظغػ اٌمٍب 

 بظي االٔمب
 *0.74 8.40 108.5 4.55 117,5 ُِ سئبك

3 
ظغػ اٌمٍب 

 االٔبظبغي
 *0.67 1..0 21.5 4.55 77.5 ُِ سيك

/ 
اٌظعت اٌحيىيت 

 اٌّطٍمت 
 *0,04 5,21 0..0 5.65 .4.1 ٍٍِيٍتز 

5 
اٌظعت اٌحيىيت 

 إٌظبيت
 *0,00 5.16 5.04 5,80 5,60 وعُق/ٌرش/

6 

اٌحذ االلصي 

الطتهالن 

االوظجيٓ 

 ٍكاٌّط

 *6.,0 0,47 01,11 1.,4 07,80 ٌتز/ ق

7 

اٌحذ االلصي 

الطتهالن 

االوظجيٓ 

 إٌظبي

 *0,54 5,57 5,00 .5,5 .5,6 ٌتز/ق/وجُ

8 
اٌّعبًِ 

اٌحيىي 
 *7.,0 6,11 00.72 7.21 .8..4 3ٍٍِيٍتز/وجُ/طُ



 

 
    اٌتزبيت اٌبذٔيت وعٍىَ اٌزيبظت ِجٍت -  ٌٍبٕيٓ اٌزيبظيت اٌتزبيت وٍيت  - بٕهب جبِعت      

 (    66  (   (  اٌثبٌثَ(   ) اٌجشء  6262(  ٌعبَ ) ديظّبز( شهز )    66رلُ اٌّجٍذ )         
 

 ٌّيزودجيزا

  2.43= 5.58قيمة ت الجدولية عند                84=8-80=  8-درجات الحرية عند ف
 2.84=  5.50وعند                                                                      

( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي  4 )السابؽ رقـ  جدوؿالتضح مف ي
ت لصالح القياس البعدي في المتغيرا) بعد الجيد ( و والبعدي ) في الراحة ( نتائج القياسيف القبمي 

 ( يوضح ذلؾ. 2 ) التالي رقـ  شكؿالو  ( ،  ) قيد البحث فسيولوجيةال

 

 

 ( 6شىً رلُ) 

 رطُ بيبٔي يىظح دالٌت اٌفزوق بيٓ ٔتبئج اٌميبطبث اٌمبٍيت) في اٌزاحت( واٌبعذيت) بعذ اٌجهذ(

 في اٌّتغيزاث اٌفظيىٌىجيت ليذ اٌبحث

( أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائيًا بيف نتائج 4قـ )ويتضح مف الجدوؿ السابؽ ر 
 المتغيرات الفسيولوجيةالقياسيف القبمي والبعدي ولصالح القياس البعدي لدي عينة البحث في 

السعة  -السعة الحيوية المطمقة  –)عدد ضربات القمب ممثمة في المتغيرات قيد البحث التالية: 
( كأكبر قيمة حيث كانت 40.14( المحسوبة ما بيف )حيث تراوحت قيـ )ت الحيوية النسبية(،

( كأصغر قيمو حيث كانت لمتغير الحد االقصي لالكسجيف 1154لمتغير عدد ضربات القمب، )
 (.2النسبي، والتي وضحيا الشكؿ البياني السابؽ رقـ )

الذي وقع عمي كاىؿ الالعبيف  حمل المنافسةويرجع الباحث سبب ىذا التغيير الي تاثير 
ـ  ، مما أثر بمقادير تمؾ الفروؽ في المتغيرات الفسيولوجية  قيد 0555ناء المنافسة في جري أث

 وىذا يحقق اليدف االول لمبحث جزئيا.البحث. 

 ( 5جذوي رلُ ) 



 

 
    اٌتزبيت اٌبذٔيت وعٍىَ اٌزيبظت ِجٍت -  ٌٍبٕيٓ اٌزيبظيت اٌتزبيت وٍيت  - بٕهب جبِعت      

 (    63  (   (  اٌثبٌثَ(   ) اٌجشء  6262(  ٌعبَ ) ديظّبز( شهز )    66رلُ اٌّجٍذ )         
 

 اٌّتىطػ اٌحظببي واالٔحزاف اٌّعيبري ٌٕتبئج ليبص اٌظتىي اٌزلّي

 َ جزي ٌذي عيٕت اٌبحث5222ٌظببق 

( ان المتوسط الحسابي لنتائر قياس المستوي  4يتضح من الجدول السابق رقم ) 
 (.5.430بانحراف معياري)(  15.46م جري لدي عينة البحث بمغ ) 4555الرقمي لسباق 

 وىذا يحقق اليدف االول لمبحث جزئيا.
 واٌذي ٔص عٍي ::  ض إٌرائط اٌرٟ ذحمك اٌٙذف اٌصأٟ ٌٍثحسعش 4/1/8

"التعرف عمي العالقة بين كل من المتغيرات الكيميوحيوية والفسيولوجية كاستجابات 
 م جري  لدي عينة البحث".4555وردود افعال لحمل المنافسة والمستوي الرقمي في سباق 

 
 ( 6جذوي رلُ ) 

 ٌىيّيىحيىيت واٌّظتىي اٌزلّيِعبًِ االرتببغ بيٓ اٌّتغيزاث ا

 َ جزي ٌذي عيٕت اٌبحث5222ٌظببق 

                                                                                                  = ْ15   

 م
 االختبارات

 المتغيرات الكيميوحيويو
 اٌميبص اٌبعذي بعذ اٌجهذ اٌميبص اٌمبٍي في اٌزاحت

 .5.2 5.22 ث اٌذَ اٌحّزاءوزا 1

 8..5 1..5 وزاث اٌذَ اٌبيعبء 6

 5..5 .5.2 اٌهيّىجٍىبيٓ 3

 5.22 5.26 اٌصفبئح اٌذِىيت 4

 1..5 5..5 أٔشيُ اٌمٍب) وزيبتيٓ فظفى وبيٕيش( 5

 .5.2 5.27 حبِط اٌٍىتيه 6

 

 2.497= 2.25ر عٕذ ِظتىي                                 14=1-15ليّت "ر" اٌجذوٌيت عٕذ درجبث حزيت   

 2.466=2.1وعٕذ ِظتىي                                                                                                      

( ٚظوٛد عقلوح إسذثاغ١وح راخ دالٌوح إحصوائ١ح عٕوذ ِسورٜٛ ِع٠ٕٛوح  ٠6رعح ِٓ ظذٚي ) 

ٚاٌّسورٛٞ اٌشلّوٟ ٌٍسوثاق ل١وذ اٌثحوس  وّوا ٌوٛحي اْ ظ١ّوع  ت١ٓ اٌّرغ١وشاخ اٌى١ّ١ٛح٠ٛ١وح  5.50

 االنحراف المعياري لمتوسط الحسابيا المعالجات االحصائية

 5.04 دقيقو 25.02 المستوي الرقمي

 



 

 
    اٌتزبيت اٌبذٔيت وعٍىَ اٌزيبظت ِجٍت -  ٌٍبٕيٓ اٌزيبظيت اٌتزبيت وٍيت  - بٕهب جبِعت      

 (    64  (   (  اٌثبٌثَ(   ) اٌجشء  6262(  ٌعبَ ) ديظّبز( شهز )    66رلُ اٌّجٍذ )         
 

ِعواِقخ االسذثوا غوواخ ِٛظثوح توو١ٓ اٌّرغ١وشاخ اٌى١ّ١ٛح٠ٛ١ووح  ٚاٌّسورٛٞ اٌشلّووٟ ٚاْ لو١ُ ِعاِووً 

 االسذثاغ  تعذ اداء اٌّعٙٛد تحًّ إٌّافسح  اوثش ِٕٗ فٟ اٌشاحح

 ( ٠ٛظح رٌه 0ٚاٌشىً اٌراٌٟ سلُ ) 

 
 

 ( 0شىً سلُ) 

 سسُ ت١أٟ ٠ٛظح ِعاًِ االسذثاغ ت١ٓ اٌّرغ١شاخ اٌى١ّ١ٛح٠ٛ١ح ٚاٌّسرٛٞ اٌشلّٟ

 َ ظشٞ ٌذٞ ع١ٕح اٌثحس0555ٌسثاق 

 

 (7جذوي رلُ ) 

 ِعبًِ االرتببغ بيٓ اٌّتغيزاث اٌفظيىٌىجيت واٌّظتىي اٌزلّي

 َ جزي ٌذي عيٕت اٌبحث5222ٌظببق 

                                                                                                  = ْ15   

 م

 القياسات

 المتغيرات الفسيولوجية

اٌميبص اٌمبٍي 

 تفي اٌزاح

اٌميبص اٌبعذي 

 بعذ اٌجهذ

 5.2.2 5.225 ٔبط اٌمٍب 1

 82..5 11..5 ظغػ اٌمٍة االٔمثاظٟ 6

 00..5 5.2.0 ظغػ اٌمٍة االٔثساغٟ 3

 5.222- 5.266 سعح اٌح٠ٛ١ح اٌّطٍمحاٌ 4

 12..5- 51..5 اٌسعح اٌح٠ٛ١ح إٌسث١ح 0

  50..5 - 5.220 اٌحذ االلصٟ السرٙقن االوسع١ٓ اٌّطٍك 6

  50..5 - 5.220 اٌحذ االلصٟ السرٙقن االوسع١ٓ إٌسثٟ 7
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 5.222 -      .5.72       اٌّعاًِ اٌح١ٛٞ ١ٌّشٚدظ١شا 8

 5.4.7= 5.50س عٕذ ِسرٛٞ                   14=1-10ٕذ دسظاخ حش٠ح ل١ّح "س" اٌعذ١ٌٚح ع 

    5.486=  5.51ٚعٕذ ِسرٛٞ                                                                       

( ٚظوٛد عقلوح إسذثاغ١وح راخ دالٌوح إحصوائ١ح عٕوذ ِسورٜٛ ِع٠ٕٛوح  ٠7رعح ِٓ ظذٚي ) 

فس١ٌٛٛظ١ح ٚاٌّسرٛٞ اٌشلّٟ ٌٍسثاق ل١وذ اٌثحوس  وّوا ٌوٛحي اْ االسذثواغ ت١ٓ اٌّرغ١شاخ اٌ  5.50

ت١ٓ ظ١ّع اٌّرغ١شاخ اٌفس١ٌٛٛظ١ح فٟ اٌشاحوٗ وأود ِٛظثوح ت١ّٕوا وأود   تعوذ اداء اٌّعٙوٛد تحّوً 

ظوغػ اٌوذَ –َ ( تععٙا ِٛظثح ٟٚ٘ ) ٔثط اٌمٍة 0555إٌّافسح  فٟ ظشٞ اٌسثاق ل١ذ اٌثحس ) 

الٔثساغٟ( ٚاٌثعط االخوش وأود اٌعقلوٗ عىسوح اٚ سواٌثح ٚ٘وٟ) اٌسوعح ظغػ اٌذَ ا –االٔمثاظٟ 

اٌحووذ  –اٌحووذ االلصووٟ السوورٙقن االوسووع١ٓ اٌّطٍووك  –اٌسووعح اٌح٠ٛ١ووح إٌسووث١ح  –اٌح٠ٛ١ووح اٌّطٍمووح 

 اٌّعاًِ اٌح١ٛٞ ( –االلصٟ ٌقوسع١ٓ إٌسثٟ 

 ٚ٘زا ٠حمك اٌٙذف اٌصأٟ ظضئ١ا:

 ٠ٛظح رٌه ( 4ٚاٌشىً اٌراٌٟ سلُ ) 

 

 ( 4شىً رلُ) 

 رطُ بيبٔي يىظح ِعبًِ االرتببغ بيٓ اٌّتغيزاث اٌفظيىٌىجيت واٌّظتىي اٌزلّي

 َ جزي ٌذي عيٕت اٌبحث5222ٌظببق 
 

 واٌذي ٔص عٍي ::  عشض إٌرائط اٌرٟ ذحمك اٌٙذف اٌصاٌس ٌٍثحس 4/1/0
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قياسات القبمية ) في الراحة( نتائر ال بين لمفروق  المئوية التعرف عمي نسب التغير
الكيميوحيوية والفسيولوجية  كاستجابات وردود متغيرات ال كل من فيوالقياسات البعدية ) بعد الجيد ( 
 م جري  لدي عينة البحث4555افعال لحمل المنافسة في سباق 

 
 (  8  ) رلُ ذويج  

 اٌىيّيىحيىيت  ٌذي عيٕت اٌبحث ّتغيزاثاٌاٌمبٍي واٌبعذي في  يٌٓميبطبيٓ ااٌّئىيت  غيزاٌت ٔظب

 اٌميبطبث                          

 اٌّتغيزاث         
 وحذة اٌميبص

 اٌميبطبث
ٔظبت 

 غييزاٌت
 اٌمبٍي

 )في اٌزاحت(

 ٌبعذيا

 ) بعذاٌجهذ(

 Millions \cmm 4.82 5.62 8.33 وزاث اٌذَ اٌحّزاء 1

 Thousand  \cmm 5.76 6.33 12.66 وزاث اٌذَ اٌبيعبء 6

 g\dl 14.94 15.53 4.95 اٌهيّىجٍىبيٓ 3

 Millions \cmm 6.67 6.61 15.46 اٌصفبئح اٌذِىيت 4

)وزيبتيٓ  أٔشيُ اٌمٍب 5

 فظفى وبيٕيش(
u\l 46,52 51,83 11.46 

 mm 6.69 43.6 51.69 حبِط اٌالوتيه 6

قياس القبمي     المئوية لمتغير بيف نتائج ال ( اف النسب 3السابؽ رقـ )  يتضح مف الجدوؿ
كيميوحيوية ، تراوحت مابيف فى المتغيرات الي ) بعد الجيد (  البعدالقياس و  ) في الراحة(

( كاقؿ نسبة مئوية  4.95( كاكبر نسبة مئوية حيث كانت لمتغير الصفائح الدموية ، )15.46)
 (  يوضح ذلؾ: 0وكانت لمتغير الييموجموبيف . والشكؿ التالي رقـ ) 
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 ( 5 شىً )

 اٌبيىويّيبئيت ٌذي عيٕت اٌبحثّتغيزاث اٌاٌمبٍي واٌبعذي في  يٌٓميبطبيٓ ااٌّئىيت  غيزاٌت ٔظب     

  

 (  9  ذوي )ج

 اٌفظيىٌىجيت ٌذي عيٕت اٌبحث ّتغيزاثاٌاٌمبٍي واٌبعذي في  يٌٓميبطبيٓ ااٌّئىيت  غيزاٌت ٔظب          

 اٌميبطبث                          

 اٌّتغيزاثَ         
 وحذة اٌميبص

 اٌميبطبث
ٔظبت 

 ) بعذاٌجهذ(ٌبعذيا اٌمبٍي )في اٌزاحت( ٌتغيز ا

 98.68 102.5 6..6 ٔثعح/دل١مح ٔبط اٌمٍب  1

6 
١ٍٍِّرش  ظغػ اٌمٍب االٔمببظي 

 صئثك
117,5 108.5 16.86 

١ٍٍِّرش  ظغػ اٌمٍب االٔبظبغي 3

 صئثك
77.5 21.5 5.62 

6.28 - 0..0 .4.1 ٍٍِيٍتز  اٌظعت اٌحيىيت اٌّطٍمت  4  

62.37 - 5.04 5,60 ١ٍٍِرش/وعُ اٌظعت اٌحيىيت إٌظبيت  5  

اٌحذ االلصي الطتهالن  6

 االوظجيٓ اٌّطٍك

12.69 - 01,11 07,80 ٍٍِيٍتز  

اٌحذ االلصي الطتهالن  7

 االوظجيٓ إٌظبي

63.19 - 5,00 .5,6 /وجٍٍُِيٍتز  

ٍٍِتز/وجُ/طُ اٌحيىي ٌّيزودجيزا اٌّعبًِ 8

3 
4..8. 00.72 - 67.41  

فى المتغيرات المئوية لمفروؽ نسب الفروؽ فى  ( وجود 4) يتضح مف الجدوؿ
 اتبيف القياسكيميوحيوية لصالح القياس البعدي ) بعد الجيد ( ، حيث كانت نسبة التحسف ال

( كاكبر قيمة حيث 43.23( تتراوح مابيف )ية ) بعد الجيد البعدالقياسات و  ة ) في الراحة (القبمى
 ( كاقؿ قية و كانت لمتغير ضغط الدـ االنبساطي 0.25كانت لمتغيرنبض القمب ،) 
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 ( 6 شىً )

 تاٌبعذياٌميبطبث و ت ) في اٌزاحت ( اٌمبٍي بثٌميبطبيٓ ٔتبئج ااٌّئىيت  غيزاٌت ٔظب

 ذي عيٕت اٌبحثاٌفظيىٌىجيت  ٌّتغيزاث اٌفي  

 :ِٕالشح إٌرائط ٚذفس١ش٘ا 4/8
جراءاتػػػو وحػػػدود العينػػػة المختػػػارة و  تسػػػاؤالتوفػػػى ضػػػوء أىػػػداؼ البحػػػث و  ومػػػا  توصػػػيفيا ،وا 

المعاالجػػػات واعتمػػػادًا عمػػػى نتػػػائج  ةالتعميػػػؽ عمييػػػا، توصػػػؿ إليػػػو الباحػػػث مػػػف نتػػػائج تػػػـ عرضػػػيا
بمناقشػة  وفالدراسات السابقة قاـ الباحثلبيانات البحث مع االسترشاد بالمراجع العممية و االحصائية 

تحقيػػػؽ اىػػػداؼ البحػػػث والتحقػػػؽ مػػػف صػػػحة الفػػػروض وتفسػػػير النتػػػائج التػػػي تػػػـ الحصػػػوؿ عمييػػػا ل
 :عمي النحو التالي  البحثباالجابة عمي تساؤالت 

 ِٕالشح ٚذفس١شإٌرائط اٌرٟ ذحمك اٌٙذف االٚي ٌٍثحس:1/ 4/8
( والتػػي يوضػػحيا الشػػكميف       0،  4، 1ؿ ) مػػف خػػالؿ النتػػائج التػػى تػػـ عرضػػيا فػػى الجػػداو 

( وجػدت وجػود فروقػػًا ذات داللػة إحصػائية  1( و التعميػػؽ عمييػا ، ففػي نتػائج الجػدوؿ )  0،  4) 
بػػػػػيف نتػػػػػػػائج القيػػػػػػاسات القبميػػػػػػة  فػػػػػي) الراحػػػػػة( والبعػػػػػػدية ) بعػػػػػد الجيػػػػػد( فػػػػػي كػػػػػؿ مػػػػػف المتغيػػػػػرات 

الصػػػفائح  -الييموجمػػػوبيف  –كػػػرات الػػػدـ البيضػػػاء  – الكيميوحيويػػػة التاليػػػة : )كػػػرات الػػػدـ الحمػػػراء
حػامض الالكتيػؾ( لػدى عينػة البحػث ، حيػث تراوحػت قػيـ )ت( المحسػوبة  –أنزيـ القمػب -الدموية 
( كأصػغر قيمػة  كانػت لمتغيػر 1180( كػأكبر قيمػة حيػث كانػت لمغيرانػزيـ القمػب، )3.00ما بػيف )

 (. 4)  حامض الالكتيؾ والتي يوضحيا الشكؿ البياني رقـ
ويرجػػع البػػاحثوف سػػبب تمػػؾ التغيػػرات إلػػي تػػاثير حمػػؿ المنافسػػة ) قيػػد البحػػث( عمػػي كاىػػؿ 

ـ  ، ممػػػػا اثػػػػر بمقػػػػادير تمػػػػؾ الفػػػػروؽ فػػػػي المتغيػػػػرات 0555الالعبػػػػيف أثنػػػػاء المنافسػػػػة فػػػػي جػػػػري 
 الكيميوحيوية والتي يمثميا المتغيرات البيوكيميائية قيد البحث، 

رات بػػػاف العبػػػئ البػػػدني الواقػػػع عمػػػي كاىػػػؿ افػػػراد عينػػػة ويقسػػػر البػػػاحثوف حػػػدوث تمػػػؾ التغيػػػ
البحث والذي يتميز بشدتو العالية والػذي يصػؿ بالمتسػابقيف احيانػا الػي درجػة التعػب اواالنيػاؾ  اال 
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ـ ولمػػػدة زمنيػػػة  طويمػػػو بالمقارنػػػة بازمنػػػة 0555وىػػػو      ) حمػػػؿ المنافسػػػة ( اثنػػػاء جػػػري سػػػباؽ 
 سابقيف خالؿ مراحؿ السباؽ  بنظـ انتاج الطاقة المختمفة.سباقات المسافات القصيرة ، فيمرالمت

فنالحظ اف المتسابقيف فػي مرحمػة البدايػة يظيػر العمػؿ الالىػوائي ومػع دخػوليـ فػي مرحمػة 
جري المسافة تتغير الي العمؿ اليوائي ، ثـ تتغير طبيعة العمؿ ثانية في مرحمة انياء السػباؽ الػي 

تبػػادؿ االرتفػػاع واالنخفػػاض فػػي شػػدة الحمػػؿ مػػابيف اقصػػي وىػػو الالىػػوائي ، وعميػػو فػػاف ىارمونيػػة  
)حمؿ المنافسة( بنظاـ انتاج الطاقة الالىوائي واقؿ مف االقصي خػالؿ مرحمػة جػري السػباؽ والتػي  
يغمػػػب خالليػػػا نظػػػاـ انتػػػاج الطاقػػػة اليػػػوائي  ومػػػا بػػػيف ىػػػذا وذاؾ تحػػػدث تمػػػؾ التغيػػػرات لممغيػػػرات 

البحث الماثؿ التعرؼ عمييا لالستفادة منيا عند وضع وتصميـ الكميوحيوية والتي تعد احد اىداؼ 
البرامج التدريبية وتقنيف االحماؿ واستخداـ تمػؾ التغيػرات كمؤشػرات لمحالػة البيولوجيػة والتػي يسػتدؿ 

 (8( يوضحيا الشكؿ البياني )  1عمييا مف النتائج الموجوده  بالجدوؿ ) 
كػرات  –تغيرات الكيميوحيوية )كرات الدـ الحمراء ومف الناحية الرقمية لمتغيرات الحادثة لمم

حػػامض الالكتيػػؾ(  فقػػد بمغػػت  –أنػػزيـ القمػػب -الصػػفائح الدمويػػة  -الييموجمػػوبيف  –الػػدـ البيضػػاء 
قميػػػة ت المحسػػػوبة بػػػيف القياسػػػيف القبمػػػي ) الراحػػػو ( والبعػػػدي ) بعػػػد الجيػػػد ( لمتغيػػػر كػػػرات الػػػدـ 

تغير بفروؽ دالة الي اف المتسابؽ اثنػاء جػري السػباؽ ( فيفسر الباحث سبب ذلؾ ال4.23الحمراء )
قيد البحػث وبحمػؿ اقصػي ىػو حمػؿ المنافسػة فانػو يفقػد كميػات كبيػرة مػف الميػاه عػف طريػؽ العػرؽ 
قتقػػؿ نسػػبة الميػػاه فػػي الػػدـ فتػػزداد لزوجػػة الػػدـ  وىنػػا االسػػتجابة ورد الفعػػؿ ىػػي زيػػادة تركيػػز وعػػدد 

( 4.51رات الػػدـ البيضػػاء فقػػد بمغػػت قيمػػة ت المحسػػوبة ) كػػرات الػػدـ بعػػد المجيػػود ، وبالنسػػبة لكػػ
ولصػػاح القيػػاس البعػػدي  لداللػػة الفػػروؽ بػػيف القياسػػيف القبمػػي ) الراحػػو ( والبعػػدي ) بعػػد الجيػػد (

الػػدـ  وينطبػػؽ  سػػبب حػػدوث التغيػػرات فػػي كػػرات الػػدـ الحمػػراء عمػػي ماحػػدث مػػف تغيػػرات فػػي
حيػػػػث كانػػػػت قيمػػػػة ت المحسػػػػوبة          ، ونفػػػػس الحػػػػدث لكػػػػؿ مػػػػف اليموجمػػػػوبيف البيضػػػػاء كػػػػرات

( وىػػذه التغيػػرات الحادثػػة 1.13(  والصػػفائح الدمويػػة  كانػػت قيمػػة ت المحسػػوبة  ) 4.01) 
لمػػػػا ليػػػػذا الحمػػػػؿ مػػػػف تػػػػاثيره  0555كاسػػػػتجابات وردود افعػػػػاؿ لحمػػػػؿ المنافسػػػػة فػػػػي جػػػػري 
 الكيميوحيوي عمي  المتغيرات البيولوجية قيد البحث. 

م 1550محمود عبدالسالم فرج ابرراىيم )الية نتائج كؿ مػف:   وىذا يتفؽ مع مااشارت
محمرررد عبررردالموجود السررريد  ( ، 28) م(1554محمرررود عبدالسرررالم فررررج ابرررراىيم )( ، 25)  (

 م(1557وليد مصطفي سيد درويش ، احمد عمي عمي حسين) ، (82 ) م (1556عبدالعال ) 
ة سػػػواء كانػػػت فػػػي المنافسػػػة او ( حيػػػث اشػػػارت الػػػي التػػػاثرات االيجابيػػػة لحمػػػؿ المنافسػػػ22)

التػػدريب فػػي ظػػروؼ تشػػبو المنافسػػة بغيػػة تطػػوير مكونػػات الحالػػة الكيميوحيويػػة والمتغيػػرات 



 

 
    اٌتزبيت اٌبذٔيت وعٍىَ اٌزيبظت ِجٍت -  ٌٍبٕيٓ اٌزيبظيت اٌتزبيت وٍيت  - بٕهب جبِعت      

 (    32  (   (  اٌثبٌثَ(   ) اٌجشء  6262(  ٌعبَ ) ديظّبز( شهز )    66رلُ اٌّجٍذ )         
 

الفسػػيولوجية الجيػػزة الجسػػـ ، ىػػذا باالضػػافة الػػي تطػػوير وتحسػػيف الحالػػة البدنيػػة لالعبػػيف ، 
 الرياضية (.وبالتالي الحالة التدريبة ،والوصوؿ بيا الي الحالة المثالية ) الفورمة 

وقػػد كانػػت قيمػػة ت المحسػػوبة لداللػػة الفػػروؽ بػػيف القياسػػيف القبمػػي ) فػػي الراحػػة ( والبعػػدي    
( ، وكانت لمتغير ) 3.00) بعد الجيد ( لمتغير) انزيـ القمب او انزيـ  كرياتيف فوسفو كاينيز ( ) 

لحمػؿ المنافسػة عمػي ( ، وىذا يشير الي التاثيرالواضح بداللػو احصػائيو 1.80حامض الالكتيؾ ( )
كػػؿ مػػف انػػزيـ القمػػب وحػػامض الالكتيػػؾ ، ويفسػػر البػػاحثوف ذلػػؾ بػػاف الالعبػػيف يحػػدث ليػػـ اسػػتثاره 
تػػزداد بزيػػادة شػػدة الحمػػؿ وعمػػي حسػػب مواقػػؼ المعػػب  ، وحيػػث  اف حمػػؿ المنافسػػة يمثػػؿ اقصػػي 

سػػتطيع حمػػؿ يمكػػف ادائػػو بغػػرض تحقيػػؽ الفػػوز ، فنجػػد اف االسػػتمرار فػػي بػػذؿ الجيػػد وباقصػػي ماي
دقيقو قد ادي الي زيادة تراكـ حامض الالكتيؾ فصحبو زياده بفروؽ دالو  45الالعب تحممة ولمدة 

 في انزيـ القمب .
ف العمؿ العضمي و  يصاحبو زيادة فػي ف اثناء المباراةيمعب الدور الرئيسي  بحمؿ المنافسو ا 

إلي التغيرات التي تحدث  مما يؤديالتمثيؿ الغذائي إلنتاج الطاقة الالزمة إلتماـ العمؿ الميكانيكي 
 األخرىالحيوية الجياز الدوري والجياز التنفسي وغيرىا مف األجيزة  كؿ مف في

      Creatine) زيإنزيـ كرياتيف فسفوكينىذا باالضافة الي اف ) انزيـ القمب( اومايسمي ب

Phosphokinase) ذا االنزيـ وعمؿ ى ،وعضالت القمب والمخ ـػضالت الجسعفى  والذي يوجد

  .لعمؿ العضالت . تمـز ATP  عمى شكؿ وؿ عمى طاقةػىو تكسير فوسفات الكرياتييف لمحص

إلً أن أنتاج حامض الالكتٌك أثناء  م (7331ابوالعالاحمد عبدالفتاح ) وهنا ٌشٌر 

النشاط البدنً ٌقل عند زٌادة استهالك األكسجٌن، وعند ذلك تتم أكسدة كمٌات أكبر من أٌون 

وجٌن وحامض البٌروفك الناتجة عن التمثٌل الغذائً الالهوائً لتتحول داخل المٌتوكوندرٌا الهٌدر

فإن البيروفك وأيون الهيدروجين إلً ثانً أكسٌد الكربون وماء ، وفً حالة عدم كفاٌةاألكسجٌن 

 (711, 711: 4) يتحدان لتكوين حامض الالكتيك

صالح مصطفي الشرنوبي ات كل من: : وهذا ٌتفق مع ما توصلت الٌه نتائج  دراس      
محمود عبدالسالم فرج ، (  71)  (1007محمد سعد إسماعيل عبد المعطى)( ، 05م()1555)

( , محمد  17م( )1001( , محمود عبدالسالم فرج ابراهيم ) 10م ( ) 1007ابراهيم )

د علي ( , وليد مصطفي سيد درويش , احم71م (   ) 1001عبدالموجود السيد عبدالعال ) 

حٌث اشارت الً التاثرات االٌجابٌة لحمل المنافسة سواء كانت فً ( 11م( )1002علي حسين)

المنافسة او التدرٌب فً ظروف تشبه المنافسة بغٌة تطوٌر مكونات الحالة الكٌمٌوحٌوٌة  ، وان 



 

 
    اٌتزبيت اٌبذٔيت وعٍىَ اٌزيبظت ِجٍت -  ٌٍبٕيٓ اٌزيبظيت اٌتزبيت وٍيت  - بٕهب جبِعت      

 (    31  (   (  اٌثبٌثَ(   ) اٌجشء  6262(  ٌعبَ ) ديظّبز( شهز )    66رلُ اٌّجٍذ )         
 

لف استخدام حمل المنافسة فً التد رٌب ٌسهم بدرجه كبٌرة فً تطوٌر الحاله التدرٌبٌة من مخت

 النواحً البدنٌة والحٌوٌة والفسٌولوجٌة ، وهذه تمثل احدي اهداف البحث الماثل.

( والذي يوضح أف ىناؾ فروؽ 4ومف خالؿ ماتـ عرضو مف نتائج بالجدوؿ السابؽ رقـ )
ذات داللة إحصائيًا بيف نتائج القياسيف القبمي والبعدي ولصالح القياس البعدي لدي عينة البحث 

ضغط القمب  –)نبض القمب ممثمة في المتغيرات قيد البحث التالية:  لفسيولوجيةالمتغيرات افي 
الحد االقصي  –السعة الحيوية النسبية  -السعة الحيوية المطمقة  –ضغط القمب االنبساطي  -االنقباضي

 (  المعامل الحيوي –الحد االقصي الستيالك االكسجين النسبي  -الستيالك االكسجين المطمق 

( كأكبر قيمة حيث كانت لمتغير عدد 24,70راوحت قيم )ت( المحسوبة ما بين )حيث ت  
 ( كأصغر قيمو و كانت لمتغير الحد االقصي لالكسجين النسبي2,53ضربات القمب ) النبض (، )

 (. 4، والتي وضحيا الشكل البياني رقم )  

ي وقع عمي كاىؿ الالعبيف الذ حمل المنافسةويرجع الباحثوف سبب ىذا التغيير الي تاثير        
ـ، مما أثر بمقادير تمؾ الفروؽ في المتغيرات الفسيولوجية قيد 0555أثناء المنافسة في جري 

 البحث. 

تمػػؾ التغيػػرات الػػي الطبيعػػة الخاصػػة التػػي يتميػػز بيػػا ويفسػػر البػػاحثوف سػػبب حػػدوث 
ِوع دسظوح  لمتكيػؼحمؿ المنافسة والذي يسيـ بدرجو كبيره في تطوير الحالػة التدريبيػة نتيجػة 

اٌحّوً ل١وذ اٌثحووس  ف١حوذز اٌرغ١١وشاخ  ٚاٌرووٟ ذّصٍود فوٟ دالٌووح اٌفوشٚق تو١ٓ ٔرووائط اٌم١اسواخ اٌمثٍووح 

 ٚاٌثعذ٠ح فٟ اٌّرغ١شاخ اٌفس١ٌٛٛظ١ح ل١ذ اٌثحس.

 (1007محمدد سدعد إسدماعيل عبدد المعطدى) وىذا يتفؽ مع ماورد في نتائج كػؿ مػف :
( ،محمرررد عبدالموجودالسررريد عبررردالعال 08م( ) 1555( ، محمودعبدالسرررالم فررررج ) 04)
باف استخداـ حمؿ المنافسة فػي التػد ريػب يسػيـ بدرجػو كبيػرة فػي تطػوير   (44( ) 1556)

وىرررذه تمثررل احررردي الحالػػو التدريبيػػة مػػف مختمػػؼ النػػػواحي البدنيػػة والحيويػػة والفسػػيولوجية ، 
 اىداف البحث الماثل. 

(  وتوضريحيا بالشركل  3رقرم) ومن خالل ماتم عرضو من نتائر بالجدول السابق 
 ( والتعميق عمييا ومناقشتيا وتفسيرىا يكون قد تحقق اليدف االول لمبحث جزئيا4رقم ) 

( والذي يبين المتوسط الحسابي 4ومن خالل ماتم عرضو من نتائر  فى الجدول ) 
 م  ، يكون4555واالنحراف المعياري لزمن المستوي الرقمي لدي عينة البحث في جري سباق 

 قد تحقق اليدف االول لمبحث جزئيا . 



 

 
    اٌتزبيت اٌبذٔيت وعٍىَ اٌزيبظت ِجٍت -  ٌٍبٕيٓ اٌزيبظيت اٌتزبيت وٍيت  - بٕهب جبِعت      

 (    36  (   (  اٌثبٌثَ(   ) اٌجشء  6262(  ٌعبَ ) ديظّبز( شهز )    66رلُ اٌّجٍذ )         
 

( والتي يوضحيا الشكمين        4،  3، 2من خالل ما تم عرضو من نتائر فى الجداول) 
( التعميرق عمييا ، ومناقشتيا وتفسيرىا يكون قد تحقق اليدف االول لمبحث كميا وتمت 4،  3) 

 االجابو عمي التساؤل االول لمبحث والذي نص عمي :
لتغيرات التي تحدث لممتغيرات الكيميوحيوية والفسيولوجية كاستجابات وردود ما ىي ا" 

 م جري لدي عينة البحث؟4555افعال لحمل المنافسة في سباق 
 

 ِٕالشح ٚذفس١شإٌرائط اٌرٟ ذحمك اٌٙذف اٌصأٟ ٌٍثحس:8/ 4/8

اَ   ) تاٌشى١ٍٓ اسل ( وتـ توضيحيا 2، 1مف خالؿ ماتـ عرضو مف نتائج في الجداوؿ )    

6   7 )  
( ٚظٛد عقلح إسذثاغ١ح راخ دالٌح إحصائ١ح عٕذ ِسرٜٛ ِع٠ٕٛح  ٠6رعح ِٓ ظذٚي )            

ت١ٓ اٌّرغ١شاخ اٌى١ّ١ٛح٠ٛ١ح ٚاٌّسرٛٞ اٌشلّٟ  ل١ذ اٌثحس  وّا ٌٛحي اْ ظ١ّع ِعاِقخ   5.50

ِعاًِ االسذثاغ  تعذ  االسذثا غاخ ِٛظثح ت١ٓ اٌّرغ١شاخ اٌى١ّ١ٛح٠ٛ١ح  ٚاٌّسرٛٞ اٌشلّٟ ٚاْ ل١ُ

 اداء اٌّعٙٛد تحًّ إٌّافسح  اوثش ِٕٗ فٟ اٌشاحح. 

ٌٚمذ الحي اٌثاحس ٚظٛد ذٍه اٌعقلاخ االسذثاغ١ح تزٌه اٌراش١ش ا١ٌّاشش ِوٓ حّوً إٌّافسوح 

عٍووٟ اٌّرغ١ووشاخ اٌى١ّ١ٛح٠ٛ١ووح ل١ووذ اٌثحووس ٚحووذٚز اسوورعاتاخ ٚسدٚد افعوواي ٌووزٌه اٌحّووً اٌّر١ّووض 

٠وذ ف١حوذز اْ ذرغ١وش ذٍوه اٌّرغ١وشاخ ٌررى١وا ِوع ذواش١ش رٌوه اٌحّوً   ح١وس تاٌشذٖ اٌمصٛٞ ٚلوذ ذض

وأوود ِعوواِقخ االسذثوواغ توو١ٓ اٌّرغ١ووشاخ اٌى١ّ١ٛح٠ٛ١ووح ٚاٌّسوورٛٞ اٌشلّووٟ ذشاٚحوود فووٟ اٌشاحووٗ 

( واصوغش ل١ّوح 5.26( واوثش ل١ّح ٚوأد ٌّرغ١وش ووشاخ اٌوذَ اٌث١عواء    ٚوأود )  1..5ِات١ٓ )

٠ووح   اال اْ ظ١ّعٙووا وأوود اسذثاغوواخ ِٛظثووٗ ت١ّٙووا ٚتوو١ٓ اٌّسوورٛٞ ٚوأوود ٌّرغ١ووش اٌصووفائح اٌذِٛ

 اٌشلّٟ ٌٍسثاق ل١ذ اٌثحس.

وّا الحي اْ ِعاِقخ االسذثاغ ت١ٓ اٌّرغ١شاخ اٌى١ّ١ٛح٠ٛ١ح ٚاٌّسرٛٞ اٌشلّٟ ذشاٚحود 

(  5.22( واوثش ل١ّح ٚوأد ٌّرغ١ش ووشاخ اٌوذَ اٌث١عواء    ٚوأود ) 8..5فٟ تعذ اٌعٙذ ِات١ٓ ) 

١ّح ٚوأود ٌّرغ١شاٌصوفائح اٌذ٠ِٛوح   اال اْ ظ١ّعٙوا وأود اسذثاغواخ ِٛظثوٗ ت١ٙوا ٚتو١ٓ واصغش ل

 اٌّسرٛٞ اٌشلّٟ ٌٍسثاق ل١ذ اٌثحس

ٚتّماسٔح ِعاِقخ االسذثاغ ٌٍّرغ١شاخ اٌى١ّ١ٛح٠ٛ١ح فٟ اٌشاحح ٚتعذ اٌعٙذ ٚظذ أٗ سغوُ 

أوٗ وواْ اوصوش اسذثاغوا تعوذ اْ االذثاغ ِٛظة ت١ٓ ذٍه اٌّرغ١شاخ ٚاٌّسرٛٞ اٌشلّٟ ل١ذ اٌثحوس اال 

 اٌعٙذ عٕٙا فٟ اٌشاحٗ

ٚ٘زا ٠ذي عٍٟ اْ ذٍه اٌّرغ١وشاخ اٌى١ّ١وٛ ح٠ٛ١وح وأود  اوصوش اسورعاتح  ٌوشد فعٍٙوا ٌٍرواش١ش 

 َ  0555ٚاٌعثئ اٌثذٟٔ اٌٛالع ع١ٍٙا ِٓ خقي حًّ إٌّافسح اشٕاء ظشٞ سثاق 



 

 
    اٌتزبيت اٌبذٔيت وعٍىَ اٌزيبظت ِجٍت -  ٌٍبٕيٓ اٌزيبظيت اٌتزبيت وٍيت  - بٕهب جبِعت      

 (    33  (   (  اٌثبٌثَ(   ) اٌجشء  6262(  ٌعبَ ) ديظّبز( شهز )    66رلُ اٌّجٍذ )         
 

عٕوذ ِسورٜٛ ِع٠ٕٛوح ( ٚظوٛد عقلوح إسذثاغ١وح راخ دالٌوح إحصوائ١ح  ٠7رعح ِٓ ظذٚي ) 

ت١ٓ اٌّرغ١شاخ اٌفس١ٌٛٛظ١ح ٚاٌّسرٛٞ اٌشلّٟ ٌٍسثاق ل١وذ اٌثحوس  وّوا ٌوٛحي اْ االسذثواغ   5.50

ت١ٓ ظ١ّع اٌّرغ١شاخ اٌفس١ٌٛٛظ١ح فٟ اٌشاحوٗ وأود ِٛظثوح ت١ّٕوا وأود   تعوذ اداء اٌّعٙوٛد تحّوً 

ظوغػ اٌوذَ –اٌمٍة  َ ( تععٙا ِٛظثح ٟٚ٘ ) ٔثط0555إٌّافسح  فٟ ظشٞ اٌسثاق ل١ذ اٌثحس ) 

ظغػ اٌذَ االٔثساغٟ( ٚاٌثعط االخوش وأود اٌعقلوٗ عىسوح اٚ سواٌثح ٚ٘وٟ) اٌسوعح  –االٔمثاظٟ 

اٌحووذ  –اٌحووذ االلصووٟ السوورٙقن االوسووع١ٓ اٌّطٍووك  –اٌسووعح اٌح٠ٛ١ووح إٌسووث١ح  –اٌح٠ٛ١ووح اٌّطٍمووح 

 اٌّعاًِ اٌح١ٛٞ ( –االلصٟ ٌقوسع١ٓ إٌسثٟ 

ّرغ١شاخ اٌفس١ٌٛٛظ١ح  فٟ اٌشاحح ٚتعذ اٌعٙذ ٚظذ أٗ سغوُ ٚتّماسٔح ِعاِقخ االسذثاغ ٌٍ

اْ االسذثوواغ ِٛظووة توو١ٓ ظ١ّووع اٌّرغ١ووشاخ اٌفسوو١ٌٛٛظ١ح  ٚاٌّسوورٛٞ اٌشلّووٟ  فووٟ اٌشاحووح   اال اْ 

غث١عح اٌعقلوح تو١ٓ اٌّرغ١وشاخ اٌفسو١ٌٛٛظ١ح ل١وذ اٌثحوس ٚاٌّسورٛٞ  اٌشلّوٟ اخرٍفود ِوات١ٓ ِٛظثوٗ 

َ  تعوذ 0555ضج اٌعسُ اٌح٠ٛ١ح ٌحًّ إٌّافسح فٟ ظشٞ سوثاق ٚساٌثٗ ٚرٌه ٔر١عح السرعاتاخ اظٙ

 اٌعٙذ 

٠ٚعوو١ا اٌثوواحصْٛ  اْ سووثة ٚظووٛد ذٍووه اٌفووشٚق اٌذاٌووح توو١ٓ ٔرووائط اٌم١اسوو١ٓ ) اٌمثٍووٟ فووٟ 

اٌشاحح  ٚاٌثعذٞ تعوذ اٌعٙوذ (  فوٟ اٌّرغ١وشاخ اٌفسو١ٌٛٛظ١ح  اٌوٟ ذواش١ش حّوً إٌّافسوح اشٕواء ظوشٞ 

اٌحادشوووٗ ٌٍّرغ١وووشاخ اٌفسووو١ٌٛٛظ١ح ِوووا ٘وووٟ اال عثووواسٖ عوووٓ  َ   ٚ اْ ذٍوووه اٌرغ١وووشاخ0555سوووثاق 

 اسرعاتاخ ٚسدٚد افعاي ٌحًّ إٌّافسح اشٕاء اٌّثاساج .

محمد سعد إسماعيل عبد  ٚ٘زا ٠رفك ِع ِاظاء فٟ ٔرائط دساساخ وً ِٓ

( , محمد  17م( )1001محمود عبدالسالم فرج ابراهيم ) (  10) (1007المعطى)

( , وليد مصطفي سيد درويش , احمد علي 71م ( ) 1001ال ) عبدالموجود السيد عبدالع

 ( .11م( )1002علي حسين)
( والتي يوضحيا الشكمين     )  6،  5من خالل ما تم عرضو من نتائر فى الجداول) 

( والتعميرق عمييا ، ومناقشتيا وتفسيرىا يكون قد تحقق اليدف الثني  لمبحث كميا وتمت 6،  5
 الثاني لمبحث والذي نص عمي : االجابو عمي التساؤل

"ما ىي طبيعة العالقة بين كل من المتغيرات الكيميوحيوية والفسيولوجية كاستجابات 
 "؟لدي عينة البحث  م جري4555وردود افعال لحمل المنافسة والمسوي الرقمي في سباق 

(  .   2( ٚاٌرٟ ذٛظوحٙا اٌشوى١ٍٓ )  .   2ِٚٓ خقي ِاذُ عشظٗ ِٓ ٔرائط تاٌعذاٚي ) 

ٚاٌرع١ٍك ع١ٍٙا ِٕٚالشرٙا ٠ىْٛ لذ ذحمك اٌٙذف اٌصاٌس ٌٍثحس ٚاِىٓ اٌرعشف عٍوٟ إٌسوة اٌّي٠ٛوح 

ٌٍرغ١١ش ت١ٓ ٔرائط اٌم١اسو١ٓ اٌمثٍوٟ ) فوٟ اٌشاحوح( ٚاٌثعوذٞ ) تعوذ اٌعٙوذ( فوٟ اٌّرغ١وشاخ ل١وذ اٌثحوس 

 ٚتاٌراٌٟ اِىٓ االظاتح عٍٟ اٌرساؤي اٌصاٌس ٌٍثحس ٚاٌزٞ ٔص عٍٟ:
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ٔتااابئج اٌميبطااابث اٌمبٍيااات ) فاااي اٌزاحااات(  بااايٓ ٌٍفااازوق  اٌّئىيااات اٌتغياااز" ِااابني ٔظاااب 

اٌىيّيىحيىيت واٌفظيىٌىجيت  وبطاتجبببث ّتغيزاث اٌ وً ِٓ فيواٌميبطبث اٌبعذيت ) بعذ اٌجهذ ( 

 َ جزي  ٌذي عيٕت اٌبحث5222وردود افعبي ٌحًّ إٌّبفظت في طببق 

 االسرخقصاخ ٚاٌرٛص١اخ 5/ 0

 :االسرخقصاخ 0/1

ِٓ وبفت اإلجزاءاث واٌميبطبث واٌتحٍيً واٌّعبٌجبث  ىِْٓ خالي ِب لبَ به اٌببحث 

 االحصبئيت وعزض وِٕبلشت وتفظيز إٌتبئج يظتخٍص ِب يٍي:

) تعذ ٚاٌثعذ٠ح ) فٟ اٌشاحح ( ٚظٛد فشٚلاً داٌح إحصائ١ا ت١ٓ ٔرائط اٌم١اساخ اٌمث١ٍح -0

ئ١ح( ل١ذ اٌثحس ٌٚصاٌح اٌم١اساخ ح٠ٛ١ح )اٌث١ٛو١ّاى١ّ١ٛفٟ وافح اٌّرغ١شاخ اٌ اٌعٙذ(

 ٌذٞ ع١ٕح اٌثحس  اٌثعذ٠ح

ٚظٛد فشٚلاً داٌح إحصائ١ا ت١ٓ ٔرائط اٌم١اساخ اٌمث١ٍح ) فٟ اٌشاحح ( ٚاٌثعذ٠ح) تعذ  -4

١ح( ل١ذ اٌثحس ٌٚصاٌح اٌم١اساخ فس١ٌٛٛظاٌعٙذ( فٟ وافح اٌّرغ١شاخ اٌى١ّ١ٛح٠ٛ١ح )اٌ

 غ١شاخ اٌرٟ ذحس ٌٍّرغ١شاِىٓ اٌرعشف عٍٟ اٌر اٌثعذ٠ح ٌذٞ ع١ٕح اٌثحس.

اخ اٌى١ّٛح٠ٛ١ح ٚاٌفس١ٌٛٛظ١ح ز ٌٍّرغ١شذاِىٓ اٌرعشف عٍٟ اٌرغ١شاخ اٌرٟ ذح -0

 واسرعاتاخ ٚسدٚد افعاي ٌحًّ إٌّافسح ل١ذ اٌثحس ٌذٞ ع١ٕح اٌثحس

ٔرائط اٌم١اساخ اٌمث١ٍح ) فٟ اٌشاحح ( ٚاٌثعذ٠ح) تعذ اٌعٙذ(  ت١ٓ ذٛظذ عقلح اسذثاغ١ٗ -6

َ 0555ٚاٌّسرٛٞ اٌشلّٟ ٌسثاق  ى١ّ١ٛح٠ٛ١ح )اٌث١ٛو١ّائ١ح(فٟ وافح اٌّرغ١شاخ اٌ

 ل١ذ اٌثحس ٌذٞ ع١ٕح اٌثحس. ظشٞ

ذٛظذ عقلح اسذثاغ١ٗ ت١ٓ ٔرائط اٌم١اساخ اٌمث١ٍح ) فٟ اٌشاحح ( ٚاٌثعذ٠ح) تعذ اٌعٙذ(  -7

َ ظشٞ ل١ذ اٌثحس 0555ٚاٌّسرٛٞ اٌشلّٟ ٌسثاق  حفس١ٌٛٛظ١فٟ وافح اٌّرغ١شاخ اٌ

 ع١ٕح اٌثحس. ٌذٞ

ٌّرغ١شاخ اٌى١ّٛح٠ٛ١ح عقلاخ االسذثاغ١ح ١٠ٓ وً ِٓ اىٓ اٌرعشف عٍٟ اٌاِ -2

َ ظشٞ ٌذٞ 0555اٌشاحح ٚتعذ اٌعٙذ ٚاٌّسرٛٞ اٌشلّٟ ٌسثاق  فٟ  ٚاٌفس١ٌٛٛظ١ح

  ع١ٕح اٌثحس

 اٌرٛص١اخ:0/8

في حذود ِجتّع وعيٕت اٌبحث واٌظزوف اٌتي اجزي فيهب اٌبحث واٌظزوف اٌّشببهه  

 يٍي: بّب ىٌْهب يىصي اٌببحث

ع١ٕح فشاد اال٘رّاَ تاسرخذاَ ذذس٠ثاخ حًّ إٌّافسح عٕذ ٚظع اٌثشاِط اٌرذس٠ث١ح ٌّصً ا -1

 اٌثحس فٟ اٌظشٚف اٌّشاتٙح ٌّٛالا إٌّافسح.
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اٌفس١ٌٛٛظ١ٗ اساسا ٘اِا ٌرٛظ١ٗ اٌع١ٍّٗ اٌرذس٠ث١ٗ  ٌرحم١ك اٌى١ّ١ٛح٠ٛ١ح ٚاسرخذاَ اٌحمائك  -8

 اعٍٝ ِسرٜٛ س٠اظٟ ِّىٓ

اٌفس١ٌٛٛظ١ح وّحذداخ الٔرماء إٌاشي١ٓ ٚ تّا ٠ٕاسة ٌى١ّ١ٛح٠ٛ١ح ٚا اسرخذاَ اٌّؤششاخ  -0

 وً ِشحٍٗ عّش٠ٗ ٌرحم١ك اعٍٝ ِسرٜٛ

اال٘رّاَ تاٌرغز٠ح اٌّرىاٍِح ٌقعث١ٓ لثً اٌّثاساج ٚرٌه ٌرخض٠ٓ اٌععقخ تاٌع١ٍىٛظ١ٓ  -4

 اٌقصَ إلٔراض اٌطالح.

ذج( ٚاٌف١را١ِٕاخ ٚرٌه اٌّىّقخ اٌغزائ١ح )ِعاداخ األوس ّرساتم١ٓاال٘رّاَ تئعطاء اٌ -0

 ٌّماِٚح ٚذم١ًٍ اٌرعة.

 إظشاء اٌفحٛصاخ اٌذٚس٠ح اٌقصِح لثً تذا٠ح وً ِٛسُ. -6

 .ِٚساتماخ اخشٞ إظشاء تحٛز ٚدساساخ اخشٞ عٍٟ ِرغ١شاخ  -7

 إظشاء تحٛز ٚدساساخ ذعش٠ث١ح اخشٞ تاسرخذاَ اٌرذس٠ة تحًّ إٌّافسح اٌّشذثػ تإٌّافسح-2

 :لائّح اٌّصادس ٚاٌّشاظع

 -اٌّشاظع اٌعشت١ح: -

(: "دراسػػػػػػػػة العالقػػػػػػػػة بػػػػػػػػيف مسػػػػػػػػتوي األداء الميػػػػػػػػاري وبعػػػػػػػػض                                      0874) إبررررررررراىيم مجرررررررردي صررررررررالح   .8
سػنة بمحافظػة الشػرقية"،  25الصفات البدنية  لالعبي كرة القدـ تحػت 

رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة، كميػػة التربيػػة الرياضػػية لمبنػػيف، جامعػػة 
 زقازيؽ،.ال

تػػػػػػػدريب السػػػػػػػباحة لممسػػػػػػػتويات العميػػػػػػػا، دار الفكػػػػػػػر                                       (:0873أبرررررررو العرررررررال أحمرررررررد عبرررررررد الفتررررررراح )  .2
 العربي، القاىرة.

    فسػػػػػػيولوجيا التػػػػػػدريب فػػػػػػي كػػػػػػرة القػػػػػػدـ، دار الفكػػػػػػر                                      م(:0883ابررررررو العررررررال احمررررررد عبررررررد الفترررررراح )  .1
 العربي، القاىرة.

 (: التدريب الرياضى األسس الفسيولوجية، دار الفكر العربى،م0886ابو العال احمد عبدالفتاح )   .4
 القاىرة .                              

 م( : الكٌمٌاء الحٌوٌة ، دار الفجر للنشر والتوزٌع القاهرة .2002احمد فتحً سٌد )  .0

 نظريات التدريب الرياضي، الجوانب االساسية لمعممية التدريبية، م(:0881السيد عبد المقصود )  .1
 ، مكتبة الحسناء، القاىرة.2جػ                               

 تأثير المجيود البدنى مرتفع الشدة عمى بعضدالالت ومضادات ( :1550أمانى أحمد إبراىيم )م  .2
 سابقى المسافات المتوسطة خالؿ الموسـ التدريبىاألكسدة لدى مت                                
 وعالقتو بالمستوى الرقمى ، رسالة دكتوراة ، غير منشورة، كمية                                
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 التربية الرياضية لمبنات بالقاىرة ، جامعة حمواف .                               
 البٌولوجً ، مطبعة المعادي، القاهرة . م( : الرٌاضة ومباديء5995سعد كمال طه )   .3

 العاب القوي بيف النظرية والتطبيؽ ، م(:0885سميمان عمي حجر وعويس محمد الجبالي )   .4
 مطبعة التيسير القاىرة.                            

 دراسة مقارنو لتاثير احماؿ بدنيو مختمفة الشده عمي م(:1555)صالح مصطفي الشرنوبي   .85
 الجيازيف الدوري والتنفسي لدي ناشئي كرة القدـ ، رسالة ماجستير                            

 غير منشورة، كمية التربية الرياضية لمبنيف، جامعة الزقازيؽ.                            
 التدريب الرياضي والتكامؿ بيف النظرية والتطبيؽ، المكتبةم(: 0881عادل عبد البصير عمي)  .88

 المتحدة لمنشر، بورفؤاد وبور سعيد.                               
 تطبيقات، دار –التدريب الرياضى نظريات م(: 7331عصام الدين عبد الخالق  مصطفى)   .82

 المعارؼ، باإلسكندرية                               
 الجماعية،دار المعارؼ المدرب الرياضى فى األلعاب م(:1552عمى البيك، عماد الدين عباس)   .81

 باإلسكندرية.                              
 : سمسمة االتجاىاتم ( 1557عمى فيمي البيك ، عماد الدين عباس أبو زيد ، محمد عبده خميل )  .84

 تطبيقات طرؽ وأساليب –الحديثة في التدريب الرياضي نظريات                                 
 التدريب لتنمية وتطوير القدرات الالىوائية واليوائية " ، منشأة                               

 المعارؼ ، اإلسكندرية                              
 " تأثٌر برنامج تدرٌبً مقترح مع استخدام عقار الغذاء (:1007محمد سعد إسماعيل عبد المعطى)  .80

 على بعض المتغٌرات البدنٌة والفسٌولوجٌة والمستوى الرقمى الملكً                                   
 لدى متسابقى المسافات المتوسطة " رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ،                                    
 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن ، جامعة الزقازٌق.                                    

 ، دار المعارؼ، القاىرة.4عمـ النفس الرياضي، ط: م(0883محمد حسن عالوي )  .81

 م(:فاعلٌة التدرٌب بحمل المنافسة خالل مرحلة التعوٌض 2002محمد عبدالموجود السٌد عبدالعال )   .82
 الزائد علً معدالت الكتات الدم وبعض القدرات البدنٌة الخاصة                                     

 بمتسابقً عدو المسافات القصٌرة، رسالة دكتوراه غٌر منشوره ،                                      
 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن ، جامعة الزقازٌق.                                    

 طرق قٌاس الجهد البدنى فى الرٌاضة ، مركز الكتاب للنشر، (:م7332محمد نصرالدين رضوان )   .83

 القاهرة ،.                                   
 متر جري فً االتجاهٌن المعتاد والعكس5000ًاثر حمل  م(:"1000محمود عبدالسالم فرج )  .84

 ىللمضمار علً بعض المتغٌرات الفسٌولوجٌة "، بحث منشور فً                                     
 ،  236ص-224بٌة الرٌاضٌة، العدد الثانً ، صمجلة بحةث التر                                     
 الجماهٌرٌة اللٌبٌة . –غات جامعة سبها  –كلٌة التربٌة البدنٌة                                      
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 تاثير برنامج تدريبي بحمؿ المنافسة في المناطؽم (: 1007محمود عبدالسالم فرج ابراهيم )  .25
 لحاره عمي تطويرالمستوي الرقمي وبعض القدرات البدنية ا                              
 ـ جري ، بحث منشورفي 8055والمتغيرات الفسيولوجية لسباؽ                                
 مجمة بحوث التربية الرياضي ، كمية التربيةالرياضية لمبنيف،جامعة                              
 218الي  224، اغسطس ، ص 02الزقازيؽ، العدد                              

 معدالت بعض الشوارد الحرة ومضادات األكسدة م( :1554محمود عبدالسالم فرج ابراىيم )  .28
 عدو ، 455كإستجابات كيميوحيوية لحممى المنافسة فى سباقى                                
 اسة مقارنة ( بحث منشورفي مجمة بحوثـ جرى) در  8055                               
 التربية الرياضية، كمية التربية الرياضية لمبنيف جامعة الزقازيؽ                               
 (أغسطس.14( العدد رقـ )13المجمد رقـ )                               

 جياد البدني عمي انزيـتاثير االم(: 1002وليد مصطفي سيد درويش , احمد علي علي حسين)  .22
 كرياتيف فسفو كاينيز وناتج تحممو الىوائيا  وعالقتيما بالتكويف                              
 الجسمي والمستوي المياري لناشئي كرة السمة " ، بحث منشورفي                              
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Research Summary 
Search Name : An evaluation study for the Gezira Youth Center in 
Cairo 
Researcher Name : Mahmoud Abdul Sadiq Awwad Shaheen, 

nabeh elalkamy, nabil nada 
Faculty Name : Faculty of Physical Education 

University Name : Banha University 

Name of the country : Egypt 
E-mail : diverman_auto02@yahoo.com 

Search aim: Evaluation of the Gezira Youth Center in Cairo. 

Curriculum used: Descriptive approach, using the survey method. 
Research Sample and Characteristics: The basic sample of the 
research reached (404) examiners represented by (00) examiners 
from the administrative cadres represented by the center’s board 
members and previous managers and a number (361) employees 
and number (55) sports cadres from coaches and sports supervisors 
and a number (104) members of the General Assembly In the 
center.  
The most important results: The Island Youth Center is able to 
provide covered stadiums and halls for the establishment of various 
sporting activities, and the evaluation process for the Island Youth 
Center contributes to predicting the future to overcome the obstacles 
facing the center. 
------------------------------------------------------------------------------------  
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 ملخص البحث

 

 
 
 
 
 
 
 

 اسى انبحث 
 لمركز شباب الجزيرة بالقاىرة دراسة تقويمية

 َجٛم خهٛم َذا –َجّٛ ػجذانحًٛذ انؼهمبيٗ  – يحًٕد ػجذانظبدق ػٕاد شبٍْٛ:  يٍاســــى انباحـــــث

 يششف سٚبضٗ ثًشكض شجبة انجضٚشح انتخصص انذقيق :

  نهجٍُٛ ثجُٓب انزشثٛخ انشٚبضٛخ كهٛخ: اســـــى انكهيـــــت 

 ثُٓب جبيؼخاســــى انجايعـــت :  

 يظشاســــــى انذونـــت :   

  yahoo.com02diverman_auto@ انبريذ االنكتروَي :

       مركز شباب الجزيرة بالقاىرة. تقويم هذف انبحث :
  المنيج الوصفى متبعا اإلسموب المسحى. :انًُهج انًستخذو 

( 00( مفحوص متمثمة فى )404بمغت عينة البحث األساسية ) ا :عيُت انبحث وخصائصه
مفحوص من الكوادر اإلدارية المتمثمة فى اعضاء مجمس إدارة المركز والمدراء السابقين وعدد 

( من الكوادر الرياضية من المدربين والمشرفين الرياضيين وعدد 55( من الموظفين وعدد )361)
 ة بالمركز.( من أعضاء الجمعية العمومي104)

 إلقامزة المغطزاة والصزاتت المالعزب تزوفير عمزى قزادر بزالجزيرة الشزباب مركزز اهى االستُتاجاث :
عمميزززة التقزززويم لمركزززز الشزززباب بزززالجزيرة تسزززيم فززز  التنبززز  الرياضزززية المفتمفزززةأ كمزززا أن  األنشزززطة
 لمتغمب عمى المعوقات التى تواجو المركز. بالمستقبل

-----------------------------------------------------------------------------------------

- 
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 بالقاىرة شباب الجزيرة مركزل دراسة تقويمية
 

 أ.د / نبيو عبدالحميد العمقام                                                              
 أ.د / نبيل فميل ندا                                                                 

 شاىينعواد  محمود عبدالصادق/ الباحث                                                                
 المقدمة ومشكمة البحث : 

مرحمة الشباب من فترات العمر الزمن  الت  تسبب الكثير من القمق والجزع ف  نفوس تعد 
ن بسبب ما تمتمئ بو من مشكالتأ وما يطرأ فييا عم  الشباب من متغيرات ف  األباء والمربي

إتجاىاتو وسموكوأ فبعد السموك اليادئ الوديع المتزن نسبياأ الت  تتصف بو عادة مرحمة الطفولة 
المتأفرةأ إذ بنا فجأة إذاء سموك غير متزن وغير مستقر ويصعب التنب  بوأ ىذا باإلضافة إل  ما 

ضطرابات نفسية وجنوح وانحرافات جنسية وفروج تمتمئ بو  فترة الشباب من أحداث غير مألوفة وا 
عم  السمطةأ وليست فترة الشباب ذاتيا فترة ارتياح وسعادة لمشباب أنفسيمأ فمشكالت األسرة 
والمجتمع تشغل بالو ومع ذلك قمما يفطئ تقدير المجتمع ألرائوأ كما أن نقص فبراتو وتجاربو 

 (1:1:) بب لمشباب الكثير من المتاعب وصعوبات التوافق وفقد الثقة بالنفس .المحددة تس

والنظام السياس  الواع  ىو الذي يعن  بالرياضة عنايتو بالشبابأ من فالل إنشاء 
الم سسات والمنظمات الحكومية واألىميةأ ووضع الفطط والبرامج وتوفير كافة اإلمكانات ) مادية 

كان إىتمام الدولة بالرياضة مضاعفا بعد ان أدركت إرتباط الرياضة  بشرية ( الالزمةأ لذا -
م( وكان من أىم أىدافيا الت  عمدت إل  3730بالشبابأ وتحقيقا لذلك فقد جاءت ثورة يوليو )

تحقيقيا ى  تكوين المواطن الصالح من جميع الجوانب العقمية والبدنية والروحيةأ فكانت منجزات 
افية واإلجتماعية حيث قامت بإنشاء ىيئات لإلىتمام بالشباب وحددت ليا الثورة الرياضية والثق

أىداف واضحة تتمفص ف  العمل عم  إقامة مجتمع قوي أساسو اإليمان باهلل والوطن والثقة 
 (3:1بالنفس. )

وتعتبر مراكز الشباب أىم الييئات الت  تستوعب طاقات الشباب في  جزء من الكيان 
بء صنع الشبابأ وتنمية مواىبو وتفجير طاقتيا وترشدىا وصوت ال  الذي يقع عم  كاىمو ع

تحقيق األىداف القومية كما أنيا تمثل أىم مجاتت اتستثمار الحقيق  لمثروة البشرية اليائمة حيث 
تحتوي عم  العديد من العمميات التربوية ذات اتتجاىات والجوانب المتشعبة الت  تيدف ال  

شباب تثراء كل مجاتت الحياة وتحويل الطاقة البشرية الكاممة لدي األفراد تفعيل دور النشئ وال
ال  طاقة منتجة من فالل التفاعل والممارسة والت  يدور حوليا تعديل سموك الفرد ال  اتتجاىات 
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المرغوب فييا والمساىمة ف  انشاء المواطن الصالح عن طريق تييئة المناخ المالئم وتكوين 
 (3:3ية لدي األفراد نحو المجتمع الذي يعيشون فيو. )اتجاىات ايجاب

يعتبر مركز الشباب بالجزيرة من أكبر مراكز الشباب الموجودة ف  جميورية مصر العربية 
وأىميم وذلك يرجع ال  إمكانياتو وأىميتو التاريفية حيث أنو أنشئ بناءا عم  القرار الجميورية 

فدان تم استقطاعيا من ارض نادي الفديو  74حة م عم  مسا3734ابريل عام  36( ف  1رقم )
يوليو سنة  01الرياض  )نادي الجزيرة الرياض  حاليا(أ وتم افتتاح مركز الشباب بالجزيرة ف  

م(أ ويعد مركز الشباب بالجزيرة من الم سسات العريضة الت  ترع  الشباب ف   3736)
لفنية والقومية وذلك ف  المساىمة ف  اعداد المجاتت الرياضيةأ اتجتماعيةأ الثقافيةأ الدينيةأ ا

م الذي بمقتضاه أصبح 3743( لسنة 04المواطن الصالح لنفسو والمجتمعأ وصدر القانون رقم )
مركز الشباب بالجزيرة من الييئات الفاصة العاممة ف  مجال رعاية الشباب والرياضةأ وأشير 

م وشكل لو مجمس ادارة وأصبح لو 3743( لسنة 44مركز الشباب بالجزيرة وفقا لمقانون رقم )
مأ وأعيد اشيار مركز الشباب بالجزيرة 3/5/3744الصفة اإلعتبارية ذات النفع العام اعتبارا من 

مأ وتعاقبت الحكومات والسياسات المفتمفة 3753( لسنة 55( وفقا لمقانون رقم )5تحت رقم )
ركز وزادت المطامع ف  اإلستيالء عم  عم  مركز الشباب بالجزيرة ولم يتم اإلستغالل األنسب لمم

ارضو إل  أن قامت وزارة الشباب والرياضة بإعتماد ميزانية كبيرة إلعادة تطوير جميع منشئات 
م أ وقامت ادارة المركز 0033م وتم اإلفتتاح ف  يونيو 0032المركز وبدأ العمل بالتطوير عام 

لعمم  بتنظيم المنافسات الدافميةأ لقاءات بتوفير الفرص المتكافأة بين األعضاء وفقا لمتدريب ا
الصداقةأ مباريات تجريبيةأ مباريات رسمية والعمل التطوع  من فالل الكشافة والمرشدات 
واعطاء الفرصة لرواد المركز من كبار السن رجال ونساء لممارسة جميع األنشطة بالمركزأ كما 

والمتابعة إلعداد دليل لكل مشروع يرتبط  قامت إدارة المركز باتباع اإلسموب العمم  ف  التفطيط
تنفيذه بالفطة السنوية ولوائح األنشطة الت  يقرىا مجمس اإلدارة والجية اإلدارية المفتصة. 

(3:33) 
من الضرورى تى م سسة تحرص عمى استمرار تقدميا أن تقوم بعممية تقويم مستمرة 

فى العصر الحديث قرينًا لكل العمميات لكافة نواحى العمل بياأ حيث أن التقويم وبرامجو أصبح 
التى تضطمع بيا الم سسات التربوية أ وذلك ألنو بدون عممية تقويم مستمرة وشاممة تيمكن معرفة 
أسباب ما يتحقق من نجاح أوما يمكن مقابمتو من معوقات وبالتالى تيمكن القيام بالتطوير. 

(075:7) 

اض  بمركز الشباب بالجزيرة أن وزارة ولقد تحظ الباحث من فالل عممو  كمشرف ري
( مميون جنيو مصري لتطوير مركز 060الشباب والرياضة قامت بصرف مبالغ كبيرة تقدر )
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أ بالفصوصية العالم لو يشيد صرًحا أصبح والذي مركزالب نشائيةإ طفرةالشباب بالجزيرة وحدثت 
( 30000م فمسون ألف )0037إت أنو زادت اشتراكات العضوية بالمركز حت  بمغت ف  عام 

( جنيو قبل تطوير المركزأ وتم تقديم مستوي 300جنييا ف  حين أن اشتراكات العضوية كانت )
عال  من الفدمات لألعضاء والمترددين عم  المركز وتم تطوير البنية األساسية والبرامج 

زأ إت أنو يوجد والمشروعات والتنمية البشرية بالمركز وزيادة عدد الموظفين والعاممين بالمرك
معوقات ونقاط ضعف تواجو ادارة المركز كما أنو تيوجد دراسات سابقة عن مركز الشباب 
بالجزيرة عم  الرغم من أىميتو الكبري ف  مصر والشرق األوسط كما أنو لم يتم عمل دراسة 

د إطار تقويمية شاممة عن المركز منذ تاريخ إنشائو وذلك ف  حدود عمم الباحثأ كما أنو تيوج
واضح ومحدد يتم فيو تجميع وسرد األحداث التاريفية لمركز الشباب بالجزيرة منذ تاريخ إنشائو 
وفصوصا بعد فقدان الكثير من الوثائق  والسجالت والتقارير والبيانات الميمة عن مركز الشباب 

 بالجزيرة نتيجة لتعاقب السياسات والحكومات المفتمفة عميو.   
  أىمية البحث :

 ألىمية العممية :ا
  تعتبر ىذه الدراسة ى  األول  عن مركز الشباب بالجزيرة مما قد تعمل عم  جذب اىتمام

الباحثين ف  عمل دراسات أفري وأبحاث عممية متعددة يمكن اإلستفادة منيا وتطبيقيا عم  
 المركز لما لو من أىمية كبيرة وامكاناتو المتعددة.

  تدعيم البنية المعرفية والعممية إلدارة مركز الشباب بالجزيرة. تعد ىذه الدراسة اضافة عممية ف 
 األىمية التطبيقية :

  دراسة الوضع الراىن لمركز الشباب بالجزيرة لمعرفة المشكالت والمعوقات الت  تواجو المركز
 وأسبابيا.

  ة عمل اطار واضح ومحدد يتم فيو سرد األحداث والتطورات التاريفية لمركز الشباب بالجزير
 وتجميع جميع الوثائق والسجالت والبيانات الميمة عن المركز وذلك لممحافظة عمييا.

  تقويم العمل بمركز الشباب بالجزيرة وتشفيص نقاط القوة والعمل عم  تدعيميا ونقاط الضعف
لمحاولة معالجتياأ واإلستغالل األمثل لإلمكانات المادية والبشرية واستثمارىا ف  تفعيل دور 

 بمركز الشباب بالجزيرة.  التطوير
  :   أىداف البحث

 ييدف البحث إل  تقويم مركز الشباب بالجزيرة وذلك من فالل التعرف عم  :
 أىداف مركز الشباب بالجزيرة. -3
 البشرية (. –إمكانات مركز الشباب بالجزيرة ) المادية   -0
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 أليات تقويم مركز الشباب بالجزيرة.  -1
  : تساؤالت البحث

 1 األتيةالبحث ٌطرح الباحث التساؤالت  من خالل أهداف

 ما هً أهداف مركز الشباب بالجزٌرة ؟ -3

 البشرٌة ( لمركز الشباب بالجزٌرة ؟ –ما هً اإلمكانات ) المادٌة  -0

 ما هً ألٌات تقوٌم مركز الشباب بالجزٌرة ؟ -1

 مصطمحات البحث : 
      الشباب:
ة ف  أقص  صورىا ويمثل الشباب طاقة دينامية تتميز بفصائص القدرة اإلنسانية الم ثر  

قطاعا عريضا ف  المجتمعأ وف  األسرة والم سسة التعميمية وف  العمل والترويح وكافة المجاتت 
اإلنسانية األفري ويتضمن ىذا المصطمح الشباب من الجنسينأ وقد تم تحديد المرحمة العمرية 

 (13:0) لمشباب من السادسة إل  سن الثالثون .
  مركز الشباب:

ىو ىيئة شبابية تربوية أىمية ذات نفع عام ولو شفصية إعتبارية مستقمةأ يسيم ف  تنمية  
النشء والشباب بإستثمار وقت فراغيم ف  ممارسة مفتمف األنشطة الثقافية واإلجتماعية 
والرياضية والوطنية ويسع  إلكسابيم الميارات الت  تكفل تحمل المسئولية ف  إطار القانون 

  (3:4) العامة لمدولة.والسياسة 

 التقويم:
يتضمن إصدار أحكام عم  قيمة األشياء أو األشفاص أو الموضوعاتأ ويمتد أيضا إل   

مفيوم التحسين أوالتعديل أو التطويرأ حيث إن ىذه العمميات تعتمد أساسا عم  فكرة "إصدار 
والعيوب ومراجعة صدق األحكام" فالتقويم ىو الحكم عم  األشياء أو األفراد إلظيار المحاسن 

 (15:30) الفروض األساسية الت  يتم عم  أساسيا تنظيم العمل وتطويره.

 المرتبطة :و  السابقة الدراسات
م  بدراسدة ننوانيدا لالمعوقدات ارداريدة التدي تواجدو 0222قام )ىاني حسين احمدد النداظر   -1

اإلداريزة التز  تواجزو مزديري واستيدفت الدراسة التعرف عمز  أىزم المعوقزات : مديري مراكز الشبابل
مراكز الشزباب بمحافظزة القزاىرة والمرتبطزة باألىزداف والميزانيزات والتنظزيم والتوجيزو والرقابزة واتفزاذ 
القرارأ وقد استفدم الباحث المنيج المسزح أ وافتزار الباحزث عينزة البحزث بالطريقزة العمديزة والتز  

رة أ واسززتفدم الباحززث اإلسززتبيان لجمززع ( مززدير مركززز شززباب بمحافظززة القززاى43بمززغ حجميززا عززدد )
البيانات وكانت من أىزم النتزائج صزياغة أىزداف مراكزز الشزباب بصزورة مناسزبة لمواقزع وتكزون قابمزة 
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لمقياس واعادة توزيع العمال عم  مراكز الشباب بصورة واقعية وتتناسب مع أنشزطة مراكزز الشزباب 
  11) دة.عم  أن يتواجد بالمركز مشرف متفصص لكل نشاط عم  ح

م  بدراسة ننوانيا ل خصخصة مراكز الشباب بمحافظة 0221قامت ) نسرين نبداهلل ارمنازي    -2
واسزتيدفت الدراسزة وضزع اسزتراتيجية مالئمزة لمتوفيزق بزين  ل: –اسدتراتيجية مقترحدة  –ارسكندرية 

ة األدوات اتداريزززززة لمقطزززززاع العزززززام والقطزززززاع الفزززززاص لتطزززززوير مراكزززززز الشزززززباب ووضزززززع اسزززززتراتيجي
لفصفصززة مراكززز الشززباب بمحافظززة اتسززكندرية وقززد اسززتفدمت الباحثززة المززنيج الوصززف  المسززح  

من مزديري اتدارات  5واستفدمت اتستبيان كأداة لجمع البياناتأ واشتمل عينة الدراسة عم  عدد 
مزدير مركزز شزباب  34مزن ر سزاء مجزالس اتدارات وعزدد  72الفرعية بمحافظة اإلسكندرية وعدد 

عضو منتفزع وكانزت مزن  330من األفصائيين والمشرفين والمدربين والموظفين وعدد  004 وعدد
أىم النتائج ضرورة تعديل قانون الييئات األىمية بحيث تصبح مراكز الشزباب مراكزز فدميزة تيزدف 
لتحقيق الزربح وضزرورة ادفزال التسزويق الرياضز  مراكزز الشزباب وفصفصزة الم سسزات الرياضزية 

    11) شباب كمقترح استراتيج .فاصة مراكز ال

م  بدراسة ننوانيا ل دراسة تحميمة لمشكالت 0221قامت )وفاء نبدالكريم نبدالكريم   -3
واستيدفت الدراسة التعرف عم  المشكالت اإلدارية الت  تواجو  العمل ارداري بمراكز الشباب ل :

والت  ت دي ال  عدم تحقيق الرقابة(  –التوجيو  –التنظيم  –مراكز الشباب من حيث )التفطيط 
مركز الشباب ألىدافو الموضوعةأ واستفدمت الباحثة المنيج الوصف  "المسح " واستفدمت 
اإلستبيان والمقابمة الشفصية وتحميل الموائح والقوانين كأدوات لجمع البياناتأ وتمثل مجتمع 

تيار عينتين لتطبيق البحث ف  مراكز شباب المدن بجميورية مصر العربيةأ وقامت الباحثة باف
استمارت  اتستبيان عمييما وكانت العينة األول  تشمل مديري مراكز شباب المدن وعددىم 

( مديرأ وتمثمت العينة الثانية ف  القيادات اإلدارية بوزارة الشباب بمفتمف قطاعاتيا ف  155)
نشطة مراكز الشباب ( محافظةأ وكانت من أىم نتائج الدراسة أن التمويل الذات  غير كاف  أل04)

وأن البند المفصص لصيانة األجيزة بمراكز الشباب غير كاف  وأن الدعم الحكوم  ت يناسب 
اإلنشاءات والتجييزات وعدم توافر اإلعتمادات المالية المفصصة لمحوافز لمعاممين بمراكز 

لموارد الذاتية الشبابأ وقد أوصت الباحثة بضرورة دراسة األساليب الت  يمكن من فالليا دعم ا
  11)لمراكز الشباب وعدم اعتمادىا كميا عم  الدعم الحكوم . 

 إجدددددددراءات البدددددددحث -1
 : نيج البحثم -0
استفدم الباحث المنيج الوصف  متبعًا األسموب المسح  بفطواتو لمناسبتو لتحقيق  -1

 .أىداف البحث
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 مجتمع البحث :  -1
( 3كما ىو موضح بجدول ) بمركز الشباب بالجزيرةيتكون مجتمع البحث من جميع العاممين       

( كوادر إدارية متمثمة ف  أعضاء مجالس اإلدارات ومدراء المركز السابقينأ 03عدد )ويشمل 
( كوادر رياضية متمثمة ف  المدربين والمشرفين الرياضين 376( موظفأ وعدد )403عدد )

ضروا إجتماع الجمعية العمومية ( عضو عامل الذين ح2600ور ساء األجيزة الفنيةأ وعدد )
م المنعقدة ف  يوم 0036/0037إلنتفاب مجمس إدارة ومناقشة جدول األعمال لمعام المال  

 م.07/33/0037الجمعة الموافق 
  1جدول )

 توصيف مجتمع البحث
 ٪ العدد الفئة م

 % 1400 52 الكوادر اإلدارٌة 1

 % 1412: 512 الموظفٌن 2

 % 5425 18: الكوادر الرٌاضٌة 3

م( الذٌن 51:1أعضاء الجمعٌة العمومٌة ) 4
 حضروا اإلجتماع

0811 
82451 % 

 % 11: 2558 اإلجمالي

 * مصدر هذه البٌانات مركز الشباب بالجزٌرة4           

  نينة البحث :
 ( وكما يم  :0تم تحديد عينة البحث كما ىو موضح بجدول )

  الكوادر اردارية : -3
( إستمارة 03من ىذه الفئة بالطريقة العمديةأ حيث قام الباحث بتوزيع ) تم افتيار العينة 

( إستماراة صحيحة ومستوفاه جميع اإلستجاباتأ 01استرد منيا ) أالكوادر اإلداريةإستبيان عمى 
 ساسية.األعينة ضمن ال( إستماراة 00ستطالعيةأ و)اإلعينة ضمن ال( إستمارات 1بواقع )

  الموظفين : -0
( إستمارة 101تيار العينة من ىذه الفئة بالطريقة العمديةأ حيث قام الباحث بتوزيع )تم اف      

( إستماراة صحيحة ومستوفاه 370إستبيان عمى موظفين مركز الشباب بالجزيرةأ واسترد منيا )
( إستماراة ضمن 361( إستمارات ضمن العينة اإلستطالعيةأ و)7جميع اإلستجاباتأ بواقع )

 ة.العينة األساسي
  الكوادر الرياضية : -1

( إستمارة 77تم افتيار العينة من ىذه الفئة بالطريقة العمديةأ حيث قام الباحث بتوزيع )      
( إستماراة صحيحة ومستوفاه جميع 60إستبيان عمى الكوادر الرياضية بالمركزأ واسترد منيا )
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إستماراة ضمن العينة  (55( إستمارات ضمن العينة اإلستطالعيةأ و)3اإلستجاباتأ بواقع )
 األساسية.

 أنضاء الجمعية العمومية  -2
( إستمارة 260تم افتيار العينة من ىذه الفئة بالطريقة العشوائيةأ حيث قام الباحث بتوزيع )      

إلنتفاب مجمس إستبيان عمى أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا إجتماع الجمعية العمومية 
( إستماراة 123أ واسترد منيا )م0036/0037ل لمعام المال  إدارة ومناقشة جدول األعما

( 104( إستماراة ضمن العينة اإلستطالعيةأ و)33صحيحة ومستوفاه جميع اإلستجاباتأ بواقع )
 إستماراة ضمن العينة األساسية.

( توصيف العينة األساسية والعينة اإلستطالعيةأ حيث بمغ تعداد 1أ 0ويتضح من جدول  ) 
( مفحوص تم إفتيارىم من بين األفراد المكونين لفئات مجتمع البحثأ ف  404ساسية )العينة األ

( مفحوص تم إفتيارىم من دافل مجتمع البحث ومن 10حين بمغ تعداد العينة اإلستطالعية )
 فارج العينة األساسية لمدراسة.

  0جدول )
 توصيف نينة البحث األساسية

 الفئة م
العينة 
 األساسية

ئوية النسبة الم
بالنسبة إلجمالي 
 العينة األساسية

النسبة المئوية 
بالنسبة لتعداد الفئة 
 في المجتمع األصلي

 % 81 % 5451 51 الكوادر اإلدارٌة 1
 % 51452 % 514:1 85: الموظفٌن 2
 % 58481 % 5415: 11 الكوادر الرٌاضٌة 3
أعضاء الجمعٌة العمومٌة  4

م( الذٌن حضروا 51:1)
 اإلجتماع

555 
25411 % 5411 % 

 % 1411: % 11: 515 اإلجمالي

  3جدول )
 توصيف نينة البحث ارستطالنية

 

 الفئة م
العينة 

 اإلستطالعية

النسبة المئوية 
بالنسبة إلجمالي 
 العينة اإلستطالعية

النسبة المئوية 
بالنسبة لتعداد الفئة 
 في المجتمع األصلي

 % 5: % 1458 5 الكوادر اإلدارٌة 1
 % 401: %  584:5 1 ٌنالموظف 2
 % 5425 % 2455: 2 الكوادر الرٌاضٌة 3
أعضاء الجمعٌة العمومٌة  4

م( الذٌن حضروا 51:1)
 اإلجتماع

:2 05481 % 145: % 

 % 1421 % 11: 55 اإلجمالي
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 وسائل جمع البيانات :
 المقابمة الشخصية :

البيانات والمعمومات الت  تفيد  لقد استفدم الباحث اسموب المقابمة الشفصية لمحصول عم       
ىذه الدراسة مع بعض الكوادر اإلدارية والرياضية والشفصيات اليامة والبارزة ف  مركز الشباب 
 بالجزيرة والمستفيدين واألعضاء القدام  بالمركز وكذلك بعض الفبراء ف  مجال اإلدارة الرياضية.

    ارستبيان :
المعمومات الرئيسية ف  ىذه الدراسة وقام الباحث انطالًقا من ىو أحد أدوات جمع البيانات و       

مشكمة البحث بتصميم اتستبيان معتمًدا ف  بنائو عمى طبيعة اإلجراءات التطبيقية لمبحث والت  
 تمثمت ف  :

 تحديد المحاور الرئيسية الستمارة االستبيان :

إلطالع عمى الدراسات العممية قام الباحث بتحديد المحاور الرئيسية لالستبيان عن طريق ا 
والمرتبطة والمراجع المتفصصة ف  مجال اإلدارة بصفة عامة والتقويم اإلداري بصفة فاصة 

( محاور أساسية جاءت عمى 1بالبحث والدراسةأ وقد بمغ عدد المحاور اتفتراضية لالستمارة )
 النحو التال :

 أىداف مركز الشباب بالجزيرة. المحور االول:

 البشرية(. –)المادية  الجزيرةبامكانات مركز الشباب  الثاني:المحور 

 تقويم مركز الشباب بالجزيرة.أليات  الحور الثالث:

ثم قام الباحث بتصميم استمارة تستطالع رأي الفبراء تضم المحاور اإلفتراضية لإلستبيان  
 ًقا لممعايير التالية:( فبراء حيث تم تحديدىم وف7لعرضيا عمى مجموعة من الفبراء بمغ عددىم )

 أن يكون أكاديمًيا حاصاًل عمى درجة دكتواره الفمسفة ف  اإلدارة الرياضية. -
 أن يكون لديو فبرة ف  العمل بمجال اتدارة  الرياضية ت تقل عن فمسة عشرة سنوات. -

   1جدول )
 (7ن = النسبة المئوية آلراء الخبراء في محاور االستبيان )

 المحاور م
لنسبة ا التكرار

 مناسب  المئوية
غير 
 مناسب

 %11: 1 1 أىداف مركز الشباب بالجزيرة. :

5 
امكانات مركز الشباب بالجزيرة 

 %11: 1 1 البشرية(. –)المادية 

 %8841 : 8 رمٕٚى يشكض انشجبة ثبنجضٚشح.أنٛبد  5
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بٌان ( والخاص باخذ رأي الخبرراء نحرو الصروره االولٌرح لمحراور االسرت0وٌوضح جدول )
 المقترح 

 وبناءا على ذلك تم التوصل الى محاور استمارة االستبٌان فى صورتها النهائٌة وهً كاألت1ً  

 أىداف مركز الشباب بالجزيرة. المحور االول:

 البشرية(. –)المادية  الجزيرةبامكانات مركز الشباب  المحور الثاني:

 تقويم مركز الشباب بالجزيرة.أليات  الحور الثالث:

 حديد العبارات المكونة رستمارة االستبيان وصياغتيا :ت
 النظري اتطار اإلطالع عمىن فالل قام الباحث بصياغة العبارات الفاصة بكل محور م      

أ وكذلك اإلستعانة بشبكة وما جاءت بو بعض المراجع المتفصصة المرتبطةوالدراسات 
( 17إستمارة اإلستبيان فى صورتيا اتولية )المعمومات الدولية )اإلنترنت(أ وبمغ عدد عبارات 

عبارة موزعة عمى المحاور الرئيسية لإلستبيان مع مراعاة األىمية النسبية لممحاور كما ىو موضح 
 (.3بالجدول رقم )

  1جدول )
  توصيف نبارات إستمارة ارستبيان في صورتيا االولية

 النسبة المئوية عدد العبارات المحاور م
 ٪ 52481 0: ز الشباب بالجزيرة.أىداف مرك :

 ٪05421 1: البشرية(. –امكانات مركز الشباب بالجزيرة )المادية  5

 ٪51425 8 أليات تقويم مركز الشباب بالجزيرة. 5

 ٪ 11: 51 االجمالى

عمى مجموعة  أ وتم عرضيااتوليةثم قام الباحث بتصميم إستمارة اإلستبيان ف  صورتيا  
مدى مناسبة العبارات  حولأ وذلك تستطالع رأييم العمم  فبراء( 7دىم )من الفبراء بمغ عد

بغرض حساب درجة إتفاقيم عمى العباراتأ وبيذا تحقق الباحث من صدق  الموضوعة لكل محور
 (:4ومضمون عبارات إستمارة اتستبيان وفقًا آلراء الفبراءأ ويوضح ذلك فى جدول رقم )
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  1جدول )
  9الراء الخبراء نحو الصوره االوليو لعبارات االستبيان المقترح )ن =  النسبو المئويو

 
     

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( تحميززل عبززارات إسززتمارة اتسززتبيان بعززد العززرض عمززى الفبززراءأ تززم إعطززاء 4يتضززح مززن الجززدول )
ضى الباحث البقاء عمى العبارات الت  وقد ارتنسبة مئوية لكل عبارة من عبارات إستمارة اإلستبيان 

( 13وبمزززغ عزززدد عبزززارات إسزززتمارة اإلسزززتبيان بعزززد اراء الفبزززراء )أ %( فزززأكثر53تحزززوز عمزززى نسزززبو )
( عبارات حصموا عمى نسبة 2عبارة موزعة عمى المحاور الرئيسية لإلستبيان حيث تم حذف عدد )

رات استمارة اتستبيان بعد استطالع ( يوصف عبا5مئوية اقل من النسبة المقترحةأ والجدول رقم )
 رأى الفبراء. 

 
 
 
 
 
 
 

 و

 انثانث انًحىر انثاَيانًحىر  األولانًحىر 

 يركز أهذاف

 بانجزيرة انشباب

 يركز ايكاَاث

 بانجزيرة انشباب

 – انًاديت) 

 ( انبشريت

 يركز تقىيى انياث

 بانجزيرة انشباب

 : انتكرار : نتكرارا : انتكرار

1.  7 77.7٪ 9 111٪ 9 111٪ 

2.  9 111٪ 7 77.7٪ 9 111٪ 

3.  7 77.9٪ 9 111٪ 9 111٪ 

4.  9 111٪ 7 77.9٪ 7 77.7٪ 

5.  9 111٪ 9 111٪ 9 111٪ 

6.  7 77.9٪ 9 111٪ 9 111٪ 

7.  3 33.4٪ 7 77.7٪ 7 77.9٪ 

7.  9 111٪ 5 55.6٪ 9 111٪ 

9.  9 111٪ 7 77.9٪   

11.  7 77.9٪ 7 77.9٪   

11.  9 111٪ 9 111٪   

12.  7 77.7٪ 7 77.7٪   

13.  6 66.7٪ 9 111٪   

14.  7 77.7٪ 5 55.6٪   

15.    7 77.9٪   

16.    9 111٪   

17.    7 77.7٪   



 

 
    انتربيت انبذَيت وعهىو انرياضت يجهت -  نهبُيٍ ضيتانريا انتربيت كهيت  - بُها جايعت      

 (    13  (   (  االولو(   ) انجزء  6262(  نعاو ) ديسًبر( شهر )    66رقى انًجهذ )         
 

  7جدول ) 
 توصيف إستمارة ارستبيان بعد أستطالع رأى الخبراء

 النسبة المئوية عدد العبارات المحاور م
 ٪ 50458 5: أهداف مركز الشباب بالجزٌرة4 :
 –امكانات مركز الشباب بالجزٌرة )المادٌة  5

 4البشرٌة(
:2 

05485٪ 

 ٪55485 8 الٌات تقوٌم مركز الشباب بالجزٌرة4 5
 ٪ 11: 52 االجمالى

 المعامالت العممية رستمارة ارستبيان :
 الصدق :

 قام الباحث بحساب الصدق من فالل طريقتين وىما:
 صدق المحكمين : -1

ىم قام الباحث بعرض محاور وعبارات إستمارة اتستبيان عمى مجموعة من الفبراء بمغ عدد      
( فبراءأ وذلك تستطالع رأييم العمم  حول مدى مناسبة المحاور والعبارات الموضوعة لكل 7)

محور وكذلك مدى مناسبة ميزان التقدير المقترحأ بغرض حساب درجة إتفاقيم عمى المحاور 
والعباراتأ وبيذا تحقق الباحث من صدق ومضمون محاور وعبارات إستمارة اتستبيان وفقًا آلراء 

  (.4أ2فبراء. ويوضح ذلك فى جدولى رقم )ال
  الداخمي :تساق صدق ار   -0

قام الباحزث بزإجراء دراسزة إسزتطالعية مزن فزالل تطبيزق اسزتمارة اتسزتبيان بعزد رأي الفبزراء 
( مفحزوص بمركزز شزباب الجزيزرة والتز  تزم تحديزدىا 10عمى العينة اتستطالعية التى بمغ قواميا )

تساق الدافم  عن طريق حساب معامل اترتباط بطريقة )بيرسون( مسبقًاأ وذلك لحساب صدق ات
بين عبارات كل محور والمجموع الكم  لممحور الت  تنزدرج تحتزو العبزارةأ وتزم إجزراء التطبيزق عمزى 

م( إلزززززى 32/33/0037العينززززة اإلسزززززتطالعية إلجزززززراء صزززززدق اإلتسزززززاق الززززدافم  فززززز  الفتزززززرة مزززززن )
 م(.37/33/0037)

 
 
 
 
 
 



 

 
    انتربيت انبذَيت وعهىو انرياضت يجهت -  نهبُيٍ ضيتانريا انتربيت كهيت  - بُها جايعت      

 (    14  (   (  االولو(   ) انجزء  6262(  نعاو ) ديسًبر( شهر )    66رقى انًجهذ )         
 

  8جدول )
 الت االرتباط بين درجات نبارات المحور األول )أىداف مركز الشباب بالجزيرة معام
  30والدرجة الكمية لممحور  )ن=  

 يعايم االرتباط انعباراث و

 0.730 .ْذاف يحذدح ٔٔاضحخ ثًشكض انشجبة ثبنجضٚشحاأل  -:
 0.143 ٕٚجذ اسرجبط ثٍٛ أْذاف يشكض انشجبة ثبنجضٚشح يغ انذعزٕس ٔانمبٌَٕ.  -5
 0.537 أْذاف يشكض انشجبة ثبنجضٚشح ٔالؼٛخ ٔلبثهخ نهمٛبط ٔانزطجٛك.  -5
0-  

أْذاف يشكض انشجبة ثبنجضٚشح رزًٛض ثبنًشَٔخ ٔانمذسح ػهٙ رؼذٚهٓب ٔفك انًزغٛشاد انًحهٛخ 

 ٔانذٔنٛخ.
0.350 

 0.700 رزالئى األْذاف انًٕضٕػخ نًشكض انشجبة ثبنجضٚشح يغ اإليكبَبد انًبدٚخ ٔانجششٚخ انًزبحخ.  -2
5-  

رشرجظ األْذاف انًٕضٕػخ انٙ حذ يمجٕل ثبإلحزٛبجبد انشٚبضٛخ ٔانشجبثٛخ ألػضبء يشكض 

  انشجبة ثبنجضٚشح.
0.421 

1-  
ٕٚجذ رؼبٌٔ ثٍٛ انجٓخ االداسٚخ انًخزظخ يغ يجهظ اداسح يشكض انشجبة ثبنجضٚشح فٙ ٔضغ 

 األْذاف.
0.323 

8-  
انٕػٙ انغٛبعٙ نذ٘ انشجبة ٕٚجذ ضًٍ أْذاف يشكض انشجبة ثبنجضٚشح ثشايج نزًُٛخ 

 ٔاإلحغبط ثبنًغئٕنٛخ.
0.323 

1-  
رؼًم نجُخ اإلششاف ٔانًزبثؼخ ألػًبل انزطٕٚش ٔانزشغٛم ثًشكض انشجبة ثبنجضٚشح انًؼُٛخ يٍ 

 لجم ٔصاسح انشجبة ٔانشٚبضخ ػهٙ رحمٛك أْذاف انًشكض.
0.726 

:1-  
ٛخ ٔاإلْزًبو ثزٔ٘ انمذساد رٕجذ أْذاف يحذدح ثًشكض انشجبة ثبنجضٚشح نزًُٛخ انهٛبلخ انجذَ

 انخبطخ.
0.763 

 0.326 أْذاف يشكض انشجبة ثبنجضٚشح رزفك يغ يزغٛشاد انزمذو فٙ انؼظش انحبنٙ.  -::
 0.706 ٚزى رحمٛك أْذاف يشكض انشجبة ثبنجضٚشح يٍ خالل انخطظ انًٕضٕػخ.  -5:

 14552=  (:141، عند مستوى داللح)14521( = 1412قٌمة "ر" الجدولٌة عند مستوى داللح )

( ان قيم معامالت اترتباط بين درجة كل عباره والدرجو الكميو لممحور 6يتضح من جدول )
دتلزززو ( وجميعيزززا دال معنويززا عنزززد مسزززتوى 0.763أ 0.143الززذي تنزززدرج تحتزززو تراوحززت مزززا بزززين )

( حيززث تززم حززذفيا لحصززوليا عمززى قيمززة معامززل اترتبززاط اقززل مززن 6( فيمززا عززدا العبززاره رقززم )0.03)
( عبززاره 33(أ وبالتززال  يصززبح عززدد عبززارات المحززور )0.03القيمززة الجدوليززة عنززد مسززتوى دتلززو )

 تندرج تحت المحور األول.
 
 
 
 
 
 
 



 

 
    انتربيت انبذَيت وعهىو انرياضت يجهت -  نهبُيٍ ضيتانريا انتربيت كهيت  - بُها جايعت      

 (    15  (   (  االولو(   ) انجزء  6262(  نعاو ) ديسًبر( شهر )    66رقى انًجهذ )         
 

  9جدول )
ثاني )امكانات مركز الشباب بالجزيرة ) المادية معامالت االرتباط بين درجات نبارات المحور ال

  30البشرية  والدرجة الكمية لممحور  )ن= –
 يعايم االرتباط انعباراث و

 1.594 .ٚزٕافش ثًشكض انشجبة ثبنجضٚشح أجٓضح ٔيؼذاد ٔأدٔاد سٚبضٛخ حذٚثخ  -3

ٚشح إللبيخ األَشطخ ٚزٕافش ػذد كبفٗ يٍ انًالػت انًكشٕفخ ٔانظبالد انًغطبِ ثًشكض انشجبة ثبنجض  -0

 انًخزهفخ.  انشٚبضٛخ
1.723 

 1.914 .يغ كى انًًبسعٍٛ نألَشطخ انشٚبضٛخثًشكض انشجبة ثبنجضٚشح رزُبعت األدٔاد انشٚبضٛخ انًزٕفشح   -1

 1.933 انفبكظ(.-ٚزٕافشثًشكضانشجبة ثبنجضٚشح ٔعبئم ارظبل حذٚثخ يثم)االَزشَذ  -2

 1.714  .ٔحذاد خهغ يالثظ كبفٛخثًشكض انشجبة ثبنجضٚشح  ٚزٕافش ثأيبكٍ يًبسعخ األَشطخ انشٚبضٛخ  -3

 1.371 .ٚزى انزؼبلذ يغ يذسثٍٛ أكفبء نزذسٚت انفشق انشٚبضٛخ ثًشكض انشجبة ثبنجضٚشح  -4

رغًح اإليكبَبد انًبدٚخ ثًشكض انشجبة ثبنجضٚشح ثبنزؼبلذ يغ ششكبد يزخظظخ نظٛبَخ انًالػت   -5

 .ٔاألجٓضح انشٚبضٛخٔانظبالد 
1.911 

 1.147 .ثًشكض انشجبة ثبنجضٚشح فٗ أيبكٍ ٔاضحخإسشبدٚخ  رزٕافش نٕحبد  -6

 1.911 .ٕٚجذ ثًشكض انشجبة ثبنجضٚشح أجٓضح ٔأدٔاد انمٛبط نهشٚبضٍٛٛ انًًبسعٍٛ نألَشطخ  -7

 1.965 نمطبع انًًبسعخ ٔانًُبفغخ.ٚٓزى يشكض انشجبة ثبنجضٚشح ثزٕفٛش اإليكبَبد انًبدٚخ   -30

 1.947 .ٍٛٛ ثًشكض انشجبة ثبنجضٚشح كبف ٔيُبعت نزمذٚى األَشطخ انشٚبضٛخػذد انًششفٍٛ انشٚبض  -33

 1.571 .ٕجذ ٔعبئم نهزحفٛض انًُبعت نهًششفٍٛ ٔانًذسثٍٛ ثًشكض انشجبة ثبنجضٚشحر  -30

 1.213  .ُٚظى ثًشكض انشجبة ثبنجضٚشح دٔساد يزمذيخ نظمم يذٚشٖ ٔيذسثٗ انًؼبلٍٛ  -31

 1.643 ثبنجضٚشح رغزغم نضٚبدح فشص انزًٕٚم انزارٙ.ٕٚجذ أيبكٍ شبغشح فٗ يشكض انشجبة   -32

رٕجذ ثُٛخ أعبعٛخ نذ٘ يشكض انشجبة ثبنجضٚشح رغبػذ ػهٗ اإلعزثًبس انًبنٙ ٔانجشش٘ انًغزًش   -33

 ٔانًغزمش.
1.931 

 14552( = :141، عند مستوى داللح)14521( = 1412قٌمة "ر" الجدولٌة عند مستوى داللح )

معامالت اترتباط بين درجة كل عباره والدرجو الكميو لممحور ( ان قيم 7يتضح من جدول )
( وجميعيزززا دال معنويززا عنزززد مسزززتوى دتلزززو 0.743أ 0.153الززذي تنزززدرج تحتزززو تراوحززت مزززا بزززين )

( حيث تم حذفيما لحصوليا عمزى قيمزة معامزل اترتبزاط اقزل 31-6( فيما عدا العباره رقم )0.03)
( عبزاره 31(أ وبالتال  يصبح عدد عبزارات المحزور )0.03) من القيمة الجدولية عند مستوى دتلو

 تندرج تحت المحور الرابع.
 
 
 
 
 
 



 

 
    انتربيت انبذَيت وعهىو انرياضت يجهت -  نهبُيٍ ضيتانريا انتربيت كهيت  - بُها جايعت      

 (    16  (   (  االولو(   ) انجزء  6262(  نعاو ) ديسًبر( شهر )    66رقى انًجهذ )         
 

  12جدول )
معامالت االرتباط بين درجات نبارات المحور الثالث )اليات تقويم مركز الشباب بالجزيرة  

  30والدرجة الكمية لممحور  )ن=
 يعايم االرتباط انعباراث و

 1.379 انًذخالد اإلداسٚخ انزٙ رى اعزخذايٓب فٙ انؼًم.يغ ًشكض انشجبة ثبنجضٚشح ثرزُبعت َزبئج انزمٕٚى   -:

 1.751 ػًهٛخ يغزًشح ٔنٛغذ ْذف فٗ حذ رارّ . ثًشكض انشجبة ثبنجضٚشح ركٌٕ ػًهٛخ انزمٕٚى  -5

5-  
ٔانًذسثٍٛ ثًشكض انشجبة  انؼبيهٍٛٔ انفٍُٛٛٔ ٕٚجذ أعبنٛت يخزهفخ ٔيزُٕػخ نزمٕٚى اإلداسٍٚٛ

 .حثبنجضٚش
1.771 

0-  
ٗ ػذو انزخظض فٙ ٚشجغ ػذو انمذسح نزُفٛز ثشايج األَشطخ انشٚبضٛخ ثًشكض انشجبة ثبنجضٚشح إن

 انًجبل.
1.942 

2-  
ٗ ػذو رٕافش دساعبد ٚشجغ ػذو انمذسح نزُفٛز ثشايج األَشطخ انشٚبضٛخ ثًشكض انشجبة ثبنجضٚشح إن

 عبثمخ فٙ انًجبل.
1.911 

5-  
ٗ ػذو رٕافش األَشطخ انشٚبضٛخ ثًشكض انشجبة ثبنجضٚشح إنٚشجغ ػذو انمذسح نزُفٛز ثشايج 

 انًؼهٕيبد.
1.654 

1-  
ٗ ػذو رٕافش َظبو ٚشجغ ػذو انمذسح نزُفٛز ثشايج األَشطخ انشٚبضٛخ ثًشكض انشجبة ثبنجضٚشح إن

 جٛذ نإلرظبل.
1.937 

 1.923 .ٔفمب نهُزبئجفٗ َٓبٚخ انًٕعى انشٚبضٗ ثًشكض انشجبة ثبنجضٚشح  ٚزى رمٕٚى األداء  -8

 14552( = :141، عند مستوى داللح)14521( = 1412قٌمة "ر" الجدولٌة عند مستوى داللح )

( ان قزززيم معزززامالت اترتبزززاط بزززين درجزززة كزززل عبزززاره والدرجزززو الكميزززو 30يتضزززح مزززن جزززدول )
( وجميعيززا دال معنويززا عنززد مسززتوى 0.720أ 0.167لممحززور الززذي تنززدرج تحتززو تراوحززت مززا بززين )

( عباره تندرج 6(أ وبالتال  يصبح عدد عبارات المحور )0.03وعند مستوى دتلو ) (0.03دتلو )
 تحت المحور السادس.

  11جدول )
 توصيف إستمارة ارستبيان بعد اجراء )صدق االتساق الداخمى 

 النسبة المئوية عدد العبارات المحاور م
 ٪ 50451 :: أهداف مركز الشباب بالجزٌرة4 :
 –لشباب بالجزٌرة )المادٌة امكانات مركز ا 2

 4البشرٌة(
:5 

01455٪ 

 ٪52 8 الٌات تقوٌم مركز الشباب بالجزٌرة4 5
 ٪ 11: 55 االجمالى

( ان عبارات استمارة اتستبيان بعد اجراء صدق اتتساق الدافمى 33يتضح من جدول )     
ستبيان عمى درجو ( عبارة موزعة عمى محاور اتستمارة وبالتال  تكون استمارة ات10اصبح )

 عاليو من الصدق وانو يصمح لقياس ما وضع من اجمو.
 الثبات :



 

 
    انتربيت انبذَيت وعهىو انرياضت يجهت -  نهبُيٍ ضيتانريا انتربيت كهيت  - بُها جايعت      

 (    10  (   (  االولو(   ) انجزء  6262(  نعاو ) ديسًبر( شهر )    66رقى انًجهذ )         
 

لحساب ثبات استمارة اتستبيان تم استفدام طريقة اعادة اتفتبار حيث تم تطبيق اتستمارة       
( عباره عمى عينة الدراسو اتستطالعيو واعادة التطبيق بعد عشرة ايام 10ف  صورتو الثانيو )

معامالت اترتباط بين التطبيق اتول والثان  ومعامالت الثبات باستفدام معامالت ثبات  وايجاد
 .(30الفا كرونباخ لمحاور استمارة اتستبيان ويوضحو جدول )

  10جدول )
معامالت االرتباط بين التطبيق االول والثاني ومعامالت الثبات باستخدام معامالت ثبات الفا 

  30االستبيان )ن = كرونباخ لمحاور استمارة 
 انًعانجاث االحصائيه و

 

 يحاور االستبياٌ

يؼبيالد  انزطجٛك انثبَٙ انزطجٛك االٔل

 االسرجبط

يؼبيالد 

 انثجبد
 ع± -ط ع± -ط

2-  
أْذاف يشكض انشجبة 

 ثبنجضٚشح.
47.31 2.713 45.16 2.932 1.771 1.993 

5-  

ايكبَبد يشكض انشجبة 

 –ثبنجضٚشح )انًبدٚخ 

 .انجششٚخ(

24.95 2.753 21.77 2.931 1.975 1.692 

1-  
انٛبد رمٕٚى يشكض 

 انشجبة ثبنجضٚشح.
27.15 2.312 25.19 2.442 1.977 1.776 

( ان قيم معامالت اترتباط بين التطبيق اتول والثان  لمحاور استمارة 30يتضح من جدول )      
( وجميعيززا دال معنويززا 0.742( ولالسززتمارة  ككززل )0.765أ 0.653اتسززتبيان تراوحززت مززا بززين )

(أ كمززززا حصززززمت محززززاور اسززززتمارة اتسززززتبيان عمززززى قززززيم معززززامالت ثبززززات الفززززا 0.03عنززززد مسززززتوى )
( وجميعيزززا معزززامالت 0.763( ولالسزززتمارة  ككزززل )0.771أ 0.470كرونبزززاخ تراوحزززت مزززا بزززين )

ات ثبزات عاليززو حيززث تقتززرب مززن الواحززد الصززحيح ممززا يززدل عمززى ان اتسززتمارة تتمتززع بمعززامالت ثبزز
عاليو وان لديو القدره عمى قياس ما وضع مزن اجمزوأ وانزو اذا اعيزد تطبيقزو عمزى نفزس اتفزراد وفز  

 نفس الظروف يعط  نفس النتائج.
وبالتال  يكون استمارة اتستبيان لتقويم مركز شباب الجزيرة ف  صورتو النيائيو يشتمل عمى       

ثبات ت كد الثقو ف  النتائج الت  يمكن ( عباره جميعيا عمى درجو عاليو من الصدق وال10)
 الحصول عمييا عند تطبيقو عمى عينة الدراسو اتساسيو. 

 الدراسه االساسيه :  3/6

استمارة اتستبيان لتقويم مركز الشباب بالجزيرة ف  صورتيا النيائيو عمى عينة  تطيبقتم       
مأ وقد بمغ عدد عينة 4/30/0037م إل  07/33/0036الدراسو اتساسيو وذلك ف  الفترة من  

 ( مفحوص.404الدراسة األساسية الذين تم تطبيق اإلستبيان عمييم )
 : المعالجات اإلحصائية 3/0

م المعالجات اإلحصائية المالئمة لطبيعة بيانات البحث وذلك من فالل البرنامج ااستفدتم     
 -: وىى  SPSSاتحصائى



 

 
    انتربيت انبذَيت وعهىو انرياضت يجهت -  نهبُيٍ ضيتانريا انتربيت كهيت  - بُها جايعت      

 (    18  (   (  االولو(   ) انجزء  6262(  نعاو ) ديسًبر( شهر )    66رقى انًجهذ )         
 

 التكرارات والنسب المئوية. -
 لحسابى.المتوسط ا -
 اتنحراف المعيارى. -
 معامل اإلرتباط ليبرسون. -
 ألفا كرونباخ. ثبات معامل -
 الوزن النسبى. -
 لدتلة الفروق. 0كا قيمة -

( لقبول وتفسير نتائج البحثأ كما ارتضى قبول 0.03وقد ارتضى الباحث مستوى دتلو )     
 %( من رأي المحكمين.53النتائج الت  تتجاوز نسبو )

 النتائجمناقشة و نرض 
  مناقشة نتائج التساؤل األول:

  13جدول )
والترتيب آلراء العينة بالنسبة لعبارات المحور  0وكاالمئوي  والوزن التكرارات والوسط المرجح

 األول
ن =                  بالجزيرة؟ الشباب مركز أىداف ىى ما)                               

121      

 م
 

 العبارات
الوسط  ةاالستجاب

 المرجح

الوزن 
المئوي 

% 
الي  نعم الترتيب 0كا

 حد ما 
 ال

 0 03.3 73.76 1.45 313 131 340 .ىداف محددة وواضحة بمركز الشباب بالجزيرةاأل 3

0 
 والقزدرة بالمرونزة تتميزز بزالجزيرة الشزباب مركز أىداف
 33 2.6 37.02 0.14 303 350 111 .والدولية المحمية المتغيرات وفق تعديميا عم 

أىززداف مركززز الشززباب بززالجزيرة واقعيززة وقابمززة لمقيززاس  1
 والتطبيق.

030 000 350 0.62 50.77 41.2 7 

يوجززد ارتبززاط بززين أىززداف مركززز الشززباب بززالجزيرة مززع  2
 3 03.6 64.35 1.24 333 051 360 الدستور والقانون.

تززتالئم األىزززداف الموضزززوعة لمركزززز الشزززباب بزززالجزيرة  3
 إلمكانات المادية والبشرية المتاحة.مع ا

000 030 350 1.07 60.15 7.13 4 

4 
تززززززززرتبط األىززززززززداف الموضززززززززوعة الزززززززز  حززززززززد مقبززززززززول 
باإلحتياجزززززات الرياضزززززية والشزززززبابية ألعضزززززاء مركزززززز 

  الشباب بالجزيرة.

010 020 310 0.465 45.34 05.3 30 



 

 
    انتربيت انبذَيت وعهىو انرياضت يجهت -  نهبُيٍ ضيتانريا انتربيت كهيت  - بُها جايعت      

 (    19  (   (  االولو(   ) انجزء  6262(  نعاو ) ديسًبر( شهر )    66رقى انًجهذ )         
 

يوجد تعاون بين الجية اتدارية المفتصزة مزع مجمزس  5
 الشباب بالجزيرة ف  وضع األىداف. ادارة مركز

010 020 310 1.364 67.43 31.6 1 

6 
تعمزززززل لجنزززززة اإلشزززززراف والمتابعزززززة ألعمزززززال التطزززززوير 
والتشزززغيل بمركزززز الشزززباب بزززالجزيرة المعينزززة مزززن قبزززل 
 وزارة الشباب والرياضة عم  تحقيق أىداف المركز.

340 000 000 1.364 67.43 37.1 2 

كززز الشززباب بززالجزيرة لتنميززة توجززد أىززداف محززددة بمر  7
 6 60.3 53.07 1.02 327 303 110 المياقة البدنية واإلىتمام بذوي القدرات الفاصة.

أىزززداف مركززززز الشززززباب بززززالجزيرة تتفززززق مززززع متغيززززرات  30
 5 4.13 60.15 1.07 333 373 034 التقدم ف  العصر الحال .

يززتم تحقيززق أىززداف مركززز الشززباب بززالجزيرة مززن فززالل  33
 3 00.0 73.21 1.63 324 114 302 طط الموضوعة.الف

       3.77=  0.03عند مستوي دتلة  0قيمة كا
قد  األول التسا ل( ان النسب المئوية تستجابات عينة البحث عمى 31يتضح من جدول ) 

 (60.3:  4.13ما بين ) 0كا%( وجاءت جميع قيم  73.21أ  % 37.02انحصرت ما بين )
فيما عدا العبارة رقم  األول التسا لعمى جميع عبارات  0.03مستوي دتلة دالة احصائيا عند 

 الجدولية. 0( أقل من قيمة كا2.6( التى حصمت عمى قيمة )0)
يتم وقد أشارت استجابة العينة إلى أنو  اتولأ  الترتيب فى (33) رقم العبارة جاءتوقد  

وىذا مايتفق مع  الموضوعة الفطط فالل من بالجزيرة الشباب مركز أىداف تحقيق إلى حد ما
دعم الموارد الذاتية وتطوير  توصمت إلى أنوالت  ( 4) م0221)ضياء محمد أحمد  دراسة 

من تحقيق أىدافيا وعدم  مكن ىذه المراكزتالمالعب والمنشئات الرياضية بمراكز الشباب 
يرة من فالل الفطط أ وىذا ماحدث بالفعل مع مركز الشباب بالجز اعتمادىا عم  الدعم الحكوم 

الموضوعة والت  عممت عم  تطويره ودعم الموارد الذاتية لممركز وعدم اإلعتماد عم  الدعم 
 الحكوم  واإلستثمار األمثل لمواردهأ مما ي دي إلى تحقيق األىداف.

وقد أشارت استجابة العينة إلى أنو يوجد الثانىأ  الترتيب فى (3) رقم العبارةوقد جاءت  
بالجزيرة ويرى الباحث أن األىداف من شروط  الشباب وواضحة بمركز محددة أىداف إلى حد ما

نجاحيا أن تكون واقعية وقابمة لمتحقيق وذلك حتى يمكن لألفراد القائمين عمى تحقيق األىداف من 
مع نتائج دراسة إنجازىا وتمك ى  حمول اإلمكانات المتاحة لدي مركز شباب الجزيرةأ ويتفق ىذا 

والتى   11م )0222)ىاني حسين احمد الناظر  و  1) م0227 )سماح صالح الدين  كاًل من
توصمت الى اىمية تحديد أىداف ور ية ورسالة الم سسة الرياضيةأ ووضع األىداف واتفاذ 

أن صياغة أىداف مراكز الشباب بصورة مناسبة  القرارات حتى تكون األىداف ذات قيمةأ كما
 لمتعرف عم  مدي نجاح تحقيق ىذه اتىداف.  لمواقع وتكون قابمة لمقياس



 

 
    انتربيت انبذَيت وعهىو انرياضت يجهت -  نهبُيٍ ضيتانريا انتربيت كهيت  - بُها جايعت      

 (    62  (   (  االولو(   ) انجزء  6262(  نعاو ) ديسًبر( شهر )    66رقى انًجهذ )         
 

 يوجدوقد أشارت استجابة العينة إلى أنو أ ف  الترتيب الثالث( 5) رقم كما جاءت العبارة 
 األىداف وضع ف  بالجزيرة مركز الشباب ادارة مجمس مع المفتصة اتدارية الجية بين تعاون

تى توصمت إلى التعاون بين الر ساء ( وال0) م0217)أحمد نبيل مسعد  ويتفق ىذا مع دراسة 
والمر وسين والجيات المفتصة ف  وضع األىداف لمراكز الشباب وي كد الباحث عمى أن 
التفطيط الجيد يعتمد عمى التعاون ف  وضع األىداف المطموبة وأن يتعاون ف  وضع األىداف 

مجان واإلىتمام بأىداف الجية اإلدارية المفتصة وأعضاء مجمس إدارة المركز ومقرري النشاط وال
 العاممين وربطيا بأىداف المركز.

 وبيذا يتحقق التسا ل األول. بالجزيرة  الشباب مركز اتفقت اراء العينة حول أىدافوبيذا 
 :  الثاني التساؤل نتائج مناقشة  

  11جدول )
ات المحور والترتيب آلراء العينة بالنسبة لعبار  0وكاالمئوي  والوزن التكرارات والوسط المرجح

 الثاني
ن =       ؟   البشرية – المادية)  بالجزيرة الشباب مركز امكانات ىي ما)                 

121  

 م
 

 العبارات
الوسط  االستجابة

 المرجح

الوزن 
المئوي 

% 
الي  نعم الترتيب 0كا

 حد ما 
 ال

يتوافر بمركز الشباب بالجزيرة أجيزة ومعزدات وأدوات  3
 4 30.3 60.66 1.013 333 350 101 .يثةرياضية حد

0 
يتزوافر عزدد كزافى مزن المالعزب المكشزوفة والصزاتت 
المغطززززاه بمركززززز الشززززباب بززززالجزيرة إلقامززززة األنشززززطة 

 المفتمفة. الرياضية
232 333 63 0.301 31.06 36.0 31 

بمركززززز الشززززباب تتناسززززب األدوات الرياضززززية المتززززوفرة  1
 33 32.3 50.04 0.600 030 000 350 .نشطة الرياضيةمع كم الممارسين لألبالجزيرة 

يتوافربمركزالشزززززباب بزززززالجزيرة وسزززززائل اتصزززززال حديثزززززة  2
 30 57.3 37.02 0.147 333 000 051 الفاكس(.-مثل)اتنترنت

بمركززززز  يتززززوافر بأمززززاكن ممارسززززة األنشززززطة الرياضززززية 3
 7 33.4 51.75 0.737 320 020 000  .وحدات فمع مالبس كافيةالشباب بالجزيرة 

يتم التعاقزد مزع مزدربين أكفزاء لتزدريب الفزرق الرياضزية  4
 3 35.5 73.21 1.635 370 061 313 .بمركز الشباب بالجزيرة

تسززززمح اإلمكانززززات الماديززززة بمركززززز الشززززباب بززززالجزيرة  5
 6 27.4 53.37 1.005 350 313 101بالتعاقزززد مززززع شزززركات متفصصززززة لصزززيانة المالعززززب 



 

 
    انتربيت انبذَيت وعهىو انرياضت يجهت -  نهبُيٍ ضيتانريا انتربيت كهيت  - بُها جايعت      

 (    61  (   (  االولو(   ) انجزء  6262(  نعاو ) ديسًبر( شهر )    66رقى انًجهذ )         
 

 .واألجيزة الرياضيةوالصاتت 

يوجززد بمركززز الشززباب بززالجزيرة أجيزززة وأدوات القيززاس  6
 2 35.0 61.63 1.13 132 333 303 .لمرياضيين الممارسين لألنشطة

ييتم مركز الشباب بالجزيرة بتزوفير اإلمكانزات الماديزة  7
 0 54.3 67.64 1.37 030 030 360 لقطاع الممارسة والمنافسة.

مركزززز الشزززباب بززززالجزيرة عزززدد المشزززرفين الرياضزززيين ب 30
 3 53.7 60.72 1.016 020 370 350 .كاف ومناسب لتقديم األنشطة الرياضية

وجزززد وسزززائل لمتحفيزززز المناسزززب لممشزززرفين والمزززدربين ت 33
 5 02.4 57.11 1.351 101 000 63 .بمركز الشباب بالجزيرة

يوجد أماكن شاغرة فى مركز الشباب بزالجزيرة تسزتغل  30
 30 22.3 50.33 0.700 350 000 010 مويل الذات .لزيادة فرص الت

توجد بنية أساسية لدي مركز الشزباب بزالجزيرة تسزاعد  31
 1 30.7 63.04 1.23 333 303 152 عمى اإلستثمار المال  والبشري المستمر والمستقر.

 3.77=  0.03عند مستوي دتلة  0كاقيمة 
قد  الثان  التسا لتجابات عينة البحث عمى ( ان النسب المئوية تس32يتضح من جدول )      

( 57.3:  33.4ما بين ) 0كا%( وجاءت جميع قيم  73.21 : % 31.06انحصرت ما بين )
  الرابع.عمى جميع عبارات المحور  0.03دالة احصائيا عند مستوي دتلة 

و يتم إلى ( فى الترتيب اتولأ وقد أشارت إستجابة العينة إلى أن4جاءت العبارة رقم )ولقد  
بالجزيرةأ ويتفق ىذا مع  الشباب بمركز الرياضية الفرق لتدريب أكفاء مدربين مع حد ما التعاقد

والت  توصمت إلى التعاقد مع مدربين متفصصين ف    1) م0221)ضياء محمد أحمد  دراسة 
التى  كافة األنشطة الرياضية والعممية يساىم ف  النيوض واإلرتقاء بمستوى ىذه اتنشطة فاصة

تيتم بالشباب ف  فترة المراىقة وي كد الباحث عمى ضرورة اقامة دورات تدريبية لممدربين 
والمشرفين بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والمجنة األولمبية المصرية لمنيوض بالرياضة ف  

 مراكز الشباب.  
 العينة إلى أن مركزالثانىأ وقد أشارت إستجابة  الترتيب فى( 7) رقم العبارة كما جاءت 
والمنافسةأ ويتفق ىذا مع دراسة  الممارسة لقطاع المادية اإلمكانات بتوفير بالجزيرة ييتم الشباب

ضرورة توفير اإلمكانات واألدوات والت  توصمت إلى ( 5) م0221)نادل نور نبدالحميم  
ابأ كما يرى الباحث واألجيزة الالزمة لممناشط الترويحية واألنشطة المفتمفة دافل مراكز الشب

وضع برامج إلعداد وتدريب الناشئين من ذوي المواىب الرياضية ف  سن مبكر وتعيدىم ضرورة 
أ واإلرتقاء بمستوي المنشئات الرياضية بالرعاية واترتقاء بمستواىم لموصول ال  مرحمة البطولة

 وتزويدىا باألجيزة واألدوات الرياضية.



 

 
    انتربيت انبذَيت وعهىو انرياضت يجهت -  نهبُيٍ ضيتانريا انتربيت كهيت  - بُها جايعت      

 (    66  (   (  االولو(   ) انجزء  6262(  نعاو ) ديسًبر( شهر )    66رقى انًجهذ )         
 

 الثالثأ وقد أشارت إستجابة العينة إلى أنزو توجزد الترتيب ىف( 31) رقم العبارة كما جاءت  
والمستقرأ  المستمر والبشري المال  اإلستثمار عمى تساعد بالجزيرة الشباب مركز لدي أساسية بنية

والت  توصمت إلزى أن دعزم البنيزة األساسزية  (6) م0221)نزة أمين السيد   ويتفق ىذا مع دراسة
عب والمرافق واألجيزة الت  تساىم ف  تنفيذ المزيد من برامج النشاط بمراكز الشباب من حيث المال

 والت  تساىم ف  تنمية العضوية واإلستثمار المال .
وبيذا يتحقق التسزا ل  بشرية(-بالجزيرة )مادية الشباب مركز اتفقت اراء العينة حول امكاناتوبيذا 
 الثانى. 

 مناقشة نتائج التساؤل الثالث: 
  11جدول )

والترتيب آلراء العينة بالنسبة لعبارات المحور  0كاو المئوي  والوزن كرارات والوسط المرجحالت
 الثالث

  121ن =          ؟أليات تقويم مركز الشباب بالجزيرة ىى ما)                          

 م
 

 العبارات
الوسط  االستجابة

 المرجح

الوزن 
المئوي 

% 
الي  نعم الترتيب 0كا

 حد ما 
 ال

مززززع بمركززززز الشززززباب بززززالجزيرة تتناسزززب نتززززائج التقززززويم  3
 2 20.7 60.15 1.073 330 071 343 المدفالت اإلدارية الت  تم استفداميا ف  العمل.

عمميزززة  بمركزززز الشزززباب بزززالجزيرة تكزززون عمميزززة التقزززويم 0
 5 14.5 53.07 1.002 370 030 340 مستمرة وليست ىدف فى حد ذاتو .

 يب مفتمفززززززة ومتنوعززززززة لتقززززززويم اإلداريززززززينيوجززززززد أسززززززال 1
 3 34.5 60.13 1.073 020 031 333 .والمدربين بمركز الشباب بالجزيرة العاممينو  الفنيينو 

2 
يرجززززع عززززدم القززززدرة لتنفيززززذ بززززرامج األنشززززطة الرياضززززية 

ى عززززدم التفصززززص فزززز  بمركززززز الشززززباب بززززالجزيرة إلزززز
 المجال.

350 040 350 1.045 54.46 05.3 4 

3 
م القززززدرة لتنفيززززذ بززززرامج األنشززززطة الرياضززززية يرجززززع عززززد

ى عدم توافر دراسات سزابقة بمركز الشباب بالجزيرة إل
 ف  المجال.

000 000 360 1.002 53.06 51.2 6 

عممية التقويم لمركز الشباب بالجزيرة تسيم فز  التنبز   4
 3 33.3 73.21 1.635 360 020 360 بالمستقبل.

لجزيرة عن طريزق الفبزراء يتم التقويم بمركز الشباب با 5
 0 22.1 73.76 1.457 350 360 030 والمتفصصين.

فزززى نيايزززة بمركزززز الشزززباب بزززالجزيرة  يزززتم تقزززويم األداء 6
 1 04.2 67.05 1.353 031 000 333 .وفقا لمنتائجالموسم الرياضى 



 

 
    انتربيت انبذَيت وعهىو انرياضت يجهت -  نهبُيٍ ضيتانريا انتربيت كهيت  - بُها جايعت      

 (    63  (   (  االولو(   ) انجزء  6262(  نعاو ) ديسًبر( شهر )    66رقى انًجهذ )         
 

 3.77=  0.03عند مستوي دتلة  0كاقيمة 
 التسا لتجابات عينة البحث عمى المئوي تس الوزن( ان نسب 33يتضح من جدول )

 : 34.5ما بين ) 0كاوجاءت جميع قيم %(  73.21أ  %53.06قد انحصرت ما بين ) الثالث
 الثالث.عمى جميع عبارات المحور  0.03دالة احصائيا عند مستوي دتلة ( 51.2

ممية ( فى الترتيب اتولأ وقد أشارت إستجابة العينة إلى أن ع4جاءت العبارة رقم )ولقد  
)ناجي إسمانيل حامد  ويتفق ىذا مع  التقويم لمركز الشباب بالجزيرة تسيم ف  التنب  بالمستقبلأ

حيث أشار إلى أن التقويم ف  أي مجال من المجاتت تبد وأن يستند عم  برنامج  (31) م1991
سمبية تقويم  يوضح ما تحقق من نجاح وما لم يتحقق عن طريق الكشف عن النقاط اإليجابية وال
ف   وتشفيص مواطن القوة والضعف لتحديد مدي ونوعية الجيود المطموب بذليا لتصحيح المسار

 المستقبل.
الثانىأ وقد أشارت إستجابة العينة إلى أنو يتم  الترتيب فى (5) رقم العبارة كما جاءت

ضرورة ال أنو من يري الباحثو  التقويم بمركز الشباب بالجزيرة عن طريق الفبراء والمتفصصينأ
األداء لكل من األجيزة اإلدارية والفنية العاممة  تقويماستفدام معايير موضوعية ف  عمميات 

أ وتبد وأن تتسم بالوضوح والفيم وتستند عمى أسس عممية من فالل اإلطالع عمى بالمركز
أن بكميات التربية الرياضية وأقساميا المتفصصةأ كما يجب  التقويماألبحاث العممية ف  طرق 

رياضة ومتفصصون ف  مجال التربية الفبراء متفصصون ف  مجال  التقويميشترك ف  عمميات 
دارية ف  ىذا المجال  )شريف ابو الميل يتفق ىذا مع و  الرياضية لما ليم من فبرات عممية وا 

عمى ضرورة مشاركة القائد الديمقراط  مر وسيو ف  اقتراح إجراءات العمل واتفاذ  (3) م0211
 .موصول إلى األىداف المحددةوعممية التقييم والتقويم لات القرار 

 الثالثأ وقد أشارت إستجابة العينة إلى أنو يتم الترتيب فى( 6) رقم العبارة كما جاءت 
مع ويتفق الباحث لمنتائجأ  وفقا الرياضى الموسم نياية فى بالجزيرة الشباب بمركز األداء تقويم

عمل التقويم بصفة مستمرة وتكريم المتفويقين رياضيا ويتم  استجابة العينة وي كد عم  ضرورة
 عمل حفل فتام  سنويا يتم فيو التكريم لجميع المتفوقين رياضيا.

 وبيذا يتحقق التسا ل الثالث. أليات تقويم مركز الشباب بالجزيرةاتفقت اراء العينة حول وبيذا  
 :االستنتاجات
 :رة بالجزي الشباب مركز أىداف المحور األول/

 والرياضة. الشباب وزارةمع أىداف  مركز الشباب بالجزيرة تتفق أىداف -
 واقعيو وقابمو لمتحقيق بالجزيرة الشباب مركزأىداف  -
 فصائص واحتياجات اتعضاء.مع  بالجزيرة الشباب مركزتتناسب أىداف   -
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 لممركز.ت تتوافر فطط واضحو تحتياجات العمل التى تساعد عمى تحقيق أىداف  -
  :بشريةال –دية ام)ال بالجزيرة الشباب مركزنات اامك ور الثانى/المح

 .نة المالعب واتجيزة الرياضةاتعاقد مع شركات لصيلممركز بالدية انات الماتسمح اتمك -
 .الرياضية األنشطة إلقامة المغطاة والصاتت المالعب توفير عمى قادر بالجزيرة الشباب مركز  -
 .ديرية فى وضع الفطط والبرامجت يشارك جميع العاممين بالم -
  .الرياضية والترويحية األنشطةلتقديم  كاف غير  بالمركزالرياضيين  المشرفين عدد -
   .المتميزين رياضياً ن ت تقام حفالت دورية فى نياية الموسم الرياضى لتكريم تعبى -

  :بالجزيرة  الشباب بمركزالتقويم أليات  المحور الثالث/
 كز الشباب بالجزيرة تسيم ف  التنب  بالمستقبلعممية التقويم لمر  -

 يتم التقويم بمركز الشباب بالجزيرة عن طريق الفبراء والمتفصصين. -
 .يتم تقويم اتداء فى نياية الموسم الرياضى  -
 .باثابة الالعبين المحققين لمفوز المركزقوم ينتيجة عممية التقويم  -

 التوصيات :
يوصى الباحث  اتستنتاجاتتوصل الييا الباحث وبناءًا عمى نات التى اوالبي فى ضوء النتائج  

 بما يمى :
عند وضع  المجال الرياضىتفطيط والمتفصصون فى النة بفبراء فى اتدارة و ايجب اتستع -

 بالمركز. األىدافالفطط وتحديد وصياغة 
 .نظام المتبع لتقويم األىداف محدد وواضحليجب أن يكون ا -
عمى مدار ألنشطة ل ت الرياضية ومدى مالئمتيائانة المنشاعة صيبمتاب المركزقوم ييجب أن  -

 السنة.
والمدربين الرياضيين فى مجال التفصص من قبل  لممشرفينيجب أن يتم اقامة دورات صقل  -

 المركز
 واألىداف. فى وضع الفطط والبرامج بالمركزجميع العاممين  ةشاركمأن يتم  يجب -
 جميع المحافظات وتطوير باقى مراكز الشباب الحالية.افرع لمركز الشباب بالجزيرة بنشاء ا -
 عمل متحف بالمركز يضم الوثائق والبيانات وسرد األحداث التاريفية عن المركز. -
 بالمركز.ادارة لتنمية الموارد البشرية و لمتسويق  إدارة إنشاء -
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 المراجع
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 جامعة بنيا. رسالة ماجيستيرأ كمية التربية الرياضية لمبنينأ بمحافظة  الدقيميةأ
اإلدارة باألىداف كمدفل لتطويرمراكز شباب القري بمحافظة  : 0217أحمد نبيل مسعد )  -0

  الدقيميةأ رسالة ماجيستيرأ كمية التربية الرياضية لمبنينأ جامعة حموانأ القاىرة.
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فالل الربع األفير من القرن العشرينأ رسالة ماجيستيرأ كمية التربية الرياضية لمبناتأ جامعة 
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 المصريةأ رسالة دكتوراهأ كمية التربية الرياضية لمبنين جامعة حموانأ القاىرة.
ر مقترح لإلستثمار بمراكز الشباب لتحقيق التمويل تصو م : 0221ضياء محمد أحمد )  -1

 .الذات أ رسالة ماجيستير غير منشورةأ كمية التربية الرياضية لمبنين باليرمأ جامعة حموانأ القاىرة
تقويم األنشطة الترويحية بمراكز الشباب بمحافظة القاىرةأ م : 0221نادل نور نبدالحميم )  -7

 رياضية لمبنينأ جامعة حموانأ القاىرة.رسالة ماجيستيرأ كمية التربية ال
اإلدارة باألىداف كمدفل لتطوير مراكز شباب المدن بمحافظة م : 0221نزة أمين السيد )  -8

 الجيزةأ رسالة ماجيستيرأ كمية التربية الرياضية لمبناتأ جامعة حموانأ القاىرة.
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 األسس والتطبيقات أ دار الفكر العربىأ القاىرة .
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