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 العاب القوى مدريب دلىختفيض ) تقليل ( الاحرتاق النفيس  اسرتاتيجية 

براهمي عيل اخملتار عطية   *  د/ محمد عيل عامر عامر    ***     د / عيل الفيتورى عبدا جلليل **     د / ا 

ن العديد من متطلبات التدريب وطبيعة اللقاءات ) امل  املقدمة وأ مهية البحث  : ،    Constant stressضغوط دامئة ت ياة املدرب حت( جتعل ح  سابقاتا 

 هيعمل  مكحفز مس تثري للمدرب  ويبقيه متحمسا لعمةل ، ولكن عندما يكون هذا الضغط زائدا ومزمنا فأ ن هوعيل العموم عندما يكون الضغط يف مس توى طبيعي فأ ن

 ميكن أ ن يعمل ضد جناح وسعادة املدرب . 

، وعندما ياليق املدربني   burn outيطلق علهيا الاحرتاق النفيس   contemporary phenomenonاهرة معارصة فالضغط ميكن ان يقود ايل ظ     

يل أ هنم قد يعتقدون ان النجاح يصبح مس تحيال ، واملدر  ضافة ا  بني اذلين يتعرضون الاحرتاق النفيس كثريا ما يراتبون يف قدراهتم مكدربني وكقادة فاعلني ، ا 

هنم يتعبون بسهوةل كبرية وليست دلهيم طاقة كام اكنت ، وكثريا ما يشعرون ابلعجز  لالحرتاق النفيس ، وحدة helpless رمبا يدركون ماكنهتم مكدربني مس تحيةل . وا 

فاقد الصرب   on the verge of burn out ، ويعوزمه الس يطرة عيل حميطهم او بيئهتم . واملدرب اذلي يعاين من هذه الظاهرة او عيل حافهتا   irritableالطبع 

 .  ابطحم 

ال أ ن القليل منجز . ان   inflexible closed mindedمن هذا النوع يصبح غري قابل للتكيف  منوذجا     ومع ان الزمن اذلي يقيض يف التدريب يف ازدايد ا 

 .أ لوف أ و توعاكت مزاجية ورمبا يكون دلية صداع م  depressedومكتئبا   overtiredاملدرب اذلي حيرتق نفس يا يصبح مهناك 

شاكل كثرية ، واملدربني اذلين يعانون هذه الظاهرة رمبا يشعرون كام أ هنم ال  تأ خذل هنا قد  Single definitionوهذه الظاهرة ليست لها تعريف واحد     ا 

جنازاهتمياء يس تطيعون ان يتعاملون مع أ ية ضغوطات أ خرى ،تطور اجتاهات سلبية جتاه رايضهيم . او الشعور ابالست   ليتا  الاسرتاتيجياتهناك العديد من و  .  اب 

 ساعد عيل ختفيف أ و منع الاحرتاق النفيس للمدرب . ت 

  mental – emotional Health، والصحة العقلية والعاطفية  physical Healthتعمل يف أ ربعة جماالت خمتلفة . الصحة البدنية ،  الاسرتاتيجياتوهذه      

 عالقات متبادةل ( مع الآخرين .و  interrelationships) coaches –relationships –with themselvesني بأ نفسهم وعالقة املدرب

نفس ية واليت يطلق ومن املالحظ بصفة عامة أ ن هناك بعض املهن أ و اال عامل أ و الوظائف اخملتلفة اليت ترتبط بدرجات عالية من ال عباء والضغوط البدنية وال       

دراك ال فراد اذلين ميارسون هذه املهن او ال عامل أ و الوظائف ابن هجودمه وتفانهيم يف معلهم مل تنجح يف   Stressful jobs، همن ضاغطة علهيا  واليت تسهم يف ا 

 أ حدات العائد اذلي يتناسب مع هذه اجملهودات .

يل أ نة يف جمال املهن املرتبطة ابلرايضة ميكن             اعتبار همنة التدريب الراييض من بني أ كرثها ارتباطا ابلضغوط عيل خمتلف أ نواعها ، ولقد أ شار محمد عالوى ا 

هناك قواه وطا ذ يرتبط معل املدرب الراييض ابلعديد من العوامل اليت تثري الانفعاالت اكلقلق والتوتر والاستثارة واليت قد تسهم يف ا  قاته واليت ابلتايل قد تعرضه ا 

صابة ببعض اال عر  الراييض .  اض املرضية البدنية أ و النفس ية ، كام قد ينتابه الرصاع النفيس اذلي يشغل تفكريه ما بني الاس مترار يف معةل أ و اعزتاهل همنة التدريبلال 

(7  ،147 ). 

يل زايدة حدة الضغوط عيل مدريب العاب القو  :مشلكة البحث ى وذكل بقيام بعض املدربني تمتثل مشلكة ادلراسة عىل ان هناك أ س بااب متعددة قد تؤدى ا 

عداد بدنيا وفنيا بتدريب أ كرث من مسابقة واحدة مثل تدريب مسابقات اجلري والعدو والريم والوثب ، مما الشك فيه أ ن لك مسابقة من هذه املسابقات حتتاج ا   يل ا 

 الراهنةوتنويع خطط التدريب واال عداد للمنافسات وكذكل الظروف ونفس يا و هماراي، ال مر اذلي يشلك عبئا عيل اكهل املدرب ويتطلب املزيد من اجلهد والوقت 

ومن هنا متثل ظاهرة احرتاق املدرب الراييض انتشارا واسعا يف الس نوات الاخرية ويتوقع زايدة حدوهثا يف الس نوات . و الاوضاع املتش نجة اجامتعيا ونفس يا 

 ا س بق تتحدد مشلكة ادلراسة يف التعرف عىل ختفيض الاحرتاق النفيس دلى مدريب العاب القوى .القادمة نظرا لزايدة الضغوط املرتبطة بعملية التدريب . ومم

 وكذكل تعترب البحوث اليت تناولت ظاهرة الاحرتاق النفيس دلى مدريب ال لعاب الفردية  قليةل جدا ، ذلا رأ ى الباحثون اجراء هذه ادلراس   

 تسامه يف تقليل الاحرتاق النفيس ملدريب العاب القوى .التعرف عيل أ مه العوامل اليت  : هدف البحث

 : ما يه أ مه العوامل اليت تسامه يف تقليل حده الاحرتاق النفيس ملدريب  العاب القوى قيد البحث . تساؤل البحث
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عباء واملتطلبات الزائدة واملس مترة الواقعة حاةل من اال هناك العقيل والانفعايل والبدين يشعر هبا املدرب الراييض كن  ابنة الاحرتاق ::  مصطلحات البحث  تيجة لل 

دراكه ابن هجده وتفانيه يف معهل وكذكل عالقاته مع الالعبني أ و مع الآخرين اكال داريني أ و امل  شجعني أ و النقاد الرايضيني مل عيل ك هةل كنتيجة لعمةل مكدرب راييض وا 

 (  48:  5تنجح يف أ حداث العائد أ و املقابل اذلي يتوقعه ) 

يل فقدان الفاعلية  تبدأ  حاةل اس تزناف بدين ودهين تبدأ  ابال هجاد وتنهتيي ابرختاء عصيب اكمل ، وهو معلية ترامكية : الاحرتاق النفيس  شارات حتذيرية مث تنتقل ا  اب 

 ( 26-8للعمل ) 

دراك املدرب الراييض بعدم وجود توازن بني ما هو مطلوب  الضغط دلي املدرب الراييض منة اجنازه وبني قدرته عيل الاس تجابة بنجاح  لتحقيق هذه : ) يعين ا 

 املتطلبات (.

يل حدوث   Syndrome. هناك العديد من اال عراض املزامنة  أ عراض الاحرتاق النفيس للمدرب الراييض ويه اليت قد تظهر معا  يف وقت واحد . وقد تشري ا 

 الاحرتاق دلى املدرب الراييض وامه هذه ال عراض ما ييل .

دار : وهو الشعور ابالستنفاد ة العقلية أ و اال رهاق العقيل أ و اذلهين الشديد وعدم القدرة عيل مواصةل التفكري والتخطيط بصورة دقيقة واحن اال هناك العقيل

 مس توايت اال دراك والتصور والانتباه والتذكر بصورة واحضة . 

والقلق ادلامئ وضعف القدرة عيل التحمك يف الانفعاالت والعصبية الزائدة ورسعة الانفعال ل قل مثري  : وهو اال حساس بزايدة التوتر الانفعايلاال هناك الانفعايل 

 والشعور ابال رهاق الانفعايل .

حساس ابمخلول : ويقصد به الشعور بضعف احليوية والنشاط والطاقة البدنية بصفة عامة واخنفاض اللياقة البدنية والتعب البدين ل قل جمهود واال   اال هناك البدين

 (  89:  5البدين . ) 

يل أ ن زايدة الضغوط الواقعة عيل اكهل املدرب الراييض يودل دلية اال هناك البدين والانفعايل والعقيل  Gouldوجودل    Weinbergحيث أ شار لك من  واينربج  ا 

 ( 380:  14)  ال سوأ  وتسهم يف تغيري مالمح خشصيته حنو 

مكية الضغوط اليت ميكن أ ن تقع عيل اكهل املدرب الراييض يف ضوء ال دوار اليت ميكن   Fortgalland، وفورتالند   Mohanويضيف عامثن رفعت ، وموهان  

وعضو يف عائةل الالعب  parent Substituteوبديل للوادلين   educatorومريب Teacherومعمل   Leaderأ ن يقوم هبا ، فاملدرب الراييض يعترب مبثابة قائد 

Family member   وصديق لالعبنيFriend   واستشاري او موجهCounselor   (4 :3 ( )Mohan j – and  fort gall and G-  :197  ) 

دراكه لعدم قدرته عيل الوفاء ابملتطلبات اليت ينبغي علية الو  يل أ ن الضغط دلى املدرب الراييض حيدث يف حاةل ا  فاء هبا . وهذا يعين ولقد أ ضاف محمد عالوى ا 

د  ( 15:  7راك املدرب الراييض بعدم وجود توازن بني ما هو مطلوب منه اجنازه وبني قدرته عيل الاس تجابة بنجاح لتحقيق هذه املتطلبات ) ا 

 :ادلراسات السابقة

ق مقياس للضغوط النفس ية بعنوان التعرف عيل الضغوط النفس ية دلى مدريب رايضة املبارزة . ويمت تطبي ( 6)  ،(  1995دراسة مصطفي ابيه وارشف مسعد )

يه الضغوط املرتبطة  عيل عينة خمتارة من مدريب رايضة املبارزة . ويمت التوصل ايل تعدد الضغوط النفس ية دلى املدربني واختالف درجة حدهتا واكن اكرثها حدة

دارة الوقت يف حني ان املظاهر الفس يولوجية والسلوكية اكنت اقلها حدة  . ابلعبء املهين وصعوابت ا 

ىل التعرف عىل ما مدى ش يوع ظاهرة الاحرتاق ( بعنوان " 1( ) 2008دراسة رمزي جابر )  دراسة تقوميية لظاهرة الاحرتاق النفيس للمدرب " هدفت ادلراسة ا 

% ( من جممتع  60ة ما نسبته )( مدراب يف كرة السةل وكرة اليد وكرة الطائر  60النفيس للمدرب . ولتحقيق ذكل أ جريت ادلراسة عىل عينة عشوائية  قواهما ) 

عداد محمد حسن عالوي )  ( . وأ ظهرت نتاجئ ادلراسة بأ ن فقرة املتعلقة بـ " تشعر  1998ادلراسة ، وطبق علهيم مقياس الاحرتاق النفيس للمدرب الراييض من ا 

حباط مزتايد يرتبط مبس ئوليات  " يف املرتبة الثانية ، بيامن   بزايدة الضغوط عليك ليك تفوز يف املنافسات " قد احتلت املرتبة ال وىل ، بيامن جاءت الفقرة " دليك ا 

ذا اكنت همنة التدريب مناس بة كل " يف املرتبة الثالثة وال خرية   جاءت الفقرة املتعلقة بـ " تدور يف ذهنك أ فاكر عام ا 

م ال لعاب الرايضية يف ال ردن وعالقهتا ببعض املتغريات " هدفت هذه مس توايت الاحرتاق النفيس دلى حاك( بعنوان " 2( )2007دراسة زايد الطحاينة عام ) 

ىل الكشف عن مس توي الاحرتاق النفيس دلى حاكم ال لعاب الرايضية يف ال ردن وعالقهتا ببعض املتغريات ، وتكونت عينة ادلراسة  ( حكام  ، 120من )ادلراسة ا 

ادلراسة اس تخدم الباحث مقياس الاحرتاق النفيس للحمك الراييض .وأ ظهرت نتاجئ ادلراسة أ ن حاكم  وقام الباحث ابس تخدام املهنج الوصفي ، ولتحقيق أ هداف
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حصائية يف مس توى الاحرتاق النفيس دلى   احلاكم تعزى ال لعاب الرايضية يعانون من الاحرتاق النفيس بدرجة متوسطة . كام أ ظهرت وجود فروق ذات دالةل ا 

حصائية يف مس توى الاحرتاق النفيس بني حاكم ال لعاب الفردية وحاكم ال لعاب امجلاعية ملتغري العمر واخلربة . يف حني   مل توجد فروق ذات دالةل ا 

آخرون عام )  ىل التعرف عىل مس توي الاحرتاق ( بعنوان " الاحرتاق النفيس دلى مدريب كرة القدم يف ال ردن"  3( )2007دراسة مسرية عرايب وأ هدفت ادلراسة ا 

ولتحقيق  مدريب كرة القدم يف ال ردن وكذكل التعرف عىل الفروق يف مس توى الاحرتاق النفيس دلى مدريب كرة القدم يف ال ردن تبعا ملتغري ادلرجة . النفيس دلى

بل الباحثني  . وأ ظهرت ( مدراب ، وطبق علهيم مقياس ماسالش املعرب واخلاص ابالحرتاق النفيس ، ومت تعدايه من ق  81ذكل أ جريت ادلراسة عىل عينة قواهما ) 

ىل أ ن درجة ىل أ ن مس توى الاحرتاق النفيس دلى مدريب كرة القدم يف ال ردن اكن مضن املس توى املتوسط كام خلصت ادلراسة ا  ، ا املدرب ) دويل  نتاجئ ادلراسة ا 

 فضت درجة الاحرتاق النفيس دليه . ب ، س ( لها تأ ثري عىل مس توى الاحرتاق فقد دلت نتاجئ ادلراسة أ نه لكام ارتفعت درجة املدرب اخن

بعنوان حماوةل التعرف عيل نوعية الضغوط اليت يعاين مهنا املدربني احملرتفون ومه املدربون املتفرغون متاما   )Miller –T    (1997  ( )13دراسة : توماس ميللر 

مدرب  20مدرب حمرتف و 20ل ال خرى اجانب همنة التدريب واكنت عينة البحث ملهنة التدريب الراييض واملدربني الغري حمرتفني ومه اذلين يزاولون بعض ال عام

ن املدربني احملرتفني يمتزيون بدرجات عالية من الضغوط ابملقارنة ابملدربني غري احملرتفني .  يل ا   غري حمرتف حيث أ سفرت النتاجئ ا 

 :الاجراءات 

 طبيعة البحث .ل  ملالمئته: اس تخدم الباحثون املهنج الوصفي  مهنج البحث

 مدراب. 17اختيار عينة البحث ابلطريقة العمدية ومتثلت مبدريب العاب القوى مبنطقة طرابلس والبالغ عددمه  مت البحث:عينة 

 : اعد الباحثون اس امترة اس تبيان حتتوى عيل أ ربع حماور لك حمور تنمتي هل مجموعة من العبارات وىه :  أ داه البحث

 عبارات . 6لصحية ويتضمن احملور الاول اللياقة ا

 عبارات.  10احملور الثاين الصحة العاطفية والعقلية ويتضمن 

 عبارات . 7احملور الثالث التعامل مع النفس ويتضمن 

 عبارات . 5احملور الرابع التعامل مع الاخرين ويتضمن 

 امخلايس وهو اكلتايل: ليكرثواعمتد الباحثون عىل مقياس 

 (.5ق بدرجة كبرية جدا( تعطي العالمة )اذا اكنت الاجابة )اواف

 (.4اذا اكنت الاجابة )اوافق بدرجة كبرية    ( تعطي العالمة )

 (.3اذا اكنت الاجابة )اوافق بدرجة متوسطة ( تعطي العالمة )

 (.2اذا اكنت الاجابة )اوافق بدرجة قليةل     ( تعطي العالمة )

 (.1طي العالمة )اذا اكنت الاجابة )اوافق بدرجة قليةل جدا( تع

 جتانس العينة

 (املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري ومعامل الالتواء لبياانت افراد العينة1جدول )

 املعامالت الاحصائية   

 املتغري

 معامل الالتواء الاحنراف املعياري املتوسط احلسايب

 0.256 6.40 38.4 السن

 0.137 3.80 11.32 س نوات التدريب

 ( مما يشري اىل جتانس افراد العينة.3-.3( ان معامل الالتواء ملتغريي السن وس نوات التدريب ينحرص بني )+1دول )يتبني من اجل

بداء الراى حول لك فقرة من فقرات الاستبانة ومال الصدق : مئة للتحقق من صدق الاداة مت عرضها من قبل الباحثني عىل مخسة خرباء من ذوى الاختصاص ال 

 ر وكذكل تعديل او حذف او اضافة بعض الفقرات مبا حيقق صدق الاس تبيان ومت االتفاق عىل الفقرات.الفقرات للمحاو 

 قام الباحثون ابلتحقق من ثبات الاداة بطريقة الاختبار وأ عاده الاختبار  الثبات:
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 Test-Retest)  ىل نفس العينة وىف نفس الظروف بعد مرور اس بوعني من مدربني من خارج عينة البحث ومت اعادة الاختبار مرة اثنية ع 7( عىل عينة قواهما

 القياس الاول  واكنت نتاجئ التطبيق عىل درجة عالية من الثبات.

 (املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية والنسب املئوية وترتيب احملاور2جدول )

 الرتتيب النس بة املئوية الاحنراف املعياري املتوسط احلسايب احملور

 الاول 75.2 0.97 3.76 لياقة الصحيةال 

 الثاين 69.3 0.97 3.46 التعامل مع الاخرين

 الثالث 68.8 0.89 3.44 الصحة العاطفية والعقلية

 الرابع 61.9 0.91 2.95 التعامل مع النفس

من حماور ادلراسة حيث جاء حمور اللياقة الصحية ىف املرتبة ( املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية الس تجاابت عينة ادلراسة عىل لك حمور 2يبني اجلدول )

(مث جاء 0.97(واحنراف معياري)3.46(،يليه التعامل مع الاخرين مبتوسط حسايب)0.97( وابحنراف معياري )3.76الاوىل وحصل عىل اعيل متوسط حسايب بلغ )

( واحنراف 2.95( يليه وىف املرتبة الاخرية التعامل مع النفس مبتوسط حسايب )0.89غ)(واحنراف معياري بل3.44الصحة العاطفية والعقلية مبتوسط حسايب بلغ )

 (.0.91معياري بلغ)

 حمور اللياقة الصحية. يف(املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية والنسب 3جدول )                                    

 نس بة املتوسط الاحنراف املعياري املتوسط احلسايب العبارة  م

 %78.2 0.96 3.91 امارس المترينات عيل حنو نظايم  1

 %75.4 1.02 3.77 الاخنراط  يف أ نشطة  تروحيية . 2

عطاء أ مهية جادة للتغذية ) ال لك من اجل الصحة ( . 3  %72.4 0.83 3.62 ا 

وفر للراحة  . 4  %77 0.97 3.85 أ خد القسط ال 

 %71.4 1.07 3.57 ممارسة مترينات الارختاء . 5

 %77 0.98 3.85 حتاىش اخملدرات والكحول  املنهبات. 6

حمور اللياقة الصحية حيث حتصلت العبارة امارس المترينات عىل حنو نظايم عىل اعىل  يف( املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية والنسب 3يبني جدول )          

ايش اخملدرات والكحول واملنهبات  واخذ القسط الاوفر للراحة حصلتا تقريبا عىل نفس حت وعباريت(0.96( واحنراف معياري بلغ)3.91) متوسط حسايب 

عطاء أ مهية جادة للتغذية ) ال لك من اجل الصحة (فقد حصلتا عىل اقل 0.98( واحنراف معياري بلغ)3.85املتوسط) (اما العبارتني ممارسة مترينات الارختاء و ا 

 (0.83-1.07اف معياري)(واحنر 3.62-3.57متوسط حسايب حيث بلغ)

 العاطفية والعقلية. الصحةحمور  يف( املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية والنسب 4جدول)

 م

 

 نس بة املتوسط الاحنراف املعياري املتوسط احلسايب العبارة

جازات والعطالت ال س بوعية 1  %68.4 0.95 3.42 كن جيد مع نفسك ، ال ترتك اال 

 %74.4 0.97 3.72 واجملموعات املساعدة  .مني العالقات  2

حباط . 3  %68 1.01 3.40 عرب عن الفشل واال 

 %69.8 0.48 3.49 المتس النصاحئ املهنية  . 4

 %74.4 0.97 3.72 واعرف مىت تقول ال . 5

 %66.2 0.94 3.31 عزز ثقافتك اخلاصة  . 6

 %66.6 0.89 3.33 راعي الصداقة وطور اجلديد مهنا . 7

دارة املهارات  . 8  %65 0.84 3.25 مني أ و طور وقت ا 

 %66.2 0.94 3.31 قدم حلوال ابتاكريه للمشالك  . 9

3.49متتع بروح ادلعابة . 10   0.98 69.8% 
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قات واجملموعات املساعدة  و مني العال -( املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية والنسب ىف حمور الصحة العاطفية والعقلية حيث حتصلت الفقرتني 4جدول) 

دارة املهارات  و قدم حلوال 0.97( واحنراف معياري بلغ)3.72عىل اعيل متوسط حسايب حيث بلغ) -اعرف مىت تقول ال  (.وحتصلت الفقرات مني أ و طور وقت ا 

 (.0.94-0.84رية بلغت)( واحنرافات معيا3.31-3.25ابتاكريه للمشالك  و عزز ثقافتك اخلاصة  عىل متوسطات حسابية من واىل )

 حمور التعامل مع النفس . يفاملتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية والنسب  -(5جدول)

 نس بة املتوسط الاحنراف املعياري املتوسط احلسايب العبارة م

 %76.4 1.08 3.82 حضور مؤمترات التدريب  وجمالس ) ورش العمل ( . 1

 %58.8 0.94 2.94 دريب  .اظفر ابالشرتاك يف روابط الت 2

 %56.6 0.88 2.83 أ قدم عيل اجلديد وغري الطرق القدمية  . 3

 %49 0.68 2.46 تذكر أ ن النجاحات ال تقاس ابالنتصارات واخلسارة فقط . 4

 %56.6 0.88 2.83 ركز عيل املظاهر املوجبة للتدريب  . 5

 %68.4 0.95 3.42 حدد ال ولوايت وابقي علهيا  . 6

 %68 1.01 3.40 التدريب ابمليدان رصاعاتترك ا 7

ت التدريب  املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية والنسب ىف حمور الصحة العاطفية والعقلية التعامل مع النفس حيث حتصلت الفقرة حضور مؤمترا -(5جدول)

حتصلت الفقرات تذكر أ ن النجاحات ال تقاس ابالنتصارات واخلسارة فقط وأ قدم ( و 1.08( واحنراف معياري بلغ)3.82وجمالس ) ورش العمل ( عىل اعىل متوسط)

( واحنراف معياري تراوح بني 2.83 -2.46عيل اجلديد وغري الطرق القدمية  و ركز عيل املظاهر املوجبة للتدريب  عىل  متوسط حسايب حيث تراوح بني)  

( واحنراف معياري بلغ 2.46صارات واخلسارة فقط قد حتصل عىل اقل متوسط حسايب حيث بلغ )( وحتصل تذكر ان النجاحات ال تقاس ابالنت0.88 -0.68)

(0.68.) 

 ( املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية والنسب ىف حمور التعامل مع الآخرين .6جدول )

حمور التعامل مع الآخرين حيث حتصلت الفقرة فوض ) املس ئولية ( ملساعدي املدرب عىل اعىل  يف( املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية والنسب 6جدول )

وو ضع -واملتطوعني ملساعدة  الرايضيني ب مساعدة املستشارين  وأ ولياء ال موراطل-(  وحتصلت الفقرات 0.97( ومتوسط حسايب بلغ)3.72متوسط حسايب وبلغ )

(واحنراف معياري 3.31-3.42و نظم التدريبات واملبارايت وبذكل تعويضا عن الرايضيني عىل اقل متوسط حسايب حيث تراوح بني)-أ هدافا واقعية أ و مرنة للفريق 

 (.0.95-0.94بني )

 عرض ومناقشة النتاجئ  :

  physical Healthلياقة الصحية : ال 

ال أ هنم يف بعض ال حيان هيملون حصهتم البدنية وكذكل عدم ممارسة مترينات الارخت احملور ال وليتضح من     اء أ ن املدربني منخرطني حبيوية يف ال نشطة الرايضية ، ا 

ذا ما تركوا حصهتم تتد هور فان ذكل قد حيول دون القيام مبتطلبات معلهم . وعلية جيب عيل املدربني أ ن ، وهذا غالبا ما حيدث كثريا خالل مومس املنافسات . فا 

، والراحة ، والارختاء ، يعطوا الاهامتم الالزم ل سلوب معيش هتم . وقد افرد الباحثون لهذا احملور س تة عنارص تتضمن المترينات املنتظمة، والرتوحي ، والتغذية 

جاابت املفحوصني عيل العبارات اليت تنمتي لهذا احملور ابن تأ ثري هذا احملور يف وحتايش ال دوية واملنهبات والكحولي  اسرتاتيجيةات والسهر املفرط . علية فاكنت ا 

 %( 75.2منع الاحرتاق بنس به )

يل اهامتمه ابلص mental –emotional healthواذلي يتضمن الصحة العاطفية والعقلية  أ ما احملور الثاين ضافة ا  حة البدنية فاملدرب جيب علية ان واليت يه ا 

يف حياهتم ، وهناك الكثري  حيافظ عيل حصته العقلية والعاطفية كاكئن يح . فاملواقف الاجيابية العاطفية والعقلية تس تطيع ان تساعد املدرب يف أ ن يكون أ كرث جناحا

 نس بة املتوسط الاحنراف املعياري املتوسط احلسايب العبارة م

 %74.4 0.97 3.72 اعدي املدرب .فوض ) املس ئولية ( ملس 1

 %68.4 0.95 3.42 نظم التدريبات واملبارايت وبذكل تعويضا عن الرايضيني 2

 %68 1.01 3.40 ضع أ هدافا واقعية أ و مرنة للفريق . 3

 %69.8 0.98 3.49 سمل بعض وليس لك  املس ئوليات للرايضيني . 4

 %66.2 0.94 3.31 تطوعني ملساعدة  الرايضينياطلب مساعدة املستشارين  وأ ولياء ال مور وامل  5
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ذا احملور عرشة عنارص من بيهنا تمنية العالقات وتعزيز الثقة ابلنفس من الطرق للحصول عيل ذكل بسبب الرضا النفيس ويعمتد عيل رغبات الفرد ، وتضمن ه 

جااب ت املفحوصني حيث  تضمنت أ راء والامتس النصاحئ املهنية والمتتع ابلعطالت واال جازات ومراعاة الصداقة اجليدة وتطويرها ، واملرح وادلعابة وغريها ، علية اكنت ا 

 %(. 68.8منع الاحرتاق والتقليل من هذه الظاهرة  بنس بة ) اسرتاتيجيةاملدربني يف حمتوى هذا احملور من تأ ثري 

حيث هناك العديد من الطرق اليت ختفف الضغوط النفس ية املتعلقة مبامرسة  dealing with yourselfواذلي يتضمن التعامل مع النفس  احملور الثالثومن خالل 

فيضة عيل ما هو حديث والاندماج  والتعايش مع أ ساليب التدريب املعارص . ولقد تضمن هذا احملور س بعة التدريب ومن بيهنا الاطالع والقراءة املس مترة واملس ت 

ال ولوايت والرتكزي عيل عنارص ، ويه املؤمترات وجمالس ورش معل التدريب، والاشرتاك يف الروابط املهنية داخليا وخارجيا ، واستبدال القدمي ابحلديث ، وتقدمي 

جاابت املدربني املفحوصني اكنت نتاجئ  اال جابة عيل الاختبار بنس بة )الاجيابيات وغري   منع الاحرتاق .  اسرتاتيجية%(يف تأ ثري  61.9ها .ومن خالل ا 

يل حما فضة املدربني عيل العالقة اجليدة مع    dealing  with  othersبيامن يوحض  احملور الرابع واذلي يشمل التعامل مع الآخرين  أ نفسهم ، وطرق وابال ضافة ا 

جابة املدربني عيل  هذا احملور وم ا تضمنه  من نقاط اكنت بنس بة التعامل مع الرايضيني ومساعدة املدربني ، وأ ولياء ال مور واال داريني وغريمه  . وقد أ وحضت نتاجئ ا 

 منع الاحرتاق .  اسرتاتيجية%(يف تأ ثري 69.3)

 الاس تنتاجات :

(ويه اكرب نس بة 75.2ال ربعة والنس بة املئوية املبينة . يؤكد املدربني ابن حمور اللياقة البدنية والصحة قد حاز عيل نس بة ) يتضح من خالل اال جابة عيل احملاور

ب الاهامتم ل مر اذلي يتطلموافقة من املفحوصني املدربني وابن الصحة البدنية واللياقة العامة تعترب هممة جدا يف التقليل من ظاهرة الاحرتاق النفيس للمدربني ا

 ابلصحة البدنية وعدم الهتاون ابللياقة العامة .

جاابت املدربني عيل حمور الصحة العاطفية والعقلية يف املرتبة الثالثة وبنس بة ) (وهذا ما يدل عيل تأ كيد الاهامتم ابلصحة العاطفية والعقلية املمتثةل 68.8بيامن اكنت نتاجئ ا 

والابتاكر يف تطوير أ داء الالعبني ابالطالع واختاذ القرار الصائب واحللول املناس بة يف ال وقات العصيبة من املنافسات  يف العالقات الاجامتعية والثقة ابلنفس

تباع هذه اجلوانب ليك يمت  الاحرتاق الابتعاد عن ظاهرة والبطوالت الصارمة . وكذكل زايدة الاهامتم ابلثقافة اخلاصة ابجملال التدرييب . ومن هذه املعطيات يتطلب ا 

جاابت املدربني عيل احملور الثالث بنس بة ) (ويه يف املرتبة الرابعة من حيث ال مهية يف تقليل ظاهرة 61.8النفيس اليت هتدد كثري من املدربني ، يف حني اكنت ا 

الاطالع عيل لك ما هو جديد يف التدريب الاحرتاق النفيس للمدرب . وهنا يتطلب من املدرب أ ن يطور نفسه من خالل املؤمترات ودورات التأ هيل والصقل و

تباع وعيل املدرب ان يكون عيل دراية ابن النجاح ليس دامئا ابالنتصار ولكن العزمية واال رصار والاس مترار يه احد راكئز النجاح يف جمال الت دريب مع الاهامتم وا 

واملنافسات يف امللعب حيث ال تقع يف الركون السليب ومن هنا تكون قد حققت ال ساليب الاجيابية والابتعاد عن املؤثرات السلبية مع ترك مشالك التدريب 

جاابت املدربني عيل احملور الرابع انلت نس بة ويه ) ( وحتصل عىل الرتتيب الثاين من حيث ال مهية ال مر 69.3الاس مترار يف جمال التدريب ، يف حني اكنت نتاجئ ا 

 املس ئوليات وعدم وضع أ هداف غري واقعية وصعبة املنال مع الاس تعانة والتشاور مع املس ئولني واملهمتني يف هذا اذلي يتطلب من املدرب مشاركة املساعدين يف

يت تؤكد التقليل من ظاهرة اجملال ال مر اذلي يسامه بدرجة كبرية يف تقليل ظاهرة الاحرتاق النفيس للمدرب ومن خالل هذه النتاجئ الاجيابية حملاور لالس تبيان وال

 حرتاق النفيس للمدرب فهيي حتقق هدف ادلراسة الا

يل :  من خالل مناقشة النتاجئ والاس تنتاجات توصل الباحثون ا 

دراج وسائل  – 1 الصحية والابتعاد عيل مجيع  والتغذيةوالرتوحي  الرتفيهللمحا فضة عيل الصحة البدنية جيب مراعاة التنويع يف أ ساليب التدريب وذكل عن طريق ا 

 ات والعقاقري . أ نواع املنهب

 مراعاة الصحة العقلية والعاطفية والرتكزي عيل النوايح الاجيابية والابتعاد عن السلبيات اليت تهنك املدرب والالعب عيل السواء . – 2

الاشرتاك ىف ادلورات التدريبية احلث عيل الاطالع والقراءة املس تفيضة وعيل لك ما هو حديث لتطوير املس توى البدين والفين واملهاري وكذكل الاندماج و – 3

 . املوضوعةوورش العمل داخليا وخارجيا لتحقيق ال هداف 

آلية للتعامل مع الآخرين ولك الكوادر احمليطة واملسامهة بفاعلية يف اجملال الراييض من مدربني ومساعدين مدربني ورايضيني  – 4 داريني .رضورة وضع أ  وا 

 التوصيات : 

والعادات لبدنية وذكل من خالل التنويع يف أ ساليب التدريب والاهامتم ابلتغذية الصحية والابتعاد عن مجيع املنهبات واملنشطات وال دوية والسهر الاهامتم ابلصحة ا – 1

 الغري سوية .
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أ سلوب احلياة يف وقت التدريب او وقت الاهامتم ابلصحة العقلية والعاطفية الن الاكئن البرشى يؤثر ويتأ ثر ابحمليط اذلي يعيش فيه وذكل من خالل تنويع  – 2 

 الراحة والمتتع ابلعطالت واال جازات والعالقات مع الآخرين .

مترة لتطوير رضورة غرس الثقة ابلنفس والتواصل مع ال ساليب املتطورة يف التدريب وذكل من خالل وسائل التكنولوجيا احلديثة والاطالع والقراءة املس   – 3

 نفسه وحتقيق طموحاته .

داريني حاك –4  م أ ولياء أ مور احتادات وغريمه  الاهامتم بتوثيق العالقات اجليدة مع الآخرين وكيفية التعامل مع لك من هل عالقة ابجملال الراييض مدربني رايضيني ا 

 .ال خرىالفردية  الالعاب يف املدربني عىل مشاهبة دراسات اجراء-5

 الاحرتاق دلى مدريب العاب القوىتقليل  اسرتاتيجيةاس امترة اس تبيان : املرفقات

عداد دراسة حول   ---------------------------مدرب اندي                      ----------------------------------اال س تاد الفاضل املدرب /  الباحثون بصدد ا 

رئيس ية متثل اللياقة الصحية  والصحة العاطفية والعقلية  والتعامل مع النفس تقليل الاحرتاق عند مدريب العاب القوى  وسوف نقدم لمك عبارات حملاور  اسرتاتيجية

جابة عيل  يل كوهنا مشالك حقيقية للمدربني ولال  العبارات سوف جتد والتعامل مع الآخرين واليت تسامه يف احرتاق املدرب واذلي نرجوه منك مشكورا اال شارة ا 

جاابت :  ا 

 اوافق بدرجة قليةل جدا اوافق بدرجة قليةل      اوافق بدرجة متوسطة كبرية اوافق بدرجة اوافق بدرجة كبرية جدا

ضع عالمة  ) حص ( أ مام اال جابة اليت تراها مناس بة من خالل خربتك والواقع اذلى عايش ته  الرجاء قراءة العبارة بمتعن واال جابة علهيا بلك مصدقيه وأ مانة .

جابة .تقليل ومنع الاحرتاق النفيس للمدرب :اس تبيان   ارجوا أ ال ترتك عبارة   يف جمال التدريب .  تقليل الاحرتاق النفيس . اسرتاتيجية -بدون ا 

 أ وال : اللياقة الصحية . 

 اوافق بدرجة قليةل جدا اوافق بدرجة قليةل      اوافق بدرجة متوسطة اوافق بدرجة كبرية     اوافق بدرجة كبرية جدا العبارة  م

      و نظايم المترينات عيل حن 1

      الاخنراط  يف أ نشطة  تروحيية . 2

عطاء أ مهية جادة للتغذية ) ال لك من اجل الصحة  3 ا 

. ) 

     

وفر للراحة  . 4       أ خد القسط ال 

      ممارسة مترينات الارختاء . 5

      حتايش اخملدرات والكحول  املنهبات. 6

 . الصحة العاطفية والعقلية -:  اثنيا

 

 

 

 اوافق بدرجة قليةل جدا اوافق بدرجة قليةل      اوافق بدرجة متوسطة اوافق بدرجة كبرية اوافق بدرجة كبرية جدا العبارة م

جازات والعطالت ال س بوعية   1       كن جيد مع نفسك ، ال ترتك اال 

      مني العالقات واجملموعات املساعدة  . 2

حباط . 3       عرب عن الفشل واال 

      المتس النصاحئ املهنية  . 4

      اعرف مىت تقول ال . 5

      عزز ثقافتك اخلاصة  . 6

      راعي الصداقة وطور اجلديد مهنا .  7

دارة املهارات  . 8       مني أ و طور وقت ا 

      قدم حلوال ابتاكريه للمشالك  .  9

1

0 
      متتع بروح ادلعابة
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 مع النفس .  التعامل -اثلثا :  

 اوافق بدرجة قليةل جدا اوافق بدرجة قليةل      اوافق بدرجة متوسطة اوافق بدرجة كبرية اوافق بدرجة كبرية جدا العبارة م

      حضور مؤمترات التدريب  وجمالس ) ورش العمل ( . 1

      اظفر ابالشرتاك يف روابط التدريب  . 2

      دمية  .أ قدم عيل اجلديد وغري الطرق الق 3

      تذكر أ ن النجاحات ال تقاس ابالنتصارات واخلسارة فقط . 4

      ركز عيل املظاهر املوجبة للتدريب  .  5

      حدد ال ولوايت وابقي علهيا  .  6

      اترك صداعات التدريب ابمليدان  7

 التعامل مع الآخرين . -:  4

 اوافق بدرجة قليةل جدا اوافق بدرجة قليةل      اوافق بدرجة متوسطة  افق بدرجة كبريةاو  اوافق بدرجة كبرية جدا العبارة  م

      فوض ) املس ئولية ( ملساعدي املدرب . 1

      نظم التدريبات واملبارايت وبذكل تعويضا عن الرايضيني  2

      ضع أ هدافا واقعية أ و مرنة للفريق . 3

      للرايضيني . سمل بعض وليس لك  املس ئوليات 4

 اطلب مساعدة املستشارين  وأ ولياء ال مور. واملتطوعني  5

 ملساعدة  الرايضيني

 

 

 

 

   

 أ وال املراجع العربية .              املراجع :

 فلسطني.–جامعة الافق –حبث منشور ىف اجملةل العلمية للعلوم الانسانية –( دراسة تقوميية لظاهرة الاحرتاق النفيس للمدرب 2008رمزي جابر )-1

 الاردن.جامعة الريموك  الثاين ادلويلاملؤمتر العلمي –( مس توايت الاحرتاق النفيس دلى حاكم الالعاب الرايضية ىف الاردن وعالقهتا ببعض املتغريات 2007زايد الطحاينة ) -2

 الثاين جامعة الريموك الاردن. ادلويلاملؤمتر العلمي –مدريب كرة القدم ىف الاردن  النفس يدلى( الاحرتاق 2007مسرية عرايب واخرون )-3

 ( 1997عامثن حسني رفعت . مذكرة يف التدريب الراييض . لكية الرتبية    الرايضية للبنني . القاهرة .)– 4

 ( 1984امس، دراسات البحوث ادلراس ية . اال سكندرية ) لطفي حلمي اكمل . عالقة املس توى العام للقلق النفيس بنتاجئ املبارايت   دلى املصارعني ،  املؤمتر العلمي اخل– 5

براهمي : الضغوط النفس ية دلى مدريب   رايضة   املبارزة ، حبث من جمةل جامعة املنيا العدد  – 6  ( 1999، مرص ) 6مصطفي ابيه وارشف ا 

 ( 1998رش . القاهرة ) محمد حسن عالوى : س يكولوجية الاحرتاق لالعب واملدرب الراييض ،   مركز الكتاب للن  – 7

                                 يوسف جني : مس توى الاحرتاق النفيس دلى معلمي ال لعاب الرايضية امجلاعية يف الضفة الغربية . رساةل ماجس تري غري منشورة              – 8

 (  1999جامعة النجاح الوطنية فلسطني ) 

 املراجع ال جنبية : 

10 – Akin – G – Hunger  l – D – and Yates – j – Burn – out in academia exchange – the organizational  Behavior 

Teaching  journal May (1980 ) -  

11 – H0ehn – R – G  -Salving Coaching problems    Strategies for successful realm development –Boston – Allen and 

Bacon –lnc (1983 ) 

12 –Payne – W – A – and Jackson – S – D – B – understanding your Health – St  Louis –Mo = Times mirror  - Mosby 

College –(1987 ) 

13 – Miller T – Stress and Coaching  -Abstracts  international – n y-  1997 -91 110  

14  – Wishniesky – D – AND –Felder- d Coaching problems – Are suggested solutions effective   suggested solutions 

effective    ? journal  of physical Education –Recreation –Dance -60 ( 1) -69 -72 – (1989  
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 يف ليبيا التـقـيـيـم اذلايت ملـــدربـــي كــــرة الــقــدم 

 لميك .د / فـــرج محمد بن سأ . 

 

ىل املس توايت العالية فاملدرب شبيه مبتسابق املاراتون فهو جيري   :الــمــقـــدمــــــة  املدرب الراييض العامل الهام يف التدريب الراييض خاصة يف الوصول ا 

قة ال خرية يف دائرة الشكر والثناء عند حتقيق والزتود ابجلديد واملتطور فامجليع يتذكره وقت فقد النتاجئ ويكون احلل ابالطالعطوال حياته وحيدا يصارع نفسه 

 النتاجئ وهو جيب أ ن يكون س يايس وقاىض وخطيب وشعيب متفتح ومعمل وحماسب ورحمي وطموح ومثايل وحازم بشدة ومبدع ومتحمس وأ ن يكون هل جدل

تقان العب البوكر  الفيل ووحش ية ال سد وجشاعة الثور يف حلبة املصارعة ومقاومة الظيب وفطنة البومة ودهاء ومكر وقد ، الثعلب وقلب القطة وهل درجة ا 

ىل همام التنظمي والتخطيط ، واال رشاف عىل  توسعت هممته بشلك كبري يف كرة القدم، وال س امي ملواهجة املتطلبات احلديثة واملزتايدة للعبة كرة القدم ، ابال ضافة ا 

 .اجلوانب الفنية والتكتيكية والبدنية

دارة الفريق ، والقضااي الصحية املتعلقة ابلالعبني، فضال عن التدريب والتعلمي ويوما بعد يو         م تزداد همام املدرب ومسؤولياته لتشمل االتصاالت، وا 

 العالقة ومع ة ذاتانهيك عن التعامل مع وسائل اال عالم ، و تشمل وظيفة املدرب مزيدا من التنظمي اال داري للفريق، و مع النادي يف متابعة املهام الرئيس ي

ن معل املدرب يعادل الرئ  يس التنفيذي لرشكة اال دارة املالية والتحويالت وعقود الالعبني، ومشجعي النادي، والعالقات مع املؤسسات اخلارجية ،وابلتايل  فا 

 سلمية علمية أ سس عىل مبنية خمططة يةتربو  معلية احلديث التدريب فأ صبح ما، وينطوي عىل  هذه املسؤوليات جتاوز حدود هممته مكدرب يف كرة القدم ،

ىل الالعبني وصول عىل تعمل  وما اجلديدة اللعب أ ساليب لتعدد نظرا   اللعب طابع وتغري  ال خرية الس نوات يف اللعبة تطورت  وبذكل ال داء، يف التاكمل ا 

ن وهماري، بدين وىمس ت من هبا مرتبط ما ولك ملحوظ بشلك وادلفاعية الهجومية اخلطط يف تنوع من بذكل ارتبط املدرب الناحج يدرك متاما  " لهذا فا 

ليه يف همنة التدريب ، وهو يعمل متاما   أ نه من الرضوري التعامل مع مس ئولياته التدريبية من خالل أ سس علمية لتحقيق أ فضل أ داء  املس ئوليات املولكة ا 

  ( 10: 6)" ومس توى لالعبني 

ن:البحث مشلكة فقط  التدريبية يف احلصول عىل الشهادة يف ختام ادلورات ال ساس ية ابدلرجة تعمتد احلارض الوقت يف القدم كرة ريبطرق التقيمي اذلايت ملد ا 

يل املعايري والضوابط التخصصية والارتباطات ال خرى، داراهتا تقابل اليت أ حد الصعوابت متثل املناسب للمدرب الرايضية ال ندية فاختيار دون النظر ا   جمالس ا 

عداد العب مع متطلبات تتناسب تعد مل أ و كونه العب دويل سابقخربة املدرب  ابالعامتد عىل الاختبارأ و  التقيمي ملفهوم احملدودة ةفالنظر   املس تقبل ومعايري ا 

  يف تمنية وتطوير كرة القدم من خالل البحث العلمي يف جمال التدريب الراييض  والعلوم املرتبطة به.  وهو جحر الزاوية

طالع الباحث عىل املراجع العلمية وادلراسات ذات الصةل          ونتيجة ملا حيسه الباحث من أ مهية لهذا املوضوع ابعتباره من املدربني اذلين  ومن خالل ا 

ضافة معلومات نوعية ختدم مارسوا وختصصوا يف هذه املهنة وكونه انئب رئيس ومدير سابق للتمنية والتطوير ابالحتاد اللييب لكرة الق يل رغبته يف ا  دم  ابال ضافة ا 

للتقيمي اذلايت  بوضع مؤرشات هيمتوا ابن املعنيني ابال دارة الفنية ابالحتاد اللييب لكرة القدم مشلكة البحث وذكل  للفت نظر هذه الرشحية من اجملمتع بأ ن اختار

هبدف  اجملال هذا يف املدربني هؤالء كفاءات حتديد يف هبا خربهتم لالسرتشاد ومدى تدريهبم يةنوع للتعرف املبديئ عىل  القدم كرة تدريب جمال يف للمدربني

 ( مضن برانمج دورات املدربني ابالحتاد ال فريقي لكرة القدم .D.C.B.Aترش يحهم لدلورات التدريبية لنيل رخص التدريب )

ىل البحث هيدف : البحث هدف  .م يف ليبيايف كرة القد نيللمدرب اذلايت التقيمي التعرف عىل ا 

ن  :البحث فرض  . ا جدا  حتت جيد اذلايت التقيمي مس توى يف بليبيا القدم كرة مدريب اغلب ا 

  :البحث جماالت

 ابالحتاد اللييب لكرة القدم . القدم املسجلون ابال دارة الفنية كرة مدربو :البرشي اجملال

ىل   25/1/2015 من الفرتة  :الزمين اجملال  15/8/2015ا 

قامة ادلورات التدريبية للمدربني ومقـر اال دارة الفنية ابالحتاد اللييب     لكرة القدم وابل ندية الرايضية.    :املاكين اجملال  أ ماكن ا 

 

 :املصطلحات

صدار بلوم بأ نه عرفهالـتـقـيـمي:   لتقدير املعايري واملس توايت مثل احملكامت عىل و يش متل وال دوات، واملوارد والوسائل والطرق ال فاكر واخلطط عن قمية أ حاكم ا 

 من هل توضع أ و وتقوميه تقيميه يمت اذلي املوضوع داخل من احملكامت تش تق وقد أ و كيفية مكية ال حاكم هذه تكون وقد واخلطط ال فاكر تكل وفعالية دقة مدى

 ( 23:   11)  اخلارج

صدار معلية بأ نه : الباحث يعرفه :اذلايت الـتـقـيـمي  حققها . اليت النتاجئ أ و أ دائه عن ذاته تقيمي خاللها من ليحاول عن نفسه املدرب منحاكم اذلاتية ال   ا 

هو الشخص اذلي يشغل هممة تدريب الالعبني اذلين يعدمه ل داء مس توى أ فضل ، أ و لتحقيق النتاجئ، وهو املتخصص يف جمال التدريب  :القدم كرة مدرب

 .(8 : 13س ية والبدنية. وميكن أ يضا أ ن متتد همامه، اعامتدا  عىل ما ميتلكه من همارات أ خرى.) الفين واخلططي ويف التمنية النف 
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 :السابقة وادلراسات النظري اال طار 

  :النظري اال طار

ىل يلجأ  املريب " مدرس أ و مدرب" ةوفياذلايت :  التقيمي ١  يس تخدم ما عادة اذلايت لتقيمي( )ا موضوعية دون الارتباط بأ ية مقاييس وحدها اذلاتية املقاييس ا 

صدار بغرض ما معينة، خربة يف ال فراد مس توايت عىل ومبدئية رسيعة أ حاكم ا  ذا وا  ماكنيات عن دقيقة معلومات عىل احلصول هو الغرض اكن ا   ال فراد فان ا 

ىل احلاةل هذه يف اللجوء   ) 9،  8: .( 1(رضوري أ مر اذلايت التقيمي ا 

بأ ن املدرب الراييض هو الشخص اذلي يتوىل معلية تربية وتدريب الالعبني ويؤثر يف مس توامه الراييض تأ ثريا  مبارشا ، وهل دور  يرى الباحث:الراييض املدرب

ن تقيمي لزاما  عليه أ  فعال يف تطوير خشصية الالعب تطويرا  شامال  مزتان  ، ذلكل وجب أ ن يكون املدرب مثال  حيتذي به يف مجيع ترصفاته ومعلوماته لهذا اكن 

 :وكام هو مبني يف الشلك التايل ذاته ابس مترار ابعتباره ميثل العامل ال سايس والهام يف معلية التدريب

 

ال         يةال  م ع اي ي ر ال        ية    ل  و  ا  ار�

متما  ةيض     ا   -

ي      تعي  ب          ب  ض        -

المع      او ي  ال       ي  يم         م 

م          اع ت              ا تي         ار 
 ال عبي  و ا م الت ري  

يع  ر   ي ي  ة ي   و       ار   -
 ل    عا  عل   ر  الوا   

الت ام         ب       ي  الت        ري   -

بج ار�والم ربي  

ال            ر� عل             ي          ا �  -

المجموع  ة      وض  عية  ا     

       يات     ال يا ي   ة متما     
لل ري 

يت       ال    رارا  الواض    ة  -
والعا لة 

ال  ر� عل  ت م  الع وبا   -

-    

م  ر رياض  -

م  م جي  -

م ير جي  -

- اجتماعية 

 ا ر عل  التوا   وا  تما  -

 ا ر عل   ل  الم ا  الجي      -
ال ري 

ال  ر� عل  العم  م  ا  ري  -

 ا ر عل  التعام  م  ال راعا  -

 ا ر عل   ر  ا ترام  عل   -

ا  ري 

- ال م ع   ر  ي  ة 

معر ة  ر  و    اللع  الت   -

 يعتم  ا

علم  -  ل ي  المعر ة المب  ية     -

الت ري   علم و ا   ا عضا   علم 

ال       ر  الت ري  والتعليم   

الم  جية العامة لت ميم ووض  
ال    الت ريبية  ع ا  ال ري 

الم ار ة    مجتم   ر� ال  م -

 ا ر عل  ت  ي     ا   ال   ية  -

م  ال ري 

ال  ر� ا يجابية -

ال ا   ال اري م  -

 بيع  ا  تجابة -

 ا ر عل  التعام  م   وضب  ال     -
ا ج ا  والض   ال    

- ب اال  ا  ال   ية المعتر  

ال  ر� عل  ات ا  ال رار وم  م -

م بو  م     ية  ا  ة -

  ي  ومتما   -

ي ترم  يم ا  رو  -

ي ا   ع   را   -

م  ت   ول    ة ب     -

م ابر -

م اج   و  -

و   و ا   و ري  -

 ي ام ية    ا م -

ل ي     ورو  ال  ا ة -

 
                                                                                                       (8:14) 

ن الرايضية، وأ ظهرت ال نشطة من العديد ميثلون املدربني من عينة عىل دراسة أ جريت هذا وقد  :يه الناحجون املدربون هبا يمتزي خشصية صفات ثالث هناك ا 

ضافة اذلات، عىل التفوق كذكل ع،مرتف مس توى وحتقيق العقبات عىل التغلب عن فضال   ، صعب ءيش اجناز عىل الفرد مقدرة ويعين :  الاجناز ىل ا   منافسة ا 

 .علهيم والتفوق الآخرين

 .ودوافعهم الآخرين سلوك حتليل كذكل ومشاعره، دوافعه حتليل عىل الفرد مقدرة ويعين : اذلايت التأ مل
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قناع أ و ،ءابال غراوابال حياء توجهيهم أ و الآخرين، تفكري أ و سلوك يف التأ ثري عىل الفرد مقدرة وتعين :  الس يطرة   نظره وهجة عن ادلفاع كذكل ابل مر، أ و ابال 

 ( 379 ، 378 3  ;).بعناد

أ نه يف دراسة )أ وجلت وتوتكو( اليت أ جريت عىل مجموعة خمتارة من املدربني للتعرف عىل الطبيعة الشخصية للمدرب  (1998ويذكر ريسان خربيط جميد )

يل الفارق بني مجموعة املدربني   واملامرسني فامي ييل : املثايل أ مكن التوصل ا 

 مجموعة انحجة جدا  من املدربني عندمه الرغبة ليك يكونوا عىل القمة.

 منظمون خيططون لك يشء.

 يتحمكون يف عواطفهم حتت ضغط شديد.

 مييلون للثقة ابلنفس

 جسلوا صفات قيادية عالية.

ذا ارتكبوا خطأ  معني.  يلومون أ نفسهم ويقبلون التأ نيب ا 

 .انحجون عاطفيا  

رصار يف التعبري عن امليل العدواين دلهيم بطبيعة مماثةل لتكل اليت يمتتعون هبا مكدربني وعىل اجلانب السليب أ ظهر املدربون عدم امل  يل لالعامتد عىل الآخرين ا 

يل دمع أ حد نفس يا  عند التعرض لطارئ نفيس. )    (157:  4واكنوا غري هممتني مبشالك أ عضاء فرقهم وال مييلون ا 

 السابقة : راساتادل

هدف (   3)  تقيمي مدريب كرة القدم وفق بعض املتغريات املوضوعية وانعاكسها عىل الاجناز الراييض ابمجلهورية المينية( : 2011أ محد انيج أ محد الوجيه )  -1

يل التعرف عىل بعض متغريات التقيمي املوضوعي  للمدربني املامرسني وغري املامرسني ابمجلهورية المينية بكرة القدم ووضع درجات ومس توايت معيارية  البحث ا 

يف والتعرف عىل الفروق الفردية يف التقيمي املوضوعي بني مدريب كرة القدم املامرسني وغري املامرسني  وحسب شهاداهتم العلمية  وكذكل تصن  ملدريب كرة القدم

 املوضوعي وأ يضا  معرفة مس توى الاجناز الراييض ل ندية ادلرجة ال وىل لكرة القدم يف مدريب كرة القدم املامرسني وغري املامرسني وفق بعض متغريات التقيمي

 امجلهورية المينية.

يل التعرف عىل مس توى مفهوم اذلات ملدريب ( 11)تقومي مفهوم اذلات دلى مدريب كرة القدم Mihai ionescu (2013 :) مهياي يونسكو -2 هدف البحث ا 

( 21مفهوم اذلات دلهيم ووضع مس توايت هلم ، واس تخدم الباحث املهنج الوصفي ابل سلوب املسحي، وتكون عينة البحث من )كره القدم وعىل الفروق يف 

 -مدراب ميثلون مدربو كرة القدم ،مت اختيارمه بطريقة العمدية وقد اس تنتج الباحث ما ييل :

 يوجد الاختالف مبس توى مفهوم اذلات بني مدريب كرة القدم . -

 و العامصة أ فضل املدربني يف مس توى مفهوم اذلات .مدرب -

 املدربني بصورة عامة يمتتعون مبس توى اجيايب يف انحية مفهوم اذلات . -

جراءات    :البحث ا 

 .املسحي  ابل سلوب الوصفي املهنج الباحث اس تخدمالبحث :   منھج   

الاحتاد  اليت نظمها  املشاركني يف ادلورات التدريبيةاملدربني من القدم لكرة مدراب   (66) بلغت ثحي العمدية اختيار عينة البحث ابلطريقة مت :عينة البحث  

 . الاس تطالعية التجربة والثبات و الصدق عينة استبعاد مت أ ن بعد( 2015س نة )القدم  لكرة اللييب

 - :املعلومات مجع وسائل

  : القدم كرة ملدرب اذلايت التقيمي مقياس

 -: وتصحيحه املقياس وصف

 تقيمي قياس حنو تنصب مجيعها ( فقرة20 (من املقياس هذا يتكون ( حيث  13   :18،22)   Victor Stanculescuفيكتور س تانكوليسكو  املقياس )  أ عد

 جملموع ال عىل داحل يكون حيث ، (1امللحق )كام هو موحض يف فقرة  ( للك 1،2،3ابال جاابت ) املقياس تصحيح ويمت التدريبية، ذلاته القدم كرة مدرب

طالع املقياس، أ صل ميثل واذلي  ( 20)فهو ال دىن احلد أ ما درجة، (60) املفحوص علهيا حيصل اليت ادلرجات امللحق  انظر املقياس تصحيح كيفية عىل ولال 

ماكنية للتأ كد اال جراءات من بعدد القيام مت الليبية، البيئة عىل املقياس تقنني (،ولغرض2)  املقياس صدق من التأ كد خالل من يف البحث اعلهي الاعامتد من ا 

 :ييل وكام وثباته

  :املقياس صدق  -:للمقياس العلمية ال سس

 :الظاهري الصدق .أ  

 البحث متغريات قياس عىل املقياس قدرة من التأ كد وهبدف (186:5" )خصائص الاختبارات واملقاييس الرتبوية والنفس ية تعد جوانب الصدق من أ مه      "

ىل للجوءا مت بداء مالحظاهتم الرايضة، الرتبية البدنية و يف واخملتصني واملدربنياخلرباء  من عدد عىل املقياس بعرض وذكل الصدق الظاهري، ا   فقرة لك حنو ال 

 ، الاهامتم  انلت ظاتمالح عن العملية هذه أ سفرت و ، القدم كرة ملدرب اذلايت لقياس التقيمي صاحلة غري أ و صاحلة كوهنا حيث من املقياس فقرات من
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ىل وتوصل الباحث  جراء  ا  عادة التعديل معليات ا   ويشري  ، واخملتصني اخلرباء بني (80%)  اتفاق نس بة عىل واحلصول اال جراء للفقرة  الثامنة ومت الصياغة وا 

ىل انه بلوم  اال جراء هذا ويعد ( ، 120:  11لنوع من الصدق" ) ا هذا يف احملمكني راء أ   من فأ كرث (75 % ) بنس بة موافقة عىل احلصول الباحث عىل"    ا 

ذ ال داة، يف توفرها الواجب ال ساس ية اخلصائص يعد من واذلي املقياس صدق من للتأ كد مناس بة وس يةل  من وضعت ما تقيس اليت الصادقة يه ال داة " أ ن ا 

 (  225:12" ) قياسه اجل

 :المتيزيي الصدق .ب

 أ ي نفسه، املقياس يف منخفضة درجات عىل حصلوا اذلين وبني درجات عالية عىل حيصلون اذلين ال فراد بني المتيزي ىلع قدرته اجليد املقياس سامت من

  272 ):11)   الفقرات ، بني ادلاخيل ابالتساق متتعه عن فضال   المتيزيية للفقرات القوة اس تخراج

 :ادلاخيل الاتساق معامل 

ذ ، للفقرات المتيزيية للقوة للوصول ادلاخيل الاتساق معامل اس تخراج مت            البعد فقرة لك تقيس حبيث فقراته يف متجانسا   مقياسا   لنا تقدم الطريقة أ ن ا 

براز عىل قدرته عن   فضال   كلك، املقياس يقيسه اذلي نفسه  .(   110:    12)   ،   (11 :303)املقياس فقرات بني الرتابط ا 

 

 ادلاخيل الاتساق طريقة ابس تخدام اذلايت التقيمي فقرات مقياس بني الارتباط معامالت اذلي يوحض ( 1)  التايل    جلدولا يف موحض وكام            

المتيزي معامل الفقرة رمق المتيزي معامل الفقرة رمق   

    

1 0.89 11 0.91 

2 0.90 12 0.76 

3 0.88 13 0.85 

4 0.84 14 0.87 

5 0.83 15 0.83 

6 0.81 16 0.92 

7 0.62 17 0.74 

8 0.58 18 0.79 

9 0.73 19 0.90 

10 0.62 20 0.87 

  0.55( = 0.05) معنوية مس توى وأ مام  ( 11)حرية درجة عند اجلد ولية ر(   ( قمية *

 

ن (1) اجلدول من يتضح       ىل ابلرجوع ( وهذا0.92  -0.58بني ) تراوحت قد اللكية للمقياس وادلرجة فقرات املقياس بني الارتباط معامل قمي ا   جداول ا 

ن جند ،(0.05) معنوية  ومس توى) 11حرية) درجة  عند الارتباط معامل دالةل  مقياس فقرات فان ذكل ضوء ويف (0.55) يه اجلد ولية  ر(   ( قمية ا 

  للمدرب اذلايت التقيمي أ صبح مقياس ، وبذكل اجلد ولية   ر(قمية )  من اكرب اكنت هبا اخلاصة الارتباط معامالت قمي الن وذكل ممزية فقرات يه اذلايت التقيمي

  .البحث عينة عىل للتطبيق بـفـقـراته املمزية جاهزا  

جياد لغرض :املقياس ثبات عادة طريقة اعامتد مت للمقياس، الثبات معامل ا  ذ الاختبار تطبيق ا  مدرب بتارخي  (20) من مؤلفة عينة عىل املقياس تطبيق مت ا 

    .3 /2 /2015تطبيق نفس املقياس عىل نفس العينة بتارخي  دوأ عي، 2015/ 25/1

ذ أ ايم ، )  10)  مرور بعد أ ي  آدمز تشري ا  ىل أ ن ا  داة ال ول التطبيق بني الزمنية الفرتة " ا   أ سابيع ثالثة أ و أ س بوعني ال يتجاوز أ ن جيب الثاين والتطبيق لل 

ن تبني والثاين ال ول الاختبارين بني بريسون ارتباط معامل وابس تخدام"  ملدريب اذلايت التقيمي مقياس أ صبح اال جراء وهبذا ( 0.87 ) يساوي الثبات معامل ا 

 .( 1)امللحق)    التعديل، بعد جاهزا  للتطبيق  القدم كرة

  :ال ساس ية ادلراسة

  3/2015/ 1خالل الفرتة من البحث لتجربة الهنايئ التطبيق واكن ، اخلاص ابملدرب املقياس تطبيق مت ، ابلبحث اخلاص املقياس وثبات صدق من التأ كد بعد

ىل   . 2015/ 15/8ا 

  :اال حصائية الوسائل -

  .املئوية النس بة -1

 احلسايب الوسط -2

  .املعياري الاحنراف-3

 البس يط بريسون. الارتباط معامل
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 -:و مناقش تھا النتاجئ وحتليل عرض 

 - :النتاجئ عرض

ن  تبني حيث  علهيا احلصول مت اليت النتاجئ ومناقشة عرض يمت سوف ، هدف البحث خالل من بلغ  للمدربني اذلايت للتقيمي احلسايب الوسط ا 

  . ( 3.25)مقداره  معياري (وابحنراف51.87)

 (يوحض الفئات املعيارية وعدد املدربني واملس توايت املعيارية والنسب املئوية للمدربني2اجلدول )

 النس بة املئوية املس توى املعياري املدربني عــدد الفئات املعيارية

 6.061 غري مقبول  -ضعيف  4 درجة 40أ قل من 

 53.03 مقبول –متوسط  35 درجة 48-40من 

 24.24 جيد 16 درجة 52-48من 

 16.67 جيد جدا   11 درجة 60-52من

 يف للمدربني املئوية والنس بة املس توايت من مس توى للك املدربني وعدد لها قابةلامل املعيارية واملس توايت املعدةل املعيارية ادلرجات ( 2)   اجلدول من يتضح 

ن ظهر حيث اذلايت، التقيمي متغري %( أ ما  مس توى ضعيف وغري مقبول فا ن عدد 16.67وبنس بة مقدارها ) (11املس توى جيد جدا  هو) يف املدربني عدد ا 

 %( 24.24) مقدارها مئوية وبنس بة مدرب (16) املدربني عدد بلغ فقد جيد املس توى يف أ ما ،(6.061%)مقدارها  مئوية مدربني وبنس بة) 4 (املدربني 

وهبذا  حتقق هدف وفرض للمدربني  اللكي اجملموع %( من53.03مقدارها) مئوية وبنس بة مدرب (35املدربني ) عدد املتوسط ومقبول فبلغ املس توى يف أ ما

   البحث .

 - :النتاجئ مناقشة 

لهيم يولك املنخرطني يف ادلورات التدريبية واذلين املدربني اغلب بأ ن أ تضح وحتليلها النتاجئ رضخالل ع من  خربهتم، ودرجة مؤهالهتم تتباين التدريب همام ا 

لهيا التوصل مت اليت واملس توايت واملعايري عداد يف الاعامتد علهيا  ميكن اليت ابملعلومات زودتنا ا  قامة املدربني ويف التخطي تقيمي وا  ادلورات التدريبية القادمة  ط ال 

 (،3وفق ما ورد ابمللحق رمق )

اليت دليه حىت يمتكن من تطوير أ دائه وحتسني  ليك يبحث عىل نقاط القوة والضعف  مس تواه املبديئ لقياس من املدرب فعلية  هو حماوةل اذلايت فالتقيمي    

نIon Ionescu  (2010 يون يونسكوكام يؤكد   ،مس تواه يف املس تقبل   موضوعية أ حاكمه تكون أ ن جيب بل ذاتية ملعايري خيضع ال أ ن جيب التقيمي ( "ا 

لهيا التوصل مت اليت النتاجئ خالل ( ،  ومن116:   11عىل ال سس العلمية " )  تعمتد نالباحث يظهر  ا  اذلايت حتت مس توى )جيد  التقيمي املدربني يف اغلب ا 

 جدا(.

 والوقوف وجتارب وخربات قوانني من يس تجد ما عىل ابس مترار يكون مطلعا   أ ن جيب املدرب أ ن عىل " (2000اخلالق ) عصام عبد يؤكدو  الالعبني،       

 لتحقيق خطته وتنس يق مادته عىل اختيار واخلربات املعلومات قادرا  بتكل ليصبح التدريب لعملية الرسيع التطور ملتابعة املعلومات وال ساليب أ حدث عىل

ىل هذا وعلميا   معليا   املعرفة يف زايدة معهل فرتة املدرب طوال صقل اس مترار أ مهية جند ولهذا املرجوة دافال ه طالعه جانب ا   العامة واخلربات املعلومات عىل ا 

 (18:7)" العبيه وتوجيه حسن يف دور هل يكون حىت املس تجدة والاقتصادية الاجامتعية

     الاس تنتاجات والتوصيات :

 من خالل النتاجئ اليت حتصل علهيا الباحث يتضح ال يت: نتاجات :الاس ت   

ن أ غلب املدربني يف التقيمي اذلايت حتت مس توي جيد جدا  وابلتايل ميكن تصنيفهم عىل درجة   ن فرض البحث قد حتقق حيث ا   ( .3كام يف امللحق) Bأ و Cا 

ن العدد ال كرب من املدربني يف التقيمي اذلايت ومه )  مقبول . -( اكنوا  يف مس توى متوسط %53.03ة )( وبنس ب35ا 

ن املدربني احلاصلني عىل التقيمي جيد جدا  ومه ) (اكنوا من املدربني احملارضين %16.67( وبنس بة )11تبني للباحث من خالل مراجعته لنسخ الاس تبيان  ا 

دارة الفنية ابالحتاد اللييب لكرة القدم ومن أ عضاء هيئات التدريس   بلكيات الرتبية البدنية والرايضة واملتخصصني يف تدريب كرة القدم .التابعني لال 

ن املدربني املتحصلني عىل التقيمي اذلايت جيد وعددمه ) ( اكنوا من املدربني ادلارسني مبرحةل املاجس تري يف جمال الرتبية البدنية % 24.24( وبنس بة )16ا 

 والرايضة ومن الرايضيني القداىم.

ن املدربني املتحص ( اكنوا من املدربني اجلدد والذلين ليس هلم مس توى تعلميي ومه % 6.061( وبنس بة )4غري مقبول وعدده ) -لني عىل التقيمي اذلايت ضعيفا 

 من العيب كرة القدم القداىم.

 س توى التعلميي والتدرييب للمدربني املس هتدفني لدلورات التدريبية .امل هناك تباين واحض يف 

 التوصيات : 

التدريب مقياس التقيمي اذلايت يف ترش يح املدربني املس هتدفني للمشاركة يف ادلورات التدريبية مضن برانمج الاحتاد ال فريقي وادلويل لنيل رخص  اس تخدام

(C.B.A.D). 
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 عرض ورشح اس امترات مقياس التقيمي اذلايت عىل لك مدرب ليك يتعرف عىل تقيمي مس تواه وأ ن يرتقي به. 

قامة لك دورة للمدربني هبدف التعرف عىل مس توامه وحتديد الاحتياجات التدريبية هلم.ابال ماكن أ ن يمت اس ت  خدام مقياس التقيمي اذلايت يف بداية ا 

جراء حبث مماثل بتطبيق مقياس التقيمي اذلايت املس تخدم يف هذا البحث عىل املدربني يف ال لعاب امجلاعية ال خرى.    ا 

دراج حمارضة حول مفهوم وأ مهية ال      تقيمي اذلايت ملدرب كرة القدم يف ادلورات التأ هيلية للمدربني  وخاصة يف دورات احلصول عىل رخص التدريب يف كرة القدم.ا 

 بناء مقاييس أ خرى للتقيمي اذلايت للمدربني يف ال لعاب والرايضات ال خرى.

دراج مفردة يف مهنج مادة التقومي والقياس بلكيات وأ قسام الرتبية البدنية   تتعلق بدراسة مقاييس التقومي اذلايت للمدربني ومدريس الرتبية البدنية والرايضة.ا 

 

 املراجع العربية وال جنبية :   

 أ وال  املراجع العربية :

 ، دار املعارف، القاهرة ، مرص.القياس يف اجملال الراييض(:1996أ محد محمد اخلاطر و عىل فهمي أ لبيك )

رساةل ماجس تري،  ،تقيمي مدريب كرة القدم وفق بعض املتغريات املوضوعية وانعاكسها عىل الاجناز الراييض ابمجلهورية المينية:  (2011أ محد انيج أ محد الوجيه )

براهمي سلطان، اجلزائر.  قسم الرتبية البدنية والرايضة ، جامعة ا 

 ،دار الفكر العريب، القاهرة ،مرص .، لكية الرتبية الرايضية، جامعة حلوان3،طعمل نفس الرايضة(: 2000أ سامة اكمل راتب)

 .ال ردن ، دار الرشوق،عامن،التدريب الراييض(: 1998ريسان خربيط جميد)

 (: القياس والتقومي الرتبوي النفيس، دار الفكر العريب، القاهرة ،مرص2002صالح ادلين محمود عالم )

براهمي حامد ) دارة التدريب الراييض(:  2003مفىت ا   . القاهرة ، مرص.املدرب الناحج وا 

 (، مطبعة دار املعارف ، القاهرة، مرص.التدريب الراييض)نظرايت وتطبيقات(: 2000عصام عبد اخلالق )

 اثنيا املراجع ال جنبية :

Holt .New York. Measurement and valuation in Education psychology guidanceAdams.Georgia.Cocho(1964):-9 

Hill, New York.-MC Graw Evaluation to improve learningaus, GF. And Fiasting.T.T(1980):Bloom B.S., Mad -10 

Romania. -turism, Bucuresti-, editura sportPersonalitatea Antrenorului sportiveMihai  Ionescu(2013): -11 

national de formare si perfectionare a  Nr.v ,editura central Antrenorului Ghidul Muraru Anton(2015);-12

antrenorilor , Bucuresti -Romania. 

Romania. -,editura Translvania  Expres Brasovde fotbal Antrenorului Ghidul(1999):StanculescuVictor -13 

14. FIFA.COACHING (2013).  

  :تاملرفقا

 لـكـونـمك مـن الـعـنـاصـر العامةل و الـفـاعـلـة فــي لعبة كرة القدم    )الـتـقـيـيـم الـذاتـي لـمـدربـي كـرة الـقـدم يف ليبيا( يـقـوم الـبـاحث بـدراسـة عـنـواهنا:

جابة واحدة من اال جاابت الثالثة يف لك فقرة  من الفقرات .أ رجــــوا مـنـمك تــعـبـئـة هذا الاس تبيان بلك دقـة من خالل اختيارمك بوضع عالمة عىل   ا 
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 مـقـيـاس الـتـقـيـيـم الــذاتـي لـمـدربـي كــــــرة الــــــقــــدم                                                

                      (13    :19  ،20   )                       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الـــــفــقـــرات                                ر.م

 املهنة جتذبين هذه - ج             مادية مزيات يل - ب             الشهرة أ حب –  أ  :ل ين القدم لكرة مدراب   أ كون أ ن اخرتت 1

 دميقراطي) )مشرتك -  دميقراطي، متعاون، متفهم، متساهل    ج- ب      مبفرده         متشدد ،عنيد، يعمل متسلط ، – أ  :يه القدم كرة ال ساس ية  ملدرب اخلصائص نظري وهجة حسب 2

 ومستبد

 ومستبدين دميقراطيني ))مشرتك  -ادلميقراطيني          ج  – ب         املستبدين – أ  :املدربني من أ ان 3

 ( والاسرتاتيجية معا  )اال عداد االثنني  -ج         أ خرى رتاتيجيةاس أ شاكل - ب         اال عداد  -أ   :هو الاجنازات الكبرية لتحقيق املقرر العامل برأ ي 4

سرتاتيجية  ال شاكل -ب             اال عداد  -أ   :هو فريقي نرص حيدد اذلي برأ يی 5  معا   االثنني - ج                     اال 

 هو يريده يفعل ما ولكن  يتلكم  اذلي الالعب منوذج - ج   القوية الشخصية ذو الالعب منوذج - ب       هل تقولماذا  يبايل وال تبرص دون يتلكم اذلي  -أ  :هو أ فضلهم اذلين الالعبني مناذج 6

 احلاةل حسب للرتاجع مس تعد أ ان  -ج   مطلقا   قراري أ بدل وال عنيد أ ان - ب  سابقا أ بدل قرارا   اختذته – أ  : ال حوال معظم يف ترصفايت 7

 معا   االثنني  -ج                       همنية رضورة - ب                   همين الزتام  -ر عىل اجلديد؟أ  املس مت والاطالعالبحث  8

 دموي مزتن  -ج                         ال مبايل-ب                        انفعايل شديد الغضب -ما هو مزاجك ؟أ   9

 وصعبة سهةل - صعبة                        ج – ب                     سهةل  -؟أ   القدم كرة مدرب همنة تقوم كيف 10

آن - طريقة اللعب     ب عن جيد مفهوم دليه يكون أ ن - لفريقك؟أ   تفضل ماذا 11 آن - عن التدری   ج جيد مفهوم دليه يكون أ  اللعب والتدريب عن جيدا   مفهوما   ميتكل أ

آخرين مع العمل توزع 12  حتت مراقبتك ولكن العمل توزع أ ن حتب  -ج   املساعد املدرب مع العمل توزع - ب           العمل لك وحدك تنجز -  لوحدك؟أ   اكفة ال عامل زتنج أ م ال

 ال يقرأ   أ ن - ال جنبية        ج بارشة النرشاتيقرأ  م  أ ن املس تحسن من - ب  ال خرى الكتب الرتجامت املنشورة عن يقرأ   أ ن املس تحسن من - كرة القدم؟أ   مدرب معلومات حول تعتقد ماذا 13

 الرايضية والصحف معرفته السابقة يعمتد عىل بل أ بدا

14 

 

 ال خرى املهن  جيمعها مع أ ن - ج  الوقت  عندما يكون هل يقوم ابلتدريب وان أ خرى همنة هل تكون أ ن  -ب  التدريب ويه همنة واحدة هل حمرتفا   املدرب يكون أ ن  - ؟أ   ال فضل هو ما برأ يك،

 )ومدرب يف النادي ا داري( ،)مدرب- مدرس(مدرب(، -موظف    (،)مدرب- طبيب (املرتبطة ابلتدريب 

 الهواة  فرق مع   -ج           الناش ئني مع - ب    العايل املس توى العيب مع    -؟أ   أ كرث تعمل أ ن حتب من مع 15

 واحتياج حسب احلاةل ودونه الفريق أ نظار حمط يف - أ كرث ال حياجن يف الفريق أ نظار حمط خارج - ب   وسط الفريق يف ودامئا   ال نظار حمط يف - القدم؟أ   لكرة مكدرب تصبح أ ن حتب كيف 16

 الفريق

 أ ن تفوز وخترس    -ج        أ ن خترس طول الوقت -ب           أ ن تفوز دامئا    -ماذا تفضل؟أ   17

 االثنني معا   -عائلتك الرايضية ) الفريق والنادي(      ج-لتك)الزوجة وال طفال(   ب عائ  ما هو ال مه ابلنس بة ا ليك ؟ 18

 الالعبني مع معا   وتنفذ ترشح أ ن   - ج    الالعبون وحدمه ينفذ وان فقط ترشح أ ن -  القدم                 ب كرة ملعب يف فقط -    تعمل؟أ   أ ن حتب كيف 19

20 

 

 

ماكنياهتم من خالل  الالعبني من موضوعة خطط - ب تطبيقها يس تطيع الالعبون اكن أ ن النظر قبكل بغض من موضوعة بس يطة خطط  - فريقك؟أ  ل ال فضل انه تعتقد ماذا وخصائصهم  ا 

 خصائص الالعبني مع اليت تتناسب اجليدة اخلطط -ج .  ومس توايهتم
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 (21: 13فية تصحيح مقياس التقيمي اذلايت ملدريب كرة القدم   )(يوحض كي 2امللحق )                           

 ادلرجة اال جابة رمق الفقرة ادلرجة اال جابة رمق الفقرة

 

1 

  1 أ  

11 

 2 أ  

 1 ب 2 ب

 3 ج 3 ج

2 

 

 12 2 أ  

 

 3 أ  

 2 ب 1 ب

 1 ج 3 ج

3 

 

  1 أ  

13 

 2 أ  

 3 ب 2 ب

 1 ج 3 ج

4 

 

 14 2 أ  

 

 2 أ  

 1 ب 1 ب

 3 ج 3 ج

5 

 

 15 2 أ  

 

 3 أ  

 3 ب 1 ب

 3 ج 3 ج

6 

 

 16 2 أ  

 

 2 أ  

 1 ب 3 ب

 3 ج 1 ج

7 

 

 17 2 أ  

 

 3 أ  

 1 ب 1 ب

 2 ج 3 ج

8 

 

 18 1 أ  

 

 2 أ  

 2 ب 2 ب

 3 ج 3 ج

9 

 

 19 2 أ  

 

 1 أ  

 2 ب 1 ب

 3 ج 3 ج

10 

 

 20 1 أ  

 

 1 أ  

 2 ب 2 ب

 3 ج 3 ج

 

 

 

 

 

 

 املس توى التدرييب اتادلرج التقدير ر.م

 D درجة   40حتت  غري مقبول  -ضعيف  1

 C درجة 48 — 40بني مقبول –متوسط  2

 B درجة 52  -   48بني جيد 3

 A درجة 60  -52بني   جيد جدا   4
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يداتبرانمج تدرييب مقرتح عيل بعض املتغريات الفس يولوجية ومس توي تركزي نس بة  الكولسرتول ابدلم ذلا الس   تأ ثري   

*د / صاحل سعيد العايب**        ا.م.د /عصام محمد القاليل               ا.م.د /عبدالوهاب الصادق راشد  

يعترب امخلول وعدم ممارسة اي نشاط بدين احد امه العوامل اليت توثر سلبا عيل حياة الانسان حيث يؤدي هذا الامر ايل ظهور   املقدمة وامهية البحث :

منظمة الصحة العاملية فان اكرث من مليوين نسمة ميوتون س نواي يف العامل نتيجة الاهجاد ورسعة ايقاع احلياة ونقص  راض  وحبسب تقاريرالعديد من الام

(417: 3الامترين الرايضية  ومن امه الامراض ضغط ادلم والقلب وتصلب الرشايني  )  

الس بعينات وبداية الامثنينات وقد محل معه من املفاهمي والافاكر املتنوعة واجليدة واخلاصة ابللياقة للرايضة من  املرأ ةبدا العرص اذلهيب النتشار ممارسة       

(. 10:    6)   ابلتغذيةوكثري من الس يدات بدان مبامرسة المترينات ابنتظام حيت اصبحت عادة حصية يومية اجانب الاهامتم  املرأ ةورشاقة وجامل   

الرايضية عيل تقوية العضالت وزايدة نشاط وقدرة الانسان عيل حتمل التعب وبذل اجملهود البدين اذلي يعترب وس يةل فعاةل وتساعد ممارسة الانشطة       

 اجيابية تودي ايل حتسني وزايدة كفاءة الاهجزة احليوية ابجلسم والنشاط الراييض املنظم يؤخر ظاهرة التقدم يف تأ ثرياتمحلاية حصة الانسان نظرا ملا لها من 

(.13,14: 9الانسان ان ينكر قمية هذا النشاط يف الاحتفاظ ابللياقة البدنية والصحة العامة واحليوية ) عوال يس تطيالسن   

عد يف كام ان ممارسة النشاط البدين همم للرجل واملرأ ة عيل حد سواء  وابلنس بة للمرأ ة مفامرسة النشاط البدين امر رضوري جيب توفريه حيث يسا       

( .419:  3خالل حياهتا ) املرأ ة  من احلاالت اليت متر هباالكثري  

  

ن ان لهذا  للبحث امهية كبرية ابلنس بة للحاةل الصحية للمرأ ة من خالل وضع الربامج التدريبية اليت تامتىش مع القدرات البدنية وذلكل يري الباحث      

 والقوامية للس يدات خالل هذه املرحةل السنية .

 

جيب تعترب العمليات الوظيفية ل هجزة اجلسم اخملتلفة تلعب دورا كبريا يف ممارسة الانشطة الرايضية كام ان القياسات الفس يولوجية توحض ما  : مشلكة البحث

ود فوائد حصية وأ ظهرت العديد من نتاجئ من البحوث وادلراسات وج  والتنفيس اثناء اجملهود . ادلوريان يتصف به الفرد الالئق من حيث كفاءة اجلهازين 

( .33: 4عديدة نتيجة ممارسة الرايضة املنتظمة للتدريب البدين املنتظم )  

         

اهامتما ابلقدر الاكيف لهذه الفئة السنية من الس يدات .ونتيجة لتعرض  يال تعطكام ان برامج الصحة والرايضة وخطط التدريب اخملتلفة وال حباث        

ول واحلركة يف نطاق ضيق  وعدم وضع الربامج واخلطط هلم وعدم توافر الاماكنيات الالزمة هلم لك هذا من شانه ان يزيد من الس يدات لضغوط احلياة وامخل

.املتاعب الصحية  

ج واخلطط الس نوية ان الاهامتم هبذه املرحةل السنية من الس يدات مل يكون ابدلرجة الكبرية بل مازال بعيدا ومل يضع مضن الربام نوالباحثذلكل رأ ي        

الواجب تقدمي مجيع اخلدمات  نمنضموحيث مل حتظ هذه الفئة من الس يدات ابالهامتم الاكيف من جانب اجملمتع يف مجيع النوايح البدنية والصحية حيث انه 

.هلم وتوفري لك الاماكنيات الالزمة هلم  

قرتح عيل بعض املتغريات الفس يولوجية ومس توي تركزي الكولسرتول ابدلم ذلا هيدف البحث ايل التعرف عيل تأ ثري برانمج تدرييب م اهداف البحث :

.الس يدات  

 فروض البحث :

اةل احصائيا بني القياس القبيل و البعدي يف املتغريات الفس يولوجية لصاحل القياس البعدي .دتوجد فروق  – 1  

مس توي تركزي الكولسرتول ابدلم لصاحل القياس البعدي .اةل احصائيا بني القياس القبيل والبعدي يف نس بة  دتوجد فروق  – 2  

 ادلراسات املرتبطة :

آخرون الربانمج املقرتح عيل بعض املتغريات البدنية والفس يولوجية للمس نني   تأ ثري(هتدف للتعرف عيل 7(  ) 2014: )دراسة قام هبا صاحل مسعود قوس وأ

.( واكن للربانمج املقرتح تأ ثري اجيايب عيل حتسن املتغريات قيد ادلراسة30ت العينة تضم )ومت اس تخدام املهنج التجرييب للمجموعة الواحدة واكن  

(بعنوان اثر برانمج مقرتح عيل تمنية اللياقة البدنية ونسب ادلهن وبعض املقاييس اجلسمية للس يدات من 5( )1984دراسة قامت هبا ترايج محمد عبدالرمحن ) 

رف عيل اثر ممارسة المترينات عيل اللياقة البدنية ونس بة ادلهن وبعض احملطات ووزن اجلسم ، وأ جريت ادلراسة عيل ( س نة وهتدف ادلراسة للتع25-35)

لياقة ( س يدة واس تخدمت املهنج التجرييب وأ شارت النتاجئ ايل اس تخدام المترينات اخلاصة ابلربانمج املقرتح يؤدي ايل ارتفاع مبس توي عنارص ال 43عينة قواهما )

ية العامة البدن   

 اجراءات البحث :

ن املهنج التجرييب للمجموعة الواحدة  ذات القياس القبيل والبعدي  وذكل ملالمئته لطبيعة هذا البحث .واس تخدم الباحث مهنج البحث:  
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س يدة وقد مت استبعاد  20غ عدد افراد العينة مت اختيار عينة البحث ابلطريقة العشوائية ومن دلهيم الرغبة والالزتام يف الربانمج التدرييب حيث بلعينة البحث :  

( س نة واجلدول التايل يوحض تصنيف جممتع البحث 40-30( س يدات لتجربة الاس تطالعية وترتاوح اعامرهن من ) 5س يدات لعدم الزتاهمم ابلربانمج التدرييب ) 3

 .  

( تصنيف جممتع البحث   1ول )اجلد                                                                     

 جممتع البحث املستبعدون العينة الاس تطالعية عينة البحث الاساس ية

20 5 3 28 

بأ جراء القياسات لعينة البحث من الس يدات يف بعض املتغريات اخملتارة للتأ كد من جتانس بني افراد العينة . الباحثونقام   

 

عياري ومعامل الالتواء يف السن والطول والوزن( املتوسط احلسايب والاحنراف امل 2اجلدول )  

 املتغريات املتوسط احلسايب الاحنراف املعياري الالتواء

0.66 +  الطول 158 5.34 

0.28 _  الوزن 78.7 8.79 

 العمر 34.6 1.34 0.90

يدل عيل اعتدالية القمي وجتانس افراد العينة قيد البحث( مما 3+   -( ان مجيع قمي الالتواء للمتغريات الاساس ية ترتاوح ما بني )2يتضح من خالل جدول )  

 ادوات البحث :

* الرس تاميرت لقياس الطول ابلس نتميرت ، ومزيان طيب لقياس الوزن ابلكيلوجرام .      

*  ساعة ايقاف لتنفيذ الربانمج  .   

 *هجاز صندوق اخلطو.

 * هجاز السري املتحرك .

كرة طبية . –* حبال   

 * عقل حائط .

العصا .*  

 * ادلراجة الثابتة .

 القياسات اخلاصة ابلبحث :

قياس الطول والوزن قبل تنفيذ الربانمج . – 1  

النبض يف الراحة . -2  

ضغط ادلم الانقبايض والانبساطي . -3  

السعة احليوية . -4  

حتليل مس توي اللكولسرتول ابدلم . -5  

التنفس )اقيص شهيق _اقيص زفري(.  -6  

ن عيل بعض املراجع العلمية وادلراسات املرتبطة يف وضع الربانمج اذلي مت تنفيذه ، وكذكل قام الباحثان بأ جراء اختبارات واستند الباحث مج :اسس وضع الربان

ا يف معرفة مدي ( واكن لها دورا كبري  6/1/2016- 4( خالل الفرتة)  5التجانس والقياسات اخلاصة ابلربانمج وأ جراء دراسة اس تطالعية عيل عينة قواهما ) 

 مالمئة الربانمج التدرييب املقرتح ل فراد العينة وال دوات املس تخدمة وقد راعي الباحثان مجموعة من النقاط ويه اكلتايل .

( دقيقة . 15ان يكون هناك فرتة هتيئة قبل تنفيذ الربانمج التدرييب ومدته)   - 1  

ذكل الاحامء . ( دقيقة مبا يف75ان يكون زمن الوحدة التدريبية ) -2  

مراعاة التدرج ابمحلل من السهل ايل الصعب ومن املنخفض ايل املتوسط .  -3  

اثناء التجربة الاس تطالعية قامت املدربة بأ داء منوذج للك مترين ال اطالع افراد العينة عيل  لك مترين . -4  



 

19 

 

   جامعة الزاوية    والرياضة المجلد الثالث    كلية التربية البدنية  عشر  السابعالعدد   تربويةالمجلة عالم الرياضة والعلوم 
 2016                    2017       ليبيا

تقوم بتنفيذ الربانمج وفق اخلطوات اليت وضعها الباحثان من دون زايدة او نقصان .بوضع الربانمج وعرضه عيل املدربة وتوضيح لك النقاط لها ل الباحثون  قام    

س بوع قام الباحثان بتطبيق الربانمج ابلصاةل الرايضية النسائية مبدينة الزاوية بدوةل ليبيا وقد مت  توزيع الربانمج التدرييب عيل مدار الا خطوات تنفيذ الربانمج :

% من  60 – 50دقيقة مقسمة عيل الاحامء والربانمج الاسايس واخلتايم بشدة ترتاوح من  75ة يف الاس بوع لك وحدة تس تغرق بواقع ثالثة وحدات تدريبي

دقيقة ( وقسمة عيل ثالثة  75دقائق فرتات راحة بينية بني اجزاء الوحدة واش متلت الوحدة التدريبية الواحدة ) 5:  2اقيص محل تس تطيع املتدربة اداؤه وبواقع 

جزاء ويه :ا  

حامء عام يتلخص يف امليش والهروةل ملدة اجلزء الاول :  دقيقة . 15وهو عبارة عن مترينات مرونة للمفاصل من الثبات وا   

يتضمن هذا اجلزء  مجموعة من المترينات ابس تخدام العصا  والنط ابحلبل وامليش واجلري ابس تخدام السري املتحرك .  اجلزء الثاين:  

عصا ملدة مخسة دقائق .اوال اس تخدام ال  

 اثنيا النط ابحلبل ملدة دقيقتني راحة ملدة دقيقة مث النط ابحلبل ملدة دقيقتني مث راحة 

( دقائق 4( دقائق مث امليش عيل السري ملدة) 10اثلثا السري املتحرك اجلري عيل السري ملدة)   

دقائق ( دقائق . راحة ملدة مخسة 6مث اجلري ملدة )  

( دقائق مث راحة  10واعيل ملدة مخسة دقائق مث اس تخدام ادلراجة الثابتة ملدة) لال اسفهذا اجلزء ريم الكرة الطبية ل عيل واال مام وثين ومد اجلدع  يتضمن اجلزء الثالث :

رشة دقائق والعكس ملدة ع  اليرسىمث الهبوط ابلميين مث  اليرسىملدة ثالثة دقائق مث اس تخدام صندوق اخلطو ابلصعود ابلقدم الميين مث   

مت  البدء يف  تنفيذ     2016/  25/1  -22  ما بنيبعد الانهتاء من القياسات القبلية الفس يولوجية ومس توي تركزي الكولسرتول ابدلم واليت اكنت  التجربة الاساس ية :

( .39الوحدات الاجاميل )بواقع ثالثة واحدة اس بوعيا وقد اكن عدد  2016/ 28/4 -30/1التجربة الاساس ية  واليت اكنت  بتارخي   

لوجية وتركزي بعد الانهتاء من تطبيق الربانمج قام الباحثان بأ جراء القياسات البعدية يف نفس املتغريات املقاسة يف القياس القبيل من متغريات فس يو  القياسات البعدية :

. 30/4/2016نس بة الكولسرتول ابدلم ، وذكل بتارخي   

نس بة التحسن .  املتوسط احلسايب. * اختبار ) ت (*مل الالتواء* الاحنراف املعياري* معا املعاجلات الاحصائية :  

( دالةل الفروق بني القياسني القبيل ولبعدي للقياسات الفس يولوجية وقمية )ت(3اجلدول ) اوال عرض النتاجئ عرض النتاجئ ومناقش هتا : *   

 

0.05* معنوي عند                                                                                  0.01** معنوي عند   

 0.05( واخلاص ابلفروق بني القياس القبيل والقياس البعدي لعينة البحث يف القياسات الفس يولوجية وجود فروق بني القياسني عند مس توي 3ول )يتضح من خالل جد

  0.01يف مجيع القياسات عدا  اقيص شهيق عند مس توي     

  20( الفروق بني القياس القبيل والقياس البعدي لنس بة تركزي مس توي الكولسرتول ابدلم               ن 4جدول )             

هناك  النتاجئمما  0.05اي اقل  0.014عند مس توي دالةل  2.84قمية ت اكنت ( واخلاص بنس بة تركزي الكولسرتول ابدلم للس يدات ان 4ويتضح من خالل جدول ) 

 فروق داةل احصائيا بني القياسات القبلية والبعدية لصاحل القياس البعدي .

م الانبساطي والسعة احليوية ( واخلاص ابلقياسات الفس يولوجية لعينة البحث يف النبض يف الراحة وضغط ادلم الانقبايض وضغط ادل3من جدول ) مناقشة النتاجئ :  

 والشهيق والزفري يف القياسات القبلية والبعدية 

 البعدي الفرق قمية ) ت  ( نس بة  التحسن

 س       ع

يلالقب  

 س             ع

 القياسات

 النبض 77.40 1.64 72.55 1.78 5.01 11.35 10.165

 ضغط ادلم      الانقبايض 145.000 8.794 130.000 3.056 15.00 1.500 12.300

 ضغط ادلم        الانبساطي 89.06 8.462 90.000 5.676 1.06 0.186 6.257

 السعة احليوية 1965.62 3.72 2464.6 4.57 419.56 16.44 29.138

14.425 5.64**  اقيص شهيق 90.05 11.659 113.8 12.16 23.3 

6.332 2.42*  اقيص زفري 79.2 9.355 88.1 11.30 9.1 

 البعدي الفرق قمية ت مس توي ادلالةل

 س       ع

 القبيل

 س       ع

 القياسات

 نس بة تركزي الكولسرتول ابدلم 193.38 38.26 176.07 26.83 17.31 2.84 0.014
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. واخنفاض  ن ان معدل النبض يعد مؤرشا هاما ملس توي اللياقة العامة ومدي التقدم يف مس توي احلاةل الوظيفية نتيجة الانتظام يف الربانمج التدرييبوحيث يرى الباحث     

ادلوري التنفيس نة البحث حيث يرجع الباحثان ذكل ايل الانتظام يف الربانمج التدرييب املقرتح مما سامه يف حتسني احلاةل الوظيفية للجهاز معدل النبض يف الراحة دلى عي 

البدنية ل عضاء وأ هجزة اجلسم ( ان الانتظام يف التدريب حيسن احلاةل الصحية ويؤدي ايل رفع الكفاءة 1997العال عبدالفتاح ) ويؤكد ابو  وادي ايل اخنفاض معدل النبض .

عية ويعترب ذكل دالةل عيل الكفاءة ، فعندما ينبض القلب  ابطا يدفع مكية اكرب من ادلم ويؤدي ذكل ايل كفاءة عضةل القلب مما يؤدي ايل رسعة عودة النبض ايل احلاةل الطبي 

(.134: 1البدنية للفرد )   

 القياس البعدي عندي نقبايض والانبساطي والسعة احليوية ايل وجود فروق بني القياسني القبيل والبعدي لصاحلويتضح من خالل القياسات اخلاصة بضغط ادلم الا    

ن ان الربانمج اذلي طبق عيل عينة البحث قد ادي ايل حتسن يف القياسات الفس يولوجية )ضغط ادلم الانقبايض وضغط ادلم وحيث يرى الباحث  0.05مس توي 

 الانبساطي( .

واء الهواء ودخول هر معنوية الفروق يف قياس اقىص شهيق وأ قىص زفري وهام مؤرشان عن حتسن ما قد حدث ابجلهاز التنفيس ابتساع سعة ومقدرة الرئتني عيل احتوتظ    

طرا عيل كفاءة معل الرئتني الامر اذلي مكيات اكرب من الاكسجني ايل انسجة اجلسم وان ظهور حتس نا معنواي يف قياس السعة احليوية الامر اذلي يدل عيل زايدة ما قد 

 يعود بصورة مبارشة عيل ثراء ادلم ابل كسجني مما يسمح للجسم القيام ابجملهود البدين بفعالية وكفاءة .

 (1998 ) WOOLF MAY ET AI  فعاةل محلاية حصة ( ولف ماي    ابن ممارسة الانشطة الرايضية تعترب وس يةل1991ن مع لييل عبداملنعم )ووهنا يتفق الباحث      

ة لكها حصة ونشاط. الانسان ملا لها من تأ ثريات اجيابية تؤدي ايل حتسن وزايدة كفاءة الاهجزة احليوية ابجلسم ويكون يف حاةل حصية مطمئنة ،حيث س يحيا حيا  

مما  0.05اي اقل  0.014عند مس توي دالةل  2.84نت كولسرتول ابدلم للس يدات ان قمية ت  اك ( واخلاص بقياسات نس بة تركزي4كام يتضح من خالل جدول )      

 يدل عيل ان هناك فروق داةل احصائيا بني القياسات القبلية والبعدية لصاحل القياس البعدي .

ابدلم وهو بذكل يعترب عامال مساعدا ( انه لكام زادة ممارسة التدريبات البدنية ادى ذكل ايل نقص يف معدالت ادلهون 2003العال عبدالفتاح ) ن مع ابووالباحث قويتف      

بشلك سن الصحة يف التقليل ابال صابة ابال مراض القلب نتيجة حتسن يف نس بة ادلهون ادلم وابلتايل حتسن وزن اجلسم وتقل درجة السمنة ولك ذكل يؤدي ايل حت 

(.130:2)عام  

:الاس تنتاجات والتوصيات   

ته ونتاجئ املعامالت الاحصائية وعرض ومناقشة النتاجئ امكن اس تنتاج ما ييل .من خالل البحث ومهنجه وعينته وأ دواالاس تنتاجات :  

اجيايب عيل معدل النبض وضغط ادلم ) الانقبايض والانبساطي ( . تأ ثريالربانمج املقرتح هل  -  

اجيايب يف اخنفاض مس توي تركزي نس بة الكولسرتول ابدلم للس يدات  تأ ثريالربانمج املقرتح اكن هل  -  

صيات :التو   

رضورة ممارسة الانشطة الرايضية للمرأ ة كوقاية من الامراض خصوصا عند بلوغها سن الثالثني . -  

اجراء املزيد من البحوث وادلراسات اخلاصة ابملرأ ة ملامرس هتا لرايضة . -  

البد من اعداد حمارضات وندوات لتوعية املرأ ة حول امهية الرايضة ودورها يف احلفاظ عيل الصحة . -  

 قامئة املراجع 

( .1997العريب ،القاهرة    ) الفكر ابوالعالامحد عبد الفتاح    : التدريب الراييض ،الاسس الفس يولوجية ،دار-1  

(.2003العريب   ،القاهرة ،) الفكر عبدالفتاح    :   فس يولوجيا التدريب والرايضة ،الطبعة الاويل ،دار امحد ابوالعال -2  

(.2008العريب ،) الفكر المة :  اخلصائص الكمييائية واحليوية لفس يولوجيا الرايضة  ،داراهمي سهباءادلين ابر  -3  

( .2009العريب ،) الفكر هباءادلين ابراهمي سالمة :  فس يولوجيا اجلهد البدين ،دار -4  

                  (س نة ،35 -25عض القياسات اجلسمية للس يدات من )برانمج مترينات مقرتح عيل تمنية اللياقة البدنية ونس بة ادلهن وب عبدالرمحن :  اثر ترايج محمد -5

(.1984املؤمتر  اخلامس لدلراسات الرتبية البدنية ،جامعة الاسكندرية)                                                     

. 2000،ورايضة امليش ،الطبعة الاويل ،منشاة املعارف  املرأ ةخريية ابراهمي السكري   : -6  

السن ،جمةل العلوم الرايضية املرتبطة                     عيل بعض املتغريات  البدنية والفس يولوجية لكبار وتأ ثريهصاحل امحد مسعود      :   برانمج مقرتح لتعلمي امليش  -7

. 2014احلادي والعرشون ، طرابلس ،يونيو  العدد                  

السن ،جمةل علوم وفنون الرايضة                       برانمج مقرتح لس باحة عيل بعض القياسات الفس يولوجية والكفاءة البدنية لكبارتأ ثري :      لييل عبداملنعم عيل    -8

(.1991،لكية الرايضية للبنات ابلقاهرة ،جامعة حلون ،اجملدل الثالث العدد  الاول ، )              

(. 1997،) ابال سكندريةالطب الراييض يف الصحة واملرض ،منشاة املعارف    محمد عادل رشدي      :    -9  

10- Woolf ,May Et .Al           :The effect oftwo different 18 – week     Walking programs on aerobic ,journal 

Of Sports sconces (London)16 (18),       701 – 710 1998 

 

 



 

21 

 

   جامعة الزاوية    والرياضة المجلد الثالث    كلية التربية البدنية  عشر  السابعالعدد   تربويةالمجلة عالم الرياضة والعلوم 
 2016                    2017       ليبيا

ييب مقرتح عيل بعض املتغريات الفس يولوجية ومس توي تركزي نس بة  الكولسرتول ابدلم ذلا الس يداتبرانمج تدر  تأ ثري   

*د / صاحل سعيد العايب**      ا.م.د /عصام محمد القاليل          ا.م.د /عبدالوهاب الصادق راشد  

ل اليت توثر سلبا عيل حياة الانسان حيث يؤدي هذا الامر ايل ظهور يعترب امخلول وعدم ممارسة اي نشاط بدين احد امه العوام  املقدمة وامهية البحث :

منظمة الصحة العاملية فان اكرث من مليوين نسمة ميوتون س نواي يف العامل نتيجة الاهجاد ورسعة ايقاع احلياة ونقص الامترين  العديد من الامراض  وحبسب تقارير

(417: 3الرشايني  ) الرايضية  ومن امه الامراض ضغط ادلم والقلب وتصلب  

للرايضة من الس بعينات وبداية الامثنينات وقد محل معه من املفاهمي والافاكر املتنوعة واجليدة واخلاصة ابللياقة  املرأ ةبدا العرص اذلهيب النتشار ممارسة        

(. 10:    6)   ابلتغذيةية يومية اجانب الاهامتم وكثري من الس يدات بدان مبامرسة المترينات ابنتظام حيت اصبحت عادة حص  املرأ ةورشاقة وجامل   

 فعاةل محلاية حصة وتساعد ممارسة الانشطة الرايضية عيل تقوية العضالت وزايدة نشاط وقدرة الانسان عيل حتمل التعب وبذل اجملهود البدين اذلي يعترب وس يةل

وال فاءة الاهجزة احليوية ابجلسم والنشاط الراييض املنظم يؤخر ظاهرة التقدم يف السن اجيابية تودي ايل حتسني وزايدة ك تأ ثرياتالانسان نظرا ملا لها من 

(.13,14: 9الانسان ان ينكر قمية هذا النشاط يف الاحتفاظ ابللياقة البدنية والصحة العامة واحليوية ) عيس تطي  

أ ة مفامرسة النشاط البدين امر رضوري جيب توفريه حيث يساعد يف الكثري من كام ان ممارسة النشاط البدين همم للرجل واملرأ ة عيل حد سواء  وابلنس بة للمر 

( .419:  3خالل حياهتا ) املرأ ة احلاالت اليت متر هبا  

والقوامية ن ان لهذا  للبحث امهية كبرية ابلنس بة للحاةل الصحية للمرأ ة من خالل وضع الربامج التدريبية اليت تامتىش مع القدرات البدنية وذلكل يري الباحث

 للس يدات خالل هذه املرحةل السنية .

جيب ان تعترب العمليات الوظيفية ل هجزة اجلسم اخملتلفة تلعب دورا كبريا يف ممارسة الانشطة الرايضية كام ان القياسات الفس يولوجية توحض ما  مشلكة البحث :

وأ ظهرت العديد من نتاجئ من البحوث وادلراسات وجود فوائد حصية عديدة   جملهود .والتنفيس اثناء ا ادلورييتصف به الفرد الالئق من حيث كفاءة اجلهازين 

( .33: 4نتيجة ممارسة الرايضة املنتظمة للتدريب البدين املنتظم )  

.ونتيجة لتعرض الس يدات اهامتما ابلقدر الاكيف لهذه الفئة السنية من الس يدات  يال تعطكام ان برامج الصحة والرايضة وخطط التدريب اخملتلفة وال حباث      

د من املتاعب لضغوط احلياة وامخلول واحلركة يف نطاق ضيق  وعدم وضع الربامج واخلطط هلم وعدم توافر الاماكنيات الالزمة هلم لك هذا من شانه ان يزي

 الصحية

ازال بعيدا ومل يضع مضن الربامج واخلطط الس نوية حيث ن ان الاهامتم هبذه املرحةل السنية من الس يدات مل يكون ابدلرجة الكبرية بل موذلكل رأ ي الباحث      

الواجب تقدمي مجيع اخلدمات هلم وتوفري  نمنضمومل حتظ هذه الفئة من الس يدات ابالهامتم الاكيف من جانب اجملمتع يف مجيع النوايح البدنية والصحية حيث انه 

 لك الاماكنيات الالزمة هلم .

رف عيل تأ ثري برانمج تدرييب مقرتح عيل بعض املتغريات الفس يولوجية ومس توي تركزي الكولسرتول ابدلم ذلا الس يدات هيدف البحث ايل التع اهداف البحث :  

 فروض البحث :

توجد فروق ذاةل احصائيا بني القياس القبيل و البعدي يف املتغريات الفس يولوجية لصاحل القياس البعدي . – 1  

اس القبيل والبعدي يف نس بة  مس توي تركزي الكولسرتول ابدلم لصاحل القياس البعدي .توجد فروق ذاةل احصائيا بني القي – 2  

 ادلراسات املرتبطة :

آخرون الربانمج املقرتح عيل بعض املتغريات البدنية والفس يولوجية للمس نني  ومت اس تخدام  تأ ثري(هتدف للتعرف عيل 7(  ) 2014: )دراسة قام هبا صاحل مسعود قوس وأ

( واكن للربانمج املقرتح تأ ثري اجيايب عيل حتسن املتغريات قيد ادلراسة30جرييب للمجموعة الواحدة واكنت العينة تضم )املهنج الت  

( 35-25(بعنوان اثر برانمج مقرتح عيل تمنية اللياقة البدنية ونسب ادلهن وبعض املقاييس اجلسمية للس يدات من )5( )1984دراسة قامت هبا ترايج محمد عبدالرمحن )

( س يدة 43نة قواهما )وهتدف ادلراسة للتعرف عيل اثر ممارسة المترينات عيل اللياقة البدنية ونس بة ادلهن وبعض احملطات ووزن اجلسم ، وأ جريت ادلراسة عيل عي  س نة

س توي عنارص اللياقة البدنية العامة واس تخدمت املهنج التجرييب وأ شارت النتاجئ ايل اس تخدام المترينات اخلاصة ابلربانمج املقرتح يؤدي ايل ارتفاع مب   

 اجراءات البحث :

ن املهنج التجرييب للمجموعة الواحدة  ذات القياس القبيل والبعدي  وذكل ملالمئته لطبيعة هذا البحث .واس تخدم الباحث مهنج البحث:  

 3س يدة وقد مت استبعاد  20العينة   الربانمج التدرييب حيث بلغ عدد افرادمت اختيار عينة البحث ابلطريقة العشوائية ومن دلهيم الرغبة والالزتام يف عينة البحث :

( س نة واجلدول التايل يوحض تصنيف جممتع البحث  .40-30( س يدات لتجربة الاس تطالعية وترتاوح اعامرهن من ) 5س يدات لعدم الزتاهمم ابلربانمج التدرييب )  
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( تصنيف جممتع البحث1اجلدول )   

س يةعينة البحث الاسا  جممتع البحث املستبعدون العينة الاس تطالعية 

20 5 3 28 

ن بأ جراء القياسات لعينة البحث من الس يدات يف بعض املتغريات اخملتارة للتأ كد من جتانس بني افراد العينة .وقام الباحث  

( املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري ومعامل الالتواء يف السن والطول والوزن2اجلدول )  

لتواءالا  املتغريات املتوسط احلسايب الاحنراف املعياري 

0.66 +  الطول 158 5.34 

0.28 _  الوزن 78.7 8.79 

 العمر 34.6 1.34 0.90

د البحثوجتانس افراد العينة قي مما يدل عيل اعتدالية القمي (3+   -( ان مجيع قمي الالتواء للمتغريات الاساس ية ترتاوح ما بني )2يتضح من خالل جدول )  

 ادوات البحث :

لقياس الطول ابلس نتميرت ، ومزيان طيب لقياس الوزن ابلكيلوجرام . * الرس تاميرت  

 *  ساعة ايقاف لتنفيذ الربانمج  .

 *هجاز صندوق اخلطو.

 * هجاز السري املتحرك .

كرة طبية . –* حبال   

 * عقل حائط .

 *العصا .

 * ادلراجة الثابتة .

: القياسات اخلاصة ابلبحث  

قياس الطول والوزن قبل تنفيذ الربانمج . – 1  

النبض يف الراحة . -2  

ضغط ادلم الانقبايض والانبساطي . -3  

السعة احليوية . -4  

حتليل مس توي اللكولسرتول ابدلم . -5  

التنفس )اقيص شهيق _اقيص زفري(.  -6  

ات املرتبطة يف وضع الربانمج اذلي مت تنفيذه ، وكذكل قام الباحثان بأ جراء اختبارات التجانس استند الباحثان عيل بعض املراجع العلمية وادلراس اسس وضع الربانمج :

( واكن لها دورا كبريا يف معرفة مدي مالمئة الربانمج التدرييب  6/1/2016- 4( خالل الفرتة)  5والقياسات اخلاصة ابلربانمج وأ جراء دراسة اس تطالعية عيل عينة قواهما ) 

العينة وال دوات املس تخدمة وقد راعي الباحثان مجموعة من النقاط ويه اكلتايل . رادل فاملقرتح   
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( دقيقة . 15ان يكون هناك فرتة هتيئة قبل تنفيذ الربانمج التدرييب ومدته)   - 1   

( دقيقة مبا يف ذكل الاحامء .75ان يكون زمن الوحدة التدريبية ) -2  

الصعب ومن املنخفض ايل املتوسط . مراعاة التدرج ابمحلل من السهل ايل -3  

اثناء التجربة الاس تطالعية قامت املدربة بأ داء منوذج للك مترين ال اطالع افراد العينة عيل  لك مترين . -4  

نقصان . ن دون زايدة اون بوضع الربانمج وعرضه عيل املدربة وتوضيح لك النقاط لها لتقوم بتنفيذ الربانمج وفق اخلطوات اليت وضعها الباحثان موقام الباحث  

ثالثة  ن بتطبيق الربانمج ابلصاةل الرايضية النسائية مبدينة الزاوية بدوةل ليبيا وقد مت  توزيع الربانمج التدرييب عيل مدار الاس بوع بواقعوقام الباحث خطوات تنفيذ الربانمج :

% من اقيص محل تس تطيع  60 – 50والربانمج الاسايس واخلتايم بشدة ترتاوح من دقيقة مقسمة عيل الاحامء  75وحدات تدريبية يف الاس بوع لك وحدة تس تغرق 

دقيقة ( وقسمة عيل ثالثة اجزاء ويه : 75دقائق فرتات راحة بينية بني اجزاء الوحدة واش متلت الوحدة التدريبية الواحدة ) 5:  2املتدربة اداؤه وبواقع   

حامء عام يتلخص يف امليش والهروةل ملدة وهو عبارة عن مترينات مرونة للماجلزء الاول :  دقيقة . 15فاصل من الثبات وا   

هذا اجلزء  مجموعة من المترينات ابس تخدام العصا  والنط ابحلبل وامليش واجلري ابس تخدام السري املتحرك . يتضمن اجلزء الثاين:  

 اوال اس تخدام العصا ملدة مخسة دقائق .

ة ملدة دقيقة مث النط ابحلبل ملدة دقيقتني مث راحةاثنيا النط ابحلبل ملدة دقيقتني راح  

( دقائق4( دقائق مث امليش عيل السري ملدة) 10اثلثا السري املتحرك اجلري عيل السري ملدة)   

( دقائق . راحة ملدة مخسة دقائق6مث اجلري ملدة )  

( دقائق مث راحة  10واعيل ملدة مخسة دقائق مث اس تخدام ادلراجة الثابتة ملدة) لال اسفدع هذا اجلزء ريم الكرة الطبية ل عيل واال مام وثين ومد اجل يتضمن اجلزء الثالث :

والعكس ملدة عرشة دقائق اليرسىمث الهبوط ابلميين مث  اليرسىملدة ثالثة دقائق مث اس تخدام صندوق اخلطو ابلصعود ابلقدم الميين مث   

مت  البدء يف  تنفيذ     2016/  25/1  -22  ما بنيية الفس يولوجية ومس توي تركزي الكولسرتول ابدلم واليت اكنت بعد الانهتاء من القياسات القبل  التجربة الاساس ية :

( .39بواقع ثالثة واحدة اس بوعيا وقد اكن عدد الوحدات الاجاميل ) 2016/ 28/4 -30/1التجربة الاساس ية  واليت اكنت  بتارخي   

طبيق الربانمج قام الباحثان بأ جراء القياسات البعدية يف نفس املتغريات املقاسة يف القياس القبيل من متغريات فس يولوجية وتركزي بعد الانهتاء من ت  القياسات البعدية :

. 30/4/2016نس بة الكولسرتول ابدلم ، وذكل بتارخي   

نس بة التحسن .  ( املتوسط احلسايب. * اختبار ) ت** معامل الالتواء* الاحنراف املعياري املعاجلات الاحصائية :  

20ن   ( دالةل الفروق بني القياسني القبيل ولبعدي للقياسات الفس يولوجية وقمية )ت(3اجلدول ) اوال عرض النتاجئ عرض النتاجئ ومناقش هتا : *   

                                                                         0.05* معنوي عند                                                                                  

0.01د ** معنوي عن      

 

 

 البعدي الفرق قمية ) ت  ( نس بة  التحسن

 س       ع

 القبيل

 س             ع

 القياسات

 النبض 77.40 1.64 72.55 1.78 5.01 11.35 10.165

 ضغط ادلم      الانقبايض 145.000 8.794 130.000 3.056 15.00 1.500 12.300

 ضغط ادلم        الانبساطي 89.06 8.462 90.000 5.676 1.06 0.186 6.257

 السعة احليوية 1965.62 3.72 2464.6 4.57 419.56 16.44 29.138

14.425 5.64**  اقيص شهيق 90.05 11.659 113.8 12.16 23.3 

6.332 2.42*  اقيص زفري 79.2 9.355 88.1 11.30 9.1 
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 0.05( واخلاص ابلفروق بني القياس القبيل والقياس البعدي لعينة البحث يف القياسات الفس يولوجية وجود فروق بني القياسني عند مس توي 3يتضح من خالل جدول ) 

0.01يف مجيع القياسات عدا  اقيص شهيق عند مس توي       

20( الفروق بني القياس القبيل والقياس البعدي لنس بة تركزي مس توي الكولسرتول ابدلم               ن 4جدول )  

 

هناك  النتاجئمما  0.05اي اقل  0.014عند مس توي دالةل  2.84يدات ان قمية ت اكنت ( واخلاص بنس بة تركزي الكولسرتول ابدلم للس  4ويتضح من خالل جدول )

 فروق داةل احصائيا بني القياسات القبلية والبعدية لصاحل القياس البعدي .

 مناقشة النتاجئ :

ضغط ادلم الانبساطي والسعة احليوية والشهيق والزفري يف ( واخلاص ابلقياسات الفس يولوجية لعينة البحث يف النبض يف الراحة وضغط ادلم الانقبايض و 3من جدول )

 القياسات القبلية والبعدية

. واخنفاض  ن ان معدل النبض يعد مؤرشا هاما ملس توي اللياقة العامة ومدي التقدم يف مس توي احلاةل الوظيفية نتيجة الانتظام يف الربانمج التدرييبوحيث يرى الباحث

نفيس ينة البحث حيث يرجع الباحثان ذكل ايل الانتظام يف الربانمج التدرييب املقرتح مما سامه يف حتسني احلاةل الوظيفية للجهاز ادلوري الت معدل النبض يف الراحة دلى ع 

 وادي ايل اخنفاض معدل النبض .

البدنية ل عضاء وأ هجزة اجلسم ، فعندما ينبض القلب  ابطا يدفع ( ان الانتظام يف التدريب حيسن احلاةل الصحية ويؤدي ايل رفع الكفاءة 1997العال عبدالفتاح ) ويؤكد ابو

(.134: 1ة البدنية للفرد ) مكية اكرب من ادلم ويؤدي ذكل ايل كفاءة عضةل القلب مما يؤدي ايل رسعة عودة النبض ايل احلاةل الطبيعية ويعترب ذكل دالةل عيل الكفاء  

الانقبايض والانبساطي والسعة احليوية ايل وجود فروق بني القياسني القبيل والبعدي لصاحل القياس البعدي عندي ويتضح من خالل القياسات اخلاصة بضغط ادلم      

0.05مس توي   

ن ان الربانمج اذلي طبق عيل عينة البحث قد ادي ايل حتسن يف القياسات الفس يولوجية )ضغط ادلم الانقبايض وضغط ادلم الانبساطي( .وحيث يرى الباحث      

تواء الهواء ودخول ظهر معنوية الفروق يف قياس اقىص شهيق وأ قىص زفري وهام مؤرشان عن حتسن ما قد حدث ابجلهاز التنفيس ابتساع سعة ومقدرة الرئتني عيل اح وت 

طرا عيل كفاءة معل الرئتني الامر اذلي  مكيات اكرب من الاكسجني ايل انسجة اجلسم وان ظهور حتس نا معنواي يف قياس السعة احليوية الامر اذلي يدل عيل زايدة ما قد

 يعود بصورة مبارشة عيل ثراء ادلم ابل كسجني مما يسمح للجسم القيام ابجملهود البدين بفعالية وكفاءة .

(1998 ) WOOLF MAY ET AI  فعاةل محلاية حصة ( ولف ماي    ابن ممارسة الانشطة الرايضية تعترب وس يةل1991ن مع لييل عبداملنعم )ووهنا يتفق الباحث      

ة لكها حصة ونشاط.الانسان ملا لها من تأ ثريات اجيابية تؤدي ايل حتسن وزايدة كفاءة الاهجزة احليوية ابجلسم ويكون يف حاةل حصية مطمئنة ،حيث س يحيا حيا  

مما  0.05اي اقل  0.014عند مس توي دالةل  2.84نت كولسرتول ابدلم للس يدات ان قمية ت  اك ( واخلاص بقياسات نس بة تركزي4كام يتضح من خالل جدول )      

 يدل عيل ان هناك فروق داةل احصائيا بني القياسات القبلية والبعدية لصاحل القياس البعدي .

دلم وهو بذكل يعترب عامال مساعدا ( انه لكام زادة ممارسة التدريبات البدنية ادى ذكل ايل نقص يف معدالت ادلهون اب2003العال عبدالفتاح ) ن مع ابووالباحث قويتف      

سن الصحة بشلك يف التقليل ابال صابة ابال مراض القلب نتيجة حتسن يف نس بة ادلهون ادلم وابلتايل حتسن وزن اجلسم وتقل درجة السمنة ولك ذكل يؤدي ايل حت 

(.130:2)عام  

 الاس تنتاجات والتوصيات :

ه ونتاجئ املعامالت الاحصائية وعرض ومناقشة النتاجئ امكن اس تنتاج ما ييل .من خالل البحث ومهنجه وعينته وأ دواتالاس تنتاجات :  

اجيايب عيل معدل النبض وضغط ادلم ) الانقبايض والانبساطي ( . تأ ثريالربانمج املقرتح هل  -  

اجيايب يف اخنفاض مس توي تركزي نس بة الكولسرتول ابدلم للس يدات . تأ ثريالربانمج املقرتح اكن هل  -  

 

 البعدي الفرق قمية ت مس توي ادلالةل

 س       ع

 القبيل

ع      س   

 القياسات

 نس بة تركزي الكولسرتول ابدلم 193.38 38.26 176.07 26.83 17.31 2.84 0.014
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وصيات :الت   

رضورة ممارسة الانشطة الرايضية للمرأ ة كوقاية من الامراض خصوصا عند بلوغها سن الثالثني . -  

اجراء املزيد من البحوث وادلراسات اخلاصة ابملرأ ة ملامرس هتا لرايضة . -  
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 ط احلريك ومس توايت البدانة دلى ال طفال.مشاهدة التلفزيون وأ ثره عىل النشا 

 .        ** د . عامر سوييس الشيباين           ***د. ابراهمي عيل عطيه.ءضو * د . عبدالكرمي عيل 

 

لكرتونية خاصة بعد ظهور أ ن مشاهدة التلفزيون وكذكل أ لعاب المكبيوتر أ صبحت من السامت الرئيس ية لهذا العرص فقضاء ساعات طويةل أ مام ال هجزة اال  املقدمة:    

مجليع وخصوصا  ال طفال الآالف من القنوات الفضائية ال مر اذلي جعل مشاهدة التلفزيون تتحول اىل حاةل من اال دمان دلى بعض الناس ومه ما يدق جرس اخلطر دلى ا

 املؤدية اليه. واملس توىالقهتا مبس توى البدانة ال مر اذلي حاز عىل اهامتم كثري من وسائل ال عالم والبحث يف ما مدى خماطر هذه الظاهرة وع

آخرون )     ( اىل أ ن قضاء ال طفال والش باب أ وقات كثرية يف مشاهدة التلفاز واس تخدام احلاسوب أ و أ لعاب الفيديو Rehman et al 2005 حيث يشري رهامن وأ

ومع اتساع اس تخدام التكنولوجيا يف خمتلف نوايح احلياة تزداد نس بة ممارسة ال طفال والش باب يسهم يف اخنفاض مس توى ممارسة النشاط البدين دلى ال طفال والش باب ، 

نشطة اليت تتطلب اجللوس لفرتات طويةل مع عدم تعويضها ابلتقليل من مشاهدة التلفاز عىل سبيل املثال واس تغاللها يف ممارسة ال نشطة :  12)   الرايضية اخملتلفة. لل 

422(  

آخرون )كام يشري    ( بأ ن زايدة مشاهدة التلفزيون بني ال طفال والش باب ارتبطت مع العادات الغذائية غري الصحية والعادات اليومية الروتينية 2011بريسون وأ

ل من وقت مشاهدة التلفزيون يؤدي والتعرض ال عالانت التلفزيون ، و مشاهدة التلفزيون املفرطة بني املراهقني قد تؤدي اىل أ مناط غذائية سيئة يف س نوات الحقا  والتقلي

 (. 4:  6اىل اخنفاض مؤرش كتةل اجلسم. ) 

( بوجوب منح الطفل بدءا  من مرحةل الروضة اىل هناية املرحةل الثانوية Moore et al 2003نقال  عن مور وأ خرون )  2006ويذكر هزاع بن محمد الهزاع     

ة عالية تعىن بزايدة وعهيم بأ مهية النشاط البدين وترفع مس توى نشاطهم البدين ، كام أ ن ارتفاع مس توى دروسا  يومية يف الرتبية البدنية ذات كفاءة وجود

 (.14:  4س نة( يقود اىل عدم زايدة حشوم اجلسم يف مرحةل املراهقة. )  11-4النشاط البدين يف مرحةل الطفوةل ) 

( أ ن هناك دالئل تشري اىل وجود عالقة طردية بني مس توى ممارسة Hallal et al 2006ن )نقال  عن هالل وأ خرو 2006كام يذكر هزاع بن محمد الهزاع      

س نوات أ صبحوا مه ال كرث نشاطا   4النشاط يف مرحةل الطفوةل املبكرة ومس تواه يف مرحةل املراهقة  حيث وجد أ ن ال طفال اذلين اكنوا نش يطني بدنيا  يف معر 

 ( 14:  4س نة. ) 12من غريمه يف معر 

س نة اىل أ ن نس بة ممارسة النشاط  15 – 12( يف دراسة أ جريت عىل ال طفال الليبيني يف معر  Abdulkarim DH. 2013ويؤكد عبدالكرمي ضوء )     

 (   64:   5احلريك يتناسب عكس يا  مع مؤرش كتةل اجلسم. ) 

شاط احلريك مع تقنني مشاهدة أ هجزة العرض مبختلف أ واعها أ صبح من أ مه أ ن زايدة مس توى البدانة وكيفية توفري الوقت واجلو املناسب للن  مشلكة البحث:

 املشالك اليت تواجه أ غلب اجملمتعات يف العرص احلديث.

التلفزيون  أ ن مشاهدة (de Jong E, 2011)و (Rey-lopez JP. Vicente-Rodriquez G ،2008)حيث يذكر الك من راي لوبزي ودي جون        

امتعية وعدد اهجزة من العالمات الواحضة املرتبطة ابلسمنة حيث تشمل رؤية الوادلين للوقت اخملصص ملشاهدة التلفزيون ونوعية النظام الغذايئ واحلاةل الاج

 (246:  14( )243:  7التلفاز يف البيت ووجود هجاز تلفزيون يف غرفة النوم وقواعد الارسة حول مشاهدة التلفزيون . ) 

اىل أ ن السمنة يه أ حد مسببات الامراض العرشة اليت تؤدي اىل الوفاة واليت  (Tremblay & Williams 2002كام يذكر أ جراها ترمبالي ووليام )     

مراض تصيب الاطفال اىل أ ن هذه الا من بيهنا أ مراض رشايني القلب ومرض السكري من النوع الثاين والسكتة ادلماغية وبعض أ نواع الرسطاانت ، ويشري

:  15)         س نوات ( من أ حدى هذه الامراض اليت تسبهبا السمنة. 10 – 5% من الاطفال البدينني اذلين ترتاوح أ عامرمه )  60أ يضا  حيث يعاين 

524) 

آخرون )       ام ممارسة الالعاب الرايضية ( أ ن مس توى التنافس يف الالعاب الرايضية يُعد عائقا  أ مThompson et al 2005ويضيف تومبسون وأ

مغ من توفر الرغبة التنافس ية من قبل الاطفال والش باب اذلين مل تتطور هماراهتم الرايضية اىل احلد اذلي يسمح هلم ابملشاركة يف مثل هذه الالعاب عىل الر

ت ممارسة النشاط البدين دلى الاطفال والش باب فيمكن دلى هؤالء الاطفال والش باب للمشاركة يف اللعب والعامل الثاين اذلي يتسبب يف اخنفاض مس تواي

 (      421:  13يف عيش الاطفال يف جممتعات ال تعطهيم الفرصة للخروج واللعب ل س باب أ منية. ) 
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طفال واملراهقني اذلين ترتاوح 2013ويفيد تقرير حديث عن قسم الصحة حبكومة اسرتاليا )      س نة  12 – 5أ عامرمه ( بتوصيات ممارسة النشاط البدين لل 

طفال واملراهقني اىل ما ال يز  يد عن الساعتني يوميا . عن اعامتد أ سرتاليا املبادئ التوجهيية اليت تنصح الآابء وال همات للحد من وقت العرض أ مام الشاشات لل 

 (8 :5    ) 

ط بني عادات مشاهدة التلفزيون وتزايد الوزن بني املراهقني الايرانيني بغض النظر عن النشاط وجود ارتبا (Ghavamzadeh S, 2013)فيؤكد قافامزده 

 (235:  11احلريك والاس هتالك الغذايئ. ) 

ون وأ لعاب يمن خالل ما مت رسده وما مت دراس ته خالل املسح املكتيب ملا يتعلق ويرتبط هبذا املوضوع تبني للباحثان أ مهية دراسة زمن مشاهدة التلفز     

ام مبؤرش كتةل اجلسم المكبيوتر ) شاشات العرض مبختلف أ نواعها( والزمن اذلي يقضيه الطفل يف ممارسة النشاط احلريك املُوىص به لهذه املرحةل السنية وعالقهت

 اذلي يعكس درجات السمنة عند ال طفال ) ال قل من الطبيعي ، الطبيعي ، زائد الوزن ، البدين(.   

 12،13،14دف هذه ادلراسة للتعرف عىل نس بة مشاهدة التلفزيون وأ ثره عىل ممارسة النشاط احلريك ومس توايت البدانة دلى الاطفال بعمر ) هت الهدف:

 س نة(.

 تمكن فروض البحث يف التعرف عىل الاجابة عىل تساؤالت البحث التالية ويه :  الفروض:

 الطفل هبذه املرحةل السنية. ما هو زمن مشاهدة التلفزيون وأ لعاب المكبيوتر دلى -

 ما هو زمن ممارسة النشاط احلريك دلى الطفل هبذه املرحةل السنية. -

 ما يه مس توايت البدانة دلى الطفل هبذه املرحةل السنية. -

 هل توجد عالقة بني مشاهدة التلفزيون وزمن ممارسة النشاط احلريك ومس توايت البدانة دلى الطفل هبذه املرحةل السنية. -

 طلحات املُس تخدمة يف البحث:املص

 (:Physical Activityالنشاط احلريك )

ين أ ن يشمل يُعرف النشاط البدين بأ نه ) أ ي حركة جسمية تنتج عن تقلص العضالت الهيلكية ) الكبرية( مؤدية اىل اس هتالك الطاقة( وميكن للنشاط البد

 ( 9: 2رين. ) مجموعة واسعة من الانشطة املتعلقة بمنط احلياة والرايضة والامت

 (: Body Mass Index مؤرش كتةل اجلسم )

 World Health( أ حد طرق القياس العملية ال كرث أ نتشارا  واملُعمتد من قبل منظمة الصحة العاملية )Body Mass Index( )4 مؤرش كتةل اجلسم )

Organization( )WHO( واملؤسسة ادلولية للصحة )National Institute of Health) (NIH واليت يمت أ حتساهبا عن طريق قسمة وزن اجلسم )

 ابلكيلوجرام عىل مربع طول اجلسم ابلسنمترت ، ويمت التصنيف عىل النحو التايل:

 BMI (Kg\m
2 
) 

   

 18.5>   أ قل من الطبيعي

   

 24.9 – 18.5  معتدل أ و طبيعي

   

 29.9 – 25.00  زايدة يف الوزن

   

 30.00>   يعترب بدينا  

 

 ادلراسات السابقة :

آخرون  واليت اكنت حتت عنوان ) العالقة بني النشاط احلريك ومشاهدة التلفزيون مع وزن اجلسم ومس توى   (12)(Andersen, 1998)دراسة أ ندرسون وأ

من ادلراسة تقيمي املشاركة يف نشاط ذو شدة ومشاهدة التلفزيون وعالقهتم  ادلهن بني ال طفال. نتاجئ املسح الوطين الثالث واختبارات التغذية( اكن الهدف
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طفل  4063س نوات عددمه  8بوزن اجلسم ونس بة ادلهن يف ال طفال بأ مرياك أ جريت ادلراسة ابملقابةل الشخصية والفحص الطيب لعينة من ال طفال من معر  

الثالث واختبارات التغذية ومت قياس فرتات النشاط احلريك ذو الشدة الاس بوعية وساعات عاما  وقد اكن جزء من نتاجئ املسح الوطين  16خالل فرتة 

% من الاطفال ال مريكيني يشاركون بثالث فرتات أ و أ كرث يف النشاط  80املشاهدة اليومية وعالقهتا مبؤرش كتةل اجلسم وبدانة ال طفال حيث اكنت النتاجئ : 

% من الاطفال ال مريكيني بفرتتني أ و أ قل بنشاط حريك ذو شدة عالية يف الاس بوع واكن املعدل عند 20بيامن يشارك  احلريك ذو الشدة العالية ابل س بوع ،

% من ال طفال الامريكيني  67ساعات يوميا  وأ كرث بيامن  4% من الاطفال ال مريكيني التلفزيون 26%( ، ويشاهد  17%( أ عىل منه عند البنني ) 26البنات )

ساعات مفا أ كرث دلهيم نس بة أ عىل من دهن اجلسم عند دالةل  4ساعتني عىل ال قل يوميا  ، والبنني والبنات اذلين يشاهدون التلفزيون  2لفزيون يشاهدون الت

 ( واكن مؤرش كتةل اجلسم دلهيم أ عىل من أ ولئك اذلين شاهدون التلفزيون أ قل من ساعتني يوميا .    001).

آخ       ثرها عىل النشاط احلريك وبدانة الاطفال واليت  (10)(Dutra GF, 2015)رون دراسة دوترا كيسل ف وأ حتت عنوان عادات مشاهدة التلفزيون وا 

طفال بعمر  ال طفال مبدينة جنوب س نوات بعينة من  8هتدف لتقيمي انتشار عادة مشاهدة التلفزيون وعالقهتا بمنط احلياة املس تقرة ابلطفوةل وزايدة الوزن لل 

طفل( ومت حتليل البياانت اليت  616واذلي بلغ عددمه ) 2003اىل مايو  2002الربازيل وُأجريت ادلراسة عىل عينة من الاطفال املودلين يف الفرتة من سبمترب 

طف 8مت مجعها من خالل تتبع ال طفال يف  ( واكنت النتاجئ اكنت PAQ-Cال واملراهقني )س نوات من العمر عن طريق اس تخدام اس تبيان النشاط احلريك لل 

( وأ رتبط هذا الزمن من املشاهدة مبس توى P=0.30% من أ فراد العينة وبغض النظر عن اجلنس )  60مشاهدة التلفزيون ل كرث من ساعتني يوميا  وصل اىل 

الطفل يف مشاهدة التلفزيون ارتباطا  عكس يا  مع النشاط ( ، وارتبط الوقت اذلي يقضيه P=0.90( واملس توى الاقتصادي والاجامتعي )P=0.57ادلخل )

( وفامي يتعلق ابلنشاط احلريك اكن اجلري اخلفيف ) الهروةل( من الرايضات P>0.01( ويرتبط بشلك اجيايب مع الوزن الزائد )P<0.05احلريك عند مس توى)

 ال كرث ممارسة بني أ فراد العينة.    

 ا جراءات البحث:

 م الباحثون املهنج الوصفي ابل سلوب املسحي وذكل ملالمئة املهنج لطبيعة ادلراسة.أ س تخدمهنج البحث: 

 م. 2013/  11/  15اىل  2013/  10/  28مت مجع بياانت البحث يف الفرتة من   اجملال الزمين:

س نة حيث بلغ عدد  15استبعاد التالميذ اذلين يزيد أ عامرمه مت اختيار عينة البحث ابلطريقة العمدية من التالميذ ادلارسني ابملرحةل اال عدادية مع  عينة البحث:

س نة (  15س نة ، أ قل من  14س نة ، أ قل من  13م وبأ عامر ) أ قل من  2014/  2013طفل ( من التالميذ املسجلني ابلعام ادلرايس  463أ فراد العينة ) 

 ة طرابلس / ليبيا.طفل ( من مجموعة مدارس مبدين 163،  150،  150واليت اكنت عىل التوايل ) 

 . (Physical Activity Questionnaire PAQ)خضعت عينة البحث لقياس الطول والوزن و الاجابة عىل أ س ئةل اس تبيان النشاط البدين 

 عرض النتاجئ ومناقش هتا:

 س نة 13أ وال  : ال طفال بعمر أ قل من 

طفال بعمر أ قل م1جدول )  N=150س نة.    13ن ( توزيع العينة طبقا  ملؤرش كتةل اجلسم لل 

 زائد الوزن أ و بدين الطبيعي الاقل من الطبيعي  س نة 13أ قل من 

 12 60 78 العدد

 27.18 20.91 16.29 املتوسط احلسايب

 2.26 1.89 1.26 الاحنراف املعياري

 % 8 % 40 % 52 النس بة املئوية

 

طفال بعمر أ قل من 1اجلدول )                        بعا  لتصنيف مؤرش كتةل اجلسم وجيدر اال شارة هنا بأ نه مت مض تصنيف زائد الوزنس نة ت  13( يوحض توزيع عينة البحث لل 

 (Overweight ( مع تصنيف البدين )Obese وذكل لعدم توفر العدد الاكيف من )من ال طفال مما ال يتناسب واملعاجلات  2 – 0واليت تراوحت بني  البدان

 اال حصائية.

طفل من أ جاميل أ فراد العينة هبذا العمر وهو ما ميثل متوسط حسايب بقمية  78( أ ن تصنيف ال قل من الطبيعي متثل بعدد 1خالل اجلدول )ويتضح من      

كجم/م 16.29
2

قص % من أ فراد العينة وهو ما يعين أ ن أ كرث من نصف العينة يعانون من ن 52، وهذا العدد ميثل ما نسبته  1.26± وابحنراف معياري بلغ  
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س باب يف الوزن مقارنة ابلطول حسب تصنيف مؤرش كتةل اجلسم واذلي يشري ل مر خطري جدا  جيب دراس ته بعمق أ كرب وبعينة بعدد أ كرب للوقوف عىل أ   

 هذه الظاهرة ومعاجلهتا.

طفل من أ صل  60ثل يف عدد ( مت Normal Weight( أ يضا  أ ن تصنيف الوزن الطبيعي حسب تصنيف مؤرش كتةل اجلسم )1كام يُبني اجلدول )      

كجم / م 20.91ومبتوسط حسايب ملؤرش كتةل اجلسم  150
2

% وهو ما ميثل اقل  40، وهذا العدد من ال طفال يعادل ما نسبته  1.89± وابحنراف معياري  

 36( حيث بلغت 4()2013ة عبدالكرمي ضو )من نصف أ فراد العينة ، وهذه النس بة متثل حتس نا  يف تصنيف املعدل الطبيعي ملؤرش كتةل اجلسم مقارنة بدراس

% ومع أ نه يوجد حتسن طفيف يف عدد ونس بة ال طفال بفئة املعد الطبيعي عىل تصنيف مؤرش كتةل اجلسم  36.73واذلي مثل ما نسبته  98طفل من أ صل 

 %( ال ترىق ملا جيب أ ن يكون عليه أ طفالنا. 40غري أ ن هذه النس بة )

س نة  13طفل بعمر أ قل من  150طفل من أ صل  12متثل يف عدد  البداناجلدول اىل أ ن تصنيف ال طفال زائدي الوزن أ و  فيشري البدانوابلنس بة لفئة 

كجم/م 27.18ومتوسط حسايب ملؤرش كتةل اجلسم بلغ 
2

% من أ فراد العينة ، ويظهر هنا ومقارنة بدراسة  8واذلي يعادل ما نسبته  2.26± واحنراف معياري  

% وهو ما يظهر  9.18أ ي ما نسبته  البدانطفال  بتصنيف ال طفال زائدي الوزن أ و  98أ طفال من أ صل  9(واليت أ ظهرت عدد 4( )2013) ءضو  د الكرميبع 

 % ابدلراسة احلالية.     8م اىل  2012% عام  9.18من  البدانحتس نا  طفبفا  بأ فراد العينة حيث اخنفضت نس بة ال طفال 

طفال بعمر أ قل من ( مشاهدة التلفزيون 2اجلدول )  س نة خالل ال س بوع. 13وممارسة النشاط احلريك ابدلقائق لل 

 البدين الطبيعي أ قل من الطبيعي س نة 13أ قل من 

 د 533.45 د 509.15 د 374.50 ممارسة النشاط احلريك

 د 852.30 د 872.12 د 773.50 مشاهدة التلفزيون

 

س(  6.24د ( أ ي مبعىن )  374.50لطفل املُصنف تبعا  ملؤرش كتةل اجلسم ابل قل من الطبيعي تصل اىل ) ( أ ن ممارسة النشاط احلريك ل2يتضح من اجلدول )

ذا ما قُسمت هذه الفرتة الزمنية عىل أ ايم ال س بوع يكون الناجت حوايل  دقيقة يوميا  واذلي يقرتب من  53ست ساعات وأ ربعة وعرشون دقيقة أ س بوعيا  وا 

دقيقة يوميا  بشدة منخفضة( ،  60دقيقة ذات شدة متوسطة أ و مرتفعة أ و  30ية لفرتة النشاط احلريك املطلوبة لهذا العمر ويه )توصيات منظمة الصحة العامل 

س بوع 12.50د( أ ي ما يعادل )  773.50بيامن تصل نس بة امخلول يف مشاهدة التلفزيون وأ لعاب المكبيوتر اىل )  س( أ ثنتا عرش ساعة ومخسون دقيقة تقريبا  لل 

س( أ ي ساعة وس بعة وأ ربعون دقيقة يوميا  واذلي يظهر جليا  أ نه ميثل ضعف الوقت اذلي  1.47وبتقس مي هذا الوقت عىل أ ايم الاس بوع يكون الناجت حوايل )

 جيب أ ن يقضيه الطفل يف النشاط احلريك حسب ما تويص به منظمة الصحة العاملية 

س( مثان  8.28د ( أ ي ما يعادل ) 509.15املُصنف تبعا  ملؤرش كتةل اجلسم عىل أ نه  طبيعي تصل اىل )  أ ما ابلنس بة ملامرسة النشاط احلريك للطفل     

س( ساعة وعرش دقائق وهذا يتفق مع توصيات منظمة الصحة العاملية بغض النظر عن شدة النشاط  1.10ساعات ومثانية عرش دقيقة أ س بوعيا  أ و ما يعادل )

س ( أ ربعة عرش ساعة واثنتان  14.32د( أ و ما يعادل ) 872.12دة الزمنية ملشاهدة التلفزيون وأ لعاب المكبيوتر زمن وقدره ) احلريك ، وابملقابل بلغت امل

س( ساعتان ودقيقتان من املشاهدة يوميا  وهو ما ميثل ضعف دقائق ممارسة  2.02وثالثون دقيقة أ س بوعيا  وعند تقس ميها عىل أ ايم ال س بوع يكون الناجت )

 اط احلريك لهذا الطفل.النش

س ( أ و ما يقارب  8.53د ( وهو ما يعادل ) 533.45والطفل البدين حسب تصنيف مؤرش كتةل اجلسم تمتثل دقائق ممارسة النشاط احلريك دليه )         

رش دقيقة يوميا  تقريبا  وهذا ما يتفق مع س ( ساعة واحدة وأ ثنتا ع  1.12عن التسع ساعات أ س بوعيا  وبقسمة هذا الزمن عىل أ ايم ال س بوع يكون الناجت ) 

س( أ ربعة  14.12د( أ و ما يعادل )  852.30توصيات منظمة الصحة العاملية للنشاط احلريك ، وابملقابل فان مشاهدة التلفزيون وأ لعاب المكبيوتر اكنت ) 

 ا  واذلي ميثل ضعف ما يقضيه الطفل يف ممارسة النشاط احلريك.س( ساعتان وست دقائق يومي 2.06عرش ساعة وأ ثنتا عرش دقيقة أ س بوعيا  وهو ما يعادل )

س نة للفئات الثالث حسب تصنيف مؤرش كتةل اجلسم ) ال قل من الطبيعي ،  13ويتضح بأ ن زمن النشاط احلريك اذلي يقضيه الاطفال بعمر أ قل من       

س( وياُلحظ يف نس بة مشاهدة التلفزيون ابلنس بة للفئات الثالث  8.53س ،  8.28،  س 6.24الطبيعي ، البدين ( تزتايد تدرجييا  واذلي اكن عىل التوايل ) 

 بأ هنا متثل ضعف الزمن اذلي يقضيه الطفل يف ممارسة النشاط احلريك وبغض النظر عن شدة النشاط احلريك وللك فئة عىل حدة. 

  

 



 

30 

 

   جامعة الزاوية    والرياضة المجلد الثالث    كلية التربية البدنية  عشر  السابعالعدد   تربويةالمجلة عالم الرياضة والعلوم 
 2016                    2017       ليبيا

 ارسة النشاط احلريك ومقارنته مبشاهدة التلفزيون خالل ال س بوع.س نة ابدلقائق يف مم 13( الزمن اذلي يقضيه الطفل بعمر أ قل من 1الشلك ) 

 

 (1الشلك )

 س نة 14اثنيا  : ال طفال بعمر أ قل من 

طفال بعمر أ قل من 3اجلدول )  N=150س نة.  14( توزيع العينة طبقا  ملؤرش كتةل اجلسم لل 

 زائد الوزن أ و بدين الطبيعي الاقل من الطبيعي س نة 14أ قل من 

 20 61 69 العدد

 28.65 20.78 16.48 املتوسط احلسايب

 4.47 1.82 1.21 الاحنراف املعياري

 % 14.28 % 43.57 % 49.28 النس بة املئوية

 

طفال بعمر أ قل من 3اجلدول ) س نة قد بلغ  14( يوحض توزيع العينة حسب تصنيف مؤرش كتةل اجلسم واذلي يوحض بأ ن تصنيف ال قل من الطبيعي لل 

كجم/م 16.48طفل ومبتوسط حسايب ملؤرش كتةل اجلسم بلغ  150ال  من أ صل طف 69عددمه 
2

 49.28وهذا العدد ميثل ما نسبته  1.21± وابحنراف معياري  

 % من أ فراد العينة وهو ما يقرب من نصف عدد أ فراد العينة اذلين يعانون من نقص يف الوزن مقارنة ابلطول حسب تصنيف مؤرش كتةل اجلسم.

طفل  150طفال  من أ صل  61( متثل يف عدد Normal-weightري اجلدول بأ ن تصنيف الوزن الطبيعي حسب تصنيف مؤرش كتةل اجلسم )كام يش     

كجم/م 20.78ومبتوسط حسايب ملؤرش كتةل اجلسم بلغ 
2

 % من أ فراد العينة. 43.57وهذا العدد ميثل ما نسبته  1.82± وابحنراف معياري بلغ   

طفل  150طفال  من أ صل  20(  متثل يف عدد Overweight | Obeseس اجلدول اىل أ ن تصنيف البدين حسب مؤرش كتةل اجلسم )هذا ويشري نف      

كجم/م 28.65ومبتوسط حسايب بلغ 
2

% ، وابلرمغ من أ ن هذه النس بة تعادل تقريبا  ما جاء  14.28وهذا العدد ميثل ما نسبته  4.47± وابحنراف معياري  

ال أ هنا تعترب  15.79طفال  واذلي مثل نس بة  76طفل من أ صل  12( واذلي اكن عدد الاطفال بتصنيف البدين 2013) ءضو مي عيل بدراسة عبدالكر % ا 

 نس بة عالية وجيب الاهامتم هبا والوقوف عىل أ س باهبا ومعاجلهتا.

طفال بعمر أ قل من 4اجلدول )  س نة خالل ال س بوع. 14( مشاهدة التلفزيون وممارسة النشاط احلريك ابدلقائق لل 

 البدين الطبيعي أ قل من الطبيعي س نة 14أ قل من 

 د 572.00 د 620.21 د 674.49 ممارسة النشاط احلريك

 د 1024.50 د 899.57 د 828.31 مشاهدة التلفزيون

د( أ و مبعىن  674.49تةل اجلسم ابدلقائق بلغ )( اىل أ ن ممارسة النشاط احلريك للطفل املُصنف عىل أ نه أ قل من الطبيعي حسب تصنيف مؤرش ك 4يوحض اجلدول )

س( ساعة وأ ربع دقائق تقريبا  واذلي يتفق  1.04س ، سلع ساعات وأ ربع ومخسون دقيقة أ س بوعيا  وبتقس مي هذا الزمن عىل أ ايم ال س بوع يكون الناجت حوايل ) 7.54

 حةل السنية مع ال خذ ابالعتبار عدم بيان نوع شدة النشاط احلريك املاُمرس.مع توصيات منظمة الصحة العاملية دلقائق ممارسة النشاط احلريك لهذه املر 
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س(  13.48د( وهو ما يعادل تقريبا  )  828.31وابملقابل يشري نفس اجلدول اىل أ ن نس بة امخلول املمتثةل يف مشاهدة التلفزيون وأ لعاب المكبيوتر قد وصلت اىل )    

س( ساعتان ومثان دقائق واذلي ميثل ضعف الزمن اذلي يقضيه  2.08وبتقس مي هذا الزمن عىل أ ايم ال س بوع يكون الناجت ) ثالثة عرش ساعة ومثانية وأ ربعون دقيقة

 الطفل يف ممارسة النشاط الريك.

س( عرش ساعات  10.20د( اب مبعىن ) 620.21( اىل أ ن ممارسة النشاط احلريك للطفل املُصنف ) الطبيعي ( ابدلقائق وصلت اىل )4كام يشري اجلدول )   

س( ساعة وس بعا  وعرشون دقيقة وهو ما يتناسب فعليا  ما توصيات منظمة الصحة  1.27وعرشون دقيقة وبتقس مي هذا الزمن عىل أ ايم ال س بوع يكون الناجت )

 العاملية بشأ ن دقائق ممارسة النشاط احلريك لهذه املرحةل السنية.

س( أ ربعة عرش  14.58د( أ ب مبعىن ) 899.57امخلول واملمتثةل يف مشاهدة التلفزيون وأ لعاب المكبيوتر قد بلغت ) وابملقابل يشري نفس اجلدول اىل أ ن نس بة   

س( ساعتان ومثان دقائق واذلي يزيد مبقدار نصف ساعة تقريبا  عىل  2.08ساعة ومثانية ومخسون دقيقة وعند قسمة هذا الزمن عىل أ ايم ال س بوع يكون الناجت )

 يقضيه الطفل يف ممارسة النشاط احلريك.الزمن اذلي 

س( تسع ساعات واحدى وثالثون دقيقة  9.31د( اب مبعىن ) 572( اىل أ ن ممارسة النشاط احلريك للطفل املُصنف ) ابلبدين( قد وصلت ) 4كام يشري اجلدول )

دقيقة وهذا يتفق مع توصيات منظمة الصحة العاملية خبصوص ممارسة د( ساعة واحدة وثالثة وثالثون  1.33وبقسمة هذا الزمن عىل أ ايم ال س بوع يكون الناجت )

 النشاط احلريك لهذه املرحةل السنبة.

س( س بع عرش  17.11د( أ ي مبعىن )  1024.5وابملقابل يشري نفس اجلدول اىل أ ن زمن امخلول املمتثل يف مشاهدة التلفزيون وأ لعاب المكبيوتر قد بلغ )       

س( ساعتان وأ ربعة وأ ربعون دقيقة ابليوم الواحد وهو ما ميثل ضعف  2.44ة ابل س بوع وبقسمة هذا الزمن عىل أ ايم ال س بوع يكون الناجت ) ساعة وأ حدى عرش دقيق

 الوقت اذلي يقضيه الطفل يف ممارسة النشاط احلريك.

طفال بعمر أ قل من  نالتلفزيو( زمن مشاهدة 2الشلك )   س نة . 14وأ لعاب المكبيوتر لل 

 
 (2) شلك

طفال )ساعة/أ س بوعيا ( بعمر أ قل من 2الشلك ) س نة واملوزعني تبعا  ملؤرش كتةل اجلسم بأ ن الاحندار  14( يوحض زمن مشاهدة التلفزيون وأ لعاب المكبيوتر لل 

 اخلطي يتناسب طرداي  مع مؤرش كتةل اجلسم ، واذلي يزتايد فيه زمن املشاهدة لكام زاد مؤرش كتةل اجلسم.  

 س نة: 15: ال طفال بعمر أ قل من  اثلثا  

طفال بعمر أ قل من 5اجلدول )  N=163س نة.  15( توزيع العينة طبقا  ملؤرش كتةل اجلسم لل 

 زائد الوزن أ و بدين الطبيعي الاقل من الطبيعي س نة 15أ قل من 

 15 81 67 العدد

 27.34 21.20 16.63 املتوسط احلسايب

 1.53 1.63 1.36 الاحنراف املعياري

 % 9.20 % 49.69 % 41.10 النس بة املئوية

( اكن Underweight( يوحض توزيع العينة حسب تصنيف مؤرش كتةل اجلسم ويتضح من اجلدول أ ن الاطفال املُصنفني خبانة ال قل من الطبيعي )5اجلدول )

كجم/م 16.36طفل ومبتوسط حسايب ملؤرش كتةل اجلسم بلغ  163طفال  من أ صل  67عددمه 
2

%  41.10وهذا العدد ميثل نس بة  1.36± راف معياري وابحن 

 من أ فراد العينة .

 البدين الطبيعي االقل من الطبيعي
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كجم/م 21.20طفال  ومبتوسط حسايب بلغ  81( بلغ Normal-weightبيامن يظهر اجلدول أ ن الاطفال املُصنفني خبانة الوزن الطبيعي )     
2

وابحنراف  

 دل نصف أ فراد العينة تقريبا  .% أ ي ما يعا 49.69طفال  ميثل ما نسبته  81وعدد  1.63± معياري 

طفال  ومبتوسط حسايب ملؤرش كتةل اجلسم بلغ  15( فيشري اجلدول اىل أ ن الاطفال اكن Overweight & Obese)  البدانوأ ما يف خانة ال طفال     

كجم/م 27.34
2

 % من أ فراد العينة. 9.20طفل( ميثل نس بة  15وهذا العدد ) 1.53± وابحنراف معياري  

طفال بعمر أ قل من 6) اجلدول  س نة خالل ال س بوع. 15( مشاهدة التلفزيون وممارسة النشاط احلريك ابدلقائق لل 

 البدين الطبيعي أ قل من الطبيعي س نة 15أ قل من 

 د 403.00 د 581.00 د 550.44 ممارسة النشاط احلريك

 د 1017.00 د 959.29 د 863.44 مشاهدة التلفزيون

د( أ ي  550.44( حسب مؤرش كتةل اجلسم قد بلغ )Underweightممارسة النشاط احلريك للطفل املُصنف ابل قل من الطبيعي )( أ ن 6يتضح من اجلدول )

س( ساعة وتسعة عرش  1.19س( تسع ساعات وست وعرشون دقيقة تقريبا  أ س بوعيا  وبتقس مي هذا الزمن عىل أ ايم ال س بوع يكون الناجت ) 9.26مبعىن )

فل يف ما يتوافق ما توصيات منظمة الصحة العاملية ملامرسة النشاط احلريك لهذه املرحةل السنية. وابملقابل بلغ عدد ادلقائق اليت يقضهيا الطدقيقة يوميا  وهذا 

 أ ايم ال س بوع س( أ ربع عرش ساعة واحدى وثالثني دقيقة وبقسمة هذا الزمن عىل 14.31د( تقريبا  أ ي مبعىن ) 863.44مشاهدة التلفزيون وأ لعاب المكبيوتر )

 س( تقريبا  ساعتان وأ ربع دقائق يوميا  وهو يعادل تقريبا  ضعف ما يقضيه الطفل يف ممارسة النشاط احلريك. 2.04يكون الناجت )

 9.40)  د( تقريبا  أ و مبعىن 581.00( حسب مؤرش كتةل اجلسم قد بلغ )Normal-weightكام يظهر من نفس اجلدول أ ن الطفل املُصنف ابلطبيعي )     

س( ساعة واحدة واثنان وعرشون دقيقة يوميا  تقريبا   1.22س( تسع ساعات وأ ربعون دقيقة أ س بوعيا  وبقسمة هذا الزمن عىل أ ايم ال س بوع يكون الناجت ) 

اليت يقضهيا الطفل يف مشاهدة التفزيون  واذلي يتفق مع توصيات منظمة الصحة العاملية ملامرسة النشاط اجلريك لهذه املرحةل السنية. وابملقابل بلغ عدد ادلقائق

س( مخسة عرش ساعة ومثانية وعرشون دقيقة أ س بوعيا  وبقسمة هذا الزمن عىل أ ايم ال س بوع يكون الناجت  15.28د( أ ي مبعىن )  959.29وأ لعاب المكبيوتر ) 

  ممارسة النشاط احلريك. س( ساعتني وس تة عرش دقيقة يوميا  أ و ما يعادل ضعف الزمن اذلي يقضيه الطفل يف 2.16) 

 403.00( حسب مؤرش كتةل اجلسم قد بلغ )Overweight & Obese( أ ن ممارسة النشاط احلريك للطفل املُصنف ابلبدين )6كام يظهر من اجلدول )    

د( س بعا  ومخسون دقيقة  57ناجت ) س( ست ساعات واثنان وأ ربعون دقيقة أ س بوعيا  وبقسمة هذا الزمن عىل أ ايم ال س بوع يكون ال  6.42د( أ ي مبعىن ) 

عدم بيان شدة النشاط يوميا  فقط واذلي يقل عام تويص به منظمة الصة العاملية لزمن النشاط احلريك املامرس لهذه املرحةل السنية اذا ما أ خذان يف الاعتبار 

س( س بعة عرش ساعة أ س بوعيا  تقريبا  وبقسمة  16.57د( أ ي مبعىن )  1017)  المكبيوتروأ لعاب  نالتلفزيواحلريك املاُمرس.  ويف املقابل فقد بلغ زمن مشاهدة 

س( ساعتان ومخسون دقيقة يوميا  تقريبا  وهذا ميثل ما يقارب ثالث أ ضعاف الزمن اذلي يقضيه الطفل يف  2.50هذا الزمن عىل أ ايم ال س بوع يكون الناجت ) 

 ممارسة النشاط احلريك.

طفال بعمر أ قل من  نوالتلفزي( زمن مشاهدة 3الشلك )  س نة . 14وأ لعاب المكبيوتر لل 
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طفال بعمر أ قل من   س نة 15مشاهدة التلفزيون وأ لعاب المكبيوتر وممارسة النشاط احلريك لل 
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طفال )ساعة/اس بوعيا ( بعمر أ قل من 3الشلك )  س نة  15( يوحض ابلرمغ من عدم وجود دالةل احصائية اىل أ ن زمن مشاهدة التلفزيون وأ لعاب المكبيوتر لل 

زيون مع مس توايت مؤرش كتةل اجلسم ) الاقل من الطبيعي ، الطبيعي ، البدين ( عىل يزتايد طرداي  مع مؤرش كتةل اجلسم ، حبيث أ ن زمن مشاهدة التلف

 9.26ساعة / اس بوعيا (، بيامن اكن زمن ممارسة النشاط احلريك ينخفض لكام أ رتفع مؤرش كتةل اجلسم فاكن عىل التوايل )  16.57،  15.38،  14.31التوايل ) 

 ساعة / اس بوعيا (. 6.42،  9.40، 

 : : مؤرش كتةل اجلسم ل فراد العينة رابعا  

 N=463( توزيع عينة البحث ابلاكمل حسب تصنيف مؤرش كتةل اجلسم. 4الشلك )

 

 (4الشلك )

( يوحض توزيع عينة البحث ابلاكمل حسب تصنيف مؤرش كتةل اجلسم واذلي يظهر تصنيفات مؤرش كتةل اجلسم عىل التوايل ) الاقل من الطبيعي 4الشلك )

ويه نس بة عالية جدا  للعينة ابلاكمل  % 88.98طفال  وهو ما ميثل نس بة  214البدين( حبيث اكن عدد الاطفال بتصنيف ال قل من الطبيعي   ، الطبيعي

وهذه  % 43.63طفل وهو ما مثل نس بة  202واليت تظهر بشلك واحض عند لك مرحةل سنية عىل حده ، وابلنس بة لتصنيف الطبيعي اكن عدد الاطفال 

طفل من أ صل  47ة اكنت أ قل من نصف أ فراد العينة واليت ظهرت أ يضا  عند دراسة لك مرحةل سنية عىل حده ، أ ما ما خيص البدانة فقد اكنت بعدد النس ب

 ويه نس بة منخفضة مقارنة ابلتصنيفات ال خرى. % 10.15طفل وهو ما متثل يف نس بة  463

 احصائيا  توصل الباحث اىل النتاجئ التالية: من خالل بياانت البحث وبعد معاجلهتا  الاس تنتاجات :

 أ وال  : تصنيف مؤرش كتةل اجلسم ل فراد العينة 

طفال عينة البحث عىل التوايل ) الاقل من الطبيعي ، الطبيعي ، البدين ( اكن عىل التوايل )  % ،  43.63% ،  88.98مؤرش كتةل اجلسم بشلك عام لل 

10.15 .)% 

طفال   %(. 12% ،  40% ،  52س نة عىل التوايل ) الاقل من الطبيعي ، الطبيعي ، البدين ( اكن عىل التوايل )  13بعمر أ قل من مؤرش كتةل اجلسم لل 

طفال بعمر أ قل من  % ،  43.57%،  49.28س نة عىل التوايل ) الاقل من الطبيعي ، الطبيعي ، البدين ( اكن عىل التوايل )  14مؤرش كتةل اجلسم لل 

14.28 .)% 

طفال بعمر أ قل من  مؤرش % ،  49.69% ،  41.10س نة عىل التوايل ) الاقل من الطبيعي ، الطبيعي ، البدين ( اكن عىل التوايل )  15كتةل اجلسم لل 

9.20 .)% 

ه مضن أ طار توصيات منظمة يشري الزمن اذلي يقضيه الطفل ) عينة البحث( يف ممارسة النشاط احلريك بأ ن اثنيا  : ممارسة النشاط احلريك ومشاهدة التلفزيون:

زمن مشاهدة  س نة( وبغض النظر عن شدة النشاط املاُمرس. 15،  14،  13الصحة العاملية للنشاط احلريك املُوىص به لهذه املرحةل السنية بفئاهتا الثالث ) 

ةل اجلسم ابملراحل السنية الثالث ما عدا ) الاقل من التلفزيون وأ لعاب المكبيوتر للطفل بعني البحث يزيد عن الساعتني ابليوم الواحد للك فئات مؤرش كت

ال أ ن زمن مشاهدة التلفزيون وأ لعاب  س(. 1.47س نة واذلي اكن أ قل من الساعتني ) 13الطبيعي ( بعمر أ قل من  حصائية ا  ابلرمغ من عدم وجود دالةل ا 

 س نة(.   15،  14،  13ا الثالث )أ قل من المكبيوتر يزتايد طرداي  مع مؤرش كتةل اجلسم لهذه املرحةل وياُلحظ ذكل بفئاهت

 من خالل عرض النتاجئ ومناقش هتا والاس تنتاجات اليت توصل الهيا الباحث ، يويص الباحث مبا ييل: التوصيات :

عادة النظر يف تصنيف مؤرش كتةل اجلسم ال قل من الطبيعي لهذه املرحةل السنية و  طفال هبذه املرحةل وا  الوقوف عىل أ س باهبا وطرق دراسة دقيقة وُمعمقة لل 

 %(. 88.98عالهجا ) واذلي بلغ يف هذه ادلراسة 
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ة الصحة العاملية العمل مبختلف الطرق عىل نرش توعية ال طراف ذات العالقة بأ مهية النشاط احلريك وأ مهية لهذه املرحةل السنية ومبا يتوافق وتوصيات منظم 

 للنشاط احلريك املاٌمرس .

رسة فامي خيص مشاهدة العمل عىل توعية الوادل رساء قواعد لل  ين بدورهام يف حتديد الوقت املٌخصص ملشاهدة التلفزيون وأ لعاب المكبيوتر والعمل عىل ا 

 .التلفزيون أ و أ لعاب المكبيوتر
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نشطة الرتبوية " جودة ة دلى اللتالميذ. عالقة الانشطة الرايضية ابللياقة البدنية املرتبطة ابلصح أ سامة اكمل و الكيالين ، هامش   -1الال  حبوث املؤمتر الاول لل 

بداع  "  .80-59:  2001)الامارات العربية املتحدة(، وأ 

 2014تعزيز النشاط البدين يف أ قامي رشق املتوسط طوال العمر. املكتب الاقلميي لرشق املتوسط .  منظمة الصحة العاملية      : -2

فس يولوجيا اجلهد البدين دلى الاطفال و الناش ئني الاسس الفس يولوجية ل س تجابة الاطفال والناش ئني وتكيفهم للجهد  :     هزاع بن محمد الهزاع  -3

 1997. الاوىلالبدين والتدريب. الاحتاد السعودي للطب الراييض. الرايض .الطبعة  

يف مرحةل الطفوةل املبكرة ما مدى أ نتشارهام؟ وما يه العالقة بيهنام ؟ ، كتاب تغذية ال طفال السمنة والنشاط البدين  ـــــــــــــــــــــــــــــ      : -4ـــــ

 (.128 – 107) 2006مملكة البحرين  –واملراهقني يف دول اخلليج العريب ، مركز البحرين للبحوث وادلراسات ، املنامة 
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يقاع احليوي عىل نتاجئ فريق أ واسط النادي ال ومليب يف كرة القدم   عالقة نسب فاعلية اال 

 أ .ك.د/ فرج محمد بن سلمي                                                  أ .م.د / صبحي العجييل القاليل

 

يقاع احليوي وتشمل احلاةل العقلية والانفعالية اال نسان كجهاز حيوي معقد يتكون من مجموعة م  مقدمة ومشلكة البحث:   ن ال هجزة ختضع لعدة متغريات منظمة تعرف ابال 

يقاع يوميا نتيجة للمتغريات اليت حتدث داخل جسم اال نسان )متغريات داخلية( أ و اليت حتدث خارج اجلسم )متغرياتبوال   .(5:  3خارجية(. )  دنية حيث يتغري هذا اال 

يقاع احليوي، كام تتأ ثر أ يضا  املتغريات البدنية ال ساس ية اكلوتتغري املتغري        قوة العضلية، ات الفس يولوجية كضغط ادلم، نبض القلب والهرموانت تبعا لتغري منط اال 

   .  (30،  26:  12التوافق، التحمل والرسعة واليت بدورها تؤثر عىل قدرة الفرد العامة عىل أ داء ال نشطة الرايضية اخملتلفة. ) 

يقاع احليوي يلعب دورا  هاما جدا  يف جمال التدريب الراييض، حيث خيضع الراييض خالل فرتات اليوم اخملتلفة  مwest  Peter(1999)بيرت وست كام يذكر  ىل أ ن اال  ا 

يقاع يؤثر عىل مقدرته البدنية والفس يولوجية، واليت تؤثر بدورها عىل أ قىص أ داء ميكن أ ن ينجزه هذا ىل أ كرث من ا   . (135، 134: 14الراييض. ) ا 

يقاع احليوي عىل قدرات الرايضيني حىت نمتكن م      يقاع احليوي للرايضيني ومعرفة مدى تأ ثري اختالف اال  ن معرفة التوقيت املناسب ومما س بق يتضح لنا أ مهية حتديد اال 

ىل مس توى ال داء املناسب لتحقيق للقيام ابلعملية التدريبية وكذا املنافسات الرايضية واذلي تكون فيه قدرات الال عب اخملتلفة يف أ فضل حالهتا حىت يمتكنوا من الوصول ا 

 أ فضل النتاجئ الرايضية  املمكنة.

يقاعاهتا الطبيعية ابختالفاهتا الزمنية للك دورة ، فهو اذلي خيلق التوازن وحيقق التنوع يف حياتنا، ففي يوم ما ق       ن نظام ادلورات وا  أ حسن حاالتنا البدنية د نكون يف ا 

ال يف يف حني حنن يف أ سوأ  حاالتنا اذلهنية. مع كوننا يف وضع حرج ابلنس بة حلالتنا الانفعالية ، أ ي أ ننا ال نكون يف أ سوأ  حاالتنا البدنية  واذلهنية والانفعالية عند يوم معني ا 

يقاع احليوي يف ميدان التطبيق ويف جماالت كثرية حىت اس تثناءات ميكن أ ن نس تدل علهيا لو مقنا برمس املنحنيات اليت متثل هذه ادل ورات . وعىل هذا ال ساس دخل اال 

سات الرايضية ، وتمكن دخل اجملال الراييض ك خذ املتغريات اليت جيب أ ن تأ خذ ابحلس بان عند التخطيط للتدريب الراييض ، كونه شديد الوضوح يف التدريب واملناف 

يقاع احليوي ودوراته من هجة والنتاجئ الرايضية من هجة أ خرى وتوظيف ذكل يف التدريب واملسابقات واملبارايت أ مهية دراس ته يف الكشف عن العال قة بني اال 

ن أ فضل النتاجئ تتحقق يف املرحةل اال جيابية أ و يف مقة  يقاع احليو والاس تعداد لها ابلتوقيتات املناس بة، خاصة بعد أ ن أ ثبتت ادلراسات املشاهبة ا  ي بيامن اكنت أ سوأ  دورات اال 

يقاع احليوي. )   (64:  14النتاجئ يف قعر دورات اال 

آفاقا للبحث وادلراسة وفق النظرايت اليت ميكن توظيفها لتحقيق النتاجئ الرايضي          يقاع وهناك من التساؤالت العديدة حول بعض الظواهر ما تفتح أ ة ومهنا نظرية اال 

       حثان أ ن جيمل مشلكة دراس ته يف اال جابة عىل السؤال الآيت:بدوراهتا اخملتلفة اليت حياول البا

يقاع احليوي عىل نتاجئ فريق أ وسط النادي ال ومليب يف كرة القدم؟  ما عالقة نسب دورات اال 

 ـ أ هداف البحث: هيدف هذا البحث للتعرف عىل:

يقاع احليوي ال ساس ية )البدنية، الانفعالية ، اذلهنية، احل 1-   .فريق أ واسط النادي ال ومليب لكرة القدم دس ية ( لراييضدورات اال 

يقاع احليوي ال ساس ية)البدنية، الانفعالية ، اذلهنية، احلدس ية( بنتاجئ  -2  .فريق أ واسط النادي ال ومليب لكرة القدممدى ارتباط نسب دورات اال 

يقاع احليوي بني القمة والقاع وتقاطعاهتا لدلورات ال ربعةمبراحل  فريق أ واسط النادي ال ومليب لكرة القدممبارايت نتاجئ عالقة  -3 ، ، اذلهنيةنفعاليةالا )البدنية،منحنيات اال 

 .(احلدس ية

 فروض البحث:  ـ

يقاع احليوي ال ساس ية  يف كرة القدمفريق أ واسط النادي ال ومليب مبارايت لنتاجئ  – 1  (.، احلدس يةهنية، اذلنفعاليةالا )البدنية، ال ربعةعالقة بنسب دورات اال 

يقاع احليوي ال ساس ية )البدنية، يف كرة القدمفريق أ واسط النادي ال ومليب مبارايت  نتاجئترتبط  -2  (.، احلدس ية، اذلهنيةنفعاليةالا بقمم منحنيات اال 

 جماالت البحث: ـ

 .املنطقة الغربية) ادلوري السدايس( تصفيات املشارك يف دوري ال واسط ويف فريق النادي ال ومليب لكرة القدمأ عضاء  اجملال البرشي : ـ

  :اجملال املاكين ـ

 .الاحتاد اللييب الفرعي لكرة القدم ابلزاوية مجعت البياانت من النادي ال ومليب ومن  -

واليت أ درهجا الباحثان يف ) ادلوري السدايس( تصفيات يف املبارايت الامثنية  اليت خاضها يف ادلوري ويف ال  فريق النادي ال ومليب لكرة القدمجسلت النتاجئ املتحصل علهيا  -

 دراس هتام .

ىل      1/2016/ 1اجملال الزمين :       مــن  ـ  2016/  9/  8ا 

 املصطلحات: ـ

يقا اال يقاع احليوي: - يقاع احليوي، اال  يقاع احليايت، اال  يقاع البايورذم( ويقصد ورد هذا املصطلح بعدة تسميات ووجدان بأ هنا تدل عىل معىن واحد ويه )اال  ع البيولويج، اال 

مل طاقة أ هجزته ومبس توى به )المتوجات اليت حتدث يف مس توى حاةل أ هجزة اجلسم اخملتلفة مابني الارتفاع والاخنفاض حبيث ال يس تطيع اجلسم البرشي أ ن يظل يعمل باك

ذ يتغري احلال مابني الار  تفاع والاخنفاض يف مجيع وظائف اجلسم عىل مدار حياة الفرد، وهذه الظاهرة البيولوجية طبيعية عاٍل من الكفاءة الفس يولوجية مدة زمنية طويةل ا 

 (. 49: 12تتفق فهيا اكفة الاكئنات احلية( ) 
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 (.85: 14ويعرف أ يضا  بأ نه " العمل اذلي يدرس ادلورات احليوية املمزية لطبيعة مجيع الاكئنات احلية ")            

 ـــ   ة:ادلراسات النظري ـ

يقاع احليوي لفظ مركـــب مــن لكمتني غريقيتني  اال  نسان وبشلك مس متر مثل  Rhythmويعين احلياة و Bioا  ومعناها التكرار ادلوري وهو نظام حيايت يسري عليه اال 

يقاعات أ هجزة اجلسم العضوية مثل هجاز ادلوران هل دورة خاصة يف نقل ادلم والنساء دلهين دورة شهرية لك ) يقاع خاص هبا فامي يتعلق ابلتاكثر 28ا  ( يوم وللحيواانت ا 

يقاع ومن أ مثةل ذكل )دوران الشمس، تعاقب الليل والهنار، حركة القمر، ظاهرة املد واجلزر يف البحا ر، تعاقب الفصول ال ربعة والمنو، ولك يشء يف هذا الكون هل ا 

يقاع بفرتات زمنية منتظمة ىل اهامتم  ويه معلية وراثية ال ميكن الس يطرة علهيا أ و التأ ثري يف تنظميها، النبااتت والزتهري وتكرار هذا اال  يقاع احليوي ا  ويرجع اكتشاف ظاهرة اال 

يقاع احليوي ملامرس هيا )  ىل احلضارة اليواننية مث ( ،7:  14شعوب الرشق ال دىن القدمي ذات احلضارات الوليدة مثل مرص واببل ابلرايضة واال   جاء وعن طريقها انتقلت ا 

 .اال سالم ليؤكد وجود هذه الظاهرة 

–)الآية بسم هللا الـرحـمـن الـرحـيـم " ال لشمس تنبغي لها أ ن تدرك القمر وال الليل سابق الهنار ولك يف فكل يس بحون " سورة يسالكرمي: ويدمعها يف القران       

ىل عاملني مرموقني هام الطبيب ال ملاين )فلييس( و)هريمان سفوبودا( ال س تاذ يف أ ما يف العرص احلديث فريجع الفضل يف اكتشاف )نظرية البيورمث( . (40 يقاع احليوي ا  اال 

( واكنت أ حباهثم تنصب عىل ادلورتني البدنية والانفعالية ، أ ما ادلورة 1906( يف حني نرشها )فلييس( عام )1904جامعة فيينا وقد نرش )سفوبودا( أ ول أ حباثه عهنا عام )

ىل املهندس المنساوي )الفريد اترش( اذلي نرش أ حباثه عام )اذلهنية فري  ( ومنذ ذكل التارخي اكتسبت النظرية اهامتما واسعا يف الكثري من 1920جع الفضل يف اكتشافها ا 

 (.3:  12) بدلان العامل 

 وتقسم دورات اال يقاع احليوي ا ىل: 

 ــوتشمل ::  دورات اال يقاع احليوي ال ولية 

 ( يوما  ولها عالقة مبتغريات القوة البدنية والتوافق احلريك ومقاومة املرض وال مل.23ومدهتا ) ية:ادلورة البدن . 1

 ( يوما  ولها عالقة ابالبتاكر والاس تقرار العقيل واملزاج العاطفي واحلساس ية العاطفية.28ومدهتا ) ادلورة الانفعالية :. 2

 ة ابلقابلية عىل التعمل والتفكري التحلييل والاس تدعاء الرسيع لذلاكرة واختاذ القرار والعمليات العقلية العليا.( يوما  ولها عالق33ومدهتا ) ادلورة اذلهنية:. 3

آخر ل نواع دورات اال يقاع احليوي )ادلورات الثانوية(  وتشمل :  ـــوهناك تقس مي أ

 هة.( يوما  ولها عالقة ابال دراك غري الواعي والبدا38ومدهتا ) ادلورة احلدس ية:. 1

بداع الفين والشعري.43ومدهتا ) ادلورة امجلالية:. 2  ( يوما  ولها عالقة ابال 

 ( يوما  ولها عالقة بلك ما يتعلق بكفاءة احلواس واال دراك احليس.48ومدهتا ) ادلورة احلس ية:. 3

  ات.( يوما  ولها عالقة مبشاعر العالقات مع الآخرين ومشاعر املعتقد53ومدهتا ) ادلورة الروحية:. 4

 وهناك تقس مي اثلث دلورات اال يقاع احليوي )ادلورات املركبة( وتشمل:

 ويه دورة مركبة من ادلورة العقلية وادلورة البدنية. ادلورة االتقانية:. 1

 ويه دورة مركبة من ادلورة الانفعالية وادلورة اذلهنية. دورة احلمكة:. 2

  (99:14)نفعالية وادلورة البدنية.ويه دورة مركبة من ادلورة الا ادلورة العاطفية:. 3

 ـ ادلراسات السابقة:

 أ وال : ادلراسات العربية:

يقاع احليوي )الانفعايل، اذلهين، البدين( دلى لالعيب الرماية  فاكنت بعنوان (1( )2005أ غاريد سامل عبد الرضا،)  - " عالقة العزو أ لسبيب لـ )الفوز واخلسارة( ابال 

ىل أ ن أ فضل أ جن " يقاع احليوي هو عندما يكون الالعب يف مقة احلاةل الانفعالية ، ومن مث عندما يكون يف مقة ادلورة وتوصلت ا  از لالعبني خالل دورات اال 

 ة.اذلهني

م دلى تالميذ  100و ختطيط برانمج التدريب الراييض وفقا  دليناميكية اال يقاع احليوي وأ ثره عىل زمن عدبدراسة عنواهنا "  ( 4 ) م(1996غادة محمد عبد امحليد )

يقاع احليوي عىل زمن عدو  املدرسة اال عدادية الرايضية ابال سكندرية م، واس تخدم  100"، واكن هدفها التعرف عىل تأ ثري ختطيط برانمج تدرييب وفقُا دليناميكية اال 

ىل أ ن الربانمج التدرييب املق 24املهنج التجرييب، و بلغ عدد العينة  ىل حتسني املتغريات الفس يولوجية قيد ادلراسة وكذكل زمن تلميذ، وتوصلت الباحثة ا  رتح أ دى ا 

 م دلى عينة ادلراسة. 100عدو 

يقاع احليوي بنتاجئ املنتخب اللييب لكرة القدم فـي التصفيات املؤهةل لك س العامل  (5( )2014فرج محمد بن سلمي ، )  – " وتوصل 2014فاكنت بعنوان"عالقة اال 

يل أ ن النتاجئ يقاع احليوي )البدنية،  الباحث ا  اليت حتصل علهيا املنتخب اللييب يف كرة القدم  جاءت من خالل تزامن وجود دورتني من بني الثالث دورات لال 

ن فوز املنتخب اللييب  ني جاء من خالل يف مباراتالنفس ية، العقلية( يف املرحةل الاجيابية يف حني اكنت دورة واحدة يف املرحةل السلبية أ و يف مرحةل الاعتدال،وا 

يقاع احليوي أ و خط الرشوع صاعد يف ادلورتني البد نية والنفس ية وعند القمة تزامن وجود الثالث دورات )البدنية والنفس ية والعقلية( يف املرحةل الاجيابية من اال 

ن خسارة املنتخب ملباراة واحدة حصل خالل خط الرشوع الصاعد دلورتني وخط رش  وع انزل دلورة واحدة أ و خالل خط رشوع صاعد يف ادلورة العقلية، و ا 

 دلورة واحدة وخط رشوع انزل دلورتني أ و حصل خالل وجود ثالث خطوط رشوع انزهل.
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(6( )2003كامل جالل انرص، ) - 
 

ىل أ ن أ جناز املالمك يكون فعاال عندما ي " ديناميكية اال يقاع احليوي وعالقته بنتاجئ املالمكني "فاكنت بعنوان  كون يف وتوصلت ا 

 . أ حد القمم البدنية أ و الانفعالية أ و اذلهنية

(7()2002مىن عبد الس تار هامش،) 
  

جناز ركض املسافات القصرية واملتوسطة يف العراق "بعنوان" يقاع احليوي بدورتيه البدنية واذلهنية اب  ىل  عالقة اال  وتوصلت ا 

 .البدنية يف القمة اكن اال جناز عاليا  أ ن اال جناز الراييض يتأ ثر ابدلورة البدنية فلكام اكنت ادلورة

 اثنيا : ادلراسات ال جنبية:

آخرونقام  –  1           يقاع احليوي عىل مقدرة العمل العضيل ورد الفعل الفس يولويج بدراسة عنواهنا "  (9م( )1998) Bosh and Others بوش وأ تأ ثري اال 

 (10)يقاع احليوي عىل مقدرة الفرد العضلية والفس يولوجية، وأ س تخدم املهنج الوصفي، وبلغت عينة البحث "، واكنت هدفها التعرف عىل تأ ثري منط اال   دلى اال نسان

ن يف الثامنة صباحا  يكون مس توى تركزي البالزما يف الك  من التس توتسريون والكورتزي  ول يف أ عىل مس توايته رجال أ حصاء غري رايضيني، واكنت من أ مه النتاجئ ا 

 يكون يف أ دىن مس توى هل. وىف الثامنة مساء  

يقاع اليويم لقدرات بعض ال طفال يف املدرسة ومراكز دراسة عنواهنا "  (  13 م( )1999) Hannelore & Oschütz وهانلور أ وشوتسأ جرى  – 2 اال 

طفال قيد ادلراسة عىل بعض املتغريات الفس يولوجي التدريب يقاع اليويم لل  ة، وأ س تخدم املهنج التجرييب، ومشلت عينة "، واكنت هدفها التعرف عىل تأ ثري اال 

غري رايىض، واكنت من أ مه النتاجئ أ ن ال طفال حققوا أ فضل مس توى يف املتغريات الفس يولوجية قيد البحث يف الفرتة  (22)طفل راييض،  (33)البحث عىل 

. (3: 1)الزمنية من الساعة مساء  واكنت منخفضة يف الفرتة  (6: 4)صباحا  ومن الساعة  (12: 10)الزمنية من الساعة   مساء 

آخرونو بلقام  – 3         "،  تأ ثري تغري التوقيت اليوىم عىل القدرة الالهوائية القصوى للرجلنيبدراسة عنواهنا "  (8 ) مBlonc and Others  (2004) نس وأ

د عىل القدرة الالهوائية القصوى للرجلني، وأ س تخدم املهنج الوصفي، وبلغت واكن هدف هذه ادلراسة التعرف عىل تأ ثري التغريات اجلوية اليت حتدث أ ثناء اليوم الواح

طالبات واكنت من أ مه النتاجئ أ ن القدرة الالهوائية  القصوى للرجلني تتأ ثر بتغري ال حوال  (8)طالب،  (15)من طالب معهد الرتبية الرايضية  (23)عينة البحث 

 والظروف اجلوية خالل اليوم .

آخروندافاىنأ جرى  – يقاع احليوي اليويم عىل القدرة الالهوائية ابس تخدام ادلراجة دراسة بعنوان "   (10) مDavenne and Others  (2004 ) وأ تأ ثري اال 

 (18)نة البحث توقيتات خمتلفة أ ثناء اليوم الواحد، وأ س تخدم املهنج الوصفي، ومشلت عي  (6)"، واكنت هدفها التعرف عىل قدرة الفرد الالهوائية خالل  الثابتة

ىل الساعة  (5:24)راييض واكنت من أ مه النتاجئ أ ن قدرة الفرد الالهوائية تكون يف أ فضل حالهتا من الساعة  . (18)مساء  ا   مساء 

 ـ ا جراءات البحث:

جراءات هذه ادلراسة .نظرا  لطبيعة هذه ادلراسة فقد اس تخدم الباحثان املهنج الوصفي  "دراسة احلاةل " حيث يتفق هذا امل مهنج البحث: ـ  هنج وطبيعة ا 

( راييض من 17مت اختيار عينة البحث من ) القامئة الرمسية لفريق أ واسط اندي ال ومليب ابلزاوية( ( وابلطريقة العمدية حيث مشلت عىل ) جممتع البحث وعينته: ـ

 (.  8-1. )اجلداول من2016ادلوري للمومس الراييض   طيةل هذا ( راييض  مت الاس تعانة هبم30الذلين مثلوا النادي يف مبارايته الامثنية من بني )

 وسائل مجع املعلومات: ـ

 .اس امترة خاصة اجمع املعلومات والبياانت -1

 .جسالت الاحتاد الفرعي لكرة القدم  والنادي ال ومليب ابلزاوية  -2

 مقابةل مدرب فريق أ واسط النادي ال ومليب لكرة القدم. -3

يقاعات احليوية للك فرد من أ فراد العينة .)برانمج مدفو  -4  ع القمية من ش بكة املعلومات ادلولية ( الس تخراج اال 

 ـ ادلراسة الاس تطالعية:

جراء هذه ادلراسة خالل الفرتة من  ىل 2016/  2/  5مت ا  تأ كد وذكل لل  فريق أ واسط النادي ال ومليب لكرة القدمم وعىل املبارايت الودية اليت خاضها   8/3/2016ا 

جراءات البحث والتعرف عىل املعوقات اليت قد تنشأ  أ ثناء رصد ومجع املعلوما ت والعمل عىل تالفهيا من سالمة صالحية ال دوات والوسائل  املراد اس تخداهما يف ا 

 ( رايضيني من اجملمتع ال صيل وخارج عينة البحث وحققت ادلراسة الهدف مهنا.8وأ جريت ادلراسة عىل عينة قواهما )

 ـ ادلراسة ال ساس ية:

ىل  20/3/2016خالل الفرتة من  فريق أ واسط النادي ال ومليب لكرة القدمجسلت النتاجئ املتحصل علهيا  يف املبارايت الامثنية اليت خاضها يف ادلوري  8/8/2016ا 

 العام ويف ادلوري السدايس .
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 -:كام يف اجلدول التايل   

 رحةلامل النقاط النتيجة التارخي املباراة ر.م

 ادلوري 3 0:3 20/3/2016 الوفاق  xال ومليب  1

 ادلوري 3 1:8 2/4/2016 الش بيبة   xال ومليب  2

 ادلوري 3 0:6 1/5/2016 أ ساراي x ال ومليب  3

 ادلوري 3 0:2 8/5/2016 جنوم الصابرية xال ومليب  4

 السدايس 1 0:0 29/7/2016 الطالئع xال ومليب  5

 السدايس 3 0:9 1/8/2016 ن الوليدخادل ب xال ومليب  6

 السدايس 3 1:3 5/8/2016 الش بيبة xال ومليب  7

 السدايس 3 0:2 8/8/2016 املس تقبل xال ومليب  8

 

حصائيا  من خالل حساب: SPSS مت اس تخدم الربانمج اال حصايئ املعاجلات اال حصائية:ـ    ملُعاجلة البياانت ا 

 املتوسط احلسايب - 1

 املعياري الاحنراف  - 2

 (0.05)**وقد ارتىض الباحثان مس توى ادلالةل اال حصائية عند معامل الارتباط البس يط     -3

يقاع احليوي: ـ  حتديد دورات اال 

يـقــاع احليوي للك فرد من أ فراد العينة عن طـريـــق اســتـخـــدام )برانمج مدفوع القمية( سعى الباح        دخال ثقام الباحثان بتحديد دورات اال  ان  للحصول عليه اب 

ذ تؤكد هذه ا نسان )البيورمث( ا  لنظرية عىل أ ن اال نسان منذ املعلومات من اترخي ميالد للك راييض ابليوم والشهر والس نة بناء عىل نظرية حتديد ادلورات احليوية لال 

حدى هذه ادلورات حبالته اجلسدية أ و الب دنية وتتعلق ادلورة الثانية بنشاطه العقيل أ و اذلهين أ ما ادلورة الثالثة والدته متر حياته يف ثالث دورات متكررة تتعلق ا 

 ( يوما 28ية )الـحسـية( تـستـمـر )فهيي تتعلق حبياته الانفعالية أ و احلس ية ،وادلورة الرابعة تتعلق بعالقة اال دراك غري الواعي أ ي برسعة البداهة مفثال ادلورة الانفعال 

ىل القعر يف اليوم احلادي والعرشين بعدها وتبدأ  من حلظة الوالدة      من الصفر مث تأ خذ ابلتصاعد حىت تصل مقهتا يف اليوم السابع مث تواصل هبوطها حىت تصل ا 

لك دورة ،  اخلاصة يف تبدأ  يف الصعود مشلكة بداية دلورة جديدة ونفس هذا التتابع جنده يف ادلورتني العقلية والبدنية واحلدس ية مع فارق وحيد يف عدد ال ايم

 -معايري تقيمي دورات اال يقاع احليوي كام يف اجلدول التايل : وحيدد هذا الربانمج 

ىل    75من                     مـمــتــــاز     % 100%      ا 

ىل     50من                     جـيــد جــــــدا      %  74%      ا 

ىل     25من                     جــيـــــدا        %  49%      ا 

 مــقـــبـــول    % 25أ قــل                              

 

يقاع احليوي والنس بة للك فرد من أ فراد عينة البحث يف لك مباراة خاضها فريق أ واسط 8()7()6( )5( )4( )3( )2( )1وتوحض اجلداول أ رقام ) ( قمي دورات اال 

 . 2016ي ويف مرحلته ال خرية )السدايس( لعام اندي ال ومليب لكرة القدم يف ادلور
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   جامعة الزاوية    والرياضة المجلد الثالث    كلية التربية البدنية  عشر  السابعالعدد   تربويةالمجلة عالم الرياضة والعلوم 
 2016                    2017       ليبيا

يقاع احليوي و نتيجة مباراة فريق اندي (1جدول )  20/3/2016فريق اندي الوفاق   &ال ومليب يــبـيـن اال   

 

 

 ر.م

 

ـــباســـــــــــم الالع  

 

 اترخي امليالد

 

 نـــتــائـج املـبـاريــات دورات اال يقاع احليوي

يلانفعا عقيل بدنــي يقاع  حديس  تقيمي ا 

 اليوم

  خـسارة تعادل فـــوز

 - - 3 66% -6 1 -100 98 1998/10/4 صالح محمد امحلريي 1

 - - 3 50% -16 -76 32 -43 1999/2/3 عبد القادر اخملتار شيـوة 2

 - - 3 26% -38 1 -64 -14 1999/9/6 محمد الطاهر ال جنف 3

 - - 3 37% 94 44 -59 -6 1997/6/22 امحد مصطفى الكعايم 4

5 
 محمد عبد السالم بن عياد

1998/8/9 

 

2- 36- 1- 97 %13 3 - - 

 - - 3 37% 94 -1 -16 94 1999/6/13 طاهر عادل رمضان 6

 - - 3 30% 94 8 -73 -10 1999/3/24 شعبان عبد احلفيظ احلطاب 7

 محمد مصطفى قشوط 8
1999/7/1 37- 73 85 1- %65 3 - - 

جنفامحد مصباح ال   9  1998/9/2 6- 99- 24 6- %43 3 - - 

 - - 3 89% -30 85 84 98 1997/2/13 محمد الفيتوري خليفة 10

 - - 3 55% -1 66 91 -10 1998/8/29 رساج عبد الفتاح فتوحة 11

 - - 3 43% 97 85 1 -43 1999/5/6 محمود سايس رمضان 12

 - - 3 63% -30 76 95 -19 1999/6/23 انور سامل قريش 13

 - - 3 23% -1 66 -0 -2 1998/5/9 جمدي املربوك شالدي 14

 ونس مصباح ال جنف 15
1999/12/2 10- 77 15- 6- %34 3 - - 

 - - 3 53% 62 -15 81 63 1997/3/27 محمود مصطفى املربوك 16

 - - 3 27% -3 66 -9 -6 1997/2/4 عبد العزيز نرص خليفة 17

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 

 

   جامعة الزاوية    والرياضة المجلد الثالث    كلية التربية البدنية  عشر  السابعالعدد   تربويةالمجلة عالم الرياضة والعلوم 
 2016                    2017       ليبيا

يقاع احليوي و نتيجة مباراة فريق اندي  (2جدول )                                 2016/    4/   2اندي الش بيبة  & ال ومليب يــبـيـن اال 

 

 

 ر.م

 

ـبالالع اســـــــــــم   

 

 اترخي امليالد

 

 نـــتــائـج املـبـاريــات دورات اال يقاع احليوي

يقاع اليوم حديس انفعايل عقيل بدنــي لتعاد فـــوز تقيمي ا    خـسارة 

 - - 3 39% 94 -99 9 -10 1998/10/4 صالح محمد امحلريي 1

 - - 3 29% -38 -15 -36 -37 1999/2/3 عبد القادر اخملتار شـيـوة 2

 - - 3 87% 97 97 68 97 1999/9/6 محمد الطاهر ال جنف 3

 - - 3 52% -46 -44 -12 99 1997/6/22 امحد مصطفى الكعايم 4

5 
بن عياد محمد عبد السالم  

1998/8/9 

 

98 91 99 11- %96 3 - - 

 - - 3 58% -38 99 55 -19 1999/6/13 طاهر عادل رمضان 6

 - - 3 73% -6 85 59 76 1999/3/24 شعبان عبد احلفيظ احلطاب 7

 - - 3 55% 70 24 -59 81 1999/7/1 محمد مصطفى قشوط 8

 - - 3 67% 54 -85 16 99 1998/9/2 امحد مصباح ال جنف 9

 - - 3 11% -23 -24 -1 -10 1997/2/13 محمد الفيتو ري خليفة 10

 - - 3 40% 84 -44 -0 76 1998/8/29 رساج عبد الفتاح فتوحه 11

 - - 3 51% -38 -24 93 37 1999/5/6 محمود سايس رمضان 12

 13  
 أ نور سامل قريش

1999/6/23 63 2- 15- 99 %27 3 - - 

14 
 جمدي املربوك شالدي

1998/5/9 98 88 44- 70 %77 3 - - 

15 
 ونس مصباح ال جنف

1999/12/2 76 3- 76 54 %52 3 - - 

16 
 محمود مصطفى املربوك

1997/3/27 57 50 76 3- %61 3 - - 

17 
 عبد العزيز نرص خليفة

1997/2/4 99 64 24- 89 %62 3 - - 
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   جامعة الزاوية    والرياضة المجلد الثالث    كلية التربية البدنية  عشر  السابعالعدد   تربويةالمجلة عالم الرياضة والعلوم 
 2016                    2017       ليبيا

يقاع احليوي و نتيجة مباراة فريق(3جدول )  2016/    5/    1أ ساراي   اندي  ال ومليب &اندي  يــبـيـن اال   

 

 

 ر.م

 

ـــباســـــــــــم الالع  

 

 اترخي امليالد

 

 نـــتــائـج املـبـاريــات دورات اال يقاع احليوي

يقاع اليوم حديس انفعايل عقيل بدنــي   خـسارة تعادل فـــوز تقيمي ا 

 

1 
 1998/10/4 صالح محمد امحلريي

81 41 99- 30- %74 3 - - 

 

2 
 1999/2/3 عبد القادر اخملتار شيـوة

3- 7- 24- 1- %11 3 - - 

 

3 
 1999/9/6 محمد الطاهر ال جنف

63 95 99 70 %86 3 - - 

 

4 
 1997/6/22 امحد مصطفى الكعايم

50 0- 56 99 %35 3 - - 

 

5 
 محمد عبد السالم بن عياد

1998/8/9 

 

37- 99 99 77 %78 3 - - 

 

6 
رمضانطاهر عادل   

1999/6/13 90 19- 99 97 %70 3 - - 

 

7 
 شعبان عبد احلفيظ احلطاب

1999/3/24 6- 91 92 70 %63 3 - - 

 

8 
 محمد مصطفى قشوط

1999/7/1 86 91 15 6- %64 3 - - 

 

9 
 امحد مصباح ال جنف

1998/9/2 50 50 76 1- %59 3 - - 

 

10 
 محمد الفيتو ري خليفة

1997/2/13 81 9- 15- 6- %35 3 - - 

 

11 
 رساج عبد الفتاح فتوحه

1998/8/29 6- 16- 34- 16- %18 3 - - 

 

12 
 محمود سايس رمضان

1999/5/6 3- 64 15- 97 %27 3 - - 

 

13 
 أ نور سامل قريش

1999/6/23 2- 23- 24- 62 %16 3 - - 

14 
 جمدي املربوك شالدي

1998/5/9 37- 55 34- 6- %42 3 - - 

15 
 ونس مصباح ال جنف

1999/12/2 6- 5- 85 1- %32 3 - - 

16 
 محمود مصطفى املربوك

1997/3/27 98 84 85 30- %89 3 - - 

17 
 عبد العزيز نرص خليفة

1997/2/4 50 27- 34- 23- %37 3 - - 
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   جامعة الزاوية    والرياضة المجلد الثالث    كلية التربية البدنية  عشر  السابعالعدد   تربويةالمجلة عالم الرياضة والعلوم 
 2016                    2017       ليبيا

يقاع احليوي و نتيجة مباراة فريق اندي  (4جدول )  2016/  5/ 8اندي جنوم الصابرية & ال ومليب يــبـيـن اال   

 

 

 ر.م

 

 اســـــــــــم الالعــــب

 

 اترخي امليالد

 

 نـــتــائـج املـبـاريــات دورات اال يقاع احليوي

يقاع  حديس انفعايل عقيل بدنــي تقيمي ا 

 اليوم

  خـسارة تعادل فـــوز

 

1 
 1998/10/4 صالح محمد امحلريي

76 0- 44- 84 %40 3 - -  

 

2 
 1999/2/3 عبد القادر اخملتار شيـوة

81 64 92 23- %79 3 - - 

 

3 
 1999/9/6 محمد الطاهر ال جنف

1- 41- 56 100 %32 3 - - 

 

4 
 1997/6/22 امحد مصطفى الكعايم

3- 36- 99 62 %46 3 - - 

 

5 
 محمد عبد السالم بن عياد

1998/8/9 

 

10- 68 44- 23 %41 3 - - 

 

6 
 طاهر عادل رمضان

1999/6/13 63 81 44- 54 %63 3 - - 

 

7 
بان عبد احلفيظ احلطابشع   

1999/3/24 43- 32- 76 16 %50 3 - - 

 

8 
 محمد مصطفى قشوط

1999/7/1 6- 32- 15- 54 %17 3 - - 

 

9 
 امحد مصباح ال جنف

1998/9/2 3- 2- 8- 38- %4 3 - - 

 

10 
 محمد الفيتو ري خليفة

1997/2/13 76 12- 15- 11- %34 3 - - 

 

11 
 رساج عبد الفتاح فتوحه

1998/8/29 43- 7- 3- 70 %18 3 - - 

 

12 
 محمود سايس رمضان

1999/5/6 81 100 15- 54 %65 3 - - 

 

13 
 أ نور سامل قريش

1999/6/23 57 3- 92 99 %51 3 - - 

14 
 جمدي املربوك شالدي

1998/5/9 10 99 3- 54 %37 3 - - 

15 
 ونس مصباح ال جنف

1999/12/2 43- 19- 85 99- %49 3 - - 

16 
 محمود مصطفى املربوك

1997/3/27 24- 23- 85 0- %44 3 - - 

17 
 عبد العزيز نرص خليفة

1997/2/4 3- 88 97 77 %63 3 - - 
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   جامعة الزاوية    والرياضة المجلد الثالث    كلية التربية البدنية  عشر  السابعالعدد   تربويةالمجلة عالم الرياضة والعلوم 
 2016                    2017       ليبيا

يقاع احليوي و نتيجة مباراة فريق اندي  (5جدول )  2016/    7/   29اندي الطالئع  & ال ومليب يــبـيـن اال   

 

 

 ر.م

 

ـــباســـــــــــم الالع  

 

يالداترخي امل   

 

 نـــتــائـج املـبـاريــات دورات اال يقاع احليوي

يقاع اليوم حديس انفعايل عقيل بدنــي   خـسارة تعادل فـــوز تقيمي ا 

 

1 
 1998/10/4 صالح محمد امحلريي

43- 99 66 99 %70 - 1 - 

 

2 
 1999/2/3 عبد القادر اخملتار شيـوة

6- 41- 76 70 %41 - 1 - 

 

3 
جنفمحمد الطاهر ال    1999/9/6 

94 55 76 77 %75 - 1 - 

 

4 
 1997/6/22 امحد مصطفى الكعايم

86 68 97 16- %84 - 1 - 

 

5 
 محمد عبد السالم بن عياد

1998/8/9 

 

76 27- 66 27- %56 - 1 - 

 

6 
 طاهر عادل رمضان

1999/6/13 57 23- 66 11- %49 - 1 - 

 

7 

شعبان عبد احلفيظ 

 احلطاب

1999/3/24 37- 64 92 1- %64 - 1 - 

 

8 
 محمد مصطفى قشوط

1999/7/1 99 64 94 3- %56 - 1 - 

 

9 
 امحد مصباح ال جنف

1998/9/2 86 97 24- 84 %69 - 1 - 

 

10 
 محمد الفيتو ري خليفة

1997/2/13 43- 91 3- 54 %46 - 1 - 

 

11 
 رساج عبد الفتاح فتوحه

1998/8/29 37- 95 1- 99 %44 - 1 - 

 

12 
انمحمود سايس رمض  

1999/5/6 6- 0- 3- 11- %3 - 1 - 

 

13 
 أ نور سامل قريش

1999/6/23 24- 98 76 84 %66 - 1 - 

14 
 جمدي املربوك شالدي

1998/5/9 76 2- 1- 94 %26 - 1 - 

15 
 ونس مصباح ال جنف

1999/12/2 37- 84 97 84 %73 - 1 - 

16 
 محمود مصطفى املربوك

1997/3/27 90 73 97 23- %87 - 1 - 

17 
 عبد العزيز نرص خليفة

1997/2/4 86 16- 85 100 %62 - 1 - 
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   جامعة الزاوية    والرياضة المجلد الثالث    كلية التربية البدنية  عشر  السابعالعدد   تربويةالمجلة عالم الرياضة والعلوم 
 2016                    2017       ليبيا

يقاع احليوي و نتيجة مباراة فريق اندي (6جدول )  2016/   8/ 1خادل بن الوليد  اندي&ال ومليب يــبـيـن اال   

 

 

 ر.م

 

ـــباســـــــــــم الالع  

 

 اترخي امليالد

 

 نـــتــائـج املـبـاريــات دورات اال يقاع احليوي

يقاع اليوم حديس انفعايل عقيل بدنــي   خـسارة تعادل فـــوز تقيمي ا 

 

1 
 1998/10/4 صالح محمد امحلريي

81 95 34- 89 %70 3 - -  

 - - 3 39% 89 97 -16 -3 1999/2/3 عبد القادر اخملتار شيـوة 2

 

3 
 1999/9/6 محمد الطاهر ال جنف

63 81 44- 54 %63 3 - - 

 

4 
عايمامحد مصطفى الك  1997/6/22 

50 41- 97 3- %62 3 - - 

 

5 

محمد عبد السالم بن 

 عياد

1998/8/9 

 

37- 55 34- 6- %42 3 - - 

 

6 
 طاهر عادل رمضان

1999/6/13 90 5- 34- 1- %43 3 - - 

 

7 

شعبان عبد احلفيظ 

 احلطاب

1999/3/24 6- 88 66 11- %53 3 - - 

 

8 
 محمد مصطفى قشوط

1999/7/1 86 88 24- 100 %66 3 - - 

 

9 
 امحد مصباح ال جنف

1998/9/2 50 98 3- 97 %50 3 - - 

 

10 
 محمد الفيتو ري خليفة

1997/2/13 81 68 24- 77 %58 3 - - 

 

11 

رساج عبد الفتاح 

 فتوحه

1998/8/29 6 77 8- 97 %30 3 - - 

 

12 
 محمود سايس رمضان

1999/5/6 3- 7- 24- 1- %11 3 - - 

 

13 
مل قريشأ نور سا  

1999/6/23 2- 84 97 62 %61 3 - - 

14 
 جمدي املربوك شالدي

1998/5/9 37- 3- 8- 100 %16 3 - - 

15 
 ونس مصباح ال جنف

1999/12/2 6- 59 76 97 %47 3 - - 

16 
 محمود مصطفى املربوك

1997/3/27 98 93 76 46- %89 3 - - 

17 
 عبد العزيز نرص خليفة

1997/2/4 50 2- 99 94 %50 3 - - 

 

 

 



 

45 

 

   جامعة الزاوية    والرياضة المجلد الثالث    كلية التربية البدنية  عشر  السابعالعدد   تربويةالمجلة عالم الرياضة والعلوم 
 2016                    2017       ليبيا

يقاع احليوي و نتيجة مباراة فريق اندي  (7جدول )  2016/    8/   5  & اندي الش بيبةال ومليب يــبـيـن اال   

 

 

 ر.م

 

ـــباســـــــــــم الالع  

 

 اترخي امليالد

 

 نـــتــائـج املـبـاريــات دورات اال يقاع احليوي

يقاع اليوم حديس انفعايل عقيل بدنــي ــوزفـ تقيمي ا    خـسارة تعادل 

 

1 
 1998/10/4 صالح محمد امحلريي

98 68 3- 62 %57 3 - - 

 

2 
 1999/2/3 عبد القادر اخملتار شيـوة

43 0- 92 100 %45 3 - - 

 

3 
 1999/9/6 محمد الطاهر ال جنف

14- 99 8- 23 %40 3 - - 

 

4 
 1997/6/22 امحد مصطفى الكعايم

6- 9- 66 3 %27 3 - - 

 

5 

السالم بن محمد عبد 

 عياد

1998/8/9 

 

2- 88 3- 30- %31 3 - - 

 

6 
 طاهر عادل رمضان

1999/6/13 94 3- 3- 6- %33 3 - - 

 

7 

شعبان عبد احلفيظ 

 احلطاب

1999/3/24 10- 100 24- 38- %44 3 - - 

 

8 
 محمد مصطفى قشوط

1999/7/1 37- 100 66 89 %68 3 - - 

 

9 
 امحد مصباح ال جنف

1998/9/2 6- 77 8- 97 %30 3 - - 

 

10 
 محمد الفيتو ري خليفة

1997/2/13 98 32- 66 97 %65 3 - - 

 

11 

رساج عبد الفتاح 

 فتوحه

1998/8/29 10- 41- 44- 77 %32 3 - - 

 

12 
 محمود سايس رمضان

1999/5/6 43- 36- 66 6- %49 3 - - 

 

13 
 أ نور سامل قريش

1999/6/23 19- 50 92 30- %54 3 - - 

14 
ربوك شالديجمدي امل  

1998/5/9 2- 27- 44- 89 %24 3 - - 

15 
 ونس مصباح ال جنف

1999/12/2 10- 23- 34- 97 %22 3 - - 

16 
 محمود مصطفى املربوك

1997/3/27 63 98 34- 77 %65 3 - - 

17 
 عبد العزيز نرص خليفة

1997/2/4 6- 7- 85 70 %33 3 - - 
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   جامعة الزاوية    والرياضة المجلد الثالث    كلية التربية البدنية  عشر  السابعالعدد   تربويةالمجلة عالم الرياضة والعلوم 
 2016                    2017       ليبيا

يقاع احليوي و نتيجة (8جدول )  2016/    8/   8املس تقبل  &اندي ال ومليب مباراة فريق اندي يــبـيـن اال   

 

 

 ر.م

 

ـــباســـــــــــم الالع  

 

 اترخي امليالد

 

 نـــتــائـج املـبـاريــات دورات اال يقاع احليوي

يقاع اليوم حديس انفعايل عقيل بدنــي   خـسارة تعادل فـــوز تقيمي ا 

 

1 
 1998/10/4 صالح محمد امحلريي

76 41- 3- 38- %40 3 - - 

 

2 
 1999/2/3 عبد القادر اخملتار شـيوة

81 7- 66 94 %52 3 - - 

 

3 
 1999/9/6 محمد الطاهر ال جنف

1- 95 1- 6- %32 3 - - 

 

4 
 1997/6/22 امحد مصطفى الكعايم

3- 0- 34- 16- %12 3 - - 

 

5 
 محمد عبد السالم بن عياد

1998/8/9 

 

10- 99 3- 54 %37 3 - - 

 

6 
 طاهر عادل رمضان

1999/6/13 63 19- 3- 23- %29 3 - - 

 

7 

شعبان عبد احلفيظ 

 احلطاب

1999/3/24 43- 91 3- 62 %46 3 - - 

 

8 
 محمد مصطفى قشوط

1999/7/1 6- 91 92 70 %63 3 - - 

 

9 
 امحد مصباح ال جنف

1998/9/2 3- 50 34- 84 %29 3 - - 

 

10 
 محمد الفيتو ري خليفة

1997/2/13 76 9- 93 99 %59 3 - - 

 

11 
 رساج عبد الفتاح فتوحه

1998/8/29 43- 16- 76 54 %45 3 - - 

 

12 
 محمود سايس رمضان

1999/5/6 81 64 92 23- %79 3 - - 

 

13 
 أ نور سامل قريش

1999/6/23 57 23- 66 11- %49 3 - - 

14 
 جمدي املربوك شالدي

1998/5/9 10- 55 76 70 %47 3 - - 

15 
ال جنف ونس مصباح  

1999/12/2 43- 5- 8- 84 %19 3 - - 

16 
 محمود مصطفى املربوك

1997/3/27 24- 84 8- 94 %39 3 - - 

17 
 عبد العزيز نرص خليفة

1997/2/4 3- 27- 56 46- %29 3 - - 
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 (تــكــرارات نـتــائـــج الـمـبــاريــــات 9جـــــدول )   

 % التكرار النتاجئ

 12.5 1 تعادل

 87.5 7 فوز

 100 8 اجملموع

ن نتاجئ املبارايت  9يتبني من اجلدول )  اليت خاضها فريق أ وسط النادي ال ومليب لكرة القدم يف هذا ادلوري حيث مل خيرس أ ي مباراة حيث تعادل يف  الامثنية( ا 

 مباراة واحدة وفاز يف س بعة  مبارايت. 

يقا ( 10جـــــدول )    ع احليوي لنتاجئ مبارايت فريق أ واسط النادي ال ومليبيبني توصيف النسب املئوية لال 

يقاع احليوي 10يتبني من اجلدول ) ن النسب املئوية لال  ط النادي ال ومليب قد تراوحت بني أ صغر قمية املبارايت اليت خاضها فريق أ واسل فراد عينة البحث خالل ( ا 

( اكنت يف املباراة ال وىل الثانية والثالثة والسادسة واليت فاز 96( و)%79،و أ كرب قمية تراوحت بني )% يف املباراة اخلامسة اليت تعادل فهيا مع اندي الطالئع  (3ويه)%

 (0.253( و)0.151( أ ما قمي الاحنراف املعياري فقد تراوحت بني )56% -42ط احلسايب متأ رحجة بني ))%فهيا بنتيجة كبرية عىل ال ندية املنافسة ، واكنت قمي الوس

يقاع احليوي ل ف ىل الاختالف الواحض يف اال   راد العينة  خالل هذه املبارايت ويعزى الباحثان تفاوت هذه القمي ا 

 التوصيف اال حصايئ ل فراد عينة البحث يف دورات اال يقاع احليوي (11جـــــدول )                                                 

 الاحنراف املعياري املتوسط احلسايب أ قىص قمية أ دىن قمية جحم العينة دورات اال يقاع احليوي

 34.357 43.978 99 43- 136 البدنية

 35.205 49.779 100 100- 136 اذلهنية

 34.807 50.470 99 99- 136 الانفعالية

 35.941 52.059 100 99- 136 احلدس ية

 0.664 2.75 3 1 136 النتيجة )النقاط(

 96 3 136 النس بة املئوية
47. 838 

 

20. 206 

 

يقاع احليوي ل فراد عينة البحث خالل املبارايت اليت خاضها فريق أ وسط النادي ال ومليب لكرة القدم11يتبني من اجلدول ) ،  ( التوصيف اال حصايئ دلورات اال 

يقاع احليوي البدين يف أ دىن قمية سالبة ) ن اال  ( مما 34’357( والاحنراف املعياري )43’978( و املتوسط احلسايب )99( بيامن اكنت أ قىص قمية هل ) -43حيث جند ا 

يقا يقاع احليوي ل فراد العينة خالل هذه املبارايت ، وفامي خيص دورات اال  ىل تقارب يف قمي مس توى دورات اال  ن أ فراد العينة قد جسلوا يشري ا  ع احليوي اذلهين فا 

( . 35’205( بيامن اكنت قمية الاحنراف املعياري )49’779( ك قىص قمية قصوى يف دورات اال يقاع احليوي واكنت قمية املتوسط احلسايب )100( ك دىن قمية و)-100)

يقاع احليوي الانفعايل فان أ فراد العينة جسلوا ) ( و قمية الاحنراف 50’470( ك قىص قمية و قمية املتوسط احلسايب )99( ك دىن قمية و)-99أ ما خبصوص دورات اال 

ن أ فراد العينة جسلوا )34’807املعياري ) يقاع احليوي احلديس جند ا  ( 52’059( ك قىص قمية وارتفاع يف قمية املتوسط احلسايب )100( ك دىن قمية و)-99( ويف اال 

ن قمية املتوسط احلسايب (وهو م35.941والاحنراف املعياري ) يقاع احليوي احلديس ل فراد العينة  خالل هذه املبارايت ،وا  ىل الاختالف الواحض يف اال  ؤرش ا 

يقاع احليوي ) يقاع احليوي ل فراد العينة مل20’206( وقمية الاحنراف املعياري )47’838للنس بة املئوية لال  جياد قمي دورات اال  عاجلة ( عليه يؤكد الباحثان عىل أ مهية ا 

 املباراة الثالثة املباراة الثانية املباراة ال وىل دورات اال يقاع احليوي
 املباراة

 الرابعة

املباراة 

 اخلامسة

 املباراة

 السادسة

املباراة 

 السابعة

 املباراة الثامنة

 %12 %22 %11 %3 %4 %11 %11 %13 أ صغر قمية

ةأ كرب قمي  89% 96% 89% 79% 87% 89% 68% 79% 

 %42 %43 %50 %56 %43 %49 %55 %45 الوسط احلسايب

 0.165 0.151 0.194 0.212 0.190 0.253 0.219 0.193 الاحنراف املعياري



 

48 

 

   جامعة الزاوية    والرياضة المجلد الثالث    كلية التربية البدنية  عشر  السابعالعدد   تربويةالمجلة عالم الرياضة والعلوم 
 2016                    2017       ليبيا

يقاع احليوي لبعض الالعبني خاصة  يف بعض املبارايت املهمة ووضع احللول من خالل اخلطة  التدريبية كام  أ وجه قصور نتيجة هبوط مس توى منحنيات دورات اال 

يل بياانهتا يف اجلدول )  (.11حدث يف املباراة اخلامسة واملشار ا 

                                 

يقاع احليوي وعالقته مبتغري نتاجئ املبارايت ( 12جـــــدول )                                           معامل الارتباط لنسب دورات اال 

 النس بة دورات اال يقاع احليوي

 

يقاع البدين  اال 

620. معامل الارتباط
**
 

 000. مس توى ادلالةل

يقاع اذلهين 545. معامل الارتباط اال 
**
 

 000. مس توى ادلالةل

يقاع الانفعايل 580. معامل الارتباط اال 
**
 

 000. مس توى ادلالةل

يقاع احلديس  014. معامل الارتباط اال 

 869. مس توى ادلالةل

 (0.05**مس توى ادلالةل )                                                  

يقاع  احليوي ال ربعة ونتاجئ مبارايت فريق أ وسط النادي ال ومليب لكرة القدم يف هذا ادلوري اس تخدم لتحقيق حصة فروض البحث املتصفني ابلعالقة بني دورات اال 

( درجة للتعادل وصفر للخسارة 1( درجات للفوز و )3الباحثان معامل الارتباط بني نسب دورات اال يقاع احليوي و نتاجئ املبارايت واليت منحت يف لك مباراة )

يقاع احليوي البدين ونتاجئ املبارايت حيث اكنت قمية النس بة  12 اجلدول رمق ) ،وأ ظهرت النتاجئ الواردة يف حصائية ما بني دورة اال  ن هناك عالقة ذات دالةل ا  ( ا 

يقاع احليوي البدين قد بلغت ) 620.املئوية دلورة اال 
**

حصائيا ل ن مس توى داللهتا ) ة بني دورة .( .أ ما العالق05( أ قل من  مس توى )0.000( وىه قمية داةل ا 

يقاع احليوي اذلهين ونتاجئ املبارايت ) 545.اال 
**

حصائيا ل ن مس توى داللهتا ) يقاع احليوي 05.( أ قل من مس توى )000( وىه قمية داةل ا  .( أ ما العالقة بني دورة اال 

580.الانفعايل ونتاجئ املبارايت )
**

حصائيا ل ن مس توى داللهتا ) ن 05) .( أ قل من مس توى000( وىه قمية داةل ا  يقاع احليوي احلديس فا  .(وخبصوص دورة اال 

يل الاختالف والتفاوت الواحض يف قمي014نسبته متدنية ) يقاع ومتغري نتاجئ املبارايت ويعزى الباحثان ذكل ا  يقاع  .( فمل تظهر عالقة داةل ا حصائيا  بني هذا اال  اال 

 احليوي احلديس ل فراد العينة  خالل هذه املبارايت .

 نتاجئ:مناقشة ال  -

يقاع احليوي لعينة البحث بتحقق فروض البحث حيث أ     جياد دورات اال  لهيا الباحثان ومن جتربهتام يف ا  ظهرت النتاجئ من خالل املادة العلمية اليت توصل ا 

يقاع احليوي البدنية تر 12( ، ) 11 من خالل اجلدول املرمق ) ن القمي والنسب املتقاربة ل فراد العينة يف دورة اال  ىل أ ن مجيع عنارص اللياقة البدنية ( ا  جع ا 

نسان تكون يف أ حسن حاالهتا أ ي زايدة يف كفاءة صفات التحمل والقوة والتنافس ) فراز الهرموانت يف اجلسم 189:  12لال  ىل ا  (. وان سبب ذكل يرجع ا 

ىل أ عىل مس توايته يف مقة ادلورة البدنية ويع ىل هرمون الثريوكسني املساعد عىل المتثيل واذلي تزداد خالل املرحةل الاجيابية حىت يصل ا  ود هذا التحسن ا 

 (. 175:  14الغذايئ لدلهون ورسعة اس هتالك ال وكسجني وزايدة معدل النبض وتنش يط ادلورة ادلموية ) 

ذا تاكمل معها رفع مس توى ال عداد        ىل قعر ادلورة لبعض يف  البدين أ ماوبذكل تزداد احامتلية حتقيق النتاجئ يف هذه املرحةل خاصة ا  املرحةل السلبية نزوال ا 

يقاع احليوي البد نية فمييل ال داء حنو الضعف وتقل احامتلية تسجيل  الالعبني فيضعف نشاط الهرموانت وتنخفض الكفاءة البدنية مع اخنفاض منحىن دورة اال 

ىل النتاجئ الواردة يف اجلدول رمق )النتاجئ يف هذه املرحةل  يقاع احليوي البدين ونتاجئ ( جن12، وابلنظر ا  حصائية ما بني دورة اال  ن هناك عالقة ذات دالةل ا  د ا 

620.املبارايت حيث اكنت قمية النس بة )
**

حصائيا ل ن مس توى داللهتا )  .( .05.( أ قل من  مس توى )000( وىه قمية داةل ا 

يقاع احليوي البدنية ل   عليه  ىل اختالف دورات اال  ن الباحثان يعزوان ذكل ا  فراد عينة البحث طيةل هذه  املبارايت واىل فرتات الراحة بني فرتات اال عداد فا 

يقاع احليوي ل فراد الفريق ليك يمت ختطيط التدريب ابلصورة اليت  جياد اال  جراء اختبارات لقياس مس توى اللياقة البدنية مع عدم  ا   حتقق النتاجئ املرضية.دون ا 

يقاع احليوي الانفعا      ن الانفعال مرتبط ابجلهاز 12يل يف اجلدول )أ ما دورة اال  ( واذلي يشري اىل نس بة عالقة  ادلورة الانفعالية ونتاجئ املبارايت حيث ا 

ىل أ فضل حاالته عندما يكون يف مقة ادلورة وهذا النش السمبتاويالعصيب  اط اذلي يزداد نشاطه يف املرحةل الاجيابية دلورة اال يقاع احليوي الانفعايل وصوال ا 

فراز هرمون ال درينالني اذلي يزيد من طاقة الفرد، كام أ ن استثارة اجلهاز العصيب ي ىل أ عادة توزيع ادلم اذلي يقل تركزيه  السمبتاويصاحبه زايدة يف ا  تؤدي ا 

ىل ادلم وهذا يزيد مكية السكر املوجود يف ا اجلاليكوجنييف ال هجزة ادلاخلية ويزداد يف العضالت الهيلكية ومن تأ ثريات هذه الاستثارة أ يضا هو حترير  لكبد ا 

ضافيةوتعزيز ادلم بطاقة  عن كون اال نسان يف مقة ادلورة الانفعالية يمتزي )حبسن املزاج والتفاؤل   (. هذا فضال484: 14لمتويل العضالت الهيلكية )  ا 

بداع( )    (.36: 12واال 
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ذا تزامنت معها أ حدى ادلورتني ال خريتني البد نية واذلهنية واكنت يف مرحلهتا وهذه العوامل مساعدة عىل تسجيل النتاجئ يف هذه املرحةل          ، خاصة ا 

فض دليه الاجيابية وهذا ما حصل عند ما حقـق هذا الفريق الفوز يف س بعة مبارايت ، أ ما عندما يكون الراييض يف املرحةل السلبية من ادلورة فتنخ

 اال ماكنيات السابقة حىت 

ذ حتدث اال صاابت وينخفض التكنيك مصاحبا الخنفاض قدرة الراييض عىل الفهم والرتكزي وازدايد الزنعة للخطأ  ) تصل أ دىن مس توايهت :  10ا يف قعر ادلورة ا 

يقاع احليوي الانفعايل يف اجلدول رمق ) .(171 ىل دورة اال  حصائيا  بني متغري نتاجئ املبارايت وهذا النوع من 12وابلنظر ا  يقاع بنس بة ( ظهرت عالقة داةل ا  اال 

(.580
**

يقاع احليوي من هجة ووقوع عدد من الالعبني يف املرحةل 000.ومبس توى دالةل ) ( ىل وجود اختالف وتقاطع يف دورات اال  ( مما يشري الباحثان ا 

 السلبية خاصة يف املباراة اليت تعادل فهيا هذا الفريق مع فريق اندي الطالئع. 

يقاع احليوي         545.فا ن نسبته قد بلغت )( 12يف اجلدول رمق )  اذلهنيةأ ما دورة اال 
**

حصائيا ل ن مس توى داللهتا ) .( أ قل من 000(  وىه قمية داةل ا 

ن نسبته متدنية )05مس توى ) يقاع احليوي احلديس فا  يقاع ومتغري 869..( ومبس توى )014.( أ ما بشأ ن اال  حصائيا  بني هذا اال  ( ويه قمية عالقة غري داةل ا 

يقاع احليوي احلديس ل فراد العينة  خالل هذه املبارايت ،ويشرينتاجئ امل  يل الاختالف والتفاوت الواحض يف قمي اال  ا ىل الباحثان  بارايت ويعزى الباحثان ذكل ا 

داء مرتبط حبواس الراييض وقدرة هذه احلواس عىل اس تقبال املثريات وحت ديد الاس تجاابت كون رسعة رد الفعل ورسعة الاس تجابة وادلقة والتوقيت لل 

ىل عضالت تنفيذ الواجب احلريك ولوحظ أ ن عقل اال نسان يتفاوت يف اس تجاابته تكل ب ني املرحلتني الالزمة لها من خالل رسعة انتقال اال شارات العصبية ا 

تؤثر عىل اذلاكء واليقظة ورسعة رد الفعل  و يصل أ فضل حاالته عندما يكون يف مقة ادلورة اذلهنية )اليت،السلبية والاجيابية ولصاحل املرحةل الاجيابية  

ية واختاذ القرارات املناس بة وزايدة قابلية التوقع وتصور احلراكت والتحمك فهيا والقدرة عىل الرتكزي والاستيعاب. أ ما يف املرحةل السلب  .(51: 10والطموح(  ) 

يقاع احليوي العقلية فتكون العمليات العقلية أ بطئ نسبيا يف اس تجاابهتا فيتأ خر الراييض يف رسعة اختاذ القرار وتأ خر الاس تجابة والتوقع دليه  من دورة اال 

ذكل اىل أ مهية أ جياد دورات اال يقاع احليوي ل فراد هذا الفريق حىت يمتكن الطامق الفىن من  انويعزو الباحث(.55: 12وتنخفض قدرته يف التحمك حبراكته )

 ملناسب ال جراء املبارايت الرمسية والودية ومعاجلة املرحةل السلبية يف هذه ادلورة وتقاطعها مع ادلورات ال خرى .التخطيط للتدريب الراييض واختيار اليوم ا

 الاس تنتاجات والتوصيات:  -

ىل الاس تنتاجات الآتية: الاس تنتاجات: -  من خالل النتاجئ توصل الباحثان ا 

ن النتاجئ اليت حتصل علهيا فريق أ واسط اندي ال ومليب -أ   يقاع ا   يف كرة القدم  جاءت من خالل تزامن وجود أ كرث من دورتني من بني ال ربع دورات لال 

 دال.احليوي )البدنية، النفس ية، العقلية، واحلدس ية( يف املرحةل الاجيابية يف حني اكنت دورة واحدة يف املرحةل السلبية أ و يف مرحةل الاعت

ن تسجيل التعادل يف مباراة واحدة جاء خال -ب يقاع احليوي هام )البدنية والعقلية(ا  يف املرحةل الاجيابية يف حني اكنت ادلورة   ل تزامن وجود دورتني لال 

 دورات. ةللثالثالنفس ية يف مرحةل الاعتدال أ و خالل خط الرشوع الصاعد 

ن فوز فريق أ واسط اندي ال ومليب يف كرة القدم  يف مثاين مبارايت وخاصة  يف املبارايت اليت  -ج فاز فهيا بنتيجة كبرية ، جاء من خالل تزامن وجود الثالث ا 

د القمة يف ادلورة دورات )البدنية والنفس ية والعقلية( يف املرحةل الاجيابية من اال يقاع احليوي أ و خط الرشوع الصاعد يف ادلورتني البدنية والنفس ية وعن

 العقلية.

ن فوز فريق أ واسط اندي ال ومليب يف كرة القدم   -هـ يقاع أ غلب الالعبني عىل خط الرشوع 0:2يف مباراتني بنتيجة متواضعة )ا  (  حصل خالل وجود ا 

الصاعد دلورتني وخط رشوع انزل دلورتني أ و خالل خط رشوع صاعد دلورة واحدة وخط رشوع انزل لثالثة دورات أ و حصل خالل وجود ثالث 

 خطوط رشوع انزهل. 

يوية للك العب يف الاس تعداد لهذه املبارايت لغرض استامثر املراحل الاجيابية مهنا وعند القمم يف زايدة امحلل، مل يؤخذ بعني الاعتبار ادلورات احل  –د 

يقاعه احليوي يف أ عىل مس توى هل يف الوقت  وتقليهل يف املراحل السلبية وعند الـقـعـر خاصة يف املباراة ال خرية، وتنظمي احلياة اليومية للراييض حبيث يكون ا 

يقاع اجلسم عىل هذه التوقيتات،احمل كام أ تضح أ ن  دد للمنافسة، وأ صبح من املفيد جدا  تغيري مواعيد التدريب لتصبح يف توقيت املنافسة نفسها حىت يتعود ا 

خراج النشاط املطلوب يف الوقت املناسب، ويساعد عىل أ ن يقو  يقاع احليوي اليويم للراييض يساعده عىل النوم ابنتظام وا  د اجلهاز الهضمي عىل تنظمي اال 

 .العمل يف أ وقات معينة خالل مواعيد تناول الطعام، هذا التنظمي وحده حيقق للراييض أ فضل الظروف لتنظمي حالته التدريبية

ىل من خالل النتاجئ والاس تنتاجات  التوصيات: -  التوصيات الآتية :توصال الباحثان ا 

يقاع احليوي ال ربع ليتس ىن هلم معرفة المتوجات احلاصةل فهيا .تدريب املدربني يف ادلورات التأ هيلية عىل كي  -1  فية حتديد توقيتات دورات اال 

يقاع احليوي للك الع -2 ب لغرض استامثر ال خذ يف الاعتبار عند تصممي الربامج التدريبية من انحية الشدة واحلجم والكثافة ال خذ بعني الاعتبار دورات اال 

 د القمم يف زايدة امحلل، وتقليهل يف املراحل السلبية وعند الـقـعـر.املراحل الاجيابية مهنا وعن

يقاع احليوي وعند القمم يف املبارايت الرمسية يف حماوةل للحصول عىل النتاجئ  -3 املرضية ، وتفادي اجلهد حث املدربني عىل استامثر املراحل الاجيابية دلورات اال 

يقاع احليوي لتجنب التعب واال صاابت.الزائد يف املراحل السلبية وعند الـقعـر   دلورات اال 

يقا -4 آخر مير اب  يقاعات حيوية مزتامنة اجيابيا وأ عات حيوية مزتامنة سلبيا ، جيب عند تصممي الربامج التدريبية ال خذ بعني الاهامتم الفروق الفردية بني العب مير اب 

 فسات احمللية والقارية وادلولية.وينطبق ذكل عىل اختيار الراييض للمشاركة يف البطوالت واملنا
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ىل  -ـ5  اخنفاض املس توى يف عند مرور الراييض بدورتني سلبيتني وأ خرى اجيابية أ و ابلعكس يؤخذ بعني الاعتبار خط الرشوع الصاعد واستامثره اجيابيا والانتباه ا 

 حاةل خط الرشوع النازل.

يقاع احليوي .رضورة قيام املدربون بتدريب العبهيم عىل املهارات امل -6  ركبة وذات الصعوبة العالية يف أ ايم القـمـم لال 

يقاع احليوي وتأ ثريه عىل مسريهتم الرايضية وما هل من دور كبري يف حتسني أ داهئم .  -7  توعية الالعبني عىل فهم واستيعاب اال 

يقاع احليوي .  -8 جراء تدريبات عالية الشدة يف أ ايم القعــر لال  بعاد الالعبني عن ا   ا 

يقاع احليوي يف دوراته ال خرى. -9 جراء دراسات مشاهبة يف معرفة تأ ثري اال   ا 

جراء حبوث مشاهبة عىل بقية ال لعاب والرايضات ال خرى وخاصة الفردية واستامثر النتاجئ يف معلييت التدريب واملنافسات. -10  ا 

 ـ قامئة املراجع:

 ـ أ وال : املراجع العربية:

يقاع احليوي دلى العيب الرماية أ طروحة دكتوراه غري ، عأ غاريد سامل عبد الرضا -1 القة العزو أ لسبيب لـ)الفوز واخلسارة( ابال 

 .2005منشورة، لكية الرتبية الرايضية للبنات، جامعة بغداد، 

يقاع احليوي عىل فاعلية التصويب ابلوثب من م : عبري أ محد بدير -2 نطقة أ ثر تطوير بعض القدرات البدنية اخلاصة وفقا  لمنط اال 

 م.1995، رساةل ماجس تري، لكية الرتبية الرايضية بنات، جامعة الزقازيق،الثالث نقاط يف كرة السةل

يقاع احليوي واال جناز الراييض: عىل البيك، صربى معر -3  م.1994، منشأ ة املعارف، اال سكندرية،اال 

يق: غادة محمد عبد امحليد -4 م دلى  100اع احليوى وأ ثره عىل زمن العدو ختطيط برانمج التدريب الراييض وفقا  دليناميكية اال 

 م.1996، رساةل دكتوراه، لكية الرتبية الرايضية بنات، جامعة اال سكندرية،تالميذ املرحةل اال عدادية الرايضية ابال سكندرية

يقاع احليوي بنتاجئ املنتخب اللييب لكرة القدم فـي التصفيات املؤهةل لك س الع:  فرج محمد بن سلمي -5 العدد "2014امل عالقة اال 

 . 2014( جمةل لكية الرتبية البدنية جامعة الزاوية،14)

يقاع احليوي وعالقته بنتاجئ املالمكني، أ طروحة دكتوراه غري منشورة، لكية الرتبية الرايضية، كامل جالل انرص -6 ، ديناميكية اال 

 2003جامعة بغداد، 

يقاع احليوي بدورتيه البمىن عبد الس تار هامش  -7 جناز ركض املسافات القصرية واملتوسطة يف العراق، ، عالقة اال  دنية واذلهنية اب 

 .2002أ طروحة دكتوراه غري منشورة، لكية الرتبية الرايضية، جامعة بغداد، 

    ـ اثنيا : املراجع ال جنبية:

imal anaerobic leg day effects in max-of-TimeBlonc, S., Damiani, M., Hertogh, C., Hue, O., Racin S.:         -8 

, Journal of Sports Medicine 25, 3, 2004, S. exercise               in tropical environment: a first approach International

186-190. 

9 -       Bush, J.A., Deschenes, M.R., Doughty, T.A., Kim, D.,                                                                                 

Kraemer, W.J.,Mullen, K.M., Ramsey, K.: Biorhythmic                                                         influences on 

functional capacity of human muscle and           physiological responses, Medicine and Science in Sports and                        

Exercise 30, 9, 1998, S. 1399-1407. 

10 -    Davenne, D., Gauthier, A., Larue, J., Sesboue, B., Souissi, N.: Circadian rhythms in two types of anaerobic 

cycle leg exercise: force-velocity and 30-s Wingate tests, International Journal of Sports Medicine 25, 1, 2004, S. 14- 

11 –     Grigore Maria Florica :(2013)   Estimarea influentei  Bioritmului  asupra dezvoltarii capacitatilor  

psihomotrice la juniorii (12-13) Teză de doctor în pedagogie Universitatea de stat de educatie  fizica  si sport 

A Republice  Moldova .    

  12  -    Hans Crawley(2003) :Ceasurile interne ale vietii, colectia informare, editura niculescu.Bucuresti 

 13 -     Oschütz, Hannelore: Tagesrhythmik der Belastbarkeit in Schule und Training im fruehen Schulkindalter, 

Sport u. Buch Strauß, Köln, XII, 1999, S 130. 

14 -  Peter West :(1999) Biorhythms A step – by - step  GUIDE ("in a nutshell"series) Element  Books. Bucuresti 
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 بعض أ س باب تدين السلوك الرتبوي يف ال رسة واملدرسة 

 

براهمي  ابوالقامس كساب**                 ةل اجملدوب.د. مصباح  ابوجعي*  ياخلويدلد. عبداحلكمي عياد ***                                  د. ا 

 

متام جناهحا ويقع عىل عاتقهم عئب املشاركة يف ه املقدمة : ذه العملية احليوية ، ذلا تظهر امهيه أ ن العملية التعلميية و الرتبوية تعد معلية متاكمةل يشرتك فهيا الارسة و املدرسة ال 

 السلوك الرتبوي وماكنه يف العملية التعلميية باكفة جوانهبا  . 

عداد بغرض تربوية أ والهام :رئيس تان هممتان و تعترب للتعلمي        دهتزوي وكذكل اجملمتع، يف علهيا املتعارف وال خالق القمي عىل للحصول للتعلمي ال وىل املراحل يف الفرد ا 

عطاء أ ي اقتصادي غرض ذات ويه الثانية، للمرحةل  يؤههل اذلي ال مر اخل..وحساب وكتابة قراءة من ال ساس ية ابملعلومات  لاللتحاق الالزمة و املهارات املعلومات الفرد ا 

نه كام الاس تنباط ىلع القدرة وتطوير املعرفة بنقل يقوم أ ن بعد و القدرات املواهب و يربز يصقل فالتعلمي .التخرج بعد ابلعمل  و يف و املعتقدات يف القمي التغيريات حيدث ا 

زاء املواقف رشادمه ال فراد توجيه ميكن التعلمي مراحل خالل ومن . و اجملمتع العمل ا  ىل و ا  ذ السلويك، تدين  مظاهر جتنب أ مهية ا   التعلمي مس توايت خمتلف توظيف ميكن ا 

 .    22) : 8) والتعاون والفضيةل، وال من، والعداةل، و الوطنية ، رية،احل كقمي البرشية ابلنفس تسمو قمي غرس يف

عالقة تاكملية تبادلية ، فالبيت هو مورد التالميذ للمدرسة و املدرسة يه اليت تتناول هؤالء التالميذ ابلرتبية والتعلمي ( 2007دارسة أ دمه عدانن )وهذا ما أ كدته       

 .    18) 1:)  اجملمتع يتطلبوهماراهتم وابلشلك اذلي ابلشلك اذلي يتالءم مع قدراهتم 

 اذلي ال ول الرتبوي املصدر ويه الوليد، هبا حيتك اليت ال وىل النواة ويه اال نسان، أ نشأ ها(  2006كام تشري رميا القديري)اجامتعية  مؤسسة أ مه يه ال رسة أ ن مبا    

ىل به والارتقاء وتقوميه تربيته، عن مسؤوةل بذكل فهيي اخملتلفة، احلياتية سلوكه وأ مناط اهاته،واجت وقميه وتقاليده وعاداته لغته الطفل منه يكتسب ىل ترتقي مس توايت ا   ا 

ىل ال رسية الرتبية معلية وهتدف .وتمنيهتا الاجامتعي وأ مهنا ال رسة اس تقرار هتدد اليت وال خطار التحدايت طبيعة بناء، عند الاجامتعية املس ئولية تعميق ا   املسؤولية تكل ال 

 ميكهنم اذلي والس يايس الاجامتعي ابلوعي مسلحني جممتعهم، هبا مير اليت التارخيية احلضارية املرحةل لطبيعة ومس توعبني هبم، تناط اليت والواجبات للمهام مدركني جتعلهم اليت

     العليا أ هدافه حتقيق حنو اجملمتع مسرية تضمن حمدودة غري وعطاءات جس مية حياتوتض  أ عامل من مهنم اجملمتع ينتظره ما مباهية وملمني الصعاب ومواهجة ال خطاء درء من

  (:6 (66   . 

ا ال رسة تلعب 2003)ويؤكد محمد شفيق)    ا دور   والعمل الطفل خشصية عىل والتأ ثري العاطفي واال ش باع السلمية الاجامتعية التنش ئة معلية يف أ مهية من لها ملا كبري 

ىل ابال ضافة املشرتكة العامة املعتقدات وتثبيت السلوك بأ دوار املرتبطة املعايري تدعمي عىل  يتناسب مبا ال رسة متارسه للسلوك منظمة وقواعد بقيود املمتثل الاجامتعي الضبط ا 

بناء ارتاكب دون القمي هذه حتول حبيث اجملمتع قمي مع  .   27) 9:) لالحنرافات  ال 

ن2004) ويضيف الس يد رمضان )    ماكنيات من دلهيا يتوفر مبا و الاحنراف اجلرمية من الش باب لوقاية والامه الثاين املاكن يه البيت بعد درسةامل ا   من الطلبة لتوعية ا 

 .    64) 3:) ابجملمتع حتيط اليت ابال رضار تعريفا ادلراس ية املناجه تضمني خالل

 مصطفى فهميو دراسة  ( 7) ((2009محمد الربيك شالكته و أ س بابه وطرق ووسائل عالجه كدراسة السابقة السلوك الرتبوي وم  وقد تناولت العديد من ادلارسات    

  ( Crick & Grotpeter,  1995)  (14)جروتبيرت   كريك ،دراسة ( و 13) ( 2001وليد امحد حامدي ) دراسة ( و 12) ((2010

رسةيري الباحثون  تقدم ومن خالل ما         السلوك ضد وحتصيهنم للتالميذ الاجيابية السلوكيات تدعمي خالل من و ذكل ، السلوك تدين منع يف كبري دور واملدرسة لل 

   . السوي غري

 القمي، منظومة وهتدد اجملمتع ، وتضعف القوانني، وتعطل العامة ، احلياة تصيب اليت ةري اخلط الاجامتعية ال مراض أ حد متعاجمل  قمي عن السلوكتدين  يعترب  -مشلكة البحث :  

ا اختالفها، عىل الاجامتعية املكوانت مصاحل حتفظ اليت السائدة الاجامتعية والتقاليد  والتداعيات طراابتالاض أ جواء يف عادة يمنو اذلي الشاذ، الفعل هذا يشلكه ملا ونظر 

ا ابعتبارها ومواهجهتا معها للتعامل املطلوبة واخلطوات أ س باهبا وبينوا كبرية أ مهية املسأ ةل هذه الاجامتع علامء أ وىل فقد اجملمتعات، تشهدها اليت احمللية  يس تدعي اجامتعي ا مرض 

ا ا، عالج  صالهحم، املمتردين لردع العالية الاحتياطيات عىل وأ كدوا رسيع   منحرف سلوك أ نه نفسه الوقت يف موحضني ادلوةل ، فشل حاةل يف الاجامتعي الضبط و تفعيل وا 

 ال رسة دور عىل لتتعرف ادلراسة هذه جاءت وذلكل وادلراسة ، البحث تس تحق مشلكة يعد الاحنرايف والسلوك .وادلين والقانون العامة، والآداب ال خالق، ينايف

 . من وهجة نظر مدراء مدارس . العزيزية فرع املعمورة مبنطقة التعلمي ال سايس مدارس يف كالسلو  تدين من احلد يف واملدرسة

  :التالية  ال س ئةل عن اال جابة احلالية ادلراسة حتاول وعليه

 ؟ اء مدارسالعزيزية فرع املعمورة من وهجة نظر مدر  مبنطقة التعلمي ال سايس مدارس يف السلوك تدينمن  احلد يف ال رسة دور هو ما - 1

 ؟ العزيزية فرع املعمورة من وهجة نظر مدراء مدارس مبنطقة التعلمي ال سايس مدارس يف السلوك تدين من احلد يف املدرسة دور هو ما -2

  -أ هداف البحث :

 هجة نظر مدراء مدارس .العزيزية فرع املعمورة من و  مبنطقة التعرف عىل أ س باب تدىن السلوك الرتبوي يف ال رسة لطالب التعلمي ال سايس 1-

 العزيزية فرع املعمورة من وهجة نظر مدراء مدارس .  مبنطقة التعرف عىل أ س باب تدىن السلوك الرتبوي يف املدرسة لطالب التعلمي ال سايس 2 -

 وهجة نظر مدراء مدارس . العزيزية فرع املعمورة من مبنطقة التعرف عىل أ س باب تدىن السلوك الرتبوي يف اجملمتع لطالب التعلمي ال سايس 3-

 

http://www.karim-alwaili.com/mag/04/aldhwaher.htm#%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81
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 -البحث : تساؤالت 

رسة لتالميذ التعلمي ال سايس 1-  التعلميية العزيزية فرع املعمورة من وهجة نظر مدراء مدارس ؟ مبنطقة مايه أ س باب تدىن السلوك الرتبوي يف ال 

 ميية العزيزية فرع املعمورة من وهجة نظر مدراء مدارس ؟ التعل  مبنطقة مايه أ س باب تدىن السلوك الرتبوي يف املدرسة لتالميذ التعلمي ال سايس 2 -

 التعلميية العزيزية فرع املعمورة من وهجة نظر مدراء مدارس ؟  مبنطقة مايه أ س باب تدىن السلوك الرتبوي يف اجملمتع لتالميذ التعلمي ال سايس 3-

  -املصطلحات البحث :

 :تدين السلوك  

جرائيا  بأ هنا:    لهيا  اليتغري مقبول بناء عىل املعايري  هو سلوك تعريف ا   املرتبطة بأ دوار السلوك .  الاجامتعيالقمي و الضبط  املنظومةحيتمك ا 

 اجراءات ادلراسة : -

مبنطقة التعلمي العزيزية فرع  يسال ساالتعلمي مدراء مدارس  جممتع ادلراسة :املسحي ملالمئته لطبيعة هذا ادلراسة .  ابل سلوباس تخدم الباحثون املهنج الوصفي  مهنج ادلراسة:

 . 2017  2016 / املعمورة للعام ادلرايس 

 فرع املعمورة . ال سايسالتعلمي مدراء مدارس من  20اش متلت عىل  مت اختيار عينة البحث ابلطريقة العمدية و عينة ادلراسة :

 ت .  اس تخدم الباحثون اس امترة اس تبيان ك داة مجلع البياان أ داة مجع البياانت : -

 التعلمي الاسايس  من خالل اتباع اخلطوات التالية . لتالميذقام الباحثون بتصممي الاس تبيان ملعرفة أ س باب تدين السلوك الرتبوي  خطوات تصممي اس امترة الاس تبيان :

 مي الاسايس   . مدارس التعل مدراءلدلراسات و املقابالت الشخصية مع املتخصصني ىف جمال طرق التدريس و  املرجعي* املسح 

 حتديد حماور الاس تبيان .

  -عبارة موزعة كام ييل: 15حماور وعدد  3عىل عدد  الاس تبيانوقد احتوى 

 ( عبارة7: دور ال رسة من تدين السلوك الرتبوي )احملور الاول

 ( عبارة . 8: دور املدرسة من تدين السلوك الرتبوي )الثايناحملور 

  " )حياان أ   – غري موافق – موافق( "  يلالتا املقياس حتديد مث و كذكل

 - :الاس تطالعية ادلارسة 

 ال س ئةل استبعاد مت ، وقد البحث هدف مع و تناس به الاس تبيان وأ س ئةل حماور صدق مدي ملعرفة اءرب اخل من مجموعة عيل الاس تبيان اس امترة عرض مت : احملمكني صدق     

يل اخلرباء من أ راء  % 70 عن  نسبهتا تقل اليت يل وصلت أ ن ا   . الهنائية صورهتا ا 

ج ونالباحث قامت:الاس امترة ثبات  معامل طريق عنأ ايم ،  5 زمين بفاصل مدارس ءدرام( 9البحث ) من جممتع عينة عيل الاس امترة)الصدق -ثبات( مية ل الع  املعامالت ءرااب 

 اجلدر و اذلايت الصدق معامل طريق عن الاس امترة صدق اس تخراج كام مت عايل ثبات مبعامل تعتمت  الاس امترة أ ن يوحض وهذا 0.827الثبات  معامل واكن( الفاكرنباخ(الثبات 

 . 0.909  الثبات ملعامل الرتبيعي

 عيل عينة البحث .  / 2016 12/31 – 1مت ا جراء ادلراسة ال ساس ية يف الفرتة من   -: ال ساس ية سةاادلر 

 -: التالية اال حصائية وسائلال الباحثون اس تخدم -اال حصائية : املعاجلات

 . الفاكرنباخ معامل 2 -اك اختبار - املئوية النس بة -التكرارات

 -: وتفسريها النتاجئ عرض
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   جامعة الزاوية    والرياضة المجلد الثالث    كلية التربية البدنية  عشر  السابعالعدد   تربويةالمجلة عالم الرياضة والعلوم 
 2016                    2017       ليبيا

 اخلاصة ابس تجاابت )مدراء مدراس(  عىل عبارات2 اك( التكرار والنس بة املئوية واختبار 1جدول ) 

 يذ التعلمي ال سايسأ س باب تدىن السلوك الرتبوي يف ال رسة لتالم  -احملور الاول :

 

 م
 العبارة

 

  مدراء مدارساجاابت 

 2 اك
 اجتاه

 الاس تجابة
 ال اىل حد ما نعم بالرتتي

 % ك % ك % ك

 1 نعم 26.72* 0 0 0 0 100 20 .الاحنراف  عن يبعدمه واملواظبة السلوك بقواعد التالميذ توعية 1

 السليب السلوك ملاكحفة توعية محالت تنفيذ و ا رشاد خطة وضع 2

 . التالميذ
20 100 0 0 0 0 

*26.72 
 1 نعم

 30 6 0 0 70 14 .علمي ا املتفوقني للتالميذ احلوافز تقدمي 3
12.4 

 3 نعم

 30 6 10 2 60 12 .التالميذ  أ وضاع ملناقشة دوري بشلك ال مور أ ولياء جمالس عقد 4
 

 4 نعم

رشاك 5  20 4 0 0 80 16 .الاحنراف  من الوقاية برامج يف التالميذ ا 
14.15 

 2 نعم

  السلوك خماطر تدين حول للتالميذ املدارس يف ادليين اال رشاد س ياسات تبين 6

 . 
13 65 0 10 7 35 

6.11 
 5 نعم

 0 0 35 7 65 13 . الرمسي ادلوام أ ثناء هامة أ مور التالميذ يف فراغ وقت اس تغالل حماوةل 7
6.11 

 7 ال

 25 5 30 6 45 9 .نفس ية أ رسية و  مشالك من يعانون اذلين الطلبة وتوجيه ا رشاد 8
1.29 

 6 نعم

 5.99 --0.05 دعن اجلدولية 2 اك قمية

( الس تبيان أ س باب تدىن السلوك الرتبوي لتالميذ التعلمي ال سايس من وهجه نظر مدراء مدارس يف مجيع العبارات ، حيث جاءت اجتاه 1 يتضح من جدول )       

 عن الابـتعاد عىل السليـمة التـربية أ ســس يف الوادلين معرفة ساعدحيث جاءت العبارة  70% )  100%بني ) عم و ال وتراوحت نس بة املئوية مان ما بني الاس تجابة

بناء سلوكيات عىل للتعرف ابملدرسة الوادلين تـواصل الاحنـراف بأ عــىل نـس بة مئوية بيامن جاءت عبارة  جراء املدرسة داخل ال   بأ قل نس بة    الاحنراف نم وقايئ ا 

رسة الليبية يف العمل عىل احلد من تدىن السلوك من وهجة نظر عينة ادلراسة ، وتتفق نتاجئ ادلارسة مع ن         براهمي )وهذا يدل عىل ادلور الفاعل لل   1990)تاجئ عىل ا 

 .32) 4:)  الاجامتعيأ وحضت أ مهية ادلور الرتبوي اذلي يقوم به ال رسة يف حتقيق الضبط  اليت

ىل أ مهية ال رسة يف معلية  اليت( 1992وتؤكد نتيجة دراسة )مرفت عبد الغفار()         تكون حمصلهتا خشصية مس تقمية أ و خشصية منحرفة  اليتو  التنش ئةأ شارت نتاجئها ا 

 .  9) 10:ن خالل التنش ئة الصاحلة السلمية ) قابةل للوقوع يف هاوية اخملدرات ، قدور ال رسة يف ماكحفة اخملدرات يبدو يف مراحل المنو ال وىل م

ال خطاء و  ارتاكب)العالقات( ابلناس ال خرين ، و العالقات القوية جتعل احامتل  الروابطأ كدت عىل  اليت( يف الضبط الاجامتعي Hirscوتوكده نظرية هرييش )       

 .    98) 15:ات الاجامتعية غري الرمسية تأ ثريا عىل الشخص و ضبط سلوكه ) تكون مع ال رسة أ كرث املؤسس الروابطتدين السلوك أ قل ، و أ قوى هذه 
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   جامعة الزاوية    والرياضة المجلد الثالث    كلية التربية البدنية  عشر  السابعالعدد   تربويةالمجلة عالم الرياضة والعلوم 
 2016                    2017       ليبيا

 اخلاصة ابس تجاابت )مدراء مدراس(  عىل عبارات2 اك( التكرار والنس بة املئوية واختبار 2جدول ) 

 أ س باب تدىن السلوك الرتبوي يف املدرسة لتالميذ التعلمي ال سايس -احملور الثاين :

  

 م
 العبارة

 

  مدراء مدارساجاابت 

 2 اك
 اجتاه

 الاس تجابة
 ال اىل حد ما نعم بالرتتي

 % ك % ك % ك

 1 نعم 26.72* 0 0 0 0 100 20 .الاحنراف  عن يبعدمه واملواظبة السلوك بقواعد التالميذ توعية 1

 السليب السلوك ملاكحفة توعية محالت تنفيذ و ا رشاد خطة وضع 2

 . التالميذ
20 100 0 0 0 0 

*26.72 
 1 نعم

3 
 30 6 0 0 70 14 .علمي ا املتفوقني للتالميذ احلوافز تقدمي

12.4 
 3 نعم

4 
 30 6 10 2 60 12 .التالميذ  أ وضاع ملناقشة دوري بشلك ال مور أ ولياء جمالس عقد

 
 4 نعم

5 
رشاك  20 4 0 0 80 16 .الاحنراف  من الوقاية برامج يف التالميذ ا 

14.15 
 2 نعم

6 
 35 7 10 0 65 13 .   السلوك تدين خماطر حول للتالميذ املدارس يف ادليين اال رشاد س ياسات تبين

6.11 
 5 نعم

7 
 0 0 35 7 65 13 . الرمسي ادلوام أ ثناء هامة أ مور التالميذ يف فراغ وقت اس تغالل حماوةل

6.11 
 7 ال

8 
 25 5 30 6 45 9 .ة نفس يأ رسية و  مشالك من يعانون اذلين الطلبة وتوجيه ا رشاد

1.29 
 6 نعم

 5.99 --0.05 دعن اجلدولية 2 اك قمية

 

 ما الاس تجابة( الس تبيان أ س باب تدىن السلوك الرتبوي لتالميذ التعلمي ال سايس من وهجه نظر مدراء مدارس يف مجيع العبارات ، حيث جاءت اجتاه 2يتضح من جدول ) 

 خطة وضعو عبارة   الاحنراف عن يبعدمه واملواظبة السلوك بقواعد التالميذ توعيةحيث جاءت العبارة  45%)، 100%)بني  بني نعم و ال وتراوحت نس بة املئوية ما

رشاد  الرمسي ادلوام أ ثناء هامة أ مور التالميذ يف فراغ وقت اس تغالل حماوةل نس بة مئوية ، بيامن جاءت عبارة  بأ عىلالتالميذ  السليب السلوك ملاكحفة توعية محالت تنفيذ و ا 

 . احنرافهبأ قل نس بة .  فاملدرسة لها دور تربوي يف زرع القمي الاجامتعية و ادلينية و الرتبوية لتالميذ مما يقلل أ و يساعد من تدين السلوك و 

ىل فاعلية املدارس يف الوقاي( 5( )2003دراسة معر العياط )وتتفق نتيجة ادلراسة مع نتيجة           ة من الاحنراف حيث أ ن املعلمني و التالميذ الىت أ شارت نتاجئها ا 

 ( دور التخطيط الرتبوي ملواهجة ظاهرة تدين السلوك . 2()1993 املهدي عبدالسالمموافقون متاما عىل فاعلية املدارس يف الوقاية من تدىن السلوك كام بينت دراسة )

ن العالقة       عامل همم لفهم امليول الاحنرافية املبكرة دلى التالميذ .  يهذ بني مدير املدرسة و التالمي التعاونيةويري الباحثون ا 

داخل اجملمتع من خالل دور املدرسة و اجلامعات يف تفعيل البحوث و  الوقايئو يف ظل تشعب وتعقيد احلياة الاجامتعية تزاد أ مهية املؤسسة التعلميية يف أ داء دورها     

  السوي . حتدد خمتلف أ مناط السلوك غري اليتادلراسات 

من وقت الفراغ و الرتكزي عىل  الاس تفادة( الىت اكن من أ برزها أ ن أ حد أ وجه منع تدىن السلوك يعمتد عىل menrius ()16 1997ويؤكد نتاجئ دراسة ماريوس )    

ىل منع اجلنوح يف املراحل التعلميية اخملتلفة مع الرتكزي عىل السلوك  هام الفرديال نشطة الهادفة ا  ل اخللفية الاجامتعية و اجلسمية ، و ختتلف نتيجة مع نتاجئ دراسة وعدم ا 

ىل ضعف دور املدرسة ووسائل ال عالم و مؤسسات الضبط 6( )2006القديري  رميا) أ ثرت بشلك سلىب عىل  اليتالتقليدية و احلديثة  الاجامتعي( الىت توصلت ا 

ذكرت أ ن بعض  اليتHirsch (15 ))الميذ يف جممتع ادلراسة ، و تلتقى هذه النتيجة مع نظرية هرييش )تربية التالميذ ال مر اذلى أ و جد تربية خصبة الاحنراف الت

أ كدت عىل أ ن  اليت( Reiss( )17( )1990تشلك مع من بيدمه السلطة اكملدرسني و املوظفني و العالقات الشخصية ال خرى كام تلتقى مع نظرية ريس ) الروابط

 لرمسي )النظايم( تأ ثريا عىل التلميذ وضبط سلوكه . املدرسة أ يرز مصادر الضبط ا

منا عن طريق املامرسة الفعلية و القدوة احلس نة و  الرتبويويرى الباحثون أ ن غرس القمي         السلمية و اال جيابية ال يكون عن طريق الوعظ و التنصح فقط ، و ا 

 .  ال لفاظ أ حياءاملثال الفعال ، حيث ان احياء السلوك أ قوى من 
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 2016                    2017       ليبيا

  :التالية الاس تنتاجات اىل التوصل مت النتاجئ ومناقشة عرض خالل من  -:   تالاس تنتاجا 

آراء العينة يف ترتيب احملور ال ول : 1-   -اتفقت أ

 )أ س باب تدىن السلوك الرتبوي يف ال رسة لتالميذ التعلمي ال سايس (                         

 (2ب الثاين العبارة رمق )الرتتي (1الرتتيب ال ول العبارة رمق )

 (3الرتتيب الثالث مكرر العبارة رمق ) (3الرتتيب الثالث العبارة رمق )

 (4الرتتيب اخلامس العبارة رمق ) (5الرتتيب الرابع العبارة رمق )

 (6الرتتيب السادس العبارة رمق )

 

آراء العينة يف ترتيب  - 2  احملور الثاين :اتفقت أ

 الرتبوي يف املدرسة لتالميذ التعلمي ال سايس ( )أ س باب تدىن السلوك

 (2الرتتيب ال ول مكرر العبارة رمق ) (1الرتتيب ال ول العبارة رمق )

 (3الرتتيب الثالث العبارة رمق ) (5الرتتيب الثاين العبارة رمق )

 (6الرتتيب اخلامس العبارة رمق ) (4الرتتيب الرابع العبارة رمق )

 (7الرتتيب السابع العبارة رمق ) (8بارة رمق )الرتتيب السادس الع 

 

 التوصيات : 

  :ابلآيت  الباحثون يويص ادلارسة نتاجئ عىل بناء

بناء قيام خالل من ، السلوك تدين احلد يف ال رسة دور تفعيل يمت أ ن 1-  . الاحنراف يف للوقوع جتنب ا سلوكهم تقومي أ جل من علهيم واال رشاف الارسة مبراقبة ال 

بناء، مع التعامل يف ادلميقراطية ال رسية التنش ئة أ ساليب عىل ال رسة تركز أ ن – 2 لهيم، والتقرب احتواهئم وحماوةل ال  بعادمه ا   يف توقعهم اليت ال صدقاء جامعات عن ال 

 . اجامتعي ا املقبول غري السلوك

رشادمه الطالب، سلوك متابعة يف وجه أ مكل عىل بدورها املدرسة تقوم أ ن -3  فرصة من يقلل و ابلتايل دلهيم التحصيل دافعية من يزيد لشلك املناسب اذلياب وا 

 .الاحنراف يف وقوعهم

 املنحرف و ال اثر املتالبة عليه . السلوك خبطورة ابلتنبيه املدرس ية اال ذاعة خالل من املدارس تقوم أ ن  – 4

جراء 5 - فادة اجملمتع اللييب عىل نتاجئها وتعمميجممتعات وعينات أ خرى  لتشمل ، احلالية ادلراسة موضوع حول العلمية ادلراسات من مزيدا ا   س ياسات يف مهنا لال 

    .املنحرفالسلوك  أ شاكل مواهجة

 املراجع  

 أ ول  : املراجع العربية .

 . 2007، 1العالقة بني الارسة و املدرسة و مشالك الطلبة ، دار املعارف القاهرة ط  : أ دمه عدانن طبيل 1

 للمؤمتر مقدمة ورقة اجلامعي، قبل التعلمي مرحةل الطلبة، دلى اال دمان ظاهرة ملواهجة الرتبوي التخطيط : دي عبدالسالمامله 2

 1993 العربية مرص مجهورية املنوفية، جامعة الكوم، ش بني يف والتمنية اال دمان حول

 .2004مدخل يف رعاية ال رسة والطفوةل ، دار النرش العريب، : الس يد رمضان 3

براهمي 4 دراسة حتليهل دلور ال رسة يف رعاية طفوةل من وهجة الرتبية اال سالمية ، املؤمتر الس نوي الثالث للطفل  : عىل سامل ا 

 . 1990 30- -املرصي ، اجملدل ال ول ، العدد 

ة طرابلس ، جمةل معلية حممكة دراسة واقع الرتبية املدرس ية مبرحةل التعلمي الاسايس احللقة الثانية بشعبي : معر عىل العياط 5
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العدد ال ول ، الزاوية  –متخصصة يف علوم الرتبية البدنية و الرايضة ، لكية الرتبية البدنية ، جامعة الزاوية  

 .189ص  33ص  123 ، ص 2003، ليبيا ،

 منشورة، غري اجس تريم رساةل أ بني، حمافظة حاةل دراسة الطالب ابحنراف وعالقهتا ال رسية التنش ئة : القديري رميا، 6

 . 2006،  المينية امجلهورية عدن، جامعة

 .2009 1مفاهمي العنف والحنراف وأ سس العالج ، دار للكتب الوطنية بنغازي ط  : محمد الربيك 7
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 بعض أ س باب تدين السلوك الرتبوي يف ال رسة واملدرسة 

 

براهمي  ابوالقامس كساب**                 يةل اجملدوب.د. مصباح  ابوجع *  ياخلويدلد. عبداحلكمي عياد ***                                  د. ا 

 

متام جناهحا ويقع عىل عاتقهم عئب املشاركة يف  املقدمة : هذه العملية احليوية ، أ ن العملية التعلميية و الرتبوية تعد معلية متاكمةل يشرتك فهيا الارسة و املدرسة ال 

 ذلا تظهر امهيه السلوك الرتبوي وماكنه يف العملية التعلميية باكفة جوانهبا  . 

عداد بغرض تربوية أ والهام :رئيس تان هممتان و تعترب للتعلمي        اجملمتع، يف علهيا املتعارف وال خالق القمي عىل للحصول للتعلمي ال وىل املراحل يف الفرد ا 

عطاء أ ي اقتصادي غرض ذات ويه الثانية، للمرحةل  يؤههل اذلي ال مر اخل..وحساب وكتابة قراءة من ال ساس ية ابملعلومات يدهتزو وكذكل  املعلومات الفرد ا 

نه كام الاس تنباط عىل القدرة وتطوير املعرفة بنقل يقوم أ ن بعد و القدرات املواهب و يربز يصقل فالتعلمي .التخرج بعد ابلعمل لاللتحاق الالزمة و املهارات  ا 

زاء املواقف و يف و املعتقدات يف القمي التغيريات حيدث رشادمه ال فراد توجيه ميكن التعلمي مراحل خالل ومن . و اجملمتع العمل ا  ىل و ا   مظاهر جتنب أ مهية ا 

ذ السلويك، تدين   والفضيةل، وال من، والعداةل، و الوطنية ، رية،احل كقمي البرشية ابلنفس تسمو قمي غرس يف التعلمي مس توايت خمتلف توظيف ميكن ا 

 .    22) : 8) والتعاون

عالقة تاكملية تبادلية ، فالبيت هو مورد التالميذ للمدرسة و املدرسة يه اليت تتناول هؤالء التالميذ ( 2007دارسة أ دمه عدانن )وهذا ما أ كدته       

 .    18) 1:)  م وهماراهتم وابلشلك اذلي يتطلبه اجملمتعابلرتبية والتعلمي ابلشلك اذلي يتالءم مع قدراهت

 الرتبوي املصدر ويه الوليد، هبا حيتك اليت ال وىل النواة ويه اال نسان، أ نشأ ها(  2006كام تشري رميا القديري)اجامتعية  مؤسسة أ مه يه ال رسة أ ن مبا      

ىل به والارتقاء وتقوميه تربيته، عن مسؤوةل بذكل فهيي اخملتلفة، احلياتية سلوكه وأ مناط واجتاهاته، وقميه وتقاليده وعاداته لغته الطفل منه يكتسب اذلي ال ول  ا 

ىل ترتقي مس توايت ىل ال رسية الرتبية معلية وهتدف .وتمنيهتا الاجامتعي وأ مهنا ال رسة اس تقرار هتدد اليت وال خطار التحدايت طبيعة ا   املس ئولية تعميق ا 

ب  عند الاجامتعية  هبا مير اليت التارخيية احلضارية املرحةل لطبيعة ومس توعبني هبم، تناط اليت والواجبات للمهام مدركني جتعلهم اليت املسؤولية تكل ناء،ال 

 وتضحيات أ عامل من مهنم اجملمتع ينتظره ما مباهية وملمني الصعاب ومواهجة ال خطاء درء من ميكهنم اذلي والس يايس الاجامتعي ابلوعي مسلحني جممتعهم،

 .   66) 6:)  العليا أ هدافه حتقيق حنو اجملمتع مسرية تضمن حمدودة غري وعطاءات جس مية

ا ال رسة تلعب 2003)ويؤكد محمد شفيق)        ا دور   الطفل خشصية عىل والتأ ثري العاطفي واال ش باع السلمية الاجامتعية التنش ئة معلية يف أ مهية من لها ملا كبري 

ىل ابال ضافة املشرتكة العامة املعتقدات وتثبيت السلوك بأ دوار املرتبطة املعايري ميتدع عىل والعمل  للسلوك منظمة وقواعد بقيود املمتثل الاجامتعي الضبط ا 

بناء ارتاكب دون القمي هذه حتول حبيث اجملمتع قمي مع يتناسب مبا ال رسة متارسه  .   27) 9:) لالحنرافات  ال 

ن2004) )ويضيف الس يد رمضان     ماكنيات من دلهيا يتوفر مبا و الاحنراف اجلرمية من الش باب لوقاية والامه الثاين املاكن يه البيت بعد املدرسة ا   ا 

 .    64) 3:) ابجملمتع حتيط اليت ابال رضار تعريفا ادلراس ية املناجه تضمني خالل من الطلبة لتوعية

و دراسة  ( 7) ((2009محمد الربيك لسلوك الرتبوي ومشالكته و أ س بابه وطرق ووسائل عالجه كدراسة السابقة ا وقد تناولت العديد من ادلارسات    

  ( Crick & Grotpeter,  1995)  (14)كريك ، جروتبيرت  دراسة ( و 13) ( 2001وليد امحد حامدي ) دراسة ( و 12) ((2010 مصطفى فهمي

رسةيري الباحثون  تقدم ومن خالل ما         وحتصيهنم للتالميذ الاجيابية السلوكيات تدعمي خالل من و ذكل ، السلوك تدين منع يف كبري دور واملدرسة لل 

   . السوي غري السلوك ضد

 وهتدد اجملمتع ، وتضعف القوانني، وتعطل العامة ، احلياة تصيب اليت ةري اخلط الاجامتعية ال مراض أ حد اجملمتع قمي عن السلوكين تد يعترب  -مشلكة البحث :  

ا اختالفها، عىل الاجامتعية املكوانت مصاحل حتفظ اليت السائدة الاجامتعية والتقاليد القمي، منظومة  يف عادة يمنو اذلي الشاذ، الفعل هذا يشلكه ملا ونظر 

 معها للتعامل املطلوبة واخلطوات أ س باهبا وبينوا كبرية أ مهية املسأ ةل هذه الاجامتع علامء أ وىل فقد اجملمتعات، تشهدها اليت احمللية والتداعيات الاضطراابت أ جواء

ا ابعتبارها ومواهجهتا ا يس تدعي اجامتعي ا مرض  ا، عالج  صالهحم، املمتردين لردع العالية الاحتياطيات عىل وأ كدوا رسيع   حاةل يف الاجامتعي الضبط و تفعيل وا 

 تس تحق مشلكة يعد الاحنرايف والسلوك .وادلين والقانون العامة، والآداب ال خالق، ينايف منحرف سلوك أ نه نفسه الوقت يف موحضني ادلوةل ، فشل

العزيزية فرع  مبنطقة التعلمي ال سايس مدارس يف السلوك تدين من احلد يف واملدرسة ال رسة دور عىل لتتعرف ادلراسة هذه جاءت وذلكل وادلراسة ، البحث

 . من وهجة نظر مدراء مدارس . املعمورة

  :التالية  ال س ئةل عن اال جابة احلالية ادلراسة حتاول وعليه

 ؟ رة من وهجة نظر مدراء مدارسالعزيزية فرع املعمو  مبنطقة التعلمي ال سايس مدارس يف السلوك تدينمن  احلد يف ال رسة دور هو ما - 1

 ؟ العزيزية فرع املعمورة من وهجة نظر مدراء مدارس مبنطقة التعلمي ال سايس مدارس يف السلوك تدين من احلد يف املدرسة دور هو ما -2

  -أ هداف البحث :

 فرع املعمورة من وهجة نظر مدراء مدارس . العزيزية مبنطقة التعرف عىل أ س باب تدىن السلوك الرتبوي يف ال رسة لطالب التعلمي ال سايس 1-

 العزيزية فرع املعمورة من وهجة نظر مدراء مدارس .  مبنطقة التعرف عىل أ س باب تدىن السلوك الرتبوي يف املدرسة لطالب التعلمي ال سايس 2 -
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 ية فرع املعمورة من وهجة نظر مدراء مدارس .العزيز  مبنطقة التعرف عىل أ س باب تدىن السلوك الرتبوي يف اجملمتع لطالب التعلمي ال سايس 3- 

 -البحث : تساؤالت

رسة لتالميذ التعلمي ال سايس 1-  التعلميية العزيزية فرع املعمورة من وهجة نظر مدراء مدارس ؟ مبنطقة مايه أ س باب تدىن السلوك الرتبوي يف ال 

 التعلميية العزيزية فرع املعمورة من وهجة نظر مدراء مدارس ؟  مبنطقة سايسمايه أ س باب تدىن السلوك الرتبوي يف املدرسة لتالميذ التعلمي ال   2 -

 التعلميية العزيزية فرع املعمورة من وهجة نظر مدراء مدارس ؟  مبنطقة مايه أ س باب تدىن السلوك الرتبوي يف اجملمتع لتالميذ التعلمي ال سايس 3-

  -املصطلحات البحث :

 :تدين السلوك  

جرائ     لهيا  اليتهو سلوك غري مقبول بناء عىل املعايري  يا  بأ هنا:تعريف ا   املرتبطة بأ دوار السلوك .  الاجامتعيالقمي و الضبط  املنظومةحيتمك ا 

 اجراءات ادلراسة : -

مبنطقة التعلمي  ال سايسالتعلمي مدارس مدراء  جممتع ادلراسة :املسحي ملالمئته لطبيعة هذا ادلراسة .  ابل سلوباس تخدم الباحثون املهنج الوصفي  مهنج ادلراسة:

 . 2017  2016 / العزيزية فرع املعمورة للعام ادلرايس 

 فرع املعمورة . ال سايسالتعلمي مدراء مدارس من  20اش متلت عىل  مت اختيار عينة البحث ابلطريقة العمدية و عينة ادلراسة :

 يان ك داة مجلع البياانت .  اس تخدم الباحثون اس امترة اس تب  أ داة مجع البياانت : -

قام الباحثون بتصممي الاس تبيان ملعرفة أ س باب تدين السلوك الرتبوي لنالميذ التعلمي الاسايس  من خالل اتباع اخلطوات  خطوات تصممي اس امترة الاس تبيان :

 التالية .

 س و مدارء مدارس التعلمي الاسايس   . لدلراسات و املقابالت الشخصية مع املتخصصني ىف جمال طرق التدري املرجعي* املسح 

 حتديد حماور الاس تبيان .

  -عبارة موزعة كام ييل: 15حماور وعدد  3عىل عدد  الاس تبيانوقد احتوى 

 ( عبارة7: دور ال رسة من تدين السلوك الرتبوي )احملور الاول

 ( عبارة . 8: دور املدرسة من تدين السلوك الرتبوي )الثايناحملور 

  " )حياان أ   – غري موافق – موافق( "  التايل املقياس حتديد مث و كذكل

 - :الاس تطالعية ادلارسة 

 استبعاد مت ، وقد البحث هدف مع و تناس به الاس تبيان وأ س ئةل حماور صدق مدي ملعرفة اءرب اخل من مجموعة عيل الاس تبيان اس امترة عرض مت : احملمكني صدق     

يل اخلرباء من أ راء  % 70 عن  نسبهتا تقل اليت ال س ئةل يل وصلت أ ن ا   . الهنائية صورهتا ا 

ج ونالباحث قامت:الاس امترة ثبات  طريق عنأ ايم ،  5 زمين بفاصل مدارس ءدرام( 9البحث ) من جممتع عينة عيل الاس امترة)الصدق -ثبات( مية ل الع  املعامالت ءرااب 

 اذلايت الصدق معامل طريق عن الاس امترة صدق اس تخراج كام مت عايل ثبات مبعامل تمتتع الاس امترة أ ن يوحض اوهذ 0.827الثبات  معامل واكن( الفاكرنباخ(الثبات  معامل

 . 0.909  الثبات ملعامل الرتبيعي اجلدر و

 

  -: ال ساس ية سةاادلر 

جراء ادلراسة ال ساس ية يف الفرتة من     عيل عينة البحث .  / 2016 12/31 – 1مت ا 

 

 -: التالية اال حصائية الوسائل الباحثون اس تخدم -: اال حصائية املعاجلات

 . الفاكرنباخ معامل 2 -اك اختبار - املئوية النس بة -التكرارات
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 -: وتفسريها النتاجئ عرض 

 اخلاصة ابس تجاابت )مدراء مدراس(  عىل عبارات2 اك( التكرار والنس بة املئوية واختبار 1جدول )

 لرتبوي يف ال رسة لتالميذ التعلمي ال سايسأ س باب تدىن السلوك ا -احملور الاول :

 

 م
 العبارة

 

  مدراء مدارساجاابت 

 2 اك
 اجتاه

 الاس تجابة
 ال اىل حد ما نعم بالرتتي

 % ك % ك % ك

 1 نعم 26.72* 0 0 0 0 100 20 .الاحنراف  عن يبعدمه واملواظبة السلوك بقواعد التالميذ توعية 1

 السليب السلوك ملاكحفة توعية محالت يذتنف  و ا رشاد خطة وضع 2

 . التالميذ
20 100 0 0 0 0 

*26.72 
 1 نعم

 30 6 0 0 70 14 .علمي ا املتفوقني للتالميذ احلوافز تقدمي 3
12.4 

 3 نعم

 30 6 10 2 60 12 .التالميذ  أ وضاع ملناقشة دوري بشلك ال مور أ ولياء جمالس عقد 4
 

 4 نعم

رشاك 5  20 4 0 0 80 16 .الاحنراف  من الوقاية جبرام يف التالميذ ا 
14.15 

 2 نعم

خماطر  حول للتالميذ املدارس يف ادليين اال رشاد س ياسات تبين 6

 .   السلوك تدين
13 65 0 10 7 35 

6.11 
 5 نعم

 ادلوام أ ثناء هامة أ مور التالميذ يف فراغ وقت اس تغالل حماوةل 7

 . الرمسي
13 65 7 35 0 0 

6.11 
 7 ال

 25 5 30 6 45 9 .نفس ية أ رسية و  مشالك من يعانون اذلين الطلبة وتوجيه ادا رش 8
1.29 

 6 نعم

 5.99 --0.05 دعن اجلدولية 2 اك قمية

اه ( الس تبيان أ س باب تدىن السلوك الرتبوي لتالميذ التعلمي ال سايس من وهجه نظر مدراء مدارس يف مجيع العبارات ، حيث جاءت اجت1 يتضح من جدول )       

 الابـتعاد عىل السليـمة التـربية أ ســس يف الوادلين معرفة ساعدحيث جاءت العبارة  70% )  100%بني ) نعم و ال وتراوحت نس بة املئوية ما ما بني الاس تجابة

بناء سلوكيات عىل للتعرف ابملدرسة الوادلين تـواصل الاحنـراف بأ عــىل نـس بة مئوية بيامن جاءت عبارة  عن جراء املدرسة داخل ال   بأ قل نس بة    الاحنراف من وقايئ ا 

رسة الليبية يف العمل عىل احلد من تدىن السلوك من وهجة نظر عينة ادلراسة ، وتتفق نتاجئ ادلارسة مع ن         براهمي وهذا يدل عىل ادلور الفاعل لل  تاجئ عىل ا 

 .32) 4:)  الاجامتعيحتقيق الضبط أ وحضت أ مهية ادلور الرتبوي اذلي يقوم به ال رسة يف  اليت 1990))

         

ىل أ مهية ال رسة يف معلية  اليت( 1992وتؤكد نتيجة دراسة )مرفت عبد الغفار()         تكون حمصلهتا خشصية مس تقمية أ و خشصية  اليتو  التنش ئةأ شارت نتاجئها ا 

 .  9) 10: مراحل المنو ال وىل من خالل التنش ئة الصاحلة السلمية ) منحرفة قابةل للوقوع يف هاوية اخملدرات ، قدور ال رسة يف ماكحفة اخملدرات يبدو يف

        

ال خطاء  ارتاكب)العالقات( ابلناس ال خرين ، و العالقات القوية جتعل احامتل  الروابطأ كدت عىل  اليت( يف الضبط الاجامتعي Hirscوتوكده نظرية هرييش )    

 .    98) 15:مع ال رسة أ كرث املؤسسات الاجامتعية غري الرمسية تأ ثريا عىل الشخص و ضبط سلوكه )  تكون الروابطو تدين السلوك أ قل ، و أ قوى هذه 
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 اخلاصة ابس تجاابت )مدراء مدراس(  عىل عبارات2 اك( التكرار والنس بة املئوية واختبار 2جدول ) 

 مي ال سايسأ س باب تدىن السلوك الرتبوي يف املدرسة لتالميذ التعل -احملور الثاين :

  

 م
 العبارة

 

  مدراء مدارساجاابت 

 2 اك
 اجتاه

 الاس تجابة
 ال اىل حد ما نعم بالرتتي

 % ك % ك % ك

 1 نعم 26.72* 0 0 0 0 100 20 .الاحنراف  عن يبعدمه واملواظبة السلوك بقواعد التالميذ توعية 1

 السليب السلوك ملاكحفة توعية محالت تنفيذ و ا رشاد خطة وضع 2

 . التالميذ
20 100 0 0 0 0 

*26.72 
 1 نعم

3 
 30 6 0 0 70 14 .علمي ا املتفوقني للتالميذ احلوافز تقدمي

12.4 
 3 نعم

4 
 30 6 10 2 60 12 .التالميذ  أ وضاع ملناقشة دوري بشلك ال مور أ ولياء جمالس عقد

 
 4 نعم

5 
رشاك  20 4 0 0 80 16 .الاحنراف  من الوقاية برامج يف التالميذ ا 

14.15 
 2 نعم

 تدين خماطر حول للتالميذ املدارس يف ادليين اال رشاد س ياسات تبين 6

 .   السلوك
13 65 0 10 7 35 

6.11 
 5 نعم

7 
 0 0 35 7 65 13 . الرمسي ادلوام أ ثناء هامة أ مور التالميذ يف فراغ وقت اس تغالل حماوةل

6.11 
 7 ال

8 
 25 5 30 6 45 9 .نفس ية أ رسية و  مشالك من يعانون اذلين الطلبة وتوجيه ا رشاد

1.29 
 6 نعم

 5.99 --0.05 دعن اجلدولية 2 اك قمية

 

( الس تبيان أ س باب تدىن السلوك الرتبوي لتالميذ التعلمي ال سايس من وهجه نظر مدراء مدارس يف مجيع العبارات ، حيث جاءت اجتاه 2يتضح من جدول ) 

و  الاحنراف عن يبعدمه واملواظبة السلوك بقواعد التالميذ توعيةحيث جاءت العبارة  45%)، 100%بني ) ت نس بة املئوية مابني نعم و ال وتراوح ما الاس تجابة

رشاد خطة وضععبارة    التالميذ يف فراغ وقت اس تغالل حماوةل نس بة مئوية ، بيامن جاءت عبارة  بأ عىلالتالميذ  السليب السلوك ملاكحفة توعية محالت تنفيذ و ا 

 بأ قل نس بة .   الرمسي ادلوام أ ثناء هامة أ مور

 . احنرافهفاملدرسة لها دور تربوي يف زرع القمي الاجامتعية و ادلينية و الرتبوية لتالميذ مما يقلل أ و يساعد من تدين السلوك و 

ىل ف( 5( )2003دراسة معر العياط )وتتفق نتيجة ادلراسة مع نتيجة           اعلية املدارس يف الوقاية من الاحنراف حيث أ ن املعلمني و الىت أ شارت نتاجئها ا 

( دور التخطيط الرتبوي ملواهجة ظاهرة تدين 2()1993 املهدي عبدالسالمالتالميذ موافقون متاما عىل فاعلية املدارس يف الوقاية من تدىن السلوك كام بينت دراسة )

 السلوك . 

ن العالقة         و يف ظل تشعب وتعقيد احلياة  حنرافية املبكرة دلى التالميذ .عامل همم لفهم امليول الا يهمدير املدرسة و التالميذ  بني التعاونيةويري الباحثون ا 

خمتلف  دحتد اليتداخل اجملمتع من خالل دور املدرسة و اجلامعات يف تفعيل البحوث و ادلراسات  الوقايئالاجامتعية تزاد أ مهية املؤسسة التعلميية يف أ داء دورها 

 أ مناط السلوك غري السوي .

من وقت الفراغ و الرتكزي عىل  الاس تفادة( الىت اكن من أ برزها أ ن أ حد أ وجه منع تدىن السلوك يعمتد عىل menrius ()16 1997ويؤكد نتاجئ دراسة ماريوس )    

ىل منع اجلنوح يف املراحل التعلميية اخملتلفة مع الرتكزي عىل  هامل اخللفية الاجامتعية و اجلسمية ، و ختتلف نتيجة مع نتاجئ  الفرديالسلوك ال نشطة الهادفة ا  وعدم ا 

ىل ضعف دور املدرسة ووسائل ال عالم و مؤسسات الضبط 6( )2006القديري  رميادراسة ) أ ثرت بشلك  اليتالتقليدية و احلديثة  الاجامتعي( الىت توصلت ا 

 اليتHirsch (15 ))تربية خصبة الاحنراف التالميذ يف جممتع ادلراسة ، و تلتقى هذه النتيجة مع نظرية هرييش )سلىب عىل تربية التالميذ ال مر اذلى أ و جد 

 اليت( Reiss( )17( )1990تشلك مع من بيدمه السلطة اكملدرسني و املوظفني و العالقات الشخصية ال خرى كام تلتقى مع نظرية ريس ) الروابطذكرت أ ن بعض 

 درسة أ يرز مصادر الضبط الرمسي )النظايم( تأ ثريا عىل التلميذ وضبط سلوكه . أ كدت عىل أ ن امل

منا عن طريق املامرسة الفعلية و القدوة احلس نة  الرتبويويرى الباحثون أ ن غرس القمي             السلمية و اال جيابية ال يكون عن طريق الوعظ و التنصح فقط ، و ا 

 .  ال لفاظ أ حياءلوك أ قوى من املثال الفعال ، حيث ان احياء السو 
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  :التالية الاس تنتاجات اىل التوصل مت النتاجئ ومناقشة عرض خالل من  -:   تالاس تنتاجا 

آراء العينة يف ترتيب احملور ال ول : 1-   -اتفقت أ

 )أ س باب تدىن السلوك الرتبوي يف ال رسة لتالميذ التعلمي ال سايس (                         

 (2الرتتيب الثاين العبارة رمق ) (1ل ول العبارة رمق )الرتتيب ا

 (3الرتتيب الثالث مكرر العبارة رمق ) (3الرتتيب الثالث العبارة رمق )

 (4الرتتيب اخلامس العبارة رمق ) (5الرتتيب الرابع العبارة رمق )

 (6الرتتيب السادس العبارة رمق )

 

آراء العينة يف ترتيب  - 2  الثاين :احملور اتفقت أ

 )أ س باب تدىن السلوك الرتبوي يف املدرسة لتالميذ التعلمي ال سايس (

 (2الرتتيب ال ول مكرر العبارة رمق ) (1الرتتيب ال ول العبارة رمق )

 (3الرتتيب الثالث العبارة رمق ) (5الرتتيب الثاين العبارة رمق )

 (6رمق )الرتتيب اخلامس العبارة  (4الرتتيب الرابع العبارة رمق )

 (7الرتتيب السابع العبارة رمق ) (8الرتتيب السادس العبارة رمق )

 

 التوصيات : 

  :ابلآيت  الباحثون يويص ادلارسة نتاجئ عىل بناء

بناء قيام خالل من ، السلوك تدين احلد يف ال رسة دور تفعيل يمت أ ن 1-  . الاحنراف يف للوقوع اجتنب   سلوكهم تقومي أ جل من علهيم واال رشاف الارسة مبراقبة ال 

بناء، مع التعامل يف ادلميقراطية ال رسية التنش ئة أ ساليب عىل ال رسة تركز أ ن – 2 لهيم، والتقرب احتواهئم وحماوةل ال  بعادمه ا   يف توقعهم اليت ال صدقاء جامعات عن ال 

 . اجامتعي ا املقبول غري السلوك

رشادمه الطالب، سلوك بعةمتا يف وجه أ مكل عىل بدورها املدرسة تقوم أ ن -3  فرصة من يقلل و ابلتايل دلهيم التحصيل دافعية من يزيد ابلشلك املناسب اذلي وا 

 .الاحنراف يف وقوعهم

 املنحرف و ال اثر املتالبة عليه . السلوك خبطورة ابلتنبيه املدرس ية اال ذاعة خالل من املدارس تقوم أ ن  – 4

جراء 5 - فادة اجملمتع اللييب عىل نتاجئها وتعمميجممتعات وعينات أ خرى  لتشمل ، احلالية ادلراسة موضوع حول العلمية ادلراسات من مزيدا ا   س ياسات يف مهنا لال 

     .املنحرفالسلوك  أ شاكل مواهجة

 املراجع  

 أ ول  : املراجع العربية .

 . 2007، 1القاهرة ط  العالقة بني الارسة و املدرسة و مشالك الطلبة ، دار املعارف : أ دمه عدانن طبيل 1

 اال دمان حول للمؤمتر مقدمة ورقة اجلامعي، قبل التعلمي مرحةل الطلبة، دلى اال دمان ظاهرة ملواهجة الرتبوي التخطيط : املهدي عبدالسالم 2

 1993 العربية مرص مجهورية املنوفية، جامعة الكوم، ش بني يف والتمنية

 .2004لطفوةل ، دار النرش العريب،مدخل يف رعاية ال رسة وا : الس يد رمضان 3

براهمي 4 دراسة حتليهل دلور ال رسة يف رعاية طفوةل من وهجة الرتبية اال سالمية ، املؤمتر الس نوي الثالث للطفل املرصي ، اجملدل  : عىل سامل ا 

 . 1990 30- -ال ول ، العدد 

الاسايس احللقة الثانية بشعبية طرابلس ، جمةل معلية حممكة متخصصة يف دراسة واقع الرتبية املدرس ية مبرحةل التعلمي  : معر عىل العياط 5

 ، ص 2003العدد ال ول ، الزاوية ، ليبيا ، –علوم الرتبية البدنية و الرايضة ، لكية الرتبية البدنية ، جامعة الزاوية 

 .189ص  33ص  123
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 عدن، جامعة منشورة، غري ماجس تري رساةل أ بني، حمافظة حاةل سةدرا الطالب ابحنراف وعالقهتا ال رسية التنش ئة : القديري رميا، 6 

 . 2006،  المينية امجلهورية

 .2009 1مفاهمي العنف والحنراف وأ سس العالج ، دار للكتب الوطنية بنغازي ط  : محمد الربيك 7

القاهرة  لدلراسات العريب املركز نشورة،م  غري ماجس تري رساةل ال حداث، جنوح من الوقاية يف املدرس ية اال دارة دور : سلمي محمد 8

1992. 

 . 2003الانسان واجملمتع " مقدمة يف عمل النفس الاجامتعي " ، املكتب اجلامعي احلديث ، الاسكندرية ،  : محمد شفيق 9

 ية ةل دكتوراه ، لكية الرتب تأ ثري برانمج تروحيى راييض عىل سلوك العدواىن ذلي تلميذات املرحةل اال عدادية ، رسا : مرفت عبد الغفار 10

 . 1992الرايضية للبنات ، جامعة الزقازيق ، 

 .2010الصحة النفس ية ، دار الثقافة القاهرة            : مصطفى فهمي 12

 . 2011دار الفكر العريب  ، الظواهر السلوكية السلبية ال س باب واملعاجلة         : وليد امحد حامدي 13

    بيةاثنيا  مراجع ال جن 

    

Relation aggression,  gender And social psychological 

adjustment,  Child Development, (1995). 66, PP : 710 – 722. 

:   Crick,  N. R. &Grotpeter, J.K14-  14 

, Causes of Delinquency, Berkeley, University of California 

Press. 

 

: Hirsch, T, (1969)15-  15 

, The Value Of Meaningful Leisure Utilization In The 

Prevention of Deviant and Delinquent Behavior, Afrikaans 

Text,Vol 3, No 4, pp 12-27. 

: Marrius, M (1997)-16  16 

, Developing Culturally Competent Programs For Children 

With Special Needs, Washington DC, Georgetown University 

Child Developing Center. 

: Roberts, R, (1990)-17 17 
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 الوالء التنظميي وعالقته ابلتوافق املهين 

 دلى أ عضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية البدنية والرايضة اجامعة الزاوية 

            

براهمي القاليل .                         ** د. خادل مجوم اجلايل .                                  *د. عبدالرزاق ا 
 

وتسامه الرتبية البدنية يف  سات الرايضية أ ن تطور نفسها ليك تتالمئ مع متطلبات وحاجات ال فراد .مير العامل مبتغريات رسيعة فعىل املؤس  املقدمة وأ مهية البحث : 

 والوظيفية اليت حيتاهجا للتفاعل مع اجملمتع. والاجامتعيةحتسني حصة الفرد وتساعد يف بناء وتطوير خشصيته اجميع النوايح البدنية والنفس ية والعقلية 

هامل الع يعترب العنرص البرش        نتاج، وحتدد همارته مدى كفاية التنظمي وكفاءته ، وقد ترتب عىل ا  نتاجية العمل فهو دعامة اال  نرص ي من أ مه العنارص املؤثرة يف ا 

نتاجيهتا ملا لها من أ مهية كبرية .   البرشي يف بعض اجملمتعات واملؤسسات أ ن ختلفت ونقصت ا 

 بقبول الفرد ل هداف املؤسسة املشاعر هذه هبا، واجتاهاته، وترتبط يعمل اليت املؤسسة حنو مشاعر ذكل الفرد يعينة، للمؤسس اال خالص هو أ ن الوالء      

 .( 8: 276) نيابة عهنا ورغبته يف البقاء عضو فهيا. جمهود لبذل وقميها، واس تعداده

 

ىل اال خالص والوفاء والعهد  2005ويرى مدحت محمد "  واال رتباط وكذكل ميكن تعريف مصطلح الوالء كام هو :  الالزتامو" أ ن مصطلح الوالء لغواي يشري ا 

  . ىل يشء همم يف حياته  هو الشعور اذلي يمنو داخل الفرد ابال نامتء ا 

 .هو  شعور الفرد مبسؤوليته جتاه يشء هام يف حياته 

 . نسان  هو حاجة من احلاجات الاجامتعية دلى أ ي ا 

 الفرد حنو يشء هيمه. هو اال خالص واحملبة والاندماج اذلي يبديه 

 . هو خاصية سائدة للسلوك اال نساين جتاه يشء هيم الانسان 

 يف همـم يشء اجتـاه واملسـؤولية ابالنـامتء الفـرد هذا يشعر أ خرى هجة الفرد ومن داخل تمنو اجامتعية، شعورية حاجة الوالء أ ن هذه التعاريف من وميكن أ ن نس تنتج

 .(39،  38: 17.)واحملبة اال خالصفيبدي هل  حياته

" أ ن الوالء التنظميي هو الشعور اال جيـايب املتـودل عنـد املوظـف جتـاه منظمتـه اال داريـة ، واال خـالص ل هـدافها  2011حيث تشري خليفات عبدالفتاح ومىن خلف "

 ( .  289:  6قميه وقميها . )  واال رتباط معها ، مث احلرص املس متر عىل البقاء فهيا ، من خالل بذل هجد وال فتخار مبأ ثرها وخلق التوافق بني

 ميـتكل اذلي الفـرد تبـني أ ن و." هبـا يعمـل اليت املنظمة مع العامل أ و املوظف اندماج قوة مدى"التنظميي هو:  ن الوالء" بأ   2008تعرف داان لطفي " حيث        

ىل هبا، وأ شاروا والعاملني سس تهمؤ  مع والتفاعل والرضا من الانسجام حباةل به، يمتتع يعمل اذلي للتنظمي انامتء  يف أ ثـر ولهـا ال فـراد هـؤالءحمددة يتصف هبا صفات  ا 

 الصفات:  هذه التنظميي، ومن الفرد والء مدى حتديد

 وقميها. املؤسسة أ هداف بقبول قوي اعتقاد .1

 .عهنا نيابة املؤسسة لصاحل ممكن هجد أ قىص لبدل قوية ورغبة اس تعداد .2

 املؤسسة. يف الفرد اس مترار عضوية ىلع احملافظة يف اجلادة الرغبة .3

ىل وامليل ابملؤسسة لريىق سلوكياته يف تظهر واليت مؤسس ته مع والاتساق والانسجام التفاعل يف وجدانية، تمتثل حاةل للفرد أ ن املفهوم هدا من لنا يتبني البقاء فهيا،  ا 

لهيا، كام ينمتي اليت اه خصائص املنظمةاملوظف جت دلى الفعل رد يف يمتثل بأ نه التنظميي الوالء عرف من فهناك حساس يعين ا   املنظمة وقمي بأ هداف ابرتباطه املوظف ا 

 املوظف تفاعل بأ نه التنظميي الوالء يعد ذلكل  أ جل مصاحله اخلاصة. من وليس املنظمة أ جل من الوظيفية والالزتام ابلقمي ال هداف هذه لتحقيق به يقوم وادلور اذلي

 (.30: 7 (مهنام. للك اخلاصة املصاحل والقمي وال دوار، وتاليش ل هدافا خالل من منظمته مع

هياب أ محد عويضه "   ويه:  التنظميي ثالثة أ بعاد للوالء " 2008ويشري ا 

 املطلوبة املهارات وتنوع وكيان وأ مهية اس تقاللية للخصائص املمزية لعمهل، ودرجة معرفته مبدى الفرد دلى البعد هذا ": ويتكونالتنظميي "العاطفي الوالء -1

حساس بدرجة يتأ ثر وتوجهيهم هل، كام املرشفني وقرب  مهنا يتعلق فامي سواء القرار اختاذ جمرايت يف هل ابملشاركة الفعاةل تسمح هبا يعمل اليت التنظميية البيئة بأ ن الفرد ا 

 ابلعمل، 

جيايب بشلك طاتهنشا وعرض للمنظمة ابنامتئه يفتخر هذا ولك هذا جيعهل هو، ولك خيصه ما أ و  اخلاصـة مشـالكه اكنـت لـو كام وتبين مشالكها للآخرين حديثه عند ا 

 بعمهل. يربطه أ خوي جو بوجود والشعور

نالتنظميي "املس متر":  الوالء -2  ما املنظمة، مقابل يف اس متر لو الفرد حيققها أ ن املمكن من ابلقمية الاستامثرية واليت تقاس احلاةل هذه يف الفرد والء درجة ا 

 من تعترب واليت اخلدمة مدة السن، وطول يف ومهنا التقدم العوامل من مبجموعة يتأ ثر املنظمة يف البقاء ل مهية الفرد تقيمي أ ن التحق اجهات أ خرى، حيث لو س يفقده

 قـبهل مـن تسـاهل أ و تفـريط يف املنظمة، وأ ي حياته من به بأ س ال جزءا استمثر الفرد أ ن معهل، حيث يف الاس مترار يف دلى الفرد رغبة الرئيس ية لوجود املؤرشات
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ذا خاصة هل خسارة مبثابة يعترب  ىل للنقل قابةل غري هذه أ وجه الاستامثر اكنت ا   بنيـت والـيت العمـل زمـالء لشخصية مع للعالقات قمية يعطي الفرد أ ن ومبا أ خر معل ا 

 يف يفضـلون البقـاء قـد السن هبم تقدمت اذلين فال فراد أ خرى مبنظمة، دون ترتبط قد النادرة ل خري ،واملهارات منظمة من خيتلف قد التقاعد الس نني، ونظام عرب

 أ خرى. أ ماكن يف هلم ابلنس بة العمل فرص لتضاؤل نظرا املنظمة

حساس ويعينال خاليق "املعياري": التنظميي  الوالء -3  هلـم والسـامح املنظمـة، ملنتسـبهيا هتقدمـ اذلي اجليد ادلمع وذكل مقابل املنظمة يف البقاء حنو اباللزتام الفرد ا 

 الفـرد جيعل للمنظمة، مما العامة ورمس الس ياسات ال هداف وضع يف املسامهة العمل، بل تنفيذ وكيفية وليس فقط يف حتديد اال جراءات  اال جيايب والتفاؤل ابملشاركة

 الـيت املهنـة بـأ خالق اللزتامـه وضعها وكذكل يف شارك اليت الس ياسات وتنفيذ هدافال   هذه حتقيق يف املنظمة متكني أ خالقيا يف ملزتما لكونه املنظمة ترك عن ميتنع

 (.36، 35: 4املنظمة. ) يف البقاء عليه حتمت

 يف:  تمتثل اخلصائص من بعدة التنظميي يمتزي الوالء " بأ ن 2005ويشري سعد بن سعد "       

ن -1 دارية وظواهر والتنظميية انيةاال نس العوامل من العديد تفاعل حصيةل التنظميي الوالء ا   أ خري داخل التنظمي. ا 

ن -2 ىل يصل لن التنظميي الوالء ا  ال املطلق الثبات مس توى ا   ابلظواهر تتصل اليت التغري درجة من نسبيا أ قل تكون حتصل فيه اليت التغري درجة أ ن ا 

 .ال خرى اال دارية

ن  -3  جتسد واليت التنظمي يف العاملني داال فر  وترصفات سلوك من خالل تتابع التنظميية الظواهر من علهيا يس تدل ملموسة غري حاةل التنظميي الوالء ا 

 .والهئم مدى

ن -4 ال الوالء أ بعاد تعدد عىل هذا اجملال يف الباحثني غالبية اتفاق واحد، ورمغ بعدا وليس ال بعاد متعدد التنظميي الوالء ا   هذه حتديد يف خيتلفون أ هنم ا 

  .ال خر بعضها يف تؤثر ال بعاد هذه ال بعاد، ولكن

ىل نصل اذلكر السابقة اخلصائص خالل ومن      مس توى ذو يكون بذكل ل خرى، فهو فئة لآخر، ومن خشص من شعورية ختتلف التنظميي، حاةل الوالء أ ن ا 

ضافة ىل كونه نس يب، ا  لهيا رينظ اجلوانب اليت حسب ال بعاد خمتلف فهو التنظميي، ولهذا السلوك عليه يدل معنوي يشء ا   (.75،  74: 9) .الباحثني ا 

 ومن "نفسه مع أ و املهنية أ و أ و املادية الاجامتعية بيئته مع يتواءم سلامي وأ ن تكيفا يتكيف أ ن عىل الفرد قدرة هو " أ ن التوافق 2000ويعرف فرج طه "     

: 14) .دوافعه حتقيق يف اخملتلفة وتنجح املواقف تالءم متنوعة ابتعىل اس تجا القدرة هل تكون أ ن يف الفرد حماوةل يه التوافق معلية أ ن جند التعريف هذا

46.) 

     

رغباته  بني حماولته للتوفيق يف الفرد لرصاعات الناحج احلل عن الناجت" الشعور النس يب ابلرضا واال ش باع  بأ نه "1990"امحليد عبد مدحت يذكر و         

 (.82: 18. )"وظروفه احمليطة

رضا  ذكل الرضا الوظيفي، ويتضمن عىل يبعث العمل، مبا متغريات مجيع مع العامل توافق هو املهين التوافق أ ن"  2000ديع محمود "حيث يري بو      

ش باع نتاجيته وكفايته وعالقته عىل مما ينعكس طموحاته وتوقعاته حاجاته وحتقيق العامل وا  ذا مل يتحقق للعامل ا   الرضا بزمالئه ورؤسائه، ومع بيئة العمل، وا 

نه  (.46: 5العمل.) عن تذمره وشكواه وغيابه وتأ خره يكرث حيث العمل يف انتظامه عىل سلبا ينعكس فا 

 

 قدراته من فريدة العمل وذكل من خالل مجموعة بيئة مع الفرد ويتفاعل وينسجم هبا يسكل اليت العملية تكل هو املهين التوافق"  1998ويشري ا براهمي شويق عبد امحليد "      

 (.130: 1وحاجاته )

ىل :  2006وذكر" عبدهللا السامري"   "  بأ ن التوافق املهين ينقسم ا 

 .العمل عن الرضا - 

 .املعنوية الروح - 

 العمل ودوافعهم. اجتاهات -

 ( . 29:  11)للمهنة.  السلوكية والصالحية احملاكت - 

ن 1987حيث يرى عباس عوض "        بواسطهتا  ميكننا اليت املهين مؤرشات التوافق معرفة منا يتطلب متوافق غري أ و همنيا متوافقا أ نه عىل العامل عىل احلمك " ا 

 ييل:  فامي املهين التوافق يتخذها اليت العديدة السلوكية املظاهر خالل من حرصها عدمه وميكن من الفرد توافق عىل احلمك

 منيهتا.الآخرين وت  مع الاجامتعية العالقات عىل احلفاظ عىل القدرة .1

 .همنته يف العامل يواهجا اليت املشالكت مع بذاكء التعامل عىل القدرة .2

دراك مع اذلات والآخرين تقبل عىل القدرة .3  فهيم. القوة والضعف جوانب ا 

 معلية. قرارات اختاذ عىل القدرة .4

 العمل. يف العمل والاهامتم والاجهتاد مبواعيد الالزتام عىل القدرة .5

 اجليد. الشلك عىل الوظيفي ابل داء القيام .6

 (. 12:  10)  .الانفعايل الاس تقرار والتوازن .7

 بأ عضاء هيئة التدريس تأ يت أ مهية هذا البحث كونه يدرس يف متغـريين فـاعلني  لنجـاح ال سـ تاذ اجلـامعي ، وابلتـايل جنـاح العمليـة التعلمييـة الاهامتممن منطلق       

 ين ل عضاء هيئة التدريس ابللكية، وذكل علينا أ ن هنمت هبذه املتغريات اليت تسامه يف التقدم العلمي ملواكبة التطـور املسـ متروالرتبوية، وهام الوالء التنظميي والتوافق امله



 

65 

 

   جامعة الزاوية    والرياضة المجلد الثالث    كلية التربية البدنية  عشر  السابعالعدد   تربويةالمجلة عالم الرياضة والعلوم 
 2016                    2017       ليبيا

ة عامـة ال الـراييض بصـفيف معلية التعمل، وكذكل أ مهيته املسامهة يف احلصول عىل املعلومات اجلديدة من خـالل نتـاجئ هـذا البحـث والـيت قـد تفيـد العـاملني يف اجملـ 

ىل العملية التعلميية والرتبوية يف اجملال الراييض. ضافة جديدة تضاف ا   وأ عضاء هيئة التدريس بصفة خاصة، وأ مهيته كونه ا 

تفاين ، مؤرشا همام يف ادلالةل عىل جناح املنظامت ، فامحلاسة واال خالص يف العمل من صفات عضو هيئة التدريس امللزتم وامل  الالزتاملقد أ صبح مشلكة البحث : 

التغيب أ و التأ خر  فرنى بعض أ عضاء هيئة التدريس يعزتون ابنامتهئم جلامعاهتم وهمنهتم ، ويعملون اجد ونشاط  لتحقيق ال هداف ، ونري أ خرين ال يرتددون يف

 ويكتفون ابحلد ال دين من اال جنازات .

ن عضو هيئة التدريس هل ادلور ال سايس يف العملية التعلميية والرت        بوية داخل املؤسسة التعلميية، فهو دليه الفرصـة لالحـتاكك املبـارش ابلطـالب، وتـأ ثريه عـىل ا 

 سلوكهم، وهو هبذا ادلور يعترب أ كرث ال ساتذة يف أ ن يكون متوافقا تنظمييا وهمنيا .

مداد الثقافة الرتبوية، حبيث تتضمن الفهم الواعي والعميق مبطالب اال عداد املهين  عـدادا  ويقوم ال س تاذ اب  مبا يتضـمنه مـن عوامـل ومـؤثرات الـيت متـزي ال سـ تاذ املعـد ا 

 تربواي وهمنيا عن نظريه، غري املعد يف هذا اجملال.

ا الظـروف تأ ثري عليه، مهنـ ويري الباحثان أ ن هناك الكثري من املتغريات اليت تسامه يف الوالء التنظميي والتوافق املهين ل عضاء هيئة التدريس ابللكية واليت لها       

ورا همـام يف رفـع الـروح املعنويـة املادية والقدرة عىل ال داء والتخطيط الاسرتاتيجي املنظم وادلوافع واجلهد واال ماكنيات، وحيث أ ن للوالء التنظميي والتوافـق املهـين د

ىل العمل بتعاون وحامس لتحقيق أ مه ال هداف الاسرتاتيجي ىل أ فضل املس توايت .ل عضاء هيئة التدريس ابللكية، ويدفعهم ا   ة والوصول هبا ا 

حظ الباحثان من خالل واستنادا عىل ما تقدم تبني أ ن هناك عدة عوامل تسامه يف درجة الوالء التنظميي والتوافق املهين ل عضاء هيئة التدريس ابللكية ، كام ال      

فعـة واملتوافـق تنظمييـا وهمنيـا يكـون عطائـه أ فضـل ودليـه القـدرة عـىل القيـادة وحسـن معلهم ابللكية لعدة س نوات أ ن عضو هيئة التدريس ذوي الروح املعنوية املرت

ا يكون تدين مس توى أ داهئـم الترصف داخل " اللكية " املؤسسة التعلميية ، بيامن يكون عضو هيئة التدريس ذوي الروح املعنوية املنخفضة والغري متوافق تنظامي وهمني

لهيم، وغري  ذكل من املشالكت ال خرى داخل "اللكية " املؤسسة التعلميية. تبعا للمهام املولكة ا 

 

جراء هذا البحث اخلاص       لوالء التنظميي وعالقته ابلتوافق املهـين ل عضـاء هيئـة التـدريس بلكيـة الرتبيـة البدنيـة والرايضـة اجامعـة ابذلكل راي الباحثان رضورة ا 

ىل أ فضل املس توايت العاملية.الزاوية ، مبين عىل أ سس علمية، ال جناح العملية ال    تعلميية والرتبوية داخل املؤسسات التعلميية والريق هبا ا 

 :  أ هداف البحث -

 هيدف البحث للتعرف عىل :  

 درجة الوالء التنظميي ل عضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية البدنية والرايضة اجامعة الزاوية.  -1

 لكية الرتبية البدنية والرايضة اجامعة الزاوية.درجة التوافق املهين ل عضاء هيئة التدريس ب  -2

 درجة العالقة بني الوالء التنظميي والتوافق املهين ل عضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية البدنية والرايضة اجامعة الزاوية .  -3

 تساؤالت البحث :  -

 ضة اجامعة الزاوية ؟مايه درجة الوالء التنظميي ل عضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية البدنية والراي -1

 مايه درجة التوافق املهين ل عضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية البدنية والرايضة اجامعة الزاوية ؟ -2

 مايه درجة العالقة بني الوالء التنظميي والتوافق املهين ل عضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية البدنية والرايضة اجامعة الزاوية ؟  -3

 :  مصطلحات البحث -

 الوالء التنظميي:  - 

 ادلرجـة التنظميـي ابلـوالء يقصـد املادي، كام العائد عن النظر بغض دلهيم ما لك بتقدمي ال فراد واملنظمة اليت يعملون هبا ، وشعورمه  بني قوي انسجام حدوث هو"

 .(112: 2) جانبه. من اجلهد من املزيد لبذل ويكون فهيا راغبا املنظمة مع الفرد فهيا يتطابق اليت

 التوافق املهين:  -

نتاج عىل يساعده مما حياته يف الشكوى عن نفسه وعدمي راض بأ نه يشعر العامل مما اخلاريج اجملمتع ال رسية ومع العمل والظروف ظروف مع السلمي " هو التكيف  اال 

 (.101: 16كام وكيفا ) ال فضل

 

 الباحثان مبسح ادلراسات السابقة ملوضوع البحث   و قام بتصنيفها كام ييل : نظرا  ل مهية ادلراسات السابقة  قام :  ادلراسات السابقة -

 :  ادلراسات العربية -

بعنوان "الوالء التنظميي ل عضاء هيئة التدريس والمنط القيـادي لرؤسـاء ال قسـام يف جامعـة املـكل  (.12(.)1999دراسة عبيد عبد هللا العمري ) -1

ىل اختبار العالقة بني أ مناط القيـادة والـوالء التنظميـي، ل عضـاء هيئـة التـدريس اجامعـة املـكل سـعود، وذكل سعود: دراسة ميدانية "، وهتدف هذه  ادلراسة ا 

حصائية بني المنط القيادي أ لرت  سـيل والـوالء التنظميـي. ابس تخدام عينة عشوائية تبلغ مائة وأ ربعني فردا . أ ظهرت النتاجئ وجود عالقة سلبية معنوية ذات دالةل ا 

حصائية بني المنط القيادي ادلميقراطي والوالء التنظميي. كام أ ظهرت نتاجئ هذه ادلر كام ىل وجود عالقة اجيابية ذات دالةل ا  اسة أ ن أ عضـاء هيئـة  توصل البحث ا 

 التدريس يدركون أ مهية المنط القيادي املتبع يف القسم.
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الرضا الوظيفي والعالقـة بيـهنام دلى أ عضـاء الهيئـة التدريسـ ية يف اجلامعـات عنوان "مس توى الانامتء املهين و  (.3(.)2004دراسة انتصار سالمة ) -2 

ىل معرفة مس توى الانامتء املهين والرضا الوظيفي والعالقة بيهنام دلى أ عضاء الهيئـة التدريسـ ية يف ا جلامعـات الفلسـطينية الفلسطينية "، هدفت هذه ادلراسة ا 

ىل حتديد دور لك من متغريات )اجلن س، واملؤهل العلمي، والرتبة العلمية، واخلربة اال دارية، واملركز الـوظيفي، واجلامعـة( عـىل مسـ توى الانـامتء كام وهدفت ا 

اجلامعات الفلسـطينية  املهين والرضا الوظيفي دلى أ عضاء الهيئة التدريس ية يف اجلامعات الفلسطينية. تكون جممتع ادلراسة من مجيع أ عضاء الهيئة التدريس ية يف

( مـن أ عضـاء هيئـة تـدريس أ خـذت ابلطريقـة 302( عضو هيئة التدريس تكونت عينة ادلراسـة مـن )1046والبالغ عددمه ) 2003 -2002دلرايس يف العام ا

 % من جممتع ادلراسة.30الطبقية العشوائية وبنس بة 

ىل بعض ادلراس انولتحقيق هدف ادلراسة قام الباحث  ات وال دب الرتبوي ذا صةل مبوضوع البحث هام: ابس تخدام استبان تني قامت بتطويرهام استنادا  ا 

 فقرة. 28لقياس الانامتء املهين وتتضمن اس تبيان  -

 فقرة. 45لقياس الرضا الوظيفي وتتضمن  اس تبيان -

لهيا البحث ما ييل:    واكنت أ مه النتاجئ اليت توصلت ا 

حصائيا  بني الرضا الوظيفي والا  نامتء املهين دلى أ عضاء الهيئة التدريس ية يف اجلامعات الفلسطينية.وجود عالقة ارتباطيه طردية موجبة داةل ا 

 وجود انامتء همين كبري دلى أ عضاء الهيئة التدريس ية يف اجلامعات الفلسطينية.

فلسطينية، بيامن اكن للمتغريات أ ظهرت النتاجئ أ ن متغري اجلنس ال يؤثر عىل درجة الرضا الوظيفي والانامتء املهين دلى أ عضاء الهيئة التدريس ية يف اجلامعات ال 

 ال خرى أ ثر عىل درجة الانامتء املهين والرضا الوظيفي.

عنوان "الرضا الوظيفي بني أ عضاء هيئة التدريس يف اجلامعات احلكومية السودانية" وتوصلت ادلراسـة ( .13(.)2012دراسة عيل الطاهر أ محد ) -3

ىل النتاجئ التالية: ن اال جراءات اال دارية يف اجل ا  ىل مراجعـة ا  امعـات احلكوميـة والـيت لهـا عالقـة مبـارشة ابلرضـا الـوظيفي دلى أ عضـاء هيئـة التـدريس حتتـاج ا 

ن العوامـل املاليـة املتعل قـة ابلرواتـب موضوعية وواعية للكشف عن أ س باب عدم حتقيق هذا الرضا عنـد اجلهـاز ال اكدميـي دلى هـذه املؤسسـات ال اكدمييـة وا 

ىل وال جور واحلوافز مل تصل ب ىل احلد اذلي يعطي عضو هيئة التدريس انعاكسا  داخليا  ابلرضا حنو جحم العمل اذلي يقوم به ومقدار ال جـر، كـام أ شـارت ا  عد ا 

 عـىل معـهل أ ن العوامل النفس ية اليت هتئي أ عضاء هيئة التدريس يف اجلامعات احلكومية غري اكفية وليست ابملسـ توى املطلـوب اذلي جيعـل مـن العضـو مقـبال  

 ممتساك  به.و 

الوالء التنظميي وعالقته ابلرضاء الوظيفي دلي أ عضاء هيئة التدريس اجامعة دنقال ابلسودان " ( .بعنوان ."  15( . )  2015دراسة جمذوب أ محد محمد )  -4

ىل معرفة العالقة بني الوالء التنظميي والرضا الوظيفي دلى أ عضاء هيئة التدريس اجامعة دنق ال ابلسودان ، وقد مت أ ختيار عينة ادلراسـة هدفت هذه ادلراسة ا 

انث ، وأ سـ تخدام الباحـث املـهنج الوصـفي  39( ذكور و )  61( عضو هيئة تدريس مهنم )  100من أ عضاء هيئة التدريس ابجلامعة وقد بلغ جحم العني )  ( ا 

هيئة التدريس اجامعة دنقال جاء بدرجة مرتفعة. وكذكل التوجد عالقـة ابل سلوب املسحي ، واكنت أ مه النتاجئ أ ن الوالء التنظميي والرضا الوظيفي دلى أ عضاء 

حصـائيا بـني اذلكـور حصائيا بني الوالء التنظميي والرضاء الوظيفي دلى أ عضاء هيئة التدريس يف جامعة دنقال ، والتوجد فـروق داةل ا  واال انث يف الـوالء  داةل ا 

 التنظميي والرضا الوظيفي .

جراءات البحث : –  ا 

جراء هذا البحث عىل النحو التايل: يتضم   ن اخلطوات اليت أ تبعها الباحثان يف ا 

 مهنج البحث :  –

 أ س تخدم الباحثان املهنج الوصفي ابل سلوب املسحي كونه أ نسب املناجه لطبيعة هذا البحث . 

 جممتع البحث :  -

 . 2017 - 2016ة اجامعة الزاوية يمتثل جممتع البحث يف أ عضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية البدنية والرايض 

 عينة البحث :  -

(  أ جريـت 12(  لدلراسة ال ساس ية و)26( عضو هيئة التدريس بلكية الرتبية البدنية والرايضة اجامعة الزاوية ابلطريقة العشوائية ، مهنم )38أ ختار الباحثان )

 علهيم ادلراسة اال س تطالعية.

 

 ساس ية من أ عضاء هيئة التدريس ابللكية حسب متغري اجلنس( يوحض توصيف عينة البحث ال  1اجلدول )

 النس بة املئوية % عدد العينة اجلنس

 % 53.85 14 ذكور 

انث    % 46.15 12 ا 

 % 100.00 26 اجملموع
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( دكتـور ومه  14أ ربعـة  عرشـ )  ( لدلراسة ال ساس ية ، مـهنم26( عضو هيئة التدريس ابللكية مهنم س ته وعرشون ) 38مشلت عينة البحث عىل مثانية وثالثون )  

% مـن جحـم العينـة ، و أ ثـىن  46.15( دكتورة وهـن ميـثلن مانسـبته  12% من جحم العينة ، أ ما ادلكتورات فتكونت من أ ثىن عرش )  53.85    ما نسبتهميثلون 

لـزتاهمم بتسـلمي اال سـ امترات يف موعـدها احملـدد أ عضـاء هيئـة التـد اسـ امتراتومت أ ستبعاد مجموعـة مـن   الاس تطالعية( أ جريت علهيم ادلراسة 12عرش ) ريس لعـدم ا 

 ( يوحض ذكل . 1واجلدول ) 

 أ دوات البحث " مجع البياانت ":  -

هيئـة " ك داة  مجلع البياانت واملعلومات اليت ميكن مـن خاللهـا التعـرف عـىل الـوالء التنظميـي وعالقتـه التوافـق املهـين ل عضـاء  اس تبيان اس امترةأ س تخدم الباحثان " 

 التدريس بلكية الرتبية البدنية والرايضة اجامعة الزاوية . 

س تبيان:  - س امترة اال   خطوات بناء ا 

جراء العديد مـن املقـابالت ال  طالع الباحثان عىل العديد من املراجع العلمية احلديثة وادلراسات السابقة والبحوث العلمية واب  شخصـية مـع بعـض اخلـرباء من خالل ا 

س امترة واحملمكني من أ ع عداد " ا  اال س تبيان " حول الوالء التنظميي وعالقتـه التوافـق املهـين ل عضـاء هيئـة التـدريس بلكيـة الرتبيـة  ضاء هيئة التدريس قام الباحثان اب 

اال ضافة أ و التعديل وقام الباحثان بتعديل البدنية والرايضة اجامعة الزاوية .ومت عرضها عىل اخلرباء واحملمكني وقام لك خبري بأ بداء الراي يف اال س امترة سواء ابحلذف أ و 

متام املوافقة الهنائية، ومتت املوافقة الهنائية .1اال س امترة وفقا ل راء اخلرباء واحملمكني مرفق رمق "   " مث عرضها علهيم مرة أ خري بعد التعديل ال 

 ادلراسة الاس تطالعية :  -

جراء دراسة اس تطالعية يوم ال ربعاء امل ( عضو هيئـة التـدريس مـن اجملمتـع ال صـيل ومـن خـارج أ فـراد العينـة 12عىل عينة قواهما ) 2016-11-9وافق قام الباحثان اب 

 الاساس ية وذكل هبدف : 

 التعرف عىل الصعوابت اليت قد تواجه الباحثان يف تنفيذ ادلراسة الاساس ية. -

 التعرف عىل كيفية ملء اال س امترات املس تخدمة يف البحث . -

 ومجع الاس امترات عىل عينة البحث. معرفة كيفية توزيع -

 معرفة الوعاء الزمين لتوزيع ومجع اال س امترات . -

 حتديد ال سلوب التنظميي للعمل .  -

 تدريب املساعدين . -

 ادلراسة ال ساس ية :  -

جراء ادلراسة ال ساس ية للعام ادلرايس  ة الرتبية البدنية والرايضة ( عضو هيئة التدريس بلكي 26عىل عدد س ته وعرشين )  2017-2016قام الباحثان اب 

ىل غاية  2016-11-16اجامعة  الزاوية من الفرتة   .  2016-12-15ا 

 

 الوسائل اال حصائية :  -

س تخدام الوسائل اال حصائية التالية :    قام الباحثان اب 

  . التكرار والنس بة املئوية 

 . املتوسط احلسايب 

 . مقاييس الزنعة املركزية ، التشتت 

 ط.الارتباط البس ي 

 . اال حنراف املعياري 

 .اختبار )ت( لوسطني حسابيني مس تقلني 

 حتليل التباين ال حادي . 
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 مايه درجة الوالء التنظميي ل عضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية البدنية والرايضة اجامعة الزاوية ؟عرض نتاجئ التساؤل ال ول "  - 

ف املعياري والنس بة املئوية ملقياس الوالء التنظميي ل عضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية البدنية والرايضة ( يوحض توصيف نتاجئ املتوسط احلسايب واال حنرا2اجلدول )

                                                                  n = 26 اجامعة الزاوية .

 النس بة املئوية الاحنراف املعياري املتوسط احلسايب العبارات الرمق

 12.3 % 0.368 1.15 أ شعر بأ ن اللكية اليت أ درس فهيا متثل جزءا  من حيايت ومن الصعب ابتعادي عهنا.  .1

 70.2 % 0.000 1.00 أ عامل الطالب ابحرتام وتقدير حىت جتلب السمعة احلس نة يل ولللكية اليت أ عـمل هبا.  .2

 15.4 % 0.582 1.54 أ فضل مصلحة اللكية عىل املصلحة الشخصية.  .3

آراهئم عن جدوى تطبيقها. أ قوم  .4  84.3 % 0.578 1.42 بنرش ال فاكر اجلديدة املقرتحة وتعمميها عىل الطالب ليشاركوا يف دراس هتا ويدلوا بأ

جنازا  يف اللكية.  .5  80.2 % 0.196 1.04 أ ثىن عىل الطالب اذلي حيقق ا 

دارة اللكية همنة تعمتد عىل ال نظمة والقوانني والتعلاميت .  .6  53.3 % 0.549 1.31 أ ؤمن ابن ا 

 12.3 % 0.368 1.15 أ جشع ا رشاك أ عضاء هيئة التدريس يف دورات أ و ندوات داخلية أ و خارجية الكتساب اخلربات املتعلقة ابملهنة وصقلها.  .7

 70.2 % 0.000 1.00 أ حافظ عىل ممتلاكت اللكية اليت أ معل فهيا مكحافظيت عىل ممتلاكيت الشخصية.  .8

 98.4 % 0.464 1.85 طف يف التعامل مع الاخرين داخل اللكية .اجتنب اس تخدام العوا  .9

 57.4 % 0.788 1.69 تقيمي أ عضاء هيئة التدريس عىل أ ساس قدرهتم عىل حتقيق ال هداف .  .10

جناح معل اللكية اليت أ معل فهيا .  .11  10.3 % 0.326 1.12 دلي الاس تعداد لبذل هجد أ كرب من املطلوب ال 

ىل الاس تعانة ابخل  .12  53.3 % 0.471 1.31 رباء واملستشارين للمساعدة يف حل املشالكت اليت تواجه اللكية .اميل ا 

 80.2 % 0.196 1.04 هيمين جدا  جناح اللكية اليت امعل فهيا.  .13

جناز معيل.  .14 ذا ما اقتضت الرضورة ال   15.4 % 0.706 1.54 اتأ خر بعد انهتاء دوام اللكية ا 

 53.3 % 0.667 1.73 هداف اللكية اليت أ معل فهيا.أ شعر بتقارب بني أ هدايف اخلاصة وأ    .15

 63.3 % 0.562 1.35 ااتبع أ ية مالحظات ختص اللكية واحتسس مشالكهتا فأ بذل اجلهد يف دراس هتا وتقدمي الاقرتاحات بشأ هنا.  .16

ذا أ حسست بأ ن ما أ قوم به من معل هو مناسب مع ما اتقاضاه من راتب.  .17  10.3 % 0.326 1.12 أ شعر ابلرضا ا 

ذا تلقيت عرضا  للعمل براتب أ فضل.  .18  47.4 % 0.745 1.65 أ رفض ترك معيل ا 

 74.3 % 0.637 1.38 أ ؤمن بأ ن اهامتم اللكية بأ عضاء هيئة التدريس يزيد من هجدمه املبذول .  .19

20.  
 1.65 أ شعر بأ ن يل تأ ثريا  يف اجملمتع احمليل بسبب معيل يف اللكية .

 

0.562 % 47.4 

حدى اللكيات ابجلامعة .أ شعر برغبة كبرية اب  .21  12.3 % 0.368 1.15 لعطاء دوما  كوين أ معل عضو هيئة تدريس يف ا 

 50.4 % 0.583 1.50 أ عتقد أ نين اس تطعت حتقيق أ ش ياء هممة يف جممتعي كوين عضو هيئة تدريس .  .22

 32.3 % 0.430 1.23 أ شعر ابلراحة عند العمل املبارش مع الآخرين .  .23

 32.3 % 0.272 1.08 يل يف اللكية كعضو هيئة تدريس.أ شعر ابعزتاز بسبب مع  .24

 67.4 % 0.667 1.73 أ شعر ابس تزناف طاقايت مع هناية اليوم ادلراىس ابللكية .  .25
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 النس بة املئوية الاحنراف املعياري املتوسط احلسايب العبارات الرمق

جياد أ جواء نفس ية مرحية مع زماليئ يف اللكية .  .26  10.3 % 0.431 1.12 أ مكل القدرة عىل ا 

27.  

 10.3 % 0.326 1.12 عضاء هيئة التدريس .سعاديت تتجىل يف تقدمي لك ماهو مفيد مجليع الطالب وأ  

ماكنيات.  أ تأ ثر كثريا  مبا تعانيه اللكية من ضعف يف اال 

1.08 
0.392 % 91.2 

 

لكيـة أ ن هنـاك ( واخلاص بتوصيف نتاجئ املتوسط احلسايب واال حنراف املعياري والنس بة املئوية ملقياس الوالء التنظميي ل عضاء هيئة التـدريس ابل 2يتبني من اجلدول )

حصـائيا بـني أ ختالف يف املتوسط احلسايب واال حنراف املعياري والنس بة املئوية ل جاابت أ فراد العينة حسب ماهو موحض يف اجلدول ، وللتعرف عىل الفـرو ق ادلاةل ا 

حصائيا ل ن مس توي داللهتا أ قـل مـن  31.769درجة املتوسط احلسايب ودرجة املتوسط الفريض حيث أ س تخدم أ ختبار ) ت ( للعينة واكنت قمية اال ختبار ) ( داةل ا 

 .ومن ذكل نس تدل عىل ان درجة الوالء التنظميي ل عضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية البدنية والرايضة اجامعة الزاوية اكنت عالية  0.05مس توي 

 

قياس التوافق املهين ل عضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية البدنية والرايضة نتاجئ  املتوسط احلسايب واال حنراف املعياري والنس بة املئوية مل توصيف ( يوحض 3جدول )

 n = 26اجامعة الزاوية 

 العبارات الرمق
املتوسط  

 احلسايب
 النس بة املئوية الاحنراف املعياري

 10.2 % 0.582 1.46 أ حب أ ن أ كون عىل اتصال ابلشخصيات القيادية يف الرتبية البدنية والرايضة .  .1

 96.2 % 0.675 2.15 شعر بصعوبة كبرية يف الاحتفاظ بقوام راييض مقبول .أ    .2

دارة املسابقات الرايضية مع الهيئات واللكيات ال خرى .  .3  33.2 % 0.679 1.69 اهمت ابلتحضري وا 

ـيق.  .4  92.3 % 0.368 2.85 أ رى همنة عضو هيئة التدريس ابللكية همنة ممةل وتبعث عىل الض

 18.3 % 0.618 2.31 الطالب يف مشالكهم اخلاصة .أ رى جتنب مناقشة   .5

 12.3 % 0.604 2.27 أ رى أ ن أ كون مس تقال عن س ياسة اللكية العامة يف حمارضايت اخلاصة .  .6

 60.2 % 0.648 1.50 أ شعر ابلفائدة عند دعوة حمارضين خارجني يتحدثون عن الرايضة وأ مهيهتا.  .7

 92.3 % 0.368 2.85 مكتبة رايضية خاصة يب .أ رى ان همنيت ليست يف حاجة ل ن أ نشئ لها   .8

 71.3 % 0.618 2.69 أ شعر يف بعض ال حيان بعدم قدريت عىل اختيار المترينات السلمية و الصحيحة يف احملارضات .  .9

 64.1 % 0.491 1.19 ابلرمغ من عدم توافر اال ماكنيات يف بعض ال حيان أ حاول ان أ قوم بعميل دامئا .  .10

 55.3 % 0.758 2.58 هامتم ابلطالب املتفوقني رايضيا يف ادلورات الرايضية .ليس من املهم الا  .11

 12.3 % 0.827 2.27 أ رى ان تكون العالقة بيين وبني ال قسام ال خرى ابللكية عالقة معل فقط .  .12

 75.1 % 0.533 1.27 احب ان يأ خذ لك طالب فرصة لدلفاع عن نفسه قبل توقيع اجلزاء.  .13

14.  
 2.27 ضع نظام لل رس أ و الفرق الرايضية نظرا  ملا يتسبب عنه من مشالك بني الطالب .أ رى ان أ جتنب و 

 

0.667 % 12.3 

ىل مجموعات حسب مس توايهتم وقدراهتم امر مفيد.  .15  54.2 % 0.732 1.85 تقس مي الطالب ا 
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 العبارات الرمق

املتوسط  

 احلسايب
 النس بة املئوية الاحنراف املعياري

 12.3 % 0.778 2.27 أ رى ان وضع برانمج لتقومي الطالب بصفة عامة ليس من معيل.  .16

 71.3 % 0.679 2.69 ورة البتاكر مناشط جديـدة داخل اللكية .ال أ رى رض   .17

 69.1 % 0.430 1.23 أ حس بأ مهية معيل وفائدته للمجمتع .  .18

 91.1 % 0.697 1.38 أ رى أ ن رضورة كتابة تقارير عن غياب الطالب وتسلميهم ملسجل اللكية .  .19

 34.3 % 0.758 2.42 قط .أ رى أ ن يقترص مشاهدة النشاط ادلاخيل عىل العاملني ابللكية ف  .20

 49.2 % 0.801 1.81 أ معل دامئا  عىل دعوة زائرين أ و فرق رايضية يف املناس بات اخملتلفة داخل اللكية .  .21

 86.3 % 0.491 2.81 أ رى عدم حاجة املهنة ل ن ينشأ  لها مكتبة رايضية خاصة داخل اللكية .  .22

23.      

 55.3 % 0.758 2.58 ية غري ذي فائدة .أ رى ان اس تخدام امللصقات والصور الرايضية داخل اللك   .24

قامة مسابقات ل فراد اجملمتع مضيعة للوقت.  .25  65.3 % 0.745 2.65 أ رى ان تنظمي فرق رايضية وا 

 28.2 % 0.745 1.65 اهمت بوضع ترتيبات لرحةل للطالب املشاركني يف النشاط ادلاخيل لللكية.  .26

 59.1 % 0.464 1.15 افر اال ماكنيات.احاول ان أ قوم بعميل دامئا  ابلرمغ من عدم تو   .27

جياد حلول لها.  .28  20.3 % 0.694 2.19 أ رى ان يصعب عيّل فهم مشالك الطالب وا 

 80.1 % 0.549 1.31 أ فضل دامئا  اتباع خطة معل يف معيل .  .29

 33.2 % 0.736 1.69 أ رى امهية دعوة حمارضين من اخلارج حيارضون عن الرتبية البدنية والرايضة وامهيهتا.  .30

 60.3 % 0.571 2.62 أ رى أ ن أ جتنب مسؤولية اال رشاف عىل طلبة الرتبية العملية يف فرتة تدريهبم .  .31

قامة حفل تكرمي للفرق الرايضية ابللكية فيه ضياع للوقت .  .32  71.3 % 0.618 2.69 أ رى أ ن ا 

 96.2 % 0.834 2.15 ال أ حب ان يوجه يل أ ي نقد أ و توجيه من أ حد أ عضاء هيئة التدريس ابللكية .  .33

 85.1 % 0.562 1.35 من أ هداف املسابقات الرايضية اختيار املتفوقني البارزين من الطالب داخل اللكية .  .34

 44.2 % 0.652 1.77 أ حب ان أ راقب الفرق املتبارية وأ دون مالحظايت علهيا.  .35

دارة مراكز اخلدمة العامة أ و الهيئات  .36  28.2 % 0.745 1.65 الرايضية. أ شعر ابلهيبة عند الاشرتاك يف تنظمي وا 

قامة يوم راييض داخل اللكية.  .37  91.1 % 0.571 1.38 اهمت بدعوة الفرق الرايضية ال 
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أ ن هنـاك  ل عضـاء هيئـة التـدريس ابللكيـة( واخلاص بتوصيف املتوسط احلسـايب واال حنـراف املعيـاري والنسـ بة املئويـة ملقيـاس التوافـق املهـين 3يتبني من اجلدول ) 

حصـائيا بـني  والاحنرافيف املتوسط احلسايب  اختالف املعياري والنس بة املئوية ل جاابت أ فراد العينة حسب ماهو موحض يف اجلدول ، وللتعرف عىل الفروق ادلاةل ا 

حصائيا  42.388درجة املتوسط احلسايب ودرجة املتوسط الفريض حيث أ س تخدم أ ختبار ) ت ( للعينة واكنت قمية اال ختبار)  ل ن مس توي داللهتا أ قـل مـن ( داةل ا 

 .ومن ذكل نس تدل عىل ان درجة التوافق املهين ل عضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية البدنية والرايضة اجامعة الزاوية اكنت عالية  0.05مس توي 

 

اجامعة ضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية البدنية والرايضة ( يوحض توصيف قمية معامل اال رتباط ومس توي ادلالةل بني متغريي الوالء التنظميي والتوافق ل ع 4اجلدول ) 

 n = 26 .الزاوية 

 

 التوافق املهين الوالء التنظميي املتغري

 Pearson Correlationالوالء التنظميي 

Sig. (2-tailed) 

N 

1 

 

26 

682. 

0.084 

26 

 Pearson Correlationالتوافق املهين 

Sig. (2-tailed) 

N 

682. 

0.084 

26 

1 

 

26 

 

ىل أ ن درجة لك من الوالء التنظميي والتوافق املهين  ل عضاء هيئة التدريس ابللكية اكنت عالية ، وللتعرف عىل العالقة التساؤلنيأ شارت نتاجئ  بني  ال ول والثاين ا 

.( ويه قمية موجبة داةل ا حصائيا ل ن مس توى 682)  اال رتباط البس يط بريسون واكنت قمية معامل اال رتباط  اس تخدامدرجات أ فرد عينة البحث عىل املقياسني مت 

رتفاع درجهتم عىل  0.05( اكنت أ قل من مس توى 0.084داللهتا )  ىل ان لك ما أ رتفعت درجة أ فراد العينة عىل مقياس الوالء التنظميي صاحهبا ا  وهذه النتيجة تشري ا 

 مقياس التوافق املهين .

  قشة النتاجئ :اثنيا : منا -

 من التساؤل ال ول : واذلي يبحث يف درجة الوالء التنظميي ل عضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية البدنية والرايضة اجامعة الزاوية ؟  -

ن درجة املتوسط احلسايب للعينة أ كرب من درجة املتوسط الفريض للمقياس هذا مم2حيث ان النتاجئ املوحضة ابجلدول رمق ) رتفاع درجة الوالء ( لوحظ ا  ا يدل عىل ا 

حصائيا ل ن مس توي داللهتا أ قل  31.769حيث أ س تخدم أ ختبار ) ت ( واكنت قمية اال ختبار    )  ،عضاء هيئة التدريس ابللكيةالتنظميي لعينة البحث من أ   ( داةل ا 

 .الرتبية البدنية والرايضة اجامعة الزاوية اكنت عالية  ومن ذكل نس تدل عىل ان درجة الوالء التنظميي ل عضاء هيئة التدريس بلكية 0.05من مس توي 

 من التساؤل الثاين : واذلي يبحث يف درجة التوافق املهين ل عضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية البدنية والرايضة اجامعة الزاوية ؟  -

ن درجة املتوسط احلسايب للعينة أ ك3حيث ان النتاجئ املوحضة ابجلدول رمق )      رتفاع درجة ( لوحظ ا  رب من درجة املتوسط الفريض للمقياس هذا مما يدل عىل ا 

حصائيا ل ن مس توي داللهتا  42.388حيث أ س تخدم أ ختبار ) ت( واكنت قمية اال ختبار )  ،عضاء هيئة التدريس ابللكية التوافق املهين لعينة البحث من أ   ( داةل ا 

 .ق املهين ل عضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية البدنية والرايضة اجامعة الزاوية  اكنت عالية ومن ذكل نس تدل عىل ان درجة التواف 0.05أ قل من مس توي 

 والرايضة اجامعة الزاوية ؟ من التساؤل الثالث : واذلي يبحث يف درجة العالقة بني الوالء التنظميي والتوافق املهين ل عضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية البدنية  -

( وهذه القمية تدل عىل أ ن اال رتباط موجب اي قمية  4كام مبينه يف اجلدول رمق ) .(682ل ارتباط بريسون للعالقة بني املتغريين واليت تساوي )ومن قمية معام      

رتفاع عىل مقياس التوافق املهين والعكس حصيح . ىل ان لك ما زادت درجة الوالء التنظميي صاحهبا ا  حصائيا وهذه النتيجة تشري ا   داةل ا 

 الاس تنتاجات : -

ىل الاس تنتاجات التالية   :توصل الباحثان ا 

ن درجة الوالء التنظميي  -1 جيابيا ".  ل عضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية البدنية والرايضة اجامعة الزاويةا   اكنت عالية " ا 

ن درجة التوافق املهين  -2 جيابيا ". ة ل عضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية البدنية والرايضة اجامعة الزاويا   اكنت عالية " ا 

حصائيا بني الوالء التنظميي والتوافق املهين  -3  .ل عضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية البدنية والرايضة اجامعة الزاوية توجد عالقة داةل ا 



 

72 

 

   جامعة الزاوية    والرياضة المجلد الثالث    كلية التربية البدنية  عشر  السابعالعدد   تربويةالمجلة عالم الرياضة والعلوم 
 2016                    2017       ليبيا

 التوصيات : - 

لهيا يويص الباحثان اباليت   :يف ضوء النتاجئ اليت مت التوصل ا 

 . ل عضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية البدنية والرايضة ظميي زايدة الاهامتم ابلوالء التن  -1

 .ل عضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية البدنية والرايضة زايدة الاهامتم ابلتوافق املهين  -2

ت الوطنيـة لتحفـزيمه وبـذل مزيـد التشجيع ادلامئ واملس متر املادي واملعنوي ل عضاء هيئة التدريس ابللكية عقب املشاركة يف املناس بات الرايضية واملهرجـاان -3

 .من اجلهد

 ريس . رضورة رفع مس توى ادلخل الشهري " الراتب " مبا يكفي ارتفاع مس توى املعيشة لتحقيق املتطلبات ال رسية الرضورية مجليع أ عضاء هيئة التد -4

جراء املزيد من ادلراسات اليت هتمت بأ عضاء هيئة التدريس يف مدن خمتلفة.  -5  ا 

جراء املزيد م -6  ن ادلراسات ال خرى يف التخصصات خمتلفة .ا 

 املراجع :

براهمي شويق عبد امحليد) - 1  (: عمل النفس وتكنولوجيا الصناعة، دار الطباعة القاهرة.1998ا 

حسان جالب ) - 2 دارة السلوك التنظميي يف عرص التغيري، دار الصفاء للنرش والتوزيع، ط 2011ا   ، عامن، ال ردن.1(: ا 

 (: مس توي الانامتء املهين والرضاء الوظيفي والعالقة  بيهنام دلي أ عضاء الهيئة التدريس ية يف اجلامعات  الفلسطنية، رساةل ماجس تري غري2004المة )أ نتصار س - 3

 منشورة، جامعة النجاح الوطنية فلسطني. 

هياب امحد عويضة ) - 4  املنظامت ال هلية حمافظة غزة، رساةل ماجس تري غري منشورة، اجلامعة (: اثر الرضا الوظيفي عىل الوالء التنظميي دلى العاملني يف2008ا 

 اال سالمية غزة، فلسطني.

 (: عمل النفس املهين بني النظرية والتطبيق، القاهرة.2000بديع محمود القامس )-5

ة التدريس يف اجلامعات اخلاصة ال ردنية ، جمةل جامعة (: الوالء التنظميي وعالقته ابلرضاء الوظيفي دلى أ عضاء هيئ2011خليفات عبدالفتاح ، مىن خلف ) - 6

 . 4،3، العدد  25دمشق ، اجملدل 

(:العالقة بني احلرية ال اكدميية والوالء  التنظميي دلى أ عضاء الهيئة التدريس ية يف  اجلامعات الفلسطينية، رساةل ماجس تري غري 2008داان لطفي محدان ) - 7

 فلسطني. منشورة، جامعة النجاح الوطنية،

 ، دار الرشوق للنرش  والتوزيع، عامن، ال ردن.1(:عمل النفس الصناعي والتنظميي ط1999رواندلي رجييو، ترمجة فارس حلمي ) - 8

 ، الرايض.(: ضغوط العمل وعالقهتا ابلوالء التنظميي يف ال هجزة ال منية، رساةل ماجس تري غري منشورة، جامعة انيف العربية2005سعد بن معيقان سعد ) - 9

 (: دراسات يف عمل النفس الصناعي واملهين، دار املعرفة اجلامعية، اال سكندرية.1987عباس محمود عوض ) - 10

 (: التوافق املهين وعالقته بضغوط العمل يف الاهجزة الامنية، رساةل ماجس تري غري منشورة، جامعة انيف، القاهرة.2006عبدهللا السامري ) - 11

(: الوالء التنظميي ل عضاء هيئة التدريس والمنظ  القيادي لرؤساء الاقسام يف جامعة املكل سعود دراسة ميدانية، جمةل اجلامعة، 1999العمري ) عبيد عبدهللا -12

 ، السعودية.11مج

 .2، العدد12والثقافة اجملدل   (: الرضاء الوظيفي بني أ عضاء هيئة التدريس  اجلامعات احلكومية السودانية ،جمةل العلوم2012عيل الطاهر أ محد ) - 13

نتاج، دراسة نظرية وميدانية يف التوافق املهين والصحة  النفس ية، مكتبة اخلاجني، القاهرة.2000فرج عبدالقادر طه ) -14  (: س يكولوجية الشخصية املعوقة لال 

 التدريس اجامعة دنقال ، السودان . (: الوالء التنظميي وعالقته ابلرضاء الوظيفي دلى أ عضاء هيئة 2015جمذوب أ محد محمد) -15

يل عالج املشالكت العالية من منظور اخلدمة اال جامتعية، املكتب اجلامعي احلديث.1991محمد سالمة غباري ) - 16  (: مدخل ا 

 للنرش والتوزيع، القاهرة.، ايرتاك 1(: تمنية همارتك بناء وتدعمي الوالء املؤسيس دلى العاملني داخل املنظمة، ط 2005مدحت محمد أ بو نرص ) - 17

 (: الصحة النفس ية والتفوق ادلرايس، دار املعرفة اجلامعية، القاهرة.1990مدحت عبد امحليد عبد اللطيف ) - 18
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 معدالت اس هتالك ال وكسجني وبعض الاس تجاابت الوظيفية املصاحبة أ ثناء فرتة أ وكسجني اسرتداد العافية بعد اجلهد البدين 

براهمي أ  *  *د / صاحل سعيد العايب**                     * د / مصباح ابواجعيةل اجملدوب*بو القامس كساب                            د / ا 
 

ىل ال وكسجني أ كرث أ مهية بل يه أ مه رضورايت اس مترار احليـاة، ومـن ال  مقدمة البحث :   ال أ ن حاجتنا ا  مهيـة مبـاكن ابلرمغ من أ مهية الطعام والرشاب وحاجتنا هلام ا 

ىل أ عـىل مسـ توايت الانتفـاع اب ل وكسـجني، فـال مر ال النظر بعني الاعتبار حنو تطوير قدرات ال فراد سواء رايضيني أ و غـري رايضـيني لالرتقـاء ابلوظـائف احليويـة ا 

ىل احلويصالت الهوائية عرب الرئتني وممرات التنفس لكن ال مه ىل احلويصـالت عـرب ادلم يقترص عىل وصول الهواء محموال  ابل وكسجني ا   محل أ كرب قدر من ال وكسـجني ا 

ىل ذكل يتطلــب م ىل العضــالت وخــالاي وأ نســجة اجلســم ال خــرى مــع زايدة الانتفــاع بــه، وللوصــول ا  عرفــة مســ توايت يف كــرات ادلم امحلــراء والهميوجلــوبني ونقــهل ا 

ىل اجلسم خالل الراحة وأ ثناء فرتات ال داء البدين ىل احلدود القصوى ملقدرة اجلسم عىل اسـ هتالك ال وكسـجني واذلي يعـرف  ال وكسجني اذلي يصل ا  حىت الوصول ا 

فرتة هامة تعـرف بفـرتة الراحـة  ابحلد ال قىص الس هتالك ال وكسجني، كام تبدو أ مهية كبرية ملعرفة مس توايت ال وكسجني أ يضا  بعد الانهتاء من أ داء اجملهود البدين خالل

بعد الانهتاء من أ عباء ال حامل البدنية وتربز أ مهية تكل الفرتة يف كوهنا ال ساس اذلي يتوقـف عليـه  Recoveryفرتة " اسرتداد العافية "  أ و بتعبري أ دق وأ كرث مشولية

التـدريب وهـو امحلـل  ادئالارتقاء ابمحلل البدين الالحق، ومقدرة الالعب عىل استيعاب ذكل امحلل واذلي جيب أ ن يمتزي ابلتطوير والزايدة طبقا  ملبـدأ  هـام مـن مبـ

أ ي بعد الانهتاء مـن أ داء امحلـل البـدين سـواء  –أ و زايدة امحلل مع تقدم وحدات ودورات التدريب ومثة مظاهر وظيفية حتدث يف تكل الفرتة  Over Loadالزائد 

( وهورتــون  Devlin" ) ديفلــني  "Recovery Oxygenمــن أ مههــا زايدة ال وكسـجني املســ هتكل واذلي أ طلــق عليـه مصــطلح  –محــل التــدريب أ و املنافسـة 

Horten  (1989  ابرلكي ، )Barclay  وس تانيبStainby  (1995  مرييلزي  ، )Meirelles  (2004  ليه بأ وكسجني العافية أ و " أ وكسجني ( . وميكن أ ن نشري ا 

ن مرحةل اسـ هتالك واسـتنفاد مصـادر الطاقـة أ ثنـاء ال داء البـدين مث حلـول اسرتداد العافية " واذلي ميثل ابختصار أ مه املظاهر الوظيفية ) الفس يولوجية ( لالنتقال م

ىل نشاطها والاس تعداد  ىل مرحةل اسرتداد بناء الطاقة وترممي مصادرها وعودة وظائف اجلسم ا  لرفع مس توى ال داء، التعب وهبوط وظائف اجلسم واخنفاض ال داء، ا 

ىل اخلالاي العضلية، وهنا يشري لك من فوكس وال ميكن أ ن يمت ذكل بدون توفري ال وكسجني ووصوهل ( وديفيلني  1999)  Robosanروبنسون  Fox بصورة اكفية ا 

 ( 1989وهورتون ) 

      

ىل عدة مظاهر وظيفية هامة حتدث يف تكل الفرتة  Mc Ardle et al  (2005وماكردل وزمالؤه          -)واليت تربز فهيا أ مهية دراستنا ( يه :( ا 

ني املس هتكل، تعويض مصادر الطاقة، تعويض خمـزون ال وكسـجني ابمليوجلـوبني بعضـةل القلـب وابلعضـالت الهيلكيـة، مث اخنفـاض مسـ توى محـض زايدة ال وكسج -

متام تكل الاس تجااب ىل ال لياف العضلية مث الانتفاع به من أ مه العوامل ال   . ت الوظيفيةالالكتيك ابدلم وابلعضالت، ويعترب توفري ال وكسجني ووصوهل ا 

( تزايد معدالت اس هتالك ال وكسجني وزايدة احتياج العضالت هل بعد أ داء تـدريبات بدنيـة لفـرتة طـويةل  2004)  Gomesوجومز  Meirellesوقد الحظ مريلز 

 Excess pos – Exercise Oxygen Consumption(   Epoc) وبشدة قريبة من القصوى وقد أ طلق عىل تكل الزايدة مصطلح 

 

ىل اس هتالك ال وكسجني بعد أ داء التدريبات البدنية " حيث تمتزي تكل الفرتة بتغريات وظيفية هامة ورضورية ليس فقط فامي " ت         يتعلـق بتعـويض زايد احلاجة ا 

ىل ال وكسجني وترممي اخلالاي وال لياف املترضرة وتعويض اخلالاي التالفة . ونتاجئ حبوث ( تؤكـد 2007) Richardريتشـارد  مصادر لكن الحتياج عضةل القلب امللح ا 

متـام عىل ظاهرة زايدة متطلبات العضةل القلبية وحاجهتا املاسة لزايدة ال وكسجني أ ثناء فرتة اسرتداد العافية بعد أ داء اجملهود البدين ولز  وم حصـولها عـىل كفايهتـا منـه ال 

نتاج الطاقة هبا وارتواء الرشايني اليت تغذهيا واليت حيدث هبا م ع التكيف ل حامل التدريب زايدة يف كثافهتا مع زايدة يف جحم عضةل القلب ويؤكـد عـىل عالقـة معليات ا 

)  أ وكسجني عضةل القلب املس هتكل يف تكل الفرتة وبني سالمهتا وسالمة الرشايني التاجية هبا واكامتل حـدوث التكيـف هبـا فأ ثنـاء فـرتة الراحـة ( MVo2)هامة بني 

جرام من العضةل نفسها بيـامن بعـد اجملهـود أ ثنـاء فـرتة أ وكسـجني اسـرتداد العافيـة  100ميليلرت/ق/لك  2الك ال وكسجني بعضةل القلب قبل اجملهود ( يصل معدل اس هت

Recovery Oxyyen  ىل جرام وهذا التضاعف يف مكيات اس هتالك ال وكسجني يف تكل الفرتة واليت قد نظن أ ن خاللها  100) أ و أ كرث ( ميليلرت/ق/لك  8يصل ا 

ىل اسرتداد عافيته ومنحه الفرصة لالرتواء من ال وكسجني بصورة اكمةل .  قد اراتح القلب جنده يف حاجة ماسة ا 

 

ىل أ كرث من  Mc Ardle et al  (2005 هذا الصدد يذكر مك أ ردل وزمالؤه  ويف     مـرة أ ثنـاء حـاةل  2.5( يف املعدل املعتاد يصل تدفق ادلم ابل وعية التاجية ا 

ىل  systolyعن حاةل الانقباض  diastoleلب انبساط الق  40-30واليت تزداد أ ثناء اجملهود نتيجة لزايدة انقباض عضةل القلب لزايدة ادلفـع القلـيب اذلي قـد يصـل ا 

اجملهـود وبـذكل يكـون اسـ تخالص  لرت فقط ( بيامن حاةل ارختاء أ و انبساط عضةل القلب تزداد بعد الانهتاء مـن 5لرت/ق لراييض املس توايت العالية ) يف حاةل الراحة 

ىل  diastoleال وكسجني أ كرث أ ثناء الانبساط  ـايني التاجيـة، وتقـل تـكل النسـ بة كثـريا   80،70فيصل املعدل ا  % من ال وكسجني املوجود ابدلم يف ال ورطـي والرش

وكسجني .أ ثناء الانقباض فال حيصل عىل كفايته من ال وكسجني وابلرمغ من ذكل يس متر يف العمل، أ مال    يف تعويض حاجته لل 

 

ىل عالقة خطية بني معدالت اس هتالك ال وكسجني وبني ادلفع القليب وهذه العالقة بني معـدالت تـدفق ادلم وال وكسـجني املسـ هتكل تبـدو حـىت  ويشري        دلى ا 

عضاء، وهذا مـا يتـوفر بصـورة أ كـرث أ ثنـاء فـرتة التوقـف عـن ال داء  ال طفال وال فراد املدربني وغري املدربني وزايدة تدفق ادلم يصحبه زايدة يف تدفق ال وكسجني لل 

 ضعف زايدة يف ال وكسجني املس هتكل . 20السرتداد العافية فيصل أ كرث من 

      

فها عن العضـالت الهيلكيـة حيـث ومن مث يعترب اال مداد ادلامئ واملس متر ابل وكسجني لعضةل القلب من ال مهية القصوى للمحافظة عىل سالمهتا ومنوها، الختال        

نتاج الطاقة يف غياب ال وكسجني ) الهوائيا  (، وتعترب من أ كرث أ   ىل حد بعيد وبصورة أ ساس ية حمدودة املقدرة عىل توليد وا  عضاء اجلسـم اسـ تفادة مـن عضةل القلب ا 
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ذا علمنا أ ن لك ليفه عضلية ) ابلقلب ( ميدها عىل ال قل وعاء دموي  ن مل يكن أ كرث عنـد تطورهـا بصـورة جيـدة،  ال وكسجني الس امي ا  واحد أ و شعرية دموية واحدة ا 

 ويقل ذكل يف أ لياف العضالت الهيلكية.

آالم ابلصدر أ و حـدوث ذحبـه صـد       عاقة يف ورود ادلم ابل وكسجني املتدفق ابل وعية التاجية وال ورطي يسبب متاعب ابلقلب وأ رية وقـد تظهـر ولهذا تعترب أ ي ا 

اتحة فرصة اكفية الرتواء القلب ابل وكسجني الاكيف لسد حاجته بسبب عدم تقنني فرتة اسرتداد العافية، ومذكل أ ثناء  ن فرضية حـدوث أ حامل التدريب العالية بدون ا 

 وبـدون شـكوى يمكـن اخلطـر عنـد ذكل وبدون أ ن يراعي هل الالعب أ و املدرب اهامتما  جند أ ن القلب يس متر يف أ داء وظائفه اليت ال تنهتيي طيةل احلياة، لكن أ حياان  

نذار وقد الحظنا ذكل عدة مرات لالعبني عاملني وذوي مس توى عايل داخل املالعب .  توقفه جفأ ة ودون سابق ا 

ىل الا        وكسجني عىل أ ثر اجملهود البدين عند حلول فرتة الراحة السرتداد العافية يدعوان ا  ىل ذكل الاحتياج املتضاعف لل  هامتم بدراسـة معـدالت وأ ود أ ن أ شري ا 

ع تقنـني تـكل الفـرتة والـيت أ عـرض اس هتالك ال وكسجني خاللها تطلعا  حنو وقاية عضةل القلب واحملافظة عىل متام تطورها والقيام بوظائفها أ ثناء تزايد ال حامل البدنية م

 -) ابختصار ( :جوانهبا 

 بني وحدات التدريب اليومية . Restالراحة  -1

اسرتداد العافية أ مشل وأ دق حيث يزداد ترامك واستنفاد مصادر الطاقة وزايدة  Recoveryويكون هنا تعبري  –ات محل التدريب الراحة بني مجموع -2

 مس توايت محض الالكتيك .

 اسرتداد العافية بني أ ايم التدريب الس امي أ ثناء الارتقاء ابمحلل أ و أ ثناء محل املنافسات . -3

 ت .اسرتداد العافية بعد مومس املنافسا -4

ستشفاء اسرتداد العافية أ و الاستشفاء بعد حدوث الاصاابت سواء العضلية أ و البدنية أ و النفس ية أ و املرضية      وهنا ميكن أ ن نطلق علهيا الا-5     

(cure )  أ و(Therapy ) صاابت مرضية واخنفاض مقاومة اجلهاز املناعي ) ويه شائعة بني الالعبني يف تكل  الفرتة بعد املنافسات ( نظرا  لظهور أ عراض ا 

 وقد يلزم تعاطي العالج الطيب .

 

ىل حالهتا ال وىل برسعة ذكل الن فرتة ومكية نقص        وتكون فرتة الراحة بعد التدريبات البس يطة ) حبمل منخفض ( وجزية وتعود وظائف اجلسم ا 

ء التدريبات ذات امحلل العايل أ و ال قىص يزداد فهيا فرتة ومكية نقص ال وكسجني          أ ثناء ال داء اكنت قليةل، لكن يف حاةل أ دا ( Oxygen deficit)ال وكسجني 

فقدها اجلسم أ ثناء  ) أ ي جعز اجلسم عن الوفاء ابحتياجات ال وكسجني خاللها ( وهنا تلزم أ ن تكون الراحة طويةل وخمتلفة مبعىن أ هنا تصبح اسرتداد ملتطلبات

ابلطاقة مرة أ خرى وتعويض نفاد  Mitochondriaناء مصادر الطاقة وتزويد خمازن ال لياف العضلية ) القلبية والهيلكية ( ال داء وابلتايل حيدث تعويض ب 

ىل جليكوجني ابلكبد، ويعمتد ذكل لكه عىل ال وكسجني بصورة رئيس ي متام معليات أ يض محض الالكتيك وحتويهل ا   ة وكبرية .الكربوهيدرات واجلليكوجني وا 

 

ىل حبهثا . ومن       ال أ ن اختالف الآراء يف تفسري ووصف ذكل يدعوين ا   مث يزداد اس هتالك ال وكسجني يف تكل الفرتة، ا 

ىل التعبري التقليدي " دين ال وكسجني  Katch (2005)واكتش  Mc Ardleفقد أ شار مك أ ردل  واذلي يعمتد عىل نظرية اس تدانته  oxgen debtا 

 ولها وهجني هام : Lactic acid Theory of O2 dabt هود وذكر نظرية محض الالكتيك دين ال وكسجني .ال وكسجني والعمل بدونه أ ثناء اجمل 

  alactic or alactacid oxgen debtدين ال وكسجني بدون محض الالكتيك  -1

  Lactic acid or Lactacid O2 debt دين ال وكسجني مع محض الالكتيك  -2

واذلي حصل عىل جائزة نوبل، وقد وضعه لتفسري ما حيدث يف  1922عام  Hillمتداوال  منذ أ طلقه العامل فيفيان هيل  وقد ظل تعبري دين ال وكسجني       

بعمل البيولويج  فرتة الراحة بعد اجملهود الالهوايئ رسيع ال داء وقصري الاس مترار، أ ال أ نه مع اتساع وسائل التقنية وعلوم احلركة الرايضية وارتباطها

" أ وكسجني اسرتداد العافية " ليصف ويفرس          " Recovery O2" ، أ تضح قصور هذا التعبري يف وصف تكل الفرتة، وظهر مصطلح والفس يولويج

ىل حالته واس ت ىل ال وكسجني لامتم العودة ا  ن هذا قراره، ذلا اكما حيدث ابلوظائف الفس يولوجية يف فرتة ما بعد أ داء امحلل البدين وازدايد متطلبات اجلسم ا 

أ ي تزايد ال وكسجني املس هتكل بعد التدريب، حيث اتفق كثريون  هيربج (  Epoc)أ دق وأ مشل، مث ظهر أ خر(  Recovery)املصطلح اسرتداد العافية 

Haberg  (1995  ويليامز ، )Williams  (1995  وأ رينا ، )Arena  (2003  وريتشارد ، )Richard  (2007  عىل ظاهرة تزايد معدالت ، )

د ال وكسجني اس هتالك ال وكسجني يف تكل الفرتة وأ هنا ختتلف عن " الراحة " قبل القيام حبمل بدين أ و جمهود وختتلف عن راحة دين ال وكسجني حيث تزاي

واجلليكوجني  وال عادة خمزون الكربوهيدرات PC , ATPاملس هتكل هنا يكون ال عادة أ ساس مكوانت مركبات الطاقة أ ساس مركبات الطاقة اليت نفذت مثل 

من محض الالكتيك يس تفاد مهنا مكركبات طاقة مرة أ خرى كمتدد جيد لعضةل القلب واليت تزداد متطلباهتا من  %80ابلعضالت ابلكبد وأ نه حوايل 

اجلسم ) تزايد حوايل  سواء من هجة الزايدة يف درجة حرارة Homestasisال وكسجني نتيجة لعملها يف تكل الفرتة، وأ يضا  لامتم حدوث الاتزان البدين 

حدث به تغريات  درجات مئوية أ و أ كرث (       أ و النشاط الهرموين وال نزميي أ و بسوائل اجلسم داخل وخارج اخلالاي وال مالح املعدنية هبا، ولك ذكل قد

عادة الاتزان واسرتداد العا  فية ال حيدث بدون تدفق وافرمن ال وكسجني .جوهرية نتيجة لتأ ثري امحلل البدين سواء محل تدريب أ و منافسة، وابلتايل ا 

 

آخر فيذكر ويلمور        تزايد ال وكسجني املس هتكل  ( Epoc) ( لعدة س نوات اكن يوصف منحين  1999)  Costilوكوستيل  Wilmorبيامن هناك رأ ي أ

حيث تصف متطلبات ال وكسجني لسد ادلين  Classical Theoryبعد التدريب البدين مبرحلتني ال وىل رسيعة وال خرى بطيئة وهذه نظرية تقليدية 

لكن ما حيدث يف تكل الفرتة من تغريات وظيفية واس تجابة أ هجزة اجلسم لشدة وجحم ال حامل البدنية متعدد وكثري، ما  PC , ATPال وكسجيين وال عادة بناء 

عادة تزويد امليوجلوبني وتعويض مركبات الطاقة وحتوالت ال قليل مثل ا  ىل بقاء معدالت التنفس مرتفعة والهتوية  اكتشف منه ا  محض الالكتيك ابال ضافة ا 

" والنورابنفرين " وخالاي  الرئوية عالية لتنقية ادلم من اثين أ كس يد الكربون املرتامك، مع بقاء درجة حرارة اجلسم مرتفعة وارتفاع مس متر يف هرموين " الابنفرين
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ات ترممي ال لياف واخلالاي مع بناء خالاي جديدة لك ذكل يس تدعي املزيد من ال وكسجني، فربمغ من هبوط مرتفعة النشاط والعدد لعملي cytokinesمناعية  

ال أ نه ما يلبث أ ن يس متر لفرتة طويةل حىت يس توىف وظائف اجلسم ا   عادة اتزاهنا ويف هذا منحىن ال وكسجني يف بداية ادلقائق ال وىل من فرتة اسرتداد العافية ا 

أ وكسجني اسرتداد  "Recovery O2ومصطلح " (EPEOC)( وهجة نظر جيدة حول مصطلح 1999) Keteyianوكيتيان  Fossالصدد يعرض فوس 

أ نه صيغ جيدة لدلالةل بصورة شامةل لوصف ليس فقط ال وكسجني املس هتكل املزتايد يف  Recovery O2دين ال وكسجني ويؤيد  oxgen debtالعافية و 

ات الوظيفية الس تجاابت أ هجزة اجلسم محلل التدريب أ و املنافسة ويضيف اسرتداد تزود امليوجلوبني ابل وكسجني للك من عضةل تكل الفرتة لكن لتفسري العملي

مليلرت من ال وكسجني لك كيلو جرام من الكتةل العضلية جيب أ ن يعوض، لكن نظرا  لزايدة كثافة امليوجلوبني  11.2القلب والعضالت الهيلكية حوايل 

Myoglobin  وامليتوكوندرايMitochondria . بأ لياف عضةل القلب حتتاج نس بة أ كرث من ذكل لتعويض ال وكسجني 

ىل فـرتة أ وكسـجني اسـرتداد العافيـة البطيئـة وتـأ ثري شـدة محـل التـدريب علهيـا ففـي حـدود شـدة Mullin (1998ومـولني  Habergويشري هيـربج  % مـن 65( ا 

(VO2maxتكون معتدةل بيامن عندما يزدا ) د امحلل ولفرتة اس مترار طويةل تطول فرتة اسرتداد العافية ويزداد معدالت اس هتالك ال وكسجني فهيا وقد يسـ تغرق سـاعة

متام بعـض العمليـات ا ال أ ن مس توى الراييض ومنط التدريب ونوع الرايضة هل تأ ثري كبري يف ذكل، وبوجه عام نضع تصوره ل زمنة ا  حليويـة الوظيفيـة يف تـكل أ و أ كرث، ا 

 -الفرتة:

ىل  15-10تعويض خمزون امليوجلوبني   اثنية . 60اثنية ا 

ىل  2تعويض خمزون الفوسفات   ق . 5ق ا 

 ق . 6-3فرتة اسرتداد العافية الرسيعة 

 ق . 60-30فرتة اسرتداد العافية البطيئة 

عادة تزويد العضالت ابجلليكوجني  ىل  10ا   ساعة . 46ا 

ىل  30ادلم اخنفاض مس توى محض الالكتيك ابلعضالت و   ق . 60ق ا 

رار حياة اخلالاي وقيـام أ هجـزة ول مهية تكل الفرتة يف التدريب الراييض وعالقهتا مبس توى تقدم الالعبني الس امي الناش ئني ولدلور الهام اذلي يتكفل به ال وكسجني الس مت

معـدل  RERفس والهتوية الرئوية ومس توايت اثين أ كس يد الكربـون     و اجلسم بوظائفها وعالقته ادلامئة مبعظم اس تجاابت اجلسم مكعدل رضابت القلب ومعدل التن

 الفرتة مقـدار النشـاط " معدل تبادل الغازات " أ ثناء التنفس اذلي يرتبط بنوع ومكية الطاقة املس هتلكة كام تعكس دراسة تغري معدالت اس هتالك ال وكسجني يف تكل

لسابق فضال عن مس توى القدرة الهوائية ومن مث أ رى كباحث من ال مهية أ ن نتعـرف عـىل تـكل الاسـ تجابة الوظيفيـة واليت مت حتت الصورة الالهوائية أ ثناء اجملهود ا

ليه واسرتداده عافيته اس تعدادا  لتحمل أ عب هبـا اء وواجبات تدريبية عليه القيام بعد تأ ثري امحلل البدين يف فرتة هامة يلتقط فهيا الالعب أ نفاسه الهثا  حنو عودة الراحة ا 

 سعيا  حنو حتقيق ال رقام أ و الفوز يف منافسة تلو أ خرى .

 

 VO2( من أ مه املقاييس اليت تعكس احلاةل الوظيفية للجسم قياس اس هتالك ال وكسجني 2003) et al Arenaيذكر أ رنيا وزمالؤه   * مشلكة وأ مهية البحث :

اجلسم بوجه عام وليس فقط اجلهاز التنفيس أ و ادلوري القليب الوعايئ لكن أ يضا  كفاءة ادلم عىل مقدرة أ هجزة  max VO2ويدل احلد ال قىص الس هتالك ال وكسجني 

نتاج الطاقة عىل توليد وبناء مصادر الطاقة، وميكن الاعامتد عليه ب صورة رئيس ية يف تشخيص ومقدرة ال لياف العضلية والعضالت عىل اس هتالك ال وكسجني وأ نظمة ا 

ف  راد سواء رايضيني أ و غري رايضيني.احلاةل الصحية العامة لل 

( العالقة بني معدالت اس هتالك ال وكسجني ومعدالت رضابت القلب وبني شدة معل اجلهد البدين وفـرتة اسـ متراره، 2002) Yano et alوقد الحظ اينو وزمالؤه 

 لعامـل هـام لتقـومي الكفـاءة البدنيـة، والتنبـؤ مبسـ توى النـوايح البدنيـة ويؤكدوا من خالل نتاجئهم عىل الاسرتشاد مبعدالت اس هتالك ال وكسجني أ ثناء اجملهود البـدين

ليه حاةل الاسـ تقرار يف معـدالت ليه أ هجزة اجلسم حتت وطأ ة امحلل البدين وأ يضا  معرفة املس توى اذلي تصل ا  اسـ هتالك ال وكسـجني  والوظيفية اذلي ميكن أ ن تصل ا 

Steady  State ضافية . ومعدالت رضابت القلب واليت عندها  ميكن تطور النوايح الوظيفية وتقبل أ حامل تدريب ا 

بارشة واليت تتـداخل يف ويعترب قياس اس هتالك ال وكسجني ابلطريقة املبارشة أ كرث دقة وموضوعية ويدىل مبعلومات صادقة وذات ثبات عايل أ فضل من الطريقة غري امل 

 نتاجئها عوامل كثرية .

لكن يرى الباحث من ال مهية مباكن تتبع ديناميكية معدالت اس هتالك ال وكسجني أ ثناء  VO2 maxني عىل معرفة احلد ال قىص وال يقترص قياس اس هتالك ال وكسج

عـن هتيئـة اجلسـم واليت متثل أ مه الفرتات يف استيعاب أ حامل التدريب والاس تجابة الوظيفيـة لهـا فضـال   Recovery) اسرتداد العافية (  فرتة ما بعد اجملهود البدين 

أ و امحلـل الزائـد، ول مهيـة تـكل الفـرتة  Over Loadلتلقي أ حامل بدنية جديدة يف الغالب تكون أ عىل مما سـ بقها مـن أ حـامل طبقـا  ملبـدأ   التـدريب ) زايدة امحلـل ( 

سجني والتنفس والهتوية الرئوية يف مثل الفـرتة الهامـة، ومـا أ عرضها يف هذا البحث الس امي أ ىن مل أ جد ) يف نطاق معيل ( دراسة تناولت ديناميكية تغري معدالت ال وك 

 -يطرأ  فهيا من اس تجاابت وظيفية مهنا :

 ارتفاع ال وكسجني املس هتكل . -

عادة تزويد ادلم ابل وكسجني برفع مس توايته منه مرة أ خرى . -  ا 

 تزايد تاكليف الطاقة املنرصفة ) املس هتلكة ( . -

وكسجني لزايدة  -  نشاط وتطوير ش بكة الرشايني اليت تقوم بتغذيته .حاجة عضةل القلب لل 

وكسجني لزايدة العمل هبا . -  زايدة الهتوية الرئوية ومعدالت التنفس وابلتايل حتتاج الرئتني لل 

عادة الزتود ابلفوسفات لتجديد مركبات الطاقة  - الك وال متام الاس تفادة من محض الالكتيك يف تكوين الطاقة وأ يضا  يزداد الاس هت PC , ATPا 

( حيث يزداد الوسط امحليض ابخلالاي العضلية فيعوق انقباض ال لياف العضلية ويسبب التعب وجانب Phال وكسجيين يف تكل الفرتة ال عادة الاتزان امحلض )
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عادة اتزان أ يوانت الاكلس يوم وال مالح املعدنية ال خرى ابلسوائل اخللوية مثل الصوديوم والبواتس يوم املاغنس يو   م، ومثة مظاهر أ خرى نالحظها هام أ خر ا 

فها ويس تقر اس مترار ارتفاع درجة حرارة العضالت وادلم وتنعكس عىل حرارة اجلسم مما يس تدعي عودهتا حلالهتا الطبيعية حىت تس تعيد أ هجزة اجلسم وظائ 

 استثارة اجلهاز العصيب والهرموين .

وزايدة معدالت اس هتالك ال وكسجني فهيا يتطلب مراقبهتا ودراس هتا مع بعض املتغريات  " Recoveryومن هنا اكنت هذه الفرتة مبثابة " اسرتداد العافية       

ب وعند اختبار الوظيفية ال خرى مكعدل التنفس والهتوية الرئوية ومعدالت رضابت القلب لالسرتشاد هبا يف تقنني فرتات الراحة وعند وضع شدة محل التدري

ىل التدريب بعد الانقطاع عنه لسبب ما اكال صابة أ و وأ يضا  لتقومي برامج التدريب وبرامج التأ هيل البدين كام  الراييض أ ثناء مرحةل الانتقاء وكذكل عند العودة ا 

اسـات ال خـرى فعـودة تعطي مؤرش جيد عن اال ماكنيات الوراثية أ و املواهب الوظيفية اليت ميكن أ ن يمتتع هبا الناشئ عند اختياره وال يس تطيع أ ن نعرفهـا ابلقي

ىل حالهتا الطبيعية برسعة عالية أ ثر جمهود بدين عايل امحلل يعترب مؤرش جيد عند اختباره، فال جنـد الآن العـب مـن احملرتفـأ هج ال وميـر بقيـاس زة الالعب ا  ني ا 

 Underاجملهـود البـدين معدالت اس هتالك ال وكسجني قبل اختباره أ و التعاقد معه، فضال  عن أ هنا أ مه اختبارات توصيف حاةل القلب وتشخيصه حتـت وطـأ ة

stress ( سواء يف املعامل الرايضية أ و يف املراكز الطبية، ومن نتاجئها ميكن معرفة أ عراض التـدريب املفـرطOvertraining Syndrome ورسعـة تقـدم )

 وسائل الشفاء منه بدال  من فقد الالعب وبعده عن املالعب .

 -هيدف البحث ا ىل دراسة :-* أ هداف البحث :
 دقيقة ) اسرتداد العافية ( بعد أ داء محل بدين متغري الشدة . 15تغري اس هتالك ال وكسجني أ ثناء فرتة  معدالت -1

 . RERمعدالت تغري اس تجاابت وظيفية مصاحبة الس هتالك ال وكسجني يه : معدالت رضابت، معدالت التنفس، الهتوية الرئوية، معدل تبادل التنفس  -2

 -* الفروض:

حصائية بني دقائق فرتة اسرتداد العافية يف معدالت اس هتالك ال وكسجني .يوجد فروق ذات دال -1  ةل ا 

حصائية بني فرتة اسرتداد العافية يف معدالت الاس تجاابت الوظيفية املصاحبة . -3  يوجد فروق ذات دالةل ا 

 * ا جراءات البحث :

(  4.36±  173.03( أ طـواهلم )  3.41±  25.06متوســـط أ عـامرمه        ) * عينة البحث :  تسعــة من العيب ادلراجات من العيب أ ندية طـرابلس بليبيـا 

  ( . 1.81±  5.82( والعمر التدرييب          )  8.34±  65.56أ وزاهنم ) 

 *اسلوب القياس :

اجلهاز خالل مراحـل تبـدأ   ( زايدة رسعة Treadmillالقياس داخل معمل مركز الطب الراييض بطرابلس بليبيا ابجلري عىل السري ادلائر      )  

 مك / ساعة . 10.50حىت  9.2و  7.9و  6.62و  5.32و  4.04و  2.75مك / ساعة وتزتايد  2برسعة 

 * القياسات :

) قيــاس تعــداد رضابت القلــب  Pulse Minotor( مــع اســ تعامل  Computerبعــد الانهتــاء مــن اجملهــود مت التســجيل ) بواســطة احلاســوب  

دقيقة بعد الانهتاء من اجملهود واحلصول عىل البياانت ال تيـة : معـدالت اسـ هتالك ال وكسـجني ) ليـرت / ق /  15ر تسجيل البياانت لفرتة الاليكرتوين ( واس مت

، معـدالت رضابت القلـب )  VE، الهتوية الرئوية ) ليـرت / ق (  Co2، اثين أ كس يد الكربون مليلرت / ق  FR، معدل التنفس ) مرة / ق (  Vo2كجم ( 

 . Vo2 IHr( و معدالت أ وكسجني النبض  Vco2 / vo2) RER. معدل تبادل التنفس  HRنبضة / ق ( 

 

 * الاجراءات الاحصائية :

( للحصـول عـىل لك مـن : املتوسـط احلسـايب ، الاحنـراف املعيـاري ، حتليـل  V.16)  16( اال صـدار  SpSSمت اس تخدام احلقيبة الاحصائية )  

 . 0.05" معنوية الفروق عند  LSD" التباين ، أ قل فرق معنوي 
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 * عرض النتاجئ : 

 ( املتوسطات والاحنرافات للمتغريات الوظيفة قيد البحث 1جدول ) 

 ت

 Vco2اثين أ كس يد الكربون  Vo/HRأ وكسجني النبض  HRرضابت القلب  vo2اس هتالك ال وكسجني 

املتوسط 

 احلسايب

الاحنراف 

 املعياري

املتوسط 

 احلسايب

الاحنراف 

 ملعياريا

املتوسط 

 احلسايب

الاحنراف 

 املعياري

املتوسط 

 احلسايب

الاحنراف 

 املعياري

1 35.25 8.03 173.29 15.93 11.99 3.39 2331.29 638.99 

2 26.69 13.04 167.14 22.99  11.14 4.01 2286.00 603.75 

3 25.09 13.02 159.00 25.29 11.19 3.86 1986.29 884.05 

4 21.83 10.39 149.57 29.37 9.66 3.25 1768.86 796.74 

5 21.83 14.78 147.29 32.50 8.89 3.85 1697.57 986.13 

6 21.85 12.94 140.71 30.09 8.16 3.02 1500.29 837.22 

7 20.64 13.14 132.57 31.64 8.04 3.11 1431.57 832.54 

8 18.72 9.66 124.43 25.65 6.99 2.25 1131.00 624.11 

9 12.78 3.06 120.57 15.65 6.50 1.07 957.14 322.83 

10 12.54 3.06 115.71 10.90 6.64 1.18 936.43 332.04 

11 10.97 2.77 111.14 9.37 6.21 1.22 803.71 242.39 

12 8.98 1.52 108.14 11.78 4.91 0.79 642.57 162.64 

13 9.43 1.45 108.14 10.54 5.29 1.16 629.86 184.89 

14 8.39 1.57 109.85 11.25 4.86 0.58 615.43 109.05 

15 8.04 1.18 105.86 6.67 4.66 0.61 530.29 85.50 

 

 

 

 

 ت
 RERمعدل التنفس  VEالهتوية الرئوية  RFمعدل التنفس 

 الاحنراف املعياري املتوسط احلسايب الاحنراف املعياري املتوسط احلسايب الاحنراف املعياري املتوسط احلسايب

1 41.20 11.44 99.74 31.97 1.141 0.166 

2 36.67 9.66 92.04 39.59 1.181 0.140 

3 33.26 11.69 85.83 38.85 1.136 0.104 

4 32.03 7.19 81.17 44.37 1.204 0.091 

5 29.26 8.38 65.60 15.55 1.290 0.142 

6 34.37 12.25 57.35 38.68 1.220 0.128 

7 34.56 11.72 58.33 33.19 1.241 0.116 

8 32.57 7.24 46.69 23.41 1.211 0.127 

9 32.06 7.14 42.97 17.94 1.186 0.203 

10 32.68 6.39 41.40 15.70 1.181 0.265 

11 32.61 8.72 35.71 9.59 1.100 0.189 

12 28.97 9.22 29.78 12.00 1.261 0.347 

13 24.89 4.69 29.66 8.85 1.047 0.156 

14 22.43 4.87 29.42 10.00 1.37 0.207 

15 24.84 8.59 24.42 7.10 0.960 0.150 
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 ( حتليل التباين للمتغريات البحث 2جدول )  

 

 املعنوية قمية ) ف ( متوسط املربعات الفروق مجموع املربعات  

 vo2اس هتالك ال وكسجني

kg 

 .*000 8.344 4445.299 14 62233.48 بني اجملموعات

   80.015 90 7201.393 داخل اجملموعات

    104 13566.001 اجملموع اللكي

 HRرضابت القلب 

 .*000 8.274 3738.96 14 53245.43  بني اجملموعات

   451.91 90 40672.29 داخل اجملموعات

    104 93017.71 اجملموع اللكي

 vo2أ وكسجني النبض 

IHr 

 .*000 6.409 42.084 14 589.25 بني اجملموعات

   6.567 90 591.014 ل اجملموعاتداخ

    104 1180.26 اجملموع اللكي

 اثين أ كس يد الكربون

 .*000 7.652 2702411.64 14 3783.7 بني اجملموعات

   353175.71 90 3179.7 داخل اجملموعات

    104 6962.01 اجملموع اللكي

 RERتبادل التنفس 

 .056 1.769 .058 14 0.812 بني اجملموعات

 غري معنوي  .033 90 2.950 داخل اجملموعات

    104 3.761 اجملموع اللكي

 الهتوية الرئوية

 .*000 8.344 4445.299 14 62233.48 بني اجملموعات

   709.764 90 63067.90 داخل اجملموعات

    104 125301.38 اجملموع اللكي

 Rfالتنفس 

 .*023 2.046 163.834 14 2293.748 بني اجملموعات

   80.090 90 7208.117 داخل اجملموعات

    104 9501.865 اجملموع اللكي

 0.05* معنوي عند مس توى 

 REظهور فروق معنوية يف مجيع املتغريات السابقة ابس تثناء تبادل التنفس 

 Vo2 Kgنوية الفروق بني معدالت اس هتالك ال وكسجني ( مع   3جدول ) 

 

املتوسط 

 احلسايب
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ق

35.125 1  077. 036. 006. 006. 003. 001. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 

26.961 2   738. 312. 314. 209. 099. 017. 005. 004. 001. 000. 001. 000. 000. 

25.09 3    497. 499. 354. 186. 038. 012. 010. 004. 001. 002. 001. 001. 

21.82 4     996. 804. 517. 158. 062. 055. 026. 009. 001. 006. 005. 

21.85 5      801. 514. 156. 061. 055. 025. 008. 011. 006. 005. 

20.64 6       689. 243. 104. 094. 046. 017. 021. 012. 010. 

18.71 7        441. 218. 200. 109. 045. 055. 034. 028. 

15.013 8         642. 606. 400. 210. 246. 170. 148. 

12.78 9          960. 706. 429. 486. 361. 324. 

12.22 10           744. 459. 518. 388. 350. 

10.97 11            678. 749. 591. 542. 

8.98 12             925. 903. 845. 

9.43 13              828. 772. 

8.39 14               942. 

8.43 15                
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 HR( معنوية الفروق بني معدالت رضابت القلب   4جدول )  

املتوسط 

 احلسايب
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ق

173.29 1  590. 212. 040. 024. 005. 001. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 

167.14 2   475. 126. 084. 022. 003. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 

159.00 3    409. 305. 111. 022. 003. 001. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 

149.57 4     841. 438. 138. 029. 012. 004. 001. 000. 000. 001. 000. 

147.29 5      564. 199. 047. 021. 007. 002. 001. 001. 001. 000. 

140.71 6       475. 155. 080. 030. 011. 005. 005. 008. 003. 

132.57 7        475. 294. 141. 063. 035. 034. 049. 021. 

124.42 8         735. 445. 245. 159. 155. 203. 106. 

120.57 9          670. 409. 282. 277. 348. 199. 

115.71 10           688. 515. 507. 607. 388. 

111.14 11            802. 792. 910. 643. 

108.14 12             990. 890. 831. 

108.14 13              880. 841. 

109.86 14               726. 

105.85 15                

 ( معنوية الفروق بني معدالت اثين أ كس يد الكربون  5جدول ) 

 

املتوسط 

 احلسايب
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ق

2331.3 1  887. 280. 080. 049. 010. 006. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 

2286.0 2   348. 107. 067. 015. 009. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 

1486.3 3    495. 366. 130. 084. 008. 002. 001. 000. 000. 000. 000. 000. 

1786.9 4     823. 400. 291. 048. 012. 010. 003. 001. 001. 001. 000. 

1697.6 5      536. 405. 078. 022. 019. 006. 001. 001. 001. 000. 

1500.3 6       829. 248. 091. 079. 031. 008. 007. 007. 003. 

1431.6 7        347. 139. 123. 051. 015. 013. 012. 006. 

1131.0 8         586. 542. 306. 128. 118. 108. 062. 

957.2 9          948. 630. 325. 306. 285. 182. 

936.4 10           677. 357. 337. 315. 204. 

803.7 11            613. 586. 555. 392. 

642.6 12             968. 932. 725. 

629.9 13              964. 755. 

615.4 14               789. 

530.3 15                
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 ( معنوية الفروق بني معدالت الهتوية الرئوية  6جدول )  

املتوسط 

 احلسايب
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ق

98.75 1  588. 328. 000. 024. 004. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 

92.04 2   626. 444. 001. 048. 019. 002. 001. 001. 000. 000. 000. 000. 000. 

85.83 3    743. 005. 195. 055. 007. 003. 002. 001. 000. 000. 000. 000. 

81.17 4     012. 331. 110. 017. 008. 006. 002. 000. 000. 001. 000. 

15.00 5      118. 349. 897. 886. 800. 513. 285. 282. 274. 149. 

57.35 6       526. 151. 088. 070. 028. 009. 009. 009. 003. 

58.33 7        419. 281. 235. 114. 047. 046. 044. 019. 

46.69 8         785. 701. 434. 231. 228. 222. 117. 

42.97 9          912. 609. 354. 350. 341. 193. 

41.40 10           689. 414. 410. 400. 234. 

35.71 11            676. 671. 658. 427. 

29.78 12             994. 980. 706. 

29.66 13              986. 711. 

29.42 14               725. 

25.42 15                

 

 

 RF( معنوية الفروق بني معدالت التنفس   7جدول )    

 

املتوسط 

 احلسايب
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ق

41.200 1  346. 100. 058. 014. 157. 168. 075. 059. 078. 076. 012. 001. 000. 001. 

36.67 2   477. 334. 125. 632. 660. 394. 337. 407. 399. 111. 016. 004. 015. 

33.26 3    798. 405. 816. 786. 886. 802. 905. 893. 373. 084. 026. 082. 

32.03 4     564. 625. 598. 910. 995. 891. 903. 524. 139. 048. 137. 

29.26 5      288. 271. 490. 560. 475. 485. 953. 363. 157. 359. 

34.37 6       969. 708. 630. 725. 714. 262. 050. 014. 049. 

34.56 7        679. 603. 697. 686. 246. 046. 013. 045. 

32.57 8         915. 981. 993. 454. 112. 037. 110. 

32.06 9          896. 908. 521. 137. 047. 135. 

32.69 10           988. 440. 106. 035. 105. 

32.62 11            448. 110. 036. 108. 

28.97 12             395. 175. 390. 

24.89 13              609. 993. 

22.43 14               615. 

24.85 15                
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 RER( معنوية الفروق بني معدالت معدل تبادل التنفس   8جدول )  

املتوسط 

 احلسايب
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ق

1.14 1  680. 953. 518. 128. 419. 304. 471. 648. 680. 670. 218. 332. 284. 064. 

1.18 2   638. 814. 265. 691. 537. 757. 965. 100. 402. 411. 169. 139. 024. 

1.13 3    480. 114. 386. 278. 436. 607. 638. 713. 197. 362. 311. 073. 

1.20 4     378. 871. 702. 941. 848. 814. 284. 556. 108. 088. 013. 

1.29 5      471. 617. 419. 284. 265. 053. 768. 014. 011. 001. 

1.22 6       825. 930. 724. 691. 218. 670. 077. 062. 009. 

1.24 7        757. 566. 537. 147. 837. 048. 038. 005. 

1.21 8         791. 757. 253. 607. 093. 075. 011. 

1.18 9          965. 378. 436. 156. 128. 022. 

1.18 10           402. 411. 169. 139. 024. 

1.10 11            099. 586. 518. 151. 

1.26 12             029. 023. 002. 

1.04 13              918. 370. 

1.03 14               427. 

960. 15                

 

 Vo2 IHr( معنوية الفروق بني معدالت أ وكسجني النبض   9جدول ) 

املتوسط 

 احلسايب
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ق

1198. 1  540. 564. 093. 026. 006. 005. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 

11.14 2   971. 281. 103. 032. 026. 003. 001. 001. 001. 000. 000. 000. 000. 

11.19 3    265. 096. 029. 024. 003. 001. 001. 000. 000. 000. 000. 000. 

9.66 4     575. 276. 242. 054. 023. 030. 014. 001. 002. 001. 000. 

8.89 5      596. 54. 169. 085. 105. 054. 005. 010. 004. 003. 

8.16 6       934. 395. 230. 272. 160. 020. 039. 018. 012. 

8.04 7        442. 063. 309. 185. 025. 047. 022. 015. 

6.98 8         724. 803. 575. 134. 218. 124. 093. 

6.50 9          917. 835. 250. 378. 234. 182. 

6.64 10           755. 210. 324. 196. 151. 

6.21 11            345. 500. 324. 259. 

4.91 12             787. 967. 852. 

5.29 13              755. 647. 

4.85 14               884. 

4.66 15                
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 * مناقشة النتاجئ : 
وكسجني بعد الانهتاء  ىل ال كسجني مس مترة ودامئة ومع ازدايدها أ ثناء النشاط البدين الحظنا اس مترار حاجة اجلسم لل  من اجملهـود فبعـد أ داء عينـة احتياجـات اجلسم ا 

ليه  . 15) البحث محل بدين مرتفع الشدة لفرتة   ( دقيقة قد تبني دلينا اس مترار اس هتالك ال وكسجني وحاجة اجلسم ا 

 * معدالت اس هتالك ال وكسجني :

ىل تلت الانهتاء من اجملهود واليت تعترب مبثابة فـرتة اسـرتداد العافيـة 15( ظهور فروق معنوية بني ادلقائق )3،2،1مفن خالل اجلداول السابقة )   RECOVERY( ا 

ال أ ننـا نالحـظ عنـد ادلقيقـة ال وىل بلـغ  RECOVERY OXYGENق علهيا فرتة أ وكسجني اسرتداد العافية أ و ما نطل فبالرمغ مـن هبـوط معـدالت الاسـ هتالك ا 

ل ادلقـائق مليلرت / كجم / ق ويعترب معدل مرتفع حيث أ ن الالعب قد لزم فرتة الراحة، ومل تظهر فروق معنوية بني املعدالت خال 8.03±  35.25معدل اس هتالك 

ال عند ادلقيقة  4,5,6,7,8,2,3وادلقائق  1.2.3 أ ي بداية  9وذكل يعين اس مترار اس هتالك ال وكسجني بصورة عالية طيةل هذه ادلقائق ومل تبدأ  ظهور معنوية الفروق ا 

 املعدالت يف الهبوط .

ىل مرحلتني يف فرتة أ وكسجني اسرتداد العافيةMEIRELLES (2004وقد أ شار مرييلز  ال وىل يزداد فهيا معدالت الاس هتالك بصورة أ كرب من ال خرى برمغ من  ( ا 

وكسجني املفقود مبخازن امليوجلوبني ويف تكل ادلقائق  ىل الاسرتداد الرضوري لل  ال وىل يسـرتد اجلسـم رسعة هبوط الاس تجاابت الوظيفية للجسم، وقد يعزي هذا ا 

عادة بناء مصادر الطاقة وحتوالت محض الالكتيك لالسـ تفادة مهنـا مكصـدر للطاقـة وأ يضـا  تزويد امليوجلوبني ابل وكسجني وبعدها يمت الوفاء  ابملتطلبات ال خرى مثل ا 

 خلفض نس بة امحلوضة العالية اليت تعوق نشاط الانزميات، وهنا أ يضا  يف تكل الفرتة يمت تعويض عضةل القلب نفسها ابل وكسجني .

ال أ ن معدالت اس هتالك تظل مرتفعة لفرتة من الوقت تتوقف عىل امحلل البـدين السـابق السـ امي وابلرمغ من اخنفاض معدل الطاقة املس هتل كة بعد انقضاء فرتة اجملهود ا 

( كام نالحظ من اجلدول السابق ظهور الفروق املعنوية بني ادلقائق ال وىل 1995) NAGLEوجنل  HABERGشدة امحلل ونوع العمل العضيل هكذا أ كد هيربج 

ىل اخلام  ىل  11سة وبني ادلقائق ال خرية من ا  ويدل هذا عىل الاختالف بني مرحليت اسرتداد ال وكسـجني حيـث بـدا معـدل هبـوط معـدالت الاسـ هتالك منـذ  15ا 

 . 10هناية ادلقيقة 

طلبات اجلسـم مـن ال وكسـجني وأ يضـا  قـد دقائق مل تكن اكفية الس تكامل مت  10بنفس املعدل تقريبا  ويعزي هذا أ ن فرتة  9،10ونالحظ اس تقرار املعدل عند ادلقيقة 

ىل عدم مقدرة الاس تجاابت الوظيفة عىل رسعة الاس تقرار خالل  دقائق ومن ذكل نس تدل عىل أ مهية حتديد فرتة الراحة بني أ حامل التدريب لالعبـني وال  10يعزي ا 

ماكنيـات  ىل معـدالت اسـ هتالك يتوقف ذكل عىل الزمن فقط وأ ن يمت ذكل فرداي  ومراعاة اخلصوصية التدريب وا  الالعـب واذلي جيـب أ ن يكـون دليـه جسـل يشـري ا 

ىل النوايح الوظيفية ال خرى .  ال وكسجني ابال ضافة ا 

ىل اجلدول السابق ) وقد بلغ معـدل  15حىت  10،11،12وادلقائق اليت تلهيا كذكل ادلقيقة  9( مرة أ خرى نالحظ عدم ظهور فروق معنوية بني ادلقيقة 3وابلرجوع ا 

 دقيقة بعد الانهتاء من اجملهود البدين . 15مليلرت / كجم / ق لعينة البحث وهذا يعترب مرتفع خاصة بعد  1.18±  8.43الك الاس هت

ىل ثالثة مراحل حسب ما ظهر من النتاجئ ال وىل من ادلقيقة  ويــرى فـض حيـث اخن 11حىت  6مث املرحةل الثانية من ادلقائق  5حىت  1الباحثني تقس مي هذه الفرتة ا 

وخاللها اس تقر معدالت هبوط الاس هتالك وبصـورة بطيئـة  15وحىت  12خاللها معدالت اس هتالك لكهنا بطيئة أ و ش به مس تقرة مث املرحةل الثالثة وتبدأ  من ادلقيقة 

 عىل التوايل . 8.43 – 8.39 – 8.43 – 8.98جدا  يه 

 * معدالت رضابت القلب :

( عىل العالقة بـني منحـين اسـ هتالك ال وكسـجني ورضابت القلـب أ ثنـاء 2002) YANOاينو  ARENAراجع مهنا أ رنيا ابلرمغ من اتفاق العديد من ادلراسات وامل

ننا نالحظ من خالل اجلدول خالف ذكل فقد ظهرت فروق ذات دالةل معنوية بني معدالت رضابت القلب خـالل تـكل الفـرتة ب ال ا  عـد الانهتـاء مـن اجملهود البدين ا 

% من أ قىصـ معـدل للقلـب لعينـة البحـث ، مالبثـت أ ن  88عند ادلقيقة ال وىل بعد اجملهود وهذا ميثل تقريبا   15.93±  173.24رضابت القلب اجملهود فقد بلغت 

وأ يضـا   2،3،4،5( 1حيث مل تتضح فـروق ذات دالةل معنويـة بـني ادلقيقـة ) 2،3،4اخنفضت خالل ادلقائق التالية لكن ليست بصورة رسيعة ال س امي أ ثناء ادلقائق 

ىل العضالت اليت شاركت اجملهود السابق ومع رضابت القلـب يـزداد  6واليت تلهيا حىت  2بني ادلقائق  ىل اس مترار احتياج اجلسم لتدفق املزيد من ادلم ا  ويعزي هذا ا 

ال بواسطة محهل  ليه ا  ىل أ نه ال يمت توصيل ال وكسجني اذلي مازال اجلسم يف حاجة ا   ابدلم ودفعه ابلقلب بزايدة رضابت القلب .ادلفع القلب ابال ضافة ا 

ىل زايدة اســتثارة اجلهــاز ادلوري والقلــب بعــد الانهتــاء مــن اجملهــود ال ســ امي بتــأ ثري مــن هرمــوانت الضــغوط RICHARD (2007وقــد أ شــار ريتشــارد  ( ا 

CATECHOLAMEN  والاسـتيل كــولنيACETYHOLINE حــىت  7هبــوط النــبض بعــد  ومــن خــالل اجلــدول الســابق نالحــظ بدايــة مــرحةل اســ تقرار

ال أ ننا نالحظ أ يضا  اس تقرار النبض خالل ادلقائق  11ادلقيقة واكنت  12،13،14وظهور فروق معنوية بني هذه ادلقائق واليت س بقهتا لصاحل اخنفاض النبض خاللها ا 

 نبضة / دقيقة عىل التوايل . 109.86 – 108.14 – 108.14املتوسطات 

ىل اجلدل للتخلص من احلرارة داخل اجلسم وهنا يعزي من وهجة نظر البا ىل العضالت العامةل فقط لكن أ يضا  ا  ىل اس مترار زايدة ادلفع القليب وتدفق ادلم ليس ا  حثان ا 

ىل زايدة معليات التخلص من خملفات ال يض ومهن نتاج الطاقة أ ثناء اجملهود لتوفر ال وكسجني وأ يضا  يعزي ا  أ كس يد الكربـون اذلي  ا اثينواليت ازدادت نتيجة لعمليات ا 

ىل معدالت كبرية واذلي حيمهل ادلم حنو الرئتني ذلل نالحظ زايدة معدل التـنفس والهتويـة الرئويـة وذكل لـزايدة تـدفق الهـواء حنـو احلويصـالت  تزايد بداخل اجلسم ا 

دلم امحلراء والهميوجلـوبني اذلي يعـود محمـال  بثـاين أ كسـ يد الكربـون مليون حويصةل بلك رئة محلل املزيد من ال وكسجني بواسطة كرات ا 300الهوائية واليت تبلغ حوايل 

 املزتايد بصورة تسبب متاعب تس تثري ال عصاب السمبثاوية للتخلص منه عن طريق زايدة معدل التنفس .

 : VCO2* اثين أ كس يد الكربون 

لبدين وقد بلغت ذروة معدالت اثين أ كس يد الكربون عند ادلقيقة ال وىل وما زالت بعد انهتاء امحلل ا 15من خالل اجلداول نالحظ ظهور فروق املعنوية بني ادلقائق 

ذلا نالحظ عدم ظهور فروق معنوية بني معـدل ادلقيقـة ال وىل والثانيـة حـىت السادسـة وبـدا ظهـور الفـروق املعنويـة خـالل  2،3،4،5،6،7مرتفعة خالل ادلقائق 

ين أ كسـ يد الكربـون خـالل تـكل ادلقـائق ومـن ذكل نسـ تدل عـىل رضورة الاهـامتم بفـرتة الراحـة بـني أ حـامل ويدل ذكل عىل هبوط معـدالت اث 15حىت  8ادلقائق 

دقـائق بعـد الانهتـاء مـن امحلـل ونالحـظ مـن اجلـدول  8التدريب ال س امي املرتفعة حيث مل تكفي الفرتة الزمنية للتخلص من اثين أ كسـ يد الكربـون سـوى بعـد مـرور 

، ومثة مالحظة هامة ابجلدول مل تظهر فروق معنوية 7حىت  1وظهور فروق معنوية بيهنا وبني معدالت ابدلقائق ال وىل  15حىت  9قائق اخنفاض املعدالت خالل ادل
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 10،11،12قيقة وأ يضا  ادل 15وادلقائق اليت تلهيا حىت  9وبني ادلقيقة  15وادلقائق اليت تلهيا حىت  8وبني  7،8يف هبوط معدالت اثين أ كس يد الكربون بني ادلقائق  

ىل اس مترار  ىل اس تقرار مؤقت يف هبوط معدالت اثين أ كس يد الكربون وأ ن معدالت الهبوط بطيئة، وقد يعزي هذا من وهجة نظران ا  نتـاج اثين أ كسـ يد ويعزي هذا ا  ا 

ىل ازدايد معليات تعويض بناء الطاقة ال س امي  بعد احلصـول عـىل مزيـد مـن ال وكسـجني يف تـكل الكربون داخل اجلسم الس تكامل معليات حتوالت محض الالكتيك وا 

 الفرتة .

نتاج املاء   . COCواثين أ كس يد الكربون  HO2ذلا من املالحظات زايدة العرق والتنفس عىل الالعبني يف تكل الفرتة من اجملهود لزايدة ا 

 : RF* معدل التنفس 

مـرة/ق ومل  41.2نفس بني ادلقائق امخلسة عرش بعد اجملهـود ) قـد بلـغ معـدل التـنفس ( عدم ظهور فروق ذات دالةل معنوية يف معدالت الت 7نالحظ من اجلدول )

 . 15، وحىت 12و1تظهر فروق ذات دالةل معنوية ابس تثناء الفروق بني ادلقيقة 

ىل احلويصالت وزايدة معدل ال  وكسجني وابلتايل معدل التنفس لتدفق مزيد من الهواء ا  ىل زايدة املتالحقة لل  تنفس بعد الانهتـاء اجملهـود البـدين املرتفـع ويعزي ذكل ا 

 امحلل من الظواهر املالحظة عىل الالعبني .

ىل زايدة معدالت التنفس مـن COE (1994وكو  MARTINوقد أ شار مارتن  ىل  12( ا  مـرة أ و أ كـرث أ ثنـاء اجملهـود والزهمـا زايدة الهتويـة  50مـرة/ق يف الراحـة ا 

ىل حوايل  ىل  6،7،8حظ تباطؤ هبـوط املعـدالت بـل وتوقفهـا عنـد ادلقـائق لرت/ق ومن املال 80الرئوية ا  ىل ال وكسـجني  11ا  ىل اسـ مترار الاحتيـاج ا  ويعـزي ذكل ا 

 وتالحق التنفس للتخلص من اثين أ كس يد الكربون املزتايد .

 : VE* الهتوية الرئوية  

 98.75لتباين بني ادلقائق امخلسة عرش وقد بلغ املعـدل عنـد ادلقيقـة ال وىل ( ظهور فروق ذات دالهل معنوية يف أ قل فرق معنوي بتحليل ا6قد اتضح من اجلدول )

 ليرت/ق .

 وبني ادلقائق ال وىل. 15حىت  8ائق ومل تظهر معنوية الفروق بني ادلقيقة ال وىل والثانية والثالثة بيامن ظهرت بعد ذكل الفروق املعنوية بني أ زمنة تكل الفرتة خالل ادلق

ىل  6ق معنوية خالل ادلقائق عدم ظهور فرو ويعزي ىل التخلص من اثين أ كس يد الكربون بصورة أ كرث من  10ا  ىل تقارب مس توايت الهتوية الرئوية الحتياج اجلسم ا  ا 

عنويـة لكن ليسـت بفـروق م  15اخنفضت بعدها أ ثناء ادلقيقة  12،13،14اس هتالك ال وكسجني مث ما لبثت املعدالت أ ن ظلت مس تقرة بدون هبوط خالل ادلقائق 

 بيهنا وبني ادلقائق اليت س بقهتا مبارشة .

وكسـجني والـتخلص ونس تدل من ذكل عىل عدم اكامتل راحة الالعب ابس تدعاء املزيد من الهواء خالل الهتوية الرئوية والتنفس لزايدة احتياجات وظـائف اجلسـم ل ل 

/ق مل تكـن اكفيـة لعـودة معـدالت التـنفس أ و  15ل التدريب حيث نالحـظ هنـا فـرتة من اثين أ كس يد الكربون وجيب مراعاة ذكل عند تقنني فرتات الراحة بني أ حام

ىل مس توايهتا قبل أ داء امحلل .  الهتوية الرئوية ا 

 أ و معامل التنفس : RER* معدل تبادل التنفس 

ىل أ مهية اس تعامل هذا القياس 2006وزمالؤه ) Mourtgarisيشري لك من مورنزاكز  ن معدل السعرات والطاقة املس هتلكة خالل فرتة مكؤرش ع RER( يف حبهثم ا 

تني أ و ادلهـون احلـرة ابدلم ما بعد اجملهود البدين كام يدل عىل نوع مصدر الطاقة مثل الكربوهيدرات أ و ادلهون أ و من أ كسدة الربوتني أ و ادلهون أ و من أ كسدة الربو

FFA ق مـن اجملهـود ال يزيـد بـل هيـبط بنسـ بة 30لكربون كام الحظ أ قىص ارتفاع لهذا املعـدل بعـد وأ نه يبني العالقة بني نس بة اس هتالك ال وكسجني واثين أ كس يد ا

ابلعضـالت بيـامن  % مما يعكس اخنفاض يف أ كسدة الكربوهيدرات وزايدة يف أ كسدة ادلهون وبعد ساعة من أ داء التدريب يتغري نتيجة تأ ثري اسـ هتالك اجلليكـوجني13

عـادة بنـاء مصـادر الطاقـة  REVOVERYم ( مكصدر للطاقة ابلعضالت وبعد ساعيت من فرتة اسرتداد العافية يثبت عند اس تعامل اجللوكوز ) ابدل تتغـري معدالتـه ا 

عادة الاتز   . Homestasisان البدين واس تقرار التعويض ابلعضالت العامةل بيامن يتبقى اس هتالك ال وكسجني بعضالت الرئتني نفسها مرتفعا  الس هتالك الطاقة هبا وا 

خالل دقائق اسرتداد العافية وبقاء هذا املعدل مرتفعا  خالل دقائق اسرتداد  RER( بني معدالت 0.05ومن اجلدول يتضح عدم ظهور فروق معنوية عند مس توى )

ىل مسـ توى 14العافية امخلسة العرش وبقاء هذا املعدل مرتفعا  خالل ادلقائق ال وىل حـىت ادلقيقـة ) ( ويعـزى هـذا لكـه عـىل 5دلقيقـة )عنـد ا 1.29( وزايدة معـدهل ا 

( PDHويـدخل أ نـزمي ) –وأ يضا  ثاليث اجللرسين لنفاذ مصادر الطاقة ال خـرى أ ثنـاء اجملهـود البـدين  FFAاس مترار اس هتالك مصادر الطاقة من ادلهون احلرة ابدلم 

واجلليكـوجني ابلعضـالت ويتطلـب ذكل مزيـد  ATP PCلوكـوز و ( ال عادة بناء مصادر الطاقة ال خرى مثـل اجلPDKبريوفيت دهييدروجيزن وزايدة نشاط أ نزمي )

 حيث يساوي معدل اس هتالك اثين أ كس يد الكربون مع اس هتالك ال وكسجني . RERمن ال وكسجني وينتج مزيد من اثين أ كس يد الكربون فريتفع معدل 

 : Vo2/HR* أ وكسجني النبض 

ىل م عدل رضابت القلب حيث تتعلق معدالت اس هتالك ال وكسجني مبعدالت رضابت القلب ويتشـابه منحـى ميثل هذا القياس معدل اس هتالك ال وكسجني منسواب  ا 

دقيقـة  15 الاس هتالك بيهنا لكن عند مالحظة معدل اس هتالك ال وكسـجني يف لك رضبـة قلـب تبـني مـن اجلـدول ظهـور فـروق ذات دالهل معنويـة بـني أ زمنـة فـرتة

لفرتة بصورة أ ساس ية عىل اس هتالك وتغـري زايدة معـدالت اسـ هتالكه الـيت لوحظـت مـن اجلـداول السـابقة جنـد أ يضـا  مـع زايدة السرتداد العافية ونظرا  العامتد هذه ا

ال بعد مرور ثالث دقائق حيث مل تبدو الفروق املعنوية   بـني ادلقـائق ال وىل وبـداال وكسجني يف لك رضبه قلب منذ ادلقيقة ال وىل مل تبدأ  معدل الاس هتالك تتغري ا 

وعند  7حىت  4وعند ادلقائق  3حىت  1ونالحظ أ يضا  ثبات أ و اس تقرار نس يب يف املعدالت عند ادلقائق  15حىت  12ظهور الفروق املعنوية خالل ادلقائق ال خرية 

ىل أ ربعة فرتات ال وىل منذ ادلقيقـة  11حىت  8ادلقائق   12مث الفـرتة الرابعـة وال خـرية مـن ادلقيقـة  11حـىت  8ذلكل ميكن أ ن نقسم تكل الفرتة بناء عىل هذه النتاجئ ا 

 . 15حىت 

ىل تريث ما حيـدث داخـل اسـ تجابة وظـائف اجلسـم بـني معـدالت اسـ هتال ويعزي ك هذا الهبوط غري املس تقر واخنفاضه عىل مراحل لك مهنا تس تغرق عدة دقائق ا 

مثل امتالء مس تودعات امليوجلوبني ابل وكسجني سواء ابلقلـب نفسـه وهـو املهـم أ و  ال وكسجني والنبض ولك مهنا يرتبط ابلوظائف احليوية اليت حتدث يف تكل الفرتة

ىل معـدالهتا الطبيعيـة وأ يضـا   عادة الاتزان ال يوين داخل اخلـالاي مث عـودة درجـة حـرارة اجلسـم ا  عادة بناء مصادر الطاقة وا  اسـ تكامل معليـات الرتمـمي  ابلعضالت مث ا 

نتاج خالاي جديدة والتخ لص من اخلالاي التالفة ويبقى دلينا اس تنتاج أ ال هو ال يكفي الاعامتد عىل الزمن فقط لتحديد فرتات الراحة بني أ حامل التـدريب بـل ابخلالاي اب 

 جيب الاس تدالل ابملؤرشات الفس يولوجية الوظيفية املمثةل ؟؟؟
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 : ت* الاس تنتاجا 

طار عينة البحث واال جراءات الاحصائية للقياسات اذلي مت احلصو   ل علهيا نس تنتج ما ييل :يف ا 

 دقيقة من اسرتداد العافية بعد الانهتاء من اجملهود البدين متغري الشدة . 15ظهور فروق ذات دالهل معنوية يف معدالت اس هتالك ال وكسجني أ ثناء فرتة  -1

 دقيقة بعد الانهتاء من اجملهود . 15 زايدة معدالت اس هتالك ال كسجني يف بداية امخلس ادلقائق ال وىل مث حدث اخنفاض متدرج يف هناية فرتة -2

 ادلقيقة من اسرتداد العافية مع هبوط رسيع يف بداية امخلس ادلقائق ال وىل . 15ظهور فروق ذات دالهل معنوية يف معدالت رضابت القلب أ ثناء فرتة  -3

 لفرتة امخلس ادلقائق ال خرية .ظهور فروق ذات دالهل معنوية يف رسعة معدالت رضابت القلب يف الفرتة ال وىل امخلس دقائق وا -4

ىل  -5 دقيقة وميثل اخنفاض بطئ يف املعدالت مث ظهور فروق  15عدم ظهور فروق معنوية يف هبوط معدالت رضابت القلب أ ثناء ادلقائق من س بع ا 

 معنوية بني ادلقائق ال وىل وال خرية .

ىل ) -6 مث الثالثة  10حىت  6اخلامسة )هبوط بطئ ( مث الفرتة الثانية من ادلقيقة ( فرتات من ادلقيقة ال وىل حىت 3ميكن تقس مي فرتات هبوط التنفس ا 

 .        15حىت  11من ادلقيقة 

ىل  1ادلقيقة مع عدم معنوية الفروق أ ثناء ادلقائق من  15ظهور فروق معنوية يف معدالت اثين أ كس يد الكربون خالل فرتة اسرتداد العافية   -7 ، من  3ا 

ىل  10      .            15ا 

( بعد اجملهود يف ادلقيقة ال وىل وال خرية  بيامن مل تظهر املعنوية يف ادلقائق ال خرى خالل 15ظهور فروق معنوية يف معدالت التنفس خالل تكل الفرتة ) -8

 هذه الفرتة .

 ظهور فروق معنوية يف معدالت الهتوية الرئوية خالل تكل الفرتة . -9

 ري معدل تبادل التنفس .عدم ظهور فروق معنوية يف معدالت تغ-10

 ظهور فروق معنوية يف معدالت أ كسجني النبض .-11

 -* التوصيات :
طار عينة البحث والقياسات اذلي مت احلصول علهيا والنتاجئ السابقة يوىص مبا ييل :  فــــي ا 

 . عدم الاعامتد بصورة رئيس ية يف حتديد فرتات الراحة بني أ حامل التدريب عىل الزمن فقط 

  ب الاسرتشاد مبعدالت اس هتالك ال كسجني ورضابت القلب يف حتديد فرتة اسرتداد العافية بني أ حامل التدريب عند الانتقال بني دورات التدريأ مهية 

 رضورة التعرف عىل معدالت هامة مثل : معدل التنفس، الهتوية الرئوية، اثين أ كس يد الكربون، معدل تبادل التنفس وأ كسجني النبض يف تقومي 

 لالعبني الس امي يف الفرتات بعد أ داء اجملهود البدين ا

 . مصطلح أ كسجني اسرتداد العافية أ كرث دقة ومشولية عن املصطلحات ال خرى املتداوةل لوصف فرتة ما بعد أ داء اجملهود البدين 
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