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 تقييم تأثير المقررات العملية علي الحالة الفسيولوجية لطلبة السنة األولى

 بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 البشتيرمضان جمعة ***د.د .سعاد اسماعيل الفقيه     المبروك** د .خديجة الوحيشي*

تبارات واليت له األثر البالغ علي اختاذ تتم عمليات التقييم بواسطة إجراء القياسات واالخ  -المقدمة و أهمية البحث :
القرارات اليت تؤثر بشكل مباشر على العملية التعليمية وعلي الطالب نفسه من مجيع النواحي الوظيفية والبدنية والنفسية 
واالجتماعية , وأصبح التوصل إيل أساس علمي لتقييم مستوي األداء أمرا ضروريا , باستخدام القياسات واألساليب 

 علمية مبا يتمشى مع كل االجتاهات احلديثة لكل املؤسسات الرتبوية بصفة عامة والرياضية بصفة خاصة .ال

ويلعب التقدم التكنولوجي يف جمال االختبارات العلمية لقياس رد فعل األجهزة الوظيفية واإلمكانيات البدنية للجهد     
كل العاملني باجملال الرياضي من مدربني ومعلمني بالوسائل العلمية   البدين دوراً هاماً يف جمال التدريب والتعليم  إذ ميد

احلديثة واليت يُنظر إليها على أهنا ذات تأثري كبريو إجيايب يف تعليم واختيار أنسب طرق التعليم والتدريب, مما يعمل علي 
ردات املناسبة لكل مرحلة تعليمية مبا االقتصاد يف الوقت واجلهد  وسرعة تطوير طرق التعلم ,  وكذلك إمكانية اختيار املف

 يتناسب مع العمر واجلنس.

وأهم ما حتتاج اليه املقررات العملية يف املؤسسات الرتبوية الرياضية هو اإلعداد البدين املبىن على قواعد علمية ألجل     
ت املفروضة عليه خالل رفع مستوى الطالب الرياضي حيث حيتاج إىل أعداد بدين بشكل متكامل ألجل تنفيذ الواجبا

الدروس العملية  , وأن األعداد الشامل للطالب يستوجب التكامل بني العقل واجلسم وهذا التكامل يتم قياسه وتقوميه 
 بواسطة االختبار والبحث عن أفضل الطرق للقياس . 

مختلف البحوث العلمية فيمن الدراسات و  وان كل ما حيدث من تطور يف خمتلف اجملاالت الرياضية هو نتيجة حصيلة   
جماالت العلوم ويعترب علم الفسيولوجي احدي أهم هذه العلوم والذي اثر بشكل كبري يف األعداد الشامل واملتكامل 

للطالب  الرياضي إىل جانب العلوم احليوية األخرى لذلك فان االهتمام بالطالب وإعداده واالهتمام باجلانب الفسيولوجي 
ع اجلوانب البدنية واملهاريةواخلططية والنفسية والن اجلانب الفسيولوجي هو احد األعمدة اليت ترتكز تسري جنبا إيل جنب م

 عليها العملية التدريسية والتدريبية يف أحداث التطور والنمو .

وما مل وإن اهلدف األساسي من عمليات التقومي حملتوى املقررات هو التعرف على األهداف املوضوعة وما حتقق منها      
والتقومي يف جمال الرتبية الرياضية بالذات ال خيرج عن املفهوم السابق ذكره , كونه وسيلة علمية لتحقيق األهداف  يتحقق ,

الرتبوية والتعليمية , فهو يتضمن حتديد مستويات الطالب واجنازاهتم ومعدالت تقدمهم يف مجيع اخلربات اليت تقدمها 
( 1,   3ة حتصيله وتفاعله ومدى حتقيق الربامج ألهدافها . )  املؤسسة الرتبوية للطالب ودرج  
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وأثبتت مجيع اجملاالت العلمية أمهية االختبارات الفسيولوجية اليت من الواجب علينا االهتمام هبا وخاصة يف اجملال       
كل طالب مما يؤهله ليكون قادرا الرياضي وذلك الن كليات الرتبية الرياضية تعتمد على القدرات الوظيفية بالدرجة األوىل ل

على أداء الوحدات الدراسية على أمت وجه من الناحية البدنية ويكون قادرا على أداء معظم املهارات من خالل الدروس 
داخل الكلية , و يعد علم الفسيولوجي من العلوم املهمة مع باقي العلوم األخرى اليت أدت للوصول هلذه املستويات 

رات الفسيولوجية من املعطيات احلديثة اليت اقتحمت اجملال الرياضي وأعطت نتائج فعالة يف خدمة وأصبحت االختبا
( 426,  1املسرية العلمية الرياضية .    )   

حيث يهتم علم فسيولوجيا التدريب الرياضي بدراسة التغريات الفسيولوجية اليت حتدث أثناء التدريب ))مزاولة النشاط      
استكشاف التأثري املباشر من جهة والتأثري البعيد املدى من جهة أخرى والذي حتدثه التمرينات البدنية أو  البدين(( هبدف

( 65,  2احلركة بشكل عام على وظائف أجهزة وأعضاء اجلسم املختلفة  )   

جماال للتنافس بني كافة  كما أصبح التدريب الرياضي بصوره املتعددة عملية هلا دورها اهلام يف اجملتمعات املعاصرة فقد صار
قطاعات اجملتمع بل أصبح ميدانا للتسابق بني خمتلف األعمار كأحد الوسائل اهلامة لزيادة الكفاءة اإلنتاجية وذلك برفع 

( 11 , 6)  مستوى األداء لألفراد لتحقيق املتطلبات اليت تستدعيها أعماهلم متشيا مع التطور العلمي والتكنولوجي .  

ية التدريب املستمر واملنتظم عن طريق التخطي  علميا يف التأثري االجيايب على الوظائف احليوية للجهاز وتكمن أمه     
التنفسي , حيث ترتفع كفاءة عمل هذه األجهزة فينخفض معدل النبض , وتزيد قوة عضالت التنفس , مما و الدوري  

القدرة اهلوائية , والقدرة الالهوائية , وتزيد السعة  يساعد علي مد العضالت العاملة بكمية أكرب من األكسجني فتتحسن
احليوية , بينما يؤدى التدريب العشوائي إىل زيادة العبء الواقع على اجلهاز العصيب , فيظهر أعراض اإلرهاق , والتعب , 

( .216,  5  واحلمل الزائد كنتاج هلذا النوع من التدريب )  

لى املعلومات اليت توضح حالة األجهزة الوظيفية, وان ملعدل ضربات القلب أمهية تعتمد عملية التدريب بصورة أساسية ع و
خاصة لتوجيه أو حتديد الشدة وفرتة الراحة خالل أداء اجلرعات التدريبية أو يف الوحدات التدريبية , كما يعد النبض احد 

ويعطي لالعب أو املدرب معلومات سريعة  املؤشرات الوظيفية اهلامة نظرا لسهولة استخدامه  وميكن حتديد شدة التمرين
( 222,  23لردود األجهزة الوظيفية .    )   

ويعد موضوع التمرين البدين وارتفاع ضغ  الدم من املوضوعات املهمة يف الطب الرياضي , حيث حيدث من جراء 
وع و شدة التمرين إذ إن ضغ  التدريب الرياضي تغريات يف عمل العضلة القلبية وتتنوع استجابة العضلة القلبية حسب ن

الدم يتأثر بعدة عوامل إثناء التدريب منها  نوع التدريب الرياضي وعدد العضالت املشاركة يف العمل العضلي ووضع 
( 277,  33اجلسم إثناء النشاط البدين . )   
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إيصال الدم من  وضغ  الدم  هو ذلك الضغ  احلاصل داخل األوعية الدموية والذي يكمن بواسطته املساعدة على
(109,  10القلب إىل األوعية والشعريات الدموية واألنسجة . )   

ويتميز الضغ  الدموي بنوعني مها الضغ  الدموي االنقباضي وهو الضغ  احلاصل نتيجة النقباض البطني ودفع       
رور الدم فيها ويبلغ معدل الضغ  الدم إىل داخل األوعية الدموية وكذلك مقاومة جدران األوعية الدموية " الشرايني "مل

الثاين من  عوالنساء, والنو ملم / زئبق ( وقد يكون أقل من ذلك عند الرياضيني  140 – 100االنقباضي حبدود ) 
الضغ  احلاصل نتيجة انبساط العضلة القلبية يف الدورة القلبية وتقلص  واالنبساطي وهالضغ  الدموي هو الضغ  

األكثر أمهية حيث أنه يعرب أكثر من الضغ  الفعلي داخل القلب واألوعية الدموية ويقدر معدل الشرايني احمليطة , وهو 
 ( 90,  7ملم / زئبق ( .)  90 – 60الضغ  االنبساطي حبدود ) 

إن الكثري من األنشطة الرياضية اليت تعتمد على احلركات الرياضية وماهلا من عالقة مع اخلصائص اليت ميكن حتديدها من 
ل الطرق املتنوعة لدراسة خاصية حركة اإلنسان واملظهر اخلارجي ومن هذه املظاهر القياسات اجلسمية والسعة احليوية خال

 (   165,  15اليت تؤثر يف االجناز الرياضي .    ) 

ليةيتطلبالتحلي االرتقاءبأي فعااألخرونمواصفاجتسميةختتلفعنالنشاطبأينشاطةمارسوتعدالقياساتاجلسميةأحدىالعوامالملهمةعندمم
ببعضاملواصفاتوالقدرامتنها القياساتاجلسميةواملتغرياتالوظيفية ) السعة احليوية ( 

 ( 614,  16بالتاليتأثريهاعلىمستوىاألداءالرياضي . )  األخرىالتيتؤثرأحدامهاعلى

ص ومن هذه االختبارات هناك العديد من االختبارات اليت تستخدم يف اجملال الطيب للوقوف على احلالة الصحية للشخ    
الفسيولوجية اليت اقتحمت اجملال الرياضي يف اآلونة األخرية واستخدمت كمؤشرات مهمة يقف عليها املختصون للتنبؤ 

مبجموعة من احلقائق العلمية اليت ختص العملية التدريبية يف اجملال الرياضي ومن أهم هذه االختبارات قياس مستوي السكر 
 ومكونات الدم . 

عد اختبار السكر يف الدم من املؤشرات الفسيولوجية املهمة سواء يف اجملال الرياضي أو يف احلياة العامة وذلك من خالل وي
واالسرتاتيجي الذي سالرئيلدم ) اجللوكوز ( الوقود ما ميثله كمؤشر لسالمة وديناميكية عمل أجهزة اجلسم , ويعترب سكر ا

اصة يف األنشطة الرياضية , لذلك يتطلب البحث واالهتمام يف اختبار وقياس يستخدم يف النشاط احلركي لإلنسان وخ
اجللوكوز يف الدم فضال عن آلية صرف هذا املصدر املهم من الطاقة بغية تنظيم وتقنني عملية التدريب وفق منهج علمي 

(  270:  4يعتمد على طبيعة إمداد اجلسم بالطاقة .  )  

ها زيادة يف القدرة الوظيفية للفرد حيث تزداد أمهية اهليموجلوبني يف اجلهد البدين و بالتايل إن ممارسة النشاط الرياضي تصحب
( 39,  30قد تظهر تأثريات فسيولوجية مؤقتة أو دائمة على املكونات اخللوية على الدم )  
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 أعداد ونسب مكوناته ويتعرض الدم ملا تتعرض له أعضاء اجلسم املختلفة من ضغوط واليت منها التدريب البدين فتتغري
واختلفت البحوث والدراسات على التغريات اليت حتدث للدم ومكوناته فبعضها أكد على أن حجم الدم يقل بنسبة 

% أو أكثر مع ارتفاع شدة التدريب وتدريبات التحمل كما تزداد كمية بروتني البالزما بينما أكدت حبوث أخري على 10
م البالزما وحجم كريات الدم احلمراء وبعض من التدريبات قد تسبب يف تغريات عميقة زيادة حجم الدم نتيجة لزيادة حج

(244,  18)يف أعداد خاليا الدم البيضاء بني االخنفاض واالرتفاع حسب نوع التدريب .  

ينية وال ويعترب احلد األقصى الستهالك األكسجني من أهم املؤشرات يف الفسلجة والطب الرياضي لقياس القابلية االوكسج
تستطيع العضالت االستمرار يف العمل العضلي بدون األوكسجني إال لفرتة قليلة يف حني ميكن االستمرار بالعمل العضلي 
يف حالة تزويد العضلة باألوكسجني عن طريق نقله من الرئتني إىل العضالت العاملة , ويشري هذا املصطلح إىل أقصى 

عند األداء  للمجهود البدين أو اكرب مدى للسعرات احلرارية الناجتة عن معدل تستخدمه العضالت من األوكسجني 
العمليات اهلوائية يف وحدة زمنية معينة , ويعرف بأنه) أقصى حجماً لألوكسجني املستهلك باللرت أو امللليلرت يف الدقيقة  ) 

2  ,65 ) 

التنفسي على توفري األوكسجني للعضالت  –ي وتعرب القابلية القصوى على استهالك األوكسجني عن قدرة اجلهاز الدور 
العاملة ونقل ثاين أكسيد الكربون خارجها, و يلعب هذا النظام دورًا أساسي يف استعادة خزائن الطاقة 

 الالاوكسجينيةالالكتيكية وإزالة حامض الالكتيك من العضالت العاملة بعد اجناز جهد ال اوكسجيين. 

  -األوكسجين تتأثر بعوامل عدة منها : إن القابلية القصوى على استهالك

 -اجلنس -العامل الوراثي –الناتج القليب  –حجم اجلسم العضلي  –حجم الضخة الواحدة  –))معدل ضربات القلب 
 العمر ((  –احلالة التدريبية 

العاملة . )  كما إن احلد األقصى الستهالك األوكسجني هو صفة وراثية بشكل رئيسي حيث انه يرتب  مبقدار العضالت
8  ,222) 

ومن األهداف العامة للرتبية البدنية تنشي  الوظائف احليوية للجسم من خالل إكساب اللياقة البدنية واحلركية واليت        
تعمل على تكيف جسم الفرد بيولوجيا ورفع مستوى كفاءته واكتساب الصفات اليت تساعد الفرد على القيام بواجباته دون 

ب واإلرهاق واكتساب الفرد القوة واجللد والتحمل الدوري التنفسي والتوافق العضلي العصيب مما يؤدي إىل الشعور بالتع
(  10,  25حتسني عمل اجلهازين الدوري والتنفسي . )   

 باعتبارها إن سالمة احلالة الوظيفية للفرد قد نالت يف اآلونة األخرية اهتمام الكثري من الباحثني يف خمتلف أحناء العامل      
تساهم بقدر كبري يف احلكم على الكفاءة العامة للفرد ونالت األحباث مؤشرات واضحة على مستوى هذه الكفاءة .  ) 

12  ,1  )  
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و ال تتوقف أهداف كليات علوم الرتبية البدنية والرياضة على جمرد مراحل دراسية يتعداها الطالب إىل احلصول على شهادة  
ك إىل تكوين بنية جسدية قوية للطالب والوصول به إىل أعلى مستويات اللياقة البدنية والفسيولوجية دراسية بل يتعدى ذل

وحتسني جسم الطالب ومنع حدوث التشوهات وعالجها إن وجدت وهذا يتوقف على الربامج التعليمية والتدريبية داخل 
لسنوات األربعةها الطالب خالل ااحملاضرات وعلى عدد الوحدات الدراسية اليت يتلقا  

من هنا جند إن أمهية هذا البحث تكمن يف ضرورة التعرف على احلالة الفسيولوجية لدى طالب السنة األوىل بعد        
 التعرض للوحدات الدراسية العملية ) احملاضرات ( والتعرف على الفروق يف هذه املتغريات 

العلمية يف التقومي جيعل عملية التدريب عملية ناقصة ولن إن أي عمل أو أداء ال يستخدم األساليب -مشكلة البحث :
حتقق ما نطمح له من اجنازات رياضية  ولن تقدم أبطال متميزين مبا يتالئم واخلام املوجود باالعتماد على كل ما متوفر من 

يف الرتبية الرياضية  ألساسيةوسائل وأدوات ختدم هذه العملية .لذا أصبحت االختبارات والقياسات من الوسائل املهمة وا
استخدامها يؤكد على ضرورة االستعانة بالعمل العلمي املربمج للحصول على معلومات حقيقيه وتعميمها يف جماالت وان

متنوعة وملختلف املراحل العمرية وحىت جملموعات كبرية من األفراد لتوفري الوقت واجلهد قدر اإلمكان وان استخدام هذه 
درب من أهم الوسائل لتقنني األامال التدريبية ومعرفة مدى قدرات األفراد لألداء يف التدريب االختبارات من قبل امل

( 22,  24) التدريبية والسباق ومن خالل االهتمام هبذه اجلوانب بشكل علمي وموضوعي ميكن ضمان جناح العملية   

يات الرياضية اعتماداً على دراسة االستجابات أن الدراسات العلمية احلديثة تبين برامج التدريب الرياضي لشىت الفعال
الفسيولوجية الناجتة عند مستوى تطبيق تلك الربامج وأساليبها املتنوعة لكي يتم االرتقاء مبستوى تطور تلك الفعاليات 

ملنظم الرياضية اعتماداً على نظرية التطبيع الفسيولوجي ألجهزة اجلسم الوظيفية. حيث ان التدريب الرياضي املدروس وا
يؤدي اىل حدوث تغريات فسيولوجية وكيميائية داخل اخللية العضلية, وان تقدم املستوى لدى الالعب الرياضي يتوقف 

على مدى اجيابية التغريات الكيميائية مبا حيقق التكيف لألجهزة وأعضاء اجلسم ملواجهة التعب البدين والوظيفي الناتج عن 
.( 161,   13) التدريب أو املمارسة الرياضية   

وتعترب املصدر الواقعي ,  وإمنا وسائل تؤدي إىل زيادة التقدم ,وال ينبغي النظر إىل القياس والتقومي على أهنم غايات     
الطالب احلافز لبذل مزيد من اجلهد لتحقيق األهداف  ىو يصبح لد , للتعرف على احلالة واالستعداد البدين والوظيفي

.(     30,  23) يبية والتعليميةاليت ُوضعت للعملية التدر   

تكيف ( هذه ته إذا ما تعرض جلهد بدين مؤثر )وتسمح طبيعة تركيب جسم اإلنسان له بإحداث تغريات يف أعضائه وأجهز 
.( 44, 15)    التغريات هتدف إىل رفع كفاءة اجلسم ملقابلة هذا اجلهد   

وم به يف تقييم احلالة الوظيفية لطالب كليات الرتبية البدنية وما ونظرا إىل مدى أمهية اجلانب الفسيولوجي والدور الذي يق 
ميكن إن يقوم به املعلم من تقنيني للدروس العملية لتطوير مستوى األداء املهاري لدى الطالب . ومن خالل عمل 
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ما مع الطلبة بشكل الباحثتني يف اجملال الرتبوي وما قامتا به من دراسات سابقة يف جمال الفسيولوجي ومن خالل تواصله
 وتطلبهادائم الحظتا إن الدروس العملية حتتاج إىل جهد كبري من قبل الطلبة ألداء الواجبات البدنية املطلوبة منهم واليت 

املقررات الدراسية العملية بالكلية وهو يف الغالب امل غري مدروس بدقة ويؤثر علي أجهزهتم الفسيولوجية وبالتايل رأتا قياس 
أثري هذا اجلهد علي بعض املتغريات الفسيولوجية لديهم وتقييم ت  

ومن وجهة نظر الباحثتني إن العبء الواقع علي جسم الطالب واملتمثل يف بعض الدروس العملية بالكلية هلا دور       
جبات فعال إلحداث التغريات الوظيفية ألجهزة اجلسم وكذلك تطوير الصفات البدنية لكي يتمكن الطالب من أداء وا

 الدروس العملية بشكل جيد واجتياز االمتحانات العملية بنجاح

وبالتايل رأت الباحثتني إجراء الدراسة احلالية للتعرف على احلالة الفسيولوجية لطلبة السنة األوىل بكلية الرتبية البدنية وعلوم  
ت اليت تساهم يف تطوير مستوى األداء الرياضة من خالل قياس بعض املتغريات الفسيولوجية والتعرف على أهم املتغريا

,لتقيم املناهج العملية بالكلية وإظهار نقاط الضعف والقوة هبا من خالل مستوى حتسن احلالة الفسيولوجية للطالب من 
 عدمها .

-األهداف :  

خاليا  -لدم مستوى السكر يف ا -السعة احليوية  -ضغ  الدم  -التعرف على حالة املتغريات الفسيولوجية  )النبض  -1
حمي  الصدر ( لطلبة السنة األوىل بكلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة .  –احلد األقصى الستهالك األكسجني  -الدم   

التعرف على الفروق يف مستوى بعض املتغريات الفسيولوجية  عند بداية السنة وهنايتها لدى عينة البحث . -2  

.در والسعة احليويةالتعرف على العالقة بني حمي  الص - 3  

  -تساؤالت البحث :

ما هي حالة املتغريات الفسيولوجية  لطلبة السنة األوىل بكلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة ؟. -1  

ما هو تأثري املنهج  العملي على بعض املتغريات  الفسيولوجية  قيد البحث ؟ .  -2  

ة احليوية ؟هل هناك عالقة ارتباطية بني حمي  الصدر والسع - 3  

  -الدراسات السابقة :

حتت عنوان  (1993 دراسةأحمدنصرالدينالسيد ) – 1
الربناجمالدراسيالعمليوأثرهعلىبعضاملتغرياتالفسيولوجيةلطالبكليةالرتبيةالرياضيةللبنينبالقاهرة  هبدفالتعرفعلىالفروقبينمستوى 

هوالفروق يةوهنابعضاملتغرياتالفسيولوجيةلعينةالبحثعندبدايةالعام الدراسي



  

- 7 - 

 

                     2018العدد التاسع عرش   اجملدل الرابع       لكيةالرتبية البدنية والرايضة       جامعة الزاوية            

السعةاحليوية املتغريات(طالبوكانت 230بينطالبالصفاألولوالثانيفياملتغرياتقيدالبحثواستخدماملنهجالوصفيعلى عينةقوامها ) 
النتائجوجودفروقذاتداللة تامهاحلداألقصىالستهالكاألكسجني النسبيواملطلقوكانيالدمو والنبضوضغط

 (5).ثاين لصاحلالصفالثانيوكامنعداللتحسنأفضللطالب الصفاألول بينالقياسينالقبليوالبعديلطالبالصفاناألولوال

(  حتت عنوان : أثراملوادالتطبيقيةعلىمستوىبعضالصفات البدنيةوالوظيفيةلطلبةكلية  1993دراسةعصاميحيىمحمد )  -2 
جريتهذهالدراسة الرتبيةالرياضيةهبدف التعرفعلى بعضالصفاتالبدنيةوالوظيفيةلطلبةكليةالرتبيةالرياضيةبورسعيد وقدأ

( طالباستخدماملنهجالتجرييب ذوالتصميمالقبليوالبعديللمجموعةالواحدة وكانت أهم النتائجأن 280علىعينهقوامها ) 
مستوىبعض الصفاتالبدنيةللصفاألولوالثانيوأوضحتالنتائج ريفعاملوادالتطبيقيةتعملعل

 (17) .األول تفوقمستوىبعضالصفاتالبدنيةوالوظيفيةلطلبةالصف الثانيعنطلبةالصف

( حتت عنوان : الكفاءةالبدنية لطالبكليةضباطالشرطةاملتخصصني 2000  دراسةعويسعليأجلبايل )  -3
هبدفتحديدمستوياتالكفاءةالبدنيةومقارنتهاباملستويات األخرىوإجيادالعالقةبينالكفاءةالبدنيةومعداللنبض 

 لوالوزن  واستخدمدراسةاحلالة كمنهجللبحثعلىعينةقوامها  )فيالراحةوضغطالدمفيالراحة ,السعةاحليوية ومتغريات السنوالطو 
 ( طالبمنكليةضباط الشرطةاملتخصصينوكانتأمهالنتائجاخنفاضمعدالت الكفاءةالبدنية   86

لدى عينةالبحثمقارنةباملعدالتالعاديةووجودعالقةارتباط   )احلداألقصىالستهالكاألكسجني(
 (20).احة وعالقةارتباططرديهبنالكفاءةالبدنيةوالسعةاحليوية ووزناجلسم عكسيةبنالكفاءةالبدنيةومعداللنبضأثناءالر 

:اخلصائص البدنية والفسيولوجية املميزة لالعيب حتت عنوان   م(2003فؤاد بن علي آل عبد اهلل )  دراسة - 4
يف لعبة التنس وأيضا  على أكثر املتغريات البدنية والفسيولوجية ارتباطا مبستوى األداءهبدف التعرف  التنس السعوديني 

 معرفة تأثري العمر الزمين على العالقات بني املتغريات البدنية والفسيولوجية ومستوى األداء يف لعبة التنس . وتكونت
( العباً لكل فئة سنية )الناشئني, الشباب, الدرجة األوىل( ومت تقسيم كل فئة 30العباً بواقع ) (90عينة قوامها )

ويات )املستوى األول العبو املنتخب السعودي , املستوى الثاين العبو أندية الدرجة األوىل , عمرية إىل ثالثة مست
حتليل , و أشارت نتائج  املستوى الثالث العبو أندية الدرجة الثانية ومراكز التدريب التابعة لالحتاد السعودي للتنس(

جلني ورمى الكرة بالذراع اليمىن من اجلانب وأداء اإلرسال التمايز إىل أن درجة الناشئني وتقييم أداء اإلرسال ومرونة الر 
% ويف الشباب أعطت نتائج رمي الكرة بالذراع اليمىن من اجلانب وأداء اإلرسال نسبة 80نسبة متييز صحيحة بلغت 

بة % فيما كان رمي الكرة بالذراع اليمىن من أعلى وسرعة اإلرسال يف الدرجة األوىل بنس73.3متييز صحيحة بلغت 
( يف مجيع الدرجات, وبالتعرف على هذه خصائص 0.001% ومبستوى داللة عند )70متييز صحيحة بلغت 

البدنية والفسيولوجية املميزة لالعيب التنس السعوديني ميكن مساعدة العاملني يف هذا اجملال عند انتقاء الالعبني أو 
(21لوجياً  .)ابعتهم بدنيا وفسيو تصنيفهم تبعا ملستوى أدائهم, أو هبدف مت  
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تدريبات املختلفة السرعة واملطاولة واملختلطة يف بعض تأثري  م( تحت عنوان:2007طاهر )  بائززين دراسة  - 5
تدريبات املختلفة السرعة واملطاولة واملختلطة تأثري املتغريات البدنية والوظيفية لطالبات املرحلة اجلامعية هبدف التعرف علي 

املنهج التجرييب ملالئمته لطبيعة البحث أجريت  استخدمية والوظيفية لطالبات املرحلة اجلامعية و يف بعض املتغريات البدن
( أيام يف األسبوع 2( أسبوعا وبواقع )12( طالبة  حيث أستمر العمل يف املنهج ملدة ) 21عينة قوامها  )الدراسة على 

ضمت سبعة طالبات إي اجملموعة ضابطة و اجملموعة وقسمت العينة على ثالث جماميع بشكل عشوائي اجملموعة األوىل 
التجريبية سبعة طالبات إي اجملموعة التجريبية األوىل واجملموعة الثالثة سبعة طالبات إي اجملموعة التجريبية الثانية , 

يف تطوير  التدريبات املقرتحة أثبتت فاعلتيهاحيث استنتج إن واعتمدت الباحثة على مبدأ االختبار القبلي والبعدي , 
(11السرعة واملطاولة واملختل  .)  

اثر مناهج املواد الدراسية العملية على بعض القدرات الوظيفية حتت عنوان :  (2009دراسة شريف قادر حسين  ) - 6
معرفة تأثري تطبيق مفردات الدروس العملية على بعض القدرات  جبامعة كويه   هبدفوالبدنية لطالبات املرحلة األوىل 

ظيفية والبدنية لدى طالبات املرحلة األوىل الاليت ال ميارسن أي نشاط الرياضي بعد الدوام الرمسي يف الكلية , حيث الو 
( 8التجريبية ) البدنية , وتضمنت اجملموعةاعتمد الباحث على تطبيق مفردات الدروس العملية وكذلك مادة اللياقة 

جملموعة واحدة فق  وتوصل الباحث إىل تطوير املتغريات الوظيفية وكذلك طالباتوتضمن البحث االختبارين القبلي والبعدي 
 (14البدنية ماعدا السرعة )

 إجراءات البحث 

مت استخدام املنهج الوصفي  املسحي نظراً ملالئمته لطبيعة هذا البحث . -: منهج البحث  - 1  

   -مجاالت البحث : - 2

.(  2017/  5/   23( إىل )  2017/ 12 /15مت أجراء القياسات ) :المجال الزمني - أ  

قسم العلوم احليوية والتأهيل احلركي  –كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة )معمل الفسيولوجي المجال المكاني :    -ب 
معمل التحليل مبستشفى الزاوية التعليمي ( . –صالة األلعاب   -  

 ااجتازو األوىل بكلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة الذين  مشل جمتمع البحث طالب السنة:  المجال البشري  -ج 
( طالب ومت استبعاد الطلبة  50(  والذي بلغ عددهم )  2017 – 2016امتحانات  القبول للسنة الدراسية   ) 

 املصابني  .

ب من طالب السنة ( طال 34اجري البحث علي عينه تـم اختيارها بالطريقة العمـدية مكونة من )  -:عينة البحث  - 3
% ( من العينة بالكلية .40لون ) األوىل بكلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة ميث  
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للمتغيراتاألساسيةلعينةالبحث  ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء1الجدول )   

   34ن =                                                                                                    

الوزن  -طات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيم معامل االلتواء للمتغريات األساسية ) العمر( قيم املتوس1يوضح اجلدول )
,  2.54طالب ويبني اجلدول قيم معامالت االلتواء اليت تراوحت بني )  34الطول ( إلفراد العينة البالغ عددها  -

البحث يف هذه املتغريات وقد مت استبعاد عدد ( مما يشري إيل جتانس عينة  3)± ( وأهنا احنصرت بني  1.54,  0.288
 من الطلبة الذين أحدثت بياناهتم بعض التشتت يف متغري العمر.

األجهزة  واألدوات :  - 4  

جهاز قياس السعة احليوية  ,ميزان طيب مقنن لقياس الوزن, جهاز قياس الطول , جهاز قياس ضغ  الدم + مساعة طبية  
طرد املركزي لفصل الدم , ساعة إيقاف , سرجنات بالستيك لالستعمال ملرة واحدة , قطن جهاز ال, اسبريوميرت اجلاف 

طيب + كحول , أنابيب اختبار لعينات الدم , شري  قياس معتمد لقياس حمي  الصدر , مقعد سويدي الختبار احلد 
 األقصى الستهالك األكسجني .

: القياسات المستخدمة  - 5  

ن ألفراد العينة إيل اقرب نصف كيلو جرام  بواسطة ميزان طيب .الوزن : اجري قياس الوز  -  

الطول : اجري قياس الطول ألفراد العينة إيل اقرب سنتيمرت بواسطة جهاز قياس الطول . -  

 \ 15معدل ضربات القلب : مت قياس عدد ضربات القلب يف فـرتة الراحة وإثناء اجملهود ) عند مرحلة الثبات (  ملدة  -
للحصول علي عدد ضربات القلب يف الدقيقة ومت أخد القياس من الشريان الكعربي يف بداية  4الناتج يف ث وضرب 

( 131,  6وهناية السنة الدراسية  .)   

ضغ  الدم : مت قياسه أثناء فرتة الراحة يف بداية السنة الدراسية وهنايتها بواسطة جهاز قياس الضغ  الزئبقي من الشريان  -
( 90,  31تخدام مساعة طبية وروعيت فيه الطريقة السليمة للقياس . ) العضدي مع اس  

 الرقم املتغريات األساسية املتوس  احلسايب االحنراف املعياري معامل االلتواء
 1 العمر " بالسنة " 21.38 2.74 2.54
 2 الوزن "بالكيلوجرام " 67.23 10.21 0.288
 3 الطول " بالسنتيمرت" 169.26 6.56 1.54
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السعة احليوية : مت قياسها يف فرتة الراحة يف بداية السنة الدراسية وهنايتها بواسطة جهاز االسبريوميرت اجلاف وهي "  -
( 124,  1أقصى حجم للهواء ميكن طردة بأقصى زفري بقوة, بعد أقصى شهيق بقوة .  )   

احلد األقصى الستهالك األكسجني : مت قياسه باستخدام "اختبار كلية كوينز للخطوة" بداية السنة الدراسية ويف هنايتها  -
وهو عبارة عن اختبار اخلطوة هلارفارد مت تطويره يف كلية كوينز يف نيويورك  وتتلخص فكرة االختبار بأن يقوم املفحوص  

سم (( يف هناية  41بوصة ) 16.25دوق اخلطوة ) مقعد سويدي  ارتفاعه دقائق على صن 3بأداء جهد بدين ملدة 
الدقائق الثالث يتم قياس ضربات القلب لديه ومن مث مقارنتها ببعض املعايري اليت مت عملها على جمموعة كبرية من الذكور 

(  0.72-نه يساوى )واإلناث, ولقد مت قياس صدق هذا االختبار مبقارنته باالستهالك األقصى لألكسجني ووجد أ
صعوداً  24( للنساء وتتم طريقة القياس بصعود املفحوص على صندوق اخلطوة والنزول منه مبعدل  0.75-للرجال   و)

دقة  88صعوداً أو خطوة للنساء )يوضع امليقاع على  22دقة يف الدقيقة (, و 96يف الدقيقة للرجال ) يوضع امليقاع على 
دقائق متواصلة و يف هناية الدقائق الثالث  3االستمرار يف أداء اجلهد متمشياً مع اإليقاع ملدة يف الدقيقة ( وعلى املفحوص 

 4ثانية مث ضرب الناتج يف  15ثوان مباشرة من دون توقفه وملدة  5يتوقف املفحوص و يتم قياس نبض القلب لديه بعد 
لى ورقة تسجل البيانات مث يتم النظر يف اجلدول ملعرفة ضربات القلب يف الدقيقة و تسجل قراءة ضربات القلب لديه ع

(98,  29)( "1املعد مسبقاً ملعرفة مقدار االستهالك األقصى لألكسجني لدى ذلك املفحوص "مرفق رقم)  

حمي  الصدر :مت قياسه يف بداية السنة الدراسية ويف هنايتها بواسطة شري  قياس معتمد من وضع الوقوف ويقاس يف  -
(  55,  27من وضع السكون , بعد اخذ أقصي شهيق , بعد أخراج أقصي زفري .) ثالثة أوضاع :   

سكر الدم : واخذ القياس عن طريق سحب عينة من الدم بداية السنة الدراسية ويف هنايتها . -  

يف وبني اهليموجلخاليا الدم : مت قياس مكونات الدم كرات الدم البيضاء , كرات الدم احلمراء , الصفائح الدموية ,  -
 بداية السنة الدراسية ويف هنايتها عن طريق سحب عينة من الدم .

الدراسة األساسية :     - 6  

م ( بتطبيق اختبارات  2017/  5/  23م ( إىل )   2017/  12/  15مت إجراء الدراسة األساسية يف الفرتة من ) 
الضغ   –معدل ضربات القلب   -الوزن  -الطول  –املتغريات الفسيولوجية القبلية و البعدية  قيد البحث ) العمر 

يل حتل –حتليل السكر  –احلد األقصى الستهالك األكسجني  –السعة احليوية  –الضغ  االنبساطي  –االنقباضي 
( طالب من  30حيث مت إجراء القياسات القبلية ىف بداية السنة الدراسية لعدد ) حمي  الصدر (  -مكونات الدم  
( يف املتغريات الفسيولوجية قيد  2017/  12/ 29(إيل )  2017/  12/  15وىل  يف الفرتة من ) طالب السنة األ

 2017/  5/  23( إىل )   2017/  5/  13البحث ومت إجراء القياسات البعدية يف هناية العام الدراسي يف الفرتة )  
 ( ملن متكن من اجتياز االمتحانات العملية النهائية هلذا العام . 
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املعامالت " ومت اختيار  spss: ومت استخدم حزمة الربامج اإلحصائية للعلوم اإلنسانية " المعالجات اإلحصائية  - 7
اختبـار)ت (  -معمل ارتباط بيـرسون  -معامل االلتواء   -االحنراف املعياري  -املتوس  احلسايب   -اإلحصائية اآلتية :
=  فيبدايةوهنايةالعامالدراسنيسايب واالحنراف املعياري للمتغريات الفسيولوجية( املتوس  احل2اجلدول )-عرض النتائج : 

34 

 الرقم المتغيرات الفسيولوجية القياس القبلي القياس البعدي
االنحراف  المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

 المعياري
 المتوسط الحسابي

ن / دالنبض/  86.70 10.17 75.41 8.46  1 
ملم زئبقالضغط االنقباض /  125.79 16.1 121.82 14.61  2 
ملم زئبقالضغط االنبساطي / 84.26 12.07 77.56 12.38  3 
ᵌ/سمالسعة الحيوية  3826.5 581.6 4047.1 537.8  4 
/سممحيط الصدر 88.29 5.97 89.35 9.83  5 
/مليلتر/قالحد األقصى الستهالك األكسجين 2.86 0.51 3.12 0.38  6 
/ملجم / دلسكر الدم  96.11 14.2 80.11 14.05  7 
1.43 5.90 1.46 6.47 10ᵌ/𝝁𝒍 8 الخاليا البيضاء 
0.35 4.96 0.63 5.07 10ᵌ/𝝁𝒍 9 الخاليا الحمراء 
46.7 247.2 38.22 244.7 10ᵌ/𝝁𝒍10 الصفائح الدموية 
1.06 14.59 1.09 14.82 g/𝒅𝒍 11 الهيموجلوبين 

إلفرادالعينة( قيدالبحث)   واالحنرافاملعياريللمتغرياتالفسيولوجيةاملتوسطاحلسابي( 2) يوضحاجلدول  

0.05* معنوي عند   

.2017طالب يف بداية وهناية العام الدراسي " القياس القبلي و البعدي " لدفعة السنة األويل  34عددها   

املتغريات الفسيولوجية يف بداية و هناية العام الدراسي (اختبار ت بني 3اجلدول)   

( وجود فروق ذات داللة معنوية يف متغري النبض والضغ  االنبساطي والسعة احليوية واحلد األقصى الستهالك 3) يتضح من اجلدول
اللة معنوية يف باقي املتغريات .األكسجني ومستوي السكر بينما ال توجد فروق  ذات د  

 

 الرقم المتغيرات الفسيولوجية الفرق بين المتوسطات درجة الحرية اختبار ت مستوى الداللة
 س ع

0.00 *5.33  1 النبض 11.29 12.33 33 
 2 الضغ  االنقباضي 3.97 21.05 33 1.100 0.27
0.30 *2.27  3 الضغ  االنبساطي 6.71 17.22 33 

0.017 *2.51  4 السعة احليوية 220.5 510.9 33 
 5 حمي  الصدر 1.06 9.93 33 0.62 0.539
0.013 *2.61  6 احلد األقصى الستهالك األكسجني 0.258 0.57 33 

0.00 *4.81  7 سكرالدم 16.0 19.37 33 
 8 اخلاليا البيضاء 0.574 1.79 33 1.87 0.070
 9 اخلاليا احلمراء 0.112 0.67 33 0.96 0.340
 10 الصفائح الدموية 2.5 53.16 33 0.27 0.788
 11 اهليموجلوبني 0.229 0.87 33 1.53 0.136
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العينة في بداية و نهاية العام الدراسي بين إفرادبين محيط الصدر والسعة الحيوية  ( معامل االرتباط بيرسون للعالقة4)الجدول   

 املتغريات الفسيولوجية معامل االرتباط مستوى الداللة
0.004 0.485** قبلي -السعة احليوية   قبلي -حمي  الصدر   
0.007 0.455** بعدي -السعة احليوية   بعدي  -الصدر حمي    

  0.001** معنوي عند مستوى 

( وجود عالقة ارتباطيه موجبة بني حمي  الصدر والسعة احليوية لدى إفراد العينة يف القياسني .4) يتضح من اجلدول  

-:مناقشة النتائج   

رف على احلالة يف حدود عينة البحث واملنهج املستخدم والتحليل اإلحصائي للبيانات ولتحقيق اهلدف األول وهو التع
احلد األقصى  -خاليا الدم  -مستوى السكر يف الدم  -السعة احليوية  -ضغ  الدم     -الفسيولوجية )النبض 
حمي  الصدر ( لطلبة السنة األوىل بكلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة, عن طريق اإلجابة  على  –الستهالك األكسجني 

الفسيولوجية لطلبة السنة األوىل بكلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة ؟ مت استخراج   التساؤل األول ما هي حالة املتغريات
( ولتحقيق اهلدف الثاين 2املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للمتغريات قيد البحث  كما هو مبني باجلدول )

ة وهنايتها لدى عينة البحث . مت اإلجابة على التعرف على الفروق يف مستوى بعض املتغريات الفسيولوجية عند بداية السن
التساؤل الثاين ما هو تأثري املنهج  العملي على بعض املتغريات الفسيولوجية قيد البحث ؟ ومت استخراج قيمة ت ملتوسطني 

حليوية . ( ولتحقيق اهلدف الثالث  التعرف على العالقة بني حمي  الصدر والسعة ا3مرتبطني وكما هو مبني باجلدول رقم )
مت اإلجابة على التساؤل الثالث هل هناك عالقة ارتباط بني حمي  الصدر والسعة احليوية ؟ ومت استخراج العالقة باستخدام 

( 4معامل االرتباط لبريسون  وكما هو مبني باجلدول )   

وقيمة اختبار ت ملتغري  ( املتوس  احلسايب واالحنراف املعياري3( )2حيث أظهرت نتائج البحث املوضحة باجلدول رقم )
النبض  حيث تبني وجود فروق ذات داللة معنوية يف هذا املتغري فكانت قيمة ت احملسوبة اكرب من قيمة ت اجلدوالية واليت 

( وهذه الفروق لصاحل القياس البعدي  0.05( عند مستوى ) 2.04تساوى )  

حيث أن التدريب املنتظم يؤدي إيل اخنفاض يف معدل  ري الباحثتني  أن املقررات العملية قد أحدثت هذا االخنفاضيو 
 ضربات القلب سواء أثناء الراحة أو اجملهود. 

فأن النبض عند الرياضيني يف احلالة العادية "حالة الراحة" يكون أبطأ من اإلفراد الذين ال يزاولون الرياضة وأن حالة ب ء 
( 137,  6. )الوظيفية اجليدة نتيجة للحالة التدريبية العالية  النبض الغري عادية عند الرياضيني تعترب عالمة للحالة  
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( املتوس  احلسايب واالحنراف املعياري وقيمة اختبار ت ملتغري 3( )2كما أظهرت نتائج البحث املوضحة باجلدول )
اجلدوالية الضغ  االنقباضي حيث تبني عدم وجود فروق ذات داللة معنوية فكانت قيمة ت احملسوبة اقل من قيمة ت 

بينما كانت هناك فروق ذات داللة معنوية يف متغري الضغ  االنبساطي فكانت قيمة ت احملسوبة اكرب من قيمة ت 
(  0.05( عند مستوى ) 2.04اجلدوالية واليت تساوى )  

ات تشري إىل وتبني النتائج أن الضغ  االنقباضي مل يستحب أو يتأثر مبحتوي املقررات العملية بالكلية رغم أن املتوسط
تغري إال انه غري دال إحصائيا مع اخنفاض قيمها عن القياس القبلي رغم وجود الفروق يف قياس الضغ  االنبساطي إال أن 

 االخنفاض كان يف احلدود الطبيعية .

 و تؤدى ممارسة النشاط الرياضي إيل خفض ضغ  الدم عند الراحة حيث يوجد ارتباط بني النشاط البدين ومستوى ضغ 
( 17,  13الدم فاألشخاص دوي النشاط عندهم ضغ  دم منخفض عن األشخاص قليلي احلركة . )   

( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة اختبار ت 3( )2كما أظهرت نتائج البحث املوضحة باجلدول رقم )
فروق ذات داللة معنوية يف هذه املتغريات ملتغريي السعة احليوية واحلد األقصى الستهالك األكسجني حيث تبني وجود 

( 0.05( عند مستوى ) 2.04فكانت قيمة ت احملسوبة اكرب من قيمة ت اجلدوالية واليت تساوى )  

وتعكس هذه النتيجة تأثري اجلهد البدين املبذول خالل العام الدراسي من خالل تنوع املقررات الدراسية فالسعة احليوية 
س باجلسم كما ترتب  بدرجة كبرية باملهارات اليت تتطلب اجللد الدوري التنفسي وهي تعكس  تعكس سالمة أجهزة التنف

( 54,  26)  برية يصبح رياضي علي مستوى عايل كفاءة الالعب الفسيولوجية فالالعب الذي يتمتع بسعة حيوية ك  

ذلك يف الفروق املعنوية بني القياسني  كما اثر املقرر العملي بشكل اجيايب على احلد األقصى الستهالك األكسجني وتبني  
, حيث أن التحسن يف مستوى احلد األقصى الستهالك األكسجني ميكن إرجاعه إيل قدرة الشخص الرياضي على تبادل 
 19نفس كمية األكسجني ولكن عند نبض اقل حيث يعكس احلد األقصى الكفاءة الوظيفية القصوى للجهاز الدوري .) 

متطلبات فسيولوجية للتحمل الدوري التنفسي وهو حجم امتصاص األكسجني يف الوحدة الزمنية ( كما أن هناك  12, 
وهو ما يسمي بالسعة احليوية واالكسجينية وله عالقة مباشرة بإمداد األنسجة والعضالت باألكسجني لالستمرار يف أداء 

( 2,  28حالة الشفاء بعد أداء اجلهد . )  خمتلف األنشطة اليت تتطلب بدل اجلهد البدين املتوصل وسرعة العودة إىل  

( املتوس  احلسايب واالحنراف املعياري وقيمة اختبار ت ملتغري حمي  3( )2) نتائج البحث املوضحة باجلدول  كما أظهرت
الصدر حيث تبني عدم وجود فروق ذات داللة معنوية يف هذه املتغريات فكانت قيمة ت احملسوبة اقل من قيمة ت 

( وتري الباحثتني رغم تطور منو حمي  الصدر كما هو واضح من  0.05( عند مستوى ) 2.04ية واليت تساوى )اجلدوال
املتوسطات بني القياسني إال أن هذا التغري مل يكن ذو داللة معنوية  ويظهر هنا تأثري املقرر الدراسي ولكن بدرجة بسيطة 

 الن هدف املقرر ليس تنمية الكتلة العضلية للطالب.
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( املتوس  احلسايب واالحنراف املعياري وقيمة اختبار ت ملتغري 3( )2كما أظهرت نتائج البحث املوضحة باجلدول رقم )
سكر الدم حيث تبني وجود فروق ذات داللة معنوية يف هذه املتغري فكانت قيمة ت احملسوبة اكرب من قيمة ت اجلدوالية 

هده النتيجة على التأثري الواضح للمقرر الدراسي على نسبة السكر  ( وتدل 0.05( عند مستوى ) 2.04واليت تساوى )
بالدم وهو تأثري اجيايب ولصاحل القياس البعدي وترجع الباحثتني سبب االخنفاض البسي  يف سكر الدم إىل الزيادة اليت 

ث تغيري يف حتدث يف معدل األنسولني والذي يعمل علي ختفيض مستوى السكر, حيث أن التدريب يؤدى إىل إحدا
األنظمة احليوية باجلسم مبا فيها اجلهاز اهلرموين حبيث يتوقف تقدم املستوى علي تكييف اجلسم للتعديل يف األنظمة احليوية 

( 112,  12مبا يتفق وحاجة اجلسم احليوية حىت تقوم بأداء اجملهود املطلوب  )  

مللجرام /  - 110:  70الدم واليت ترتاوح بني  ري الباحثتني  أن هذه النسب كانت يف احلدود الطبيعية لسكريو 
ديسسليرت .حيث حتدث زيادة يف سحب سكر الدم وزيادة يف أكسدة الكربوهيدرات بصورة مستقلة وغري معتمدة على 

(  37,  32األنسولني يف اإلفراد الرياضيني إثناء أداء اجملهود . )   

ملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة اختبار ت ( ا3( )2) نتائج البحث املوضحة باجلدول  كما أظهرت
ملتغريات اخلاليا البيضاء واحلمراء والصفائح الدموية ونسبة اهليموجلوبني  حيث تبني عدم وجود فروق ذات داللة معنوية يف 

( وتري  0.05وى )( عند مست 2.04هذه املتغريات فكانت قيمة ت احملسوبة اقل من قيمة ت اجلدوالية واليت تساوى )
الباحثتني عدم تأثري املقرر الدراسي رغم اخنفاض قيم هذه املتغريات  كما هو واضح من املتوسطات بني القياسني إال أن 
هذا التغري مل يكن ذو داللة معنوية نتيجة عدم قوة النشاط املمارس حيث يعتمد التغري االجيايب على نوع اجملهود وشدته 

دار التغيري الذي حيدث باألجهزة احليوية , حيث أن التمرينات املنتظمة تساعد علي زيادة معدل وزمن كل ذلك حيدد مق
إنتاج الكرات احلمراء جراء ذلك تزيد نسبة اهليموجلوبني الناقل لألكسجني وبالتايل تزداد قابلية اجلسم وكفايته على 

(  31,  9استهالك األكسجني . )   

( حيث  4ارتباطيه موجبة بني حمي  الصدر والسعة احليوية كما هو مبني باجلدول رقم )  كما أظهرت النتائج وجود عالقة
ترتب  زيادة الكتلة العضلية احمليطة بالقفص الصدري بزيادة حجم الرئتني نتيجة اجملهود البدين ملدة طويلة , حيث أن مزاولة 

يف اجلهاز التنفسي وهذه التغريات حتقق مرونة إضافية يف  التدريب الرياضي بانتظام يؤدي إىل أحداث تغريات وظيفية اجيابية
عضالت القفص الصدري مما يزيد من قابليتها على التمدد واالتساع والذي يؤدي إىل زيادة حجم اهلواء املستنشق وبالتايل 

يف حركة التنفس يساعد على زيادة كمية األكسجني يف عملية تبادل الغازات بني الدم واحلويصالت اهلوائية واالقتصاد 
( 134,  22بسبب زيادة السعة احليوية . )   

استنادا علي نتائج البحث واملعامالت اإلحصائية لقياس احلالة الفسيولوجية لعينة البحث واتساقا مع  -:االستنتاجات 
 أهداف البحث والتساؤالت املوضوعة أمكن التوصل إىل االستنتاجات اآلتية :
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العملي على احلالة الفسيولوجية لطلبة السنة األوىل لطلبة كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة من اثر املقرر الدراسي  -*  
 خالل الدروس العملية وهي غري كافية لتطوير وتنمية احلالة الفسيولوجية بدرجة مرضية  ,  ومتثل يف األيت :

لي والبعدى ولصاحل القياس البعدى .اخنفاض معدل النبض بوجود فروق ذات داللة معنوية بني القياس القب -  

عدم التأثري على ضغ  الدم االنقباضي بعدم وجود فروق ذات داللة معنوية بني القياس القبلي والبعدى . -  

اخنفاض ضغ  الدم االنبساطي بوجود فروق ذات داللة معنوية بني القياس القبلي والبعدى . -  

ة معنوية بني القياس القبلي والبعدى ولصاحل القياس البعدى .زيادة السعة احليوية بوجود فروق ذات دالل -  

عدم التأثري على قياس حمي  الصدر بعدم وجود فروق ذات داللة معنوية بني القياس القبلي والبعدى . -  

س زيادة احلد األقصى الستهالك األكسجني بوجود فروق ذات داللة معنوية بني القياس القبلي والبعدى ولصاحل القيا -
 البعدى .

اخنفاض مستوى السكر بالدم بوجود فروق ذات داللة معنوية بني القياس القبلي والبعدى ولصاحل القياس البعدى. -  

عدم التأثري على اخلاليا البيضاء بعدم وجود فروق ذات داللة معنوية بني القياس القبلي والبعدى . -  

ذات داللة معنوية بني القياس القبلي والبعدى . عدم التأثري على اخلاليا احلمراء بعدم وجود فروق -  

عدم التأثري على الصفائح الدموية بعدم وجود فروق ذات داللة معنوية بني القياس القبلي والبعدى . -  

عدم التأثري على نسبة اهليموجلوبني بعدم وجود فروق ذات داللة معنوية بني القياس القبلي والبعدى . -  

موجبة بني حمي  الصدر والسعة احليوية .وجود عالقة ارتباط  -  

يف ضوء النتائج اليت انتهي إليها هذا البحث فأن الباحثتان توصي مبا يلي : -:التوصيات   

ضرورة أعادة النظر باألعداد البدين العام قبل بداية السنة الدراسية للسنة األوىل . - 1  

ووضع األساليب العلمية لتطبيقها أعادة النظر باملقررات العملية  لتكون اعم وامشل  - 2  

ـــــق أهـــــداف املقـــــررات  - 3 ـــــة ملعرفـــــة مـــــدى حتقي ـــــة الفســـــيولوجية ملـــــا هلـــــا مـــــن أمهي ـــــى القياســـــات للحال ـــــد عل ضـــــرورة التأكي
 الدراسية .

 أجراء دراسة علمية عن سبب اخنفاض مكونات الدم لدى عينة البحث .  - 4
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اضية  , جملة علوم الرتبية الرياضية , اجمللد اخلامس , )سكول( الرتبية الري
م( . 2012العدد الثالث , اجلزء الثاين , جامعة سوران , )   

 3 أبوزيد صابر كرمي

 4 أامد اجملذوب القماطي  2007علم وظائف األعضاء العام , منشورات جامعة الفاتح , طرابلس 
تغريات الفسيولوجية لطالب كلية الربنامج الدراسي العملي وأثره علي بعض امل
1993الرتبية الرياضية , القاهرة , جامعة حلوان ,   

 5 اامد نصر الدين السيد 

1984القياس يف اجملال الرياضي , دار املعارف, اإلسكندرية ,  اامد حممد خاطر , على فهمي  
 البيك 

6 

ان , نتائج علمية وعملية يف تأثري الضغ  الدموي علي الرياضيني , عم
1999 

 7 اامد حممد حممود

1994فسيولوجيا الرياضة , دار الفكر العريب , الطبعة الثانية , القاهرة ,   8 هباء الدين سالمة  
تطبيقات يف فسيولوجيا الرياضة وتدريب املرتفعات , دار دجلة , األردن , 

2009 .  
 9 رافع صاحل الكبيسي

2001ح الدين , إربيل , الطب الرياضي والتدريب , مطبعة جامعة صال رامة جنم اجلاف , صفاء الدين  
 طه 

10 

تأثري تدريبات املختلفة السرعة واملطاولة واملختلطة يف بعض املتغريات البدنية 
والوظيفية لطالبات املرحلة اجلامعية ,جملة علوم الرتبية الرياضية , العراق , 

2010العدد الثالث ,  

 11 زين بايز طاهر

يفية للجهاز الدوري التنفسي والتغري اهلرموين لدى طالبات كلية احلالة الوظ
الرتبية البدنية يف بعض األنشطة الرياضة يف اجلماهريية العظمي , رسالة 

1996ماجستري غري منشورة , جامعة اإلسكندرية ,   

 12 سعاد إمساعيل الفقيه

ات على بعض تأثري الربنامج الدراسي العملي يف كلية الرتبية الرياضية للبن
العناصر الفسيولوجية , رسالة ماجستري غري منشورة , كلية الرتبية الرياضية 

.  1981للبنني , جامعة اإلسكندرية ,    

سناء عبد السالم إبراهيم   13 

أثر مناهج املواد الدراسية العملية على بعض القدرات الوظيفية والبدنية 
لة علوم الرتبية الرياضية ,العدد لطالبات املرحلة األوىل جبامعة كويه  , جم

  2010الثالث , العراق , 

 14 شريف قادر حسني  

واقع بعض القياسات اجلسمية والقدرات البدنية للمتقدمني ايل املدارس 
الرياضية التخصصية للموهوبني يف بغداد , العراق , املؤمتر العلمي الدويل 

2013الرابع , الزاوية ,   

جلليل صباح رضا جرب , عبد ا
 جبار ناصر

15 



  

- 17 - 

 

                     2018العدد التاسع عرش   اجملدل الرابع       لكيةالرتبية البدنية والرايضة       جامعة الزاوية            

القياسات اجلسمية ودورها يف السعة احليوية ) دراسة تطبيقية ( لدى العيب 
أندية املنطقة الشمالية بكرة اليد الدوري املمتاز , اجمللة العرقية للعلوم 

2010اإلحصائية , العدد السابع عشر ,   

 16 عائدة يونس 

والوظيفية لطلبة كلية الرتبية  أثر املواد التطبيقية علي بعض الصفات البدنية
1993الرياضية , رسالة ماجستري ,جامعة قناة السويس , بور سعيد ,   
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 1مرفق رقم : املرفقات

 جدول تقدير االستهالك األقصى لألكسجين من خالل ضربات القلب في االسترداد.

 النساء الرجال

 رضابت القلب أ ثناء الاسرتداد/ق
 احلد ال قىص الس هتالك ال كسجني

 )ملل/كجم/ق(
 رضابت القلب أ ثناء الاسرتداد/ق

 احلد ال قىص الس هتالك ال كسجني

 )ملل/كجم/ق(

120 60.9 128 42.2 

124 59.3 140 40.0 

128 57.6 148 38.5 

136 54.2 152 37.7 

140 52.5 156 37.0 

144 50.9 158 36.6 

148 49.2 160 36.3 

149 48.8 162 35.9 

152 47.5 163 35.7 

154 46.7 164 35.5 

156 45.8 166 35.1 

160 44.1 168 34.8 

162 43.3 170 34.4 

164 42.5 171 34.2 

166 41.6 172 34.0 

168 40.8 176 33.3 

172 39.1 180 32.6 

176 37.4 182 32.2 

178 36.6 184 31.8 

184 34.1 196 29.6 

 : Step Testاستخدام صندوق الخطوة  2مرفق رقم 

وهو صندوق مربع أو شبيه بذلك ذو أطوال معينة ويتم تعريض املفحوص للجهد البدين باستخدامه من خالل 
(. 3صعود املفحوص ونزوله من الصندوق مرات متكررة بإيقاع حمدد حىت التعب أنظر إىل الشكل رقم )   

 

 

 

 

 

لخطوةق امميزات استخدام صندو   

 غري مكلف وسهل الصنع. -1
 سهل االستخدام وال حيتاج إىل مكان كبري. -2
 يتم فيه استخدام عضالت كربى من اجلسم. -3

 

(1شكل رقم )  
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 تأ ثري التعلمي املربمج ابس تخدام احلاسب الآيل عىل تعمل الرضبة ال مامية يف تنس الطاوةل

 أ . العجييل ابراهمي القاليل **د فاطمة سامل الشعاب                    *

 

تعلمي الرتبية البدنية ابهامتم الكثري من الباحثني، وقد أ دى هذاا الاهذامتم ا ت تطرهرهذا اًذريا  عذىل النذعيدهن لقد حظي مقدمة وأ مهية البحث:  -1.1

 العريب والعاملي وهاا التطرر جاء نتيجة الس تخدام تقنيات ووسائل تعلمي متطررة ومتجذددة مذن ق ذل املدرسذني العذاملني يف لكيذات الرتبيذة

 البدنية وصرال  ا ت ال هداف املطلربة ويعد أ سلرب التعلذمي ابسذ تخدام احلاسذب الآيل أ اذد ال سذاليب والتقنيذات احلديًذة يف تليذة التعلذمي،

حبيث تتحرل النظرة لعملية التعلمي من الاعامتد عىل املعمل ا ت مسامهة املتعمل بشلك تيل حلل مشذتت  مذن لذالل البحذث عذىل املعلرمذة 

 .بنفس 

(، بأ ن اس تخدام التكنرلرجيا احلديًة للتعلمي ال تعين جمرد اس تخدام أ هجزة وأ دوات اديًة متطررة ، 2001وهرى محمد زغلرل وأآخرون )

نظرايت بقدر ما تعين يف الراقع طريقة يف التفكري واال بداع لرضع منظرمة تعلميية ابتباع أ سلرب وطريقة تسري وفق خطرات منظمة وواحضة، وفقا  ل 

 (17: 11تعلمي والتعمل لتحقيق أ هداف مطلربة. )ال 

 

( ا ن تلية التعلمي بشلك عام من أ مه العمليات الرتبرية اليت حتتاج ا ت التخطيط العلمي السلمي ليك تنل ا ت 2004وتاكر وداد املفيت )

ى فاعليذة ال سذاليب املسذ تخدمة يف تعلذمي املهذارات أ هدافها، ويه ترصيل املعلرمات ا ت املتعمل بأ فضل أ سلرب ممكن ويعمتد التعلمي احلريك عىل مد

 (2: 13احلركية للرصرل ا ت املس ترى املق رل يف ال داء حسب الرقت احملدد لها. )

 

براهمي ) عدادا متذرازاي ومذتالمال يف ةفذة 2000وترى هما ا  عداد الفرد ا  ( بأ ن الرتبية البدنية ا ادى وسائل الرتبية اليت ميكن من لاللها ا 

ذا ةن الهدف ال سايس يف الرتبية هر حتقيق المنر من أ جل مزيد من التقدم فعلي  ميكن القرل بأ ن الرتبيذة البدنيذة مذن أ اذا وسذانرايح ا ئل حلياة وا 

أ ي وس يةل  شلكالرتبية فعالية يف حتقيق هاا الهدف فهيي تساعد يف حتقيق المنر املتالمل للفرد من الناحية البدنية واملهارية والنفس ية والاجامتعية ب 

 (2: 12أ خرى من وسائل الرتبية. )

 

ن التعلمي املربمج يف الرقت احلارض من أ ادث وأ فضل طرق التدريس املعارصة حيث يعترب ثررة عىل الطرق التقليدية. )  (3: 4ا 

لتعلذمي ععذأ أ نذ   كذن حيث أ ن التعلمي املربمج هر أ سلرب التعلمي اذلايت ويعترب من أ ول الاسرتاتيجيات العلمية اليت مسحذت بفرديذة ا

ة بذني املتعمل أ ن يعمل نفس  بنفس  ويتدرج تعلم  ابلرسعة اليت تتناسب مع قدرات  واسذ تعدادات  ععذأ أ نذ  أ سذلرب ميكذن أ ن هراعذي الفذروق الفرديذ

د تنظذمي املذادة ادلراسذ ية يف صذررة املتعلمني، والتعلمي املربمج للتدريس تقسم في  املادة ادلراسة بطريقة منطقية ا ت خطرات منتظمذة يف تتذابع وعنذ

 (14: 14)خطرات صغرية يطلق علهيا منطلح )التعلمي املربمج(. 

 

براهمي ومريفت خفاجة ) ( بأ ن الرسائل البرصية تعترب مندر رئييس للتعمل فاال نسان يشاهد ال شذ ياء ويتعذرف علهيذا 2002وتتفق زكية ا 

 (173: 5املشاهدة. ) ليدركها ويفهمها مث يتعلمها ععأ التعمل عن طريق

 

ومن لالل اطالع الباحثان عىل الكثري من ادلراسات واملراجع أ تضح أ ن وسائل العرض البرصذية ةسذ تخدام احلاسذب الآيل مذن أ فضذل الرسذائل 

اتقذان املهذارات احلركيذة، اذ   التعلميية اليت تس تخدم يف درس الرتبية البدنية كرهنا تلعب دورا  فعاال  يف تلية التعمل احلريك، فاس تخداهما يساعد عىل

ا أ هنا تؤدي ا ت ااتساب التنرر ادلقيق للحراة والتقدم هبا حيث تساعد املدرس يف تنريع أ سلرب التدريس وترفر عنرص التشريق ذلى الطلبذة ممذ

ن دور تقنيات التعمل الرتبري يف مساعدة التعل مي العايل همم للغايذة، لتحقيذق تعذمل يساعد عىل رفع مس ترامه وصرال  هبم ا ت أ فضل مس ترى ممكن، وا 

 نرعي جيد بقدرة عالية مع اقتناد ابلرقت واجلهد املباول يف العملية التعلميية.
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من هنا تربز أ مهية هاا البحث يف التأ كيد عىل رضورة اسذ تخدام الرسذائل التعلمييذة ال سذ يت الذيت  تذاز حبداثذة التقنيذة ةحلاسذب الآيل 

تلية تعلمي ال داء املهاري يف تنس الطاوةل، وااكل يعترب هاا البحث ا ضافة جديدة تضاف ا ت الرسائل التعلمييذة الذيت )المكبيرتر( لغرض ترس يخ 

 يندر اس تخداهما يف تدريس الرتبية البدنية.

 

اجاد طرق ا ن مراكبة التطرر والتغري يف اجملاالت اخملتلفة عامة ويف جمال املناجه وأ ساليب التدريس لاصة حيمتمشلكة البحث:   علينا اس تخدام وا 

ي وأ ساليب اديًة تراز عىل املتعمل مكحرر أ سايس وفعال يف العملية التعلميية، والابتعاد عن ال سلرب التقليدي اذلي هراز عىل املعمل واذل

ردل اجتاهات غري ا اجابية حنر ينعكس سلبا  عىل مس ترى مشاراة الطالب يف تنفيا النشاطات، وذكل لعدم ا ش باع ميرهلم ورغباهتم، هاا ابلتايل ي

 (175: 6املادة التعلميية مما ينعكس أ يضا  عىل فهمهم لل دة ومس ترى حتنيل أ داهئم". )

 

ال أ ننا ال نزال نس تخدم ال ساليب التقليدية )الرشح و  المنرذج( وعىل الرمغ من أ مهية التعلمي املربمج وحتقيق  نتاجئ ا اجابية يف جمال التعلمي ا 

هارات الرايضية ابلرمغ من كرن  يأ لا من الرقت الطريل واجلهد الك ري عىل عكس التعلمي املربمج ابس تخدام احلاسب الآيل اذلي يساعد يف تعلمي امل 

 عىل التعمل بزمن قليل وجمهرد أ قل ا ضافة ا ت أ ن  يسمح للطالب أ ن يعمل نفس  بنفس .

 

 ل هنذا  ذن الفعاليذات املقذررة لطذالب السذ نة الًانيذة بلكيذة الرتبيذة البدنيذة ولقد اختار الباحثان همارة الرضبة ال مامية يف تنس الطاوةل

اد عمل والرايضة ومل يالحظ اس تخدام احلاسب الآيل من ق ل معظم أ عضاء هيئة التدريس يف العملية التعلميية اخلاصة ابملراد العملية وااكل عىل 

 همارات تنس الطاوةل وابل خص الرضبة ال مامية. الباحثان مل جتري دراسة ابس تخدام احلاسب الآيل يف تعمل

 همارة الرضبة ال مامية يف تنس الطاوةل". عىل تعملهاا مما دفع الباحثان دلراسة مرضرع "تأ ثري التعلمي املربمج ابس تخدام احلاسب الآيل 

 

 هدف البحث: هيدف البحث للتعرف عىل:  -

  تعمل الرضبة ال مامية يف تنس الطاوةل.تأ ثري التعلمي املربمج ابس تخدام احلاسب الآيل عىل -1

 

 فرض البحث:  -

اجابيا  عىل تعمل الرضبة ال مامية يف تنس الطاوةل. -1  يؤثر التعلمي املربمج ابس تخدام احلاسب الآيل تأ ثريا  ا 

 

 املنطلحات املس تخدمة يف البحث : 

  حبيث يسري يف تلية تعلم  حسب قدرات  اخلاصة واهامتمات  وميذر  "هر أ سلرب للتعلمي ميكن لك طالب من أ ن يعمل نفس  بنفس التعلمي املربمج:

 (566: 9وااجات  وحسب رسعت  يف ااتساب اخلربات وحتقيق ال هداف". )

ذا مل يؤدي ا ت ت دارهتا املعمل ويسامه هبا املتعمل ويعد التعلمي قاصذرا ا  اجابيذا فاعل التعلمي : "هر عبارة عن سلسةل منظمة من الفعاليات يقرم اب  املذتعمل ا 

 ( .98: 1وينتج عن  التعمل" )

 ( .1:26" هر تلية تس متر مدى احلياة سراءةنت مقنردة  أ و غري مقنردة، وهتدف ا ت التأ قمل مع البيئة والس يطرة علهيا" ) التعمل :
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ية ودلي  القذدرة عذىل معاجلذة البيذاملت املذدلةل احلاسب الآيل :"هر عبارة عن مجمرعة من ال الت اال لكرتونية ، صنعها اال نسان خلدمة أ غراض  اليرم 

لي  عن طريق وادات اال دلال وختزههنا ومن مث معاجلهتا وعرضها عىل املس تق ل عن طريق وادات اال خراج " )  ( .17: 2ا 

قف املتغرية ال جناز افضل النتاجئ أ ثنذاء ال داء احلريك اال رادي املمتزي ابلتحمك وادلقة والاقتناد يف اجلهد برسعة اس تجابة للمرا: "يه  املهارة الرايضية

 (127املباراة" . )  :

 

 ادلراسات املشاهبة: 

بر القامس املريرل ) عنران ادلراسة: أ ثر اس تخدام التعلذمي املذربمج عذىل تعذمل دفذع اجلذةل وحتسذني مسذ ترى ال داء املهذارى (7( )2009دراسة عيل أ 

: التعذرف عذىل: تذأ ثري التعلذمي املذربمج ابسذ تخدام احلاسذب الآيل يف تعذمل دفذع اجلذةل وحتسذني لتالميا التعلمي ال سايس الشق الًاين.هدف ادلراسذة

لت عينذة مس ترى ال داء املهاري.املهنج املس تخدم: املهنج التجرييب بتنممي جترييب جملمرعتني ا اداه  ضابطة وال خذرى جترييية.عينذة ادلراسذة: اشذ مت

ن التعلمي ال ساس ومت تقس ميهم ابلطريقة العشذرائية ا ت مجمذرعتني مجمرعذة جتريييذة تسذ تخدم احلاسذب ( تلميا من النف السابع م39ادلراسة عىل )

 الآيل ومجمرعة ضابطة تس تخدم ال سلرب التقليدي الرشح والمنرذج.

 ولناحل اجملمرعة التجرييية. نتاجئ ادلراسة: وجرد فروق داةل ا حنائية يف القياس البعدي بني اجملمرعتني الضابطة والتجرييية يف املس ترى الرمقي

 

عنران ادلراسة: تأ ثري برملمج تعلميي مربمج ابس تخدام احلاسب الآيل يف تعذمل فعاليذة را الرمح.هذدف (8( )2005دراسة فرزي منطفى املنري )

ملسذ تخدم: املذهنج التجذرييب، بتنذممي ادلراسة:التعرف عىل: تأ ثري برملمج تعلميي مربمج ابس تخدام احلاسب الآيل فيت عمل فعالية را الذرمح.املهنج ا

( طالبا  من طذالب النذف الًذاين بلكيذة الرتبيذة 26جترييب جملمرعتني ا اداه  ضابطة وال خرى جترييية.عينة ادلراسة: اش متلت عينة ادلراسة عىل )

يل ومجمرعة ضابطة تس تخدم ادلرس التقليدي.نتاجئ البدنية ابلزاوية ومت تقس ميهم ابلطريقة العشرائية ا ت مجمرعتني مجمرعة جترييية تس تخدم احلاسب الآ 

اجابيا  عىل تعمل فعالية را الرمح.  ادلراسة:التعلمي املربمج ابس تخدام احلاسب الآيل أ ثر ا 

 

سة: طريقذة عنران ادلراسة: فاعلية التعلمي ابلفيدير التفاعيل يف العملية التعلميية.هدف ادلرا(15( )1997دراسة ساريسكساين .أ م. بيتجرو. اف. )

( تلميذا.نتاجئ 30دلراسة: )املقارنة بني اس تخدام التعلمي ابلفيدير والتعلمي ابلطريقة التقليدية يف العمةل التعلميية.املهنج املس تخدم: املهنج التجرييب.عينة ا

اسذ تخدم الباحثذان املذهنج التجذرييب وذكل  مهنج البحذث:ادلراسة: الربملمج التعلميي ابلفيذدير ةن أ اذا فاعليذة ابملقارنذة بطذرق التذدريس التقليديذة.

 ملالءمت  لطبيعة البحث وأ هداف .

 

 جماالت البحث: 

 اجملال اليرشي: طالب الس نة الًانية بلكية الرتبية البدنية والرايضة ابلزاوية.

جراء البحث يف صاةل تنس الطاوةل بلكية الرتبية البدنية والرايضة ابلزاوية.  اجملال املالين: مت ا 

جراء البحث يف الفرتة من اجمل  م.06/04/2017م لغاية 24/01/2017ال الزماين: مت ا 

 14مت اختيار عينة البحث ابلطريقة العشرائية من طلبة الس نة الًانية بلكية الرتبية البدنية والرايضة جامعة الزاوية والبالغ عددمه  عينة البحث:

 طالب.

ااسب الآيل )البترب(.مضارب تنس طاوةل.كرر تنس طاوةل.رشيط  –تنس طاوةل  طاوالتيف البحث:  ال دوات وال هجزة املس تخدمة

 (.دااتشر.CDقياس.طباشري.أ قراص )

 اعمتد الباحثان عند وضع الربملمج التعلميي عىل ال سس الآتية: أ سس وضع الربملمج: 

 مراعاة الفروق الفردية يف ال داء املهاري بني الطالب. -

 السهل ا ت النعب.مراعاة التدرج يف التعمل من  -
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 مراعاة م ادئ تعلمي املراال الفنية للمهارة. -

 مراعاة الرعاء الزمين للرادات التعلميية. -

 مراعاة فرتات الرااة بني الامترهن. -

 

جراء ادلراسة الاس تطالعية من لالل تطبيق وادة تعلميية من وادات الربملمج املس تخدم بتارخيادلراسة الاس تطالعية:   قام الباحثان اب 

 طلبة من جممتع البحث ولكن من لارج عينة البحث ال ساس ية لغرض التأ اد من:  8م عىل عينة قراهما 17/1/2017

 التأ اد من سالمة ال هجزة وال دوات املس تخدمة يف البحث. -

 مدى مالمئة احملترى اللكي للرادات التعلميية ابلرعاء الزمين احملدد. -

 شاهدة والتطبيق ابلزمن احملدد للك جزء.مدى مطابقة زمن حمترى لك من الرشح وامل  -

 حتديد ال سلرب التنظميي للعمل. -

جراء الاختبار الق يل عىل عينة البحث يرم الًالاثء املرافق الاختبار الق يل  م.24/1/2017: قام الباحثان اب 

 م.06/04/2017م ا ت غاية 24/01/2017أ جريت ادلراسة ال ساس ية يف الفرتة  ادلراسة ال ساس ية:

جراء الاختبار البعدي عىل عينة ادلراسة يرم امخليس املرافق  ختبار البعدي:الا  م.6/4/2017قام الباحثان اب 

 

 الاختبارات املس تخدمة يف البحث.

 اختبار الطاوةل املقسمة: الغرض من الاختبار: قياس دقة الرضبة ال مامية برج  املرضب ال ماا.

عداد الرادات التعلميية: قام ال  ( وادة تعلميية براقع واداتن يف 16باحثان بتنممي الرادات التعلميية لعينة ادلراسة والبالغ عددها )خطرات ا 

 ( دقيقة مقسمة ةلآيت: 60( أ سابيع وةن زمن لك وادة تعلميية )8ال س برع ملدة )

 ( دقائق للجزء المتهيدي )اال ح ء + المترينات(.10) -1

 طالب عشاهدة الربملمج التعلميي املربج يف احلاسب الآيل مع رشح املهارة.( دقيقة للجزء التعلميي، حيث يقرم ال15) -2

 ( دقيقة للجزء التطبيقي.30) -3

 ( دقائق للجزء اخلتاا.5) -4

 

حنائية ( يف حتليل البياملت واس تخالص اال جراءات اال  SPSSاس تخدام الباحثان احلقيبة اال حنائية للعلرم الاجامتعية )ال ساليب اال حنائية: 

 قمية )ت( الفروق.املعياري  الاحنرافاملترسط احلسايب.بة من لالل ما ييل:املناس  

 

 عرض النتاجئ : 

 (14(يبني املترسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية وقمية )ت( ومس ترى ادلالةل بني القياسني الق يل والبعدي لعينة ادلراسة)ن=1جدول )

 املتغري

 الاختبار البعدي الاختبار الق يل

 مس ترى ادلالةل )ت(قمية 

 الاحنراف الرسط الاحنراف الرسط

 0.00 -11.85 0.61 3.28 0.83 1.07 1م

 0.00 -7.48 0.86 2.86 0.73 1.07 2م

 0.00 -9.54 0.73 3.286 0.73 1.28 3م

 0.00 -9.28 0.73 3.071 0.77 0.86 4م

 0.00 -8.04 0.50 2.64 0.70 0.78 5م
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 ام اال جراءات اال حنائية ل سلرب التعلمي املربمج ابس تخدام احلاسب الآيل من لالل القياس الق يل والبعدي لعينة ( وبعد ا  1من لالل اجلدول )

( والقياس البعدي بلغ املترسط احلسايب 0.83( وابحنراف معياري )1.07( يه )1البحث اتضح أ ن املترسط احلسايب يف القياس الق يل للمحاوةل )

( وابحنراف 1.07( للقياس الق يل بلغ املترسط احلسايب )2( وابلنس بة للمحاوةل )11.85( وبلغت قمية )ت( )0.61) ( وابحنراف معياري3.28)

( 3( وابلنس بة للمحاوةل )7.48( وقمية )ت( تساوي )0.86( واحنراف معياري )2.86( والقياس البعدي ةن املترسط احلسايب )0.73معياري )

( أ ما 9.54( وبقمية )ت( )3.286( والقياس البعدي ةن املترسط احلسايب )0.73( واحنراف معياري )1.28ايب )للقياس الق يل بلغ املترسط احلس

( 3.071( والقياس البعدي بلغ املترسط احلسايب )0.77( وابحنراف معياري بلغ )0.86احملاوةل الرابعة للقياس الق يل بلغ املترسط احلسايب )

( وابلنس بة 0.70( وابحنراف معياري )0.78( للقياس الق يل بلغ املترسط احلسايب )5( واحملاوةل )9.28( )( وقمية )ت0.73واحنراف معياري )

 (.8.04( وبلغت قمية )ت( )0.50( وابحنراف معياري )2.64للقياس البعدي بلغ املترسط احلسايب )

 

 مناقشة النتاجئ: 

( ابلنسذ بة للمحذاوةل 1.07( بيامن يف القيذاس القذ يل بلذغ )3.28بلغ )( أ ن املترسط احلسايب للقياس البعدي 1يتضح من لالل جدول )

( ويف احملذاوةل الًالًذة ةن املترسذط احلسذايب 1.07( والقيذاس القذ يل بلذغ )2.86ال وت أ ما حماوةل الًانية فالن املترسط احلسايب للقياس البعذدي )

( والقيذاس القذ يل ةن املترسذط 3.07لرابعة ةن املترسط احلسايب للقياس البعذدي )( بيامن احملاوةل ا1.28( والقياس الق يل )3.28للقياس البعدي )

 (.0.78( أ ما يف القياس البعدي ف لغ املترسط احلسايب )2.64( أ ما احملاوةل اخلامسة مالن املترسط احلسايب للقياس البعدي )0.86احلسايب )

( وابلتايل نترصل ا ت وجرد اختالف وفرق دال بني القيذاس 0.01مس ترى ادلالةل ) ( ويه أ قل من0.00وةنت مس ترى ادلالةل مجليع احملاوالت )

 الق يل والبعدي لناحل البعدي من لالل املترسطات احلسابية لت القياسني.

يف تعلذمي همذارة )الرضذبة  وهرى الباحثان بأ ن هاا الفرق والتحسن نتيجة اس تخدام احلاسب الآيل يف تلية التعلمي املذربمج ممذا ةن   ال ثذر اال اجذايب

( حيث ترصال ا ت أ ن التعلمي املربمج 10( وماهر أ محد عيل )4ال مامية يف تنس الطاوةل وتتفق نتاجئ هاا البحث مع نتاجئ دراسة رانيا محمد حسن )

اجابيا عىل تعمل املهارا  ت وباكل هكرن قد حتقق فرض البحث.يؤثر ا 

 الاس تنتاجات:

 لمي املربمج ابس تخدام احلاسب الآيل أ ثر ا اجابيا  عىل تعمل همارة الرضبة ال مامية يف تنس الطاوةل.اظهرت نتاجئ البحث أ ن التع

 

 الترصيات: من لالل مناقشة البحث يريص الباحثان ابلآيت: 

 اعامتد التعلمي املربمج ابس تخدام احلاسب الآيل يف تعمل همارات تنس الطاوةل. -1

 اخلاصة عهارات تنس الطاوةل عند تعلميها بكرن  معززا  ابلنرت والنررة.( CDيريص الباحثان ابس تخدام أ قراص ) -2

جراء العديد من البحرث اخلاصة ابلتعلمي املربمج ابس تخدام احلاسب الآيل يف ابيق ال لعاب الرايضية ال خرى.-3  يريص الباحثان اب 
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 املراجع

ل وأآخرون، دار النرش ماكجر وهيل، جامعة س يكرلرجية التعلمي )ترمجة( عادل عز ادلهن ال شر  ارنرف وتيج:  -1

 م.1981برل ال مرهكية، 

 م.Elga ،2001، منشررات، 2مقدمة يف عمل احلاسب الآيل، ط بشري عيل القائد:  -2

الاجتاهات احلديًة يف ختطيط وتدريب كرة القدم، مطبعة اال شذعاع الفنيذة ، الطبعذة العذارشة ،  حسن الس يد أ بر عبده: -3

 م.2010

أ ثر التعلمي املربمج عىل تعلمي مسابقة الرثب الًاليث دلى طالبات لكيذة الرتبيذة الرايضذية، رسذاةل  حسن سعيد:  رانيا محمد -4

 م.1999ماجس تري غري منشررة، جامعة املنيا،لكية الرتبية ارايضية، 

براهمي: ومريفت خفاجة -5  م.2002طرق التدريس يف الرتبية الرايضية، دار الفكر العريب، القاهرة،  زكية ا 

أ ثر اس تخدام ا سرتاتيجية التعمل التعاوين يف تدريس كرة السةل عىل مفهرم اذلات واجتاهات طلبة  صادق لليل احلايك:  -6

 .2004لكية الرتبية الرايضية، جمةل مؤ ر الرتبية الرايضية ، اجلامعة ال ردنية، 

حلةل وحتسني مس ترى ال داء املهاري لتالميذا التعلذمي أ ثر اس تخدام التعلمي املربمج عىل تعمل دفع ا عيل أ برالقامس املريرل:  -7

 م.2009ال سايس الشق الًاين، رساةل ماجس تري غري منشررة، جامعة طرابلس، 

تذأ ثري التعلذمي املذربمج ابسذ تخدام احلاسذب الآيل عذذىل مسذ ترى تعذمل فعاليذة را الذرمح، رسذذاةل  فرزي منطفى املنري:  -8

 م.2005أ بريل لكية الرتبية البدنية،  ماجس تري غري منشررة، جامعة السابع من

 م.1988نظرايت التعمل املعارصة وتطبيقاهتا الرتبرية، مكتبة الهنضة املرصية، القاهرة،  لطفي محمد فطمي،أ برالعزامي عبداملنعم:  -9

دنيذذة التعلذذمي املذذربمج وأ ثذذره عذذىل تعذذمل الرثذذب العذذايل بطريقذذة فرسذذربي، جمذذةل العلميذذة للرتبيذذة لب ماهر أ محد عيل:  -10

 م.1992، جامعة الران، لكية الرتبية الرايضية للبنني، القاهرة، 2والرايضية، جمدل

 م.2001تكنرلرجيا التعلمي والتعمل وأ ساليهبا يف الرتبية البدنية، مراز الكتاب للنرش ، القاهرة،  محمد زغلرل وأآخرون:  -11

براهمي أ محد:  -12 ويل للتذذنس لطالبذذات لكيذذة الرتبيذذة الرايضذذية، رسذذاةل فعاليذذة التعلذذمي املذذربمج يف تعذذمل القذذانرن ادل هما ا 

 م.2000ماجس تري غري منشررة، لكية الرتبية الرايضية للبنات، جامعة اال سكندرية، 

أ ثر اس تخدام بعض أ ساليب التدريس يف مس ترى تعمل همارة الس بااة احلرة، جمةل مذؤ ر الرتبيذة  وداد املفيت:  -13

 .2004لرايضية، جامعة بغداد، العراق، الرايضية، عدد لاص، لكية الرتبية ا

 م.2001، يف منشأ ة املعارف ، اال سكندرية، 1تكنرلرجيا التعلمي والتعمل يف الرتبية الرايضية، ج وفيقة منطفى سامل:  -14

 املراجع ال جنبية. -اثنيا  

15- SariscarM.j:  effectiveness of Interactive video Instruction on Teachers classroom management 

declarative knowledge journal of teaching in physical, education, united-states1997.,  



 

 

  

                     2018           العدد التاسع عرش   اجملدل الرابع       لكيةالرتبية البدنية والرايضة       جامعة الزاوية 

 دراسة مقارنة بني تالميا مدارس الريف واحلرض يف القدرات العضلية

 

 ***أ . ساا عيل برق   أ . فؤاد عيل العريب                         **أ . فتحي الس يد بش نة.                              *

 

الرايضة املدرس ية أ اد أ مه أ دوات املهناج ادلرايس يف أ اداث الرتبية، ذلا فدرس الرتبية البدنية دالل املدرسة هر  : تعدالبحثمقدمة ومشلكة 

ا ت تربيذة التالميذا ايذا  الرس يةل الرئيس ية للحفاظ عىل القدرات البدنية واليت تعتذرب ااذد أ مه جمذاالت النشذاط احلذريك املذنظم واذلي هيذدف 

 ونفس يا  اجامتعيا .

 تربراي  خنذبا ، ونظرا  لكرن تلميا املراةل ال وت من التعلمي همتتع بطاقة متدفقة ومس مترة حنر النشاط واحلراة، جند أ ّن الرتبية البدنية تعترب جماال  

يق الرتبية الشذامةل املننذة، حيذث أ ّن نشذاط التلميذا يعتذرب مهذزة ورازية أ ساس ية ال ش باع ااجت  للحراة والنشاط وابلتايل يف املسامهة يف حتق 

 (.244: 10الرصل بني تفكريه والعمل اذلي يقرم ب  ا  أ ّن تفكريه ينيثق من نشاط  احلريك )

 

 (.210: 2البدنية )مف رسة النشاط احلريك يساعد عىل منر القدرات البدنية، فالتلميا يف هاه املراةل همتزي ابلعديد من النفات والقدرات 

 

ت فالقدرات البدنية تشرتك مع ابيق املسميات واملكرملت ال خرى يف مجمرعات من النفات البدنية أ و اللياقة البدنيذة، وقذد قسذمت ا ت مجمرعذا

دين وأ يضذا  يه عبذارة عذن ومسميات خمتلفة، ةلنفات البدنية والقدرات البدنية احلركيذة واملقذدرة احلركيذة العامذة واللياقذة احلركيذة وال عذداد البذ

تقان مجيع املهارات احلركية وزايدة افاءة أ   عضذاء صفات فطرية مرجردة بدالل جسم اال نسان وميكن العمل عىل تمنيهتا لتجعل الفرد قادرا  عىل ا 

 ادلاليل وتمنية هجازه العضيل والرظيفي للرصرل ل عىل افاءة جسمية.

 

عىل أ مهية النفات البدنية والقدرات البدنية يف ال لعاب الرايضية، حيث يؤثر عدم افاههتا سلبا  عذىل  واجمع املتخننني يف جمال الرتبية البدنية

تقان ال داء املهاري )  (.42: 4تلية تعمل وحتسني وا 

 

 (.131: 5ة السلمية )فعند تعلمي أ ي همارة حركية البد من تمنية ةفة النفات البدنية ذكل لتالمل ابل داء احلريك والاحتفاظ ابل وضاع احلركي

 

تقاهنا وخيتلذف مذم هذاا ادلور وأ مهيتذ  تبعذا  لنذرع النشذا ط حيث أ ّن القدرات البدنية تلعب دور أ سايس يف ممارسة مجيع ال نشطة الرايضية وا 

 الراييض.

 

نشاط تربري هادف ومرج ، ولها تذأ ثري ذلكل فا ن الرايضة املدرس ية لها دور فعال يف تمنية وتطرهر ابلقدرات البدنية دلى التالميا ابعتبار أ هنا 

 م ارش يف الرتبية الشامةل واملننة.

 

من لالل ما س بق جند أ ن  من الرضوري أ ّن هكرن درس الرتبية البدنية دالل املدارس م ين عىل أ سذس علميذة تعمذل عذىل تطذرهر القذدرات 

تقان مجيع املهارات يف الرايضات اخملتلفة وعس تر  ى عايل، ذلكل ومن لالل الزايرات امليدانية للباحثرن أ ثنذاء التذدريب البدنية حىت همتكن من ا 

ية يف امليداين لبعض مدارس الريف واحلرض والعمل يف جمال التعلمي ال سايس فقد الحظنا أ ن  هناك اختالفات بني البيئة الريفيذة والبيئذة احلرضذ 

ات وهل للبيئذة دور كبذري يذؤثر ااجابيذا  أ م سذلبيا  عذىل مسذ ترى القذدرات بعض القدرات البدنية، ذكل مما دفع الباحثرن دلراسة هاه الاختالف

اجذاد الفذروق بيذهن  والتعذرف عذىل أ مه ال سذ با ب الذيت البدنية املرتبطة ابل داء احلريك للتالميا وحماوةل قياس بعض هاه القدرات يف البيئتذني وا 

 أ دت ا ت ذكل.
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 البحث ا ت تعرف عىل دراسة: البحث: هيدفهدف 

 .ةالقدرات العضليقارنة بني تالميا مدارس الريف واحلرض يف م -1

 فرض البحث:

 بني تالميا مدارس الريف واحلرض يف القدرات البدنية العضلية . 0.05ترجد فروق ذات دالةل احنائية عند مس ترى دالةل  -1

 املنطلحات املس تخدمة يف البحث:

 (.14: 3)ايح النحية والبنائية والرظيفية والنفس ية" "مفهرم متعدد اجلرانب وهرتبط ابلنر  القدرات البدنية:-

 (.20: 6القدرة العضلية :مقدرة اجلهاز العضيل العنيب عىل التغلب عىل مقاومات برسعة عالية" )

وصذيادهن اجملمتع الريفي بشلك عام برصف  اجملمتع اذلي يعيش يف مس ترى تنظمي مذنخفض ويتكذرن مذن الفالحيذني والرعذاة  يعرف الريفية:البيئة 

احليراملت والاس ك، وهمتزي بس يطرة نس بة  احلرف الزراعية والعالقة الرثيقة بذني النذاس وصذغر مذم جتعاتذ  الاجامتعيذة والتخلخذل السذكين 

 النس يب مع درجة عالية من التجانس الاجامتعي بني السالن" تعريف ا جرايئ.

ش باع متطلبذات اال نسذان املاديذة والروحيذة يف ا طذار حمذددات املادي املعرب عن ملجت تفاعل اال   النس يج احلرضية:البيئة  - نسان مع بيئة هبدف ا 

 للفيات  الًقافية والاجامتعية والفكرية )نت(.

 

 ادلراسات السابقة:

( بني ئية )بننيمقارنة ل ثر البيئة يف القدرة احلركية لتالميا املراةل الابتدا ةادلراسة: دراس(عنران 18( )1979يس ةمل يس ح يب ) 1 -

 الرسعة مهنجعىل تأ ثري البيئة عىل بعض القدرات احلركية لتالميا تكل املراةل املمتًةل يف القدرة ،  ادلراسة: التعرفهدف الريف واحلرض "  

رضية ( تلمياا  للك من البيئة احل800( تلمياا  براقع )1600ادلراسة :اس تخدم الباحث املهنج الرصفي واجريت ادلراسة عىل عينة قراهما )

البيئة  والريفية عحافظة الغربية، نتاجئ ادلراسة :وجدو تباهن يف مس ترى مكرملت القدرة احلركية قيد ادلراسة لتالميا البيئة الريفية وتالميا

 احلرضية.

ادلراسة: "مقارنة بعض مكرملت اللياقة البدنيذة بذني طذالب  (:عنران9()2006قيس فاضل محمد، عبد الرهاب النادق راشد ) -2

-ية الرتبية البدنية ابلزاوية وبغداد هدف ادلراسة: التعرف عىل بعض مكرملت اللياقة البدنية لطالب لكية الرتبيذة البدنيذة الزاويذةلك 

 ادلراسذة: اسذ تخدمبغذداد مذهنج -بغداد، مث اجراء مقارنة ببعض مكذرملت اللياقذة البدنيذة بذني طذالب لكيذة الرتبيذة البدنيذة الزاويذة

رصفي بأ سلرب املقارن، وةنت عينة ادلراسة عينة عشرائية من طالب لكية الرتبية البدينة الزاوية  وبلذغ عذددمه الباحثرن املهنج ال

 ( طالبا ، نتاجئ ادلراسة :60( طالبا ، وعينة أ خرى من طالب لكية الرتبية الرايضية بغداد بلغ عددمه )60)

 طالب لكية الرتبية الرايضية بغداد. وجرد فروق ذات دالةل احنائية يف مجيع متغريات البحث لناحل -1

أ شارت نتاجئ ادلراسة ا ت أ ن  هناك ااةل ضعف تس تحق الانت اه دلى طالب لكية الرتبية البدنية الزاوية يف بعض مكذرملت اللياقذة  -2

 البدنية ويه الرسعة والقرة العضلية.

 

لعاب البدنية وعالق ادلراسة: القدرات(عنران8( )1995دراسة فاروق الس يد عازي ) -3 من  امجلاعية. الهدفهتا ابملس ترى املهاري لل 

لعذاب امجلاعيذة مذهنج  ادلراسة: التعرف الباحذث املذهنج  ادلراسذة: اسذ تخدمعذيل القذدرات البدنيذة وعالقهتذا ابملسذ ترى املهذاري لل 

-لعذاب امجلاعيذة "الكذرة السذةلالطلبة املتقدمني للكية الرتبية الرايضية ابالسكندرية واذلهن اختذاروا الا الرصفي. عينةادلراسة: عىل

النتاجئ أ ن هناك ارتباط طردي ذو دالةل معنرية بذني مسذ ترى الاداء املهذاري يف كذرة  الطائرة". أ ه لنتاجئ: أ ظهرتالكرة -الكرة اليد

قذدرات ارتباط طردي ذو دالةل معنريذة بذني مسذ ترى الاداء املهذاري يف كذرة اليذد ودرجذة ال البدنية. وجردالسةل ودرجة القدرات 

 البدنية.
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اليد. :أ ثر تمنية القدرة العضلية عىل همارة التنريب ابلرثب ل عىل يف كرة (.عنران ادلراسة12( )1983دراسة محمد ج ل ادلهن محمد ح د ) - 4

هنج ادلراسة: اس تخدم ادلراسة:التعرف عىل اثر تمنية القدرة العضلية عىل مس ترى ال داء  املهاري للتنريب ابلرثب ل عىل يف كرة اليد م هدافا

( العبذا  مجمرعذة جتريييذة و 175املهنج التجرييب ملالمئت  لطبيعة ادلراسة.عينة ادلراسة:ملشئ مراز تدريب كرة اليد جبمهررية مرص العربية وعدد )

تقة مذن طبيعذة ال داء املهذاري ( العبا  يف اجملمرعة الضذابطة. نتذاجئ ادلراسذة:تؤدي  رينذات البليذر مذرتي عذىل تمنيذة القذدرة العضذلية واملشذ  88)

 للتنريب ابلرثب ل عىل يف كرة اليد ا ت زايدة فاعلية همارة التنريب قيد ادلراسة ا  يعمل عىل ارتفاع مس ترى دقة التنذريب ابلرثذب ل عذىل

 يف كرة اليد.

  -الاجراءات:

 مت اس تخدام الباحثرن املهنج الرصفي املسحي ملالمئت  لطبيعة البحث مهنج البحث :

 جماالت البحث:

 م.2017-2016: مت تطبيق البحث يف العام ادلرايس اجملال الزمين

 ومدرسة الابتدائية املرازي(.-القدس( ومدارس احلرض ويه )مدرسة لادل بن الرليد -: مدارس الريف )س يدة زينب اجملال املالين

 املقيدهن يف مدارس الريف واحلرض التابعة ملكتب تعلمي الزاوية.: تالميا النف اخلامس والسادس من مراةل التعلمي الاسايس اجملال اليرشي

جممتع البحث يف تالميا النذف اخلذامس والسذادس املقيذدهن عذدارس الريذف واحلرضذ التابعذة ملكتذب تعلذمي الزاويذة للعذام  همتًل البحث:جممتع 

 .م حيث هناك مائة وس تة مدارس تترزع عىل مدارس الريف واحلرض2016/2017ادلرايس 

اختيار مدرس تني من مدارس الريف ومدرس تني من مدارس احلرضذ ابلطريقذة العشذرائية، ومذن هنذا ةن عذدد تالميذا عينذة  مت البحث:عينة 

 ( تلميا.45( تلميا، ومدارس احلرض )45ادلراسة من مدارس الريف )

 ال دوات والاختبارات املس تخدمة:

 الرقت. لقياسساعة ايقاف  -1

 رشيط قياس. -2

 ين اذلراعني )لقياس القرة العضلية(اختبار ث -1

مراصفات الاختبار: من وضع الارتالز ال فقي عىل الارض والكفان حتذت الكتفذني ابتسذاع النذدر، والاصذابع تشذري ا ت الامذام 

 واملرفقان جبانب اجلسم، مد اذلراعني لرضع الانبطاح املائل مع اس تقامة اجلسم.

 والت الناحجة )حماوةل واادة(.التسجيل : تسجيل أ ارب عدد من مرات للمحا

 (.291: 9اختبار اجللرس مع رقرد القرفناء )لقياس التحمل العضيل( ) -2

مراصفات ال داء: ثين اجلاع من وضع الرقرد مع ثين الركبتني وتًييت القدمني عىل ال رض عساعدة الزميل يثذين اجلذاع ا ت اال مذام 

 ث.60عىل أ ارب عدد ممكن من احملاوالت النحيحة ملدة  من الرقرد ملالمسة الركبتني ابملرفقني للحنرل

 ث.20التسجيل: يسجل عدد مرات ال داء النحيح لالل 

مام )لقياس القرة املمزية ابلرسعة( ) -3  (136: 1اختبار الرثب لل 

مام لتحقيق أ طرل مسافة. -  مراصفات ال داء: من وضع اجلري للرثب الطريل لل 

 ها اخملترب يف احملاولتني.التسجيل: يسجل أ حسن مسافة حيقق  -
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 م لغرض التأ اد من:2016-11-20قام الباحثرن ادلراسة الاس تطالعية يرم  ادلراسة الاس تطالعية:

 الرشوط العلمية لالختبار. -1

 تبار القدرة العضلية.خت التعرف عىل مناس بة ا -2

 التعرف عىل النعرابت اليت سرف تراج  الباحثني عند تنفيا ادلراسة. -3

 ن عىل كيفية تنفيا الاختبارات )قيد البحث(.تدريب املساعده -4

 معرفة الزمن اذلي سيس تغرق  الباحثرن يف أ داء لك اختبار. -5

 تنظمي وتنس يق سري العمل. -6

 

 م بعد جتاوز لك النعرابت.2016-12-15قام الباحثرن ابدلراسة ال ساس ية عىل عينة البحث بتارخي ادلراسة ال ساس ية: 

 املعاجلات اال حنائية:

  احلسايباملترسط 

 .الاحنراف املعياري 

 معامل الالتراء  

 اختبار )ت( الفروق بني مترسطني حسابني مس تقيل 
 

 عرض ومناقشة النتاجئ: 

 (دالةل الفروق ومعامل الالتراء بني تالميا مدارس احلرض والريف يف املتغريات الاساس ية للبحث1جدول )

 مس ترى ادلالةل قمية"ت" الالتراء الاحنراف املعياري املترسط احلسايب البيئة املتغريات

 الطرل
 0.852 0.612 0.965 0.055 1.42 حرض

   1.23 0.325 1.39 ريف

 الرزن
 0.762 0.816 1.06 5.66 43.56 حرض

   1.87 4.99 42.78 ريف

 العمر
  1.80 0.987 0.653 10.56 حرض

   1.235 0.555 10.32 ريف

تراء لتالميا مدارس احلرض ومدارس الريف يف املتغريات الاساس ية )الطرل، العمر( تنحرص مذا بذني ( أ ّن مجيع قمي الال 1يتضح من اجلدول )

( مما يدل عذىل جتذانس أ فذراد اجملذرعتني، وأ ن قميذة "ت" احملتسذ بة ∓3( ويه أ قل من )1.87_ 1.06(و)الرزن( مابني )1.235—0.987)

ائيا  بني تالميا مدارس احلرض والريف يف القياسذات اجلسذمية ال ساسذ ية ممذا ( أ ي أ ن  ال ترجد فروق داةل ا حن1.80-0.612تنحرص ما بني )

 يدل عىل التالفؤ بني التالميا من البيئتني.

 ( املترسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية واختبار ت ومس ترى ادلالةل لتالميا احلرض والريف.2جدول )

 دالةل الفروق قمية اختبار ت الريف احلرض الاختبار

 غري داةل 0.168 9.44 34.4 7.31 34.1 ثين اذلراعني

 غري داةل 0.235 7.22 35.3 8.65 34.9 اجللرس من الرقرد

مام ت ال   غري داةل 0.367 5.15 3.43 5.43 3.02 الرثب ا 

 1.654= 88ودرجة حرية  0.05قمية ت اجلدولية عند مس ترى دالةل 
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سطات احلسابية والاحنرافات املعيارية للك من احلرضذ والريذف ومل هكذن هنذاك فذروق ذات ( أ ن هناك تقارب بني املتر 2يتضح من اجلدول )

دالةل ا حنائية بني تالميا احلرض والريف يف القدرات البدنية، ويعذزي ذكل ا ت أ ن احذامتل تسذجيل التالميذا يف بعذض النذرادي الرايضذية أ و 

 دلى التالميا يف لكتا البيئتني. يساعد عىل تمنية عنارص اللياقة البدنية اهامتم مدرس الرتبية لبدنية ابلنشاط ادلاليل للمدرسة مما

 

 اتنيا: مناقشة النتاجئ :

( أ ي أ ن  ال ترجد فروق داةل ا حنائيا  بذني تالميذا 1.80-0.612( وأ ن قمية "ت" احملتس بة تنحرص ما بني )1يتضح من اجلدول )

( أ ن هنذاك 2ا يدل عىل التالفؤ بني التالميذا مذن البيئتذني.و يتضذح مذن اجلذدول )مدارس احلرض والريف يف القياسات اجلسمية ال ساس ية مم

تقارب بني املترسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية للك من احلرض والريف ومل هكن هناك فروق ذات دالةل ا حنذائية بذني تالميذا احلرضذ 

 والريف يف القدرات البدنية.

 

"دراسة مقارنة ل ثر البيئة يف القدرة احلركية لتالميا املراةل الابتدائية )بنني( بني (18( )1979) دراسة  يس ةمل يس ح يب ترادحيث 

 الريف واحلرض " واليت ةنت 

 د تباهن يفهتدف للتعرف عىل تأ ثري البيئة عىل بعض القدرات احلركية لتالميا تكل املراةل املمتًةل يف القدرة ، الرسعة .وةنت نتاجئ ادلراسةبرجر 

 مس ترى مكرملت القدرة احلركية قيد ادلراسة لتالميا البيئة الريفية وتالميا البيئة احلرضية.

 

 أ ّن هناك الكثري من العرامل اليت ميكن أ ّن تؤثر يف القرة العضلية وتتلخص أ مه هاه العرامل فيت يأ يت: "1992هرى محمد عالوي "

نتاج القرة، ومن املعذروف أ ن يعين لك  زاد املقطع ا املقطع الفس يرلريج للعضةل: -1 لفس يرلريج أ و اجملمرعات العضلية لك  زاد معدل ا 

عدد ال لياف ال يتغري بسيب عامل التدريب الراييض ومن املالحذظ أ ن املقطذع الفسذ يرلريج هذزداد نتيجذة للتذدريب الذراييض يف 

س العضذةل فأ نذ  حيذدث مذا يسذمى بظذاهرة  ذرر ااةل عدم ممارسة الفرد للنشاط العضيل ملدة طريةل ا  يف اذاةل املذرض أ و جتبذي

 العضةل.

حيث أ ن العضةل الراادة ختضع م دأ  "اللك أ و عدم " وهاا املبدأ  ال يرسي عىل تل العضةل كلك اي أ نذ   أ اثر ال لياف العضلية: -2

ذا وقع مؤثر عىل الرااد فأ هنا قد تتأ ثر بالملها أ و جزء مهنا أ و لك ال لياف أ و بعضها طبقا  ا ت در  جة الشدة املمزية  ، وذلكل ميكن ا 

 القرل بأ ن القرة العضلية تزداد يف ااةل القدرة ا اثرة لك ال لياف .

من املالحظ أ ن ق ل بداية النشاط العضلية تنل القرة العضلية ا ت أ قناها وهرتبط ذكل خباصية ااةل العضةل ق ل بدأ  الانق اض:  -3

ن  تاج مكية من القرة وابلتايل تزيذد قذرة العضذةل الذيت ال تمتذزي بقذرة الاسذ تطاةل أ و اس تطاةل واسرتلاء العضةل حىت تس تطيع العضةل ا 

 المتدد.

 لك  قةل فرتة الانق اض العضيل لك  زادت القرة وعىل العكس. فرتة الانق اض العضيل: -4

 ال داء يف اذاةل العمذل وحتتري عىل امليرجلربني مما يساعد ال لياف عىل "Toh is ehn"ويه أ لياف محراء نرع ال لياف العضلية:  -5

 وتمتزي برسعة الانق اض مع قابليهتا الرسيعة للتعب. "ATB"فا هنا حتتري عىل  "phasiseh"الهرايئ أ ما الالياف البيضاء 

 

 

 



 

 

  

                     2018           العدد التاسع عرش   اجملدل الرابع       لكيةالرتبية البدنية والرايضة       جامعة الزاوية 

يف ادود البحث واال جراءات والاختبارات املس تخدمة يف البحث مت الترصل ا ت الآيت:الاس تنتاجات:   

ثين اذلراعذني  –القرة الانفجارية  –ة لتالميا مدارس الريف واحلرض يف )الرثب ا ت ال مام ال ترجد فرق يف القدرات البدني -1

 اجللرس من الرقرد قرة عضالت البطن(. -قرة عضالت اذلراعني –

لهيا الباحثرن فا هنم يرصرن ما ييل: استنادا   الترصيات: 5-2  غىل الاس تنتاجات اليت ترصل ا 

 والبدنية يف خمتلف ال نشطة الرايضية ذلا تالميا الريف واحلرض.رضورة اس تخدام القياسات اجلسمية  -1

 اجب الرتازي عىل عامل الرراثة واملالن عند اختيار التالميا يف جمال الرايضة. -2

 رضورة اس تخدام حبرث مشاهبة لتعرف عىل صفات أ خرى ذلا تالميا الريف واحلرض. -3

 رس ية سراء ةن يف الريف أ و احلرض املشاراة مع فرق املداجب الرتازي عىل القدرات البدنية عند اختيار تالميا يف -4

 

 املراجذذذذذذذع

براهمي أ محد سالمة: التدلل التطبيقي للقياس يف اللياقة البدنية منشاة املعارف، اال سكندرية،  -1  م.2000ا 

 م.1990اامد زهران: عمل النفس المنر الطفرةل واملراهقة، الطبعة الرابعة، عامل الكتب للنرش، القاهرة،  -2

صباح رضا وعبداجلليل ج ذار ملرص: واقذع بعذض القياسذات اجلسذمية والقذدرات احلركيذة للمتقذدمني ا ت املذدارس الرايضذية التخننذية  -3

نتاج علمي، املؤ ر ادلويل الرابع ، لكية علرم الرتبية البدنية والرايضة، الزاوية، ليييا،   م.2013للمرهربني يف بغداد، ا 

يح، سامل الكرين عيل، زينب سامل مجعة: تأ ثري التدريب ادلائري ابحلمل الفرتي واملس متر منخفض الشدة يف تطذرهر عبدالرزاق ج ار الرما -4

لذث، بعض النفات البدنية لطالب الس نة ال وت بلكية الرتبية البدنية، املذؤ ر العلمذي الًالذث لعذرم الرتبيذة البدنيذة والرايضذة، اجملذدل الًا

 م.2006الزاوية، 

 م.1997، دار الفكر داييل، العراق، 1اجتاهات( ط –مفاهمي  –المي جابر بلقيع: التدريب الراييض )أ سس  صام أ مني -5

 .1999عادل البنري عيل: التدريب الراييض والتالمل النظرية والتطبيقية، دار مراز الكتاب للنرش، الطبعة الًانية، القاهرة،  -6

سذ نة والعذيب  15-13ح عىل مس ترى الكفاءة الرظيفية للجهاز ادلهلزيي دلى الناش ئني عيل محمد جالل ادلهن: تأ ثري برملمج تدرييب مقرت  -7

 م.1989ادلرجة ال وت يف رايضة امجلباز، جمةل حبرث الرتبية الرايضية، اجملدل السادس، لكية الرتبية البدنية للبنني، جامعة الزقازيق، 

سذ ترى املهذاري، ال لعذاب امجلاعيذة، جمذةل حبذرث الرتبيذة الرايضذية، جامعذة فاروق الس يد غازي وأآخرون: القدرات البدنيذة وعالقهتذا ابمل  -8

 .1995الزقازيق، غري منشررة، القاهرة، 

ر قيس فاضل محمد، عبدالرهاب النادق راشد: مقارنة بعض مكرملت اللياقة البدنية بني طالب لكية الرتبية البدنية ابلزاوية وبغداد، املؤ  -9

 م.2006ة البدنية والرايضة، اجملدل ال ول، الزاوية، العلمي الًالث لعلرم الرتبي

براهمي حشات ، محمد دابر بريقع: دليل القياسات اجلسمية واختبارات ال داء احلريك، منشأ ة املعارف، اال سكندرية. -10  محمد ا 

 م.2004محمد حسن عالوي: عمل نفس الراييض، الطبعة العارشة، دار املعارف،  -11

القدرة العضلية عىل همارة التنريب ابلرثب ل عذىل يف كذرة اليذد، رسذاةل داتذرراه غذري منشذررة، لكيذة الرتبيذة  محمد ج ل ح دة: اثر تمنية -12

 م.1983الرايضية للبنني، القاهرة، 

 م.1995محمد صبحي حسانني: القياس والتقرمي يف الرتبية البدنية، والرايضة، اجلزء ال ول، الطبعة الًالًة، دار الفكر العريب، القاهرة،  -13

ة حمد خمتار اخنيفري: أ ثر اس تخدام ال لعاب المتهيدية عىل بعض القدرات البدنية لتالميا املذراةل الابتدائيذة بشذعبية البطنذان، جمذةل علميذ -14

 م.2009ختننية ثقافية للعلرم الرايضية والاجامتعية، العدد احلادي عرش، جامعة طرابلس، 

 م.1972مة، دار النرش، املنشأ  العامة، طرابلس، محمد عيل رشدي: ميالنيكية القرة ومراصفات التا -15

براهمي دايب، دراسة خنائص منر بعض القدرات احلركية لتالميا النف السادس. -16  مننرر ا 

عبدالسالم محزة احلايج، احلبيب بلقامس عاشرر: من مراةل التعلمي ال سايس، جمةل علمية ختننية ثقافية للعرم الرايضذية والاجامتعيذة،  -17

 م.2009، جامعة طرابلس، العدد العارش

يس ةمل يس ح يب: "دراس مقارنة ل ثر البيئة عىل القدرات احلركية لتالميا املراةل الابتدائية يب الريف واحلرض "رساةل داترراه غري  -18

 م.1979منشررة، لكية الرتبية الرايضية، ابال سكندرية جامعة الران، 

 ش بكة املعلرمات ادلولية: 

www.bdnia.com 
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 " س نة 15ج تدرييب لتمنية التحمل اخلاص لالعيب كرة القدم حتت " برملم

 

 القاليل العجييل دصبحي**                       بشرياملالطي دملفع*

 

كرة القدم بشعبية هائةل عىل املس ترى احمليل والعاملي فقد تعانقت لك اجلهرد واخلربات العلمية حنر تطرهر  حتيض مشلكةالبحث:مقدمة 

تقااملس تر  ن ى الفين لهاه اللعبة  وأ صبح أ داء املهارات همتزي ابلقرة والرسعة معا ويمت ا جنازها يف شلك ج عي عىل درجة عالية من التفامه واال 

 وهاا يتطلب من الالعبني مقدره بدنية عالية وقدرة عىل مراهجة التعب والاس مترار يف بال اجلهد طرال شرطي املباراة وباكل همتكن الالعب

كرة  تغيري ال ماكن دفاعا وجهرما ومراكبة طابع اللعب احلديث وذلا فقد أ تفق اًري من املهمتني بكرة القدم عىل أ ن املتطلبات البدنية لالعبمن 

 ( .11: 4القدم تتضمن الرسعة وحتمل الرسعة وحتمل القرة والقرة املمزية ابلرسعة والترافق والرشاقة واملرونة. )

 

ىل املس ترى املاهل لالعب كرة القدم يف العامل وليك حنقق هدا املس ترى وجب معرفة الطريق النحيح وحتديد وهاا ما انعكس أ ثره ع

العاملية وعىل ضرء ذكل يمت حتديد ا عدادات الالعب منا النغر ابلمك والكيف اذلي يؤههل  الرسائل واحملترى املناسب وفقا ملا تتطلب  املبارايت

ية همارية وخططي   كن  من ا جناز الراج ات الفردية وامجلاعية وحسن الترصف ورسعة اختاذ القرار يف املراقف ل ن هكرن العبا ذو افاءة بدن 

 ( 11: 10املتباينة طرال زمن املباراة .)

 

لي  دول العامل لتقدمي املعارف واملفاهمي بنرره ميسطة للمدربني هب دف اال عداد ا ن التطرر العلمي الراييض يف التدريب يعترب هدفا تسعى ا 

تعمل عىل اجليد لرايضهيا لبلرغ املس ترايت العليا وابلتايل فا ن العملية التدرييية الراحضة يه تلية تربرية خمطط  م نية عىل اسس تلية سلمية 

 .وصرل الالعبني ايل الهدف املنشرد )التالمل يف ال داء الراييض( مع مراعاة مراال المنر اخملتلفة ومتطلبات لك مراةل

 

فقد ازدادت أ مهية القدرات البدنية اخلاصة بلعبة كرة القدم يف الآونة ال لرية بشلك ملحرظ بزايدة متطلبات اللعبة حيث اجب أ ن هكرن 

ضافة ا ت أ ن رسعة واًافة التحرةت قد ازدادت  الالعب قادرا عىل اللعب يف لك املناطق بسااة امللعب مشارة يف أ ع ل ادلفاع والهجرم وا 

 ( 7:  8لحرظ ال مر اذلي يشرتط وجرد مس ترى عايل من اللياقة البدنية دلى مجيع العيب الفريق )بشلك م

لبدائية ويعترب التحمل أ اد أ مه القدرات البدنية الهامة اليت تقرم علهيا الكفاءة البدنية  لالعيب كرة القدم حيث يعد التحمل من أ مه النفات ا 

 (   59:  2ت الرضورية لالعب )املؤثرة يف كرة القدم وأ اد املتطلبا

 

 ا ن التحمل اخلاص   أ مهية اربى يف كرة القدم ويشري ا ت قدرة الالعب عىل الاس مترار يف ال داء اذلي همتزي يف القدرة الفنية والبدنية

تمكةل الشرط الًاين بنفس الكفاءة ة دون أ ن تظهر علية عالمات التعب واال هجاد أ و قةل ال داء والاس مترار ب اواخلططية املتقنة طرال مدة املبار 

(6  :38  ) 

 

وقد الحظ الباحثان من لالل لربهت  يف جمال التدريب تدين يف مس ترى اللياقة البدنية بنفة عامة ومس ترى التحمل اخلاص بنفة لاصة 

س ن  مما يتسيب يف اخنفاض  15بية حتت دلى الالعبني وهاا مانراه واحضا بنرره كبرية من لالل البطرةل الردية اليت أ قميت يف املنطقة الغر 

مس ترى ال داء اثناء املبارايت حيث ان الفريق ال يس تطيع تمكةل الشرط الًاين بنفس افاءة الشرط ال ول نتيجة للقنرر الراحض يف عنرص 

 راة . التحمل اخلاص مما يؤدي ا ت ضعف املس ترى الفين وعدم الاس مترار يف ال داء اجليد لفرتة طريةل أ ثناء املبا

 

 هيدف البحث للتعرف عىل :_ -هدف البحث :

 

 .س نة ابلنادي الاومليب  15التعرف عىل تأ ثري الربملمج التدرييب لتمنية التحمل اخلاص لناش يئ كرة القدم حتت 

 

 ترجد فروق داةل ا حنائيا للربملمج التدرييب لتمنية التحمل اخلاص لناحل القياس البعدي . -فرض البحث :

 

 

 

 



  

- 33 - 

 

                     2018العدد التاسع عرش   اجملدل الرابع       لكيةالرتبية البدنية والرايضة       جامعة الزاوية            

 -:حات املس تخدمة يف البحث املنطل

 

وهر قدرة الاعب عىل القيام حبرةت تتنف بنشاط اللعب النعب بشدة عالية وملدة مع احملافظة عىل هاا -التحمل اخلاص :

 ( 39:  6النشاط دون الهبرط يف افائتة . )

 

 ادلراسات السابقة

 

 ( 9( )2005دراسة محمد الس يد اجلنيدي )– 1

 ييب لتمنية حتمل الرسعة عىل بعض املتغريات الفس يرلرجية و فاعلية ال داء املهاري لالعب كرة القدم .بعنران تأ ثر برملمج تدر  -

 -هدف ادلراسة : تنممي برملمج تدرييب لفرتة اال عداد لتمنية عنرص حتمل الرسعة و معرفة تأ ثريه عىل : -

 يت قامت بتنفيا الربملمج التدرييب .بعض املتغريات البدنية لالعب كرة القدم دلى اجملمرعة التجرييية ال –أ  

 بعض املتغريات الفس يرلرجية لالعب كرة القدم دلى مجمرعة البحث التجرييية . –ب 

 لالعب كرة القدم دلى مجمرعة البحث التجرييية. املهارىفاعلية ال داء  -جذ 

 املهنج املس تخدم : املهنج التجرييب . -

 العب من العيب غزل احملةل . 30العينة :  -

 -أ مه النتاجئ : -

 أ ظهر الربملمج تأ ثري ا اجايب يف اال ختبارات الفس يرلرجية لناحل اجملمرعة التجرييية . - 3

أ ظهرت نتاجئ الربملمج لنس بة التحسن للقياس البعدي أ فضل من نس بة التحسن للقياس الق يل يف مجيع اال ختبارات البدنية  - 4

 و الفس يرلرجية لناحل اجملمرعة التجرييية .

 الربملمج حتس نا  معنراي  يف ال ختبارات املهارية لناحل اجملمرعة التجرييية .أ ظهر  - 5

أ ظهرت النتاجئ أ ن نس بة التحسن للقياس البعدي أ فضل من نس بة التحسن للقياس الق يل مث ال ختبارات املهارية لناحل  - 6

 اجملمرعة التجرييية.

 

 Helgardetal (2004( )11. )دراسة هيلجرد و أ خرون  -3

 : أ ثر تدريبات التحمل و القرة عىل بعض النرايح الفس يرلرجية دلى العيب كرة القدم .ران بعن 7

 هدف ادلراسة : التعرف عىل أ ثر التحمل و القرة عىل بعض النرايح و الفس يرلرجية دلى العيب كرة القدم . 8

 املهنج املس تخدم : املنج التجرييب . 9

 -أ مه النتاجئ : 10

جملمرعة التجرييية ةلتايل للتدريب اجليد عىل التحمل يؤدي ا يل حتسن معدل اجلهازهن ادلوري ادوث حتسن ملحرظ دلى أ فراد ا

و التنفيس حتسن ملحرظ يف معدل نبضات القلب و هاا بدوره يساعد عىل تمنية التحمل فيت بعد وتدريبات القرة عن طريق 

 لالعيب كرة القدم ، وحيسن من مس ترامه التدرييب  البد من الشدات العالية والتكرارات القليةل حيدث ارتفاع يف املس ترى البدين

 الترافق بني التدريبات اخملتارة و مس ترى الالعبني ، العب كرة القدم البد أ ن ميتكل قاعدة هرائية جيدة .

 

جراءات البحث   -:ا 

 
 اس تخدم الباحثان املهنج التجرييب وذكل ملالمئت  لطبيعة البحث و أ هداف . -:مهنج البحث

 

 جماالت البحث:

 ( ملشئ .20( س نة ابلنادي الاومليب ابلزاوية وعددمه )15عينة البحث: اش متلت العينة عىل ملشئ كرة القدم حتت )اجملال اليرشي:
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 (الترصيف اال حنايئ ملتغريات معدالت المنر لعينة البحث 1جدول )

 20ن=                                                    

 معدالت المنر الرسط احلسايب الاحنراف املعياري مل الالتراءمعا

 الطرل ) مرت ( 1.66 0.07 -0.51

 الرزن ) كجم ( 53.13 7.90 -0.24

 العمر ) س نة ( 14.45 0.51 0.22

 

مما  -0.51و حىت  0.22) ترتاوح ما بني ( و اخلاص ابلترصيف اال حنايئ ملتغريات معدالت المنر أ ن معامالت الالتراء 1يتضح من اجلدول ) 

عتدالية و جتانس العينة حيث أ ن معامل الالتراء اال عتدالية ترتاوح مابني   ((   3))± يدل عىل ا 

 

 : أ جريت الاختبارات البدنية قيد البحث علعب كرة القدم ابلنادي الاومليب ابلزاوية.اجملال املالين:

 

، اما القياسات البعدية فالنت يرم الًالاثء 18/12/2016بدنية )الق لية( يرم ال اد املرافق أ جريت الاختبارات ال  اجملال الزمين:

14/3/2017. 

 

 ال دوات املس تخدمة يف البحث:

 ساعة ايقاف حلساب الزمن. -

 رشيط قياس لقياس املسافة )مرت(. -

 مراا. –أ رماح  –أ مقاع  –حراجز  –كرات طبي ة   -كرات قدم  -

 

 ات املس تخدمة يف البحث:الاختبارات والقياس

 الاختبارات البدنية اخلاصة ابلتحمل اخلاص:

 حتمل ال داء. مرات. X 5م 30اختبار العدو   حتمل الرسعة . -

 اختبار رضب الكرة ابلرأ س والقدم ملدة دقيقة. -

 حتمل القرة: -

 ( 32 – 27:  6اختبار الانبطاح امل ثل من الرقرف )  -

 

 ادلراسة الاس تطالعية.

س نة ابلنادي الاومليب من جممتع البحث ولارج عينة ادلراسة  15( ملشئ كرة القدم حنت 10بلغت العينة عىل ): اسة عينة ادلر  -

 ال ساس ية.

 

 .19/12/2016يرم االثنني املرافق اجملال الزمين: 

 ملعب كرة القدم ابلنادي الاومليب ابلزاوية.اجملال املالين:

 

 أ هداف ادلراسة:

حتديد الزمن املناسب  تنممي اس امترة مجع البياملت. جتهزي مالن التدريب. دوات املس تخدمة يف البحث.التأ اد من صالحية ال   -

 .من الربملمج التدرييب دة تدريييةا جراء وا رشح وادة تدرييية.. ال جراء الاختبارات املبدئية 
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 نتاجئ ادلراسة.

 صالحية الادوات املس تخدمة يف ادلراسة . -

 الختبارات والتجربة الاساس ية .صالحية امللعب للقيام اب -

 تدريب املساعدهن عىل تسجيل البياملت وتطبيق الاختبارات البدنية  -

داء. -  رشح الاختبارات البدنية للمساعدهن وتدرههبم عىل الطريقة النحيحة لل 

 استيعاب املساعدهن لطريقة تنفيا الرادة التدرييية. -

 

 خطرات تنممي الربملمج التدرييب.

 

س نة ابس تخدام  15قام الباحثان بتخطيط برملمج تدرييب هيدف ات تمنية التحمل اخلاص لناشئ كرة القدم حتت  -:لربملمجاوال: هدف ا

 التدريب الفرتي منخفض ومرتفع الشدة.

 

 اثنيا: أ سس وضع الربملمج التدرييب.

ييية فقد اعمتد الباحث عىل طريقة التدريب الفرتي مرتفع ان طريقة التدريب يه الرس يةل الفعاةل لتحقيق هدف الربملمج والعملية التدر         

التدرج يف  -ومنخفض الشدة ولض ن جناح التخطيط للربملمج التدرييب قام الباحث بتطبيق م ادئ التدريب الراييض ويه اس مترارية التدريب

 الفردية يف التدريب. –التنريع يف التدريب  -خنرصية التدريب –زايدة امحلل 

 باحثان ال سس التالية عند وضع الربملمج التدرييب.وراعى ال 

 مالمئة الربملمج التدرييب للمراةل   لعينة البحث. .1

 حتديد امه واج ات التدريب. .2

 ترفري اال مالنيات والادوات. .3

 الاس تعانة ببعض الربامج التدرييية اليت اس تخدمت يف حبرث سابقة. .4

 مراعاة املرونة عند وضع الربملمج. .5

 الفردية بني أ فراد عينة البحث. مراعاة الفروق .6

 اس تخدام طريقة التدريب الفرتي منخفض ومرتفع الشدة حسب اجتاه التمنية لالل تنفيا الربملمج التدرييب. .7

 اس تخدام ال لعاب النغرية يف تلية اال ح ء مع ربطها ابملتغريات البدنية. .8

ية التحمل اخلاص حيث قام الطامق الفين للفريق ابال عداد البدين العام لعينة ادلراسة اش متل الربملمج التدرييب عىل تمن  اثلًا: الربملمج التدرييب:

 ملدة شهر واس تخدم الباحثان طريقة التدريب الفرتي منخفض ومرتفع الشدة لالل فرتة تنفيا الربملمج التدرييب حسب اجتاه التمنية.

 دقيقة. 90 -60لساعة الًالًة مساء ويرتاوح زمن الرادة التدرييية من امخليس( ا -الًالاثء  –عدد وادات التدريب الاس برعية )الااد 

 

 أ جزاء الرادة التدرييية.

دقيقة يف صررة ا ح ء حر أ لعاب صغرية حيث تعمل عىل هتيئة الناشئ من الناحية البدنية  15زمن اال ح ء للرادة التدرييية  اال ح ء : -1

 .والنفس ية للجزء الرئييس من وادة التدريب

 

دقيقة من زمن  70-50هيدف اجلزء الرئيس ات تمنية التحمل اخلاص وتأ ثريه عىل الارتقاء ععدل النبض ويرتاوح زمن  من  اجلزء الرئيس : -2

 الرادة التدرييية.

 

 دقائق. 5والاسرتلاء ومدت   هيدف اجلزء اخلتاا لعردة الناشئ ات االت  الطبيعية ابس تخدام  رينات التنفس والهتدئة:  اجلزء اخلتاا -3

 

بعد ان اس تعان الباحثان ابملراجع العلمية وادلراسات السابقة ومن لالل خطرات بناء الربملمج التدرييب ترصل  حمترى الربملمج التدرييب:

 ادلارس ات:



  

- 36 - 

 

                     2018العدد التاسع عرش   اجملدل الرابع       لكيةالرتبية البدنية والرايضة       جامعة الزاوية            

 ( وادات تدرييية.3عدد الرادات التدرييية لالل ال س برع الرااد ) -

 ( أ س برع.12يب  )فرتة تنفيا الربملمج التدري -

 مدة الربملمج التدرييب. Xوادات تدرييية  3اج يل الرادات التدرييية تساوي  -

 ( دقيقة.90 -60زمن الرادة التدرييية من ) -

 دقيقة. 75مترسط زمن الرادة التدرييية =  -

دقيقة =  75لرادة التدرييية مترسط زمن ا X( وادة تدرييية  36اج يل زمن الرادات التدرييية لالل فرتة تنفيا الربملمج = )  -

 ( ساعة.45( دقيقة =       ) 2700) 

تشكيل وترزيع محل التدريب يف الربملمج التدرييب قام الباحثان بتشكيل محل التدريب للربملمج التدرييب عراعاة تنظمي الترقيت  -

لي  حسن أ برعبدة ) لمترجية لتشكيل درجة امحلل يه أ نسب ( بأ ن الطريقة ا2011املناسب بني امحلل والرااة طبقا ملا أ شار ا 

 (.323:  6وافضل الطرق من حيث تشكيل امحلل لالل وادة التدريب اليرمية ودورة امحلل ال س برعية ودورة امحلل الفرتية )

ياس اس تخدم الباحثان التنممي التجرييب للمجمرعة الراادة ممتًال يف القياس الق يل والق التنممي التنفياي لدلراسة الاساس ية: -

 البعدي.

 

جراء القياس الق يل يرم الااد املرافق  أ وال: القياس الق يل: ملشئ وطبقت  20عىل عينة قراهما  18/12/2016قام الباحثان اب 

 الاختبارات البدنية اخلاصة ابلتحمل اخلاص.

 

ات غاية  20/12/2016اعتبارا من يرم الًالاثء املرافق أ س برع  12اس تغرق تنفيا الربملمج التدرييب  اثنيا: تنفيا الربملمج التدرييب:

 وادات تدرييية يف الاس برع . 3وذكل براقع  12/3/2017يرم الااد املرافق 

 

بعد الانهتاء من تطبيق الربملمج  14/3/2017القياس البعدي يرم الًالاثء املرافق  بأ جراءقام الباحثان اثلًا: القياس البعدي: 

 قد  ت مجيع الاختبارات رشوط ا جراء القياس الق يل.التدرييب و 

 ال اجاد الك من:SPSSاس تخدم الباحثان احلقيبة اال حنائية املعاجلات الاحنائية:

يتا                     اختبار) ت ( الفروق املترسط احلسايب. - الاحنراف املعياري.                       معامل الالتراء.معامل ا 

 الراادة.للمجمرعة 

 :عرض النتاجئ -

 

 املعيارية و قمية ) ت ( ومس ترى ادلالةل بني القياسني الق يل والبعدي ملتغريات البحث والاحنرافات(يبني املترسطات احلسابية  2جدول ) 

 20ن=                                                              

 املتغري ختبار الق يلالا الاختبار البعدي قمية ت مس ترى ادلالةل

اال حنراف 

 املعياري

املترسط 

 احلسايب

اال حنراف 

 املعياري

املترسط 

 احلسايب

 حتمل القرة 25.50 6.58 44.70 5.22 12.239 0.000

 حتمل الرسعة 31.32 1.84 29.14 1.97 -20.293 0.000

 جتمل ال داء 27.45 6.19 42.45 6.07 27.370 0.000

( و اخلاص ابملترسطات احلسابية و اال حنرافات املعيارية و قمية ) ت ( و مس ترى ادلالةل ملتغريات ادلراسة )) حتمل  2يتضح من اجلدول ) 

(( بأ ن  ترجد فروق بني القياسني الق يل والبعدي يف مجيع املتغريات حيث بلغت قمية) ت ( يف حتمل –حتمل ال داء  –حتمل الرسعة –القرة 

( أ ما 0.000( و عس ترى دالةل ) -20.293( أ ما حتمل الرسعة فالنت قمية  ) ت ( تساوي )0.000ى دالةل ) ( و عس تر  12.239القرة )

 ( 0.000( و عس ترى دالةل )  27.370حتمل ال داء ف لغت قمية ) ت ( )
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 (قمية معامل مربع أ يتا و مم التأ ثري 3جدول ) 

 املتغري معامل مربع أ يتا مم التأ ثري

 القرةحتمل  0.88 كبري

 حتمل الرسعة 0.047 صغري

 جتمل ال داء 0.97 كبري

( و اخلاص ععامل مربع أ يتا و مم التأ ثري ملتغريات ادلراسة حيث أ ن هناك فريق بنسب متفاوتة بني القياسني الق يل و  3يتضح من اجلدول ) 

نس بة حتسن كبرية و ابلنس بة لتحمل الرسعة بلغت قمية  ( مما يدل عىل وجرد0.88البعدي يف حتمل القرة حيث بلغ قمية معامل مربع أ يتا )

( وهاا يدل عىل  0.97( وهاا يدل عىل ان هناك حتسن بشلك ملحرظ أ ما حتمل ال داء بلغت قمية معامل مربع أ يتا )0.04معامل مربع أ يتا )

 ل عىل وجرد نس بة حتسن كبرية .( وهاا يد0.88وجرد نس بة حتمل كبرية و ابلنس بة ملعدل النبض ةنت قمية معامل مربع أ يتا )

 

( اخلاص ابملترسطات و اال حنرافات و قمية )ت( و مس ترى ادلالةل بني القياسني الق يل والبعدي يف 2.يتضح من جدول )-مناقشة النتاجئ  : -

( و عس ترى دالةل 27.370ايل 12.074متغريات ادلراسة وجرد فروق بني القياسني يف مجيع املتغريات حيث تراوحت قمية )ت( احملتس بة )من 

( حيث هرى الباحثان ا يل أ ن التأ ثري اال اجايب للربملمج التدرييب هر اذلي أ دى ا يل تكل النتاجئ 0.05( و هاه القمي معنرية عند مس ترى )0.00)

لي  نتاجئ دراسة لك من أ ماين حمروس ) ( و اليت أ ادت نتاجئها 3( ) 1996( وأ مين محمد )1( )1996اال اجابية و تتفق هاه النتاجئ مع ما ترصلت ا 

 .عىل أ ن تمنية التحمل اخلاص يؤدي لتمنية املتغريات البدنية

 

( يلي  حتمل القرة بقمية 0.97( اخلاص بقمية معامل مربع أ يتا و مم التأ ثري حيث ةنت أ عىل نس بة يف حتمل ال داء بقمية )3ويتضح من جدول )

لهيا الباحثان لعينة ادلراسة نتيجة الانتظام يف 0.047بقمية )( وجاء يف الرتتيب ال لري حتمل الرسعة 0.88) ( ، وتعترب هاه النتاجئ اليت ترصل ا 

ة وتتفق هاه التدريب ودليال  عىل سالمة العملية التدرييية من حيث حتسن نتاجئ القياسات البعدية عىل نتاجئ القياسات الق لية يف املتغريات البدني

لي  نت  (  أ ن حتسن املتغريات البدنية هرجع ا يل الانتظام يف التدريب .5( ) 1990اجئ دراسة حسن أ بر عبده )النتاجئ مع ما ترصلت ا 

 

  -: الاس تنتاجات

 -علي  نتاجئ البحث  كن الباحثان من اس تنتاج ماييل: ما أ سفرتاستنادا ا ت 

لقياس البعدي من لالل تأ ثري برملمج تدرييب ابس تخدام أ ظهرت نتاجئ البحث اثر ااجايب ومعنري وبنس ب  حتسن عايل ل فراد عين  البحث فا

 التدريب الفرتي منخفض ومرتفع الشدة يف لك من:

 حتمل القرة )انبطاح مائل من الرقرف( -

 حتمل الاداء)رضب الكرة ابلرأ س والقدم( -

 مرات(x5م30حتمل الرسعة)عدو -

 

  -الترصيات :

 ثان اباليت:من لالل الاس تنتاجات اخلاصة ابلبحث يريص الباح 

 ( س ن .15اس تخدام طريقة التدريب الفرتي منخفض ومرتفع الشدة عند تمنية التحمل اخلاص لناش يئ كرة القدم حتت) -1

 ( س نة عىل ابيق ال ندية الرايضية.15تطبيق الربملمج التدرييب اذلي تضمن  البحث عىل ملشئ كرة القدم حتت) -2

عداد برامج تدرييي  متقن  ا  يف ها -3  ا البحث ملدريب قطاع الناش ئني يف كرة القدم.ا 

 .ناش ئني يف ابيق ال لعاب الرايضيةالاسرتشاد هباا البحث ال جراء دراسات أ خرى خملتلف املراال السنية لقطاع ال -4
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 املراجع

 

 رساةل اليد بكره البدنيةاخلاصة واللياقة الرظيفي التكيف عيلايئ  فاعلية العمل البدين الهرايئ والالهر      (  :1996_ أ ماين فتحي حمروس)1

 الرتبيةالبدنيةجامعةالران لكي  ماجس تريغريمنشرره

 .اجلامعةاجلديدةللنرشالاسكندرية:    ال عداد البدين الرظيفي يف كرة القدم ،دار (  2001_أ مر هللا أ محد الس باطي)2

 

  ،س نة 18 كرةالقدمتحتتحمل اخلاص لالعيب  :     برملمج لتمني  ال (   1996_أ مين محمد محمرد)3

 . ال سكندرية للبنني الرايضية لكيةتربي  غريمنشررهرساةلماجس تري                                    

 

 .املعارفال سكندريةمتطلبات كرة القدم البدنية واملهاري  دار (    :  1994_بطرس رزق هللا )4

 

 يتحس ين عضالقياسااتالناوبرمرتيةعل تأ ثري برملمج تدرييب مقرتح للرثب ابحلبل  (  :1990_حسن الس يد أ بر عبدة)5

 دنظرايترتطبيقااتلعد، لنرصبدوةلقطرالبدنية لالعيب كره القدم بناداي والكفاءة                                            

 الًامن .                                            

 .للطباعةوالنرشاال سكندرية،الفتح3د البدين لالعيب كرة القدم ،طاال عدا  ( :2011_ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ)6

 

 بعضاملتغريااتلفس يرلرجيةمس ترايل داءتأ ثري برملمج لتمنية بعض النفات البدنية علي  (  :1996_حسن عبد الفتاح )7

 جامعة قناة السريس. ةالرتبيةالرايضيةبي ررسعيدمنشررةلكياملهارى لناشئ كرة القدم رساةل ماجس تري غري                                         

 

 .القاهرةال عداد البدين يف كرة القدم ،دار الفكر العريب ( :     1989_ط  أ س عيل )8

 ترو ابر اجملد                      

 ابراهمي شعالن       

 

 يبعضاملتغريااتلفس يرلرجيةوفاعليةعل تأ ثري برملمج تدرييب لتمنية حتمل الرسعة( :   2005_محمد الس يد اجلنيدي)9

 لكيةالرتبية، املاجس تريغريمنشررةال داء املهارى لالعيب كرة القدم ،رساةل                                             

 .الرايضية جامعة املننررة                                             

 

 (.كبار–ملش ئني) القدماد املهارى واخلططي يف كرةأ سس ال عد     ( :2000_محمد شريق كشك)10

 

11-Helgard, Engin, Wslove (2004 : Endurance and strength   traini soccer players   physiological 

condsideration.                 
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 صاابت البدنية)أ س باهبا ، أ نراعها ، أ مااهنا( دلي الناش ئني يف بعض ال نشطة الرايضية ابملنطقة الغربية "اال  

براهمي ابرالقامس كساب*  مجعة رمضان اليش ىتد. **                                                                         د . ا 

 

وقد تؤدي لرضع هناية اط  الراييض ، بل تعد اال صاابت البدنية وما هرتبط هبا من أ مه املعرقات اليت حترل دون اس مترار الالعب يف ممارسة نشمقدمـة البحث :

ذا ةن من الناش ئني .  م كرة ملس تق هل الراييض لاصة  ا 

آاثرها والرقاية مهنا وبعد تطرر أ ساليب  ورمغ التقدم العلمي والتكنرلريج وما ارتبط ب  من نتاجئ أ سهمت يف تقليل اال صاابت وتاليف أ

ال أ هنا مازالت مشلكة كبرية أ م  ام الالعبني واملدربني عىل اد سراء .العالج الطبيعي  ا 

ويعد امحلل الزائد عىل الناشئ عرض  لال صابة أ اا من الالعب الك ري حيث تأ خر منر مرااز المتعظم عند أ طراف العظام ولهاه 

رامل اال صابة عند املرااز أ مهية يف ح ية أ جزاء اجلسم من اال صابة ويأ يت بعد ذكل التلكس حيث أ ن التلكس الناقص للعظام يعترب أ مه ع

س نة ولاصة  الضغط الزائد عىل منطقة احلرض والعمرد الفقري يؤدى ا ت تعرضهم لال صابة ، ا  أ ادت بعض  15 - 12الناش ئني صغار السن 

لذى ضعـف هجـاز املناعـة ابجلسـم . )  ( )  21:  2) (  45:  22ادلراسات أ ن زيـادة محـل التدريـب أ اـا مذن قـدرة الالعـب الناشذئ تذؤدى ا 

31  :189) 

( أ ن الناشئ يتعرض يف ال لعاب امجلاعية ال صاابت متعددة وعىل درجة عالية من اخلطررة ولاصة  2003وياكر محمد عادل رشدي )

ل حيث يف بعض التدريبات اليت تمتزي ابلعنف والتكرار وأ يضا  تكرن عظام الناشئ عرضة لال صابة وهر ما هزال يف مراةل المنر وااكل املفاص

ص صابة اندغام الرتر وا  صابة هناية العظام وا  ابة تتعرض ل نراع متعددة من اال صاابت احلادة نتيجة الاحتالك مثل ا صاابت الغضاريف النامية وا 

 (  86:  19الكرس الناجت عن الضغط وذكل نتيجة لرسعة التدريب . ) 

رانب العملية التدرييية من أ اا العرامل أ مهية للحفاظ عىل ويعترب عامل ال مان واذلي يتحقق بتطبيق ال سس العلمية يف لك ج

 يف ال نشطة الرايضية اخملتلفة . ال هجزة احليرية للناش ئني أ ثناء املشاراة 

نبعت فكرة البحث من لالل لربات الباحث يف جمال التدريس والتدريب ومتابعة للناش ئني يف املدارس اليت يرشف البحث : وأ مهيةمشلكة  

 الرتبية العملية حبمك وظيفت  كعضر هيئة تدريس ابجلامعة . فقد الحظ ظاهرة تتطلب البحث وادلراسة عن أ س باهبا ونتاجئها أ ال ويه علهيا يف

 غياب بعض الالعبني ولاصة الناش ئني من التدريب وحضرر املبارايت اخلاصة بكثري من ال نشطة الرايضية .

بعادها وأ س باهبا الالفية ومت تسجيلها ا   فلجأ  الباحث ا يل تيين ال ساليب العلمية يف مالحظت  ومتابعة هاه الظاهرة ،والرقرف عيل ا 

طرح بعض ال س ئةل من لالل املقابةل الشخنية لبعض الالعبني واملدربني واال داريني ومت تسجيل بعض املالحظات من لالل الاطالع عيل 

 ة واليت تعمل يف جمال الطب الراييض .جسالت الالعبني املرجردة ابلعيادات واملستشفيات التخنني

ومن أ جل الرصرل ابلتدريب الراييض ا يل املس تري املطلرب وحتقيق أ هداف  ودون ا صاابت تؤثر عيل سري العملية التدرييية البد من 

التغريات اليت حتدث  دراسة التأ ثريات اخملتلفة للتدريب الراييض عيل مجيع أ هجزة اجلسم سراء ابلسلب أ و ابال اجاب حيث أ ن التعرف عيل

ة دالل اجلسم أ ثناء أ داء نشاط معني   أ مهية يف احلنرل عيل املعلرمات اليت تساعد يف فهم اجلسـم ومذن ثـم ميكذن التحكـم فهيـا وزيـاد

 ( 25:  12فاعليهتـا )

راء اال صابة البدنية لالعب الناشئ وااكل ومن هنا ةنت أ مهية هاه ادلراسة والاهامتم هباه املشلكة للرصرل ا ت معرفة ال س باب احلقيقة و 

نشطة الرايضية امجلاعية مثل كرة القدم ، وكرة اليد ، وكرة السةل وال لعاب الفردية مثل أ لعاب القرى وامجلباز ، والس بااة  أ ماكن ادوهثا تبعا  لل 



  

- 40 - 

 

                     2018العدد التاسع عرش   اجملدل الرابع       لكيةالرتبية البدنية والرايضة       جامعة الزاوية            

ضية وذكل من لالل التعرف عىل هاه اال صاابت ، ويأ مل الباحث أ ن تكرن هاه ادلراسة ذات نتاجئ تعمل عىل احلد من تكل اال صاابت الراي

 وأ س باهبا وأ نراعها وأ مااهنا .

صاابت الناش ئني البدنية واحلفاظ عىل سالمهتم جاءت هاه ادلراسة مس هتدفة التعرف عىل  وانطالقا  مما س بق ومع رضورة الاهامتم اب 

 طقة الغربية .اال صاابت البدنية و املرتبطة ببعض ال نشطة الرايضية دلى الناش ئني ابملن

هتدف ادلراسة ا يل حتديد بعض اال صاابت البدنية دلي ملش يئ املنطقة الغربية ابل نشطة الرايضية قيد ادلراسة وذكل أ هداف البحث :

 من لالل الراج ات التالية :  

 التعرف عيل أ س باب اال صاابت البدنية ابل نشطة الرايضية قيد ادلراسة  دلي ملش يئ    -

 املنطقة الغربية.

 التعرف عيل أ نراع اال صاابت البدنية ابل نشطة الرايضية قيد ادلراسة  دلي ملش يئ املنطقة الغربية .  -

 التعرف عيل أ ماكن اال صاابت البدنية ابل نشطة الرايضية قيد ادلراسة  دلي ملش يئ املنطقة الغربية.   -

 (15ذ  12 التعرف عىل نسب عدد وأ نراع اال صاابت الرايضية للمراال السنية الًالثة ) -

 البحث تساؤالت

 هل هناك فروق بني ال نشطة الرايضية قيد ادلراسة  يف عدد ونسب أ س باب اال صاابت البدنية دلي ملش يئ املنطقة الغربية . -

 هل هناك فروق بني ال نشطة الرايضية قيد ادلراسة  يف عدد ونسب أ نراع اال صاابت البدنية دلي ملش يئ املنطقة الغربية .  -

 ق بني ال نشطة الرايضية قيد ادلراسة  يف عدد ونسب أ ماكن اال صاابت البدنية دلي ملش يئ املنطقة الغربية . هل هناك فرو -

( يف نسب عدد ونرع اال صاابت البدنية دلي ملش يئ املنطقة الغربية  15 – 12هل هناك فروق بني املراال السنية الًالثة ) -

 ابل نشطة الرايضية قيد ادلراسة .

 بطة :ادلراسات املرت 

العرامل ال ساس ية اليت تؤدي ا يل ادوث اال صاابت ابملدارس الرايضية" وهتدف ( بعنران "1999دراسة عبري عبدا لقادر ج ل ادلهن ) -

ادلراسة أ يل التعرف عيل العرامل ال ساس ية اليت تؤدي ا ت ادوث اال صاابت ابملدارس الرايضية و أ اا اال صاابت ش يرعا  وأ ماكن ادوث 

(تلميا 296ومعدالت اال صابة للتالميا يف ال لعاب اخملتلفة واس تخدم الباحث املهنج الرصفي)ال سلرب املسحي( وبلغ عدد العينة )اال صاابت 

( مدرب ومدرس وةنت أ مه النتاجئ اخنفاض مس ترى الًقافة النحية والبدنية وان أ اا العرامل من درجة اال ه ل عامل 16وتلمياه وعدد)

 اال سعافات ال ولية.

عالقة اخلدمات النحية ومس ترى اللياقة البدنية ابملعدالت النسيية النتشار اال صاابت الرايضية  ( بعنران "1999دراسة مسعرد غرابة ) -

دمات لناشئ كرة القدم" وهتدف ادلراسة ايل التعرف عىل مس ترى اللياقة البدنية للناش ئني وعالقهتا ععدل انتشار اال صاابت البدنية دلهيم واخل

( العب من الناش ئني يف كرة القدم 150النحية املقدمة للناش ئني واس تخدم الباحث املهنج الرصفي ) ال سلرب املسحي ( بلـغ عـدد العينــة )

وةنت أ مه النتاجئ اخنفاض مس ترى اللياقة البدنية أ دى ا ت ااة ادوث اال صاابت و اخنفاض مس ترى الًقافة النحية أ دى ا ت ااة ادوث 

 ا صاابت

وهتدف ادلراسة أ يل التعرف عىل  " ( بعنران " اال صاابت الرايضية الشائعة بني الناش ئني يف رايضة امجلباز1996دراسة محمد فؤاد محمرد)  -

اال صاابت الشائعة بني الناش ئني عيل لك هجاز  اال صاابت الشائعة بني ملشئ امجلباز وااا أ جزاء اجلسم تعرضا لال صابة بني ملشئ امجلباز و

امجلباز ةنـت أ هـم  ( العبا من ملش يئ45)واس تخدم الباحث املهنج الرصفي )ال سلرب املسحي( بلـغ عـدد العينــة هجزة امجلباز.من أ  
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أ اا اال صاابت ش يرعا ا صاابت العضالت واجلدل والعظام وأ اا ا طراف اجلسم تعرضا لال صابة الطرف العلري مث السفيل مث النتائذج أ ن 

 ةل أ اا ال هجزة يف نس بة ادوث اال صابة يلهيا املترازيني مث المترينات ال رضية مث حنان احللق مث حنان القفز .اجلاع وأ ن هجاز العق

اال صاابت الرايضية دلي ملشئ مسابقات امليدان واملض ر ابل ندية الرايضية ومرااز  ( بعنران "1990دراسة فؤاد رزق عبد احلكمي) -

ف عىل مالن اال صابة الرايضية ذلي املبتدئني يف مسابقات الرثب واجلري والرا ابل ندية ومرااز الناش ئني "وهتدف ادلراسة أ يل التعر 

أ نراع اال صاابت الرايضية دلى الالعبني املبتدئني يف مسابقات الرثب واجلري والرا ابل ندية الرايضية ومرااز الناش ئني الناش ئني. 

س نة  18-16( العب مناب وترتاوح أ ع رمه بني 50لدلراسة وقد بلغ عدد العينة ) واس تخدم الباحث املهنج الرصفي املسحي ملالمئت .

أ اا ا صاابت اجلري انتشارا المتزقات والالتراءات والكدمات وأ اا ال ماكن عرضة ( وةنت أ مه النتاجئ أ ن 88/89لالل املرمس الراييض ) 

ات والالتراءات والالهتاابترالكدم وأ اا ال ماكن عرضة لال صابة الفخا والقدم أ اا اال صاابت الرثب املمتزق ولال صابة الفخا والركبة والقدم 

 أ اا ا صاابت الرا املمتزقات العضلية ابجلاعو  واجلاع والساق

 ادلراسات ال جنبية:

ني ابلشلك " تقليل معدالت اال صابة يف لعبة كرة القدم من لالل الاختيار املبديئ لالعب ( بعنران1994) Salokunدراسة سالكرن  -

اجلس ين "وهتدف ادلراسة أ يل تقليل معدالت اال صابة يف كرة القدم من لالل الاختيار املبدي ابلشلك اجلس ين ، واس تخدم الباحث 

( أ ندية ابلطريقة العشرائية وةنت 6( العب كرة قدم من الناش ئني من )180املهنج الرصفي ) ال سلرب املسحي وقد بلغ عدد أ فراد العينة )

  النتاجئ أ ن التحزي ملنع ردود ال فعال الهجرمية الناجتة عن اال صاابت واليت تكرن  من أ س باب قرية ال صاابت الالعبني الناش ئني.أ مه

 ا جراءات البحث  : -

 يف ادود عينة البحث وطبيعة أ هداف  اس تخدم الباحث :املهنج الرصفي التحلييل. مهنج البحث : -

داريي أ نشطـة ) كرة القدم ، كرة حية :عينة البحث املس :  عينة ادلراسة - مت اختيار عينة ادلراسة ابلطريقة العشرائية من بني ملش يئ ومدريب وا 

 اليد ، أ لعاب القرى ، كرة السةل ، امجلباز ، الس بااة ( ابملنطقة الغربية .

داراي من القامئني ع20( مدراب  و)25( ملشئ  وعدد )100اش متلت عينة  ادلراسة عىل عدد ) س  يل التدريب واال رشاف عىل نف( ا 

 ( ترزيع العينة 1جدول ) ال نشطة الرايضية قيد البحث. 

 النفة               

  املراةل
 الادارى املدرب الالعب

12- 15  100 25 20 

12- 13 64  

13- 14 15 

14- 15 21 

ينة ادلراسة وممن وافق أ وليا أ مررمه عيل  ا جراء ادلراسة من بني أ فراد ع  15-12تكرنت العينة من الناش ئني يف سن : عينة ادلراسة –

يت والفحرص الطبية والقياسات الالزمة واملتكررة عيل أ بناهئم لض ن الاس مترارية يف متابعة االهتم ،وقد مت اختيار هاه املراةل السنية ح

( ملش ئني وبلغ العدد الفعيل 10( ملشئ وانسحب مهنم عدد )110يتس أ للباحث معرفة االهتم البدنية واال صاابت املترقع ادوهثا فالن العدد )

 ( ملشئ يف ال نشطة قيدا دلراسة أ جريت علهيم ادلراسة.100للعينة )
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 أ هجزة وأ دوات مجع البياملت : -

 اس امترات الاس تييان :  -1

بني واال داريني قيد ادلراسة ، وهتدف هاه اس امترة الالعب . اس امترة املدرب . اس امترة اال داري .مجلع البياملت من الناش ئني واملدر  -

 الاس امترة لالس تييان ومجلع البياملت واملعلرمات عن ) أ نراع اال صاابت ، أ س باهبا ، مالهنا ( وذكل يف لك نشاط قيد ادلراسة 

 بحث .الراثئق والسجالت املرجردة  ابحتادات ال نشطة الرايضية وأ ندية ومرااز الناش ئني قيد ال الراثئق والسجالت :  -2

 املعياري االحنرافالنسب املئريةاملترسط احلسابياملعاجلات اال حنائية :

 عرض النتاجئ :

داري . -  عرض نتاجئ أ س باب وأ نراع وأ مااذن اال صابــة لكـل مذن الالعـب ، املـدرب ، اال 

 احملرر ال ول : أ س باب اال صابة -أ   -

 لك من الالعب واملدرب واال داري العدد والنس بة املئرية ل س باب اال صابة من وهجة نظر(2جدول )

 سيب اال صابة

 (20اال داري ) (25املدرب ) (100الالعب )

 النس بة % العدد النس بة % العدد النس بة % العدد

 212 ال دوات والتجهزيات
35.33 

68 
68.00 

37 
26.43 

  4 6 عدد العبارات

 587 التدريب
58.7 

380 
76.00 

 ذذذذذذذ
 ذذذذذذذ

  20 10 عدد العبارات

 730 الالعب نفس 
55.71 

88 
88.00 

 ذذذذذذذ
 ذذذذذذذ

  4 14 عدد العبارات

 309 الضغرط اخملتةل
51.5 

15 
4.00 

 ذذذذذذذ
 ذذذذذذذ

  2 6 عدد العبارات

 339 املرامس والفرتات
48.43 

 ذذذذذذذ
 ذذذذذذذ

 ذذذذذذذ
 ذذذذذذذ

   7 عدد العبارات

 ذذذذذذذ الانتقاء
 ذذذذذذذ

106 
60.57 

 ذذذذذذذ
 ذذذذذذذ

  7  عدد العبارات

 ذذذذذذذ املدرب نفس 
 ذذذذذذذ

206 
58.86 

 ذذذذذذذ
 ذذذذذذذ

  14  عدد العبارات

 ذذذذذذذ النرايح النحية والتغاية 
 ذذذذذذذ

55 
44.00 

35 
29.17 

 6 5  عدد العبارات

 ذذذذذذذ اللراحئ والقرانني
 ذذذذذذذ

 ذذذذذذذ
 ذذذذذذذ

35 
35.00 

 5   عدد العبارات

 ذذذذذذذ اال داري نفس 
 ذذذذذذذ

 ذذذذذذذ
 ذذذذذذذ

87 
36.25 

 12   عدد العبارات
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( أ ن أ عيل نس بة ا صابة من وهجة نظر الالعب ةنت التدريب يلي  الالعب نفس  فالضغرط اخملتلفة كسيب لال صابة 2يتضح من اجلدول ) -

من وهجة نظر املدرب ةنت الالعب نفس  يليذ  التذدريب فذال دوات والتجهذزيات كسذيب لال صذابة يف اذني بيامن ةنت أ عيل نس بة ا صابة 

 ةنت أ عيل نس بة ا صابة من وهجة نظر اال داري ةنت اال داري نفس  يلي  اللراحئ والقرانني فالنرايح النحية واللراحئ .

 

 احملرر الًاين : نرع اال صابة -ب  -

 ئرية لنرع اال صابة من وهجة نظر الالعب واملدرب واال داريالعدد والنس بة امل (3جدول ) -

از
جله

ا
 

 اال صابذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة
 اجملمرع (20اال داري ) (25املدرب ) (100الالعب )

 نس بة % العدد نس بة % العدد نس بة % العدد نس بة % العدد

يك
حلر

ا
 

 44.38 65 75.00 15 80.00 20 30.00 30 جرح بس يط

 8.97 13 0.00 0 4.00 1 12.00 12 ح بزنفجر 

 62.07 90 100.00 20 92.00 23 55.00 55 تقلص عضيل

 69.66 101 75.00 15 80.00 20 69.00 69 التراء و امللخ

 26.21 38 25.00 5 40.00 10 23.00 23  زق مفنيل

 84.14 122 100.00 20 98.00 23 79.00 79 ادم ورض

 29.66 43 15.00 3 40.00 10 31.00 31 للع

 20.69 30 25.00 5 40.00 10 17.00 17  زق أ ربطة

 10.34 15 50.00 10 12.00 3 4.00 4 كرس

 28.28 41 45.00 9 20.00 5 14.00 14 للع أ ظافر

يس
احل
و 
يج 

رلر
س ي

لف ا
 

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 ارجتاج يف املخ

 11.03 16 10.00 2 0.00 0 10.00 10 اضطراابت هجاز التنفس

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 اضطراابت اجلهاز العنيب

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 اضطراابت ابجلهاز ادلوري

 2.73 4 10.00 2 4.00 1 2.00 2 رضبة مشس

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 اضطراابت اللكى

صابة العني  19.31 28 15.00 3 28.00 7 18.00 18 ا 

صابة ال نف  47.59 69 25.00 5 60.00 15 21.00 21 ا 

صابة ال ذن  6.89 10 10.00 2 12.00 3 5.00 5 ا 

صابة اجلهاز التناسيل  22.07 32 10.00 2 12.00 3 13.00 13 ا 

ذكل مذن وهجذة نظذر ( أ ن أ عيل نس بة ا صابة من حيث النرع ةنت يف الكدم يلهيا التراء وامللخ فذالتقلص العضذيل و 3يتضح من اجلدول ) -

 الالعب بيامن ةنت أ عيل نس بة ا صابة من حيث النرع يف الكدم يلهيا التقلص العضيل فالتراء وامللخ وذكل من وهجة نظر املدرب بيامن ةنت

 أ عيل نس بة ا صابة من حيث النرع  يف التراء وامللخ واجلرح اليس يط يلهي  الكرس وذكل من وهجة نظر اال داري. 

 

 

 

 

 



  

- 44 - 

 

                     2018العدد التاسع عرش   اجملدل الرابع       لكيةالرتبية البدنية والرايضة       جامعة الزاوية            

 رر الًالث : مالن اال صابة احمل -ج 

 العدد والنس بة املئرية لتحديد مالن اال صابة من وهجة نظر الالعب واملدرب واال داري(4جدول )

مالن اال صابة 
 ابجلهاز

 اجملمرع (20اال داري ) (25املدرب ) (100الالعب )

 النس بة % العدد النس بة % العدد النس بة % العدد النس بة % العدد

 376 العظمي
34.18 

47 
17.09 

48 
21.82 

471 29.53 

 11 11 11 11 عدد العبارات 

 427 املفنيل
53.38 

94 
47.00 

21 
13.13 

542 46.72 

 8 8 8 8 عدد العبارات

 219 العضيل
27.38 

70 
35.00 

17 
17.00 

306 51.98 

 8 8 7 8 عدد العبارات

 22 ادلوري
4.40 

7 
5.6 

0 
0.00 

29 4.00 

 5 5 5 5 تعدد العبارا

 36 التنفيس
4.50 

8 
4.00 

15 
0.63 

59 5.09 

 8 8 8 8 عدد العبارات

 50 التناسيل
16.67 

20 
26.67 

15 
25.00 

85 19.54 

 3 3 3 3 عدد العبارات

 2 السمعي
1.00 

6 
6.00 

0 
0.00 

8 1.38 

 4 4 4 4 عدد العبارات

 0 البرصي 
0 

7 
4.67 

0 
0.00 

7 0.84 

 6 6 6 6 باراتعدد الع 

( ا ن اعيل نس بة ا صابة من حيث املالن ةنت يف اجلهاز العضيل يلي  اجلهاز املفنيل فالعظمي مذن وهجذة نظذر 4يتضح من اجلدول )

نذت لك من الالعب ،املدرب ، اال داري  بيامن ةنت أ عيل نس بة ا صابة من حيث املالن  يف اجلهاز املفنيل يلي  اجلهاز العظمي وأ قل نسذ بة ة

يف اجلهاز البرصي من وهجة نظر الالعب  يف اني ةنت أ عيل نس بة ا صابة من حيذث املذالن  يف اجلهذاز املفنذيل يليذ  العضذيل وأ قذل نسذ بة 

ةنت يف اجلهاز التنفيس من وهجة نظر املدرب ويتضح أ يضا أ ن أ عيل نس بة ا صابة من حيذث املذالن ةنذت يف اجلهذاز التناسذيل يليذ  العظمذي 

 نت يف اجلهاز البرصي والسمعي من وهجة نظر اال داري. واقل نس بة ة
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 ) املرامس التدرييية الًالثة( :15- 12عرض نتاجئ اال صاابت لالل الفرتة السنية  –

 لل نشطة قيد ادلراسة : 15- 12أ نراع اال صاابت لالل الفرتة السنية   -أ  

( لالعيب كرة 2005/2006/2007س نة ) املرامس التدرييية  15 -12راةل السنية العدد والنس بة املئرية ل نراع أ ال صاابت لالل امل(5جدول )

 ( 18القدم  ) ن = 

 نرع اال صابة
 اجملمرع اللكي 2006/2007مرمس  2005/2006مرمس  2004/2005مرمس 

 النس بة % العدد النس بة % العدد النس بة % العدد النس بة % العدد

 50.00 3 جرح بس يط
2.68 2 33.3 

5.71 1    16.6 
6.66 6 5.08 

 

 2 جرح نزيف
           

100  
1.79 

0     0 
0 0 

        0 
0 2 1.69 

 10 تقلص عضيل
              

43.48 
8.92 

8      34.78 
49.60 5 

   21.74 
13.89 23 10.95 

 18 التراء أ و ملخ
              

52.94 
16.07 

10     29.41 
16.13 6 

    17.65 
16.67 34 16.19 

 51.72 15  زق عضيل
13.39 9 31.03 

14.52 5 17.24 
13.89 29 13.81 

 50.00      20 ادم ورض
17.86 12   30.00 

19.35 8     20.00 
22.22 40 19.05 

 53.33    8 للع
7.14 5       33.33 

8.06 2 13.33 
5.56 15 17.14 

 50.00 13  زق أ ربطة
11.61 8 30.77 

12.90 5       19.23 
13.89 26 12.38 

 100 1 كرس
0.89 0    0 

0 0         0 
0 1 0.48 

 83.3  5 للع أ ظافر
4.46 1     16.67 

1.6 0         0 
0   6 2.86 

 0    0 ارجتاج يف املخ
0 0     0 

0 0          0 
0   0 0 

 100  1 اضطراابت اجلهاز التنفس
0.89 0      0 

0 0         0 
0 1 0.85 

 0   0 اابت اجلهاز العنيباضطر 
0 0        0 

0 0         0 
0 0 0 

  0    0 اضطراابت اجلهاز ادلوري
0 0          0 

0 0         0 
0 0 0 

 0   0 اضطراابت اللكي
0 0          0 

0 0         0 
0 0 0 

 55.56  10 ا صابة اجلهاز التناسيل
8.92 5     8 27.7 

8.06 3    16.67 
8.33 18 8.57 

 66.6  2 ا صابة العني
1.79 1 33.3 

1.61 0         0 
0 3 1.43 

 60  3 ا صابة ال نف
2.68 1     20 

1.61 1   20 
2.78 5 4.23 

 
 100  1 ا صابة ال ذن

0.89 0     0 
0 0         0 

0 1 0.48 

 0   0 رضبة مشس
0 0         0 

0 0         0 
0 0 0 

 100 210 17.14 36 29.52 62 53.33 112 يلاجملمذذذذذذذذذرع الكذذذذذذ

ن أ عيل نس بة ا صابة ةنت يف املرمس 5يتضح من اجلدول ) اذ   2007/2008فذاملرمس  2006/2007يليذ  املذرمس  2005/2006( ا 

ن أ عيل نس بة ا صابة من حيث النرع ةنت الكدم والرض يلهيا  التراء وامللخ  فالتقلص العضيل .  يتضح ا 
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( لالعيب كرة 2005/2006/2007س نة ) املرامس التدرييية  15 -12لالل املراةل السنية  اال صاابتدد والنس بة املئرية ل نراع الع( 6جدول ) 

 ( 13اليد) ن = 

 نرع اال صابة
 اجملمرع اللكي 2006/2007مرمس  2005/2006مرمس  2004/2005مرمس 

 النس بة% العدد النس بة% العدد النس بة% العدد النس بة% العدد

 60   6 جرح بس يط
8.1   2   20 

4.34 2 20 
8.33 10 6.94 

 40   2 جرح نزيف
2.70 2    40 

4.34 1    20 
4.16 5 3.48 

 35.7 5 تقلص عضيل
6.75 5   35.7 

10.8 4    28.5 
16.6 14 9.72 

 50 8 التراء أ و ملخ
10.8 6   37.5 

13.04 2    12.5 
8.33 16 11.11 

 50 3  زق عضيل
4.05 2   33.3 

4.34 1    16.6 
4.16 6 4.17 

 54.5 12 ادم ورض
16.2 7 31.8 

15.2 3    13.6 
12.5 22 15.28 

 42.1 8 للع
10.8 6   31.5 

13.04 5    26.3 
20.8 19 13.19 

 57.1 4  زق أ ربطة
5.40 2   28.5 

4.34 1   14.2 
4.16 7 4.85 

 75 3 كرس
40.5 1 25 

2.17 0     0 
0 4 2.78 

 100 2 افرللع أ ظ
2.70 0     0 

0 0     0 
0 2 1.39 

 0     0 ارجتاج يف املخ
0 0     0 

0 0     0 
0 0 0 

 0     0 اضطراابت اجلهاز التنفس
0 0     0 

0 0     0 
0 0 0 

 0     0 اضطراابت اجلهاز العنيب
0 0     0 

0 0     0 
0 0 0 

 0     0 اضطراابت اجلهاز ادلوري
0 0     0 

0 0     0 
0 0 0 

 0     0 اضطراابت اللكي
0 0     0 

0 0     0 
0 0 0 

 66.6   2 ا صابة اجلهاز التناسيل
2.70 1   33.3 

2.17 0     0 
0 3 2.08 

 53.8   7 ا صابة العني
9.45 5   38.4 

10.8% 1    7.69 
4.16 13 9.03 

 52.6   10 ا صابة ال نف
13.5 6    31.5 

13.04 3   15.7 
12.5 19 13.19 

 50    2 ا صابة ال ذن
2.70 1 25 

2.17    1   25 
4.16 4 2.87 

 0     0 رضبة مشس
0 0     0 

0 0     0 
0 0 0 

 100 144 16.67 24 31.94 46 51.39 74 اجملمذذذذذذذذرع الكذذذذذذذذيل

ن أ عيل نس بة ا صابة ةنت يف املرمس  6يتضح من اجلدول ) ا  يتضح  2007/2008مث  2006/2007يلي  املرمس  2005/2006( ا 

ن أ عيل نس بة ا صابة من حيث النرع  ةنت الكدم يلهيا اخللع   فا صابة ال نف .  ا 
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( لالعيب 2005/2006/2007س نة ) املرامس التدرييية  15 -12العدد والنس بة املئرية ل نراع أ ال صاابت لالل املراةل السنية (7جدول )

 ( 10العاب القري) ن = 

 ةنرع  اال صاب
 اجملمرع اللكي 2006/2007مرمس  2005/2006مرمس  2004/2005مرمس 

 النس بة% العدد النس بة% العدد النس بة% العدد النس بة % العدد

     38.46 5 جرح بس يط
12.5 5 38.46 

22.73 3 23.08 
27.27 13 17.81 

 66.66 2 جرح نزيف
5.00 1 33.33 

4.55  0     0 
0 3 4.11 

 58.33 7 تقلص عضيل
17.5 3 25.00 

13.64 2 16.17 
18.18 12 16.44 

 50.00 7 التراء أ و ملخ
17.5 5 35.71 

22.73 2 14.29 
18.18 14 19.18 

 54.55 6  زق عضيل
15.00 3 27.27 

13.64 2 18.18 
18.18 11 15.07 

 62.5 5 ادم او رض 
12.5 2 25.0 

9.09 1 12.5 
9.09 8 10.96 

 100 1 للع
2.5 0     0 

0 0     0 
0 1 1.37 

 50.0 3  زق أ ربطة
7.5 2 33.33 

9.09 1 16.17 
9.09 6 8.22 

 66.67 2 كرس
5.0 1 33.33 

4.55 0     0 
0 3 4.11 

 0     0 للع أ ظافر
0 0     0 

0 0     0 
0 0 0 

 0     0 ارجتاج يف املخ
0 0     0 

0 0     0 
0 0 0 

 0     0 اضطراابت اجلهاز التنفس
0 0     0 

0 0     0 
0 0 0 

 0     0 اضطراابت اجلهاز العنيب
0 0     0 

0 0     0 
0 0 0 

 0     0 اضطراابت اجلهاز ادلوري
0 0     0 

0 0     0 
0 0 0 

 0     0 اضطراابت اللكي
0 0     0 

0 0     0 
0 0 0 

 0     0 ا صابة اجلهاز التناسيل
0 0     0 

0 0     0 
0 0 0 

 0     0 ا صابة العني
0 0     0 

0 0     0 
0 0 0 

  100 2 ا صابة ال نف
5.0  0     0 

0 0     0 
0 2 2.74 

 0     0 ا صابة ال ذن
0 0     0 

0 0     0 
0 0 0 

 0     0 رضبة مشس
0 0     0 

0 0     0 
0 0 0 

 100 73 15.07 11 30.14 22 54.79 40 اجملمذذذذرع الكذذذذذذذذذذذذيل

اذ   2007/2008فذاملرمس  2006/2007يليذ  املذرمس  2005/2006أ عيل نس بة ا صابة ةنت يف املرمس  ( ا ن7يتضح من اجلدول )

ن أ عيل نس بة ا صابة من حيث النرع ةنت التراء وامللخ لهيا اجلرح اليس يط فالتقلص العضيل .  يتضح ا 

 

 

 



  

- 48 - 

 

                     2018العدد التاسع عرش   اجملدل الرابع       لكيةالرتبية البدنية والرايضة       جامعة الزاوية            

( لالعيب كرة 2005/2006/2007ة ) املرامس التدرييية س ن 15 -12العدد والنس بة املئرية ل نراع أ ال صاابت لالل املراةل السنية  (8جدول )

 ( 8السةل) ن = 

 نرع  اال صابة
 اجملمرع اللكي 2006/2007مرمس  2005/2006مرمس  2004/2005مرمس 

 النس بة% العدد النس بة% العدد النس بة% العدد النس بة% العدد

 50 1 جرح بس يط
1.59 1 50 

2.27 0 0 
0 2 1.50 

 0 0 جرح نزيف
 0 0 0 

0 0     0 
0 0 0 

 45.45 10 تقلص عضيل
11.43 8 36.36 

18.18 4 18.18 
15.38 22 16.54 

 40 12 التراء أ و ملخ
19.05 10 33.33 

22.73 8 26.67 
30.76 30 22.56 

 44.44 8  زق عضيل
12.69 6 33.33 

13.64 4 22.22 
15.38 18 13.53 

 50 10 ادم ورض
15.87 6 30 

13.64 4 320 
15.38 20 15.04 

 54.55 6 للع
9.52 3    27.27 

6.82 2 18.18 
7.69 11 8.27 

 66.66 6  زق أ ربطة
9.52 2 22.22 

4.55 1 11.11 
3.85 9 6.77 

 0 0 كرس
0 0 0 

0 0     0 
0 0 0 

 66.67     2 للع أ ظافر
3.17 1     33.33 

2.27 0     0 
0 3 2.26 

 0     0 ارجتاج يف املخ
0 0 0     

0 0     0 
0 0 0 

 0     0 اضطراابت اجلهاز التنفس
0 0     0 

0 0     0 
0 0 0 

 0     0 اضطراابت اجلهاز العنيب
0 0     0 

0 0     0 
0 0 0 

 0     0 اضطراابت اجلهاز ادلوري
0 0     0 

0 0     0 
0 0 0 

 0     0 اضطراابت اللكي
0 0     0 

0 0     0 
0 0 0 

 100 1 ا صابة اجلهاز التناسيل
0.16 0     0 

0 0     0 
0 1 0.75 

 33.33   2 ا صابة العني
3.17 3    6.82 

6.82 1 16.67 
3.85 6 4.51 

 50 3 ا صابة ال نف
4.76 2     33.33 

4.55 1   16.67 
3.85 6 4.51 

    40 2 ا صابة ال ذن
3.17 2    40 

4.55 1 20 
3.85 5 3.76 

 0     0 رضبة مشس
0 0     0 

0 0     0 
0 0 0 

 100 133 19.55 26 33.08 44 47.37 63 اجملمذذذذذذذرع الكذذذذذذذذذذذيل

ن أ عيل نس بة ا صابة ةنت يف املرمس 8يتضح من اجلدول ) اذ  يتضذح  2007/2008مث  2006/2007يلي  املرمس  2005/2006( ا 

ن أ عيل نس بة ا صابة من حيث النرع ةنت التراء وامللخ يلهيا التقلص العضيل  فالكد  م أ و الرض .ا 
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( لالعيب 2005/2006/2007س نة ) املرامس التدرييية  15 -12العدد والنس بة املئرية ل نراع أ ال صاابت لالل املراةل السنية ( 9جدول ) 

 ( 7امجلباز) ن = 

 نرع  اال صابة
 اجملمرع اللكي 2006/2007مرمس  2005/2006مرمس  2004/2005مرمس 

 النس بة% العدد النس بة% العدد النس بة% العدد النس بة% العدد

 33.33 3 جرح بس يط
14.29 1 11.11 

5.00 5 55.56 
14.29 9 11.84 

 25 1 جرح نزيف
4.76 1 25.00 

5.00 2 50 
5.71 4 5.26 

 30 3 تقلص عضيل
14.29 3 30 

15 1 10 
2.86 10 13.16 

 23.08 3 التراء أ و ملخ
14.29 4 30.77 

20 5 38.46 
14.29 13 17.11 

 16.17 2 ضيل زق ع
9.52 4 33.33 

20 6 50 
17.14 12 15.79 

 28.75 2 ادم و رض
9.52 2 28.57 

10  3 42.86 
10 7 9.21 

 36.36 4 للع
19.05 3     27.27 

15 4 36.36 
11.43 11 14.47 

 25 1  زق أ ربطة
4.76 1 25 

5.00 1 25 
2.86 4 5.26 

 66.67 1 كرس
4.26 1 33.33 

5.00 2 66.67 
5.71 3 3.95 

 0 0 للع أ ظافر
0 0     0 

0 0 0 
0 0 0 

 0 0 ارجتاج يف املخ
0 0     0 

0 1 100 
2.86 1 1.32 

 0 0 اضطراابت اجلهاز التنفس
0 0     0 

0 0 0 
0 0 0 

 0 0 اضطراابت اجلهاز العنيب
0 0     0 

0 0 0 
0 0 0 

 0 0 اضطراابت اجلهاز ادلوري
0 0     0 

0 0 0 
0 0 0 

 0 0 اضطراابت اللكي
0 0     0 

0 0 0 
0 0 0 

 100 1 ا صابة اجلهاز التناسيل
4.76 0     0 

0 0 0 
0 1 1.32 

 0 0 ا صابة العني
0 0     0 

0 0 0 
0 0 0 

 0 0 ا صابة ال نف
0 0     0 

0 1 100 
2.86 1 1.32 

 0 0 ا صابة ال ذن
0 0     0 

0 0 0 
0 0 0 

 0 0 رضبة مشس
0 0     0 

0 0 0 
0 0 0 

 100 76 46.05 35 26.32 20 27.63 21 الكذذذذذذذذذذذذذذيلاجملمذذذذرع 

ن أ عيل نس بة ا صابة ةنت يف املرمس 9يتضح من اجلدول ) اذ  يتضذح  2005/2006مث  2006/2007يلي  املرمس  2007/2008( ا 

ن أ عيل نس بة ا صابة من حيث النرع ةنت التراء وامللخ يلهيا المتزق العضيل فاخللع .  ا 
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( لالعيب الس بااة) 2005/2006/2007س نة ) املرامس التدرييية  15 -12عدد والنس بة املئرية ل نراع أ ال صاابت املراةل السنية ال(10جدول )

 ( 8ن = 

 نرع  اال صابة
 اجملمرع اللكي 2006/2007مرمس  2005/2006مرمس  2004/2005مرمس 

 النس بة% العدد النس بة% العدد النس بة% العدد النس بة% العدد

 100 1 بس يط جرح
5.88 0 0 

0 0 0 
0 1 1.89 

 0 0 جرح نزيف
0 0 0 

0 0     0 
0 0 0 

 30 3 تقلص عضيل
17.65 4 40 

22.22 3 30 
16.67 10 18.87 

 33.33 1 التراء أ و ملخ
5.88 1 33.33 

5.56 1 33.33 
5.56 3 5.66 

 28.57 2  زق عضيل
11.76 2 28.57 

11.11 3 42.86 
16.67 7 13.20 

 0 0 ادم و رض
0 0 0 

0 0 0 
0 0 0 

 33.33 2 للع
11.76 2     33.33 

11.11 2     33.33 
11.11 6 11.32 

 0 0  زق أ ربطة
0 0 0 

0 0 0 
0 0 0 

 0 0 كرس
0 0 0 

0 0     0 
0 0 0 

 0     0 للع أ ظافر
0 0     0 

0 0     0 
0 0 0 

 0     0 ارجتاج يف املخ
0 0     0 

0 0     0 
0 0 0 

 33.33     1 اجلهاز التنفساضطراابت 
5.88 1 33.33 

5.56 1  33.330 
5.56 3 5.66 

 0     0 اضطراابت اجلهاز العنيب
0 0     0 

0 0     0 
0 0 0 

 0     0 اضطراابت اجلهاز ادلوري
0 0     0 

0 0     0 
0 0 0 

 25 1 اضطراابت اللكي
5.88 1     25.00 

5.56 2 50 
11.11 4 7.55 

 0     0 التناسيل ا صابة اجلهاز
0 0     0 

0 0     0 
0 0 0 

 28.57    2 ا صابة العني
11.76 2     28.57 

11.11 3 42.86 
16.67 7 13.21 

 0 0 ا صابة ال نف
0 1   100 

5.56 0     0 
0 1 1.89 

 36.36   4 ا صابة ال ذن
23.53 4     36.36 

22.22 3   27.27 
16.67 11 20.75 

 0     0 رضبة مشس
0 0     0 

0 0     0 
0 0 0 

 100 53 33.96 18 33.96 18 32.08 17 اجملمذذذذذذذذذرع الكذذذذذذذذيل

ن أ عيل نس بة ا صابة ةنت يف املرمس 10يتضح من اجلدول ) اذ   2005/2006يلي  املرمس  2006/2007واملرمس  2007/2008( ا 

ن أ عيل نس بة ا صابة من حيث النرع ةنت الاذن يلهيا التق  لص العضيل فا صابة العني .يتضح ا 
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نشطة الرايضية قيد ادلراسة . -  عرض نتاجئ التت ع لال صاابت ال اا ادواث للمراال السنية لالل املرامس التدرييية الًالثة لل 

ن 2005/2006/2007س نة )املرامس التدرييية  15 -12العدد والنس بة املئرية لال صاابت لالل املراةل السنية (11جدول ) شطة قيد ( لل 

 ( 8ادلراسة) ن = 

املراةل  العيب ال نشطة
 السنية

 اجملمرع اللكي 2006/2007مرمس  2005/2006مرمس  2004/2005مرمس 

 النس بة % العدد  النس بة % العدد  النس بة % العدد  النس بة % العدد 

 30.48 210 17.14 36 29.52 62 53.33 122 13.12 (18كرة  قدم )

 20.89 144 16.67 24 31.94 46 51.34 74 13.12 (13كرة يد )

 10.59 73 15.07 11 30.14 22 54.79 40 13.12 (10العاب قري )

 19.30 133 19.55 26 33.08 44 47.37 63 13.12 (8كرة سةل )

 11.03 76 46.05 35 26.32 20 27.63 21 13.12 (7مجباز )

 7.69 53 33.96 18 33.96 18 32.08 17 13.12 (8س بااة )

 100 689 21.77 150 30.77 212 47.46 327 اجملمذذذذذذذذرع الكــــيل

يف  2007/2008فذاملرمس  2006/2007يلي  املذرمس  2005/2006( ا ن اعيل نس بة ا صابة ةنت يف املرمس 11يتضح من اجلدول )

ن أ عيل نس بة ا صابة لالل املرامس التدرييية الًالثة ةنذت  يف كذرة القذدم يلهيذا كذرة اليذد فكذرة السذةل وأ ن أ قذل ال نشطة قيد البحث ، ويتضح ا 

 نس بة ا صابة ةنت يف الس بااة .

( يف 15 – 14( مث مذن )14 – 13( يلهيذا )13 – 12ا  يتضح أ ن أ عىل نس بة حلدوث اال صذاابت ةنذت يف املذراةل السذنية مذن )

 13( يلهيا)15 – 14ة حلدوث اال صاابت يف املراةل الس نيـة من )أ نشطة كرة القدم ، كرة اليد ، أ لعاب القرى ، كرة السةل بيامن ةنت أ عىل نس ب

 ( يف أ نشطة امجلباز ، الس بااة . 13 – 12( مث )14 –

 مناقشة النتاجئ:

نذراع وأ مااذن اال صابــة لكـل مذن الالعـب ، املـدرب ، اال داري من لالل اجلداول )  -  ( 4 - 2مناقشـة نتائذج أ س ــاب وأ 

أ عىل نس بة ةنت للتدريب كسيب لال صابة من وهجة نظر الالعب يلهيا الالعب نفس  يف اني تفاوتت النس بة مذن  أ ن (2يتضح من جدول )

 وهجة نظر املدرب حيث ةنت أ عىل نس بة لالعب نفس  كسيب لال صابة يلهيا التدريب . 

ل لتدريب الناش ئني  ا  ترجذع ا يل أ سذاليب وهرجع التدريب كسيب من ال س باب الرئيس ية لال صابة ا ت عدم وجرد املدرب الكفء الغري مؤه

هذ ل عذدة عنذارص رئيسذ ية مهنذا اال حذ ء ق ذل التذدريب واملنافسذة  التدريب ال تتناسب مع املراةل السنية والانتقاء الغري سلمي للك نشاط و ا 

( أ ن 1998حيث يذاكر أ سذامة رايض ) واال هجاد الزائد وااة الاحتالك يف بعض ال نشطة الرايضية وااكل اخنفاض مس ترى اللياقة البدنية ،

 حلدوث اال صاابت يف اجملال الراييض سراء يف املنافسة أ و التدريب أ سذ باب اًذرية مهنذا التذدريب غذري العلمذي وعذدم الاهذامتم ابال حذ ء الذاليف

 (  26:  4واملناسب . ) 

 ( 25:  26قة العامة . )   ( ا ت أ ن من أ س باب اال صابة قةل مس ترى التدريب والليا1992ا  تشري ملدية رشاد )

( أ ن التدريب الراييض أ اد ال س باب الرئيس ية حلدوث اال صابة ولاصذة عنذد عذدم تنظذمي ال حذ ل البدنيذة ، 1999ا  يؤاد عزت الالشف )

حلدوث اال صابة حيث أ ن ال ح ل املرتفعة تؤدي ا ت زايدة معدل اال صاابت البدنية ، ومن هنا يتضح أ ن التدريب هر أ اد ال س باب الرئيس ية 

 ( .14  :17 ) 
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أ ن أ عىل نس بة ا صابة من حيث النرع من وهجة نظر لك مذن الالعذب واملذدرب واال داري ةنذت الكذدم يلهيذا الالتذراء  (3يتضح من جدول )

عن تذرتر لذاريج وامللخ مث التقلص العضيل ، وهرجع الباحث ذكل ا ت طبيعة ال نشطة الرايضية قيد البحث واليت تكرن فهيا اال صاابت ملجتة 

مثل املنافس أ و ال دوات ومالن املنافسة حيث اًري من ال نشطة الرايضية حتتري عىل درجذة خطذررة عاليذة وهذاا يظهذر مذن وجذرد نسذ بة 

 ا صاابت الكدم يف املرتبة ال وت حيث أ ن ااة الاحتالك بني املنافسني تؤدي ا ت الكدمات والرضرض .

عاقة الالعب ولاصذة يف ( أ ن 2004وياكر عبد الرمحن زاهر ) الالعبرن يتعرضرن دامئا  لرض او ادم واليت تعترب من اال صاابت اليت تسيب ا 

 بعض ال ماكن وحسب نرع النشاط امل رس . ففي امل رسة الرايضية اليت تمتزي ابلتحرك والرقرف بشلك متغري ومفاجئ ااكل تغيري احلراة مذن

طة اليت هبا الرثب والهبذرط مذن مظذاهر النشذاط الذراييض الذيت مذن املمكذن أ ن تذؤدي ا ت الذرض الرضع ال فقي ا ت الرضع الرأ يس مثل ال نش

 والكدم .

آخذر أ و  والرضرض من اال صاابت اليت هكا ادوهثا ومن املمكن أ ن تكرن نتيجة لرضبة م ارشة مثل وقرع ثقل عىل القدم أ و الارتطام بالعب أ

 ( 174:  12السقرط عىل ال رض أ و الاصطدام بأ دوات . )   

أ ن أ عىل نس بة ا صابة من حيث املالن ةنت يف اجلهاز العضيل يلي  املفنيل فالعظمي من وهجة نظر لك من الالعب  (4ويتضح من جدول )

واملدرب واال داري ويعزي الباحذث شذ يرع اال صذاابت يف هذاه ال مذاكن ا يل طبيعذة ال نشذطة الرايضذية قيذد البحذث ومذا حتتاجذ  مذن همذارات 

ىل ال رض النلبة وااة الرثذب والقفذز ابال ضذافة ا ت الاحذتالك ابملنذافس واذاكل الاحذتالك ابل دوات املسذ تعمةل مثذل الكذرة يف ةلسقرط ع

تعليتت املذدرب ال لعاب امجلاعية أ و أ هجزة امجلباز والارتطام ابملاء عند القفز ابلس بااة ، ا  أ ن عدم النام الالعب ابلتعليتت اخلاصة ابللعبة وب 

ه ل فرتات الرااة الالفية لالل بذرملمج التذدريب املعذد ال مذر اذلي يذؤدي ا تأ و   ارشادات  وعدم املتابعة اجليدة من املدرب نفس  لالعبني وا 

رهاق الالعبني وابلتايل قل الرتازي دلهيم . هاا ابال ضافة ا ت ا ه ل عالج اال صاابت السابقة والعردة للعب ق ل الشفاء التام . )   (  109:  25ا 

نشطة الرايضية قيد ادلراسة من لالل اجلداول -  ( 11 - 5)  مناقشـة نتائذج ل نراع اال صابـات لالل املرامس التدرييية الًالثة لل 

( ومن لالل التت ع لال صاابت لالل املرامس التدرييية الًالثة أ ن أ عىل نس بة من حيث نرع اال صابة يف كرة القدم ةنت 5يتضح من جدول )

الرض يلهيا التراء وامللخ مث المتزق العضيل وهرجع ذكل ا ت طبيعة اللعبة واليت تعد الكدمات والرضرض من أ اا أ نراع اال صاابت الكدم و 

( أ ن كرة القدم تعترب من 1981) Tony Oneilالبدنية ادواث  والناجتة عن الاحتالك مع املنافس والسقرط عىل ال رض حيث ياكر ترين 

اليت اًري ما يتعرض ممارسرها لال صابة البدنية سراء ةنرا يف الرادة التدرييية أ و املنافسة واليت غالبا  ما تنجم من الآلية ال لعاب الاحتالكية 

 ( 130: 35ادلاللية وااكل التدلل اخلاريج العنيف . )  

والكدم يلهيا الالتراء املفنيل وهاا يشري ( أ ن مجمرع اال صاابت اليت تعرض لها العبرا كرة القدم ةنت الشد 2002ا  يؤاد منطفى طاهر )

 ا ت نرع اال صاابت اليت يتعرض لها العبرا كرة القدم من ا صاابت ذاتية ، يف اني تعترب ااالت الكدم والرض من اال صاابت اخلارجية لكرهنا

 ( 616: 24علي  النشاط . )لعبة احتالكية وهكا هبا اال صاابت ادلاللية مهنا واخلارجية بسيب املنافس وسطح امللعب امل رس 

( ا ت أ ن العب كرة القدم هكرن أ اا عرض  للكدمات املبارشة يف أ جزاء متفرقة من أ جزاء اجلسم بسيب 1981ويشري ترماس رييل )

الكرة  الاصطدام مع املنافس أ ثناء ادلخرل عىل الكرة وااكل أ ثناء ارتطام الكرة حبائط الند والاصطدام برأ س املنافس عند الطلرع لرضب

 ( 128: 34)  ابلرأ س . 
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آخرون )2006ا  تتفق هاه النتاجئ مع نتاجئ أ حباث ال ةدميية ال مرهكية ) ( يف أ ن اال صاابت البدنية ال اا ادواث  1991( ، حنان سليتن وأ

اكل العظام وغالبا  يف دلى الناش ئني ةنت الكدمات والرضرض واليت قد تتحرل ا ت ا صاابت خطرية ل هنا يف العادة تنيب العضالت وا

: 30ال نشطة الاحتالكية مثل كرة القدم  وهرجع ذكل ا ت نرع النشاط امل رس وال دوات املس تخدمة ويف أ حيان أ خرى يف أ نشطة تروحيية. )

2-8 ( )7 :140 ) 

من حيث نرع اال صابة يف كرة اليد ( ومن لالل التت ع لال صاابت البدنية لالل املرامس التدرييية الًالثة أ ن أ عىل نس بة 6يتضح من جدول )

 ةنت الكدم والرض يلهيا اخللع مث ا صابة ال نف وهرجع ذكل ا ت طبيعة اللعبة حيث تعترب اال صابة ابلرضرض والكدم دلى العيب كرة اليد من

والتنريب من الطريان ، ومن أ اا أ نراع اال صاابت ادواث  ملا حتتاج  من هم ت صعبة ةلسقرط عىل ال رض النلبة أ ثناء التنريب ابلسقرط 

من لالل متابعة الباحث لبعض املسابقات اتضح أ ن معظم املالعب مكشرفة وأ سطح هاه املالعب خرسانة مما هزيد من نس بة اال صابة 

 ابلكدمات والرضرض ابال ضافة ا ت ااة الاحتالك املبارش مع املنافس أ ثناء الهجرم أ و ادلفاع .

( ا ت أ ن أ اا اال صاابت انتشارا  الكدمات والالتراءات وامللخ وأ وحض أ ن هاه اال صاابت ةنت أ اا 1996)حيث يشري وديع ايسني وأآخرون 

 ( 119:  29ابلطرف العلري يلي  الطرف السفيل مث اجلاع والرأ س . ) 

 المتزق العضيل وةنت أ اا ( أ ن أ اا اال صاابت ادواث  الكدمات يلهيا الالتراءات وامللخ للمفاصل مث1991وتؤاد حنان سليتن وأآخرون )

 (  120:  7املناطق عرض  لال صابة مفنل القدم يلي  مفنل الركبة وعضالت الفخا والساعد والعضد . )  

( حيث ةنت الكدمات والرضرض يه اال صابة 1992( ، محمرد يرسف محمد )2004وتتفق هاه النتاجئ مع نتاجئ معتنم محمرد الشطناوي )

ا  دلى العيب كرة اليد بعدد تكرارات عالية والالتراء واخللع وأ ن أ اا ال ماكن تعرض لهاه اال صابة يه مفنل الركبة مث الرايضية ال اا ش يرع

 ( 79:  21( ) 70:   25الفخا يلهيا القدم  فكف اليد و الكتف . )  

نس بة من حيث نرع اال صابة يف أ لعاب القرى ( ومن لالل التتت ع لال صاابت لالل املرامس التدرييية الًالثة أ ن أ عىل 7يتضح من جدول )

ال أ ن طبيعة مجيع املسابقات تتطلب  ةنت الالتراء وامللخ يلهيا التقلص العضيل مث المتزق العضيل ابلرمغ من تنرع مسابقات امليدان واملض ر ا 

 من مسابقة لهاا تزيد نس بة ا صابة حرةت متكررة وتغيري اجتاهات ونتيجة الضغط املتكرر ونظرا ل ن الالعب قد هكرن يلعب يف أ اا

( ا ت أ ن تعدد وتنرع واختالف مسابقات امليدان واملض ر مما يؤدي ا ت تنرع اال صاابت 2004الالتراء وامللخ ، ويشري عبد الرمحن زاهر )

ض ر فتنرع أ رضية امللعب وعدم املرتبطة ابلعاب القرى وترجد عدة عرامل أ ساس ية تؤدي ا ت وقرع ا صاابت الالتراء يف مسابقات امليدان وامل

 ( 126:  12)  اس تراءها وااكل محل التدريب الزائد .

( أ ن أ اا أ نراع اال صاابت انتشارا  بني العيب امليدان واملض ر يه المتزق والالتراء وامللخ ومعظمها ةن 1985وياكر نظمي درويش وأآخرون )

 ( 217:   27علري مث ا صاابت اجلاع . )  يف الطرف السفيل أ اا تعرضا  لال صابة يلي  الطرف ال

( ومن لالل التت ع لال صاابت لالل املرامس التدرييية الًالثة أ ن أ عىل نس بة من حيث نرع اال صابة يف كرة السةل ةنت 8يتضح من جدول )

خدم اليدهن وال صابع الس تالم الكرة الالتراء وامللخ يلهيا التقلص العضيل مث الكدم والرض وهرجع ذكل ا ت طبيعة لعبة كرة السةل واليت تس ت

 والقدمني والرجلني للتحرك الرسيع وهباا هكرن العيب كرة السةل عرض  لال صابة اباللتراء وامللخ .

( أ ن كرة السةل من ال نشطة امجلاعية اليت حيدث فهيا الاحتالك البدين بني الالعب ومنافس  وتتطلب كرة 2004وياكر عبد الرمحن زاهر )

اقة بدنية وحركية عاليتني جبانب الترافق احلريك لالعب . وتعمتد كرة السةل عىل قدرة الالعب عىل اس تخدام يدي  ذلكل ةنت اليد السةل لي
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م وال صابع عرض  أ اا حلدوث اال صابة ا  أ ن بعض الالعبني حياولرن اال مساك ابلكرة عندما تكرن أ قرب ما ميكن من أ رضية امللعب مما يعرضه

 ( 119،120: 12ابذلراع وال صابع . ) ا ت ا صابة 

( يف نتاجئ دراس ت  ال صاابت العيب كرة السةل أ ن أ اا اال صاابت الرايضية ادواث  عند العيب كرة السةل ةنت التراء 1998ويشري هامش سليتن )

 ( 177:   28مفنل الالال مث مفنل الركبة واذلراع . )  

( يف أ ن نتاجئ دراس هتم قد أ شارت ا ت أ ن أ اا اال صاابت ش يرعا  يف 1995وعبد امحليد أ لرحيدي )( 2004وتتفق هاه النتاجئ مع ماجد جميل)  

 (412:  11( ) 315: 17% وأ اا املناطق عرض  لال صابة يه سالميات الكف.) 38كرة السةل يه التراءات املفاصل بنس بة 

ة الًالثة أ ن أ عىل نس بة من حيث نرع اال صابة يف امجلباز ةنت ( ومن لالل التت ع لال صاابت لالل املرامس التدرييي9يتضح من جدول )

لالعب الالتراء وامللخ يلهيا المتزق العضيل مث الكدم والرض وهرجع ذكل ا ت الطبيعة اخلاصة للجمباز ، حيث أ ن معظم مسابقاهتا يتعامل فهيا ا

ت وعا  أ ن لعبة امجلباز حتتاج ا ت ترافق وترازن ومرونة أ ي تالمل ابل هجزة وال دوات مثل حنان احللق واملترازي والعقةل وغريها من ال دوا

 من حيث عنارص اللياقة البدنية ، وعند نقص اادى هاه العنارص يؤدي ذكل حلدوث اال صابة .

ة ، فس يرلرجية ، ( أ ن رايضة امجلباز أ اا الرايضات ال ساس ية اليت تعمتد عىل تالمل النفات اخملتلفة ) بدني1985ويؤاد ذكل محمد حشاتة )

 ( 171:  18حركية ، مررفرلرجية ، نفس ية ( واني تتعرض هاه ال ساس يات خللل هكرن الالعب عرض  لال صابة أ اا . )

براهمي محمد فاروق ) ( أ ن  أ ثناء ممارسة رايضة امجلباز قد حتدث بعض اال صاابت اخملتلفة نتيجة لبعض ال خطاء يف الارتطام 2001وقد الحظ ا 

 ( 3:   1)راء املترازي أ و العقةل أ و احلنان أ و اجلهاز ال ريض ولاصة يف حرةت ترك اجلهاز ومسك  وذكل أ ثناء التدريب أ و املنافسةابل هجزة س

هنا تعترب من R.L neemeth (2005وياكر ر. ل نمييث  ( ان  من أ س باب اال صاابت ابلتراء وامللخ والمتزقات والكدمات يف امجلباز حيث ا 

نرعة يف فروعها وااكل ا يل عدم حتديد الآاثر النسيية للسن واجلنس وعدد الساعات املس تغرقة يف المترهن وعدم الاهامتم ابلفروق الرايضات املت 

 ( 616:   32بني ال فراد. )

بنس بة  ( واليت أ ظهرت أ ن أ عىل نس بة ا صاابت يف العضالت ةنت المتزق والكدم2004وتتفق هاه النتاجئ مع نتاجئ  زكراي حسن حشاتة )

% من اجملمرع اللكي لال صاابت  . )  34.75% من اجملمرع اللكذي لال صابـات ، بيامن ةنت يف املفاصل الكدم والالتراء وامللخ بنس بة  37.82

8   :114 ) 

أ عىل نس بة  ( ومن لالل التت ع لال صاابت لالل املرامس التدرييية الًالثة لنشاط الس بااة من حيث نرع اال صاابت أ ن10يتضح من جدول )

ا ةنت ا صابة ال ذن يلهيا التقلص العضيل مث المتزق العضيل وهرجع ذكل ا ت الطبيعة اخلاصة لنشاط الس بااة حيث يتراجد الالعب يف املاء مم

 يتسيب يف دخرل املاء لل ذن ومن مث تناب ال ذن اباللهتاابت لطلبة ال ذن وااكل لل ذن اخلارجية .

( أ ن  يتطلب أ ثناء الس بااة بعض املهارات اليت تتطلب ميل الرأ س ا ت اجلهتني 2004د صالح ادلهن )ويؤاد ذكل زيك محمد حسن ومحم

مما يسيب أ مل وتكرن أ اداه  محمةل ابملاء فعند ميل الرأ س هجة ال ذن احملمةل ابملاء فيدلل املاء ال ذن محمال ابمليكروابت واليت تسيب الالهتاابت 

وهزداد شدة يف صران ال ذن ويف بعض احلاالت حيدث ورم أ حيامل  للف ال ذن مما يعيق الس باح يف ا جناز  ابل ذن قد هكرن خفيف أ و شديد

 ال رقام والنتاجئ اال اجابية . 

مل ونظرا  ملقاومة الس باح لل ء دامئا  هزداد التعب العضيل فنداد نس بة اال صابة ابلتقلص العضيل فيسيب انق اض ال ارادي للعضالت حيدث أ  

 ( 51،52:  9القدرة عىل حتريك اجلزء املتقلص أ ثناء الس بااة . ) وعدم
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نشطة الرايضية قيد ادلراسة من لالل  -2 مناقشة نتاجئ التت ع لال صاابت ال اا ادواث للمراال السنية لالل املرامس التدرييية الًالثة لل 

 ( 11اجلدول ) 

نشطة الرايضية قيد ادلراسة أ ن أ عىل ومن لالل التت ع لال صاابت ابملراال ا (11يتضح من جدول ) لسنية لالل املرامس التدرييية الًالثة لل 

ك نس بة ا صاابت ةنت لكرة القدم يلهيا كرة اليد مث كرة السةل وهرجع ذكل ا ت طبيعة ال لعاب امجلاعية فا ن هاه ال لعاب تعمتد عىل الاحتال

 ار ممارسة هاه ال لعاب بني الناش ئني والك ار .املبارش مع املنافس ومع ال دوات ابال ضافة ا ت ااة وانتش

( أ ن  تعد ااة اال صاابت يف اجملال الراييض ولاصة بني العيب كرة القدم ، كرة اليد ، كرة السةل ا ت ااة مماريس 2002ويؤاد أ سامة رايض )

ذا ةنت ال رض أ و ذا ما ةن الالعب يعاين أ صال  من تشرهات قرامية أ و ا  احلااء غري مناس بني وااكل عندما هكرن  هاه ال لعاب أ و ا 

 ( 127:   5مس ترى اللياقة البدنيـة لالعـب أ قـل مذن مستذرى ال داء احلراذي فتحـدث اال صابـة . )  

يف دراسة عن زايدة معدالت ا صابة العيب كرة القدم عن وةةل رويرت يف أ ن احامتالت ا صابة  2005أ بريل  22ا  تشري جريدة الرطن بتارخي 

حث . ) عيب كرة القدم أ ثناء املنافسة تفرق احامتالت ا صابة مماريس ال لعاب ال خرى مثل امجلباز والتنس والس بااة وهاا ما يتفق مع نتاجئ البال

6  :1 ) 

والًالث  أ ي ال صغر س نا عن  يف املرمس الًاين 13- 12( ارتفاع نس بة اال صابة يف املرسـم ال ول واملمتًلـة فذي السن 11يتضح من جدول )

( وهرجع ذكل ا ت عدم ااامتل مراال المنر دلى الالعبني الناش ئني يف املرمس ال ول 8( ، )7( ، )6( ، )5ويتفق  ذكل مع ما جاء يف جداول )

أ و عدم مناس بة السن لبدء ممارسة املنافسة للنشاط وااكل عدم مناس بة ال دوات واملالعب والقرانني اخلاصة ابلناش ئني وعدم ااتساب 

ة الناشئ اخلربة الالفية بيامن ترجع اقل ا صابة للمرمس الًالث ا يل ااتساب الالعب الناشئ ثقافة اال صاابت البدنية واصبحر عيل دراية اتم

 بأ س باب اال صاابت وكيفية تالفهيا ا  ااتس برا لربة املالعب وتمنية القرة للعضالت ومرونة املفاصل .

( أ ن  عىل الرمغ من أ ن معظم اال صاابت ميكن ادوهثا يف لك ال ع ر ا ال أ ن هناك ا صاابت شائعة 1998ويتفق ذكل مع ما ذكره أ سامة رايض )

صابة العضالت وأ ربطة املفاصل ومن اال صاابت ال اا ش يرعا  يف هاه املراةل يه  يف أ ع ر معينة مفًال  يف مراةل الناش ئني تش يع الكسرر وا 

 واليت من املمكن عند ا صابهتا أ ن يترقف الالعب هنائيا  عن اللعب ذلكل اجب النظر بعني الاعتبار ا صابة مرااز المنر يف هناية العظام الطريةل

 ( 10: 4ا ت بداية سن امل رسة واملنافسة الرايضية . ) 

لال صابة وذكل ( نسب ش يرع مسي ات اال صابة الرايضية بني الالعبني صغار السن ا ت أ هنم أ اا الفئات اس تعدادا  2005وترجع سامية ربيع )

نتيجة الاختالف يف طبيعة ال داء وخطررت  بشلك طردي ومن ملحية أ خرى ميكن القرل أ ن أ خطاء التكنيك احلريك يه أ مه أ س باب اال صابة 

 ( 122:  10الرايضية وااكل عرامل اخلرف والقلق والضغرط اخملتلفة . ) 

أ ظهرت أ ن نس بة انتشار اال صاابت بني الالعبني ال صغر س نا  تكرن أ اا من  ( واليت1984وتتفق نتاجئ ادلراسة مع نتاجئ ا ل عبد امحليد )

جع الالعبني املتقدمني س نا  وهرجع ذكل ا ت عدد س نرات اخلربة وااة الاحتالك بني الالعبني ، وأ شار ا ت أ ن اال صاابت بني ال صغر س نا  تر 

 (193: 16اال صاابت . ) ا ت عدم ااتساهبم املقرمات البدنية اليت تؤدي ا ت الرقاية من 

( واذلي يطلب فهيا حتديد ال ع ر السنية املناس بة لبداية املنافسة للناش ئني سراء ةن ذكل يف 2004ويتفق ذكل مع عبد الرمحن زاهر )

 )تنغري مم ال لعاب امجلاعية أ و الفردية وتعديل ال دوات واملالعب والقرانني ليك تتناسب مع املراال السنية ومس ترى قدرات الناش ئني

طاةل فرتة الرااة بني ال شراط ( . ) –ووزن ال دوات املس تخدمة   ( 321:  12تقليل زمن املبارايت وا 
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 يف ضرء النتاجئ أ مكن الترصل ا ت الاس تنتاجات الآتية :ات : الاس تنتاج 

 -ضية قيد ادلراسة فيت ييل :تنحرص أ س باب وأ نراع وأ ماكن اال صاابت البدنية دلي ملشئ املنطقة الغربية يف ال نشطة الراي -

 ابعاد العملية التدرييية ) الالعب ، املدرب ، ال دوات والتجهزيات (. -

 ابعاد املنافسة )الضغرط اخملتلفة ، قراعد وقرانني اللعبة ،املراال السنية (. -

من أ اا اال صاابت ش يرعا  يعد لك من الكدم والرض ، الالتراء وامللخ ، التقلص العضيل ، المتزق العضيل وفق نفس ترتيهبا -

 دلي ملشئ املنطقة الغربية  .

 .تلفة دلي ملشئ املنطقة الغربيةيعد اجلهاز احلريك ) العضيل ، املفنيل ، العضيل ( ال اا تعرضا لال صابة بني أ هجزة اجلسم اخمل  -

 ، مالن اال صابة.  ختتلف ال نشطة الرايضية عجال ادلراسة فيت بيهنا يف لك من أ س باب اال صابة ، نرع اال صابة -

)دالل املراةل عجال ادلراسة ( ال اا ادواث لال صابة يف ال لعاب امجلاعية ) كرة القدم ، كرة   13 – 12تعد الفرتة السنية من  -

 اليد ، كرة السةل ( العاب القري .

 أ اا ادواث لال صابة يف نشاط الس بااة وامجلباز . 15 – 14يف اني تعد الفرتة السنية من     

لهيا ادلراسة يريص ابلباحث عا ييل :الترصيات :  يف ضرء النتاجئ اليت ترصلت ا 

 ( .15 -12الاعمتـاد عيل ال سـس العـلمية لبناء ال ذرامج التـدرييية للنـاش ئني يف املراةل السنية )  -

 . تأ هيل املدربني واال داريني وفقا  ملتطلبات النشاط التخنيص وخنائص املراةل السنية املناس بة  -

 ترفري ال دوات وال هجزة املناس بة للمراةل السنية . -

 تعديل وقرانني ال نشطة عا يتناسب واملراةل السنية . -

 ا جراء الفحرص الطبية ادلورية للناش ئني والاعامتد عيل نتاجئها يف ترجي  العملية التدرييية للناش ئني يف الرايضات اخملتلفة . -

 افة الاصاب  ) لالعب ، املدرب ، اال داريعقد دورات وبرامج الترعية النحية وثق -

 أ وال  : املراجع العربية :

 

براهمي محمد فاروق اامد جرب -1 : ميالنيكيذذة ا صذذابة مفنذذل الكتذذف يف امجلبذذاز م سذذاس الذذربامج التذذدريب  (2001) ا 

الرقايئ ، رساةل داترراه غري منشررة ، لكية الرتبية الرايضيـة ، جامعذة 

 طنطا .

بر العال  -2 أ محد عبد الفتاح ، ليىل صالح أ 

 ادلهن سلمي

 الرايضة واملناعة، الطبعة ال وت ، دار الفكر العريب، القاهرة. : (1999)

: فس يرلرجيا الرايضة )نظرايت وتطبيقات( ، دار الفكر العريب ، القاهرة  (2003) أ محد نرص ادلهن س يد -3

. 

صاابت امل (1998) أ سامة رايض -4  العب ، دار الفكر العريب ، القاهرة .: الطب الراييض وا 

 : أ طلس اال صاابت الرايضية املنرر ، دار الفكر العريب ، القاهرة . (2001) أ سامة رايض -5
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: دراسـة تؤاـد زيذـادة معذـدالت ا صابذـة العذب كذرة القذدم عذن الالعبذني  (2005) جريدة الرطن -6

 .أ بريل  22، الس نة اخلامسة ،  1666الآخرهن ، العدد 

: دور الرتبيذة الرايضذية يف اذل مشذتت املعذارصة ، دراسذات وحبذذرث  (1990) حنان سليتن وأآخرون -7

 املؤ ر العلمي ال ول ، اجملدل ال ول ، جامعة الزقازيق .

: تمنية بعض املتغريات البدنية واملررفرلرجية وعالقهتذا حبذدوث الاصذاابت  (2004) زكراي حسن حسن حشات  -8

ناش ىئ امجلباز، رساةل داترراه غذري   منشذررة ، لكيذة الرتبيذة الرايضية ل 

 الرايضية ، جامعة طنطا .

زيك محمذذد محمذذد حسذذن ، محمذذد صذذالح  -9

 ادلهن صربي

 : ا صاابت وأ مراض املالعب ، املكتبة املنذرية ، اال سكندرية . (2004)

 

لل رسذذة يف املسذذ ترايت العليذذا للجمبذذاز  : اال صذذاابت الرايضذذية املنذذاح ة (2005)  سامية ربيع محمد البايه -10

والمترينـات والباليـ  ، حبث منشرر ، العدد احلادي والعرشهن ، أ اتذربر  

 ، اجملةل العلمية للرتبية البدنية والرايضة .

امجلاعيذة ) : دراسة حتليلية لال صاابت الرايضية اليت تراج  ممذًيل ال لعذاب  (1995) عبد امحليد الرحيدي وماجد فاهز جمييل -11

اذرة سلـة، كرة يد ، كرة طائرة ( ، املؤ ر العلمي للتمنية اليرشية ، لكيذة 

 الرتبية الرايضية، جامعة الذران .

سعافاهتا ال ولية ، الطبعذة ال وت ، مراذز  (2004) عبد الرمحن عبد امحليد زاهر -12 : مرسرعة اال صاابت الرايضية وا 

 الكتاب للنرش القاهرة .

: العرامل ال ساس ية اليت تؤدي ا ت ادوث اال صاابت ابملدارس الرايضذية  (1999) عبد القادر ج ل ادلهن عبري -13

، رساةل      ماجس تري منشررة ، لكية الرتبية الرياضية للبنيذن ، جامعة 

 اال سكندرية . 

بة الهنضة املرصذية ، : المترينـات التأ هيلية للرايضيني ومرىض القلب ، مكت  (1995) عزت محمرد الالشف -14

 القاهرة.

اال صذذاابت الرايضذذية دلى ملشذذ ئني مسذذابقات امليذذدان واملضذذ ر ابل نديذذة :  (1995) فؤاد رزق عبد احلكمي -15

الرايضية ومرااز الش باب، حبث منشرر، اجملدل الًاين، العدد الًالذث ، 

 جمةل دراسات وحبرث جامعة الران.

س عيل -16 سذ نة ، مذؤ ر  19: ا صاابت قدم الارتقاء لالعب كرة اليد املرصذية حتذت  (1984) ا ل عبد امحليد ا 

 مارس ، جامعة الران . 17 – 15الرايضة للجميع ، 

نشذذطة البدنيذذة يف مرااذذز اللياقذذة  (2004) ماجد فاهز جمييل -17 : اال صذذاابت الرايضذذية دلى امل رسذذني لل 

ل " رايضذة الهذريك البدنية يف ال ردن،حبث منشرر ، املؤ ر العلمذي ال و 

 أ بريل 15 – 14بني الراقع واملأ مرل " 
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براهمي حشات  -18 : أ ثذذر بعذذض القياسذذات اجلسذذمية والنذذفات البدنيذذة عذذىل مسذذ ترى ال داء  (1985) محمد ا 

احلريك لرايضـة امجل ـاز ، جمةل دراسات وحبذرث اجملذةل الًالذث ، العذدد 

 الًاين ، جامعة الران .

البحذذث العلمذذي وفسذذ يرلرجيا اال صذذاابت الرايضيذذـة ، الطبعذذة ال وت ، :  (2003) محمد عادل رشدي -19

 منشأ ة املعـارف ، اال سكندرية.

،اجملذذةل 25اال صذذاابت الشذذائعة بذذني الناشذذ ئني يف رايضذذة امجلباز،العذذدد :  (1996) محمد فؤاد محمرد -20

 هرم.العاملية للرتبية البدنية والرايضة، لكية الرتبية الرايضية للبنني ابل 

اال صاابت الرايضية لالعيب كرة اليد وأ س باب ادوهثا، رسذاةل ماجسذ تري :  (1992) محمرد يرسف محمد -21

غري منشررة، لكيذة الرتبيذة الرايضذية للبنذات، اجلزهذرة، جامعذة الذران، 

 القاهرة.

 : عمل حياة اال نسان ، جامعة ال زهر ، القاهرة . (1992) مدحت حسني لليل محمد -22

: عالقذذة اخلذذدمات النذذحية ومسذذ ترى اللياقذذة البدنيذذة ابملعذذدالت النسذذيية  (1999) عرد ا ل غرابةمس -23

نتشذذار الاصذذاابت الرايضذذية لناشذذ ىئ كذذرة القذذدم ، العذذـدد السذذادس  ال 

 والعشذرون ، جمةل لكية الرتبية الرايضية بطنطا. 

س عيل الس يد طاهر -24 التدريب واملنافسة وعالقهتا عرااذز اللعذب  : تننيف اال صاابت البدنية يف (2002) منطفى ا 

 1 –أ اتربر  30يف كرة القدم والاس تفادة مهنا ، املؤ ر العلمي ادلويل ، 

 نرمفرب ، لكيـة الرتبيـة الرايضيـة ، اال سكندرية .

 

العلرم : دراسة حتليلية لال صاابت الرايضية لالل الربملمج العميل يف لكية  (2004) معتنم محمرد الشطناوي -25

الرايضذذية جبامعذذة مؤتذذة ، حبذذث منشذذررة ، اجملذذةل العلميذذة نظذذرايت 

، لكيذذذة الرتبيذذذة الرايضذذذية للبنذذذني ، جامعذذذة  25وتطبيقذذذات ، العذذذدد 

 اال سكندرية .

: الرتبيذذذـة النحيذذذـة وال مذذذـان ، الطبعذذذـة الًانيذذذة ، منشذذذأ ة املعذذذارف ،  (1996) ملدية محمد رشاد -26

 اال سكندرية .

ش ، حسن عيل أ محد زيد ، نظمي دروي -27

 سرسن محمد الس يد ع رة 

: اال صذذاابت الرايضذذة ملتسذذابقي املضذذ ر وامليذذدان ، حبذذرث املذذؤ ر ادلويل  (1985)

 للرايضة للجميع يف ادلول النامية ، القاهرة .

: اال صذذاابت الرايضذذية دلى الع ذذذي اذذذرة السلذذـة ، املذذؤ ر العلمذذي ال ول  (1998) هامش سليتن -28

 طب الراييض ، لكية الرتبية الرايضية ، جامعة املرصل .لل

: اال صاابت يف كرة اليد وأ س باب ادوهثا ، جمةل الًقافة الرايضذية ، العذدد  (1986) وديــع يـاسني  -29

 الًاين ، لكية الرتبية الرايضية ، جامعة البرصة .
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 اثنيا  : املراجع ال جنبية :

: Path way's to sports medicine a pamphlet prepared 

py Aossm,   

(1999) American orthopaedic 

society for sport medicine 

30- 

: Effect of moderate exercise on salivary 

immunoglobulin (A) and in flection riskin humans, 

J. Appl. Physiol. Vol. 87, No2 Jan 

(2002) Klentron, P., et al 31- 

: Young grmnasts' understanding at sport related pam, 

a contribution to prevention of injary 

(2005) R.L Nemeth, C.L. von 

Baeyert and E.M. Roche 

32- 

: Minimizing injury in soccer through preselection of 

players by somato types, Journal of sports and 

medicine & physical fitness. 

(1994) Salokn 33- 

: Sports fitness and sports injuries, Faber and Faber, 

London Boston 

(1981) Thomas Reiliy 35- 

: Soccer injuries in Thomas R, sports fitness and 

sports injuries, Faber and Faber , London Boston 

(1981) Tony Oneill 35- 
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 لرىم الرمح ابال جنازالرمقيعالقة بعض القياسات اجلسمية والقدرات البدنية 

 عىل عامر *د. محمد

ا ن املس ترايت العالية اليت وصل الهيا الرايضيني من الاجنازات الرمقية حتتاج من الرايضذي الرصرل ات مس ترايت  البحث: امهيةاملقدمة و 

ة، وهـاا ال ميكذن ان ينـل اليـ  الراييض اذ مل ميتكل القابلية من حتمل الاح ل التدرييية العالية اليت عالية من القدرة البدنية واملهارية والنفس ي

 البدء ترصهل الذى هـاه اال جنازات واليت ال تأ يت بني ليةل وحضاها بل حتتاج ات س نرات طريةل من التدريب ذلكل حتـمت علذى الـدول املتقدمة يف

و تعد هاه الرشحية يه الرازية الاساس ية اليت تنطلق من لاللها ادلول حنر التقـدم والارتقاء ولهـاا السيب زاد ابلتدريب بأ ع ر صغرية .

معيار عىل الاهامتم ابلفئات العمرية النغرية  ليك تسهم يف صـناعة املسـتق ل ال فضل وترظيف هاه الطاقات ترظيفا  سليت ، اذ يعد الاهامتم هبا 

وان أ ي مسابقة رايضية حتتاج ات ان ميتكل الراييض مس ترايت من القياسات اجلسمية والقدرات البدنية حيث ان مدى تقدم اجملمتع،

(ان ارتباط 2000)ميلرسالف( نقال عن 2014القياسات اجلسمية اادى العلرم احلديًة الىت دللت اجملال الراييض وترى ملحج اذلايابت)

 (.  91: 12  ى الاداء البدين واملهارى ابللعبة التخننية اليت ترثر بشلك كبري عىل اجناز الراييض )القياسات اجلسمية   عالقة مؤثرة وفعا 

ضافة   ات ا  ان دراسة القياسات اجلسمية ) الاناوبرمرتية( فرص  متااة دلراسة العالقة بني شلك اجلسم ومم  ابل داء احلرىك واملهاري وا 

 (.29:6لفرد)كرهنا وس يةل هامة  ى تقرمي منر ا

وتعترب القياسات ال ناوبرمرتية والقدرات البدنية يف وقتنا هاا قاعدة أ ساس ية مجليع طرق التدريب حيث أ ن املدرب اجليد واذلي هريد  

سب بناء عىل الرصرل ا ت أ عىل املس ترايت يلجأ  ا ت انتقاء العبي  وفقا  للقياسات ال نابرمرتية، اليت  كن  من البداية اختيار الالعب املنا

ات ال طرال واحمليطات ال مر اذلي يؤدي لترفري اجلهد والرقت وااكل بناء عىل القدرات البدنية اليت  زيه عن غريه من الالعبني يف الرايض

الاس مترار يف تلية اخملتلفة.  و تعـد القدرات البدنية من العنارص الاساس ية املهمة يف تطرهر اداء الالعب وان تمنية هاه القـدرات حتتـاج ات 

التدريب وان أ ي ضعف يف هاه القدرات يؤدي الذى ضـعف واخنفـاض مس ترى الراييض حيث ال يس تطيع الالعب جماراة متطلبات التدريب 

بنررة جيدة كرن  يتطلب قذرة يف الاداء ورسعة وغريها، وااكل لكرن ان هاه املتغريات تعترب القاعدة الاساس ية لالنطالق  ى سييل 

كشف عىل بعض الامرر الىت تسامه  ى زايدة املس ترى او تقليهل ، وااكل ملا لهاه القياسات اجلسمية والقدرات البدنية من الامرر ال 

ات مدى مسامهة هاه القياسات والقدرات  ى  ابال ضافةالراجب مالحظهتا لىك يمت اختيار انسب الرايضات الىت تتناسب وطبيعة الراييض 

 .جناز الرمقي وخنرصا  يف املسابقات اليت تعمتد عىل الاجناز الرمقي ومهنا العاب القرىالاداء الفأ والا

ا من امهية وتقع من  ن واج ات مدرس الرايضة ترفري البياملت ادلقيقة والتفنيلية اخلاصة ابلقياسات اجلسمية والقابليات البدنية واملركبة ملا له

 (  .     47:9يس ية والتدرييية وتقرمي مدى فاعليت  )كبرية  ى حتديد املدلل  ى املناجه التدر 

وتعد مسابقة رىم الرمح اادى مسابقات الرىم ذات الطابع التخنيص واذلى يفرض متطلبات عالية ادلقة وحيتاج ات امالنيات بدنية         

ن همتزي هبا راىم الرمح من اجل حتقيق الاجنازات ذات مراصفات لاصة وامه هاه املراصفات او املتطلبات هر عنرص القرة اخلاصة الىت البد ا

 ومن هنا جاءت امهية البحث يف دراسة العالقة بني بعض القياسات اجلسمية والقدرات البدنية والاجناز  ى مسابقة رىم الرمذذذذح .

ال أ ن ادلراسات اليت تناولت ابلرمغ من أ ن ادلراسات العلمية اليت تناولت رايضة العاب القرى عديدة ومتنرعة عامل -مشلكة البحث : يا  ا 

جراء هاه البدنيةالقدرات  والاناوبرمرتي  يف منطقتنا قليةل ونظرا المهي  هاا النرع من ادلراسات ل غراض الانتقاء الراييض قام الباحث اب 

 .ىل عينة من م تديئ العاب القرىادلراسة للرقرف عن قرب عىل أ مهية هاه القياسات اجلسمية والقدرات البدنية  وتأ ثريه  عىل اال جناز ع

ومن لالل تل الباحث  ى اجملال الاةدميي متخنص  ى العاب القرى رأ ى ان اختيار املشاراني  ى مسابقات العاب القرى بنف  عامة ورىم 

قياسات اجلسمية والقدرات الرمح دامئا ما هكرن عشرائيا حيث يمت الرتازي عىل الطرل والرزن دون الرجرع ات ادلراسة العلمية من  حيث ال 

  كهنم من الاداء اجليد وحتقيق الارقام املراد احلنرل علهيا لتحقيق الفرز. واليت ى الاداء املهاري  املس تخدمةالبدنية وااكل القرة 
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  -اهداف البحث :

 التعرف عىل العالقة بني بعض القياسات اجلسمية والقدرات البدنية ومس ترى الاجناز  ى رىم الرمح . -1

 التعرف عىل مسامهة بعض القياسات اجلسمية والقدرات البدنية  ى مس ترى الاجناز  ى رىم الرمح. -2

 -فروض البحث :

 ترجد عالقة ارتباط بني بعض القياسات اجلسمية والقدرات البدنية ومس ترى الاجناز  ى رىم الرمح.   1-

 ومس ترى الاجناز  ى رىم الرمح. يرجد تباهن  ى مسامهة بعض القياسات اجلسمية والقدرات البدنية-2

 -ادلراسات املشاهبة :

هيدف البحث التعرف عىل العالقة بني بعض القياسات اجلسمية وبعض النفات دلى العيب (2001اايد محمد عبد هللا وأآخرون ) -1

املرصذل وملدي الفتذرة  )العبا  ميًلرن أ ندية فرق حمافظـة نينذرى بكرة السذةل ومه )ملدي 44كرة السةل. وتكرنت عينة البحث من )

ومت مجع البياملت عن طريق حتليل احملتذرى والاسـتييان والقياسـات اجلـسمية والاختبارات ومت  .(وجامعة املرصل ورشطة نينرى

تنفيا القياسذات والاختبذارات عذىل مذدى ثالثذة أ ايم لذلك فريذق ، اذ تذـم تنفيذـا القياسذات اجلسذمية يف اليذرم الاول ومت تنفيذا 

م من البداية املتحراة ورا الكرة الطبية والقفز العمردي من الًبات يف اليرم الًاين ، أ مذا اليذرم الًالذث فقذـد 30ات ركض اختبار 

م. ومت معاجلذة البيذاملت احنذائيا برسذاطة ) الرسذط احلسذايب ، الاحنذراف 1000نفـات فيـ  اختبارات الركض املتعرج وركذض 

وجرد ارتباط طردي ذو دالةل معنرية بذني الرسذعة الانتقاليذة ولك - 1 :البحث ات ما يأ يتاملعياري، الارتباط اليس يط(. وترصل 

وجذرد ارتبذاط طذردي ذو دالةل معنريذة بذني القذرة الانفجاريذة - 2 .من وزن اجلسم وحميط النذدر وحمذيط العضذد وحمذيط الفخذا

وجرد ارتباط عكيس ذو دالةل معنرية بني القرة - 3 .للـاراعني واـل مذن وزن اجلسم وطرل اذلراع وطرل الكف وعرض الكتفني

 (.      3).الانفجارية ولك من وزن اجلسم وحميط الندر وحميط الفخا

هدفت ادلراسة للتعرف عىل اثر بعض القياسات الانرتوبرمرتية وعالقهتا عس تري الاجناز الرمقذى لذرىم  دراسة ملحج محمد اذلايابت -2

 امه القياسذات مسذامه   ى حتقيذق مسذ ترى الاجنذاز واسذ تخدمت الباحثذة املذهنج الرصذفي الكره احلديدية ابال ضذافة للتعذرف عذىل

( 17-15وتراوحذت اع رهذن ) 2010( طالبة من مدارس الرمثا املشارةت  ى بطر  العاب القرى للعذام 18وتكرنت العينة من )

–وحميطها -الطرف السفىل طرل الفخا-الرزن-الطرلس نة وأ ظهرت النتاجئ ات وجرد عالقة ارتباط بني القياسات الاناوبرمرتية )

الكذف( -طرل الساق(عس ترى اجناز رىم الكره احلديدية  ى اني مل تظهذر اى دالةل احنذائية  ى لك مذن قياسذات )طذرل اذلراع

هذر الطرف السذفيل ( ةنذت هلذم مسذامهة  ى املسذ ترى الرمقذي ومل تظ -طرل الفخا-الطرل اللكي-وااكل اظهرت ان _حميط الفخا

 (.1.)ابال جنازالرمقيعالقة ارتباط  ى صفيت املرونة وحتمل القرة 

 -جماالت البحث :

 . 2015/2016( س نة للعام ادلرايس  14طال ب النف الًامن من مراةل التعلمي الاسايس بأ ع ر)  اجملال اليرشي

 . 18/3/2016وات  15/3/2016الفرتة من  : مت الا القياسات اجلسمية والقدرات البدنية واملس ترى الرمقى  ى اجملال الزماىن

 ملعب وسااة مدرسة ابربكر النديق الراقعة عدينة رصمان اجملال املالين

 اس تخدم الباحث املهنج الرصفى وذكل ملالمئتة لطبيعة البحث . مهنج البحث :

نذلرا عذىل افضذل النتذاجئ  ى رىم الذرمح واجلذدول طالبذا مذامن حت 20مت اختيار عينة البحث ابلطريقة العمدية والىت تكرنت من -عينة البحث :

 الاىت يرحض خنائص عين  البحث والتجانس بيهنم.
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 ( يرحض خنائص عينة البحث1جدول )

 معامل الالتراء املدى الاحنراف املعياري املترسط احلسايب املتغري

 0 14 0 14 العمر

 0.408 165-138 0.071 1.548 الطرل

 0.582- 70-42 9.04 53 الرزن

( س نة وبلغ 14( تتضح خنائص عينة البحث  ى املتغريات الاساس ية الطرل والرزن والعمر حيث ةن مترسط العمر )1من اجلدول )

مما يشري ات جتانس  3و يتيني من اجلدول ان قمي معامل الالتراء تراوحت بني +_  9.04مس واحنراف معياري بلغ   154مترسط الطرل 

 غريات الاساس ية العمر والطرل والرزن.افراد العينة  ى املت

 -وذكل للحنرل عىل املعاجلات التالية : spssمت اس تخدام احلقيبة الاحنائية -املعاجلات اال حنائية :

 املترسط احلسابياالحنراف املعيارايقل قمي  واارب قميمعامل الالتراءمعامل الارتباط اليس يط لبريسرن

الع اراء للمتخننني واخلرباء  ى هاا اجملال وذكل لتحديد امه القياسات اجلسمية والقدرات البدنية . مت عرض اس امترة اس تط-: الاختبارات 

 -( ومت حتديد القياسات اجلسمية والقدرات البدنية التالية:1مرفق رمق )

 اوال القياسات  اجلسمية:

ية للنتذرء الاخروا لعضم اللرح وحىت طرف طرل اذلراع: مت ا جراء هاا القياس حبساب املسافة الراقعة بني القمـة الرحـش   - أ  

  .أ سفل نقطة يف السالمية السفىل لل صبع الرسذطى، وهر مفرود

 طرل اجلاع مت اجراء هاا القياس حبساب املسافة من املدور الك ري حىت املس ترى الاعىل ملفنل الكتف. - ب

  .ية ال صبع ال وسط وهر مفرودطرل الكف: مت ا جراء هاا القياس حبساب املسافة من منتنف الرسغ حىت هنا - ت

طرل العضد: مت ا جراء هاا القياس حبساب املسافة الراقعة بني القمة الرحـش ية للنتذرء الاخروا لعضم اللرح وحىت احلافة  - ث

  .الرحش ية للرأ س السفيل لعضم العضد

 الربوز الرحيش للكعب  طرل الساق: مت ا جراء هاا القياس حبساب املسافة من احلافة الرحش ية ملنتنف الرك ـة حىت - ج

طرل الفخا مت ا جراء هاا القياس حبساب املسافة من املدور الك ري للرأ س العليا لعظـم الفخا حىت احلافة الرحش ية ملنتنف  - ح

 (.1996)هزاع  .الركبة

 القدرات البدنية : -اثنيا:

م-اثنية. 30اختبار ثين اذلراعني من الانبطاح املائل ملدة  1-   مرترىم كره ملتة  ل قىص مسافة. -ام  رىم كره طبية لال 

 املس ترى الرمقي.

 -الاهجزه وال دوات املس تخدمة :

 هجاز طبىي لقياس الطرل والرزن.رشيط قياس لقياس الاطرال. -1

 اس امترة تسجيل املس ترى الرمقي.-كره تنس اريض–كره طبية -3

طلبة  5جممتع البحث ومن لارج عين  البحث وعددمه  مت اجراء التجربة الاس تطالعية عىل عينة من-التجربة أ الس تطالعية :

للهدف اذلى وضعت من اجهل وااكل للتأ اد من صالحية ومالمئة الاهجزة  املقرتاةوذكل للرقرف عىل مالمئة الاختبارات 

 والادوات  املس تخدمة للقياسات .
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 20برىم الرمح لعينة البحث.          ن= ( املؤرشات الاحنائية للقياسات اجلسمية والبدنية والاجناز الرمقى2جدول )
ية نائ

الاح
ت 

رشا
املؤ

 

نة العمر/ س 
 

الرزن/اغم
رت 

الطرل/م
مس 
طرل اذلراع  

 

مس
اجلاع /

 

مس
ف/

الك
مس 

ضد/
الع

مس 
ق/

سا
ال

مس 
طرل الفخا /

 

رت
مام/م ل 

ية ل ب ا كرة ط
ر

ت 
ني/ تكرارا

ين ومد اذلراع
ث

 

رت
تة/ م

ا كرة مل
ر

رت 
ترى الرمقي/ م س 

امل
 

املترسط 

 ايباحلس
14 53 1.548 0.630 0.521 0.161 0.283 0.288 0.384 4.69 10.2 34.35 20.3 

الاحنراف 

 املعياري
0 9.04 0.071 0.051 0.058 0.007 0.027 0.037 0.026 0.768 1.70 6.98 2.69 

 10 22 7 3.23 0.09 0.12 0.1 0.03 0.24 0.23 0.27 28 0 املدى

 16 23 5 2.9 0.33 0.25 0.23 0.15 0.43 0.5 1.38 42 14 ادىن قمية

 26 45 12 6.13 0.42 0.37 0.33 0.18 0.67 0.73 1.65 70 14 أ قىص قمية

( يرحض املؤرشات الاحنائية لعينة البحث  ى القياسات اجلسمية والقدرات البدنية واملس ترى الرمقى لرىم الرمح حيث حققت 2جدول  )

-0.630الفخا ( اواسط حسابية عىل الترات)-الساق -العضد–الكف -واجلاع-ل اذلراعاملترسطات احلسابية  ى القياسات اجلسمية )طر 

رىم كره طبية( فقد حققت مترسطات -ثين ومد اذلراعني-(اما ابلنس بة للقدرات البدنية)را كره طبية0.521-0.161-0.283-0.288-0.384

 (. 34.35-10.2-4.69حسابية عىل الترات )

 ( منفرفة الارتباط اليس يط بني القياسات اجلسمية والبدنية والاجناز الرمقي برا الرمح3جدول )   :    عرض ومناقشة النتاجئ

ثين ومد  را كرة طبية لل مام طرل الفخا الساق العضد الكف اجلاع طرل اذلراع الطرل الرزن املتغريات

 اذلراعني

را 

كرة 

 ملتة

           **575. الطرل

 0.004           

          0.057 0.333 اذلراعطرل 

 0.076 0.406          

         0.371 *475. *487. اجلاع

 0.015 0.017 0.054         

        *385. 0.287 **661. **546. الكف

 0.006 0.001 0.11 0.047        

       **557. 0.341 **526. **594. *466. العضد

 0.019 0.003 0.009 0.071 0.005       

      0.292 *469. *506. 0.345 *451. **836. الساق

 000.  0.023 0.068 0.011 0.018 0.106      

     *430. **717. *428. 0.255 0.352 *512. *412. طرل الفخا

 0.036 0.011 0.064 0.139 0.03 000.  0.029     

    0.17 *408. 0.291 *436. 0.366 0.202 *420. **655. را كرة طبية لل مام

 0.001 0.033 0.196 0.056 0.027 0.107 0.037 0.237    

   0.05- 0.03- 0.16- 0.018 0.219 0.366 0.074- 0.083- 0.263- ثين ومد اذلراعني

 0.131 0.363 0.379 0.056 0.176 0.471 0.25 0.45 0.417   

  0.237 *471. 0.06 *429. 0.147 *452. *453. 0.037- *398. *431. را كرة ملتة

 0.029 0.041 0.438 0.023 0.023 0.268 0.03 0.402 0.018 0.157  

 *391. *421. 0.199 **681. 0.286 *474. **604. **587. 0.075 **601. 0.309 املس ترى الرمقي

 0.093 0.003 0.376 0.003 0.002 0.017 0.111 0 .00.  0.200 0.032 0.044 

 .05.               * عالقة داةل احنائيا عند مس ترى دالةل 01ةل احنائيا عند مس ترى دالةل** عالقة دا
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 :عرض ومناقشة النتاجئ

. وظهر للتعرف عىل العالقة ادلاةل ا حنائيا بني القياسات اجلسمية والقدرات البدنية ابالجناز الرمقى لرىم الرمح، مت تطبيق الارتباط اليس يط 

.( والعضد 604.( والكف )587.( واجلاع )601احنائيا بني املس ترى الرمقي برا الرمح ولك من قياسات الطرل ) ان هناك عالقة داةل

.(.وهاا ما ااده )ريسان خريبط(ان طرل اجلسم وطرل الاطراف ذات عالقة وطيدة عس ترى الاداء وهرى 681.( وطرل الفخا )474)

ما  ى مس ترى اداء الرىم من حيث قابلية الالعب عىل حتقيق املس ترى املطلرب وهاا البحث ان الطرل اللكى وطرل الفخا يلعب دورا ها

( ابن طرل الفخا يسهم بدرجة  ى مسابقات الرىم وذكل ملا حتتري  هاه املنطقة من عضالت تعترب من اارب واقرى 1996ما ااده )الش يخ 

قياسات اجلسمية تسامه  ى اختبارات الاداء البدين واملهاري مما يدعرمل (ات ان عدد من ال 2009العضالت العامةل  ى اجلسم  ويشري)اجلبايل 

طرل الساق ات اهامتم املدربني ابلقياسات اجلسمية لقدرهتا التن ؤية  ى الاداء البدين ا  مل تظهر عالقة بني لك من الرزن اللكي وطرل اذلراع و 

الغري مدربني بشلك جيد ا  ان ممارسة مسابقات الرىم بنفة عامة ورىم الرمح ويعزو الباحث ذكل ات نرع العينة كرهنا من طالب املدارس 

 (.12()1()2()4(.)2014بنف  لاصة يعترب قليال وملدرا  ى مدارس نا رمغ اتفاقها مع دراسة )ملحج اذلايابت

.( 391.( ورا الكرة الناتة )421راعني )وايضا ظهرت عالقة داةل احنائيا بني املس ترى الرمقي برا الرمح وال داء البدين يف ثين ومد اذل

بأ قل وهاا يعأ ان  لك  زادت القرة املمزية ابلرسعة زادت املسافة مسافة الرىم وحتتاج اغلب مسابقات الرىم ات الرسعة  ى مراهل التخلص و 

(.بيامن مل تظهر عالقة داةل احنائيا 7خرون)زمن ممكن وذكل الاتساب الاداء اارب رسعة ممكنة ق ل انطالقها وهاا ما اشار الية قامس حسن وا

مام.  بني املس ترى الرمقي برا الرمح ورا كرة طبية لل 

 - ى ضرء نتاجئ البحث ومناقش هتا فان الباحث اس تنتج ما ييل: -: الاس تنتاجات

 الرمح . طرل العضد( عس ترت الاجناز الرمقى لرىم–طرل الكف  -طرل اجلاع –تسهم القياسات اجلسمية )الطرل -1

 هناك عالقة ارتباط بني القياسات اجلسمية ومس ترى اجناز رىم الرمح ابس تثناء )طرل اذلراع وطرل الساق والرزن اللكي(.-2

 رىم الكرة الناتة( . –ترجد عالقة ارتباط بني القدرات البدنية )ثين ومد اذلراعني -3

 ترى الاجناز  ى رىم الرمح .ال ترجد عالقة ارتباط بني اخلتبار )رىم كرة طبية ( ومس   -4

 يريص الباحث اباليت :-:  الترصيات  

ان تكرن القياسات اجلسمية والقدرات البدنية الىت اسفرت علهيا هاه ادلراسة من  ن امه الاسس الىت تراعى عن اختيار  -1

 لرىم الرمح الرمقيالالعبني من حيث مسامههتا ابالجناز 

 .ينات اخري  ى العاب القرى اجراء حبرث مشاهب  وعىل مسابقات وع  -2
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 -املراجع:

التدريب الرايىض ،لكية الرتبية الرايضية جامعة الران املؤ ر العلمي ادلوليالًالث،  :    2009اجلبايل اتمر عريس  1

 مرص -جمدل البحرث اجلزء الًاىن

 القاهرة -فس يرلرجيا الرايضة ، مراز الكتاب للنرش :       1996الش يخ محمد يرسف  2

بعض القياسات اجلسمية وعالقهتا ببعض النفات البدنية دلى العيب كرة السهل  :  2001اايد محمد عبدهللا واخرون 3

 املرصل-جمةل الرتبية الرايضية اجملدل الرابع 

 ة البرصةطرق تنممي بطارايت الاختبار والقياس  ى الرتبية الرايضية مطبعة احلمك :    1992ريسان خريبط واخرون  4

 دار الفكر العريب القاهرة -الاسس احلركية ووالرظيفية للتدريب الراييض طلحة حسام ادلهن 5

 اللياقة البدنية وطرق حتقيقها مطبعة التعلمي العايل بغداد :  1988مننرر مجيل–قامس حسن  6

 ادالتدريب الراييض و الارقام القيايس مطبعة بغد :     1987واخرون -قامس حسن 7

 دار الكتاب جامعة املرصل -عمل التدريب الراييض 1980وليد عىل ننيف-قامس حسن 8

 :1997محمد صبحي حس نني-ا ل عبد امحليد 9

 

اسس التدريب الراييض لتمنية اللياقة البدنية  ى دروس الرتبية عدارس البنني 

 دار الفكر العريب القاهرة-والبنات

 دار الفكر العريب القاهرة-ياس والتقرمي  ى الرتبية البدنيةالق  :   1996محمد صبحى حس نني 10
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 ابلنرادي الرايضية عدينة طرابلسالتنش ئة الاجامتعية ودورها يف تمنية املسؤولية الاجامتعية دلى الرايضيني 

 أ  : صاحل معمر صاحل اهل يل***أ .فرزي محمد الش بل  **د. ابراهمي عيل ابرترد      *

يعترب النشء اللبنة ال وت اليت تسامه يف بناء اجملمتع وتمنيت  ، ويتحقق ذكل من لالل تضافر هجرد املؤسسذات املعنيذة ابجملمتذع والذيت . ملقدمة .ا

عذدادمه أ عذد ادا  علميذا  هتدف ا ت تمنية وتطرهر قدرات أ فرادها والعمل عىل تدعمي الاجتاهات القرمية وأ مناط السلرك السذري ، ممذا يسذامه يف  ا 

 وتربراي  متالمال  ، حىت تمتكن من التندي لتحدايت العرص، ومراكبة التقدم احلضاري يف ا طار النسق أ لقميي السائد يف اجملمتع . 

اهتذا ، وتعد التنش ئة الاجامتعية تلية قدمية قدم اجملمتعذات اال نسذانية ، فقذد مارسذ هتا ال رسة والق ذيةل والشذعرب منذا نشذأ هتا ال وت لتحقيذق ذ

 (1ولتحافظ عىل اس مترار عاداهتا وتقاليدها وخنائنها الاجامتعية اخملتلفة . )

( ا يل " أ ن التنشذ ئة الاجامتعيذة يف معناهذا العذام تذدل عذىل العمليذة الذيت ينذبح مذن لاللهذا الفذرد واعيذا  مسذ تجيبا  1991يشري فؤاد الهبيي )

من واج ات حىت يعرف كيف يعيش مع الآخرهن ويشاركهم يف احلياة ، ويف معناها  للمؤثرات الاجامتعية عا تشمل علي  من ضغرط وما تفرض 

نسان اجامتعي ميًل اجملمتع اذلي يعيش في  ".)  ( 2اخلاص يه العملية اليت يتحرل فهيا الفرد من ةئن عضري ا يل ا 

جامتعي للفرد وترتبط عظاهر المنذر ال خذرى ، ةلمنذر ( " أ ن التنش ئة الاجامتعية تعد من مظاهر        المنر الا1996وهرى أ مني أ نرر اخلريل )

البدين والفس يرلريج   )الرظيفي( والعقيل )املعذريف( الرجذداين )العذاطفي( وتكذرن بذداههتا يف ال رسة ، وتكمتذل مذن لذالل انذدماج الفذرد يف 

 ( 3ج عات أ خرى كج عات اللعب والرفاق يف املدرسة أ و النادي أ و مرااز الش باب " . )

( " أ ن التنشذذذذذ ئة الاجامتعيذذذذذة تليذذذذذة مسذذذذذ مترة  تبذذذذذدأ  منذذذذذا مذذذذذيالد الفذذذذذرد 1998ويذذذذذاكر عبذذذذذد الفتذذذذذاح مذذذذذر  )

شذذذذذ باع دائذذذذذرة أ فذذذذذاق  دالذذذذذل ال رسة وتسذذذذذ متر يف املدرسذذذذذة وتتذذذذذأ ثر جب عذذذذذة الرفذذذذذاق مث تتسذذذذذع تليذذذذذة التنشذذذذذ ئة الاجامتعيذذذذذة اب 

 ( 4التفاعل لك  ارب املرء " . )

متعات ومس تق لها وحراهتا وفاعليهتا ، ويه الرج  ال اا تعبريا  عن أ فاقها ، ا  تمتزي ابن لها جرانب متعددة تعرب التنش ئة برج  عام عن هرية اجمل 

تفادة مذن ومتدلةل ةلتعمل والرتبية والتنش ئة الاجامتعية والتنش ئة الًقافية ، وتعد تلية التنش ئة الاجامتعية أ مه العمليذات املسذ ئرلية عذن الاسذ  

 (5لبية احتياجات  ويه العملية اليت هبا ومن لاللها تمت تلية نقل وتكرهن ثقافة اجملمتعات . )ا مالملت اجملمتع وت 

( عن نقال  عن مارجريت كرلسرن ودافيد راديل ا يل أ ن التنشذ ئة الاجامتعيذة يه " العمليذة الذيت يذتعمل فهيذا الفذرد 1999وتشري هدى قناوي )

 ( 6رست  و أ صدقائ  حىت هكرن قادرا  عىل التكيف يف جممتع   ابعتباره عضرا  في  " . )ال دوار اليت يقرم هبا يف اجملمتع من االل أ  

( أ ن التنش ئة الاجامتعيذة " تليذة ديناميذة مسذ مترة تشذمل مجيذع أ طذرار منذر الشخنذية ، وتسذهم بذدور كبذري يف 1980وهرى محمد فرج محمد )

ال أ ن تأ ثرياهتا  تد لتشمل املراال اخملتلفة حىت تتكرن خشنية الفرد ، فهيي التكرهن الاجامتعي والنفيس لها ، فهيي وان ةنت تبدأ  منا ا مليالد ا 

 (7تلية تعمل تعمتد عىل التلقني واحملاةة والتراد عىل أ مناط العقلية والعاطفة عند لك من الطفل والراشد " . )

كساب الفرد أ مناط السذلرك السذائد يف جممتعذ  ، حبيذث  ( " أ ن التنش ئة الاجامتعية هتدف1997وياكر نييل اافظ ، عبدالرمحن سليتن ) ا ت ا 

فذق النفيسذ ميًل القمي واملعايري اليت يتيناها اجملمتع ، وتنبح قيت  ومعايري لاصة ب  ويسذكل بأ سذاليب تتفذق معهذا ، عذا حيقذق   مزيذدا  مذن الترا

ة هذر للذق مذا يسذمى ابلشخنذية املنراليذة للمجمتذع ، أ ي والتكيذف الاجامتعذي ، حيذث أ ن الهذدف ال سذايس مذن تليذة التنشذ ئة الاجامتعيذ

 (8الشخنية اليت حتسم العالقات البارزة اليت يتسم اال فراد املرجردون يف جممتع   ما من اجملمتعات " . )

اجامتعي ، وهتدف  حيث تعترب تلية التنش ئة الاجامتعية تطبيعا  للفرد ، فهيي تعمل عىل ضبط أ و حتريل الفرد من ةئن بيرلريج ا ت ةئن  

هر ال صل  أ ساسا  ا ت تشكيل ال مل وال مل ال عىل حيث يتكرن اجلهاز النفيس للفرد من الهر ال مل وال مل ال عىل ، ويعترب الهر يف اجلهازالتنفيس

نل الهر ابجملمتع تبدأ  تلية تكرهن وهر همتزي بأ ن  ال شعرري ال منطقي ، وفي  همتزي الفرد بكرن  ةئنا  عضراي  من كرن  ةئن اجامتعي ، وعندما يت
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أ و الضمري ال مل أ و النريورة من الفردية ا ت الشخنية ، وهباا تبدأ  تلية التنش ئة الاجامتعية ، وهمتزي ال مل بأ ن  منطقي ويتكرن ال مل ال عىل 

تكرهن ) الًراب والعقاب ، احلالل واحلرام ، دلى الفرد نتيجة جملمرعة من املالنزيمات الاجامتعية والرتبرية أ مهها سلطة ال ب يف بداية ال 

 (9العادات والتقاليد ( . )

( " ينجاب الفرد ا ت امجلاعة اليت تتفق مذع ميذر      وقدراتذ  وحيقذق مذن لاللهذا أ هدافذ  وابلتذايل تتحقذق أ هذداف 1994ياكر س يد عامثن )

عب ا ادى الرايضات اليت حيهبا ، ويتفق مع ج عة الفريق عىل عدة امجلاعة من لالل هدف  وااد مشرتك ، ففي امجلاعة الرايضية ميارس الال

اجابيا  يف تكرهن خشنذ  يت  ، أ هامتمات وأ هداف ، ومن لالل املشاراة الاجامتعية ل عضاء الفريق حتدث العديد من املراقف اليت غالبا  ما تؤثر ا 

لهيا حىت  (  10تتحقق أ هداف امجلاعة " . ) وابلتايل يشعر الالعب ابملسؤولية جتاه امجلاعة اليت ينمتي ا 

نمتذي وهكتسب الفرد املس ئرلية الاجامتعية من لالل مجمرعة متشابكة من املالنزيمات ، حيث تتأ ثر حيات  ونسق  القميي بطبيعة امجلاعات الذيت ي 

لهيا ، ا  تتالمل خشنيت  أ يضا  كرادة وظيفية ل هنا جزء من جمرى اال اداث الاجامتعية ، ومذن لذالل ا ملشذاراة يف ج عذة هكتسذب التأ ييذد ا 

والق رل و املزيد من تأ كيد ذات  والًقة يف النفس ، حيث يق ل عىل املشذاراة يف العمذل مذع ج عذة مذن النذاس ممذن يتفقذرن معذ  يف ال هذداف 

دراا  ابن امجلاعة تس تطيع القيام ابلكثري من اال ع ل اليت   يعجز ع  (  .11ن القيام هبا عفرده )والاهامتمات، ورعا ةن ال مه من ذكل ا 

لهيذا ، 1973وهرى س يد عامثن ) ( " أ ن املس ئرلية الاجامتعية عبارة عن عالقات متناسقة ومرتابطة ما بني الفرد وذات  وبني امجلاعة الذيت ينمتذي ا 

رك للك فذرد ، وتتحذدد سذلركيات وتكل العالقات تشلك يف   الهناية عرامل النجاح للك من ذات الفرد ورفاهية اجملمتع ، وذكل بتحديد السل

سذن ، اال فراد من لالل معايري اجامتعية ، تتشلك من اال حساس ادلاليل للفرد والقيرد اخلارجية للج عة ) ةلسلطة ، العادات و التقاليد ، ال 

ية الاجامتعية   ذات أ مهية ومغذزى ابلنسذ بة القرانني و اللراحئ ( تكل املعايري تتعلق ابال فراد املس ئرلني عن نتاجئ أ فعاهلم ، وتعترب دراسة املس ئرل 

أ ن  للشخنية وفهمها ، وللتحرل والتغري الاجامتعي اذلي  ر ب  اجملمتعات العربية ، حيث ا ن الرتبية يه ا ادى الرسائل اليت عن طريقهذا ميكذن

ريات املقذ ةل ، ذلا فالقذامئني عذىل شذؤون الرتبيذة نمني املس ئرلية الاجامتعية عند أ عضاء اجملمتع النغار الذلهن سذيتحملرن أ عبذاء التحذرالت والتغذ

 (12وأ هجزهتا ومؤسساهتا هلم دور فعال يف تمنية املسؤولية الاجامتعية دلى اال فراد . )

وتعد تلية التنش ئة الاجامتعية يف أ ساسها تلية تعمل ، حيث هكتسب الفرد مذن لاللهذا أ منذاط سذلركية معينذة عذرب مرااذل مشلكة البحث ..

كساب عادات واجتاهات ومعتقذدات وفذمي ترجذ  سذلرا  وهجذة حمذددة ميكذن التن ذؤ هبذا ، اذاكل تسذهم التنشذ ئة العمر ا خملتلفة ، ا  تسهم يف ا 

هذا الاجامتعية يف تعديل وتغيري سلرك اال فراد حبيث يتفق هاا السلرك مع ال هداف الرئيس ية اليت تسعى تليذة التنشذ ئة الاجامتعيذة ا يل حتقيق 

(13.  ) 

( أ ن مؤسسات التنش ئة الاجامتعية " يه تنظذيتت         أ و هيئذات اجامتعيذة أ و وسذائط تلعذب دورا  رئيسذ يا  يف 1991محمد غيث )وهرى 

لهيا أ مر التنش ئة الاجامتعية .)  (14التنش ئة الاجامتعية للفرد ا  يطلق علهيا وةالت الن اجملمتع يرلك ا 

فراد ، وتت اهن يف درجة تأ ثريها ويف ال ساليب الذيت تلعهبذا فهناك العديد من املؤسسات اليت تلعب دورا  ف عاال  يف تلية التنش ئة الاجامتعية لال 

ايضية لتحقيق التنش ئة الاجامتعية ، ومن أ مه تكل املؤسسات ) ال رسة ، املدرسة ، ج عة الرفاق " ال صدقاء " ، وسائل اال عالم ، ال ندية الر

 ومرااز الش باب ( .

 (15م النظم اال نسانية وأ ااها تأ ثريا  وأ مهية ابلنس بة للفرد ، ومن لاللها يش بع الفرد ااجات  ال ساس ية وحيقق مطالب  . )فال رسة يه أ قد

  ا  تعترب ال رسة املدرسة الاجامتعية ال وت للطفل ، وتعد العامل    ال ول يف صياغة سلرا  الاجامتعذي وترشذف عذىل منذره وتكذرهن خشنذيت 

 (16) وترجي  سلرا  .

ا يشذ بع ومجلاعة الرفاق دور حيري يف تلية التنش ئة الاجامتعية ، فهيي تؤثر يف املعايري الاجامتعيذة للفذرد ، وحتذدد أ دواره اخملتلفذة ومذن لاللهذ

 (  17. )الفرد ااجات  ورغبات  ، ذلا اجب معاونة الفرد عىل الاختبار السلمي مجلاعة الرفاق ، حىت يتجنب الرقرع يف الاحنراف واجلرمية 
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لمذي ا  تعتذرب وسذائل اال عذالم ااذد العرامذل املذؤثرة يف التنشذ ئة الاجامتعيذة والذيت  تتطلذع بذدور تربذري وتعلميذي وثقذايف ، نتيجذة التطذرر الع

قذدر مذا تقذدم مذن وتزايد مك املعلرمات واختالف العادات والتقاليد من جممتع ل خر ، وقد تزايد خطرة وسذائل اال عذالم بوالتكنرلريج احلديث 

 (18املعلرمات ونقل للًقافات عرب    ال جيال . )

ذا ةنت الرايضة ااد وسائل الرتبية ، فذان الرايضذة يه ا اذدى الرسذائط الرت  بريذة تعترب املسؤولية الاجامتعية ااد ال هداف العليا للرتبية ، وا 

ذا وهجنا الاهامتم ملا ميكن أ ن يقرم ب  ا لعاملرن ابلعلرم الاجامتعية والرتبرية ، وخباصة علرم الرتبية البدنية وعلذرم عذمل للمسؤولية الاجامتعية ، وا 

ن ذت الاجامتع الراييض ، زاد اال حساس بأ مهية دراسة املسؤولية الاجامتعية والتعرف عةل عنارصها وجرانهبا وأ اثرها ، والعرامل اليت قد  تكر

 عالقة هبا .

ملسؤولية الاجامتعية يعد مطليا  ا جامتعيذا  حضذاراي  للمجمتذع ، وهذر يف الرقذت نفسذ  مطلذب علمذي ( ا ت دراسة ا1985ويشري عنام الهاليل )

 (19ال ثراء مفهرم جديد يدور حرل الشخنية الااجابية املتفاعةل مع اجملمتع واملتفهمة ل ماني  ومشالك  . )

يث ا ن للك رايضة خططا  وقراعد وقذرانني حتذمك سذلرك الذراييض يف ونظرا  الن املسؤولية الاجامتعية تلعب دورا  هم   يف حياة الرايضيني ، ح 

مللعب ، وهاا يتطلب  قدرا  من املسؤولية الاجامتعية ، ومن لالل ا طالع ادلارس عىل العديد من ادلراسات السابقة ، اليت اهمتت بدراسة 

ديدة يف تذكل ادلراسذات ، ذلكل فذا ن مشذلكة ادلراسذة العالقات بني مؤسسات التنش ئة الاجامتعية واملسؤولية الاجامتعي ، لرحظ نذدرة شذ

 الراهنة يه حماوةل التعرف عىل ادلور اذلي تقرم ب  مؤسسات التنش ئة الاجامتعية  يف تمنيذة املسذؤولية الاجامتعيذة دلى الرايضذيني ، واذاكل

 التعرف عىل ذكل ادلور من لالل نرع الرايضة امل رسة . 

 لبحث من لالل مندرهن رئيس يني ، املندر ال ول هر ال مهية العلمية ، واملندر الًاين هر ال مهية التطبيقية .تت ع أ مهية هاا اأ مهية  البحث..

 ذ ال مهية العلمية ..

يقدم البحث مدلال  جديدا  لفهم ميالنزيمات املس ئرلية الاجامتعية دلى الرايضيني من لالل الاطذالع عذىل ادلراسذات السذابقة  -1

 جامتعية واملس ئرلية الاجامتعية .يف جمايل التنش ئة الا

هكشف هاا البحث عن ال دوار اليت تقرم هبا مؤسسات التنش ئة الاجامتعية) ال رسة ، ج عة الرفذاق " ال صذدقاء " ، وسذائل  -2

 اال عالم ( يف تمنية املسؤولية الاجامتعية دلى الرايضيني ابل ندية الرايضية .

 ذ ال مهية التطبيقية ..

ال رسة يف تمنيذذة املسذذؤولية الاجامتعيذذة يف ضذذرء املتغذذريات الاجامتعيذذة والاقتنذذادية والًقافيذذة الذذيت  هكشذذف البحذذث عذذن دور -1

 ميرهبااجملمتع . 

 الكشف عن دور ج عة الرفاق " ال صدقاء " يف تمنية املس ئرلية الاجامتعية دلى الرايضيني .  -2

 س ئرلية الاجامتعية دلى الرايضيني .يقدم البحث حتليال  لتأ ثري أ مه بعض وسائل اال عالم يف تمنية امل  -3

 ..أ هداف البحث

ت التعرف عىل :  هيدف البحث ا 

ادلور اذلي تقذذرم بذذ  مؤسسذذات التنشذذ ئة الاجامتعيذذة ) ال رسة ، ج عذذة الرفذذاق " ال صذذدقاء " ، وسذذائل اال عذذالم ( يف تمنيذذة   -1

 املسؤولية الاجامتعية  دلى الرايضيني ابلنرادي الرايضية عدينة طرابلس . 

مس ترى الفروق يف ال دوار اليت تقرم هبمؤسسات التنش ئة الاجامتعية      ) ال رسة ، ج عة الرفذاق " ال صذدقاء " ، وسذائل   -2

اال عالم ( اليت لها عالقذة يف تمنيذة املسذؤولية الاجامتعيذة دلى الرايضذيني ابلنذرادي الرايضذية عدينذة طذرابلس حسذب الرايضذة 

 امل رسة .
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 ..تساؤالت البحث

ما هذر دور مؤسسذات التنشذ ئة الاجامتعيذة ) ال رسة ، ج عذة الرفذاق " ال صذدقاء " ، وسذائل اال عذالم ( يف تمنيذة املسذؤولية   -1

 الاجامتعية دلى الرايضيني ؟

هل ترجد فروق داةل ا حنائيا  يف دور مؤسسات التنش ئة الاجامتعية  ) ال رسة ، ج عة الرفاق " ال صدقاء " ، وسائل اال عالم  -2

 تمنية املسؤولية الاجامتعية دلى الرايضيني حسب الرايضة امل رسة . ( يف

 .. منطلحات البحث

" يه العملية اليت يتحرل لاللها الفرد من طفل يعمتد عىل غريه ا ت فرد ملجض    يذدرك معذأ املسذؤولية الاجامتعيذة ، التنش ئة الاجامتعية :  

 ( 20 ما يتفق مع املعايري الاجامتعية " . )وكيف يتحملها معمتدا  عىل ذلت  ، وخيضع في  ا ت

وتمت " يه املتغريات احليرية والعقلية والاجامتعية والًقافية اليت تمت يف دروب حياة لك  فرد من أ فراد اجملمتع ، وهاه املتغريات مس مترة التمنية : 

 (21بشلك مناسب ومامتسك ومتتابع مع التغريات ال خرى " . )

قرار املر عا يندر عن  من أ فعال وأ قرال ، واس تعداده العقيل والنفيس  لتحمذل مذا يرتتذب عليذ  مذن نتذاجئ " . عية :املسؤولية الاجامت  " يه ا 

(22) 

 أ س تخدم ادلارس املهنج الرصفي ابلطريقة املسحية ، وذكل ملالمئت  لطبيعة البحثمهنج البحث :

واملسجلني ابال حتادات عدينة طرابلس " ابل ندية الرايضية التابعة جمللس الرايضة  يتكرن جممتع البحث من الرايضيني " ال واسط جممتع البحث :

 ( يرحض ترصيف جممتع البحث .1( رايضيا  واجلدول رمق )180العامة اليت تشارك يف  البطرالت الرايضية اخملتلفة ، والبالغ عددمه )

 (ترصيف جممتع البحث1جدول )

 اجملمرع كرة اليد كرة الطائرة كرة القدم امس النادي

 39 12 9 18 الاحتاد

 36 10 8 18 ال هيل طرابلس

 36 11 8 17 الرادة

 35 10 9 16 الشط

 34 11 8 15 الرتسانة

 180 54 42 84 اجملمرع

 

 ( ترصيف جممتع البحث ، أ مس النادي وأ نراع الرايضات واجملمرع اللكي جملمتع البحث .1يتضح من جدول )

عتبار جممتع البحذث هذر العينذة ابلالمذل ، وقذد راعذى ادلارس فهيذا أ ن تكذرن مذن مت  -:عينة البحث  اس تخدام أ سلرب احلرص الشامل وهر ا 

 الرايضيني ال واسط ابل ندية الرايضذية التابعذة جمللذس الرايضذة عدينذة طذرابلس واملسذجلني ابال حتذادات العامذة ، والذيت تشذارك يف البطذرالت

% 100ال ندية ممًةل للفئات الاجامتعيةوالاقتنادية والًقافية ، وأ ن تشمل الرايضذات امجلاعيذة اخملتلفذة وبنسذ بة  الرايضية اخملتلفة ، وأ ن تكرن

 ( يرحض ترصيف العينة .2من جممتع البحث ، واجلدول )
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 (الترصيف اال حنايئ ملتغري العمر ال فراد عينة البحث2جدول )

 اال حنراف املعياري احلسايباملترسط  أ ارب قمية أ دىن قمية مم العينة املتغري

 0.637 14.54 16 13 180 العمر

 ( س نة 16س نة بيامن أ قىص قمية ) (13( س نة وةنت أ دىن قمية يف العمر )14.54( أ ن مترسط تر أ فراد عينة البحث )2يتيني من اجلدول )

 (الترزيع التكراري لعينة البحث عىل متغري الفريق الراييض3جدول )

 % التكرار الرايضة امل رسة

 30 54 كرة اليد

 46.7 84 كرة القدم

 23.3 42 كرة الطائرة

 100 180 اجملمرع

( ل عبذا  84% و)30.0( ل عبذا  لكذرة اليذد ونسذيهتم 54( فرق رايضية وبراقع )3( أ ن أ فراد عينة البحث يترزعرن عىل )3يتيني من اجلدول )

 %23.3كرة الطائرة ونسيهتم ( ل عبا  لل42% ا ضافة ا ت )46.7لكرة القدم وبنس بة 

 الترزيع التكراري لعينة البحث عىل متغري النادي الراييض(4جدول )

 % التكرار النادي

 18.9 34 الاحتاد

 20 36 ال هيل طرابلس

 21.7 39 الرادة

 19.4 35 الشط

 20 36 الرتسانة

 100 180 اجملمرع

 

( ل عبذا  وملدي الاهذيل طذرابلس           34راليت مشلت عىل ملدي الاحتذاد )عدينة طرابلسضة ( أ ندية رايضية اتبعة جمللس الراي5من ) عينة البحث

 ( ل عبا  .36ا  وملدي الرتسانة )(  ل عب35( ل عبا  وملدي الشط عىل )39( ل عبا  وملدي الرادة )36)

 أ دوات البحث :

 تنممي اس امترةاس تييان : -

وعالقهتذا بذبعض املتغذريات  الاجامتعيذةوادلراسات الذيت تناولذت مؤسسذات التنشذ ئة  عىل املراجع والبحرث ابالطالعقام ادلارس 

دلى الرايضيني ، وقد حرص ادلارس نتيجة  الاجامتعيةاليت تسهم يف تمنية املسؤولية  الاجامتعية، هبدف حتديد مؤسسات التنش ئة  الاجامتعية
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، وسائل اال عالم ، ال ندية الرايضية ومرااز الش باب ( وقد ا ختري مهنا ثالثذة ( مؤسسات يه : ) ال رسة ، املدرسة ، ال صدقاء 5قراءت  يف )

 رسة ، ال صدقاء ، وسائل اال عالم عرامل ويه : ) ال  

 حتديد حماور الاس تييان : -

 ( حماور يه :3اش متلت قامئة اس تييان عرامل التنش ئة اال جامتعية عىل )

 حمرر ال رسة .  -1

 حمرر ال صدقاء .  -2

 عالم .حمرر وسائل اال    -3

جراء دراسة ا س تطالعية من الفرتة ادلراسات الاس تطالعية : ف عذىل عينذة مذن الرايضذيني 11/9/2015ف لغاية 4/9/2015قام ادلارس اب 

 واملسجلني ابال حتادات العامة ، ومن لارج عينة البحث وةن الهدف مهنا ما ييل :عدينة طرابلس ابلنرادي الرايضية 

س تييان : -  الندق الظاهري لال 

( حيذث أ بذدى 3للتحقق من صدق أ داة البحث ) قامئة الاس تييان ( مت عرض  عىل مجمرعة من   أ ساتاة الرتبية البدنية مرفق رمق )

ضافة عبارات أ خرى وااكل شطب عذدد مذن العبذارات ، حيذث  احملمكرن عددا  من املالحظات تتضمن تغيري وصياغة عدد من العبارات ، وا 

(  47بارة وباكل قام ادلارس بأ لا املالحظات اليت اتفق علهيا احملمكرن فأ صبحت مجمرعة عبارات أ داة البحث )( ع 48ةنت أ داة البحث تضم )

 عبارة مرزعة عىل احملاور الًالث عىل النحر التايل :   

 ( عبارة .17حمرر ال رسة .................................. ) -1

 ( عبارة .15حمرر ج عة الرفاق " ال صدقاء " ......... ) -2

 ( عبارة .15حمرر وسائل اال عالم ......................... ) -3

 وقد اتفق اخلرباء عىل أ ن تمت اال جابة من ق ل أ فراد عينة البحث عىل العبارات ال ساس ية ، وفقا  ملزيان تقدهر ثاليث ، وحسب ال يت :

 ( .3نعم ................ وتعطى ) -1

 ( .2ا ت اد ما ........ وتعطى ) -2

 ( .1ال ................. وتعطى ) -3

 صدق الاتساق ادلاليل : -

عدينذة للتحقق من الاتساق ادلاليل ل داة البحث اختار ادلارس عينة من الرايضيني من ال ندية الرايضية التابعة جمللذس الرايضذة 

مقياس ادلراسذة علذهيم ، وبعذد    أ ن مجذع ادلارس  ( رايضيا  من فروق خمتلفة ، ومت تطبيق20واملسجلني ابالحتادات  العامة وبراقع )طرابلس 

ر البحث أ داة البحث قام بتفريغ البياملت وحتميلها لربملمج احلقيبة اال حنائية    للعلرم الاجامتعية ، وللتحقق من صدق الاتساق ادلاليل حملاو 

اجاد معامل الارتباط اليس يط بني حماور البحث الًالثة ، وةنت مجيع ق مي معامل الارتباط داةل ا حنائيا  واذ  يتيذني يف اجلذدول قام ادلارس اب 

( وباكل حتقق ادلارس من صدق   مقياس دور مؤسسات التنش ئة الاجامتعية يف تمنية املسؤولية الاجامتعية دلى الرايضيني ابلنذرادي 5رمق )

 الرايضية .   

 جامتعيةيف تمنية املسؤولية الاجامتعية دلى الرايضيني(صدق الاتساق ادلاليل بني حماور قامئة ودور مؤسسات التنش ئة الا5جدول )

 مجمرع ال صدقاء مجمرع ال رسة احملاور

  .828** مجمرع ال صدقاء

 .567** .738** مجمرع وسائل اال عالم

 .378=  0.05قمية معامل الارتباط اجلدوالية عند مس ترى دالةل 
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اور الاس تييان وعباراهتا من ق ل احملك، وبعد اس تخراج املعامالت العلمية لالس امترة ، قام بعد الانهتاء من االتفاق عىل حمادلراسة ال ساس ية : 

 ف عىل عينة   البحث . 30/9/2015ف لغاية 18/9/2015ادلارس بتطبيق قامئة الاس تييان  فرت  الهنائية يف الفرتة 

عية ) ال رسة ، ال صذدقاء ، وسذائل اال عذالم ( يف " هل يرجد دور يل مؤسسات التنش ئة الاجامتعرض نتاجئ التساؤل ال ول للبحث: -

 تمنية املسؤولية الاجامتعية دلى الرايضيني ؟ 

 
 ى الرايضيني(نتاجئ اختبار ) ت ( لعينة واادة بني مترسط العينة واملترسط النظري لعبارات  حمرر    دور ال رسة يف تمنية املسؤولية الاجامتعية دل6جدول )

الاحنراف  ملترسط احلسايبا عبارات حمرر ال رسة 

 املعياري

مس ترى  قمية اختبار ت

 ادلالةل

 % فرتة ثقة       ملترسط اجملمتع95

 أ عىل اد أ دىن اد

 0.8669 0.722 .000 **21.648 0.492 2.794 تستشريين أ رسيت يف بعض املشالك اليت تراهجها . -1

 0.9585 0.8673 .000 **37.943 0.322 2.911 أ رسيت . عندما أ لكف بعمل ابال في  لك هجدي ل حرز عىل رىض -2

تؤمن أ رسيت ان  من الراجب أ ن يتنازل الشخص عن بعض        حقرق   -3

 يف سييل سعادة أ رست  .

2.8 0.477 

 

22.481** 000. 0.7298 0.8702 

تعردين أ رسيت أ ن أ بقى يف املزنل لتأ دية واجب عيل ابلرمغ من     خروج  -4

 ال رسة .مجيع أ فراد 

2.433 0.770 7.548** 000. 0.32 0.5466 

مناقشة الك ار مثل الرادل والرادلة يف مرضرعات متنةل         ابجملمتع  -5

 مسأ ةل حمببة ا ت وتؤاد علهيا ال رسة دامئا  . 

2.666 0.625 14.303** 000. 0.5747 0.7586 

عطايئ ااجيت من النقرد حىت وان ةنت  -6 لهيا .تقرم ال رسة اب   0.6785 0.4771 .000 **11.322 0.684 2.577 حمتاجة ا 

اعتقد أ ن اجللرس مع أ رسيت وقضاء وقت معهم غاية يف         ال مهية  -7

 وميًل هدف دامئ لل رسة . 

2.744 0.550 18.143** 000. 0.6635 0.8254 

 0.8601 0.7177 .000 **21.856 0.484 2.788 تعردين أ رسيت احملافظة عىل الالنامات العائلية . -8

تشجعين أ رسيت بأ ن أ ملقش املشتت ال رسية مع أ فراد عائليت        -9

 سعيا  حللها .

2.661 0.590 15.031** 000. 0.5743 0.7479 

أ حب أ ب حيدثين أ خريت وأ خرايت عن أ خ ارمه وتشجعين أ رسيت         10

 عىل ذكل .

2.733 0.545 18.047** 000. 0.6531 0.8135 

تشعر أ رسيت ابلسعادة عندما أ قرم بدوري وواجيب برعاية             11

 وادلي وتقدمي العرن   .

2.861 0.419 27.528** 000. 0.7994 0.9228 

هزداد تقدهر أ رسيت يل عند حزين لرفاة ااد ال قارب البعيدهن           12

 عن العائةل .

2.711 0.593 16.084** 000. 0.6239 0.7984 

تساعدين أ رسيت عىل اختاذ قرارايت دون مساعدة ااد من أ فراد       13

 العائةل .

2.577 0.668 11.602** 000. 0.4795 0.6761 

 0.8394 0.6828 .000 **19.182 0.532 2.761 تشجعين أ رسيت عىل الاعرتاف بأ خطايئ وحتمل مسؤولية ذكل . 14

 0.8449 0.6996 .000 **20.978 0.493 2.772  زايرة املرىض واجب عائيل همم دلى أ رسيت .  15

 0.8208 0.6681 .000 **19.239 0.519 2.744 اًريا  ما تشجعين أ رسيت لتقدمي املساعدة جلرياننا . 16

 0.6819 0.4959 .000 **12.494 0.632 2.588 تشجعين أ رسيت عىل القيام محلالت ج عية لتنظيف الشارع . 17

 1.960=  0.05دولية عند مس ترى قمية اختبار ) ت ( اجل
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( عبارة جتسد دور ال رسة يف تمنية املسؤولية الاجامتعية دلى الرايضيني ابلنرادي الرايضية ، وةنت 17أ ش متل حمرر ال رسة عىل )

( وبذاكل تكذرن  1 – 2 – 3بدائل اال جابة عىل تكل العبارات ثالثية ) نعم ، ا ت اد ما ، ال ( وترزعت ثالثة درجات ةنت عىل الترايل ) 

ذا زادت عن القمية )  ( والعكس ايح .3( واقرتبت ا ت ادلرجة )2درجة املترسط احلسايب عىل العبارة مرتفعة ا 

عندما أ لكذف بعمذل ( " 2( تبني أ ن مجيع قمي املترسطات احلسابية للمس تجربني  ةنت عالية جدا  حيث حنلت العبارة رمق )6ومن اجلدول )

( وهذاا يذؤرش  ا ت دور اجامتعذي يتسذم ابملسذؤولية دلى 2.911" عىل أ عىل مترسذط حسذايب )حرز عىل رضيأ رسيتابال في  لك هجدي ل  

 الرايضيني من لالل تلية التنش ئة الاجامتعية لل رسة .

" ةن  تشعر أ رسيت ابلسعادة عندما  أ قرم بدوري وواجيب برعاية وادلي وتقدمي العرن  ( الرتتيب الًاين " 11وحققت العبارة )

( " أ ن ال رسة يه ج عة من ال فراد تقرم العالقات بيهنم عىل 1983( وهاا يتفق مع ما ذكره عبدالهادي اجلرهري )2.861مترسطها احلسايب )

 (23أ ساس قرابة العنب ومه أ قارب للبعض ال خر " . )

( وهاا يتفق مع 2.794" وةن مترسطها احلسايب )اهجهاتستشريين أ رسيت يف بعض املشالك اليت تر ( الرتتيب الًالث " 1ا  حققت العبارة )

( " أ ن ال رسة يه اال طذذار املرجعذذي ال ول للطفذذل يف تقيذذمي سذذلرا   وتقذذ هل ذلاتذذ  ، والاست نذذار بقدراتذذ  1985مذذا ذكرتذذ  عذذزه حسذذن زيك )

كساب   الضمري الاجامتعي " . )  (   24وتشجيع  عىل املبادأ ة وال قدام والاجناز وا 

( وهاا يتفق مع ما ذكره              2.788" ةن مترسطها احلسايب ) تعردين أ رسيت احملافظة عىل  الالنامات العائلية( الرتتيب الرابع "8ارة )وحققت العب

 لاللهذا ( " تعترب تلية التنش ئة الاجامتعيذة مذن أ اذا العمليذات تذأ ثريا  يف حيذاة ال فذراد وامجلاعذات ل هنذا أ ول تليذة يذمت1996صالح الفرال )

فر  اد " . تشكيل خشنية الفرد وااتساهبا س هتا املمزية من لالل تليات اًرية من أ مهها نقل الرتاث احلضاري والاجامتعي وادليين والًقايف لل 

(25) 

فذق مذع مذا ( وهذاا يت2.788" ةن مترسطها احلسايب ) زايرة املرض واجب عائيل همم دلى أ رسيت( الرتتيب اخلامس " 15وحققت العبارة )

( "  ذارس ال رسة أ سذاليب خمتلفذة يف أ ثنذاء تليذة التطبيذع الاجامتعذي وعذن طريذق هذاه ال سذاليب ميكذن تمنيذة 1990ذكره حسن طاحرن )

" . رميذة املسؤولية الاجامتعية دلى ال طفال ، فميكن ذلكعن طريق املشاراة يف املراقف الاجامتعية اخملتلفذة الذيت  ذر هبذا ال رسة يف حياهتذا الي

(26 ) 

( 2.761" ةن مترسطها احلسايب ) تشجعين أ رسيت عىل  الاعرتاف بأ خطايئ وحتمل مسؤولية ذكل( الرتتيب السادس " 14وحققت العبارة )

( " أ ن ال رسة يقع علهيا العبء ال ارب يف تنش ئة الطفل أ جامتعيا  ، ف داللها حينل عىل مالفذأ ة وعقذرابت 1987وهاا يتفق مع عادل ال شرل )

عذىل  ، واجد مناذجا  حياكهيا وأ شخاصا  ميكن أ ن يتراد معهم ، ونتيجة خلربات  دالل  ال رسة ، فان  يتعمل كيف يس تطيع أ ن ميارس تليذة الضذبط

 (27مير  ورغبات  الفطرية " . )

اعتقد أ ن اجللرس مع أ رسيت وقضاء  "" و " اًريا  ما تشجعين أ رسيت  لتقدمي املساعدة جلرياننا ( الرتتيب السابع 16،  7وحققت العباراتن )

آن ليفني " 2.744" ةن مترسطه  احلسايب ) وقمتعهم غاية يف ال مهية وميًل هدف دامئ لل رسة  Richard(  وهاا يتفق مع ريتشارد جيلز و أ

Gelles& Anne Levine ( "1995التنش ئة الاجامتعية " بأ هنا العملية اليت من لاللها هكتسب الفرد هريت  ا ) لشخنية ، ويتعمل ما حييط

 ( . 28ب  من ثقافة حبيث ينبح عضر متعاون يف  اجملمتع )

" ةن مترسطها احلسذايب  أ حب أ ن حيدثين ا خريت وأ خرايت عن أ خ ارمه وتشجعين أ رسيت عىل ذكل( الرتتيب الًامن " 10وحققت العبارة )

ة الطفل نتيجة  مع البيئة الاجامتعية اليت ينشأ  فهيا ، ومن مث ميكن القرل ( " تامتهز خشني2001( وهاا يتق مع ما ذكرت  نييةل عباس )2.733)

فراد أ رست  واجتاهاهتم وأ مناط سلركهم " . ) ل قات عي  عيالاجامتأ ن السلرك   (29اب 
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ن مترسذطها احلسذايب " ةهزداد تقدهر أ رسيت يل عند حزين لرفاة ااد ال قارب البعيدهن عن العائةل ( الرتتيب التاسع " 12وحققت العبارة )

وطريقذة  التنسذ يق بيذهن  وبذني ترصذفات  يف  –ما  وما علي   –( " تعمل الفرد أ دواره 2002( وهاا يتفق مع ما ذكره منطفى الساحئ )2.711)

 (30خمتلف املراقف " . )

 متع مسأ ةل حمببة ا يل وتؤاد علهيا   ال رسة دامئا  مناقشة الك ار مثل الرادلوالرادلة يف مرضرعات متنةل ابجمل ( الرتتيب العارش " 5وحققت العبارة )

( " ال رسة مكجمتع صغري عبارة عن  واذدة حيذة 1979( وهاا يتفق مع ما ذكره منطفى فهمي ، محمد عىل )2.666" ةن مترسطها احلسايب )

ث دالذل ال رسة ، ويلعذب دورا  هامذا  يف تكذرهن ديناميكية لها وظيفة هتدف ا ت منر الطفل منرا  أ جامتعيا  عن طريق التفاعل العائيل اذلي حيذد

 (   31خشنية الطفل وترجي  سلرا  " . )

( الرتتيب احلادي عرش " تشجعين أ رسيت ابن أ ملقذش املشذتت ال رسيذة مذع أ فذراد عذائليت سذعيا  حللهذا " ةن مترسذطها 9وحققت العبارة )

تظل ال رسة من املؤسسااتملس ئرةل عن تمنية املسذؤولية الاجامتعيذة دلى  ( "1990( وهاا يتفق مع ما ذكره حسن طاحرن )2.661احلسايب )

 املراهق ، ذلا تتطلب الرتبية  النحيحة للمراهق أ رسة سذرية يسذردها الاتذزان الانفعذايل والعالقذات السذلمية الذيت تذرفر  اال شذ باع العذاطفي

  احلريذذة   يف اذذل مشذذالك  ، ممذذا يسذذاعده عذذىل التكيذذف الاجامتعذذي والشذذعرر ابالنذذامتء وتقذذدهر اذلات ، فذذال رسة تشذذعره ابملسذذؤولية وتذذرتك 

 (32والاس تقرار الانفعايل " . )

( 2.588" وةن مترسطها احلسايب ) تشجعين أ رسيت عىل القيام محلالت ج عية لتنظيف الشارع( الرتتيب الًاين عرش " 17وحققت العبارة )

كذن تمنيذة املسذؤولية الاجامتعيذة دلى ال طفذال ، فذميكن ذكل عذن طريذق املشذاراة يف ( " مي1990وهاا يتفق مع ما   ذكره حسن طاحرن )

عداد املائذدة وممارسذة الشذ عائر ادلينيذة املراقف الاجامتعية اخملتلفة اليت  ر هبا ال رسة يف حياهتا اليرمية ، مثل اس تق ال الضيرف واملشاراة يف ا 

 ( 33نظافة احلي ااكل تزيين  يف املناس بات اخملتلفة " . ) ةلنالة والنيام ، أ و املشاراة مع اجلريان يف

لهيا " و " تساعدين ( الرتتيب الًالث عرش " 13،  6وحققت العباراتن ) عطايئ    ااجيت من النقرد حىت وان ةنت حمتاجة ا  تقرم ال رسة اب 

( مذع مذا 6( وهاا يتفق ابلنس بة للعبارة رمق )2.577سايب )" ةن مترسطه  احل  أ رسيت عىل اختاذ     قرارايت دون مساعدة ااد أ فراد العائةل

لي  دراسة ارشف ميالد جعفر )  من أ سلرب احلرافز اذلي تت ع  ال رسة   تأ ثري عىل ممارسة ال بناء النشاط الراييض( " 8( )2008ترصلت ا 

ر   فعال يف تمنية قدرات الفرد واتساع دائرة معارف  ، ( " لل رسة دو 1994( فهيي تتفق مع ما ذكرت  ةفية رمضان )13" وابلنس بة للعبارة رمق )

ا  هاما  يف حيامن تتجاوز ادود املزنل وأ فراده  ا ت نطاق العائةل ال وسع من هجة وات ال ماكن اخملتلفة من هجة أ خرى ، ا  تلعب      ال رسة دور

 (34يار أ نراع اللعب املناس بة والنديق أ و زميل اللعب " . )تشكيل ال جراء احمليطة حبياة الطفل اليرمية ، واليت تمتًل يف      اخت 

بقى يف املزنل لتأ دية واجب عيل ابلرمغ من خروج مجيع ( " 2.43( عىل أ دىن مترسذط )4بيامن حنلت العبارة ) تعردين أ رسيت عىل      أ ن أ 

ا أ طفذاهلم يف البيذت        لراذدمه ، حذىت وان ةنذت " وهرى    ادلارس أ ن ذكل هرجع ا ت خرف اال ابء وال همات من أ ن يرتكذر  أ فراد ال رسة

كذس هناك علي  واج ات ، وهاه القمي املرتفعة للمترسطات احلسابية ابلنس بة لبايق العبارات تعكس لنا املسؤولية الاجامتعية لل رسة حيث انع

لتحيل ابملسؤولية الاجامتعية ، وتتفذق نتذاجئ هذاا احملذرر مذع يف تنش ئة     أ بناهئا عىل القيام اليت تؤاد عىل النام النشء ابدلور الاجامتعي ، وا

لهيا ويه وجرد عالقة مرج ة داةل ا حنائيا  بني املناخ ال رسي كلك      واملسؤولية الاجامتعية دلى عينة ادلراسة  " النتاجئ اليت ترصلت ا 

 جملمرع عبارات حمرر دور ال رسة يف تمنية املسؤولية الاجامتعية دلى الرايضينينتاجئ اختبار ) ت ( لعينة واادة بني مترسط العينة واملترسط النظري (7جدول )

 

 احملرر

 

 املترسط النظري

 

 املترسط احلسايب

 

 الاحنراف املعياري

 

 قمية اختبار ت

 

 مس ترى ادلالةل

 % فرتة ثقة ملترسط اجملمتع95

 احلد ال عىل احلد ال دىن

 12.7557 11.4999 .000 **38.115 4.268 46.127 34.0 ال رسة

 1.960=  0.05قمية اختبار ) ت ( اجلدولية عند مس ترى 



  

- 75 - 

 

                     2018العدد التاسع عرش   اجملدل الرابع       لكيةالرتبية البدنية والرايضة       جامعة الزاوية            

( اس تخدام اختبار 2للتعرف عىل دالةل الفروق بني مترسط العينة عىل لك عبارة من عبارات حمرر ال رسة واملترسط النظري للعبارة ودرجت  )

( وباكل نس تدل عىل أ ن مترسطات عينة ادلراسة عىل عبذارات 0.05رى )( اقل من مس ت0.000)ت( داةل ا حنائيا  الن   مس ترى داللهتا )

 حمرر ال رسة ةنت عالية ، تعكس ادلور اال اجايب لل رسة يف تمنية املسؤولية الاجامتعية دلى الرايضيني من أ بناهئا .

رسط النظري جملمذرع عبذارات احملذرر " وهذر وللتعرف عىل دالةل الفروق بني مترسط عينة البحث وعىل مجمرع عبارات      حمرر ال رسة واملت

( اسذ تخدم ادلارس اختبذارات لعينذة وااذدة 34( وقميتذ  )17( يف عذدد عبذارات احملذرر )2ااصل رضب درجة    بديل اال جابة ا ت اد مذا )

ر ال رسة يف تنشذ ئة ال بنذاء ( مما يؤرش حتيل دو 34( وهاه القمية أ عىل من قمية املترسط النظري للمحرر )46.127وةنت قمية مترسط العينة )

 الرايضيني .

 ( .0.05وةنت الفروق داةل ا حنائيا  الن قمية اختبار )ت( داةل ا حنائيا  ، حيث مس ترى داللهتا اقل من مس ترى )

عدينذذة ة وبذاكل نسذ تدل عذذىل أ ن ال رسة مكؤسسذة اجامتعيذذة قامئذة بذذدورها يف تمنيذة املسذؤولية الاجامتعيذذة دلى الرايضذيني ابلنذذرادي الرايضذي

 . طرابلس

 لرايضيني نتاجئ اختبار ) ت ( لعينة واادة بني مترسط العينة واملترسط النظري لعبارات  حمرر  دور ال رسة يف تمنية املسؤولية الاجامتعية دلى ا(8جدول )

  

 عبارات حمرر ال صدقاء

املترسط 

 احلسايب

الاحنراف 

 املعياري

مس ترى  قمية اختبار ت

 ادلالةل

 قة       ملترسط اجملمتع% فرتة ث95

 أ عىل اد أ دىن اد

 0.8239 0.665 .000 **18.487 0.540 2.744 يسعدين أ ن أ حتمل مس ئرلية أ ي تل اشرتك            في  مع أ صدقايئ . -18

 0.7624 0.5931 .000 **15.797 0.575 2.677 أ شارك أ صدقايئ متعهتم يف ةفة ال ع ل اليت       اشرتك فهيا معهم  . -19

 0.636 2.616 اًريا  ما يلجا ا ت أ صدقايئ ل ساعدمه يف ال          مشالكهم . -20

 

12.996** 000. 0.523 0.7103 

 0.8089 0.6356 .000 **16.449 0.589 2.722 أ مل وأ صدقايئ حنرص عىل دقة املراعيد              بيننا . -21

 0.7706 0.5849 .000 **14.407 0.631 2.677 راء ولكننا            نبقى أ صدقاء . اًريا  ما خنتلف أ مل وأ صدقايئ ابلآ  -22

 0.7332 0.5446 .000 **13.374 0.640 2.638 أ رحب بدعرة أ صدقايئ لالشرتاك يف نشاط            للخدمة العانة . -23

 0.8481 0.6963 .000 **20.078 0.516 2.772 أ صدقايئ . احملافظة عىل مراعيد ال صدقاء مساةل يف            غاية ال مهية دلى -24

 0.8717 0.7394 .000 **24.035 0.449 2.805 يعتار أ صدقايئ عن التأ خر مع مراعد عن مرعد معهم . -25

 0.8321 0.6679 .000 **18.03 0.558 2.75 أ تبادل مع أ صدقايئ عن لك تطرر راييض جديد        يف بدلمل . -26

 0.7864 0.6136 .000 **15.983 0.587 2.7 ما اشرتك مع أ صدقايئ يف نقد أ داء            الفرق الرايضية . اًريا   -27

 0.7941 0.6281 .000 **16.91 0.564 2.711 اًريا  ما نشرتك حنن ال صدقاء يف ال مشالكنا . -28

 0.752 0.5702 .000 **14.356 0.617 2.661 أ حتدث مع أ صدقايئ عن املرشوعات اجلديدة           يف جممتعنا . -29

 0.7783 0.6106 .000 **16.34 0.570 2.694 تسعدين مناقشة املرضرعات العامة مع               أ صدقايئ . -30

 0.7398 0.5491 .000 **13.336 0.648 2.644 عض حقرق  يف سييل سعادة صديق   أ صدقايئ يفضلرن أ ن يتنازل الشخص عن              ب -31

 0.9373 0.8183 .000 **29.103 0.404 2.877 اشعر ابلفخر عندما ابدأ  تال  مع أ صدقايئ             وننجح في  .   -32

  1.960=  0.05قمية اختبار ) ت ( اجلدولية عند مس ترى 
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ال صذدقاء يف تمنيذة املسذؤولية  ( عبارة ، تؤاذد دور15( يتيني بأ ن حمرر ال صدقاء قد مشل عىل )8من لالل النظر ا ت اجلدول )

الاجامتعية دلى أ صدقاهئم الآخرهن من الرايضيني يف أ ندية مدينة طرابلس ، حيث ةنت  مجيع قمي املترسطات احلسابية عالية ، فقد حنذلت 

ا يتفق مع ما ذكره س يد ( وها2.877" عىل أ عىل مترسط حسايب )اشعر ابلفخر عندما ابدأ  تال  مع أ صدقايئ وننجح في  ( " 32العبارة رمق )

اجابيا  يف تكرهن خشنيت  1994عامثن ) ( " من لالل املشاراة الاجامتعية ل عضاء الفريق الرااد حتدث العديد من املراقف اليت غالبا  ما تؤثر ا 

لهيا حىت تتحقق أ هداف امجلاعة " . )  (35، وابلتايل يشعر الالعب ابملسؤولية جتاه امجلاعة اليت ينمتي ا 

( يتفق مع ما ذكره س يد 2.805" ةن مترسطها احلسايب )يعتار أ صدقايئ عن التأ لري عن مرعد معهم ( الرتتيب الًاين " 25العبارة ) وحققت

( " أ ن حيس العضر ان  وامجلاعة يشء وااد ، أ ن لريها لريه وما يقع علهيا من رضر هر واقع عليذ  ، أ ي حيذس براذدة وجذرده 1973عامثن )

لهيا ،  صغرية ةنت أ م كبرية . )ووادة منريه مع ا  ( 36مجلاعة اليت ينمتي ا 

(                    2.772" ةن مترسطها احلسايب ) احملافظة عىل مراعيد الزمالء مسأ ةل يف غاية ال مهية دلى الرايضيني ( الرتتيب الًالث "24وحققت العبارة )

( " جرانب الشخنية هكتس هبا الفرد من لالل تفذاعهل مذع امجلاعذة 1983بدر ) ( ومحمد1960) Baldwinوهاا يتفق مع لك ما ذكره ابدلوهن 

والقيذام بذ  ، وهكذرن الفذرد مسذ ئرال   عذىل حتمذهلترج  مس ئرلياهتنحر امجلاعة اليت هر عضر فهيا ، ويه الشعرر ابلراجذب الاجامتعذي والقذدرة 

ذا ما ترفرت دلي  مقرمات املسؤولية اليت تغرسها بدالهل أ فراد ج عت  فيت يتفذق مذع القذمي والعذادات والتقاليذد السذائدة يف اجملمتذع " .  اجامتعيا  ا 

(37( )38) 

تبادل مع أ صدقايئ عن لك تطرر راييض جديد يف بدلمل( الرتتيب الرابع " 26وحققت العبارة )  ( . 2.75" وةن مترسطها احلسايب ) أ 

( 2.744" ةن مترسذطها احلسذايب ) س ئرلية أ ي تل اشرتك في  مع أ صدقايئيسعدين أ ن أ حتمل م ( الرتتيب اخلامس " 18وحققت العبارة )

لهيا ، ويه 1973وهاا يتفق مع ما ذكره  س يد عامثن ) مام ذات   عن امجلاعة اليت ينمتي ا  ( " أ ن مسؤولية الفرد عن امجلاعة ويه مسؤولية الفرد ا 

لهيا الفرد ، وهكرن ف هيا الفرد مس ئرال  ذاتيا  عن امجلاعة أ و هر مس ئرل عن امجلاعة أ مام  صررة امجلاعة تكرهن ذايت لاص حنر امجلاعة اليت ينمتي ا 

( . "39) 

( وهاا يتفذق مذع 2.722" ةن مترسطها احلسايب )أ مل وأ صدقايئ حنرص عىل دقة    املراعيد بيننا ( الرتتيب السادس " 21وحققت العبارة )

( " اجب أ ن يتق ل نتاجئ سلرا   اخلاص ، وأ ن هكرن خشنا  يعمتد عليذ  ويذر ى 1957) Harris( وهاريس 1952) Goughلك ما ذكرجهرخ 

 ابلرعرد ، ا  هكرن جدهرا  ابلًقة وحب الآخرهن ، وحيقق ال هداف املرجرة ، وال حياول  المتزي عن الآخذرهن أ و غشذهم ويعذرتف بأ خطائذ  وال

لقاء اللرم عىل الآخرهن . )  (41( )40حياول ا 

( ويتفق عىل هاا لك 2.711" ةن مترسطها احلسايب ) اًريا  ما نشرتك حنن ال صدقاء يف ال مشالكنا( الرتتيب السابع " 28وحققت العبارة )

( " مجمرعة الاسذ تجاابت الناجتذة مذن 1992( وخمتار الكيال )1990( وحسني طاحرن )1985( وامحد املهدي )1981من مغاوري مرزوق )

 اسك  امجلاعة واس مترارها يف حتقيق أ هدافها ، والعمل عىل فهم مشتهتا وطرق الها  وبال قنذارى ذات الفرد واليت تدل عىل حرص  عىل 

 (45( )44( )43( )42اجلهد حنر حتقيق أ هداف اجملمتع ورفع شان  عىل تقدم امجلاعة حىت ال حتيد عن طريقها " . )

 ( .2.70ة " ةن مترسطها احلسايب )يف نقد أ داء الفرق الراييض اًريا  ما اشرتك مع أ صدقايئ( الرتتيب الًامن " 27وحققت العبارة )

( وهاا يتفق مع ما 2.694" ةن مترسطها احلسايب ) تسعدين مناقشة املرضرعات العامة مع أ صدقايئ( الرتتيب التاسع " 30وحققت العبارة )

تساب الاجتاهات وال دوار الاجامتعية املناس بة " . ( " تساعد عىل اا 2003) يعبد العاط( والس يد 2001ذكره لك من عبدالعزهز الشخص )

(46( )47) 

اًذريا  مذا خنتلذف أ مل  " و "أ شارك أ صدقايئ متعهتمفي ةفة ال ع ل الذيت اشذرتك فهيذا معهذم ( الرتتيب العارش" 22،  19وحققت العباراتن )

( " يقنذد ابملشذاراة 1986مذع  مذا ذكذره سذ يد عذامثن ) ( وهاا يتفذق2.677" ةن مترسطها احلسايب ) وأ صدقايئ لآراء ولكننا نبقى أ صدقاء
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ش باع ااجاهتا وال مشتهتا و  الرصذرل اشرتاك الفرد مع الآخرهن يف العمل  ما ميلي  الاهامتم وما يتطلب  الفهم ، من أ ع ل تساعد امجلاعة يف ا 

 (  48ا ت أ هدافها وحتقيق رفاهيهتا واحملافظة عىل اس مترارها " . )

 (2.661" ةن مترسطها احلسايب ) أ حتدث مع أ صدقايئ عن املرشوعات اجلديدة يف جممتعنا( الرتتيب احلادي عرش " 29)وحققت العبارة 

" ةن  أ صدقايئ يفضلرن أ ن يتنازل الشذخص عذن بعذض حقرقذ  يف سذييل سذعادة صذديق  ( الرتتيب الًاين عرش " 31وحققت العبارة )

 (2.644مترسطها احلسايب )

( 2.638" ةن مترسذطها احلسذايب ) أ رحب بدعرة زماليئ لالشرتاك يف نشط للخدمذة العامذة( الرتتيب الًالث عرش " 23وحققت العبارة )

( " أ ن الرتبية يه ااد الرسائل اليت عن طريقها ميكذن أ ن نمنذي املسذؤولية الاجامتعيذة عنذد أ عضذاء 1973وهاا يتفق مع ما ذكره س يد عامثن )

 (     49رن أ عباء التحرالت والتغريات  املق ةل . )اجملمتع النغار الذلهن سيتحمل

يل أ صدقايئ ل ساعدمه يف ال مشالكهم( 20بيامن حنلت العبارة ) ( مع العذمل أ ن مجيذع 2.616" عىل أ دىن مترسط حسايب ) " اًريا  ما يلجا ا 

دقاء عالية دلى أ فراد عينة ادلراسة مما يذؤرش دور املترسطات احلسابية   عالية وهاا يعكس أ ن روح الرفقة والعمل امجلاعي والتعاون بني ال ص

 ج عة ال صدقاء يف ذكل .

نتاجئ اختبار ) ت ( لعينة واادة بني مترسط العينة واملترسط النظري جملمرع عبارات حمرر دور ال صدقاء يف تمنية (9دول )ج

 املسؤولية الاجامتعية دلى الرايضيني

 

 احملرر

 

 املترسط النظري

 

 ايباملترسط احلس

 

 الاحنراف املعياري

 

 قمية اختبار ت

 

 مس ترى ادلالةل

 % فرتة ثقة ملترسط اجملمتع95

 احلد ال عىل احلد ال دىن

 11.3374 10.0515 .000 **32.824 4.37 40.694 30.0 ال صدقاء

 1.960=  0.05قمية اختبار ت اجلدوةل عند مس ترى 

( اس تخدم ادلارس اختبار)ت( لعينذة وااذدة وةنذت مجيذع قذمي )ت( 2رة واملترسط النظري )وللتعرف عىل دالةل الفروق بني مترسط لك عبا

( وبذاكل تكذرن قذمي املترسذطات احلسذابية لعينذة ادلراسذة عذىل 0.05داةل ا حنائيا  ، الن مس ترايت  داللهتا مجيعها ةنت اقل من مسذ ترى )

 منية  املؤولية الاجامتعية بيهنم .  عبارات حمرر ال صدقاء عالية جدا  ، وتعكس دور ال صدقاء يف ت 

( 30( ويه قمية عالية قياس يا  ابملترسط النظري حملرر ال صدقاء وقميت  )40.694وخبنرص مجمرع عبارات حمرر ال صدقاء ةن مترسط العينة )

( داةل ا حنذائيا  الن مسذ ترى 32.824وللتعرف عىل دالةل الفروق بني املترسطني اس تخدم اختبار )ت( لعينة واادة وةنذت قميذة الاختبذار )

( هذذاه النتيجذذة تؤاذذد دور ال صذذدقاء الااجذذايب يف تذذدعمي املسذذؤولية الاجامتعيذذة دلى أ صذذدقاهئم 0.05( اقذذل مذذن مسذذ ترى )0.000داللهتذذا )

 . عدينة طرابلسالرايضيني يف النرادي الرايضية 
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ملترسط النظري لعبارات  حمرر  دور وسائل ال عالم يف تمنية املسؤولية نتاجئ اختبار ) ت ( لعينة واادة بني مترسط العينة وا(10جدول )

 الاجامتعية دلى الرايضيني 

مس ترى  قمية اختبار ت الاحنراف املعياري املترسط احلسايب عبارات حمرر وسائل ال عالم 

 ادلالةل

 % فرتة ثقة       ملترسط اجملمتع95

 احلد ال عىل احلد ال دىن

 0.7997 0.6225 .000 **15.835 0.602 2.711 اس متع ا ت نرشة ال خ ار                 الرايضية . أ حب أ ن 33

 0.8254 0.6653 .000 **18.143 0.550 2.744 قراءة النحف الرايضية تزيد من                      معاريف .  34

 0.461 2.805 ل خرى .تسامه وسائل ال عالم يف التعرف عىل مشتت         الشعرب ا 35

 

23.397** 000. 0.7376 0.8735 

 0.7292 0.5486 .000 **13.956 0.614 2.638 أ س متع ا ت أ ااديث يف اال ذاعة عن املرشوعات احلالية يف جممتعنا .  36

 0.806 0.6384 .000 **17.006 0.569 2.722 قراءة النحف تساعدين عىل الاطالع عىل املرضرعات اليت ال افهمها . 37

 0.8269 0.662 .000 **17.818 0.560 2.744 هيمين أ ن افهم بعض ال لفاظ اليت تاكر يف اال ذاعة والتلفزيرن . 38

 0.8387 0.6724 .000 **17.925 0.565 2.755 وسائل ال عالم وس يةل هممة للمعرفة               الرايضية .  39

 0.7979 0.6355 .000 **17.417 0.552 2.716 ات وال اداث اليت جتري يف اجملمتع . وسائل ال عالم تساعدين عىل متابعة املتغري  40

 0.826 0.674 .000 **19.482 0.516 2.75 وسائل ال عالم تسهم يف الامتسك الاجامتعي            بني ال فراد .  41

 0.8887 0.7446 .000 **22.368 0.489 2.816  ار بدلي .تساعدين وسائل ال عالم عىل أ ن اس متع ا ت          نرشة ال خ ار واعرف أ خ  42

 0.8681 0.7096 .000 **19.641 0.538 2.788 تسهم وسائل ال عالم يف زايدة معرفيت             برطين . 43

 0.7799 0.5979 .000 **14.932 0.6189 2.688 وسائل ال عالم املسمرعة واملرئية تغين               عن الكتب يف التعريف برطين .  44

 -0.433 0.6448 .000 **10.045 0.719 1.461 ال أ فضل الاس امتع ا ت الندوات يف اال ذاعة             والتلفزيرن .  45

 0.8652 0.7237 .000 **22.164 0.480 2.794 تعرفين وسائل ال عالم عن افاح وانتنارات           بدلي . 46

 0.8669 0.722 .000 **21.648 0.492 2.794 سك الاجامتعي بني           املراطنني .وسائل ال عالم تدمع الامت 47

  1.960=  0.05جلدولية عند مس ترى قمية اختبار ) ت ( ا

قراء التمنية املسؤولية الاجامتعي ( عبارة تعكس املسؤولية الاجامتعية لرسائل اال عالم مكؤسسة اجامتعية يف15مشل حمرر وسائل اال عالم عىل )

( أ ن مترسطات عينة ادلراسة عىل عبارات احملرر مجيعها عالية ، وتزيد عن قمية املترسط 10واملشاهدهن واملس متعني .ويتيني من اجلدول )

" حيث ةن     ال أ فضل الاس امتع ا ت الندوات يف اال ذاعة والتلفزيرن ( " 45( ما عدا العبارة ذات     التسلسل )2.0النظري للعبارة )

 ( مما يؤرش جضر عينة ادلراسة يف الاس امتع ا ت الندوات    سراء  ةنت يف اال ذاعة أ و التلفزيرن .1.461سط العينة متدنيا  )متر 

" وهاا  تساعدين وسائل اال عالم   عىل أ ن اس متع ا ت نرشة ال خ ار واعرف أ خ ار بدلي( " 2.816( أ عىل مترسط )42فقد حققت العبارة ) 

( " يترقف تأ ثري وسائل اال عالم يف تلية التنش ئة الاجامتعية عىل نرع     وس يةل اال عالم املتااذة للفذرد ، 2002د  نعمي  )يتفق مع ما ذكره محم

ش باع حلاجاتذ   وردود فعل الفرد ملا يتعرض   من وسائل اال عالم حسب    س ن  ، وااكل خنائص الفرد الشخنية ومدى ما يتحقق من ا 

تعرض   من وسائل اال عالم ، وأ يضا  اال دراك الانتقايل حسب املس ترى  الاجامتعذي الاقتنذادي الًقذايف اذلي ينمتذي ودرجة تأ ثري   الفرد ملا ي 

لي  الفرد " . )  (50ا 
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( 2.805" ةن مترسطها احلسايب )تسامه وسائل اال عالم يف التعرف عىل مشتت الشعرب ال خرى ( الرتتيب الًاين " 35وحققت العبارة )

( " قد يلجأ  مرهجر بعض وسائل اال عالم ا ت دعرة الناس ا ت املشاراة الفعلية ابلكتابة أ و الذرمس أ و 1986ع ما ذكره س يد عامثن )وهاا يتفق م

 (51أ بداء الرأ ي يف ال مشلكة معينة ، وما ا ت ذكل من أ ساليب تؤدي ا ت ربطهم برسائل اال عالم " . )

وسذائل اال عذالم تذدمع الامتسذك "  و "رفين وسائل اال عالم عذن ةح وانتنذارات بذدلي تع( الرتتيب الًالث " 47،  46وحققت العباراتن )

( " ادلعذرة 46( ابلنسذ بة للعبذارة )2000( وهاا يتفق مع ما ذكره  اامد زهران )2.794" ةن مترسطها احلسايب )الاجامتعي  بني املراطنني 

بداء الرأ ي ومنح اجلرائز وذكر ال س  ( فهيي تتفق مع مذا ذكرتذ  مذأ 47( ، أ ما خبنرص العبارة  )52ء ونرش النرر " )ا ت املشاراة الفعلية وا 

( " يه أ ادى ادلعامئ اليت يقرم علهيا الرأ ي العام ، بل تلعب دورا  هاما  يف تكرهن رأ ي عام عاملي ، وتعمل عىل 2004احلرهري ، سلرى عىل )

ة وال لالقيذة وادلينيذة ، ومعاجلذة املشذتت الاجامتعيذة ورعايذة املعذايري الاجامتعيذة ، نرش الًقافة واحملافظة عىل القمي العلمية والفنيذة والقرميذ

 (53وتشجيع املرهبة والابتالر . )

( وهاا يتفق مع ما ذكره 2.788" ةن مترسطها احلسايب ) تسهم وسائل ال عالم يف زايدة معرفيت برطين( الرتتيب الرابع " 43وحققت العبارة )

(  " أ ي ميكن أ اداث تأ ثري أ و تغذري مذا ، وذكل عذن طريذق تكذرار أ نذراع معينذة مذن اال عذالملت والشخنذيات وال فذالر 1986س يد عامثن )

 (54والنرر " . )

( وهاا يتفق مع مذا 2.755" ةن مترسطها احلسايب ) وسائل ال عالم وس يةل هممة للمعرفة الرايضية( الرتتيب اخلامس " 39وحققت العبارة )

( " يعد لتلفزيرن من أ مه وسائل ال عالم ، نظرا  ملا همتزي بذ  مذن خنذائص ، يف مقذدمهتا قدرتذ  1998اد ، عبدالرمحن س يد )ذكراه فيرليت فؤ 

عىل جتس يد املضمرن الًقايف بدرجة عالية ، ا  ان  ينقذل النذررة واحلراذة والنذرت ، واجعذل ال اذداث الذيت ينقلهذا لذربة حيياهذا املشذاهد ، 

ا ت مس ترايت متباينة لقطاعات عديدة من أ فراد اجملمتع ، وللتلفزيرن أ مهية يف المنر املعذريف ، حيذث يعذد وسذ يطا  ثقافيذا   ابال ضافة ا ت ان  ينل

 (55وقرة تربرية تعمل مكندر للمعرفة ووس يةل لتقدمي الامنذج اللغرية السلمية لل طفال " . )

( وهذاا 2.750" ةن مترسطها احلسايب ) الامتسك الاجامتعي بني ال فراد وسائل ال عالم تسهم يف( الرتتيب السادس " 41وحققت العبارة )

" قد تكرن مشذاهدة التلفزيذرن عذامال  مذن عرامذل زايدة احلنذيةل  Keneth , Neubeck , J &DvitaSilfen (1996)يتفق مع ما ذكره 

كساب  وبلررة املهارات الاجامتعية وتدعمي القمي ادلينية والاجامتعية واملعايري املعرفية واملعلرماتية والًقافية ، ا   ميكن أ ن تسهم أ سهاما  فعاال  يف ا 

 (56ال لالقية " . )

هيمين أ ن افهم بعض ال لفاظ اليت تاكر يف "  و"  قراءة النحف الرايضية تزيد   من معاريف( الرتتيب السابع " 38،  34وحققت العباراتن )

ذاعة والتلفزيرن  ( عىل ما ذكره لك من   لريي عريس وعطا عبدالرحمي 38( وهاا يتفق ابلنس بة للعبارة )2.744) "  ةن مترسطها احلسايباال 

بشذلك  ( " وسائل اال عالم بأ هنا مجمرع الرسائل التقنية واملادية واال خ ارية والفنية وال دبية والعلميذة ، املؤديذة لالتنذال امجلذاعي ابلنذاس 1998)

 ( 57ية التنفياية واال رشادية للمجمتع " )م ارش أ و غري م ارش ،  ن أ طار العلم 

" ةن مترسذطها احلسذايب  قراءة النحف تساعدين عذىل الاطذالع عذىل املرضذرعات الذيت ال افهمهذا( الرتتيب الًامن " 37وحققت العبارة )

نسذانية بذدور هذام يف التًقيذف ( " يقرم اال عالم يف لك جممتع مذن اجملمتعذات اال  1995( وهاا يتفق مع ما     ذكره صربي عبدالسميع )2.722)

ط والتنرهر والتأ ثري يف سلرك واجتاهات اال فراد من لالل استثارة    ح سهم ، ابعتباره وس يةل أ ساس ية لتحقيق غاايت وأ هداف اًذرية ، تذرتب

 (58عختلف جماالت احلياة اال نسانية والاقتنادية والس ياس ية والاجامتعية والعسكرية " . )

" ةن مترسطها احلسايب  وسائل اال عالم تساعدين عىل متابعة التغريات وال اداث اليت جتري يف اجملمتع( الرتتيب التاسع " 40وحققت العبارة )

( " تعترب وسذائل اال عذالم ااذد العرامذل املذؤثرة يف التنشذ ئة 2000( وهاا      يتفق مع ما ذكره نييل عبدالفتاح ، عبدالرمحن س يد )2.716)

تضطلع بدور تربري وتعلميذي وثقذايف ،   نتيجذة التطذرر العلمذي والتكنرلذريج احلذديث ، وتزيذد مك املعلرمذات ، واخذتالف  الاجامتعية ، واليت

 (59العادات والتقاليد من جممتع ل خر ، وقد تزيد خطر وسائل اال عالم بقدر ما تقدم من املعلرما ونقل للًقافات عرب ال جيال " . )
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 ( . 2.711" ةن مترسطها احلسايب ) أ حب أ ن اس متع ا ت نرشة ال خ ار الرايضيةلعارش " ( الرتتيب ا33وحققت العبارة )

" ةن مترسطها احلسايب  وسائل اال عالم املسمرعة  واملرئية تغين عن الكتب يف التعريف برطين( الرتتيب احلادي عرش " 44وحققت العبارة )

جع خطررة وسائل اال عذالم يف انذ  احتذل مذالن الذرادلهن واملدرسذة يف تقذل العذمل ( " تر 1986( وهاا يتفق مع ما ذكره س يد عامثن )2.688)

ت الذيت  واملعرفة ا ت ال بناء فأ صبح معظم التلقني يمت لارج الفنل ادلرايس ، وأ صبحت اللكمة الغالبة يف أ ايمنا هاه تفذرق بكثذري مكيذة املعلرمذا

 (60تلفة يف تلية التطبيعي " . )ينقلها مدرسر الفنل ، وتس تخدم وسائل اال عالم أ ساليب خم 

ذاعذة عذن املرشذوعات احلاليذة يف جممتعنذا ( الرتتيب الًاين عرش " 36وحققت العبارة ) ت أ ااديذث يف اال  " ةن مترسذطها احلسذايب اسذ متع ا 

حر  ، ونرش املعرفة ومتابعذة ( " تعمل اال ذاعة عىل ربط الفرد عجمتع  والعامل من 1998( وهاا يتفق مع ما ذكرت  مسرية امحد الس يد )2.638)

 (61النشاط الفكري وتقرية الشعرر القرا ، والهنرض  ابجملمتع وترعية وترجي  الرأ ي العام . )

ذاعة والتلفزيرن( " 45بيامن حنلت العبارة ) ت الندوات يف اال   (1.461" عىل ادين مترسط حسايب . ) ال أ فضل الاس امتع ا 

ينة واادة بني مترسط العينة واملترسط النظري جملمرع عبارات حمرر دور وسائل اال عالم يف نتاجئ اختبار ) ت ( لع (11جدول )

 تمنية املسؤولية الاجامتعية دلى الرايضيني

 

 احملرر

 

 املترسط النظري

 

 املترسط احلسايب

 

 الاحنراف املعياري

 

 قمية اختبار ت

 

 مس ترى ادلالةل

 % فرتة ثقة ملترسط اجملمتع95

 احلد ال عىل دىناحلد ال  

 10.4749 9.3917 .000 **36.191 3.682 39.933 30.0 وسائل اال عالم

 1.960=  0.05قمية اختبار ت اجلدوةل عند مس ترى 

والتعرف عىل دالةل الفروق بني مترسطات عينة املس تجربني واملترسذط النظذري ، اسذ تخدم ادلارس اختبذار )ت( لعينذة وااذدة وةنذت قميذة 

( 45عها داةل ا حنائيا  ، ممذا يؤاذد أ ن الفذروق لنذاحل مترسذطات العينذة مذا عذدا قميذة اختبذار )ت( عذىل العبذارة اذا التسلسذل )الاختبار مجي 

( وبشلك عام فان قمية مترسطات عينة ادلراسة عىل 2.0( ويه قمية سالبة ، تؤرش أ ن الفروق ةنت لناحل قمية  املترسط النظري )10.045)

عذىل املسذؤولية عدينذة طذرابلس رش أ ن وسائل اال عالم تقرم بدورها يف تنش ئة الرايضذيني يف فذرق ال نديذة الرايضذية حمرر وسائل اال عالم تؤ

 الاجامتعية .

لقد عكست عبارة حمرر وسائل اال عالم عىل دور وسائل اال عالم يف تمنية  املعرفة والتعذرف عذن مشذتت الشذعرب ال خذرى ، وابالطذالع 

اليت جتري يف اجملمتع ، وزايدة الامتسك الاجامتعي بني املذرظفني ، ا ضذافة ا ت تمنيذة احلذس الذرطين دلى الرايضذيني ، عىل التغريات وال اداث 

 .مدينة طرابلسولك هاه اجلرانب تعزز املسؤولية الاجامتعية دلى الرايضيني يف أ ندية 

( بيذامن 39.933( أ ن مترسط العينة ةن )11بني من اجلدول )أ ما خبنرص مجمرع ا جاابت املس تجربني عىل عبارات حمرر وسائل اال عالم فان  ي 

( وذلكل هناك فروق عاليذة ولنذاحل مترسذط العينذة ، ممذا يذؤرش ا ت ادلور الااجذايب لرسذائل اال عذالم يف تمنيذة 30املترسط النظري للمحرر )

 .مدينة طرابلساملسؤولية الاجامتعية دلى الرايضيني يف أ ندية 

( ويه قمية ذات دالةل ا حنائية 36.191روق بني املترسطي اس تخدام اختبار )ت( لعينة واادة وةنت قمية الاختبار )وللتعرف عىل دالةل الف

اجابيا  لرسائل اال عالم يف تمنية 0.05( أ قل من مس ترى )0.000، الن مس ترى داللهتا ) ( وباكل تكرن الفروق داةل ا حنائيا  ، وتعكس دورا  ا 

 املسؤولية الاجامتعية .
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، تشري عدينة طرابلس عرض نتاجئ حماور اس تييان دور بعض مؤسسات التنش ئة الاجامتعية يف تمنية املسؤولية الاجامتعية دلى الرايضيني  أ ن

 يف مجملهذذا ا ت ادلورالااجذذايب ملؤسسذذات التنشذذ ئة الاجامتعيذذة )ال رسة ، ال صذذدقاء ، وسذذائل اال عذذالم ( يف تمنيذذة املسذذؤولية الاجامتعيذذة دلى

 يني .الرايض 

" هل ترجد فروق داةل ا حنائيا  يف دور مؤسسات التنش ئة الاجامتعية ) ال رسة ، ال صدقاء ،  عرض نتاجئ التساؤل الًاين للبحث . -

 وسائل اال عالم ( يف تمنية املسؤولية الاجامتعية دلى الرايضيني   حسب نرع الرايضة امل رسة ؟ "

 

 

ادي ) ف ( بني مترسطات عينة البحث حسب الرايضة امل رسة يف حماور دور نتاجئ اختبار حتليل التباهن ال ا(12جدول )

 ال رسة ، ال صدقاء ، ووسائل اال عالم يف تمنية املسؤولية الاجامتعية دلى الرايضيني

 مس ترى ادلالةل قمية اختبار ف الاحنراف املعياري املترسط احلسايب مم العينة الفريق احملرر

 

 مجمرع ال رسة

 .612 .492 3.65 46.611 54 كرة اليد

 45.928 84 كرة القدم

 

4.48   

 4.60 45.904 42 كرة الطائرة

 

 مجمرع ال صدقاء

 .377 .981 3.83 41.259 54 كرة اليد

   4.05 40.678 84 كرة القدم

 5.490 40.00 42 كرة الطائرة

 .869 .141 3.96 39.851 54 كرة اليد مجرع وسائل اال عالم

   3.42 40.083 84 ة القدمكر 

 3.87 39.73 42 كرة الطائرة

) كرة اليد ، مدينة طرابلسمشلت عينة البحث رايضيني ميًلرن ثالث فرق رايضية يف أ ندية 3.06=  0.05قمية اختبار ف اجلدولية عند مس ترى 

أ هنا ةنت متقاربة جدا  يف احملاور الًالث ) ال رسة ،  كرة اليد ، كرة الطائرة ( ويالحظ من قمي مترسطات أ فراد الفرق الرايضية الًالثة

عية ال صدقاء ، وسائل اال عالم ( وذلكل مل تظهر نتاجئ اختبار حتليل التباهن ال اادي فروقا  دال ا حنائيا   يف دور مؤسسات التنش ئة الاجامت

يث ةنت مجيع قمي اختبار )ف( غري داةل ا حنائيا  ، الن ، ح املنطقة الغربية يف تمنية املسؤولية الاجامتعية دلى  الرايضيني يف أ ندية 

 ( وذلكل يعترب منر املسؤولية الاجامتعية دلى الرايضيني متقاراب  جدا  ، وبغض 0.05مس ترايت داللهتا مجيعها ةنت اارب من مس ترى )

 النظر عن نرعية الرايضة امل رسة من ق ل املس تجربني . 

لهيا أ مكن لدلارس الترصل ا ت الاس تنتاجات التالية :يف ضرء أ هداف اجات :ذذ الاس تنت  عينة البحث وادودها وطبقا  للنتاجئ اليت مت الترصل ا 

دور ا اجايب يف تمنية املسذؤولية الاجامتعيذة دلى    –ال رسة وال صدقاء ووسائل اال عالم  –لعرامل التنش ئة الاجامتعية واليت  ًلت يف  .1

 .نة طرابلسعدي الرايضيني ابلنرادي الرايضية 

ال ترجد فروق داةل ا حنذائيا  ملؤسسذات التنشذ ئة الاجامتعيذة ، الذيت مشلذت ال رسة وال صذدقاء ووسذائل اال عذالم يف تمنيذة املسذؤولية  .2

 وحسب نرعية الرايضة امل رسة .عدينة طرابلس الاجامتعية دلى الرايضيني ابلنرادي الرايضية 
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ال نشطة الرايضذية ، وأ رتيذاد النذرادي  الرايضذية وذكل لرتفذع وتمنذي مذن مسذ ترى املسذؤولية لل رسة دور ممزي يف ترجي  أ بناهئا مل رسة  .3

 الاجامتعية دلهيم .

 أ ن أ تباع ال رسة لل ساليب احلديًة يف تربية أ بناهئا همني عندمه الشعرر ابملسؤولية . .4

اجابيا  يف تكرهن امليرل والاجتاهات حنر تمنية املسؤولية .5  الاجامتعية ال فرادها . تؤثر ج عة ال صدقاء ا 

اجابيا  يف تمنية املسؤولية الاجامتعية دلى الرايضيي .6  يؤثر ال صدقاء تأ ثريا  ا 

 

لي  من اس تنتاجات  يريص ادلارس عا يىل :ذذ الترصيات :  يف ضرء مناقشة نتاجئ البحث وما مت الترصل ا 

يف ال فراد ، مل رسة ال نشطة الرايضية وملا   من أ مهية يف رضورة أ ن تترت مؤسسات التنش ئة الاجامتعية املزيد من الاهامتم بتثق  .1

 تمنية املسؤولية الاجامتعية .

حث ال رسة من لالل الرسائل اخملتلفة عىل الاهامتم عكتبة املزنل ، وتزويدها عجاالت خمتلفة من الكتب ملا لها من دور ا اجايب يف  .2

 تمنية املسؤولية الاجامتعية  دلى الرايضيني .

هامتم بتالمل اجلرانب الرتبرية املتالمةل ابملدارس ، وحماوةل ترفري مالعب  مناس بة ومدريس تربيذة رايضذية ، والاهذامتم حبنذة الا .3

نشطة اخملتلفة ليشارك فهيا التالميا ملا لها من تأ ثري ا اجايب عىل تمنية املسؤولية الاجامتعية   دلهيم الرتبية الرايضية ، وترفري برامج لل 

 بتفعيل دور وسائل اال عالم عختلف أ نراعها ، ملا لها من دور حيري وهمم    يف تمنية املسؤولية الاجامتعية دلى الرايضيني  الاهامتم .4

التأ كيد يف وسائل اال عالم املرئيذة واملسذمرعة واملقذروءة عذىل أ مهيهتذا ، وأ مهيذة مؤسسذات التنشذ ئة الاجامتعيذة يف تمنيذة املسذؤولية  .5

 د .الاجامتعية دلى ال فرا

فراد املنتس بني لها . .6  التأ اد عىل النرادي الرايضية برضع حمترى برامج لتمنية املسؤولية الاجامتعية لل 

اجاد احللرل العلمية لها . .7  الاهامتم بتقرمي الربامج اليت تمني املسؤولية الاجامتعية ، ودراسة نقاط الضعف فهيا، وا 

ال خرى ، واليت مل تتناولها ادلراسة احلالية وعىل الرايضات الفردية ولذلك مذن  ا جراء دراسات مماثةل ملؤسسات التنش ئة الاجامتعية .8

 اجلنسني ) ا ملث وذكرر ( 
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 املراجع

 . التنش ئة الاجامتعية من منظرر ا سالا ، املكتب العلمي للنرش والترزيع ، اال سكندرية  1998عبد الفتاح تريك مر  ) 1

 153، دار الفكر العريب ، القاهرة .ص 2عمل النفس الاجامتعي ، ط (1991فؤاد الهبيي الس يد ) 2

 ( ، الكريت 216الرايضة واجملمتع ، اجمللس الرطين للًقافة والفنرن والآداب ، العدد ) (1996أ مني أ نرر اخلريل ) 3

 28تنش ئة ال طفال وثقافة التنش ئة ، دار الفكر العريب ، دمشق .ص (1997عبد الراادعلرين ) 4

 245البناء الاجامتعي والشخنية ، الهيئة املرصية العامة للكتاب ، اال سكندرية .ص  (1980محمد سعيد فرج ) 5

نييل عبد الفتاح اافظ ، عبد الرمحن  6

 (1997س يد سليتن )

 42عمل النفس الاجامتعي ، مكتبة زهراء الرشوق ،   القاهرة .ص

 

لريادلهن عريس،عنام الهاليل  7

(2005) 

 161ار الفكر العريب ، القاهرة .ص، د 2مل الاجامتع الراييض ، طع

 178التحليل ال لاليق للمسؤولية الاجامتعية ، الاجنلر املرصية ، القاهرة . ص (1994س يد امحد عـامثن ) 8

 ماجس تري غري التعلمي ال سايس وتمنية أ بعاد املسؤولية الاجامتعية دلى التالميا ، رساةل (1987سعيد ط  ابرالسعرد ) 9

 123منشررة ، لكية الرتبية ، جامعة الزقازيق .ص 

 9ذ  8املسؤولية الاجامتعية ، دراسة نفس ية اجامتعية ، الاجنلر املرصية ، القاهرة .ص  (1973س يد امحد عثـمـان ) 10

 القاهرة .عمل النفس الاجامتعي ، أ سس  وتطبيقات  ، دار الفكر العريب ،  (1999شع ـان جـتاب هللا ) 11

 عمل الاجامتع ، دار املعرفة اجلامعية ،             اال سكندرية .  (1991محمد عاطف غـيـث ) 12

 مدلل ا ت عمل اال نسان ، دار املعرفة اجلامعية ، اال سكندرية .  (2004محمد عباس ابراهمي ) 13

 احلديًة ، اال سكندرية .  عمل النفس الاجامتعي ، رشاة امجلهررية (2002محمرد فتحي عالشــة ) 14

 اال نسان واجملمتع ، مقدمة عمل النفس الاجامتعي ، املكتب اجلامعي احلديث ، اال سكندرية  (2003محمد شفيق زاذي ) 15

املسؤولية الاجامتعية للرايضيني وغري الرايضيني ، حبث منشرر ، املؤ ر العلمي لبحرث  (1985عذنام الذهاللذي ) 16

 الرايضية للبنني ، جامعة الران .ة البدنية والرايضة ، لكية الرتبية ودراسات الرتبي

 ، املؤسسة اجلامعية لدلراسات والنرش والترزيع ، القاهرة  1عمل النفس الاجامتعي ، ط (1996شفيق رضذران ) 17

 فة اجلامعية ، القاهرة . قامرس اخلدمة الاجامتعية اخلدمات الاجامتعية     ، دار املعر  (2000احـمد شفيق السكري ) 18

 دار سامل للطباعة ، الكريت ال لالق النظرية ،  (1975عبد الرمحن بـدوي ) 19

 19قامرس عمل الاجامتع ، مكتبة هنضة الرشوق ،      القاهرة . ص  (1983عبد الهادي اجلرهري ) 20
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املراةل الابتدائية احملرومني من رعاية املشتت الاجامتعية اليت يعاين مهنا أ طفال  (1985عزة حسيذن زيك ) 21

 الرادلهن ، رساةل ماجس تري غري منشررة معهد دراسات الطفرةل ، جامعة عني مشس 

 11عمل الاجامتع بني النظرية والتطبيق ، دار الفكر العريب ، القاهرة . ص  (1996صالح الفرل ) 22

، دراسة حتليلية رساةل داترراه غري منشررة ، لكية الرتبية ،  تمنية املسؤولية الاجامتعية (1980حسني حسن طاحذرن ) 23

 39جامعة عني مشس . ص 

عمل النفس الاجامتعي مع اال شارة ا ت مساه ت عل ء اال سالم ، الاجنلر املرصية ،  (1987عادل عزادليذن ال شرل ) 24

 332القاهرة .ص 

 98اجلزء ال ول ، مكتبة زهراء الرشق ، القاهرة .ص  عمل النفس الاجامتعي ، (2001نييةل عباس الشررجبي ) 25

 108عمل الاجامتع الراييض ، مكتبة اال شعاع الفنية ، اال سكندرية .ص  (2002منطفى الساحي محمد ) 26

منطفى فهمي، محمد عىل القطان  27

(1979) 

، مكتبة اخلاجني ،  3عمل النفس الاجامتعي ، دراسات نظرية وتطبيقات علمية ، ط

 148قاهرة .ص ال

ال رسى وس يط تربري ، حبث منشرر ، مؤ ر دور ال رسة يف تكرهن خشنية الطفل ،  (1994ةفـية رمضـان ) 28

 54دار الًقافة واال عالم ، الشارقة . ص 

، بريوت .  34الل تطرعية ، جمةل املسمل املعارص ، مؤسسة املسمل املعارص ، العدد  (1983محمد عبد املنعم بدر ) 29

 122ص

دراسة العالقة بني املسؤولية الاجامتعية وبعض جرانب الترافق الشخيص والاجامتعي  (1981مغاوري عبدامحليد مرزوق ) 30

دلى تالميا املراةل الًانرية ، رساةل ماجس تري غري منشررة ، لكية الرتبية ، جامعة قناة 

 18السريس . ص 

اراة واملسؤولية الاجامتعية           عند تالميا املراةل الًانرية ، رساةل العالقة بني املش (1985امحد محمد املهدي ) 31

 24ماجس تري غري منشررة ، لكية الرتبية جامعة عني مشس . ص 

خمتـار محمـد امحـد الس يد الكيال  32

(1992) 

املسؤولية الاجامتعية وعالقهتا عفهرم اذلات وحمل التعبئة دلى طالب اجلامعة ، رساةل 

 29تري غري منشررة ، لكية الرتبية ، جامعة عني مشس . صماجس  

 89عمل النفس الاجامتعي ، دار القاهرة للكتاب ،             القاهرة .ص  (2001عبد العزهز السد الشخص ) 33

رفة اجلامعية ، دراسة يف عمل الاجامتع الًقايف ، دار املع –اجملمتع والًقافة والشخنية  (2003السيـد عبدالعاطي الس يد ) 34

 210اال سكندرية .ص 

 14، الاجنلر املرصية ، القاهرة . ص  3املسؤولية الاجامتعية والشخنية املسلمة ، ط ( 1986س يد امحد عامثن ) 35

 30التنش ئة الاجامتعية وس ت الشخنية ، دار الًقافة العلمية ، القاهرة . ص  (2002محمد محمد نعم  ) 36
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 اس امترة الاس تييان ( 1مرفق رمق ) 

 ال ا ت اد ما نعم أ وال  / حمرر ال رسة العبارة م

    تستشريين أ رسيت يف بعض املشالك اليت تراهجها . -1

    عندما أ لكف بعمل ابال في  لك هجدي ل حرز عىل رضا  أ رسيت . -2

    سييل سعادة أ رست  .تؤمن أ رسيت ان  من الراجب أ ن يتنازل الشخص عن بعض حقرق  يف  -3

    تعردين أ رسيت أ ن أ بقى يف املزنل لتأ دية واجب عيل ابلرمغ من خروج مجيع أ فراد ال رسة . -4

    مناقشة الك ار مثل الرادل والرادلة يف مرضرعات متنةل  ابجملمتع مسأ ةل حمببة ا ت وتؤاد علهيا ال رسة دامئا  .  -5

عطايئ ااجيت من -6 لهيا . تقرم ال رسة اب      النقرد حىت وان ةنت  حتاجة ا 

    اعتقد أ ن اجللرس مع أ رسيت وقضاء وقت معهم غاية يف ال مهية وميًل هدف دامئ لل رسة .  -7

    تعردين أ رسيت احملافظة عىل الالنامات العائلية . -8

    تشجعين أ رسيت بأ ن أ ملقش املشتت ال رسية مع أ فراد عائليت  سعيا  حللها . -9

    أ حب أ ب حيدثين أ خريت وأ خرايت عن أ خ ارمه وتشجعين أ رسيت        عىل ذكل . -10

    تشعر أ رسيت ابلسعادة عندما أ قرم بدوري وواجيب برعاية وادلي وتقدمي العرن   . -11

    هزداد تقدهر أ رسيت يل عند حزين لرفاة ااد ال قارب البعيدهن عن العائةل . -12

    أ رسيت عىل اختاذ قرارايت دون مساعدة ااد من أ فراد العائةل .تساعدين  -13

    تشجعين أ رسيت عىل الاعرتاف بأ خطايئ وحتمل مسؤولية ذكل . -14

    زايرة املرىض واجب عائيل همم دلى أ رسيت .   -15

    اًريا  ما تشجعين أ رسيت لتقدمي املساعدة  جلرياننا . -16

    قيام محلالت ج عية لتنظيف الشارع .تشجعين أ رسيت عىل ال  -17

    اثنيا  / حمرر ال صدقاء                        

    يسعدين أ ن أ حتمل مس ئرلية أ ي تل اشرتك في  مع  أ صدقايئ . -18

    أ شارك أ صدقايئ متعهتم يف ةفة ال ع ل اليت اشرتك فهيا معهم . -19

    عدمه يف ال  مشالكهم .اًريا  ما يلجا ا يل أ صدقايئ ل سا -20

    أ مل وأ صدقايئ حنرص عىل دقة املراعيد  بيننا . -21

    اًريا  ما خنتلف أ مل وأ صدقايئ ابلآراء ولكننا نبقى أ صدقاء .  -22

    أ رحب بدعرة زماليئ لالشرتاك يف نشاط للخدمة العامة . -23

    ية دلى أ صدقايئ . احملافظة عىل مراعيد ال صدقاء مساةل يف غاية ال مه  -24
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    يعتار أ صدقايئ عن التأ خر مع مراعد عن مرعد معهم . -25

    أ تبادل مع أ صدقايئ عن لك تطرر راييض جديد يف  بدلمل . -26

    اًريا  ما اشرتك مع أ صدقايئ يف نقد أ داء الفرق الرايضية . -27

    اًريا  ما نشرتك حنن ال صدقاء يف ال مشالكنا . -28

    أ حتدث مع أ صدقايئ عن املرشوعات اجلديدة يف جممتعنا . -29

    تسعدين مناقشة املرضرعات العامة مع أ صدقايئ . -30

    أ صدقايئ يفضلرن أ ن يتنازل الشخص عن بعض حقرق  يف سييل سعادة صديق   . -31

    اشعر ابلفخر عندما ابدأ  تال  مع أ صدقايئ وننجح  في  .   -32

    / حمرر وسائل اال عالم اثلًا   

    أ حب أ ن اس متع ا ت نرشة ال خ ارالرايضية . -33

    قراءة النحف الرايضية تزيد من معاريف .  -34

    تسامه وسائل ال عالم يف التعرف عىل مشتت الشعرب ال خرى .  -35

    أ س متع ا ت أ ااديث يف اال ذاعة عن املرشوعات احلالية يف جممتعنا .  -36

    قراءة النحف تساعدين عىل الاطالع عىل املرضرعات اليت ال افهمها .  -37

    هيمين أ ن افهم بعض ال لفاظ اليت تاكر يف اال ذاعة والتلفزيرن . -38

    وسائل ال عالم وس يةل هممة للمعرفة الرايضية .  -39

    جتري يف اجملمتع . وسائل ال عالم تساعدين عىل متابعة املتغريات وال اداث اليت  -40

    وسائل ال عالم تسهم يف الامتسك الاجامتعي بني ال فراد .  -41

    تساعدين وسائل ال عالم عىل أ ن اس متع ا ت نرشة ال خ ار واعرف أ خ ار بدلي . -42

    تسهم وسائل ال عالم يف زايدة معرفيت برطين . -43

    عن الكتب يف التعريف برطين .  وسائل ال عالم املسمرعة واملرئية تغين -44

    ال أ فضل الاس امتع ا ت الندوات يف اال ذاعة والتلفزيرن .  -45

    تعرفين وسائل ال عالم عن افاح وانتنارات بدلي . -46

    وسائل ال عالم تدمع الامتسك الاجامتعي بني املراطنني .  -47
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 حتسني مس ترى أ داء التنريب ابلرثب لل مام رتح لتطرهر القرة العضلية و برملمج تدريبي

 لطلبة الس نة الًانية بلكية الرتبية البدنية والرايضة ابلزاوية

 

 أ . فؤاد عيل العريب.

 

تمتزي رايضة كرة اليد ابلتغريات املفاجئة يف طبيعة سري ال داء الراييض مما يتطلب من الالعب الاس تعداد ادلامئ املقدمة وأ مهية البحث:

شلك يتالمئ متطلبات املراقف اليت مير هبا أ ثناء املنافسة واليت تس متر ابلتغري الرسيع بني االيت ادلفاع والهجرم وهاه النفة اليت للترصف ب 

تمتزي هبا كرة اليد عن بقية ال لعاب ال خرى ما عدا لعبة كرة السةل واليت تقرتب من كرة اليد ويف هاا اجلانب اليت تس ترجب من الالعب 

اجابية عالية.امتالك ص  فات بدنية جيدة وس ت دفاعية ا 

 

 وال ميكن حتقيق هاه الكفاءة ا ال من لالل التدريب املنظم اذلي ييين عىل وقائع وأ اداث املنافسة.

 

مالنيذا1997وذكرت حماسن امحد عدملن ) ت ( ا ت وجرد عالقة بني ال داء الراييض والقدرات البدنية ابجلسذم اليرشذي اذلي ميذتكل قذدرات وا 

 معينة حيث يترقف مس ترى أ داء الفرد عىل ما  تكل من هاه القدرات.

 

ذا مل ذا ما اس هتدفنا ما تتخلهل م اراة كرة اليد من التحام ال جسام وعنف ال يعاقب علي  القانرن، حيث ابعرتاض املنافس ابجلدع حىت ا   تكن وا 

 (.24: 15اذلي اجب أ ن يتنف ب  العب كرة اليد )الكرة حبرزت  تبني لنا مدى أ مهية القرة العظمية والمنط العضيل 

 

( أ ن ال خطاء املرتك ذة يف بدايذة مرااذل ال عذداد الفنيذة مذن املمكذن أ ن تذؤدي ا ت أ خطذاء، وحذىت وصذرل 1980وهاا ما أ اده ابمس فاضل )

والتدريييذة يف خمتلذف مرااذل ال عذداد الراييض املس ترايت العاملية وأ ن الاختبارات املتعددة الاجتاهذات اجذب أ ن تنذاحب العمليذة التعلمييذة 

عطاء صررة متالمةل للفريق الراييض ابل لعاب امجلاعية )  (.5: 6والاختبارات البدنية لها عالقة وثيقة ابالختبارات الفنية يف ا 

 

يك همتكنذرا مذن تنفيذا املهذارات وذلا أ ري أ ن من ال مهية ال عداد اجليد للمهارات والنفات البدنية عىل اختالفها ولاصة القرة العضلية للطلبذة لذ

الفنية ابلشلك املطلذرب وهذاا يتطلذب مذن املذربني )املذدربني( الاهذامتم هبذاا اجلانذب وخنرصذا  لذالل املرااذل ال وت مذن العمليذة التعلمييذة 

 والتدرييية.

 

ويف هذاا اخلنذرص ذكذر ترتس نرفيترشذ  وتعترب القرة العضلية من أ مه النفات البدنية لالعب كرة اليد لاصة عند التنريب ابلرثب مذن أ مذام

(Tonsen and fisher, 1991 ا ت أ ن القرة العضلية لها دور ابرز وحمدد التحقيق نتاجئ طيبة عند ممارسة ال لعاب وخنرصا  عندما يتطلب )

نتاج القرة ابخلطة والرسعة املناس بة ةلمترهر والتنريب حيث يشلك ترازي القرة مع زايدة رسعهتا اب  لفرتات الفعاةل الرسيعة للحراة.املرقف ا 

 

مالنية اجلهذاز العضذيل ابلتغلذب 1999وياكر أ براهمي أ محد سالمة ) ( بأ ن القرة العضلية صفة رمسية من القرة والرسعة ويه منطلح يشري ا ت ا 

 اليد.عىل مقاومة تتطلب درجة عالية من رسعة الانق اضات العضلية وتربز أ مهيهتا ابملسابقات الرايضة ومهنا كرة 

 

ج تذدرييب ذلكل فا ن أ مهية البحث  كن يف كرن  ا ضافة جديدة للربامج التدرييية دالل لكية الرتبية البدنية اخلاصة بلعبة كرة اليد من لالل برملم

 هيمت بتطرهر القرة العضلية لالعب كرة اليد واذلي ابلتايل ميكهنم من حتسني ال داء املهاري وابل خص التنريب ابلرثب ل مام.

 

:للعبة كرة اليد همارات أ ساس ية عديدة وأ مه هاه املهارات يه همارة التنريب كرهنا حتسن املرقف من حيث الربع واخلسارة وعىل مشلكة البحث

ابلرثب لل مام ابعتبارها أ اا من انراع التنريب لالل املباراة وهاه املهارة تتطلب قدرة عضلية عالية من أ جل  وج  اخلنرص همارة التنريب

غل النجاح عند أ داؤها حيث يعترب التنريب املراةل اخلتامية لهجرم الطريق ذلكل أ صبحت تلية تطرهر القرة العضلية لالعيب كرة اليد يه الش

من أ مهية كبرية من حتسني مس ترى أ داء همارة التنريب.الشاغل للمدربني ملا لها   
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( اليت أ ادت نتاجئها عىل أ ثر تمنية القرة العضلية عىل همارة التنريب ابلرثب من أ مام من 1983وهاا ما أ ادت  دراسة محمد ج ل ادلهن ح دة )

 (.55: 13حيث مسافة الارتقاء ودقة التنريب)

 

مامقرة العضلية عىل حتسني مس ترى أ داء التنريب ابلرثب وهاا ما دفعين للتعرف عىل أ مهية ال بكرة اليد حيث من النذعب عذىل الطلبذة  لل 

تقان هاه املهارة دون  تعهم ابلقرة العضلية.  ا 

مذامهدف البحث التعرف عىل تأ ثري الربملمج التدرييب عىل تطرهر القرة العضلية وحتسني أ داء التنريب ابلرثذب هدف البحث: 1-3 بكذرة  لل 

 اليد.

 بكرة اليد. لل مامترجد فروض داةل ا حنائيا بني تطرهر القرة العضلية وحتسني أ داء التنريب ابلرثب فرض البحث: 1-4

 

 املنطلحات:

 (.22: 19عىل مقاومات ابس تخدام رسعة حركية عالية ) فالغلببأ هنا قدرة العضةل القرة العضلية:  -1

ية من التغلب عىل املقاومات اخملتلفة، ابال ضافة أ هنا قدرة الراييض مذن التغلذب عذن احلذرةت قدرة العضةل املعينة أ و اجملاميع العضل القرة:  -2

 (.635: 20اليت يقرم هبا واليت تس تخدم نشاط احلريك احليري )

 (.161: 18يه املقدرة عىل أ داء حرةت معينة من أ قل زمن ممكن )الرسعة: -3

مام:  -4 مام مكحذاوةل الذرا ويه عبارة عن تنريب  كرابح التنريب ابلرثب لل  ية من ارتفاع أ عىل مس ترى الرأ س من أ داء حراة الرثب لل 

 (61، 60: 11بني العبني أ و عدم وجرد. ) املرمة والرتاقللتنريب من مسافة قريبة عيل 

 ادلراسات السابقة: -

ابس تخدام تدريبات البلرمرتي عىل تمنية (عنران ادلراسة )تأ ثري برملمج تدرييب 10(: )2000ادلراسة ال وت: دراسة تر وحسني عيل  ام )

 القرة العضلية ومس ترى أ داء التنريب من الرثب لالعيب كرة السةل(.

 أ هداف ادلراسة: 

 تنممي برملمج تدرييب ابس تخدام تدريبات لك من ال ثقال البلرمرتي لالعيب كرة السةل. -

 عضلية ل جزاء اجلسم اخملتلفة.التعرف عىل تأ ثري الربملمج املقرتح عىل معدالت المنر يف القرة ال  -

 التعرف عىل تأ ثري الربملمج املقرتح عىل معدالت التحسن يف مس ترى اداء التنريب من الرثب. -

 مهنج ادلراسة: اس تخدام املهنج التجرييب ملالمئة طبيعة البحث. -

 العبا . 12س نة وعددمه  18عينة ادلراسة: العيب كرة السةل حتت سن  -

 أ مه النتاجئ:

 التدريب املس تخدم أ دى ا ت تطرهر القرى القنرى والقرة العضلية مجليع أ جزاء اجلسم لعينة والبحث.الربملمج  -

 الربملمج التدرييب املس تخدم أ دى ا ت حتسني مس ترى أ داء التنريب من الرثب لعينة البحث. -
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 ( 11()2000دراسة الًانية: دراسة عبدالزهره محيدي وحسام ادلهن أ محد لليفة )

ادلراسة: )تأ ثري اس تخدام تدريبات البيلرمرتي عىل القذرة املمذزية ابلرسذعة ومسذ ترى اداء بعذض املهذارات الهجرميذة يف كذرة عنران 

 الطائرة(.

 أ هداف ادلراسة:

التعرف عىل تأ ثري اس تخدام تدريبات البليرمرتي عىل القرة املمزية ابلرسعة للذرجلني مسذ ترى أ داء همذاريت الرضذبة السذاحقة واال رسذال  -

 ( س نة.19لساحق دلى الالعبني حتت )ا

 التعرف عىل العالقة بني القرة املمزية ابلرسعة للرجلني واذلراعني ولك من هماريت الرضبة الساحقة واال رسال الساحق. -

 مهنج ادلراسة: اس تخدم الباحثان املهنج التجرييب ملالءمت  لطبيعة البحث. -

 لرشقية الراييض وملدي تر الراييض.( س نة من ملدي ا19(العب حتت )28عينة ادلراسة: ) -

برملمج تدريبات البليرمرتي   تأ ثري ا اجايب دال عذىل تمنيذة القذرة املمذزية ابلرسذعة للذرجلني واذلراعذني ومسذ ترى أ داء الرضذبة أ مه النتاجئ: -

 الساحقة واال رسال الساحق دلى اجملمرعة التجريبة.

 (23م( )1999الكتاا )ادلراسة الًالًة: دراسة وفاء محمد عبداجمليد أ محد 

 عنران ادلراسة: أ ثر اس تخدام التدريب البليرمرتي عىل الارتقاء عس ترى أ داء همارة التنريب ابلرثب عاليا يف كرة اليد.

 أ هداف ادلراسة: التعرف عىل تأ ثري اس تخدام تدريب البليرمرتي عىل الارتفاع عس ترى أ داء همارة. -

القرة العضلية للرجلني واذلراعني لعينة البحث وتمنية القرة الانفجاريذة للذرجلني واذلراعذني لعينذة  التنريب ابلرثب عاليا  من لالل تمنية -

 البحث وقياس مس ترى حتسني مس ترى ال داء نتيجة اس تخدام التدريب البليرمرتي عىل همارة التنريب ابلرثب.

 مهنج ادلراسة: اس تخدام املهنج التجرييب ملالءمت  لطبيعة البحث. -

 طالبة من فريق كرة اليد بلكية الرتبية الرايضية للبنات جامعة اال سكندرية. 20دلراسة: عينة ا -

أ مه النتاجئ: أ ن اس تخدام طريقة التذدريب البليذرمرتي لهذا تذأ ثري ا اجذايب عذىل حتسذني القذرة العضذلية للذرجلني واذلراعذني وحتسذني القذرة  -

يامنتيكية املؤثر يف همارة التنريب ابلرثب عاليا  وااكل دقة التنريب اديث الانفجارية للرجلني واذلراعني وحتسني بعض املتغريات الك 

 يؤثر الربملمج املقرتح ابس تخدام التدريب البليرمرتي عىل رفع مس ترى أ داء همارة لتنريب ابلرثب عاليا.

 (:13م( )1983دراس ية الرابعة: دراسة محمد ج ل ادلهن محمد ح د )

 قرة العضلية عىل همارة التنريب ابلرثب ل عىل يف كرة اليد.عنران ادلراسة: أ ثر تمنية ال

 أ هداف ادلراسة: التعرف عىل أ ثر تمنية القرة العضلية عىل مس ترى ال داء املهارة للتنريب ابلرثب ل عىل يف كرة اليد. -

 مهنج ادلراسة اس تخدام املهنج التجرييب ملالءمت  لطبيعة ادلراسة. -

( العبا  يف 88( العب مجمرعة جترييية و)87( العبا  و)175كرة اليد جبمهررية مرص العربية وعددمه ) عينة ادلراسة: ملشئ مراز تدريب -

 اجملمرعة الضابطة.

ليذد ا ت أ مه النتاجئ: تؤدي  رينات البلميرمرتي عىل تمنية القرة العضلية واملش تقة من طبيعة ال داء املهارة للتنريب ابلرثب عاليا  يف كرة ا -

 همارة التنريب قيد ادلراسة ا  يعمل عىل ارتفاع مس ترى دقة التنريب. زايدة فاعلية

(26م(: )1995ادلراسة اخلامسة: دراسة وس يةل همران ومسري عبدامحليد )  

 عنران ادلراسة: تأ ثري اس تخدام التدريب البليرمرتك عىل املس ترى الرمقي ملسابقة الرثب العايل ابلطريقة الظهرية.

د العالقة بني تمنية القرة الانفجارية للرجلني ابس تخدام البليرمرتك واملس ترى الرمقي ملسابقة الرثب العايل ابلطريقة أ هداف ادلراسة: ا اجا -

 الظهرية.
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 مهنج ادلراسة: اس تخدام املهنج التجرييب ملالءمت  ولطبيعة ادلراسة. -

طالبذة  23ئتني يف املتغريات قيد البحذث وقذرام لك مهنذا عينة ادلراسة: مت اختيار العينة ابلطريقة العمدية وقسمت ا ت مجمرعتني متالف  -

 وااداه  ضابطة وال خرى جترييية.

 أ مه النتاجئ: -

 فاعلية التدريب البيلرمرتك يف تمنية القرةالاجنارية وحتسني املس ترى الرمقي للرثب العايل ابلطريقة الظهرية. -

 (:14م( )1997ادلراسة السادسة: دراسة حماسن أ محد عدملن )

 ان ادلراسة: العالقة بني بعض القياسات اجلسمية والقدرات البدنية واملهارات الهجرمية يف كرة اليد.عنر 

 هدف ادلراسة: التعرف عىل بعض القياسات اجلسمية والقدرات البدنية واملهارات الهجرمية. -

 التعرف عىل ادلالالت اجلسمية والبدنية واملهارية املمزية والفرق بيهن . -

 : اس تخدمت الباحثة املهنج الرصفي بأ سلرب املسحي ملا همتزي ب  من خنائص تتفق مع طبيعة هاا البحث.مهنج البحث -

 ( طالبة من الس نة الًانية.60( طالبة من الس نة ال وت و)60( طالبة براقع )120عينة البحث: مشلت عينة البحث ) -

 أ مه النتاجئ: -

اذلراعذني ولك مذن حمذيط السذاعد وحمذيط رد اليذد، وأ يضذا  هنذاك عالقذة وجرد عالقة عكس ية ويه داةل معنرية بني قرة عضذالت  -1

 ارتباطية طردية داةل معنرية بني عرض اف اليد ومسك الكرة.

 ا جراءات البحث: -3

 مهنج البحث:اس تخدم الباحث املهنج التجرييب بنظام اجملمرعة التجرييية الراادة اختبار ق يل مت البعدي. 3-1

ختيار العينة ابلطريقة العمدية حيث مت اختبار طلبة الس نة الًانية بلكية الرتبية البدنية والرايضة ابلزاوية للعام اجلامعي عينة البحث: مت ا 3-2

 م البالغ عددمه عرشة طلبة.2016-2017

 وقد وقع اختيار العينة لل س باب التالية:

 ضة وباكل احلضرر مؤاد .تشكيل العينة مجمرع طلب الس نة الًانية بلكية الرتبية البدنية والراي -1

 تراجد أ فراد العينة مجيعهم حتت ظروف تدرييية واادة. -2

 جتاوب أ فراد العينة مع الباحث وسهرةل االتنال هبم . -3

 ترافر ال دوات وال هجزة وامللعب املطلرب لتنفيا ا جراءات البحث. -4

جراء التجانس بني أ فراد عينذة البحذث يف 3-2-1  املتغذريات ال ساسذ ية )العمر،الطرل،الذرزن( اذاكل جتانس عينة البحث: قام الباحث اب 

ما ضافة ا ت همارة التنريب ابلرثب لل  م العيب ابختيارات بعض عنارص اللياقة البدنية )الرسعة الانتقالية، القرة العضلية للرجلني واذلراعني( ا 

 (.1بكرة اليد وا  مرحض يف جدول )

 10ن=  قياس الق يل للمتغريات قيد البحثعياري ومعامل الالتراء للمجمرعة التجرييية، ال (املترسط احلسايب والرس يط والاحنراف امل 1جدول )

 املعطيات اال حنائية

 املتغريات

 وادة

 القياس

 املترسط

 احلسايب
 الرس يط

 الاحنراف

 املعياري

 معامل

 الالتراء

 1.36 0.73 5.02 5.12 ت م من البدء الطائر 30عدو 

 0.117 3.43 28 28.4 مس الرثب العمردي

 0.03 2.21 9.30 9.24 م كجم3را الكرة الطبية 

 0.07 2.67 6 6.2 درجة مس60×60التنريب بكرة اليد 

 

( وهاا ما يدل عىل جتانس 3)±( يتضح أ ن قمية معامل الالتراء للمتغريات قيد البحث والقياس الق يل تنحرص بني 1من معطيات يف اجلدول )

 عينة البحث.
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 تخدمة:ال دوات املس   3-3

 يف البحث اس تخدام الباحث ال دوات التالية ابالختيارات وتنفيا الربملمج.

 لقياس الرزن ل قرب اغم   مزيان طيب -1

 لقياس الطرل ل قرب مس   هجاز الرس ناميرت -2

يقاف -3  لقياس الزمن   ساعة ا 

 لقياس املسافات   رشيط قياس -4

 لقياس كرة اذلراعني.  اغ 3كرات طبية وزن  -5

 حراز. -6

 يد مع الكرات.ملعب كرة  -7

 مقاصد سريدية. -8

 الاختبارات: 3-4

 الاختيارات البدنية: 3-4-1

بعد الاطالع عىل املراجع املبينة أ مام لك اختبار قام الباحث ابختيار مجمرعة الاختبارات اخلاصة ابلقرة العضلية )القرة + الرسذعة( 

 ذات الارتباط ابل داء املهاري للتنريب ل امام ابلرثب بكرة اليد.

 مرت( من البدء الطائر. 30ختبار اجلري املسافة )ا -1

 الغرض من الاختبار -

 قياس رسعة الطالب.

 أ دوات املس تخدمة -

م( والامتياز العرشهن الباقية 30م( حيدد علهيا خطأ ن ا اداه  للبداية والًاين للهناية املسافة )50جماالت للجري طر  ال يقل عن )

 أ متار هجة خط البدائية. تكرن عرشة أ متار هجة خط الهناية وعرشة

يقاف. -  ساعة ا 

 مرت(.30حتدد منطقة اجلري خبط ا اداه  للبداية وال خر للهناية واملسافة بيهن  )

 وصف الاختبار: -

يأ لا الطالب وضع ااس تعداد حبيث يقف عىل مسافة عرشة أ متار من خط البداية وعند س ع ا شارة البدء اجري الطالذب أ قىصذ 

  تسجيل الرقت املس تغرق ا ت وصرل خلط الهناية بأ ي جزاء من اجلسم.رسعة يف خط مس تقمي ويمت

 تعليتت الاختبار: -

 للك طالب ثالث حماوالت تسجيل لها أ فضل حماوةل. -

 اجلري يف خط مس تقمي. -

 (105: 9يس تخدم الطالب البدء العايل عند اجلري.) -

 اختبار الرثب العمردي من الًبات: -2

 نفجارية:الغرض من الاختبار: قياس القرة الا

 (.300مس( ا ت )150ال دوات: اائط أ ملس، طيشررة، خيطط احلائط تدراجيا  من )

مراصفات الاختبار: ميسك الطالب قطعة طيشررة ويقف جبانب احلائط وهرفع ذراعا  ةمال ا ت أ عىل القفز عاليا  للرصرل ا ت أ قىص 

 نقطة لها، وتسجل الرمق اذلي مت وضع عالمة أ مام .

 الرشوط:

 الب احلق يف القيام بًالث حماوالت تسجل أ فضل حماوةل من احملاوالت الًالثة.للط -1
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 للطالب احلق يف ثين الركبتني ومرحجة اذلراعية أ مام أ سفل من الًبات. -2

 (308: 18التسجيل: تسجل للطالب أ حسن حماوةل من احملاوالت الًالثة املسمرح هبا. )

 ق الرأ س:را الكرة الطبية ل بعد مسافة ابليدهن من فر  -3

 الغرض من الاختبار: -

 قياس قرة الرا ابليدهن معا  وقرة اذلراعني.

 ال دوات املس تخدمة: -

 كجم رشيط لقياس املسافة قطعة أ رض مسطحة أ و ملعب للكرة اليد خمطط. 3كرة طبية تزن 

 مراصفات الاختبار: -

دوداتن ال عىل بعد أ لا وضذع الرقذرف أ مذام خذط كجم بلكتا بدهن وهرفعهم فرق الرأ س واليدان مم 3ميسك الطالب كرة طبية تزن 

 البدء يقرم برا الكرة الطبية ا ت أ بعد مسافة ممكنة عىل جمال الرا اخملطط عىل ال رض املسطحة أ و ملعب كرة اليذد أ ي أ قىصذ مسذافة ميكذن

لهيا.  الترصل ا 

 لطبية عىل ال رض.حيث يمت القياس من احلافة اخلارجية خلط البداية وحىت أ قرب نقطة تراهتا الكرة ا

 تعليتت الاختبار: -

 اجب را الكرة من فرق الرأ س وبلكتا اليدهن ويه مفرودة. -

 يأ لا الالعب وضع الرقرف أ مام خط البدء والقيام هرا الكرة ا ت أ بعد مسافة ممكنة. -

 للك العب احلق يف ثالث حماوالت وتسجل أ فضل حماوةل من احملاوالت الًالثة. -

ح ء اجلسم.تعطي للك العب حماولت -  ني ق ل ا جراء الاختبار لغرض الهتيئة وا 

 (.160: 17يمت قيام املسافة من احلافة اخلارجية خلط البدء ا ت أ قرب نقطة تراهتا الكرة عىل ال رض. ) -

لهيا الكرة مت تسجيل أ فضل حماوةل من احملاوالت ال  -  ًالثة.حساب ادلرجات: تسجيل القراءة للمحاوالت الًالثة للمسافة اليت وصلت ا 

 اختبار ال داء املهاري: 3-4-3

 ( مس.60×60التنريب ل امام ابلرثب لارج قرس التسعة أ متار عىل مربعني مثبتني بزواييت املرا قياس )

 مراصفات الاختبار:

يقرم الالعب ابلتنريب من لارج قرس التسعة أ متار بعد أ ن يأ لا ثالثة خطذرات ق ذل القذرس مث يثذب ل عذىل ل داء التنذريب 

 جتاه املربعني.اب

 تعليتت الاختبار:

 يؤدي التنريب ابجتاه تردي للمرا. -1

 للك العب س تة حماوالت ابجتاه املربعني ثالثة ابجتاه الميني وثالثة ابجتاه اليسار. -2

 (130: 13تسجل نقطة يف ااةل مرور الكرة من دالل املربع أ و عند ارتطاهما ابحلافة اخلارجية للمربعني. ) -3

 الربملمج:أ سس وضع  3-5

م( مت وضذع 1997م( والس يد عبداملقنذرد )1997بعد الاطالع عىل العديد من املراجع يف جمال التدريب ومهنا بسطرييس أ محد )

 أ سس الربملمج ومن امهها حتديد محل التدريب والشدة، احلجم، الرااات( ا ضافة ا ت مراعاة النقاط التالية عند تنفيا الربملمج التدرييب:

 رينات اليت تنسجم مع تدريب الالعبني.اختيار المت -1

 عدم فرض المترينات ا ت ما هر فرق قدرة الاعبني. -2

 أ ن ينشأ  يف العام مت ا ت اخلاص. -3

 اختيار المترينات اليت تسمح بزايدة متدرجة لالل الربملمج أ ي تبدأ  من ال قل تأ ثريا  ا ت المترينات املتالمةل عالية الشدة. -4
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 دقيقة بني اجملمرعات. 3-2اثنية( بني المترينات و 180-60أ ن فرتة الرااة تكرن من ) -5

 تنفيا الربملمج التدرييب: 3-6

براقذع واذدتني تذدريبيتني أ سذ برعيا  وقذد بلذغ عذدد  2017- 13/2لغايذة  4/1مت تطبيق الربملمج التذدرييب ملذدة أ سذابيع للفذرتة مذن 

 (.1يقة وا  هر مرحض يف منرذج للرادة التدرييية مرفق رمق )( دق 90الرادات التدرييية أ ربعة عرش وادة تدرييية زمن لك وادة )

 القياس البعدي: 3-7

جراء القياس البعدي لالختيذارات قيذد البحذث ملذدة يذرم  عطذاء 15/2/2017بعد تطبيق الربملمج التدرييب قام الباحث اب  م بعذد ا 

 الرشوط اليت مت هبا القياس الق يل.رااة يرم وااد بعد أآخر وادة تدرييية حيث مت القياس البعدي بنفس الظروف و 

 الرسائل اال حنائية املس تخدمة: 3-8

 املترسط احلسايب. -1

 الرس يط. -2

 الاحنراف املعياري. -3

 معامل الالتراء، )ت( الفروق -4

 عرض النتاجئ: 

 (.2جلدول رمق )يعرض الباحث نتاجئ الفروق بني القياسني الق يل والبعدي للمتغريات قيد البحث للمجمرعة التجرييية وا  مرحض اب

 املترسط احلسايب والاحنراف املعياري وقمية ت احملتس بة للمتغريات قد البحث للمجمرعة التجرييية ويف القياسني الق يل والبعدي(2جدول )

 املعطيات اال حنائية

 املتغريات

 وادة

 القياس

 قمية )ت( القياس البعدي القياس الق يل

 احملتس بة

 مس ترى

 2ع 2س 1ع 1س ادلالةل

 غري معنري 2.06 0.62 4.48 0.73 5.12 ت م من البدء الطائر 30عدو 

 معنري 3.31 4.22 34.8 3.43 28.4 مس الرثب العمردي

 معنري 2.67 2.32 12.48 2.21 9.24 م كجم3را الكرة الطبية 

 معنري 3.2 2.22 10.4 2.67 6.2 درجة مس60×60التنريب بكرة اليد 

 

واحنذراف معيذاري  5.12م من البدء الطائر ةن 30( يتضح ا ن املترسط احلسايب القيايس الق يل لعدو 2يف اجلدول ) من املعطيات اال حنائية

ويف الرثذب العمذردي بلذغ املترسذط  2.06وقذد بلغذت قميذة )ت( احملتسذ بة  0.62وابحنراف معيذاري  4.48( أ ما ابلقياس البعدي ف لغ 0.73)

وقد بلغت فيذ  )ت( احملتسذ بة  4.22وابحنراف معياري  34.8ويف القياس البعدي بلغ  3.43ف معياري وابحنرا 28.4احلسايب القياس الق يل 

(3.31.) 

 

ويف القيذاس البعذدي  2.21وابحنذراف معيذاري  9.24كجم البعذد مسذافة بلذغ املترسذط احلسذايب يف القيذاس القذ يل  3ويف اختبار را الكرة 

( مس 60×60ويف اختبار التنريب ل امام ابلرثب بكرة اليد حنذر مربذع ) 2.67)ت( احملتس بة  وقد بلغت في  2.32وابحنراف معياري  12.48

ويف القيذاس  2.67وابحنذراف معيذاري  10.4ويف القيذاس البعذدي بلذغ  2.67وابحنذراف معيذاري  6.2بلغ املترسط احلسايب يف القياس الق يل 

وقد ظهر مس ترى ادلالةل معنري للتغريات ةفة كرن قميذة )ت(  3.2احملتس بة  وقد بلغت في  )ت( 2.22وابحنراف معياري  10.4البعدي بلغ 

م 30( وباكل تكرن الفروق ذات دالةل ا حنائية ما عذدا عذدو 2.36والبالغة ) 0.05احملتس بة أ ارب من قمية )ت( اجلدولية عند مس ترى دالةل 

 وباكل هكرن الفرق غري داةل ا حنائيا . 0.05لية عند مس ترى دالةل من البدء الطائر فقد ةنت قمية )ت( احملتس بة أ قل من قمية )ت( اجلدو 
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 مناقشة النتاجئ: 2-

م 30( وجرد فروق غري داةل ا حنائيا  بني املقياسني الق يل والبعذدي الختبذار عذدو 2ويتضح من النتاجئ اال حنائية يف جدول رمق )

( ولكذن مذن 2.36والبالغذة ) 0.05قمية )ت( اجلدولية عنذد مسذ ترى دالةل ( ويه أ قل من 2.06البدء الطائر فقد بلغت قمية )ت( احملتس بة )

( لناحل القياس البعدي وهاا يعين هناك حتسن 0.28لالل املقارنة بني املترسطني احلسابني القياس يني الق يل والبعدي جند أ ن الفرق قد بلغ )

كجم( والتنريب بكرة اليد فقط بلغت قميذة 3مردي ورا الكرة الطبية )لناحل القياس البعدي للمجمرعة التجرييية أ ما يف اختبارات الرثب الع

( ويه اارب من قميذة )ت( اجلدوليذة عنذد مسذ ترى دالةل 3.2(، )2.67(، و)3.309)ت( احملتس بة بني القيايس الق يل والبعدي عىل الترايل )

 للمجمرعة التجرييية. ( وباكل هناك فروق داةل ا حنائيا  ولناحل القياس البعدي2.36والبالغة ) 0.05

 

لهيا ادلراسات املشاهبة دراسة تذرو حسذني عذىل  ذام ) ( 2000ويعزز الباحث ذكل ا ت الربملمج التدرييب املس تخدم مع النتاجئ اليت ترصلت ا 

 لل مامب من الرثب واليت اس تخلنت نتاجئها ا ت أ ن الربملمج التدرييب املس تخدم ادى ا ت تطرهر القرة العضلية وحتسني مس ترى أ داء التنري

 لعينة البحث.

 

( والذيت اس تخلنذت نتاجئهذا ا ت أ ن الذربملمج التذدرييب املسذ تخدم أ داء ا ت تطذرهر القذرة 2000محيد وحسام ادلهن أ محذد ) عبد الزهرودراسة 

يت نتاجئهذا ا ت أ ن الذربملمج ( الذ1999املمزية ابلرسعة ومس ترى اداء بعذض املهذارات الهجرميذة ابلكذرة الطذائرة ودراسذة وفذاء محمذد عبداجمليذد )

( واليت اس تخلنت نتاجئها ا ت أ ن الربملمج 1983التدرييب أ دى ا ت رفع مس ترى أ داء همارة التنريب ابلرثب عاليا ، ودراسة محمد ج ل ادلهن )

 املس تخدم أ دى ا ت تمنية القرة العضلية وهمارة التنريب ودقت  ابلرثب ل عىل بكرة اليد.

هذارات الهجرميذة وجذرد عالقذة ( اليت اس تخلنت نتاجئها ا ت أ ن القياسات اجلسمية والقدرات البدنيذة وامل 1997عدملن )ودراسة حماسن أ محد 

 الاس تنتاجات:بيهنم

اعذامتدا  عذىل نتذذاجئ البحذث ومذن لذذالل الرسذائل اال حنذائية للقياسذذني القذ يل والبعذدي للمجمرعذذة التجريييذة ترصذل الباحذذث ا ت 

 الاس تنتاجات التالية:

جرد فروق داةل ا حنائيا بذني القياسذني القذ يل والبعذدي للمجمرعذة التجريييذة يف اختبذاري الرثذب العمذردي ورا الكذرة الطبيذة و  -1

 ولناحل القياس البعدي.

م مذن البذدء الطذائر ولكذن ظهذر  30عدم وجرد فروق داةل ا حنائيا  بني القياسني الق يل والبعدي للمجمرعة التجرييية أ ختبار عدو -2

 املترسطني احلسابني ولناحل القياس البعدي. فرق بني

وجرد فروق داةل ا حنائيا بني القياسني الق يل والبعدي ولناحل القياس البعدي للمجمرعة التجريييذة يف اختبذار التنذريب ابلرثذب  -3

 بكرة اليد ولناحل القياس البعدي. ال مام

مذاملرجلني واذلراعذني وحتسذني مسذ ترى أ داء التنذريب ابلرثذب أ ن الربملمج التدرييب املس تخدم ادى ا ت تمنية القرة العضلية ل -4  لل 

 بكرة اليد.

لهيا الباحث يريص عا ييل: الترصيات: بناءعىل النتاجئ اليت ترصل ا   

 رضورة اس تخدام الربملمج التدرييب لطلبة التخنص بكرة اليد لتمنية القرة العضلية للرجلني واذلراعني. -1

 رجلني واذلراعني ل ن ذكل يؤدي ا ت حتسني مس ترى أ داء التنريب ابلرثب ا يل ال مام.رضورة تطرهر القرة العضلية لل -2

 ا جراء أ حباث مشاهبة عىل فئات خمتلفة لالعيب كرة اليد لتطرهر صفات بدنية وهمارات أ خرى. -3
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 املراجع

براهمي أ محد سالمة،املدلل التطبيقي للقياس يف اللياقة البدنية منشاة املعارف، اال سكندرية -1  م(.1999) ا 

براهمي رحرمة زايد، ةمل غايل جرافة، لليفة الناحج أ محد،شعبة الرتبية الرايضية ععاهد املعلمني واملعل ت. -2  ا 

 م.1984أ محد محمد لاطر، عيل فهمي البيك،القياس يف اجملال الرايض، دار املعارف،القاهرة،  -3

براهمي أ برطبل،أ ثر التدريبات البلرمرتية ابس تخدا -4 داء يف مسذابقة الرثذب أ سامة محمد ا  م حتليل القرة عذىل بعذض املتغذريات ادليناميكيذة لذل 

 (.1999الًاليث،رساةل داترراه غري منشررة،لكية الرتبية الرايضية للبنني اال سكندرية )

 م.1997الس يد عبداملقنرد،نظرايت التدريب الراييض تدريب وفس يرلرجيا القرة مراز الكتاب للنرش،القاهرة، -5

اس،ممزيات وخنائص ال عداد البدين، الفن لالعبني الناشذ ئني يف كذرة القذدم رسذاةل ماجسذ تري غذري منشذررة، مرسذكر، ابمس فاضل عب -6

 م.1980

 م.1997بسطريب أ محد،أ سس نظرايت التدريب الراييض دار الفكر العريب، القاهرة، -7

براهمي حشات ،اللياقة والنحة، دار الفكر العريب،ال  -8  طبعة ال وت،القاهرة.عباس عبدالفتاح الرميل،محمد ا 

عبدالرزاق ج ار الرمايح،سامل الكرين، عبدالرهاب راشد،أ ثر  رينات البليرمرتك عذىل حتسذن القذرة العضذلية واملسذ ترى الرمقذي لفعاليذة  -9

 م.2005(، جامعة السابع من أ بريل،لكية الرتبية البدنية،الزاوية،3الرثب العايل ابلطرقة الظهرية اجملةل العلمية العدد )

رو حسني عيل  ام )تأ ثري برملمج تدرييب ابس تخدام تدريبات البليرمرتك عىل تمنية القرةالفضلية ومس ترى التنريب من القفذز لالعذيب ت -10

 م(.1997كرة السةل، رساةل ماجس تري غري منشررة، جامعة طنطا لكية الرتبية البدنية )

يبات البليذرمرتي عذىل القذرة املمذزية ابلرسذعة ومسذ ترى أ داء بعذض عبدالزهرة محيدي وحسام ادلهن امحذد لليفذة )تذأ ثري اسذ تخدام تذدر  -11

 م.2000املهارات الهجرمية يف كرة الطائرة،رساةل املاجس تري،غري منشررة،لكية الرتبية الرايضية للبنات،جامعة اال سكندرية، 

 م.1998،القاهرة،ا ل درويش وىخرون: ال سس الفس يرلرجية لتدريب كرة اليد نظرايت وتطبيق مراز الكتاب للنرش -12

 م.1980ا ل عبدامحليد، محمد حسانني،القياس يف كرة اليد، دا الفكر العريب،القاهرة، -13

حماسن أ محد عدملن )دراسة العالقة بني القياسات اجلسذمية والقذدرات البدنيذة واملهذارات الهجرميذة يف كذرة اليد،رسذاةل املاجسذ تري لكيذة  -14

 م.1997الرتبية البدنية،جامعة الزاوية،

د ج ل ادلهن محمد ح د،أ ثر القرة العضلية عىل همارة التنريب ابلرثذب ل عذىل يف كذرة اليد،رسذاةل داتذرراه،غري منشذررة،لكية الرتبيذة محم -15

 البدنية،القاهرة،جامعة الران.

 .1997محمد حسن عالوي، ا ل عبدامحليد،امل رسة التطبيقية لكرة اليد، دار الفكر العريب، القاهرة،  -16

 م.1987الوي، محمد نرص ادلهن رضران،الاختبارات املهارية والنفس ية يف اجملال الراييض، دار الفكر العريب القاهرة، محمد حسن ع -17

 م.2004محمد صبحي حسانني، محمد كرسي، مرسرعة التدريب الراييض التطبيقي، مراز الكتاب للنرش،القاهرة،  -18

 م.1987دار الفكر العريب،الطبعة الًانية، محمد صبحي حسانني،التقرمي والقياس يف الرتبية البدنية، -19

 م.2003، دار الفكر العريب،القاهرة، 4، ط12محمد صبحي حس نني،القياس والتقرمي يف الرتبية البدنية والرايضية  -20

 م.1988محمد عادل رشدي،أ سس التدريب الراييض الطبعة الًانية،الرشاة العامة للنرش والترزيع واال عالم،طرابلس،  -21

دلنف،دراسة للتعريف عىل عالقة القرة العضلية لبعض املقاييس اجلسمية لالعب كذرة اليذد، جمذةل دراسذات وحبذرث، اجملذدل محمد هادي ا -22

 م.1986التاسع، العدد الرابع،جامعة الران، 

براهمي ح د، التدريب الراييض احلديث،دار الفكر العريب، القاهرة،  -23  م.1998مفيت ا 

لقرة العضلية ومس ترى بعض املهارات الهجرمية للعبذة كذرة اليذد، اجملذدل الًذامن، العذدد الًذاين، جامعذة منرية مرقيص خمائيل،العالقة بني ا -24

 م.1985الران، س نة 

وفاء محمد عبداجمليد أ محد الكتاا )أ ثر اس تخدام التدريب البليرمرتي عذىل الارتقذاء عسذ ترى أ داء همذارة التنذريب ابلرثذب عاليذا يف كذرة  -25

  منشررة،لكية الرتبية الرايضية للبنات،جامعة اال سكندرية.اليد،رساةل ماجس تري غري
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وس يةل همران، مسري عبدامحليد، تأ ثري اس تخدام التدريب البليرمرتي عىل املس ترى الرمقي ملسافة الرثب العايل ابلطريقذة الظهريذة،نظرايت  -26

 .1995دد الرابع والعرشون س نة وتطبيقات اجملةل العلمية للكية الرتبية البدنية للبنني، جامعة اال سكندرية، الع

 

(المترينات الرادة تدرييب1مرفق رمق )  

 الرثب ابلقدمني من فرق ااجز مقلرب. -1

 الرثب بقدم الميني من فرق مقعدي سريدي مث القدم اليرسى ابلتبادل. -2

 الرقرد رفع اجلدع لل عىل مع مض الركبتني للندر. -3

 حماوةل مسك الكرة ق ل سقرطها عىل ال رض. مرت مت5را الكرة الطبية ا ت أ عىل وأ مام للمسافة  -4

 ثين ومد اذلراعني من وضع الانبطاح املاثل. -5

 مرت. 5دفع الكرة الطبية ابليدهن عىل احلائط من عىل بعد مسافة  -6

مام ولل عىل املسافة  والرثبمسك الكرة الطبية ابذلراعني عاليا  -7  مرت والقدمني مضمرمة. 15لل 

لي . 3س املسافة را الكرة الطبية من للف الرأ   -8  مرت ق ل خط املرىم يقرم برا الالعب الكرة ا ت أ بعد مسافة ممكنة الرصرل ا 

مامالتنريب ابلرثب  -9  عىل مربعني ميتني بزاوية مرىم كرة يد. لل 

رذج  رينات القرة العضليةمن(2مرفق رمق )  

 ال دوات الرااة تكرار المترهن الامترهن ال سابيع

كذذذرة  –مقعذذذدي سذذذريدي  –حذذذراجز  اثنية بني المترينات 60 للك  ارهن 3×8 7-6-2-1 ال س برع ال ول

 طبية

 كجم مرىم كرة يد 3كرة طبية  اثنية بني المترينات 80 للك  ارهن 3×10 9-8-5-4-3 ال س برع الًاين

 كجم 3حراز كرة طبية  اثنية بني المترينات 60 للك  ارهن 3×10 8-6-4-1 ال س برع الًالث

 كجم 3مقعد سريدي كرة طبية  اثنية بني المترينات 60 للك  ارهن 3×8 5-3-7-2 ابعال س برع الر 

 كجم 3مقعد سريدي كرة طبية  اثنية بني المترينات 60 للك  ارهن 3×10 8-7-6-2 ال س برع اخلامس

 كجم 3مقعد سريدي كرة طبية  اثنية بني المترينات 60 للك  ارهن 3×10 9-5-4-3-1 ال س برع السادس

 كجم 3مقعد سريدي كرة طبية  اثنية بني المترينات 60 للك  ارهن 3×10 9-8-7-6-3 ال س برع السابع

 مالحظة:

 اثنية. 180ا ت  60الرااة بني  رهن واخرة من  -1

 دقائق. 3-2الرااة بني مجمرعة واخرى  -2

 زمن اداء  رينات القرة العضلية لالل الرادة التدرييية الراادة  -3

 دقيقة( 30)

 د الباحث حتديد الشدة وفق ما ييل اعمت -4

 الرزن.  -2  املسافة.  -1

نااات بني المترهالر  -4  التكرارات.  -3
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(2014افريقيا )العالقة بني الشرط الاول والشرط الًاين يف التحرةت ادلفاعية ملنتخب ليييا لكرة اليد يف بطرةل   

 د صبحي العجييل القاليل**                                                                         د ملفع بشري املالطي *

 

ان التقدم احلاصل يف ةفة ميادهن احلياة يعمتد اعامتدا لكيا عيل لك املعلرمات و التقنيات العلمية احلديًة عا خيدم املنلحة  :دمة ادلراسةمق1-1

رش من العامة وتطرهرها حنر الافضل بلك ما هر جديد وم تكر ، ومن امه هاه امليادهن )) امليادهن الرايضية (( واليت لها تأ تري م ارش عيل الي 

ب اجليد و مجيع النرايح النفس ية و الاجامتعية و الًقافية ، وتعترب كرة اليد اادي الالعاب الرايضية امجلاعية املشهررة واليت حتتاج ايل التدري

، وحتتاج لعبة  املتراصل ، واليت تمتزي بروح امحلاس و التنافس الرشيف بني الرايضني ، و تًري روح امحلاس و التشجيع املتراصل دلي امجلهرر

الرسائل كرة اليد ايل تطرهر عنارص اللياقة البدنية و اليت ترتبط ارتباطا وثيقا بلك همارة من هماراهتا الاساس ية واجب اس تخدام ةفة الطرق و 

رات الهجرمية و ادلفاعية عيل للتدريب ، ولتحقيق املس تري العايل يف لعبة كرة اليد اجب اتقان املهارات احلركية الاساس ية للعبة وممتتةل يف املها

 (1:18) مس تري الفرد او الفريق كلك ، الامر اذلي يتطلب اجلهد الك ري من املدرب و الالعبني عيل اد سراء .

( ان ادلفاع يف كرة اليد هر اجلناح الًاين املمكل لنجاح الفريق وال يقل امهيت  عن الهجرم وتبدء  2008و اادا لادل محردة و جالل سامل) 

 مراةل ادلفاع مند اللحظة اليت يفقد فهيا الفريق الكرة فينقلب الفريق املهامج مدافعا و ابلتايل ينبح الفريق املدافع هماج  .

ا اد ان ان التفاعل ادلينامييك املس متر وادلامئ طرال شرطي املباراة اجعل من النعب يف بعض حلظات املباراة حتديد اهي  هماج  و اهي  مدافع

فاع ال هرتبط عالن التراجد يف امللعب وامنا هرتبط بلحظة فقدان الكرة ، وال شك أ ن اخلطأ  يف ادلفاع يعين تسجيل هدف يف مرا الفريق ادل

، ذلي اجب أ ن يريل املهارات والعمليات ادلفاعية قدرا كبريا من الاهامتم وفسح  طريهل من زمن التدريبات ، ولقد ةن ادلفاع وايل وقت 

راز واج ات  حنر الاهامتم ابلكره وادها ، مث تطرر فأ همت جبسم الالعب مع الكره ، ولكن مل يعد ةفيا أ ن هكرن الهدف من العملية قريب ه

دف ادلفاعية هر جمرد ادلفاع عيل املهامج أ و جسم  أ و الكره أ و منع الفريق املهامج من فتح ثغره للتنريب بل يتعدى ادلفاع احلديث هاا اله

رل اوةل ادلامئة وامللحة لال لالل ابلتنرر الهجرا للفريق املنافس وارابا  ، مما يسهل عيل ادلفاع تهل احلنرل عيل الكره وابلتايل التحايل احمل

 فحةايل الفريق املهامج ، ومن هاا املنطلق تطررت املهارات ادلفاعية وتعدت  طرق ادلفاع المنطي لتنل ايل نرع من ادلفاع اال جايب امللح .ص

(13:12) 

مج غري ومن وهجة نظر أ خري يعمتد ادلفاع احلديث عيل اس تخدام املهارات احلركية ادلفاعية اخملتلفة يف احملاوالت ، اتغطية مساا  لالي  أ و هما

فريق املهامج مراقب ، أ و التقدم للتعدي للتنريب أ و المترهر ، وحماوةل ايقاف سري الهجمة ، واجب أ ن يمت ذكل بأ قىص رسع  حيت ال همتكن ال

 من اس تغالل الًغرات ادلفاعية املرجرده ، حيت تعد كرة اليد من الالعاب امجلاعية اليت تمتزي بنعربة الاداء اخلططي ادلفاعي وذلكل اجد

ني العدو املدرب صعرب  قنري يف بنا الربامج التدرييي  عيل اسس علمي  سلمي  ومرضرعي  حيث طبيعة الاداء يف كرة اليد ختتلف وتتنرع ماب

ابلكره أ و بدوهنا الا اجلري والترقف ، للتحرةت الرسيع  الهجرمي  وادلفاعي  ، وترجع تليات التغيري يف الاداء ايل طبيعة سري  –الرسيع 

، وذكل فاهنا  املباراه حيث ختضع كرة اليد للمراقف اخملتلف  واملتغريه حبيث الترجد ظروف اتبت  لالداء واملراقف الرتباطها بتحرةت املنافس

 (165:10تعمتد عيل درج  افاءة الالعب لالدائات املهاري  ادلفاعي  وترظيف تكل الاداءات أ ثناء القيام ابلعمل ادلفاعي .)

 مشلكة ادلراسة: 1-2

ي واخلططي لالعب تتنف كرة اليد احلديً  ابلرسع  واملهاره يف الاداء الفين واخلططي واليت لها الاثر املبارش عيل مس تري الاداء املهار 

 لاصة أ ثناء املبارايت 

ملبارايت  ومن لالل متابعتالباحتان ابعتباره  العبان يف كرة اليد وايضا اس تادان يف لكية الرتبي  البدني  والرايض  ومن لالل متابعة الباحتان

س تفيض  مع العديد من الاساتده والساده اخلرباء يف كرة اليد يف ليييا سراء عيل مس تري الاندي  احمللي  أ و املنتخبات الرطني  ومناقش هت  امل 

جمال اللعب  الحظا وجرد عدة أ خطاء عيل مس تري ادلفاع عرااهل اخملتلف  ، وايضا عيل مس تري رسعة التحرةت ادلفاعي  وأ يضا عيل مس تري 

اترة ح سة الباحثان ودفعهت  ل جراء )دراسة قطع وتش تيت الكرات وحترةت ترافقي  عيل مس تري اائط الند بأ نراع  ، ولك هاه املتغريات ا

( مما يساعد املدربني عيل وضع برامج  2014العالقة بني الشرط الاول والًاين يف التحرةت ادلفاعية ملنتخب ليييا لكرة اليد يف بطرةل افريقيا 

 تدرييي  لتمنية رسعة التحرةت ادلفاعية لالعبني .
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ا ت التعرف عىل العالقة بني الشرط الاول والًاين يف التحرةت ادلفاعية ملنتخب ليييا لكرة اليد يف  هيدف البحث أ هدف ادلراسة: 1-3

 الغابرن(. –الس نغال  –الالمريون  –مرص  –م ارايت ضد منتخبات )ترنس 

 تساؤالت ادلراسة : 1-4

ادلفاعية ملنتخب ليييا لكرة اليد يف م ارايت )ليييا والغابرن، هل يرجد عالقة ارتباط داةل ا حنائيا  بني الشرط الاول والًاين يف التحرةت  -1

 ليييا والس نغال، ليييا وترنس، ليييا والالمريون، ليييا ومرص(.

 : منطلحات ادلراسة1-5

( 143:16أ سلرب حتليل املباراة :هر نظام متالمل لقياس وتقيمي أ داء الالعبني والفرق سراء أ ةن ذكل يف املنافسات أ و التدريب) 

 ( .6:28فاعلية التحرةت ادلفاعي  :يه مدي تأ ثري اس تخدام الربملمج التدرييب يف تطرهر رسعة الاداء للمهارات ادلفاعي   )

 السابقة:ادلراسات 

التعرف هيدف البحث تطرهر رسعة ال داءات ادلفاعية اخلططية يف كرة اليد. عنران البحث(22( )2009مروان منطفى رجب) -1

ييب املقرتح عىل تمنية رسعة ال داءات ادلفاعية املركبة. اس تخدم الباحث املهنج التجرييب جملمرعة واادة. مت عىل تأ ثري الربملمج التدر 

لعرشهن منتخب. أ مه النتاجئ املرتبطة ابدلراسة حتسني رسعة الالعبني  2005م اراة من بطرةل العامل بترنس  15اختيار البحث من 

الل ادلفاع املنظم.حتسني النس بة املئرية ملس ترى ال داء ادلفاعي للقياس الًاين عن القياس وزمن أ داء املهارات ادلفاعية املركبة ل

 ال ول.

 18بناء اختبار لقياس التحرةت ادلفاعية املركبة لناشئ كرة اليد حتت  ( عنران البحث11( )2010محمد أ رشف ةمل)دراسة -2

س نة. الرصفي ابل سلرب املسحي.العينة  18كبة لناشئ كرة اليد حتت بناء اختبار لقياس التحرةت ادلفاعية املر  هيدف البحثس نة.

.أ مه النتاجئنالحية الاختبارات ادلفاعية املركبة م داة الختبار 2008م ارايت من هنائيات بكني  9ملشئ ابال ضافة ا ت  44

 وتننيف وترجي  أ فضل العنارص ملرااز اللعب ادلفاعية.

فعالية الاداء اخلططي الهجرا لفرق املس ترايت يف بطرةل العامل السريد  ( عنران البحث1( )2013اخملتار أ بربكر الاحمير)دراسة -3

التعرف عىل فاعلية الادءأ ت اخلططية الهجرمية لفرق املس ترايت ايل دف .هي( لكرة اليد ةمرهجات لتدريب الفرق اللييية 2011)

العينة تضمن التحليل عدد  .م الباحث املهنج الرصفي ابالسلرب املسحيأ س تخد .العلية لتكرن عًابة مرهجات لتدريب الفرق اللييية

( يف ادود الهدف العام للبحث والاجابة عىل 2011( من بعض م ارايت الفرق املشاراة يف بطرةل العامل السريد للرجال )44)

 .لفردي مث الهجرم الفريقيالتسأ والت اخلاصة ابلبحث اس تخلص الباحث ، أ مه النتاجئ الهجرم امجلاعي ويلي  الهجرم ا

 

 ا جراءات ادلراسة -

 .املهنج الرصفي ابالسلرب املسحي نظرا ملناسيت  لطبيعة هده ادلراس  الباحتان  اس تخدممهنج ادلراسة:

ل واملقام  منتخبا مشاراني يف البطر  الافريقي  احلادي  والعرشون لكرة اليد  للرجا 12م اراة لعدد  44مشل جممتع البحث جممتع ادلراسة :

 (  2منتخبات ا  هر مرحض ابجلدول )   6يف اجلزائر حيث مت تقس مي املنتخبات ايل مجمرعتني لك مجمرع  مشلت 

 

 (يرحض نتاجئ قرعة بطرةل افريقيا احلادية و العرشون2اجلدول ) 

 2مجمرعة  1مجمرعة  ت

 اجلزائر ترنس 1

 انغرال مرص 2

 املغرب الالمريون 3

 رية الكرنغرمجهر  الس نغال 4

 كرنغر ادلميرقراتية الغابرن 5

 نيجرياي ليييا 6
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مت اختيار عينة البحث ابلطريقة العمدية من م ارايت بطرةل م س أ فريقيا احلادي  والعرشون للرجال لكرة اليد واليت اقميت يف عينة ادلراسة :

( 5اختيار م ارايت املنتخب الرطين يف البطرةل واليت بلغ عددها )يناهر من نفس الس ن  حيت مت  25حيت  2014يناهر  16اجلزائر للفرته من 

 الغابرن ( –الس نغال  –الالمريون  –مرص  –م ارايت من اجملمرعة الاويل ضد منتخبات الك من ) ترنس 

 

 جماالت ادلراسة :

 والعرشون يف اجلزائر . العبر املنتخب الرطين لكرة اليد املشاراني يف البطرةل الافريقية احلادية اجملال اليرشي : -1

 أ جريت البطرةل يف ثالثة مالعب ابلعامصة اجلزائرية يه : اجملال املالين : -2

 قاعة حسان حرشة . -

 قاعة محمد برضياف . -

 قاعة بدلية رشاقة  . -

 . 2014ناهر ي  25ا ت  16اجريت يف اجلزائر يف الفرتة املمتدة من  واليتالبطرةل الافريقية احلادية والعرشون  اجملال الزماين : -3

 وسائل مجع البياملت :

 ال دوات وال هجزة املس تخدمة يف ادلراسة :

( مسجةل علهيا م ارايت بطرةل م س افريقيا احلادية والعرشون للرجال عينة ادلراسة واليت اجريت علهيا CDأ قراص مدجمة ) -1

 ( أ قراص .5( يف متغريات قيد ادلراسة وعددمه )Analysesتلية التحليل )

( ويعمل بنظام التحمك وقد مت اس تخدام اجلهاز أ اا من مرة للتأ اد من Toshibaهجاز احلاسب الآيل ) الباحثان اس تخدم -2

 صالحية اجلهاز عند التشغيل .

وحتليل بعض املبارايت يف ادلراسة الاس تطالعية  لقد مت  للباحثاناس امترة مجع البياملت : من لالل الندق املرجعي  -3

س تييان من مرجع ادلاترر ملفع بشري املالطي ومت عرضها عىل اخلرباء و ت املرافقة علهيا من السادة احلنرل عىل اس امترة الا

 ( .3اخلرباء ، مرفق رمق )

 الاجراءات اال دارية :

املشارك  ابلتراصل مع الاحتاد العامل اللييب لكرة اليد وطلب مهنم احلنرل عىل تسجيل ملبارايت املنتخب الرطين لكرة اليد الباحثانقام 

 يف اجلزائر . 2014يناهر  25ا ت  16يف البطرةل الافريقية احلادية والعرشون واليت أ جريت يف الفرتة املمتدة من 

 

 ادلراسة ال ساس ية :

جراء دراسة أ ساس ية عىل عدد ) الباحثان بعد التأ اد من صالحية وسائل مجع البياملت قيد ادلراسة قام ( م ارايت للمنتخب الرطين 5اب 

ومت احلنرل عىل اس امترة حتليل بياملت متغريات ادلراسة  2017يناهر  28ا ت  23كرة اليد للبطرةل وقد  ت ادلراسة لالل الفرتة من  يف

 ( .3، مرفق رمق )

 

 املعاجلات اال حنائية : 3-9

 لقد مت اس تخدام املعاجلات الاحنائية املناس بة لطبيعة هاه ادلراسة :

 حلسايب .الاحراف املعياري .معامل الالتراء .التفرطح .معامل الارتباط .املترسط ا -1

 عرض ومناقشة النتاجئ :- 4

 

 10(يرحض املترسط احلساىب وال حنراف املعيارى ومعامل الالتراء والتفرطح يف املتغريات قيد البحنث= 3جدول ) 
 ادلالالت اال حنائية

 أ س ء املتغريات
 الرسط احلساىب وادة القياس

 ال حنراف

 رىاملعيا
 التفرطح معامل ال لتراء

 1.29- 0.21 0.15 1.07  قطع الكرات

 0.11- 0.46- 0.28 2.93  تشتت الكرات

 0.88- 0.50 0.82 7.36  الند اجلانيب

 0.35 0.54 0.74 2.06  الند ل عىل
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عتدل ) املنحأ اال عتدات ( حيث يرتاوح معامل ( بأ ن متغريات التحرةت ادلفاعية ملنتخب ليييا تت ع الترزيع التكرارى امل 3يتضح من اجلدول )

عتداليا  مما يدل عىل للر العينة من  3± ( أ ى الهزيد عن 0.54، 0.46-الالتراء مابني ) وهاا يعطى دالةل م ارشة عىل أ ن العينة  ًل جممتعا  ا 

 عيرب الترزيعات غري اال عتدالية .

 

 4ط الًاين يف التحرةت ادلفاعية ملنتخب ليييا يف م اراة ليييا وترنس      ن= معامل الارتباط بني الشرط الاول والشر ( 4جدول ) 

 ادلالالت

 اال حنائية

 

 املتغريات

 صد ل عىل صد جانيب تش تيت الكرات قطع الكرات وادة القياس

0.996- 0.740 العد ابملشاهدة قطع الكرات
**

 -0.771 0.318 

0.982- العد ابملشاهدة تش تيت الكرات
**

 0.895
*

 0.328 -0.765 

0.963 0.500 0.131 العد ابملشاهدة صد جانيب
**

 0.597 

0.900 العد ابملشاهدة صد ل عىل
*

 -0.979
**

 -0.559 0.573 

   0.811( =  0.05*معنري عند )                          0.917( =   0.01** معنري عند )

 

رية يف التحرةت ادلفاعية )صد جانيب( بني الشرط الاول والشرط الًاين ملنتخب ( وجرد عالقة ارتباط ذات دالةل معن4يتضح من جدول ) 

 ( . 0.01( ، )  0.05ليييا يف م اراة ليييا وترنس عند مس ترى دالةل معنرية ) 

 

 4ن=    معامل الارتباط بني الشرط الاول والشرط الًاين يف التحرةت ادلفاعية ملنتخب ليييا يف م اراة ليييا ومرص( 5جدول ) 

 

 ادلالالت اال حنائية            

 املتغريات
 صد ل عىل صد جانيب تش تيت الكرات قطع الكرات وادة القياس

 **1.000- **0.949 0.770- 0.231- العد ابملشاهدة قطع الكرات

 0.756 **-0.932 **1.000 0.443- العد ابملشاهدة تش تيت الكرات

 **0.943- 0.778 0.497- 0.558- العد ابملشاهدة صد جانيب

 0.606 0.305- 0.062- **0.922 العد ابملشاهدة صد العىل

   0.811( =  0.05*معنري عند )                               0.917( =   0.01** معنري عند )

 

لًاين ملنتخب ليييا يف م اراة ( وجرد عالقة ارتباط ذات دالةل معنرية يف تش تيت الكرات بني الشرط الاول والشرط ا5يتضح من جدول ) 

 ( . 0.01( ، )  0.05ليييا ومرص عند مس ترى دالةل معنرية ) 

 
 4معامل الارتباط بني الشرط الاول والشرط الًاين يف التحرةت ادلفاعية ملنتخب ليييا يف م اراة ليييا والالمريون               ن= ( 6جدول ) 

 ادلالالت اال حنائية                 

 املتغريات
 صد ل عىل صد جانيب تش تيت الكرات قطع الكرات وادة القياس

 0.308 0.596 **0.966 **0.984 العد ابملشاهدة قطع الكرات

 0.542 0.782 **1.000 *0.906 العد ابملشاهدة تش تيت الكرات

 0.770 **0.934 **0.954 0.736 العد ابملشاهدة صد جانيب

 0.758 **0.927 **0.959 0.749 العد ابملشاهدة صد ل عىل

   0.811( =  0.05*معنري عند )                 0.917( =   0.01** معنري عند )
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( وجرد عالقة ارتباط ذات دالةل معنرية يف معظم التحرةت ادلفاعية بني الشرط الاول والشرط الًاين ملنتخب ليييا  6يتضح من جدول ) 

 ( . 0.01( ، )  0.05مس ترى دالةل معنرية )  يف م اراة ليييا والالمريون عند
 4(معامل الارتباط بني الشرط الاول والشرط الًاين يف التحرةت ادلفاعية ملنتخب ليييا يف م اراة ليييا والس نغال               ن=  7جدول ) 

 ادلالالت اال حنائية             

 املتغريات
 صد ل عىل جانيبصد  تش تيت الكرات قطع الكرات وادة القياس

0.960 العد ابملشاهدة قطع الكرات
**

 -0.974
**

 0.958
**

 0.648 

0.967- العد ابملشاهدة تش تيت الكرات
**

 0.951
**

 -0.968
**

 -0.948
**

 

 0.042 0.579 0.629- 0.584 العد ابملشاهدة صد جانيب

0.861 العد ابملشاهدة صد ل عىل
*

 -0.831
*

 0.864
*

 0.999
**

 

   0.811= (  0.05*معنري عند )               0.917( =   0.01)** معنري عند 

( وجرد عالقة ارتباط ذات دالةل معنرية يف معظم التحرةت ادلفاعية بني الشرط الاول والشرط الًاين ملنتخب ليييا  7يتضح من جدول ) 

 ( . 0.01( ، )  0.05يف م اراة ليييا والس نغال عند مس ترى دالةل معنرية ) 

 

 4معامل الارتباط بني الشرط الاول والشرط الًاين يف التحرةت ادلفاعية ملنتخب ليييا يف م اراة ليييا و الغابرن         ن= ( 8دول ) ج

 ادلالالت اال حنائية          

 املتغريات
 وادة القياس

 صد ل عىل صد جانيب تش تيت الكرات قطع الكرات

 0.632 0.797 0.042 0.579 العد ابملشاهدة قطع الكرات

0.864 العد ابملشاهدة تش تيت الكرات
*

 0.999
**

 0.673 -0.715 

 0.666 0.769 0.003- 0.541 العد ابملشاهدة صد جانيب

1.000 العد ابملشاهدة صد ل عىل
**

 0.852
*

 0.946
**

 -0.290 

   0.811( =  0.05*معنري عند )                 0.917( =   0.01** معنري عند )

( وجرد عالقة ارتباط ذات دالةل معنرية يف تش تيت الكرات بني الشرط الاول والشرط الًاين ملنتخب ليييا يف م اراة  8تضح من جدول ) ي 

 ( . 0.01( ، )  0.05ية ) ةل معنر ليييا و الغابرن عند مس ترى دال

 -ماييل : اس تنتجا اال حنائية املس تخدمة يف ادود عينة البحثويف ا طار املعاجلات  نالباحثامن واقع البياملت اليت ترصل لها   الاس تنتاجات:

وجرد عالقة أ رتباط داةل ا حنائيا  بني قطع الكرات وتش تيت الكرات والند اجلانيب والند العىل ملنتخب ليييا لكرة اليد يف م ارايت 

 - النتاجئ اخلاصة هبا يه :الغابرن( يف الشرط الاول والًاين وةنت أ مه –الس نغال  –الالمريون  –مرص  –ضد) ترنس 

تضح وجرد عالقة ارتباط طردية يف التحرةت ادلفاعية ) صد جانيب ( عند مس ترى دالةل معنرية )  -1  0.01يف م ارة ليييا وترنس ا 

 ( . 0.963( وبلغت قميت معامل الارتباط عىل الرتتيب ) 

حرةت ادلفلغية )تش تيت الكرات( عند مس ترى دالةل معنرية  ) يف م اراة ليييا و مرص أ تضح وجرد عالقة ارتباط طردية يف الت -2

 (.1.000( وبلغت قميت معامل الارتباط عىل ) 0.01

يف م اراة ليييا الالمريون أ تضح وجرد عالقة ارتباط طردية يف التحرةت ادلفاعية ) قطع الكرات،تش تيت الكرات، صد جانيب( عند    -3 

 (.0.934(، )1.000( ، )0.984وبلغت قمي معامل الارتباط عىل الرتتيب ) ( 0.01مس ترى دالةل معنرية     ) 

يف م اراة ليييا والس نغال أ تضح وجرد عالقة ارتباط طردية يف التحرةت ادلفاعية )قطع الكرات، تش تيت الكرات، صد ل عىل(  -4

 (.0.999( ،        )0.951( ، ) 0.984( وبلغت قمي معامل الارتباط عىل الرتتيب )  0.01عند مس ترى دالةل معنرية )

يف م اراة ليييا والغابرن أ تضح وجرد عالقة ارتباط طردية يف التحرةت ادلفاعية )تش تيت الكرات( عند مس ترى دالةل  -4

 ( 0.999( وبلغت قميت معامل الارتباط عىل الرتتيب  )  0.01معنرية ) 

   -اباليت: الباحتاناجئ اال حنائية ويف ا طار جممتع عينة ادلراسة يريص بناء عىل الاس تنتاجات السابقة والنت الترصيات : 5-2

 . رضورة الاهامتم بطبيعة العالقات بني التحرةت ادلفاعية ملنتخب ليييا لكرة اليد.1

 .    رضورة الاهامتم بطرق التدريب وفقا لنظم انتاج الطاقة واليت حتسن بدورها من التحرةت ادلفاعية ملنتخب ليييا.2

 .   تل اختبارات دورية يف التحرةت ادلفاعية للترقف عىل مدى التحسن يف مس ترى الكفاءة البدنية للرايضيني .3

 .   تعممي نتاجئ ادلراسة عىل مدريب الفرق اللييية لالس تفادة مهنا يف تدريب الالعبني  4

لهيا نتاجئ ادلراسة. رضورة الرتازي يف تدريب الالعبني للفرق اللييية عىل الاداءات اخلطط 5  ية ادلفاعية اليت ترصلت ا 
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 قامئة املراجع

 

لكرة اليدمكرهجات  2011( : فعالية ال داء اخلططي الهجرا لفرق املس ترايت العليا يف بطرةل العامل السريد 2011اخملتار أ بربكر اال حمير ) -1

نني لتدريب الفرق اللييية ، رساةل ادلاترراه ، لكية الرتبية الرايضية للب 

 . جامعة الاسكندرية

 . تطبيقات(، الطبعة ال وت –( :  كرة اليد احلديًة )أ سس 2002جالل ا ل سامل ) -2

 ( : ادلفاع يف كرة اليد، مراز الكتاب للنرش، الطبعة ال وت1999ا ل درويش، ع د ادلهن أ بر زيد ، ساا محمد عيل ) -3

س نة ،  18التدرييية من لالل التحرةت ادلفاعية املركبة لناش يئ كرة اليد حتت ( : تطبيق الاجتاهات 2010محمد أ رشف ةمل ) -4

العلمية للرتبيةالبدنية والرايضة جامعة الاسكندرية لكية الرتبية الرايضية اجملةل

 . للبنات

للكرة الطائرة وطرق القياس التقرمي ( : الهجرم وادلفاع يف كرة اليد، اال سكندرية ال سس العلمية 2008محمد لادل محردة وجالل ا ل سامل ) -5

لييل""، مراز حت  "بدين هماري، معريف، نفيس"

 .الكتاب للنرش، الطبعة ال وت

يد املشارك يف البطرةل الافريقية ( : حتليل فاعلية ال داء وأ ثرها عىل نتاجئ م ارايت املنتخب الرطين لكرة ال 2016محمد مفتاح احلط ين ) -6

ةل املاجس تري لكية الرتبية البدنية وعلرم الرايضة احلادية والعرشون ، رسا

 جامعة طرابلس

طرةل الافريقية احلادية ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ : حتليل فاعلية ال داء وأ ثرها عىل نتاجئ م ارايت املنتخب الرطين لكرة اليد املشارك يف الب -7

نية وعلرم الرايضة جامعة والعرشون ، رساةل املاجس تري لكية الرتبية البد

 طرابلس

( :تطرهر رسعة ال داءات اخلططية ادلفاعية يف كرة اليد، رساةل داترراه، لكية الرتبية الرايضية 2009مروان منطفى حسن رجب ) -8

 . للبنني، اال سكندرية

براهمي ) -9  . ر العريب، القاهرة( : كرة اليد للجميع التدريب الشامل والمتزي املهاري، دار الفك2004منري جرجس ا 

( :  دراسة حتليلية لفاعلية ادلفاع الهجرا عىل نتاجئ املبارايت يف كرة اليد، رساةل داترراه، لكية الرتبية 1999ملدية محمد الناوي ) -10

 . الرايضية للبنات، جامعة الزقازيق

اعلية التحرةت ادلفاعية لناش يئ كرة اليد بليييا ، رساةل ( :   تأ ثري اس تخدام ال سلرب البليرمرتيك عىل ف2012ملفع بشري املالطي ) -11

 .داترراه لكية الرتبية الرايضية للبنني ، جامعة الاسكندرية

 ( :  كرة اليد احلديًة، منشأ ة املعارف، اال سكندرية1997ايرس محمد دبرر ) -12

  . 

13- Reita Clanton & Mary Phy 

Dwight  

: Team handball, step to success, human kinetics, 1997. 

 

 

14- Dietrich Spät   

 

: Spielanalyse (Olympia – Analyse, 1 teil), handball training September, 

1992. 
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 كبار السن طرابلسأ ثر ممارسة النشاط الراييض عىل بعض املشتت النفس ية دلى 

 د. محمد عطية املقروش*                                                            

نسان، وختلن  من ملل احلياة مشلكة البحث:  املقدمة  ان  ممارسة ال نشطة الرايضية من ال مرر املهمة جدا للنحة النفس ية واجلس نية لال 

ال أ ن الكثريهن يش تغلرن بأ مرر احلياة اليت  نعهم من ممارس هت ا مما اجعل بعضهم يعاين من عنبية دامئة اليرمية اليت تسيب   ااةل من القلق، ا 

 .نتيجة ترامك املشالك اليرمية

وتعترب ممارسة الرايضية وس يةل ملحجة للتحمك يف الترترات اذلهنية واملشالك النفس ية ويه تساعد عىل ترجي  الطاقات واستامثرها يف        

 (.73:8أ نشطة بناءه وهادفة )

الرتوحيية يساعد عىل حتقيق الترازن النفيس للفرد وتقلل من الترتر العنيب الناجت عن اال رهاق يف العمل، ا ن ممارسة ال نشطة الرايضية        

اال ح اط النفيس( وذكل من لالل  –الرصاعات النفس ية  –الااتئاب النفيس  –القلق  –وااكل تقي الفرد من أ مراض العرص. )امللل 

ش باع للميرل والاجتاهات واحلاجات النفس ية والاجامتعية والتعبري عن اذلات وتفريغ الاشرتاك يف هاه ال نشطة وما يرتتب عهنا من ا  

 (.212: 10لالنفعاالت املك رتة )

 ا  أ هنا تعد وس يةل من وسائل الضبط الاجامتعي ملا تنطري علي  من القمي الكثرية الرتبرية للتالميا واملراهقني والش باب و ايضا تعترب     

 (.211:5ية للتمنية الاجامتعية والس ياس ية يف اجملمتع املعارص )ا ادى القمي الرئيس  

 الرتبية البدنية والرايضية أ صبحت رضورة ملحة يف وقتنا املعارص حيث أ صبح اال نسان حييا حياة لامةل ويعيش فراغا  رهيبا  نتيجة للتقدم     

د اال نسان يف ات  وحيات . وتعد ايضا ميدامل هاما من ميادهن الرتبية التكنرلريج مما نتج عن  اًري من املشالك واال رضار واال خطار اليت هتد

وعنرص أ ساس يا ل عداد املراطن الناحل املس تنري القري يف بدن  وللق  وعقهل فعن طريق ممارسة ال نشطة اخملتلفة هكتسب امل رس السلرك 

تساب النحة والقرة. وااكل لكرس شراة الضغط العنيب املنايد النظاا اجلاد واخللق الاجامتعي ويشحن ابلقمي الروحية والقرمية مع اا 

 (.30 -15: 6للحياة احلديًة أ و يس تطيع لاللها امل رسة لتحمك يف عراطف  ويطرح القلق جانبا  ويشعر ابلًقة ملبعة من لال  )

ادة عىل القل من أ وقات فراغهم بنشاط أ ن الرايضة أ خنب مندر للك الناس اذلهن يردون الاس تف 1980هرى عىل حيىي املننرري       

ال أ ن  اجب أ ن ال تكرن  هاه بناء يعرد علهيم ابلنحة والعافية رمغ وجرد اًري من ال نشطة املفيدة ةلرمس والنحت وقيادة الس يارات وغريها ا 

املتدفقة ولكن ميكن ان تكرن هاه وسائل ال نشطة بديةل للنشاط الراييض الرس يةل الرحيدة لتمنية الكفاية البدنية واحلركية الالزمة للحياة 

 . مساعدة لشغل أ وقات الفراغ بطريقة مفيدة

ة ويؤاد أ يضا  بأ ن الرايضة حتتل مالنة ابرزة بني الرسائل الرتوحيية الربيئة الهادفة اليت تسهم بدرجة كبرية يف حتقيق احلياة املترازن       

يامن يس تغرق يف ال داء الراييض احلريك يرتك لك مهرم  ومشالك احلياة ترتاىخ تبعا  ذلكل والتخلص من ادة الترثر العنيب وذكل ل ن الفرد ح 

 .ق ضة الترتر اليت تشد أ عناب  طرال اليرم

وياكر عن كررتن أ ن امل رسة الرايضية حتدث تغريات بيرلرجية وس يكرلرجية دلى الفرد وجتعهل أ اا ابهتاجا  وتفاؤال  واحامتال  للضغط       

 (.29- 18: 10فيس) الن

اتاة الفرصة للم رسة النشاط الراييض عىل نطاق واسع يعد اسهاما  ااجابيا يف رفع املس ترى النحي والبدين       وان الاهامتم ابلرايضية وا 

 (.273:10للش باب ا  يشلك أ سلرب مالمئا  لمتضية وقت الفراغ بيهنم )

برامج الرتوحي ملا همتزي ب  من أ مهية اربى يف املتعة الشامةل للفرد ابال ضافة ا ت أ مهيت  يف التمنية  ويعترب الرتوحي الراييض من ال رةن ال ساس ية يف

  .الشامةل للشخنية من النرايح البدنية والنحية والعقلية والاجامتعية
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براهمي رحرمة وترفيق سالمة  ذ يق ل علي  الناس  بأ ن النشاط الرتوحيي الراييض يعترب من 1988وهرى عيل الفاندي وا  أ حب ال نراع الرتوحيية ا 

جامتعية يف مجيع مراال منرمه مك رسني أ و مشاهدهن ا  ان  من ال رةن ال ساس ية يف تمنية الفرد تمنية شامةل من النرايح البدنية والنحية والا

 (.  54:  9وال لالقية فضال  عن كرن  متعة ةمةل )

الرتوحي الراييض " املقنرد ابلرتوحي الراييض هر ذكل النرع من الرتوحي اذلي تتضمن  1993ئدة عبد العزهز ويعرف محمد امحلامحي وعا         

رس ل وج  براجم  وممارس ت  العديد من املناشط الرايضية ا  ان  يعد أ اا أ نراع الرتوحي تأ ثريا  عىل اجلرانب البدنية والفس يرلرجية للفرد امل 

 (89: 14اب والرايضات .)مناشط  اليت تتضمن ال لع

الرتبية البدنية والرايضية أ صبحت رضورة ملحة يف وقتنا املعارص حيث أ صبح اال نسان حييا حياة لامةل ويعيش فراغا  رهيبا  نتيجة  

 هاما من ميادهن للتقدم التكنرلريج مما نتج عن  اًري من املشالك واال رضار واال خطار اليت هتدد اال نسان يف ات  وحيات . وتعد ايضا ميدامل

الرتبية وعنرص أ ساس يا ل عداد املراطن الناحل املس تنري القري يف بدن  وللق  وعقهل فعن طريق ممارسة ال نشطة اخملتلفة هكتسب امل رس 

العنيب السلرك النظاا اجلاد واخللق الاجامتعي ويشحن ابلقمي الروحية والقرمية مع ااتساب النحة والقرة. وااكل لكرس شراة الضغط 

 (.30 -15: 6املنايد للحياة احلديًة أ و يس تطيع لاللها امل رسة لتحمك يف عراطف  ويطرح القلق جانبا  ويشعر ابلًقة ملبعة من للية ) )

نشطة وتعترب ممارسة الرايضية وس يةل ملحجة للتحمك يف الترترات اذلهنية واملشالك النفس ية ويه تساعد عىل ترجي  الطاقات واستامثرها يف أ  

 (.73: 8بناءه وهادفة)

ومن لالل ما تقدم تدعرمل احلاجة امللحة للتعرف عىل اثر ممارسة النشاط الراييض اذلي ميارس  كبار السن عىل بعض املشتت      

ل ا طالع الباحث النفس ية)    القلق والترتر والانطراء وامللل والااتئاب وفقد الًقة ابلنفس وسرء الترافق النفيس والاجامتعي،( ومن لال

 عىل املراجع العلمية ذات النةل واملرتبطة ونتيجة ملا حيس الباحث من أ مهية لهاا املرضرع حياول الباحث ا ضافة معلرمات نرعية ختدم هاه

ممارسة النشاط  الرشحية من اجملمتع، وأ يضا  تقدمي مجمرعة من الترجهيات واال رشادات الرتبرية والنفس ية  وذكل بأ ن اختار مرضرع البحث  )اثر

 الراييض الرتوحيي عىل بعض املشتت النفس ية دلى كبار السن بطرابلس(. 

 منطلحات البحث:

ن ةن املريض ال يعي املندر احلقيقي الااتئاب  :" هر ااةل من احلزن الشديد املس متر تنتج عن الظروف ال لمية وتعرب عن شئ مفقرد، وا 

حلزن " 
(2::429. )

 

ئاب يف ثالث عرامل ويه: عامل املزاج اذلي هكرن منحراب  بأ ااسيس فقدان ال مل وامحلاس أ و اخنفاض ، وعامل اهتام وتمتًل أ عراض الاات 

اذلات اذلي همتًل يف عقاب اذلات والشعرر ابذلنب، ابال ضافة ا يل العامل اجلسمي وهر بدوره يتضمن العديد من الشالوي اجلسمية وبعض 

تشخيص الااتئاب يعمتد أ ساس عىل مالحظة التغري يف النرايح النفس ية والبيرلرجية، واذلي يشمل الاضطراابت ةضطراب النرم، وأ ن 

الانفعاالت والرجدان، وأ لريا فس يرلرجية السلرك 
(1 :671) 

 :هر ااةل من الترترات نتيجة ترقع هتديدا  ابخلطر بشلك فعيل أ و رمزي قد حيدث ويناحب  هاه احلاةل خرف غامض وأ عراض  القلق 

 (379: 2نفس ية وجسمية وغالبا  ما هكرن عرض لبعض الاضطراابت النفس ية )

يعرف الترافق بأ ن  قدرة الفرد عىل امتالك مجمرعة من ال ساليب السرية والاس تجاابت الناحجة اليت  كن  من اش باع دوافع  : الترافق النفيس

  .وحتقيق أ هداف 
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 لراييض عىل بعض املشتت النفس ية دلى كبار السن.التعرف عىل أ ثر ممارسة النشاط ا -:هيدف البحث

 فروض البحث: 

 يعاين كبار السن من بعض املشتت النفس ية . -1

 تؤثر ممارسة النشاط الراييض الرتوحيي ا اجابيا  عىل بعض املشتت النفس ية.  -2

3-  

 ادلراسات املشاهبة واملرتبطة: 

آخرون،  -1  راسة التعرف عىل واقع الرايضة يف اجلامعة املرصية ومدى (اس هتدفت ادل4)  (1984دراسة  ) سعد عريس. وأ

يقها مسامههتا يف حتقيق أ هداف اجلامعات ويف ضرء اال مالنيات املادية، اليرشية املتااة. وذكل من أ جل وضع الربامج املتنافسة اليت ميكن تطب 

ا، طنطا (، واش متلت عينة ادلراسة من املهنيرن، والقادة من يف الراقع. وتكرن جممتع البحث من اجلامعات املرصية )عني مشس القاهرة، املني

هيئة التدريس وال خنائيرن الرايضيرن، والطلبة، أ سفرت نتاجئ ادلراسة عىل ما ييل.حرل ال وقات املفضةل مل رسة ال نشطة تبني حسب 

احملارضات، ويف اال جازات النيفية. وحرل ترتيب التايل: أ ن يرتك للك لكية ليك حتدده، ويف العطالت الرمسية، ويف مراعيد الرااة بني 

اوةل، ال نشطة الرايضية اليت ميارسها الطلبة جاءت حسب ال مهية ) كرة القدم، الكرة الطائرة ، أ لعاب القرى ، كرة السةل، كرة اليد، كرة الط

رل دون ممارسة النشاط الراييض دلى الطلبة وعن املعرقات اليت حتجات، ا ل ال جسام. واملنازالت(.الس بااة، اال سكراش، التنس، ادلر 

س باب والطالبات جاءت ا  ييل: مالن امل رسة غري مناسب، قةل الرقت املتاح لالل اليرم ادلرايس، احلاةل النحية، قةل الزمالء امل رسني، أ  

 دية، دراية غري ةفية عن النشاط.ما

ق ال طالب اجلامعة ال ردنية عىل ممارسة ال نشطة الرايضية هبدف (هدفت ا ت التعرف عىل 6) (1988دراسة )عنمت الكردي،  -2 مدى ا 

أ وقاهتم  شغل ال وقات احلرة، ابال ضافة ا ت التعريف عىل اجتاهاهتم وميرهلم، وادلوافع اليت تس تثري اهامتماهتم حنر ممارسة ال نشطة الرايضية يف

طالب اللكيات العلمية، واال نسانية، وأ وحضت نتاجئ ادلراسة ا ت أ ن ال نشطة ( طالب من 197احلرة. ولقد  أ جريت ادلراسة عىل عينة قراهما )

نفس، دلي طالب اجلامعة. ةن ادلوافع من هاا امليل الاتساب النرايح النحية، واللياقة البدنية، وأ مهية الرايضة يف حياهتم، والرتوحي عن ال 

رسة الرايضية فقد  ًلت يف ضعف اال مالملت املادية واليرشية، وأ ولياء ال مرر، وااتساب النرايح الاجامتعية. حرل املعرقات اليت تراج  امل 

 مث عدم انتظام الرقت احلر لالل ادلراسة اجلامعية.

ا س هتدف التعرف عىل اهامتمات واحتياجات طالب جامعة املنيا من أ نشطة أ وقات الفراغ (8( )1993دراسة )عفت عبدالسالم  -3

ت املتعلقة ابلنشاط النيفي .وحرل أ مه نتاجئ ادلراسة تبني ان الطالب اب جلامع  يترافر دلهيم وقت فراغ منتظم يف ،والتعرف عىل أ مه املشت

العطالت ،وهزداد يف عطةل النيف ،وحرل امه أ وج  النشاط الىت يق ل علهيا أ لطلب  يه عىل الترايل :النشاط الراييض ، املعسكرات 

،أ ما ابلنس بة للطالبات فهيي املعسكرات ،والراالت والانشط  الاجامتعية ،وحرل أ مه املشتت الىت  ،والراالت ،والانشط  الاجامتعية

مام أ عضاء هيئة التدريس عن  تعرق ممارسة النشاط فقد  ًلت  ى حمدودية فرص الاشرتاك ،وقةل الاختيار  ى جماالت الا نشط  اخملتلفة ،وا 

 وقةل احلرافز املادية واملعنرية للمشرتاني يف النشاط،واملشتت املتعلقة ابملراصالت .املشاراة ،او اال رشاف عىل هاه الا نشط  ،

هتدف ادلراسة فراغ دلى الش باب جبامعة البحرهن دراسة حتليلية للرتوجي الراييض يف وقت ال (5()2005دراسة )عبد الرمحن س يار  -5

اكل التعرف عىل ال نشطة الرتواجية الرايضية اليت هرغب ش باب جامعة لتعرف عيل مفهرم وقت الفراغ دلى الش باب جبامعة البحرهن وا

عة البحرهن مل رسة تكل ال نشطة مهنج ادلراسة  البحرهن يف ممارس هتا وااكل دوافع امل رسة الرايضية واملشتت اليت تعيق الش باب جبام

( طالب 300عينة ادلراسة ، واش متلت عينة ادلراسة عيل ) جممتع البحث طالب لكية الرتبية والعلرم والآداب جامعة البحرهن الرصفي 

أ مه النتاجئ مفهرم وقت الفراغ هر الرقت اذلي يس تغل بيشء مفيد للفرد واجملمتع وهكرن للعمل الاس تييان م داة مجلع البياملت  واس تخدم

كرة  –كرة الطاوةل  –كرة القدم ى عينة البحث .وحيية الرايضية دلال نشطة الرت ي  ارس في  الهراايت وال نشطة التطرعي وهر الرقت اذل

 مرااز الش باب    –اجلامعة  –ال ندية  –اما ال ماكن ممارسة ال نشطة  –اجلري  –الكرة الطائرة  –السةل 
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وترصلت دراسة اجريت عىل ثلث مليرن مراطن أ ورويب عىل مدى (2015()15دقيقة يرميا يقلص خطر املرت املبكر) 20دراسة: السري -6

 .دقيقة يرميا قد يقلص خطر الرفاة املبكر 20اثين عرش عاما، ا ت أ ن السري 

أ فات دراسة بريطانية اديًة، (2016()16دراسة بريطانية تظهر أ ن ممارسة الامترهن الرايضية حتسن من مس ترى ترازي التالميا) -7

ثفة لالل اليرم ادلرايس حتسن من مس ترى صادرة عن جامعة نرتنجهام  ترنت، بأ ن ممارسة التالميا للامترهن الرايضية املك 

وانهتيى عل ء الرايضة ا ت أ ن التالميا ينبحرن أ اا ذةء وأ رسع من الناحية اذلهنية بعد سلسةل من الس باقات .انت اههم وترازيمه

 .القنرية وجرالت ميش طريةل بعض اليشء

سة طبية أ ن زايدة الرزن أ و السمنة املفرطة قد كشفت درا(2016( )17دراسة: السمنة تقرص تر اال نسان والس يت الرجال) -8

تؤدي ا ت زايدة اخملاطر من املرت املبكر وأ ن تكل اخملاطر تنايد عىل حنر ااد لك  زاد الرزن. وأ وحضت ادلراسة اليت نرشت يف 

ن نتاجئ ا.دورية النسيت الطبية أ ن الرجال البدملء يراهجرن اخلطر عىل حنر لاص دلراسة تترافق مع ويقرل فريق الباحثني ا 

مالحظات سابقة تشري ا ت أ ن الرجال البدملء تزيد دلهيم مقاومة ال نسرلني ودهرن الك د وخماطر اال صابة ابلسكري مقارنة 

وتننح منظمة النحة العاملية ابالعامتد عىل نظام غاايئ اي وممارسة الرايضة لتفادي ارتفاع مؤرش اتةل اجلسم فرق .ابلنساء

 ...ما يتسيب يف البدانةالرزن الطبيعي.

 (18عل ء: ممارسة الرايضة البدنية ابنتظام هزيد مم ادلماغ) -9

أ جرى عل ء من فنلندا .بينت نتاجئ دراسة علمية أ جريت مؤخرا، أ ن ممارسة الرايضة البدنية ا ضافة ات فائدهتا للجسم، تزيد من مم ادلماغ

يف امحلض النروي. وةن أ اد الترأ مني ميارس الرايضة البدنية بنررة منتظمة، يف اني مامتثلرن يف لك يشء حىت  ترامئ 10جتربة شارك فهيا 

وبعد ميض الفرتة الزمنية املقررة لهاه التجربة، خضع امجليع للتنرهر ابلرنني املغناطييس، .مسح للترأ م الًاين بعدم ممارسة أ ي نشاط جسدي

م بعض مناطق دماغهم، ا  تبني أ ن املنطقة املسؤوةل عن الترازن أ صبحت أ اا اذلي أ ظهر أ ن اذلهن مارسرا الرايضة البدنية، ازداد م

واستنادا ات هاه النتاجئ، يننح العل ء .يعتقد اخلرباء أ ن هاا ميكن أ ن مينع تطرر بعض أ مراض الش يخرلة والشلل واختالل الترازن.نشاطا

من العمر يساعد يف تأ لري الش يخرلة وبعض أ مراضها  60البدين بعد بلرغ الذ  برضورة ممارسة الرايضة البدنية يف تر الش باب. ا  أ ن النشاط

من جانب أآخر أ جرى عل ء من جامعة ةرولينا اجلنربية ال مرهكية، دراسة يف نفس املرضرع، بينت نتاجئها أ ن ممارسة اجلري هزيد .ات وقت أ بعد

ردل طاقة ادلماغ. ينتج عن هاا أ ن دماغ مماريس اجلري يعمل أ رسع من ، واليت ت"mitochondrium" احلبي ات الفيتيلية يف ادلم عدد 

 .دماغ اذلهن ال ميارسرن اجلري

أ ظهرت دراسة علمية اديًة أ ن كبار السن اذلهن ميارسرن (19)س نرات 10دراسة اديًة: ممارسة الرايضة تقلل الش يخرلة ععدل  -10

ووجدت ادلراسة ال مرهكية، "أ ن كبار  .س نرات مقارنة عن ال ميارسرن الرايضة 10 الرايضة بشلك منتظم ميكهنم تأ لري ا صابهتم ابلش يخرلة

  ."رسرهاالسن اذلهن ميارسرن المترينات الرايضية احتفظرا ابملزيد من املهارات العقلية عىل مدى الس نرات امخلس املق ةل، مقارنة ابذلهن مل ميا

ة مياا ميلر ال مرهكية، "ا ن النشاط البدين يعزز تدفق ادلم ا ت ادلماغ، وميكن أ ن وقال ادلاترر لكينترن رايت، طبيب ال عناب  ى جامع

وأ وحض الباحثرن  ى ادلراسة، "أ ن ممارسة الرايضة ميكن أ ن تساعد يف عالج ارتفاع ضغط ادلم وخفض  ."يعزز االتناالت بني لالاي ادلماغ

وأ ضاف الباحثرن "أ ن ممارسة الرايضة حتسن من تدفق ادلم ات  ."اينمس ترايت الكرلسرتول غري النحية، ومرض السكرى من النرع الً

 (20)."املخ، وهاا بدوره يقلل من فرص اال صابة بأ لزهامير أ و اخلرف أ و السكتة ادلماغية

آت كبرية حلياة اية وسعيدة    11- تقرهر هارفارد النحي: تغيريات بس يطة، مالفأ

خماطر الرفاة املبكرة وخطر  تقلل من ا  أ هنا أ ظهرت مئات ادلراسات أ ن ممارسة الامترهن الرايضية ابنتظام تقري العضالت، الرئتني والقلب.

رتفاع ضغط ادلم، ا ضطراابت مس ترايت   ،2السكري من النرع اخلطرية مثل أ مراض القلب، السكتة ادلماغية،  اال صابة ابل مراض ا 

ثالثة عرامل خطر،  ما ال يقل عن مزجي من اال ضطراابت النحية اليت تتسم برجرد )متالزمة ال يضادلهنيات، رسطان القرلرن والًدي و 

رتفاع ضغط ادلم، ارتفاع مس ترى ادلهرن الًالثية، اخنفاض  من العرامل التالية: زايدة الرزن والبدانة اليت تمتًل ابزدايد حميط اخلرص، ا 

نتظام مس ترى السكر يف ادلم(. النشاط اجلس ين  HDLعمس ترى الكرلسرتول من نر  كبار  دلى يعزز ادة العقل )القدرات اذلهنية( وعدم ا 

س تقالليت  وقدرت  عىل  اال نسان عاجزا  وتقلل من السن ويساعد عىل تقليل خطر السقرط، اذلي قد يؤدي ا ت اال صابة ابلكسرر اليت جتعل ا 

 .غاايئ ايعند دجمها مع نظام  ن الرايضة جتنبك زايدة الرزن وتساعدك عىل التخلص من الرزن الزائد،ممارسة ما هكفي م اال عامتد عىل نفس .

https://www.webteb.com/living-healthy/%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D9%87%D9%84-%D9%88%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://www.webteb.com/diabetes/diseases/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B6%D9%8A%D8%A9
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قناعا ، تشري صعرد ادلرج  وهاه القدرات تشمل:  -دلى كبار السن  حتسن من القدرات اليرمية ممارسة الرايضة ا ت أ ن دراسات أ قل ا 

املساعدة وتنفيا العديد من ال نشطة  عىل كريس من دون تلقي القيام من ملشرتايت،التسرق، محل أ كياس ا لالل امليش دالل املتجر أ و

انمت قد  كنمت من  اس تعادة الرزن اذلي جتنب تساعد عىل ا  أ ن الرايضة يف حياتنا. ابالس تقاللية أ و تدب الفرح ال خرى اليت جتعلنا نشعر

نقاص ، ال مراض اخلطرية، عا يف ذكل أ مراض القلب، السكري  ب دورا  يف العديد منمما يقيمك من السمنة يف منطقة البطن، واليت تلع ا 

وقد تؤدي  .رسطان الرمحبرسطان الرئة و خطر اال صابة يقلل من والسكتة ادلماغية. وقد وجدت بعض ادلراسات أ ن اس مترار النشاط قد

خطر اال صابة بكسرر يف عظام الفخا. وأ لريا ، ممارسة   ارهن محل ال ثقال، اليت تعمل ضد اجلاذبية، ا ت تعزهز اًافة العظام وتقلل من

 . النرم بشلك أ فضل يف الليللالل اليرم تساعدك عىل الرايضة

اارت دراسة بريطانية اديًة من الاستسالم  .( 2015( )21دراسة: عدم ممارسة الرايضة أ اا فتال من السمنة عىل اة اال نسان  ) -12

يل من رايضة امليش الرسيع حلياة الرااة ، اليت قد تكرن أ شد فتال ابال نسان من ترابع املعاملة من البدانة. وللنت ادلراسة ا ت أ ن ممارسة القل 

تشري ا ادى ادلراسات العملية احلديًة ا ت أ ن عدم ممارسة الرايضة ميكن أ ن تؤدي ا ت وفاة ضعف عدد  .يرميا  ختفض احامتالت املرت املبكر

عاما، أ ادت أ ن ما  12ال شخاص اذلهن تتسيب السمنة يف وفاهتم يف أ ورواب ادلراسة اليت أ جريت عىل أ اا من ثالمثئة أ لف خشص عىل مدى 

الباحثرن يف جامعة الف خشص بسيب زايدة الرزن  337نة الف خشص ميرترنلك عام بسيب عدم ممارسة الرايضة، مقار  676يقارب من 

دقيقة يرميا   فرائد كبرية ، وأ ن ممارسة الرايضة مفيدة لل شخاص من أ ي وزن، وأ ن  20ةمربيدج الربيطانية للنرا ا ت أ ن امليش ملدة 

ذا .سمنة وامخلرل مرتبطني ببعضه  البعض يف غالب ال مرال  مع ذكل، مفن املعروف أ ن الشخص النحيف هكرن أ اا عرضة للمشالك النحية ا 

وااولت ادلراسة، .مل ميارس الرايضة، وأ ن اة الشخص البدهن اذلي ميارس الرايضة تكرن أ فضل من اة الشخص اذلي ال ميارس الرايضة

 334السمنة مقابل امخلرل اتبع الباحثرن أ اا من . ال مرهكية للتغاية الرسهرية، دراسة اخملاطر النسيية للخمرل والبدانةاليت نرشت يف اجملةل

وتتشاب  ال مراض .عاما، وأ جروا تقييتت ملس ترايت ممارسة الرايضة وحميط اخلرص وجسلرا مجيع ااالت الرفاة 12الف خشص  أ ورويب ملدة 

ط والسمنة ا ت اد كبري، مثل أ مراض القلب وال وعية ادلمرية. ومع ذكل، ةن داء السكري من النرع الًاين أ اا ش يرعا النامجة عن قةل النشا

 مع من يعانرن من السمنة.

ال ترتبط بسن  ممارسة الرايضة كشفت دراسة علمية أ ن فرائد(2012()22دراسة سريدية تكشف تأ ثري ممارسة الرايضة عىل كبار السن ) -13

ا، ميكهنم مالحظة حتسن ملحرظ يف االهتم النحية مع ممارسة الرايضة 60معني، مشرية ا ت أ ن ال شخاص اذلهن يتجاوز ترمه  ويشري .عام 

ميكهنم الاس تفادة أ اا من ممارسة الرايضة يف العمر احلايل، أ اا من  كبار السن ، ا ت أ نس تركهرمل يف "نسالمعهد "ةرولي  الباحثرن من

 60دقيقة يرمي ا، ميكن أ ن يقلل من خطر ا صابة رجل يبلغ من العمر  20ممارس هتا يف سن أ صغر، الفتني ا ت أ ن امليش أ و ركرب ادلراجات ملدة 

ا بفشل القلب عقدار امخلسع شاط القري ملدة اخلفيفة لفرتات قنرية، أ فضل من ممارسة الن   الامترهن الرايضية وأ وحضت ادلراسة أ ن ممارسة.ام 

وتشري النتاجئ اليت نرشت يف جمةل "اللكية ال مريكية ل مراض القلب"، ا ت أ ن  مل يفت ال وان لك ار السن للبدء يف ممارسة الرايضة، .طريةل

هن يبلغ واتب الرجال اذل.، مع رصد التقدم اذلي مت ا حرازه2012ا ت  1998أ لف سريدي بني عاا  33وأ جرى الفريق البحيث دراس ت  عىل 

ا، اس تييامل  يطرح العديد من ال س ئةل بشأ ن ممارس هتم للامترهن الرايضية يف ال شهر السابقة، ا  أ شاروا ا ت مدى  60مترسط أ ع رمه  عام 

 .نشاطهم عندما ةنرا يف سن ثالثة أ عرام

ىل احلد من احامتالت اال صابة بقنرر القلب وأ ظهرت ال حباث أ ن تيين سلرك ممارسة الامترهن الرايضية يف سن متأ خرة، يؤثر بشلك أ ارب ع

مقارنة ع رسة الامترهن يف تر أ صغر، حيث كشفت أ ن الرجال املنتظمني يف ممارسة الرايضة يف تر الًالثينات، وغري منتظمني يف تر 

اذلهن انتظمرا يف ممارسة ومن ملحية أ خرى تقل احامتالت ا صابة الرجال .الس تني، معرضرن لال صابة فشل القلب أ اا من أ ي خشص أآخر

ووجد الباحثرن أ ن الرجال اذلهن قرّصوا يف ممارسة الامترهن الرايضية، .%21الرايضة يف سن متأ خرة خبطر فشل القلب، اليت ترتاجع بنس بة 

ا 60%، مقارنة مع اذلهن ترتاوح مترسط أ ع رمه حرل 47مه أ اا عرضة لال صابة بفشل القلب بنس بة   .عام 

ن اذلهن مارسرا الامترهن الرايضية الكثيفة ةنرا أ اا عرضة لال صابة ابملشالك النحية، حيث تزداد دلهيم خطر اال صابة بفشل وترصلرا ا ت أ  

 .%51القلب بنس بة 

https://www.webteb.com/cancer/diseases/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85
http://www.egypttoday.co.uk/health/video/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1.html
http://www.egypttoday.co.uk/health/video/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1.html
http://www.egypttoday.co.uk/health/alternativemedicine/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81.html
http://www.egypttoday.co.uk/health/alternativemedicine/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81.html
http://www.egypttoday.co.uk/culture/festival/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%20%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%87%D9%88%D9%84%D9%85%20%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D8%A3%D9%88%D9%85%D8%A7%20%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9%20%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1.html
http://www.egypttoday.co.uk/culture/festival/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%20%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%87%D9%88%D9%84%D9%85%20%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D8%A3%D9%88%D9%85%D8%A7%20%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9%20%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1.html
http://www.egypttoday.co.uk/health/pagenews/%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%AD-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9.html
http://www.egypttoday.co.uk/health/pagenews/%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%AD-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9.html
http://www.egypttoday.co.uk/health/video/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA%D9%87%D8%A7-85-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8B%D8%A7.html
http://www.egypttoday.co.uk/health/video/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA%D9%87%D8%A7-85-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8B%D8%A7.html
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ب من ممارسة وأ فاد قائد الفريق البحيث أ ندراي بيالفيا: "لقد وجدمل أ ن ممارسة الامترهن الرايضية يف سن متأ خرة، أ اا أ مهية للرقاية من فشل القل

 ."النشاط البدين يف سن م كرة

 وأ برز الربوفيسرر نفيد س تار من جامعة غالسكر: "مل يفت ال وان بعد عىل ااتشاف فرائد ممارسة الرايضة البدنية، ولكن من املفضل ممارسة

 ."اليت تس متتع هبا، لتحقيق أ ارب قدر من الفائدة الامترهن الرايضية ابنتظام طرال احلياة، وذلكل من الرضوري الالنام ع رسة الامترهن الرايضية

 (23العالقة بني ممارسة الرايضة وأ عراض الااتئاب ومس ترى تقدهر اذلات ) -14

(Hudson, Elek, & Campbell-Grossman, 2000 .  الهدف من ادلراسة: هتدف ادلراسة احلالية ا ت التعرف عىل مس ترى تقدهر

ت تقيص العالقة بني منط احلياة الراييض من هجة ومس ترى تقدهر  12 – 9لفتيات الع نيات اذلات والااتئاب دلى عينة من ا س نة، وا 

 اذلات والااتئاب من هجة اثنية، ا  وهتدف أ يضا ا ت تقيص العالقة بني تقدهر اذلات والااتئاب. الطريقة واال جراءات: مت تطبيق القامئة

(، ابال ضافة ا ت مقياس 2011( ومقياس تقدهر اذلات لل طفال اذلي أ عده زايد )1999خلالق )العربية الاتئاب ال طفال اليت أ عدها عبد ا

س نة، مت اختيارهن عشرائيا من ما  12 – 9فتاة تراوحت أ ع رهن بني  165ملس ترى النشاط الراييض عىل عينة تأ لفت عينة ادلراسة من 

تنظم  جامعة السلطان قابرس. نتاجئ ادلراسة: أ ظهرت النتاجئ وجرد فروق ذات فتاة من املشارةت بربملمج النادي النيفي اذلي  300يقارب 

ت دالةل ا حنائية يف مس ترى تقدهر اذلات بني الفتيات امل رسات للرايضة وقريناهتن اللرايت ال ميارسن الرايضة وأ ظهرت أ يضا وجرد فروق ذا

لرايضة يف أ عراض الااتئاب. وبينت النتاجئ ااكل وجرد عالقة ارتباطية سلبية دالةل ا حنائية بني مجمرعة امل رسات للرايضة وغري امل رسات ل

بني تقدهر اذلات والااتئاب. الاس تنتاجات: : من املرحج أ ن الاخنراط يف النشاط الراييض املنتظم ممكن أ ن يؤدي ا ت زايدة مس ترى تقدهر 

تنتاهبن يف مثل هاه املراةل احلرجة من العمر وابلتايل يقهين من اال صابة  اذلات دلى الفتيات املراهقات وخيفض من املشاعر السلبية اليت قد

 .بأ عراض الااتئاب

  (24) تساعد عىل التخفيف من الضغرطات الاجامتعيةأ خنائيرن يؤادون أ ن الرايضة  نح اال نسان رااة نفس ية  -15

نسان، وختلن  من ملل احلياة اليرمية اليت تسيب  ت  ااةل  عترب ممارسة ال نشطة الرايضية من ال مرر املهمة جدا للنحة النفس ية واجلس نية لال 

ال أ ن الكثريهن يش تغلرن بأ مرر احلياة اليت  نعهم من ممارس هتا مما اجعل بعضهم يعاين من عنبية دامئة نتيجة ترامك املشالك  اليرمية. من القلق، ا 

عىل أ صبحت الرايضة أ و حىت ممارسة نشاطات ثقافية أ و تعمل حرفة من ال ش ياء املهمة يف حياة الكثري من ال شخاص ملا حتتري  من فرائد كبرية 

نسان، وااا النفس ية اليت يتخلص من لاللها من ضغرط احلياة اليت تضفي امللل علهيم، وقد أ صبح انشغال بعض  النحة اجلس نية لال 

ال شخاص لساعات طريةل يف العمل أ و ادلراسة مينعهم من ممارسة أ ي نشاط راييض أ و نشاط يضفي التجديد عىل حياهتم مما اجعل البعض 

يتخبطرن يف أ مراض جسمية أ و نفس ية نتيجة املشالك اليت ترتامك علهيم لضغرط احلياة اليرمية بعد أ ن أ صبحرا منحرصهن بني دخرهلم للبيت 

ل أ و ادلراسة مما أ دى ا ت التأ ثري علهيم سلبا من الناحية النفس ية نتيجة عدم قدرهتم عىل ممارسة أ ي نشاط يساعدمه يف التخلص وخروهجم للعم

من ضغرطات احلياة اليرمية. وقد أ صبحت الرايضة هممة جدا يف الس نرات ال لرية، وقد اس تعملها حىت ال طباء كرس يةل رسيعة لعالج مرضامه 

مراض، وقد حث ديننا احلنيف عىل تعلمي الرايضة ل والدمل ملا لها من فرائد عىل النحة وذكر الس بااة وركرب اخليل من الكثري من ال  

 والرماية.

 (25ممارسة الرايضة تبدد القلق وتعزز الًقة ابلنفس) -16

القلق ومعاجلت  وتعزهز وحتسني اارتام اذلات  ذكرت دراسة نفس ية اندية جديدة أ ن ممارسة الرايضة ابنتظام   أ ثر ا اجايب فعال جدا  يف تبديد

اخملاوف والًقة ابلنفس وتفيد الرايضة املنتظمة حبسب ادلراسة يف تطرهر الآاثر الفس يرلرجية اال اجابية ملعايشة البيئة احمليطة من لالل تقليل 

زن" عدينة "أ ونتارير" الكندية أ ن نفع الرايضة املس مترة العامة و تقرية ادلوافع الشخنية وتقرل ادلراسة اليت أ جريت يف مراز أ حباث جامعة "كري

ثبات نتاجئها عىل ربط العالقة بني بعض املشاراني فهيا ممن ة نرا يظهر عىل املدى الزمين البعيد ويبقى لفرتة طريةل، واعمتدت ادلراسة يف ا 

يرمية وجاءت التبعات بتحسن النحة النفس ية بشلك عام يعانرن من ااالت من القلق املفرط و مقارنهتا برضعهم بعد الانتظام يف رايضة 

يب هلم والنحة البدنية ترما  ملن  ت متابعهتم يف هاه ادلراسة وذكل لرصرهلم ملدى مق رل ذاتيا  من الرضا عن ذاهتم وابتعادمه عن ما ةن يس 

http://essalamonline.com/ara/permalink/10924.html
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يرا ما حينل من الاسرتلاء والرااة اجلسدية بعدها وابلتايل القلق سابقاومن التقنيات املفيدة الناجتة عن الانتظام يف ممارسة الرايضة بشلك 

 .حنرل الفائدة املرجرة مهنا ترما  

ومن أ مه أ نراع الرايضة اليرمية املنتظمة اليت ننحت هبا ادلراسة امليش والهروةل ملسافات مترسطة يف أ وقات م كرة من اليرم مع وجرب 

 .احلرص علهيا بشلك يرا ومعتدل دامئا  

نسان)فر -17  (24ائد نفس ية واجامتعية  نحها الرايضة لال 

ضة تقرل ادلاتررة "كرمية ساييش" خمتنة يف عمل النفس الاجامتعي: "ا ن اجلسم السلمي يف العقل السلمي، وهاه املقرةل تعين أ ن ممارسة الراي

نسان، ا  أ هنا  نح  الرااة النفس ية وختلن  من ض غرط احلياة اليرمية و نح التجديد حليات  وتكرس امللل، تساعد يف تمنية القدرات العقلية لال 

ا  أ ن بعض الرايضات تساعد اال نسان يف التخلص من مرض القلق النفيس والااتئاب واال ح اط ومن العنبية ويشعر من لاللها برااة 

أ يضا فرائد اجامتعية، لاصة أ هنا  ارس بشلك  نفس ية كبرية، ل هنا تساعده يف نس يان اهلمرم واحلزن، ل هنا ستشغل اب  وتنس ي  مشالك ، ولها

نسان ويتعمل من لالل  ها ج عي فيتعمل من لاللها اال نسان التضامن وروح التالفل، ا ضافة ا ت التعاون ويه ترفع أ يضا من الروح املعنرية لال 

عد عىل شعرر اال نسان ابالس تقرار وال من ورااة النرب وهكتسب ثقة كبرية ابلنفس وهمتسك دامئا ابل مل وقرة اال رادة والتسامح، ا  أ هنا تسا

الكسل وتضفي البال، وهناك رايضات قتالية هكتسب من لاللها اال نسان قرة الشخنية واارتام املراعيد والانضباط، ا  أ هنا ختلن  من 

 التجديد عىل حيات ".

 اجراءات ادلراسة

 ظرا ملناسيت  ل غراض ادلراسة؛مت اس تخدام املهنج الرصفي التحلييل ن:أ وال : مهنج ادلراسة

 ..مفا فرق( س نة-45من )كبار السن بطرابلس:اثنيا : جممتع ادلراسة

(_مرزعة عىل مجمرعتني ممارس للنشاط  س نة 53(فردا من كبار السن مترسط اع رمه )60تكرنت عينة ادلراسة ")   :اثلًا : عينة ادلراسة

 ارمه عشرائيا(ومت اختي30( وغري ممارس )30الراييض  وعددمه )

عداد الاست انة تكرنت من ثالث حماور لقياس مشتت  )القلق(وتكرنت من )    :أ داة ادلراسة:رابعا ( فقرة 43( فقرة و الااتئاب)30مت ا 

 ( عبارة. 105(فقرةالاست انة بنررهتا ال وليةواليت تكرنت من) 32الترافق النفيس)

ضافة البعض الآخر مث اعادة مث عرضها عىل ال ساتاة اذلهن قامرا بأ بداء ارا ءمه وعالحظاهتمحرل فقرات الاس تييان فمت ااف بعض الفقرات وا 

 -:وبعد ذكل مت التأ اد من صدق الاست انة ابتباع الطرق الآتية.صياغة الاست انة طبقا للتعديالت املطلربة

 -:صدق ال داة وذكل عن طريق ما ييل-أ  

ست انة  عىل اادى عرش أ س تاذا خمتنا يف لكية الرتبية البدنية جامعة الزاوية وذكل للتأ اد من حيث قام الباحث بترزيع الا:صدق احملمكني-١

وابلتايل  .صدق فقراهتا وصالحيهتا للتطبيق.أ صبحت الاست انة تمتتع بدرجة معقرةل من الندق الظاهري أ و صدق احملترى أ و صدق احملمكني

يرحض درجة الًبات للك حمرر ودرجة ثبات  :(1وذكل ا  هر م ني يف اجلدول )  قام الباحث حبساب ثبات احملاور وثبات  الاس امترة

 الاس تييان

 (1جدول )

 درجة الًبات احملرر   م

 74.33 القلق 1

 78.15 الااتئاب 2

 76.47 الترافق النفيس 3

 76.31 ثبات الاس تييان 4
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الرزن  –( 100×اللك÷معامل  ارتباط  بريسرن_ معادةل كربر )اجلزء -ةالنسب املئري –مت اس تخدام املترسط احلسايب : الرسائل اال حنائية

 املئري املرحج

 :-عرض النتاجئ ومناقش هتا: .

 (يرحض قمي اس تجاابت عينة البحث من امل رسني وغري امل رسني عىل حمرر القلق والرزن املئري املرحج للك فقرة 2جدول )

 ممارس عبارات القلق الرمق

 القمية

 % الرزن املئري املرحج غري ممارس القمية   ملئري املرحج% الرزن ا

تف  ال س باب 1  56.66 51 45.55 41 أ نزجع ل 

 44.44 40 37.77 34 اشعر بضيق يف التنفس 2

 52.22 47 40 36 أ شعر ابلتشاؤم 3

 55.55 50 45.55 41 أ شعر بأ ين مترتر 4

 68.88 62 41.11 37 أ شعر عزاج متقلب 5

 67.77 61 60 54 رتياح من ااة وقت الفراغأ شعر بعدم الا 6

 50 45 32.22 29 أ لاف بدون سيب 7

 56.66 51 38.88 35 أ شعر ابلتشتت واحلرية 8

 51.11 46 34.44 31 شعر ابخلرف من فقد الس يطرة عىل نفيسأ   9

 56.66 51 42.22 38 ينعب عيل التحمك يف انفعااليت 10

 53.33 48 37.77 34 أ شعر ابدلولة 11

 58.88 53 41.11 37 أ شعر بترتر العضالت 12

 66.66 60 44.44 40 أ شعر ابلعنبية الزائدة 13

 68.88 62 41.11 37 أ شعر ابنين غري مراتح 14

 60 54 44.44 40 أ شعر ابخلرف والقلق من املس تق ل 15

 66.66 60 43.33 39 افكر بأ مرر مزجعة 16

 55.55 50 42.22 38 رسعة دقات القلب 17

 61.11 55 47.77 43 أ شعر ابلمتلمل 18

 61.11 55 41.11 37 أ شعر ابن أ عنايب مشدودة 19

 60 54 41.11 37 أ شعر ابخلرف والقلق من اجملهرل 20

 65.55 59 54.44 49 أ شعر بعدم الارتياح من عدم استامثر وقت الفراغ 21

 76.66 69 51.11 46 نرماظل اتقلب يف فراش ياس تعرض أ اداث اليرم ق ل أ ن يأ تيين ال  22

 61.11 55 38.88 35 اشعر اني استيقظ يف النباح بتعب أ و انق اض وخرف مهبم 23

 55.55 50 38.88 35 تراودين ال االم املزجعة اًريا   24

 62.22 56 37.77 34 اعاين من سرء هضم والنداع وال رق  25

 51.11 46 34.44 31 هن ال نعرفهم أ و أ ن هناك منافس يف مض ر احلياة اعاين من مركب نقص اجعلنياكره أ ن اقابل الغرابء اذل 26

 84.44 76 42.22 38 اطيل التفكري يف أ خطايئ وزاليت واخضم لنفيس معانهيا وقميهتا 27

 92.22 85 63.33 57 انزجع اني تبدو ت أ عراض املرض علياأ و عىل أ فراد أ رسيت 28

 70 63 51.11 46 تنهتزهاضيعت عىل نفيس فرصا  ل ين خفت أ ن  29

 63.33 57 44.44 40 ينرر يل الرمه منائب ال حتدث قط، و احترس واندم ابس مترار عىل أ ع ل أ تيهتا يف املايض 30

 

( أ شعر بعدم الارتياح من 6(%ابس تثناء العبارة)50( ان امل رسني اقل قلقا  حيث ةنت اغلب العبارات اقل من)2يتيني من لالل اجلدول )

( اظل اتقلب يف 22(%والعبارة )54.44( أ شعر بعدم الارتياح من عدم استامثر وقت الفراغ  )21%(والعبارة )60ة وقت الفراغ  ).اا 

( انزجع اني تبدو ت أ عراض املرض عليا أ و عىل أ فراد أ رسيت 28%( والعبارة)51.11فرايش اس تعرض أ اداث اليرم ق ل أ ن يأ تيين النرم)

%( وجند ان غري امل رسني ارتفع 51.11( ضيعت عىل نفيس فرصا  ل ين خفت أ ن تنهتزها فالن وزهنا املئري )29)%(والعبارة ر مق63.33)

( اشعر بضيق يف التنفس يف اني  وصل مس ترى 2%( ابس تثناء العبارة رمق)50مس ترى القلق حيث ةنت اعلب العبار ات فرق مس ترى )

( اطيل التفكري يف أ خطايئ وزاليت 27%( والعبارة  )92.22رض عليا أ و عىل أ فراد أ رسيت)( انزجع اني تبدو ت أ عراض امل28اعىل عبارات)

%( 76.66( اظل اتقلب يف فرايش اس تعرض أ اداث اليرم ق ل أ ن يأ تيين النرم)22%( والعبارة) 84.44واخضم لنفيس معانهيا وقميهتا)

 .%(67.77الارتياح من ااة وقت الفراغ )( أ شعر بعدم 6%( العبارة)68.88( اشعر عزاج متقلب)5والعبارة )
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 (1شلك )

  

 

 

 

 يرحض قمي اس تجاابت عينة البحث من امل رسني وغري امل رسني عىل حمرر الااتئاب والرزن املئري املرحج للك فقرة (3جدول)

 ملرحج% الرزن املئري ا غري ممارس القمية   % الرزن املئري املرحج ممارس القمية عبارات الااتئاب الرمق

 30.23 39 27.90 36 أ س تاء من لك يشء حريل 1

نين اًري النس يان 2  48.83 63 40.31 52 ا 

 36.43 47 30.23 39 أ شعر بعدم الرغبة وامخلرل يف العمل 3

 43.41 56 28.68 37 أ فتقر للًقة ابلنفس 4

 38.75 50 34.10 44 ال أ س تطيع التحمك يف انفعااليت 5

 31 40 24.80 32 حيانأ كره نفيس يف أ غلب ال   6

 34.88 45 29.45 38 أ عاين من بعض العادات السيئة 7

 39.53 51 28.68 37 تدور يف خميليت أ فالر اتفهة ال أ س تطيع التخلص مهنا 8

 47.28 61 30.23 39 أ شعر بعدم الرضا عن النفس 9

نين غري راض واشعر ابمللل من أ ي يشء 10  35.65 46 27.13 35 ا 

 39.53 51 26.35 34 زن والآآبةاشعر ابحل 11

 53.48 69 34.10 44 أ لرم نفيس اًريا  وانتقدها 12

 40.31 52 32.55 42 أ شعر أ نين مل أ حقق شيئا   معأ أ و أ مهية 13

 46.51 60 37.20 48 أ صبحت مشغرال   اما  بأ مرري النحية 14

 51.16 66 25.58 33 أ دفع نفيس عشقة ليك أ تل أ ي يشء 15

 36.43 47 28.68 37 هييت أ سرأ  بكثري من السابقش  16

 47.28 61 34.88 45 استيقظ مرهقا  يف النباح أ اا من ق ل 17

 50.38 65 24.80 32 أ نتقد نفيس بسيب نقاط ضعفي 18

 41.86 54 25.58 33 أ شعر ابل غرتاب والرادة 19

 36.43 47 35.65 46 أ شعر ابال ح اط لعدم قدريت عىل النجاح يف احلياة 20

 53.48 69 29.45 38 اشعر بأ ن احلياة متعبة جدا   21

 40.31 52 27.90 36 أ ستسمل للبالء بسهرةل 22

 40.31 52 30.23 39 أ شعر ابالنزعاج والاستثارة دوما 23

 42.63 55 26.35 34 أ شعر أ ثناء وقت فراغي ابلعزةل والاختالء ابلنفس 24

 41.08 53 33.33 43 أ شعر بعدم الرااة وعدم الاس تقرار 25

 48.06 62 31 40 أ عاين من صعربة واحضة يف اختاذ القرارات 26

 43.41 56 26.35 34 أ شعر بترتر داليل 27

 35.65 46 35.65 46 أ شعر ابالنطراء 28

 44.96 58 25.58 33 أ كرن حساسا  عند النقد 29

 43.41 56 25.58 33 أ شعر بأ ن شيئا  سيئا  س يحدث أ و حيل يب 30

 47.28 61 35.65 46 أ شعر ابلتعب واال رهاق 31

 46.51 60 27.13 35 أ شعر ابحلساس ية الزائدة 32

 32.55 42 24.03 31 أ كره نفيس يف أ غلب ال حيان 33

 34.88 45 29.45 38 أ شعر ابلتعب دون سيب 34

 37.98 49 25.58 33 يضايقين اليأ س  35

 43.41 56 27.13 35 تزجعين ذكرايت غري سارة عن طفرليت 36

 43.41 56 27.13 35 تراودين أ االم مزجعة يف نرا 37

 41.86 54 35.65 46 أ تندع عندما ال أ جد ما أ تهل 38

 34.10 44 24.03 31 يل يف احلياة نظرة قا ة، واميل لالاتئاب والتشاؤم 39

 42.63 55 28.68 37 أ شعر ابلضيق وامللل 40

 38.75 50 24.80 32 أ شعر بعدم الاس تقرار العاطفي 41

 32.55 42 24.03 31 أ شعر ابلفشل واال ح اط 42

 44.18 57 30.23 39 أ شعر ابلرساان وعدم القدرة عىل الرتازي 43
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( 2%( ابس تثناء العبارة)37.20%(و)24.03(ابن اعلب العبارات ابلنس بة حملرر الااتئاب دلى امل رسني وقعت بني )3يتضح من اجلدول )

نين اًري ا  %(..40.31لنس يان )ا 

( أ لرم نفيس 12%( وةنت اعىل مس ترى يف عبارة)53.48%( و)40.31(عبارة بني )27اما غري امل رسني فرقعت النسب املئرية املرحجة يف )

( أ نتقد نفيس بسيب نقاط ضعفي 18%( والعبارة)51.16( أ دفع نفيس عشقة ليك أ تل أ ي يشء )15%( وعبارة)53.48اًريا  وانتقدها)

 (..39.53%(و)30.23%( .ووقعت ابيق العبارات بني)53.48( اشعر بأ ن احلياة متعبة جدا )21%( والعبارة)50.38)

 ( 2شلك)
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 (يرحض قمي اس تجاابت عينة البحث من امل رسني وغري امل رسني عىل حمرر الترافق النفيس  والرزن املئري املرحج للك فقرة. 4جدول)

% الرزن املئري  غريممارس  القمية   % الرزن املئري املرحج ممارس القمية بارات الترافقع  الرمق

 املرحج

 58.33 56 50 48 أ شعر بنعربة يف الرتازي 1

 61.45 59 35.41 34 أ رسح اًريا  واس تغرق يف أ االم اليقظة وقت طريل 2

 50.20 50 39.58 38 أ عاين من ال رق وعدم القدرة عىل النرم 3

 64.58 62 50 48 من النعب عيل أ ن أ بدأ  اديًا مع أ شخاص ال أ عرف  4

 58.33 56 45.83 44 من النعب عيل أ ن أ كرن صداقات جديدة 5

 5625 54 39.58 38 أ جد صعربة يف الاختالط ابلناس 6

 46.78 45 33.33 32 أ تضايق اني أ شاهد الناس منسجمرن مع بعضهم 7

 81.25 78 57.29 55 ن من زمالهئمأ تضايق من الناس اذلهن يسخرو 8

 45.83 44 37.50 36 أ شعر ا ين غري حمبرب 9

 50 48 37.50 36 أ فقد أ عنايب وأ صيح يف الآخرهن أ و ترصف معهم بغلظة 10

 42.70 41 32.29 31 الناس هزجعرنين دلرجة أ شعر ابلرغبةفيغلق ال براببعنف 11

 50 48 43.75 42 أ خيش احلرار مع الآخرهن 12

 42.70 41 32.29 31 أ هتيج برسعة وأ قرم بأ ع ل غريبة 13

 58.33 56 38.54 37 اندفع للقيام بأ فعال ال أ ريض عهنا بعد القيام هبا 14

 63.54 61 32.25 30 ال أ عرف ملاذا أ مل رسيع الهياج والعنبية 15

نين عنيد جدا   16  60.41 58 54.16 52 أ شعر ا 

 41.66 40 32.29 31 رقنيأ شعر ابحلقد عىل الزمالء املتف 17

 51.04 49 44.79 43 أ شعر بنعربة الاندماج مع الغرابء 18

 50 48 40.62 39 ينعب عيَل التحمك يف انفعااليت 19

 57.29 55 34.37 33 اشعر ابلكسل يف أ غلب ال وقات 20

نين اًري اال ه ل 21  53.12 51 36.45 35 ا 

 39.58 38 34.37 31 تضعف مهيت ل تف  ال س باب 22

 51.04 49 33.33 32 اشعر ابلنقص اجتاه الآخرهن 23

 78.12 75 53.12 51 ينتابين الشعرر بتأ نيب الضمري 24

 69.79 67 46.87 45 أ شعر بأ نين رسيع الغضب 25

 41.66 40 35.41 34 أ حس بأ نين مكروه من الآخرهن 26

 48.95 47 38.45 37 اشعر بأ نين مرتدد يف حتمل املس ئرلية 27

حسايس برجرد الآخرهن 28  41.66 40 33.41 34 أ فقد معظم اهامتا وا 

 59.37 57 38.45 37 أ جد صعربة يف اختاذ قرارايت الشخنية 29

 84.37 81 56.25 54 اشعر أ نين أ لا بعض ال مرر جبدية أ اا مما تس تحق 30

 53.12 51 36.45 35 يضايقين مييل الشديد حلب الظهرر 31

 53.12 51 40.62 39 ازيال أ س تطيع الرت  32

%(ابس تثناء 50(ان اغلب العبارات للم رسني يف حمرر الترافق النفيس ةن وزهنا املئري اقل من مس ترى )4يتضح من اجلدول )

نين عنيد جدا)16%( والعبارة )57.29( أ تضايق من الناس اذلهن يسخرون من زمالهئم)8العبارات) ين ( ينتاب24%( والعبارة)54.16( أ شعر ا 

%(اما الغري ممارسني ان معظم 56.25( اشعر أ نين أ لا بعض ال مرر جبدية أ اا مما تس تحق)30%( والعبارة)53.12الشعرر بتأ نيب الضمري )

( اشعر أ نين أ لا بعض ال مرر جبدية أ اا مما 30%( حيث بلغت اعىل مس ترى لها العبارة )50العبارات ةن وزهنا املئري فرق مس تري ال)

 %(81.25اذلهن يسخرون من زمالهئم)( أ تضايق من الناس 8%()78.12( ينتابين الشعرر بتأ نيب الضمري )24%(العبارة )84.37تس تحق)

 (3شلك)

 

0

100

1 5 9 13 17 21 25 29 

 العبارات التوافق

 ممارس

 ممارس



  

116 

 

                     2018العدد التاسع عرش   اجملدل الرابع       لكيةالرتبية البدنية والرايضة       جامعة الزاوية            

 الترافق النفيس (  –الااتئاب –( يرحض الارتباط العالقة  بني امل رسة لنشاط الراييض ومشلكة )الفلق 5جدول)

rغري امل رسني قمية 

 مجمرع القمي 

 رسنيامل 

 مجمرع القمي 

 احملرر

 القلق 1225 1671 0.788

 الااتئاب 1638 2290 0.681

 الترافق النفيس 1242 1699 0.768

 اجملمرع 4105 5660 2.257

 املترسط 1368 1886 0.752

 lقمية  الارتباط بني امل رسني وغري امل رسني  عىل مس ترى احملاور الًالث 0.752

 

( يف الترافق النفيس وهاا يدل عىل 0.768( يف الااتئاب و )0.681(يف القلق  و  )0.788حرود ارتباط قري )( و 5ويتضح من اجلدول)

الترفق النفيس ( حيث ةن  –الااتئاب –وجرود عالقة طردية بني امل رسة للنشاط الراييض واملشتت النفس ية قيد ادلراسة )القلق 

 (0.752عىل مس ترى احملاور ) .مترسط الارتباط

 -اتجالاس تنتا

 (.0.788ترجد عالقة طردية بني امل رسة للنشاط الراييض والقلق حيث بلع الارتباط ) -1

 (. 0681ترجد عالقة طردية بني امل رسة للنشاط الراييض والااتئاب حيث بلع الارتباط )-2

 (.0.768باط )ترجد عالقة طردية بني امل رسة للنشاط الراييض والترافق النفيس حيث بلع الارت  -3

( أ شعر بعدم الارتياح من ااة وقت الفراغ  6(%ابس تثناء العبارة)50ان امل رسني اقل قلقا  حيث ةنت اغلب العبارات اقل من)-4

( اظل اتقلب يف فرايش 22(%والعبارة رمق )54.44( أ شعر بعدم الارتياح من عدم استامثر وقت الفراغ  )21%(والعبارة رمق )60).

( انزجع اني تبدو ت أ عراض املرض عليا أ و عىل أ فراد أ رسيت 28%( والعبارة)51.11اث اليرم ق ل أ ن يأ تيين النرم)اس تعرض أ اد

 %( 51.11( ضيعت عىل نفيس فرصا  ل ين خفت أ ن تنهتزها فالن وزهنا املئري )29%(والعبارة ر مق)63.33)

( اشعر بضيق يف 2%( ابس تثناء العبارة رمق)50عبار ات فرق مس ترى )وجند ان غري امل رسني ارتفع مس ترى القلق حيث ةنت اعلب ال -5

%( والعبارة  ر 92.22( انزجع اني تبدو ت أ عراض املرض عليا أ و عىل أ فراد أ رسيت)28التنفس يف اني  وصل مس ترى اعىل عبارات)

( اظل اتقلب يف فرايش اس تعرض أ اداث 22ة) %( والعبار 84.44( اطيل التفكري يف أ خطايئ وزاليت واخضم لنفيس معانهيا وقميهتا)27مق)

( أ شعر بعدم الارتياح من ااة وقت الفراغ 6%( العبارة)68.88( اشعر عزاج متقلب)5%( والعبارة رمق)76.66اليرم ق ل أ ن يأ تيين النرم)

(67.77)%. 

نين اًري النس يان 2ابس تثناء العبارة) %(37.20%(و)24.03ابن اعلب العبارات ابلنس بة حملرر الااتئاب دلى امل رسني وقعت بني )-5 ( ا 

(40.31..)% 

( أ لرم 12%( وةنت اعىل مس ترى يف عبارة)53.48%( و)40.31(عبارة بني )27اما غري امل رسني فرقعت النسب املئرية املرحجة يف )-6

( أ نتقد نفيس بسيب نقاط ضعفي 18رة)%( والعبا51.16( أ دفع نفيس عشقة ليك أ تل أ ي يشء )15%( وعبارة)53.48نفيس اًريا  وانتقدها)

 (..39.53%(و)30.23العبارات بني) %( .ووقعت ابيق53.48( اشعر بأ ن احلياة متعبة جدا )21%( والعبارة)50.38)

( أ تضايق من الناس 8%(ابس تثناء العبارات)50اعىل ان اغلب العبارات الترافق النفيس للم رسني ةن وزهنا املئري اقل من مس ترى )--7

نين عنيد جدا)16%( والعبارة )57.29ذلهن يسخرون من زمالهئم)ا ( ينتابين الشعرر بتأ نيب الضمري 24%( والعبارة)54.16( أ شعر ا 

 %(56.25( اشعر أ نين أ لا بعض ال مرر جبدية أ اا مما تس تحق)30%( والعبارة)53.12)
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( اشعر أ نين 30%( حيث بلغت اعىل مس ترى لها العبارة )50)اما الغري ممارسني ان معظم العبارات ةن وزهنا املئري فرق مس تري ال-8

( أ تضايق من الناس اذلهن 8%()78.12( ينتابين الشعرر بتأ نيب الضمري )24%(العبارة )84.37أ لا بعض ال مرر جبدية أ اا مما تس تحق)

 %(81.25يسخرون من زمالهئم)

 -الترصيات

 هن.العمل غىل الاهامتم ابلسااات واملننهات واملياد-1

 ترفيري املدربني واملرشفني لالس تفادة والترجي  حنر امل رسة السلمية لل نشطة الرايضية.-2

 (.-املرافق النحية  –العمل عىل ترفري اخلدمات يف السااات وامليادهن  واملننهات) الاسعافات الاولية -3

 لم رسني.ترفزي الادوات واملعدات واملالبس والاااية الرايضية بأ سعار مناس بة ل-4

ابلضغرط النفس ية   .اجراء مزيدا من البحرث العلمية اليت من شاهنا  تعمق الرعي بأ مهية امل رسة الرايضية واحلاجة الهيا يف هاا الرقت امليلء5

 والاجامتعية. 

 - املراجع

 . 1996فة اجلامعية امحد عبد الظاهر الطيب : مشتت ال بناء بني اجلنني ا ت املراهق اال سكندرية دار املعر  .1

 .1994اامد عبد السالم زهران : النحة النفس ية والعالج النفيس الطبعة الًانية عامل الكتب القاهرة  .2

براهمي، ليىل فراات، ) .3  (، الرتبية والرتوجي للمعاقني، القاهرة، دارة الفكر العريب.1998المي ا 

العربية، حبث مؤ ر الرايضية للجميع، القاهرة، جامعة الران لكية (، الرايضة اجلامعة يف مجهررية مرص 1984سعد عريس وأآخرون،) .4

 الرتبية الرايضية.

(، دارسة حتليلية للرتوجي الراييض، يف وقت الفراغ دلي الش باب، جبامعة البحرهن، جمةل نظرايت 2005عبدالرمحن امحد س يار) .5

 . 55د وتطبيقات لكية الرتبية الرايضية للبنني بأ بر قري ابال سكندرية، العد

 (.8،جامعة الاردنية،جمةل ادلراسات، عدد )-، اجتاهات امل رسة الرايضية يف الرقت احلر دلي طالب 1988عنمت الكردي يف  .6

 ( أ وقات الفراغ والرتوجي، القاهرة، دار املعارف.1978عطيات محمد خطاب، ) .7

ات واحتياجات طالب جامعة مؤ ر رؤية مس تق لية  (، أ نشطة أ وقات الفراغ، دراسة حتليلية اهامتم1993عفت خمتار عبدالسالم، ) .8

 للرتبية البدنية والرايضية يف الرطن العريب، القاهرة، جامعة الران لكية الرتبية الرايضية للبنني 

براهمي رحرمة وترفيق سالمة : الرتوحي لشعب الرتبية البدنية ععاهد املعلمني، ادلار امجلاهريية للنرش و  .9 الترزيع عىل بشري الفاندي وا 

  1987واال عالن مرصات  

 (، الرايضية للجميع، الطبعة الاوت، دار النرش والترزيع والاعالن، طرابلس، ليييا. 1980عىل حيي املننرري ) .10

 .  1990ا ل درويش وأ مني احلريل، أ صرل الرتوحي وأ وقات الفراغ، دار الفكر العريب،  .11

ة ش باب اجلامعات العربية، املطبعة لنظام الساعات املعمتدة، جامعة طنطا، لكية ، دراسة حتليلية لس ت خشني1980محمد لري مامرس  .12

 الرتبية ،رساةل داترراه غري منشررة.

 (، وقت الفراغ يف اجملمتع احلديث ، بريوت، دار الهنضة. 1985محمد عىل محمد ) .13

 . 1998الًانية دار الكتاب للنرش القاهرة محمد محمد  امحلايص وعايدة عبد العزهز : الرتوحي من النظرية والتطبيق الطبعة  .14

 

15. -http://www.bbc.com/arabic/multimedia/2015/01/150115_uk_study_walking_increased_death 

16. http://www.bbc.com/arabic/multimedia/2016/07/160724_sport_study_relation 

17. -http://www.bbc.com/arabic/multimedia/2016/07/160714_who_obesity_study- 

18. https://arabic.rt.com/news/779921 

19. http://rudaw.net/arabic/tandrusti/260320161 

http://www.bbc.com/arabic/multimedia/2015/01/150115_uk_study_walking_increased_death
http://www.bbc.com/arabic/multimedia/2015/01/150115_uk_study_walking_increased_death
http://www.bbc.com/arabic/multimedia/2016/07/160724_sport_study_relation
http://www.bbc.com/arabic/multimedia/2016/07/160714_who_obesity_study
http://www.bbc.com/arabic/multimedia/2016/07/160714_who_obesity_study
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20. https://www.webteb.com/living-he- 

21. http://www.akhbaralaan.net/health/2015/1/17/study-finds-lack-of-exercise-more-deadly-than-

obesity-human-health 

22. .http://www.egypttoday.co.uk/321 

23. https://www.researchgate.net/publication/257338906_allaqt_byn_mmarst_alryadt_warad_alaktya

b_wmstwy_tqdyr_aldhat 

24. : http://www.essalamonline.com/ara/permalink/10924.html#ixzz4MRRPh6gd 

25. -http://www.alriyadh.com/957402 
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 تأ ثري  رينات الاهروبك املناح ة لربملمج غاايئ يف بعض القياسات الاناوبرمرتية "

 اليش يت د.مجعة***       فرزية املندرة د.**   د.مسر سايس العلر *

 

 .املقدمة ومشلكة ادلراسة:1-1

عل    أ صر  وقراعد هر طرق  اخملتلفة اليت تساعد الفرد للرصرل ا ت أ عىل مس ترايت   Excercise Scienceلقد أ صبح عل  لمترينات   

تتناسب مع قدرات ال فراد  النحة والكفاءة الرظيفية، عن طريق تمنية النرايح البدنية والنفس ية والفس يرلرجية والارتقاء هبا بدرجة

من الربامج اليت اس تخدمت منا )اال هروبيك(وخنائنهم يف خمتلف املس ترايت العمرية وااالهتم النحية حيث تعد برامج المترينات الهرائية 

نرايح النحية والبدنية فرتة ليست ابلبعيدة حىت أ صبحت منطا جديدا  ن برامج النشاط البدين واسعة الانتشار النعالساهتا اال اجابية عىل ال 

 والنفس ية ويه تعمتد عىل ادلهرن مكندر أ سايس ال نتاج  الطاقة الهرائية الالزمة لل داء،

ن التقدم اذلي حنل يف احلياة جبميع جماالهتا وال س يت تقدم تكنرلرجيا املعدات وال هجزة فرض علينا منط حياة يتنف بطرل مدة اجللرس ،  وا 

ذا ا ن معظم اال ع ل وعلي  فقد أ صبحت ا شالل أ ج  سامنا غري طبيعية بسيب جممتعنا اذلي يتنف ابرتفاع مس تري اس تخدام اال    ى تهل ، ا 

[ عضهل جلسم اال نسان فقد الت الآةل مالن مجيع مالمل نقرم ب  تقريبا املنعد مالن 600اليت منارسها ل حترك ا ال جزء قليل من عضالتنا ال]

عن ال هجزة وأ دوات البيت املس تخدمة من ق ل ربة املزنل لك ذكل أ دى ا ت قهل احلراة والاعامتد بنرره  ادلرج ،الس يارة مالن امليش، فضال

فرد  ى أ ساس ية عىل التكنرلرجيا يف مجيع مفردات احلياة اليرمية مما أ دى ا ت اال صابة ابلعديد من اال مراض واليت أ ثرت بنررة سلبي  يف حياة ال

 ا   ى اًري من ال حيان  ى القيام براج   بنررٍة اعتيادية.اجملمتع املعارص مما جعهل ااجز 

ات حيث أ شارت نتاجئ العديد من ادلراسات ا ت فاعلية المترينات الهرائية يف التأ ثري اال اجايب عىل مجيع أ هجزة اجلسم احليرية وعىل املتغري 

حلراة مثال ارتفاع ادلهرن الًالثية واللكسرتول وزايدة الرزن البيرمكيائية وااكل بعض املتغريات اجلسمية وخفض نس بة اال صابة بأ مراض قةل ا

ارتفاع ضغط ادلم والسكري ا ذلي غدا من اال مراض الشائعة مثل دارسة   Krucoff and( ودارسة  2009 أ مليمتي،  (و 

ع العمل اذلي ميارس  يف حيات  اليرمية، ذلا واليرم نرى اهامتما كبريبأ داء المترينات وختتلف مكية الغااء والسعرات احلرارية الالزمة للك فرد ونر 

را فأ ن فأ ن الفرد  ى أ مس احلاجة ا ت تنظمي غاائ  وترازن  وعلي  فاملبدأ  هر ا ن لك مايتناو  الفرد من طعام ومل يرصف لالل اجلهد البدين الي

كثري من ال مراض وعلي  ومما تقدم فان اال نسان القسم ال ارب من  خيزن عىل شلك دهرن مما يؤدى ا يل زايدة نسيت   ى اجلسم مؤدي  ا ت ال 

سرف يناب ابلكثري من ال مراض ]كضغط ادلم[،ارتفاع نس بة الكرلسرتول اللكي ،اخنفاض الربوتينات ادلهني  عالي  الكثافة ، وارتفاع 

ا اجعل أ هجزة اجلسم الرظيفية غري الربوتينات ادلهني  واطئة الكثافة ومرض السكري ،وثاليث اللكرسيد ،وزايدة نس ب  ادلهرن  ى اجلسم مم

 قادرة عىل القيام ابلرظائف احليرية 

السمنة  بنررة اعتيادية مؤدية ا ت اال لالل ابلبيئة ادلاللية للجسم.ويعتقد الكثري من اال فراد ا ن العالج ادلوايئ هر الرس يةل الرحيدة ملعاجل 

ضافة ا ت النظام الغاايئ املعتدل ]تشريا لكثري من املنادر ا ت رضورة اس تخدام فضال  عن العمليات اجلراحية ومقاومة اجلسم من البدانة ابال  

ذ ا ن ثروة من املعطيات العملية يف هاه ال اي ذا ما اس تخدمت بنررة منتظمة ومقننة ا  م بني الامترهن الرايضية يف الرقاية من اال صابة ابلسمنة ا 

القدرة الرقائية والشافية للنشاط البدين
 (1(

قد اظهر اس تخدام الامترهن البدنية تقدمَا ممزيا يف الرقاية من اال صابة ابلسمنة والزايدة يف وعلي  ف

 الرزن.

ن قةل احلراة الناجتة من التطرر التكنرلريج لالهجزه واملعدات املس تخدمة  ى احليات اليرمية فضال عن عدم الاخنراط يف الربامج الراي ضذية وا 

فردية وج عية مع عدم الترازن يف مكية الغااء املتناول وما ينتج من سعرات حرارية زائذدة تسذ بيت اال صذابة  والمترينات البدنية بنررة منتظمة
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ذ أ هنا ومع تقدم العمر سرف تؤثر سلبيا يف ااةل الفرد بدنيا  ونفس يَا وتقيذد نشذاط  ومذن مث حتذدد مذن أ داء أ عذ   اب لشذلك ابلزايدة يف الرزن ا 

 المنرذيج .

ة ادلراسة يف زايدة تدىن ااةل الفرد الفس يرلرجية والبدنية ل هجزة اجلسم واحلذاةل النذحية وامجلاليذة والسذ يت للنسذاء بذأ ع ر ولقد حتددت مشلك 

[ س نة ذلا راء ادلارس دراسة هاه املشلكة من لالل وضع مهنج بمترينات اال هروبيك مع برملمج غاايئ مقنن وتأ ثريه يف بعض حميطات 45ذ35]

[ س نة  ى مدينة طرابلس مسذامهة  منذ   ى رفذع احلذاةل النذحية، والذرعي الاجامتعذي  ى أ مهيذة ممارسذة المترينذات 45ذ35 ر ]اجلسم لنساء بأ ع

فراد اجملمتع والنساء لاصة  ى هاه املراةل العمرية .  الرايضية املنتظمة دلى ا 

 ( 45-35يف بعض القياسات الاناوبرمرتية  لفئة النساء بأ ع ر ) :معرفة تأ ثري  رينات اال هروبيك املناح ة للربملمج الغاايئ هدف ادلراسة 2 -1

هناك فروق ذات دالةل احنائية بني الاختبارات الق لية والبعدية ولناحل البعديذة يف بعذض القياسذات الاناوبرمرتيذة  -فرض البحث :   1-3

 (45-35دلى فئة النساء بأ ع ر)

 

 :ادلراسات النظرية والسابقةا

 :النظريةادلراسات 2-1

 اال هروبيك (وأ مهيهت (والالهرائيةالهرائية. الامترهن 2-1-1

نتاج الطاقة الالزمة  الهرائيةالامترينهرايئ، فعند ممارسة هناك فرق بس يط بني مفهرا الايض الهرايئ وال يض الال يس تخدم اجلسم ال وكسجني ال 

رالنشاطات البدنية الامترينالالهرائية، وعىل الرمغ من ذكل، فا ن معظم  الامترهنالرايضية، بيامن ال يعمتد اجلسم عىل ال وكسجني يف الامترينمل رسة 

 .حتتاج الك ال يض الهرايئ وال يض الالهرايئ ل مهيهت  الك رية حبنرل اجلسم عىل اللياقة البدنية الالزمة

 Aerobic Excerises الهرائية.الامترهن 2-1-2

اليت منارسها معظم ال وقات كرايضة اجلري املنتظم أ و امليش الرسيع، حيث يتطلب هاا النرع من المترينات اس هتالك  الامترهنوتشمل  

بشلك عام تعمتد  ارهن اال هروبيك عىل مقدار الطاقة املس هتلكة واليت اجب أ ن تتفق ال وكسجني لترليد الطاقة الالزمة ملتابعة ممارسة المترهن، و 

مع شدة المترهن وقرت  حبيث يمت حث القلب عىل ترسيع وزايدة عدد نبضات ، وللرصرل لهاه املراةل يترجب عىل اجلسم أ ن يس هتكل طاقة اليت 

نتاهجا برجرد ال وكسجني، وحيتاج ذكل لفرتة من الرقت الهرائية امليش وركرب ادلراجة والس بااة  الامترهنثالثرن دقيقة تقريبا، وتتضمن  يمت ا 

 .والركض

 الهرائيةالامترينفرائد -2-1-3

تباع محية غاائية اية، ذكل ل ن القيام ابلامترهن ال تعد وال حتىص، أ مهها خسارة الالهرائيةالامترينفرائد   يؤدي ا ت  الهرائيةرزن ولاصة عند ا 

مالن  أ ن ي(Metabolism)حرق السعرات احلرارية وابلتايل زايدة رسعة تلية ال يض قلل خطر اال صابة ، ا  أ ن خسارة قليةل يف الرزن اب 

ة أ ارب، ذلكل اجب أ ثناء تقّري عضةل القلب حبيث تعمل بكفاءالهرائيةالامترينمن ملحية أ خرى،  .ببعض ال مراض م مراض القلب وداء السكري

عند ممارس هتا ابنتظام بأ هنا  الهرائيةاملرازنة بني مدة ممارسة المترهن ووقت الاسرتااة لتنظمي نبضات القلب. فرائد أ خرى للامترهن  الامترهنممارسة 

 .تؤدي لتحّسني املزاج، وتقّري هجاز املناعة، وتزيد من طاقة اجلسم اللكية

 AnearobicExcerisesالامترهن الالهرائية-2-1-4

ضالت وقرهتا، وابلتايل زايدة قدرة اجلسم عىل ا جناز امله ت والنشاطات اليت حتتاج طاقة قليةل وتتطلب مدة من اتةل الع الامترهنتزيد هاه 

التمت ممارس هتا لرقت طريل، مكًال الامترينقنرية ال جنازها ال تتجاوز ادلقيقتني، ا  أ ن اجلسم ال حيتاج لل وكسجني للقيام هباه الامترهن، وهاه 

 (1,2).علهيا  ارهن رفع اال ثقال ، والاشرتاك عباراة كرة القدم، والعدو الرسيع ملسافة قنرية

 الالهرائية الامترهنفرائد -2-1-5

الالهرائية عىل زايدة قدرة حتمل اجلسم، ا  تعمل عىل زايدة قدرة اجلسم عىل أ داء املهام اليت تتطلب قرة  الامترهن، تساعد الهرائيةةلامترهن 

 رب ورسعة أ اا، أ ا
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ن القدرة عىل القيام ابلامترهن الالهرائية تنبح أ اا صعربة، ا  أ هنا تقرم بعملية عكس ية مما تؤدي لزايدة ادلهر ن يف ومع التقدم ابلسن، ا 

ض كهشاشة العظام، اجلسم، وابلتايل تضاؤل مم العضالت، مف رسة  ارهن رفع اال ثقال ابعتدال يساعد عىل الرقاية من اال صابة ببعض ال مرا

 .وذكل بزايدة اًافة العظام وقرهتا

 ""Obesity.السمنة  2-2-1

( Over – Weightذكر )الزهري( بأ ن هناك التباسا  دلى البعض حرل التعريف احلقيذق للسذمنة، والفذرق بيهنذا وبذني الذزايدة يف الذرزن )  

اجلسم، يف اني تعرف الزايدة يف الرزن بأ هنا الزايدة يف وزن اجلسم منسربة  فالسمنة تعين الزايدة يف الرزن الناجتة عن زايدة مكية ادلهرن يف

ذا ةن سيب الزايدة يف الرزن هر ادلهن  ا ت طرل معني للشخص، وختتلف حسب العمر واجلنس واحلاةل )الفس يرلرجية(، ويف احلاةل الًانية ا 

 طبيعي.%( من وزن اجلسم ال 20املرتامك فتعد مسنة، وتكرن الزايدة حبدود )

%( 20%( ادودا للسمنة بدال مذن )15ويف الآونة ال لرية عدت الزايدة يف الرزن نتيجة لزايدة دهن اجلسم مشلكة حبد  ذاهتا، مت اعتبار ) 

ا  هر احلال دلى  (Muscular – Tissue) والس يت ابلنس بة ا ت الرجال. وال تعد مسنة عند زايدة الرزن عن طريق بناء ال نسجة العضلية 

والس يت رايضيي بناء ال جسام ورفع ال ثقال والعذيب كذرة القذدم ال مرهكيذة الذيت حتتذاج ا ت اتذل  (Very muscular athletes) الرايضيني 

ذا  عضلية كبرية، وال شخاص اذلهن يعملرن يف ال ع ل اجملهذدة ةحلذدادة والبنذاء، ذلكل نسذ تطيع القذرل ا ن هذؤالء ال شذخاص يعذدون بذدينني ا 

 ". 1,2م معايري عالقة الرزن والطرل حسب اجلداول املعمرل هبا لل شخاص الاعتياديني"طبقت علهي

 .وصنفت السمنة عىل أ ساسني :2-2-2

نسجة اذلهنية  الاعامتد عىل الشلك املررفرلريج لل 

 (Adipose Tissue Morphology)  : ا ذ قسمت السمنة ا ت 

وتظهذر دلى البذالغني ويه ملجتذة عذن تضذخم اخلذالاي يف  (Hypertrophic Obesity) السذمنة نتيجذة لتضذخم لذالاي ال نسذجة اذلهنيذة -1

ذ من النعب زايدة عددها.  ال نسجة اذلهنية ا 

( وتظهذر Hyperplasia-Hypertrophic Obesityالسمنة الناجتة عن زايدة عدد لالاي ال نسجة اذلهنية وارب ممها يف الرقت نفس  )-2

ذ تزداد أ عداد اخل  الاي يف ال نسجة اذلهنية.عند النغار، ا 

ذ هكرن ال طفال يف ااةل منر وتزداد عدد اخلالاي يف ال نسجة فضال عن ارب ممها"-3 العمر، ا 
2

  ." 

 وتشخص السمنة عىل أ ساس مكية ادلهن املنسربة ا ت وزن اجلسم وذكل عن طريق قياس تركيب اجلسم ابلطرائق الآتية :

 -.السمنة والمترينات الهرائية:2-1-3

 ا ن المترينات الهرائية تعين تقلنات معتدةل ملجتة عن تل مجمرعات عضلية معينة ملدة طذريةل هتذدف ا ت رفذع افذاءة هجذازي التذنفس وادلوران

سذجة وال ن وااتساب املطاوةل الهرائية يؤدي ا ت رفع قابلية القلب واجلهاز ادلوري والتنفيس عىل تزويد ال وكسجني واملراد الغاائيذة ا ت اخلذالاي 

ن أ غلب ادلراسات تتفق عىل أ ن الرايضيني وابذلات يف ال لعاب الهر  زاةل الفضالت الناجتة عن العمل ال ييض، وا  ائية العامةل ويف الرقت نفس  ا 

دلهيم جسالت دهرن وبروتينات ذهنية أ فضل من غريمه من غري الرايضيني
"1" 

  The Elements of Nutritiالتغاية .م ادئ2-3

نسان تؤدي ا ت لدمة غرضني رئيسني ه  )احلنرل عىل الطاقة للقيام بالفة النشذاطات احليريذة، واال مذداد  وأ ضاف )ديبنس( ابن تغاية أ ي ا 

نسجة( ابملراد اليت حتتاهجا تليات البناء والتجديد املس متر لل 
(1)

 . 

ة وزايدة رسعة الاستشفاء ومقاومة التعب "وذهب )عبد الفتاح( ا ت أ ن التغاية يه أ اد العرامل املهمة لرفع مس ترى الكفاءة البدني
2"

  . 

نرع ومدة  أ ما ابلنس بة ا ت مكية الطاقة اليت حيتاهجا اال نسان فقد أ وحض )حمجرب( أ ن الطاقة اليت حيتاهجا الفرد يف لالل اليرم الرااد تعمتد عىل

ذ حتتذذاج ال عذذ ( سذذعره حراريذذة 3000 –2300 ل اخلفيفذذة مذذن )العمذذل، فلكذذ  زادت مذذدة العمذذل وشذذدت  احتذذاج اال نسذذان ا ت طاقذذة أ اذذرب، ا 

 5000ساعة( أ يضا، ويف بعض ال حيان حيتاج من ) 24( سعره حرارية لالل )4000ساعة(، أ ما العمل الشديد فيحتاج ا ت حنر ) 24لالل)
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يسذيب أ مراضذا غاائيذة ( سعره حرارية، واجلسم حيتاج ا ت الغذااء للقيذام براج اتذ  بشذلك طبيعذي ومذرزون، وأ ي للذل يف الغذااء 6000 –

ةلنحافة والسمنة وفقر ادلم واال سهال
"2"

  . 

اجابيذا  يف  وحرل دور اجلليكرجني العضيل يف مسابقات التحمل فقد أ شار )الكيالين(ا ت أ ن زايدة مكيذة اجلليكذرجني اخملذزون يف اجلسذم تذؤثر ا 

لعضةل بعد تناول الراييض ادلهرن والربوتينذات ملذدة ثالثذة أ ايم، اال جناز ذي التحمل ادلوري التنفيس، مفن لالل قياس مكية اجلليكرجني يف ا

( مغ للك كيلر غرام من وزن العضةل املتسعة الرحش ية يف الفخا ال مامية، أ ما بعد الا مزجي 6 – 3تبني أ ن مس ترى اجلليكرجني وصل ات )

، وتضاعفت هاه المكية بعد تنذاول الذراييض غذااء  نشذراي  ( مغ17.5من النشرايت والربوتينات وادلهرن فان مس ترى اجلليكرجني ارتفع ا ت )

( مغ للك كيلرغرام عضل يف اجلسم33.1فقط فرصل مس ترى اجلليكرجني ا ت )
"3"

. 

 

 Anthropometric Methods.املقاييس الاناوبرمرتية4 -2

وحميط جذزء مذن   (Body Size) م اجلسم ا ت جانب الطرل والرزن وهناك قياسات بدنية ميكن الاس تدالل مهنا عىل تركيب اجلسم مثل م

وأ مه هذاه الطرائذق قيذاس مسذك   (Skin fold Thickness) والندر ورسغ اليد أ و قياس مسذك طيذات اجلذدل   (Contours) أ جزائ   

 ويف أ ماكن خمتلفة من اجلسم.  (Caliper)طيات اجلدل ابمللميرتات والس نتميرتات ابس تع ل عتةل أ و مقياس يدعى أ ملس ك

يف حذرض ميكذن معرفذة مكيذة املذاء املزااذة منذ  نتيجذة   (Hydrostatic)ويمت ذكل بقياس وزن اجلسم يف الهراء، مث وزن اجلسم دالل املاء 

ذ تقل اًافذة اجلسذم لكذ  زادت مكيذة ادلهذن فيذ ،   (Specific Gravity) لغطس اجلسم وميكن من  معرفة اًافة اجلسم أ و الرزن النرعي   ا 

 ".  1نس بة ادلهن يف اجلسم عن طريق خطرات وحساابت معينة" ومن مث معرفة

ذابة الشذحرم، ذلكل فذان تليذة  ويشري )حمجرب( ا ت أ ن المترينات الرايضية تساعد اجلسم عىل التخلص من الشحرم احمللةل من لالل تلية ا 

نقاص الرزن اجب أ ن تكرن منامنة مع المترهن الراييض حىت ال حيدث الرتهل وارختاء العضالت و ررها )وعندما نقرل أ ن احلراة يه لذري  ا 

ئية دواء للجسم( فان المترهن الراييض يؤدي ا ت ضغط ال وردة والرشايني اليت  ر ابلعضةل، وان ارختاء العضةل سرف يسهل دخرل املراد الغاا

لهيا بدال  من املراد الضارة، فالمترهن الراييض هرسل مكيات كبرية من ادلم ا ت العض الت لالل ترسيع تذل القلذب واجلهذاز التنفيسذ وتنشذ يط ا 

ال عذن ادلورة ادلمرية، وااكل المترهن الراييض يساعد عىل تغاية لالاي امللف "اخلالاي البيضذاء" فذال تنتقذل اخلذالاي املذتحلةل انتقذاال  ايحذا    ا 

طريق احلراة
"2"

. 

 

جراءات ادلراسة : -3  ا 

مهنج ادلراسة: 3-1  

هنج التجرييب ملالمئت  لطبيعة املشلكة املراد الها ،أ ذان)املهنج التجرييب يق ل طريقة ممتزية حيث هكرن فهمهذا عذىل أ فضذل اس تخدم ادلارسني امل

 (1وج  من لالل املقارنة ومن لالل الربهنة عىل وجرد اذاةل تتضمن املقارنة بني امجلاعات )

 جممتع ادلراسة : 3-2

 .عينة ادلراسة3-2-1

ذا ازداد وزن اجلسم 15ة عىل اش متلت عينة ادلراس النساء مت اختيارمه ابلطريقة العمدية من الاليت يتنفن ابلبدانة حسب مؤرشات البدانة )ا 

مذن امل رسذات يف مرااذز ( 2( ) % عن الرزن الطبيعي فينبح الشخص بدهن مع مراعاة  الطرل و مم اجلسذم واجلذنس و السذن20حبرايل 

 اجملمرعة التجرييية الراادة ذات الاختبارهن الق يل والبعدي .اللياقة يف مدينة جزنور .بأ سلرب 
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 15ن = للعينة ال ساس يةالترصيف اال حنايئ للمتغريات ال ساس ية (1جدول  )

 معامل الالتراء الاحنراف املعياري الرس يط املترسط الاختبارات ر.م

 0.250 1.881 25 25.083 العمر 1

 1.280 16.381 90 94.733 الرزن 2

 0.845 7.844 164 165.667 الطرل 3

 

( وابلتذايل حتقذق 3ومن اجلدول يالحظ أ ن قمّي معامالت الالتراء لكها قريبة من النفر ويه  ن القمّي املق رةل ملعامل الالتراء ) أ قل مذن 

ى جيذدا يف الشذلك العذام للبيذاملت الذيت مت مجعهذا مذن الًبات واتساق مق رل ل غراض ادلراسة العلمية ، حيث تشري هاه النس بة ا ت مسذ تر 

 لالل القياسات اليت أ جريت عىل العينة.

15ن = جلسمية لعينة ادلراسةلقياسااتل الترصيف اال حنايئ ( 2جدول  )  

 معامل الالتراء الاحنراف املعياري الرس يط املترسط الاختبارات ر.م

 0.275- 9.528 66 68.067 العضد ال مين 1

 0.275- 9.528 66 68.067 ضد ال يرسالع 2

 0.841- 8.748 88 83.333 اخلرص 3

 0.719 15.652 98 99.533 البطن 4

 0.935 18.492 104 106.667 ال رداف 5

 0.060- 12.273 78 82.067 الفخا ال مين 6

 0.060- 12.273 78 82.067 الفخا ال يرس 7

 

( وابلتذايل حتقذق 3لكها قريبة من النفر ويه  ن القمّي املق رةل ملعامل الالتراء ) أ قل مذن  ومن اجلدول يالحظ أ ن قمّي معامالت الالتراء

الًبات واتساق مق رل ل غراض ادلراسة العلمية ، حيث تشري هاه النس بة ا ت مسذ ترى جيذدا يف الشذلك العذام للبيذاملت الذيت مت مجعهذا مذن 

 .ىل العينة لالل القياسات اليت أ جريت ع

 .ال هجزة وال دوات املس تخدمة يف ادلارسة:3-3

 مزيان طيب -

 رشيط قياس جدلي -

 (1الربملمج الغاايئ ملحق رمق ) -

 (2الربملمج التدرييب ملحق رمق ) -

يقاف( -  ساعة ترقيت )ا 
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 احلاس بة الالكرتونية. -

 .(Sewan)ساعة ترقيت نرع  -

 )القياسات (   :أ وال /

 امس الاختبار: قياس العمر.

 الاختبار: العمر هدف

 وصف ال داء: يطلب من اخملتربة ا حضار وثيقة رمسية لغرض تًييت الامس واترخي امليالد وتسجيل يف الاس امترة اخلاصة هبا.

 امس الاختبار: اثنيا :

 قياس الطرل.

 هدف الاختبار: الطرل.

ة، حبيث هكرن العق ات متالصقتني واجب عىل اخملتربة   ان تشد وصف ال داء: تقف اخملتربة عىل القاعدة وظهرها يف مراهجة القامئ معتدةل القام

نزال احلامل حىت يالمس احلافة العليا للراس )أ عىل نقطة يف امجلجمة(، مث يسجل الرمق  جسمها لل عىل حبيث نظرها ا ت اال مام، حيث يمت ا 

 ( مس .0.1املراهجة للحامل واذلي يدل عىل طرل اخملتربة ابلسنمترتات ل قرب )

 مس الاختبار: قياس الرزن:ا

 .هدف الاختبار: الرزن اللكي 

  وصف ال داء: تقف اخملتربة منتنبة عىل املزيان حبيث ترزع وزهنا ابلتساوي عىل القدمني وبعد ذكل تؤلا القراءة اليت تظهر عذىل

 ( مغ، مث يسجل الرزن يف اس امترة لاصة ابلرزن.0.50الشاشة ل قرب )

 قياس احمليطات :

 ن:حميط البط 

 .ويقاس بلف رشيط القياس عند مس ترى أ قىص بروز أ ماا للبطن 

 :حميط الردفني 

 .ويقاس بلف رشيط عند مس ترى أ قىص امتداد )بروز( ميكن مالحظت  للردفني 

 :حميط الفخا 

زء القريذب مذن حميط اجلزء القريب من اجلاع: ويقاس بلف رشط القياس حرل الفخا عند هناية اال لية م ارشة، ورعا يشري حميط اجلذ -أ  

 اجلاع ات أ ارب حميط للفخا.

 :)حميط اذلراع )العضد 

ويقاس بلف رشيط القياس حرل حميط العضد عند العالمة الآناروبرمرتية املننفة   ، ويه عالمة تننف املسافة بني النترء الآخروىم 

 لشراة عظم اللرح وأ قيص نقطة تقع عىل عظم العضد بعيدا عن العالمة الآخرومية

 ائل مجع املعلرمات:وس

 املنادر العربية وال جنبية. -

 .(Internet)ش بكة املعلرمات العاملية  -

 .املقابالت الشخنية3-4

 فريق العمل املساعد

 املالحظة )من لالل الزايرات امليدانية اليت قام هبا الباحثني ات اغلب مرااز الرشاقة يف مدينة جزنور(. -
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 ملت للك خمتربةاس امترة مجع املعلرمات لتسجيل البيا -

 التجربتني الاس تطالعيتني:

 التجربة الاس تطالعية ال وت:

( مشذرتةت  مذن جممتذع  البحذث واذلهذن مت اسذت عادهن مذن التجربذة 5عذىل ) 1/1/2017قام ادلارسني التجربة الاس تطالعية ال وت بتذارخي 

سرف تس تخدم وتسلسل أ داؤها وعدت هاه التجربة تدريبا لفريذق  ال ساس ية ومت يف هاه التجربة تعريف العينة عىل الاختبارات البدنية اليت

 العمل ، وهدفت التجربة ا ت ما يأ يت

 حتديد الرقت املطلرب  للقياسات . .1

 التأ اد من صالحية ال هجزة وال دوات املس تخدمة . .2

 التحقق من افاءة فريق العمل املساعد .3

 رئيس ية .معرفة ال خطاء اليت تظهر لتالفهيا عند تطبيق التجربة ال .4

 التجربة الاس تطالعية الًانية :

( عىل نفس العينة يف التجربة الاسذ تطالعية ال وت ومت 1/2017/ 7قام ادلارسني مع فريق العمل التجربة الاس تطالعية الًانية بتارخي )

 ( دقيقة وذكل ل جل حتقيق مايأ يت :60لالل التجربة تطبيق وادة تدرييية واادة زمهنا )

 دة التدرييية .معرفة زمن الرا .1

 ( نبضة / دقيقة . 111حتديد شدة المترينات مقاس  ععدل النبض  ن العمل يف النظام الهرايئ وحسب أ ع رمه ععدل نبض الهزيد عن ) .2

 وقد مت حتديد الشدة الامترهن حسب املعادةل الآتية : )(

 45-35العمر =  – 220

 %    =  معدل النبض60×؟ 

 -مثال/

 رضبة185= 35 -220

 ض/دق111=  100÷60×185

 رضبة175=  45 -220

 ض/دق105=   100÷ 60×  175

 وهاا املعدل للنبض يعمل الشخص ب   ن النظام الهرايئ .

 معرفة مدى صالحية المترينات ومدى تطبيقها من ق ل عينة البحث 

 . معرفة مدى صالحية القاعة املغلقة للامترهن الرايضية 

 ة:خطرات اال جراءات امليداني 3-5

 الاختبارات الق لية:

جذراء الاختبذارات البدنيذة 2017/ 2/ 1مت ا جراء الاختبارات والقياسات الق لية لعينة البحث يف مراز)السالم(للياقة البدنية يف يرم) ذ مت ا  ( ا 

 اخلاصة ابلبحث .

 تنفيا املهنج

 املهنج التدرييب

( وادات تدرييية 3( أ س برعا وبراقع )4وملدة ) 1/3/2017ولغاية  2/2017/ 1مت تنفيا املهنج التدرييب للامترهن الهرائية) اال هروبيك( يف 

 ( وادة .12وقد بلغ عدد الرادات التدرييية ) -ابل س برع 
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 ( دقيقة بضمهنا اال ح ء والهتدئة وقد اعمتدت الباحث عىل م دأ  التدرج يف الشدة70-60.من الرادة التدرييية: )1

 ال هروبيك املس مترة املترسطة الشدة ..الامترهن املس تخدمة :  ارهن ا2

:.الربملمج الغاايئ 3-4  

نقاص الرزن والتحمك في ، وال خيلر أ ي نظام محية غاائية من برملمج راييض منتظم ، علذ  تعد ممارسة المترينات الرايضية من ال مرر املهمة يف ا 

حراق ادلهرن حرصا، آلية تل مراز تنظمي الشهية يف املخ أ ن المترينات الرايضية البدنية املنتظمة ال تقرم اب   .لكهّنا تؤثر ا اجااب يف أ

عداد برملمج غاايئ لاص مع برملمج اال هروبيك وبنس بة معينة للمكرملت الرئيس ية للغااء بروتينات الكربرهيدرات وادلهذرن لغذرض  وصاحهبا ا 

 يف وضع الربملمج الغاايئ الس يطرة عىل السعرات ادلالةل ا ت اجلسم وقد اعمتده ادلارس عىل ال سس الآتية 

 مت اس تخراج مسااة مسطح اجلسم املعمتد عىل العالقة بني الطرل والرزن-1

 مت اس تخراج معدل الايض ال سايس-2

ة مت اس تخراج عدد السعرات احلرارية اليت حيتاهجا الفرد بناءا عىل معدل الايض ال سايس حيتري الربملمج عىل أ طعمة خمتلفة املااق ومناس ب-3

فراد يف تكل ال ع ر وتؤدي ا ت ا ال حساس ابال ش باع برسعة ،ال طعمة مناس بة ملس ترى معيشة الفرد وسهرةل احلنذرل علهيذا وعذدم ارتفذاع لل  

 أ سعارها .

فذراد عينذة البحذث بنذاءا عذىل-1  احترى الربملمج عىل العنارص الغاائية الرئيسة مث حتديد عدد السذعرات احلراريذة الذيت حيتاهجذا لك فذرد مذن ا 

فذراد العينذة مت حسذاب عذددا 2215-1915املعطيات السابقة واليت بلغت مابني ) ( سعره حرارية يف اليرم الرااد ل قل وزن واعيل وزن من ا 

 لسعرات احلرارية اليت حيتاهجا الفرد من لالل النشاطات والنشاطات الرايضية ) برملمج اال هروبيك (.

:.الاختبار أ لبعدي3-5  

 2017-4-1لبعدي  حتت نفس ظروف الاختبارات الق لية وبتارخيمت ا جراء القياسات أ  

 اال جراءات اال حنائية : -3-6

 ( لتحليل بياملت ادلراسة ، واس تخدم مهنا ال ساليب اال حنائية التالية:SPSSاس تعان ادلارس ابحلقيبة اال حنائية للعلرم الاجامتعية )

 .الرسط احلسايب 

 الرس يط 

 .الاحنراف املعياري 

  تراء.معامل الال 

 النس بة املئرية للتحسن. 

 اختبار )ت( دلالةل الفروق بني املترسطات احلسابية 
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 عرض النتاجئ. -4-1

لقياسات الاناوبرمرتية قام ادلارس ابس تخدام اختبار )ت( للفروق و نس بة املئرية للتحسن ال اجاد تأ ثري  رينات اال هروبيك املناح ة للربملمج الغاايئ يف بعض ا   

 .اجملمرعة يف القياس الق يل و أ لبعديبني (  45 - 35لنساء لل ع ر    ) لفئة ا

(    45 - 35بعض القياسات الاناوبرمرتية لفئة النساء لل ع ر    ) اجملمرعة يف القياس الق يل و أ لبعدي ل يبني دالةل الفروق بني ( 3جدول ) 

 15ن  = 

 الاختبارات ت

 أ لبعدي الق يل

الفرق بني 

 املترسطات

 

 قمية

 ت

 مس ترى ادلالةل

 الاحنراف املترسط الاحنراف املترسط

 0.138 1.527 8.600 14.402 86.133 16.381 94.733 الرزن 1

 0.150 1.481 4.800 8.172 63.267 9.528 68.067 العضد ال مين 2

 0.150 1.481 4.800 8.172 63.267 9.528 68.067 العضد ال يرس 3

 0.015 *2.595 8.333 8.840 75.000 8.748 83.333 اخلرص 4

 0.076 1.842 9.600 12.753 89.933 15.652 99.533 البطن 5

 0.048 *2.072 12.067 12.922 94.600 18.492 106.667 ال رداف 6

 0.182 1.369 6.000 11.726 76.067 12.273 82.067 الفخا ال مين 7

 0.182 1.369 6.000 11.726 76.067 12.273 82.067 الفخا ال يرس 8

 (.0.05دال ا حنائيا  عند مس ترى دالةل)  (* )(.0.01دال ا حنائيا  عند مس ترى دالةل)  (**)

 

 (        45 - 35القياسات الاناوبرمرتية لفئة النساء لل ع ر)  بعض( يبني املترسطات احلسابية يف القياس الق يل و أ لبعدي ل 1شلك )
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يف أ ما املترسط 16.381واحنراف معياري يساوي  94.733يساوي يف القياس الق يل  الرزن(  أ ن مترسط  1الشلك رمق ) ( و  3ويتيني من اجلدول ) 

و بلغت قمية )ت( و لناحل القياس أ لبعدي ، 8.600، وان الفرق بني املترسطني بلغ  14.402واحنراف معياري بلغ  86.133يساوي القياس البعدي 

وابلتايل الفرق  0.05وهر اارب من 0.138ذات دالةل ا حنائية ، وهاا واحض من لالل مس ترى ادلالةل واذلي يساويويه ليست  1.527احملسربة 

 الظاهر هر فرق غري معنري و غري دال ا حنائيا وعلي  ال ترجد فروق ذات دالةل ا حنائية ملتغري الرزن.

يف القياس البعدي أ ما املترسط 9.528واحنراف معياري يساوي  68.067ي يساو و العضد ال يرس يف القياس الق يل  العضد ال مينااكل ا ن مترسط 

 1.481و بلغت قمية )ت( احملسربة و لناحل القياس أ لبعدي ، 4.800، وان الفرق بني املترسطني بلغ  8.172واحنراف معياري بلغ  63.267يساوي 

وابلتايل الفرق الظاهر هر  0.05وهر اارب من   0.150   ي يساويويه ليست ذات دالةل ا حنائية ، وهاا واحض من لالل مس ترى ادلالةل واذل

 .و العضد ال يرس العضد ال مينفرق غري معنري و غري دال ا حنائيا وعلي  ال ترجد فروق ذات دالةل ا حنائية ملتغري 

واحنراف  75.000يساوي س أ لبعدي يف القياأ ما املترسط 8.748واحنراف معياري يساوي  83.333يساوي يف القياس الق يل  اخلرصا ن مترسط 

ويه ذات دالةل ا حنائية ،  2.595و بلغت قمية )ت( احملسربة و لناحل القياس أ لبعدي ، 8.333، وان الفرق بني املترسطني بلغ  8.840معياري بلغ 

معنري و دال ا حنائيا وعلي  ترجد وابلتايل الفرق الظاهر هر فرق  0.05وهر اقل من   0.015وهاا واحض من لالل مس ترى ادلالةل واذلي يساوي

 ولناحل القياس أ لبعدي. اخلرصفروق ذات دالةل ا حنائية ملتغري 

 89.933يساوي يف القياس أ لبعدي أ ما املترسط 15.652واحنراف معياري يساوي  99.533يساوي يف القياس الق يل  البطنااكل ا ن مترسط متغري 

ويه ليست  1.842و بلغت قمية )ت( احملسربة و لناحل القياس أ لبعدي ، 9.600ملترسطني بلغ  ، وان الفرق بني ا12.753واحنراف معياري بلغ 

وابلتايل الفرق الظاهر هر فرق غري معنري و  0.05وهر اارب من   0.076ذات دالةل ا حنائية ، وهاا واحض من لالل مس ترى ادلالةل واذلي يساوي

واحنراف معياري  106.667يساوي يف القياس الق يل ال رداف و ا ن مترسط .البطنا حنائية ملتغري غري دال ا حنائيا وعلي  ال ترجد فروق ذات دالةل 

و لناحل 12.067، وان الفرق بني املترسطني بلغ  8.840واحنراف معياري بلغ  94.600يساوي يف القياس أ لبعدي أ ما املترسط 12.922يساوي 

وهر   0.048ويه ذات دالةل ا حنائية ، وهاا واحض من لالل مس ترى ادلالةل واذلي يساوي 2.072و بلغت قمية )ت( احملسربة القياس أ لبعدي ، 

ولناحل القياس  ال ردافوابلتايل الفرق الظاهر هر فرق معنري و دال ا حنائيا وعلي  ترجد فروق ذات دالةل ا حنائية ملتغري  0.05اقل من 

ن مترسط متغري أ لبعدي.و  يساوي يف القياس أ لبعدي أ ما املترسط 12.273واحنراف معياري يساوي  82.067ساوي ي يف القياس الق يل  الفخا ال مينا 

ويه  1.369و بلغت قمية )ت( احملسربة و لناحل القياس أ لبعدي ، 6.000، وان الفرق بني املترسطني بلغ  11.726واحنراف معياري بلغ  76.067

وابلتايل الفرق الظاهر هر فرق غري  0.05وهر اارب من   0.076 واذلي يساويليست ذات دالةل ا حنائية ، وهاا واحض من لالل مس ترى ادلالةل

 .الفخا ال مينمعنري و غري دال ا حنائيا وعلي  ال ترجد فروق ذات دالةل ا حنائية ملتغري 

يساوي القياس أ لبعدي  يفأ ما املترسط 12.273واحنراف معياري يساوي  82.067يساوي يف القياس الق يل  الفخا ال يرسااكل ا ن مترسط متغري 

ويه  1.369و بلغت قمية )ت( احملسربة و لناحل القياس أ لبعدي ، 6.000، وان الفرق بني املترسطني بلغ  11.726واحنراف معياري بلغ  76.067

لظاهر هر فرق غري وابلتايل الفرق ا 0.05وهر اارب من   0.182ليست ذات دالةل ا حنائية ، وهاا واحض من لالل مس ترى ادلالةل واذلي يساوي

 .الفخا ال يرسمعنري و غري دال ا حنائيا وعلي  ال ترجد فروق ذات دالةل ا حنائية ملتغري 
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 بعض القياسات الاناوبرمرتيةيف القياس الق يل و أ لبعدي ل يبني املترسط احلسايب والاحنراف املعياري والنس بة املئرية للتحسن ( 4جدول ) 

 15(                   ن  =  45 - 35لل ع ر    ) لفئة النساء             

 الاختبارات

 أ لبعدي الق يل
الفرق بني 

 املترسطات

 نس بة %

 للتحسن
 الاحنراف املترسط الاحنراف املترسط

 %9.08 8.600 14.402 86.133 16.381 94.733 الرزن

 %7.05 4.800 8.172 63.267 9.528 68.067 العضد ال مين

 %7.05 4.800 8.172 63.267 9.528 68.067 رسالعضد ال ي 

 %10.00 8.333 8.840 75.000 8.748 83.333 اخلرص

 %9.65 9.600 12.753 89.933 15.652 99.533 البطن

 %11.31 12.067 12.922 94.600 18.492 106.667 ال رداف

 %7.31 6.000 11.726 76.067 12.273 82.067 الفخا ال مين

 %7.31 6.000 11.726 76.067 12.273 82.067 الفخا ال يرس

 

 

 (                    45 - 35بعض القياسات الاناوبرمرتية  لفئة النساء لل ع ر    ) ( يبني النس بة املئرية للتحسن لبعض ل 2شلك )

حيث بلغت  ال رداف ملتغريس بة للتحسن وقد ةنت أ عىل ن  ملتغريات ادلراسة(  النس بة املئرية للتحسن 2( والشلك رمق )4يتيني من اجلدول )

 تأ ثري  رينات اال هروبيك املناح ة للربملمج الغاايئ ، وذكل يدل عىل أ ن الزايدة امللحرظة املكتس بة جاءت من لالل 11.31%

بة الًالًة جاء متغري %، وهاا يؤاد جناح التجربة، وابملرت 10وقد جاءت ابملرتبة الًانية متغري اخلرص حيث بلغت النس بة املئرية للتحسن   

%،وقد جاءت 9.08%و وابملرتبة الرابعة جاء متغري الرزن اللكي للجسم بنس بة حتسن بلغت 9.65البطن فقد بلغت نس بة التحسن 

 %، وابلتايل نريص ابلعمل عىل الاس مترار ابلربملمج املقرتح للحنرل عىل نتاجئ أ فضل.7املتغريات ال خرى بنسب حتسن تقرتب من 
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 من واقع البياملت ويف ضرء املعاجلات اال حنائية لنتاجئ البحث  ت املناقشة ا  ييل :  -ناقشة النتاجئم  -4-2

ترجد فروق ذات دالةل ا حنائية بني الاختبارات الق لية والبعدية ولناحل البعدية يف  تؤاد صدق الفرض اذلي ينص عىل :من النتاجئ اليت

 (45-35النساء بأ ع ر )بعض القياسات الاناوبرمرتية دلى فئة 

 وهرى الباحثني ا ن ظهرر هاه الفروق يف ترم حميطات اجلسم هرجع ا ت تأ ثري حميطات اجلسم عفردات الربملمج.

( " ا ن  ارهن اال هروبيك اليت  ارس بشلك منتظم وملدة طريةل تزيد من الاس هتالك الطاقة مما  Bob Et , al 2000فيؤاد ) برب وأآخرون و

 ( 1ناقص نس بة الشحرم ابجلسم)يؤدي ات ت 

آذ يؤاد ) عائد فاضل   ( عدم وجرد  رهن حمدد ال زاةل ادلهرن من منطقة معينة من 1999وعا يضمن تناسق هاه احمليطات ببغضها مع البعض  أ

ا بمكيات اارب مذن املنذاطق اجلسم دون سراها ،  الاان ادلهرن تتحلل من اجلسم عىل حسب اًافة الرتامك ،فاملناطق الكثرية الرتامك تتحلل فهي

 (2قليةل الرتامك )

ة وملا ةن العائد من التدريبات الرايضية املنتظمة يؤدي ا ت خفض النس يج ادلهين حرل ال لياف العضلية ، ذلكل فان نقص القياسذات احمليطيذ

(. وقذد 1يف مم الكتةل العضذلية ) ن الزايدةومؤرش اتةل اجلسم والرزن ونس بة ادلهرن هرجع ا ت نقص النس يج ادلهين وغالبا ما هكرن أ اا م

 ذكل الىتاثري الربملمج الاهروبيكهرجع 

براهمي سذالم وخمتذار سذعيد ) (الذيت أ ظهذرت نتاجئهذا أ ن بذرملمج 2( ،)1982( وفتحيذ  شذلقاا )1(،)1997وهاا اتقت مع دراسات لك من ا 

 (.4,5جلسم )الاهروبيك يعمل عىل حتسني القياسات اجلسمية وتقليل نس بة ادلهرن اب

فراد عينة البحذث ذات  وفيت خيص اخنفاض مؤرش اتةل اجلسم هر دليل عىل أ ن وجرد الربملمج املقرتح  ةن   التأ ثري الفاعل اذلي جعل من ا 

عذد ادا اتةل أ ما مؤرش اخنفاض نس بة ادلهن يف اجلسم ال فراد عينة البحث حيث ظهر اخنفاض واحض من لالل اس تخدام الربملمج  اليت اعذد ا 

ق علميا ومدروسا حيث أ دى ا ت زايدة تدراجية من اتةل العضالت  وعند زايدة النس يج اخلايل من ادلهرن هرتفع املايتركرندراي القاعدي فتحذرت 

طاقة اارب حىت من ااةل اجللرس النس بة الاعىل من النس يج اخليل من ادلهرن وفيت خيص مؤرش الذرزن ا ن ختفذيض الذرزن اجذب أ ن هكذرن 

( ابوند اغم اس برعيا وعلي  فذأ ن الرايضذني اذلهذن يتنافسذرن مذن رايضذيات تؤلذد يف 4-3( ابوند وان الهزيد يف لك الاحرال عن )2ععدل )

طرة الاعتبار وزن اجلسم علهيم مراعات هاه احلقيقة .وبنررة عامة فان  ارهن الاهروبيك املناح ة لربملمج غاايئ ةن ذو فاعلية وااكل الس ي

حلرارية املتناوةل اليت ةن لها دور يف تلية النقص احلاصةل ااين عدد السعرات ادلالةل ا ت اجلسم عن طريذق حتديذد السذعرات عىل السعرات ا

داء البذدين  من ملحية وأ سلرب حرق السعرات عن طريق تطبيق الامترهن املعدة لك ذكل اداىت ادوث نقذص السذعرات احلراريذة الالزمذة لذل 

(حيذث تذرى أ ن افضذل 3( )2001العضالت ا ت الذا طاقهتذا مذن الشذحرم اخملزونذة ، ويتفذق ذكل مذع دراسذة فذرج ) وأ دى ابلتايل ا ت جلرء

 الطرائق اخلفض ادلهرن من اجلسم يه الطريقة املشرتاة بني الربملمج الراييض والتنظمي الغاايئ .

لهيا ميكن اس تنتاج ما اييتالاس تنتاجات : -ا  :من لالل النتاجئ اليت مت الترصل ا 

ع ر ) .1  ( س نة ساعد يف  التخلص من الرزن الزائد45-35اس تخدام  ارهن الاهروبيك والربملمج الغاايئ للنساء اب 

) الذذبطن،    ( سذذ نة ةن   الاثرالااجذذايب يف الذذتخلص مذذن الشذذحرم يف منذذاطق 45-35أ ن الذذربملمج التذذدرييب والغذذاايئ للنسذذاء بذذأ ع ر ) .2

 القمي ةنت معنرية .اخلرص ، العضد ، الررك ، الفخا(الن 

مالن لك فرد اتباعها . .3  الربملمج الغاايئ املعد بدقة واملترافرة لك عنارصها جعلت تطبيقها سهال دلى عينة البحث، واب 

 الترصيات :

 رضورة الاعامتد عىل الربملمج املعد الاهروبيك والغااء اذلي اثر يف بعض  حميطات اجلسم  -1

 املعذد بمترينذات الاهروبذك والغذااء ملعرفذة  وقيذاس املذؤرشات اجلسذمية)الرتكيب اجلسذ ين( ابال مالن اس تخدام الربملمج التذدرييب -2

 واملتغريات التابعة لها، لغرض ادلراسة.

أ ن عىل اجلهات املسؤوةل للحكرمة وادلوةل الاهامتم هباا اجلانب وذكل من لالل فتح مرااز للياقة النذحية يف لك يح يف مدينذة  -3

 جزنور  واملدن ال خرى
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رشذاد املذراطنني للعذادات الغاائيذة  -4 الترعية النحية من لالل اال عالم املريئ واملسمرع يف احملطات التلفزيرنية واال ذاعيذة  بتعلذمي وا 

 السلمية وأ مهية ممارسة الرايضة هم  ةنت نرعها  

 اجراء دراسات مشاهبة عىل فئات ترية خمتلفة ولت اجلنسني -5

 املراجع العربية والاجنلزيية: 

 

براهمي امحد سالم :  -1 رف الاسذكندرية املدلل التطبيقي للقياس يف اللياقة البدنية ، منشاه املعا ا 

 122ص 2000، 

2- 

 

تأ ثري المترينات املائية عىل بعض املتغريات اجلسمية  هبة حسن الضذمريي   مسرية محمد عرايب:

من والفس يرلرجية ومس ترى السكر ابدلم دلى املناابت  عرض السكري 

 1،العذذدد  41النذذرع الًذذاين يف ال ردن ،دراسذذات،العلرم الرتبريذذة،اجملدّل 

،2014 

 ،مكتبذذة ، اثذر الذامترهن الرايضذية  ى الشذذفاء،]ترمجة[ محمذد مسذري العطذاى لني غردلبرغ ، دااين ل ايليرت: -3

 9،،ص2002، 1العبيالن ،ط

ب للطباعذذذذذذة والنرشذذذذذذ، جامعذذذذذذة : تغايذذذذذذة اال نسذذذذذذان، دار الكتذذذذذذ الزهري، عبد هللا محمرد ذنرن -4

 (427 – 425ص ،424(.ص1992املرصل)

 

،مكتبذة الفذالح للنرشذ 1الاسس الفسذ يرلرجية للتذدريبات الرايضذية، ط الكيالين، هامش عدملن: -5

 134(.ص 2000والترزيع، الكريت)

 عائد فضل ملحم : -6

 

 

)اربذد  1الطب الراييض والفس يرلريج ،قضذااي ومشذتت معذارصة ،ط

 1999لكندي،ال ردن(،دار ا

عدملن صاحل أ بر الوي:  -7
 

 

 

 

نظام الطاقة املس يطر يف النشاط الراييض وأ ثره يف ادلهذرن والربوتينذات 

 يف ادلم، رساةل داترراه غري 

76(. ص 1997منشررة، لكية الرتبية الرايضية، جامعة بغداد)
 

 

 وجي  حمجرب :  -8

 

 

هتا( دار احلمكة للطباعة والنرش، التغاية واحلراة )الغااء والتدريب وقياسا

 65(. ص 1990بغداد)

 فتحية ط  محمرد شلقاا :   -9

 

 

 

 

دراسة حتليلية لتعرف عذىل نسذ بة دهذن اجلسذم وعالقتذ  بذبعض عنذارص 

اللياقة البدنية لتلمياات املراةل الاعدادية املؤ ر العلمي الًالث دلراسذات 

 1982ضية للبنني ابالسذكندرية وحبث الرتبية الرايضية ، لكية الرتبية الراي

 10ص

حماظرات مفاهمي اديًة يف التكيذف البذدين : التغايذة والاجنذاز الذراييض  صادق فرج : -10

 14ص 2001

11  

http://forum.hawahome.com  املندر الربيذد

 الالكرتوين 
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15&issueno = 9837& article 8/15/2008 .-2 

12  
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 فاعلية مقرر التغاية الرايضية يف تطرهر مس تري الرعي الغاايئ دلى طلبة الس نة ال ويل

 لرتبية البدنية وعلرم الرايضية جامعة الزاوية بلكية ا 

 كاملربو د . لداجة الراييش **الفقي                                          اس عيل د . سعاد  *

مداد ترتكز العملية التعلمية عيل مجمرعة من ال ساس يات واليت أ مهها املقررات املهنجية واليت تعترب الرس يةل ال -مشلكة البحث     يت يمت هبا ا 

هكرن املقرر  املتعلمني ابملعرفة والعمل واملفاهمي الرتبرية ذلا اجب الاهامتم هبا حىت تمت العملية التعلميية بشلك ملحج يراكب تطرر العرص ، وليك

درات املتعمل وباكل ننل ادلرايس فعاال وحيقق ال هداف املرجرة اجب ا ن هكرن متطررا ومناس با ال مالنيات املعمل واملؤسسة التعلميية وق

 .ابملتعلمني ا يل املس تري املطلرب مهنم 

وهتدف الاجتاهات الرتبرية النحيحة للتغاية ا ت اس تغالل لك الفرص لرتبية التالميا وبناء اجتاهات وقمي سلمية حنر سلركهم يف خمتلف  

،  6اائية للتالميا لتغرس فهيم بعض العادات النحية السلمية .)جماالت احلياة ذلكل فا ن املدرسة تس تغل فرصة تقدمي املعلرمات واملفاهمي الغ

16 ) 

اثرة وعهيم لغرض تغيري سلركهم وعاداهتم لاصة يف ااةل انتشار ال مراض دالل    أ ن مفهرم التًقيف والرعي النحي يعين تًقيف ال فراد وا 

اجلانب النحي وتطرره مثل ممارسة الرايضة والتغاية النحية اجملمتع، وااكل غرس العادات والتقاليد الاجامتعية اليت من شأ هنا تدعمي 

ب والعادات القرامية السلمية، أ ن مسأ ةل اللعب يف الرعي النحي والنجاح يف تأ سيس  دلى ال فراد   عالقة وثيقة بتشكيل جانب همم من جران

ذكل شأ ن العملية التعلميية النظامية يف أ ي مس ترى  خشنيهتم، ولهاا فا ن هاه املسأ ةل اجب أ ن تلقى عناية خمطط لها ومقنردة شأ هنا يف

 ( 4،  2درايس )

حساس الفرد ابملسؤولية جتاه ات  واة غريه ، ويف هاا   والرعي النحي والغاايئ هر اال ملام ابملعلرمات واحلقائق الغاائية والنحية وا 

قتناع وان تتحرل تكل امل رسات النحية ا يل عادات  ارس بال اال طار يعترب الرعي النحي هر امل رسات النحية عن قند نتيجة الفهم والا

 (15، 10شعرر أ و تفكري . )

وتعديل السلرك اال نساين ا ت سلرك مق رل يمت تعلم  عن طريق استثارة وااةل اس تجابة وملا ةنت هده الاس تجاابت لاضعة لعملية تعمل مفن 

زالهتا أ و تعديلها .) املمكن حتليل لك العرامل اليت   عالقة ابلسلرك وامل   ( 198،  5ساعدة يف ا 

أ ما السلرك الغاايئ هر الطريقة اليت يترصف هبا الناس يف احلنرل واس تع ل السلع واخلدمات الغاائية عا يف ذكل القرارات اليت تس بق  

 ( 140، 1وحتدد هاه الترصفات . ) 

النحيحة والقدرة عي تطبيق هاه املعلرمات يف احلياة اليرمية بنررة مس مترة وااكل هر معرفة وفهم املعلرمات اخلاصة ابلغااء والتغاية    

مالنيا ت  هكس هبا شلك العادة اليت ترج  قدرات الفرد ويف حتديد واج ات  املزنلية املتالمةل اليت حتافظ عيل ات  وحيريت  وذكل يف ادود ا 

(.12  ،170  ) 

ثناء ال عداد أ و أ سلرب التناول وتعرف العادات الغاائية بأ هنا امل رسات وا    لسلركيات اليرمية واليت يقرم هبا الشخص يف التعامل مع الغااء ا 

 (18,17ا  وكيفا. )

فية ويعترب أ رشاد وترعية ال فراد ابملعلرمات ال ساس ية عن القمية الغاائية لل طعمة واحتياجات فئات اجملمتع اخملتلفة من تكل ال طعمة وكي    

مالملهتم ذا أ مهية ابلغة ملا للغااء من تأ ثري م ارش عيل منر واة اجلسم وقدرت  عيل مقاومة ال مراض ا ضافة ا يل ما ترفرها يف ادود  مراردمه وا 

 ( 25، 1للغداء من تأ ثري عيل النرايح النفس ية وعيل قدرة ال شخاص اجلس نية والعقلية واال نتاجية ) 
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ساس ية وتس هتدف غرس وتعزهز أ مناط غاائية سلمية يف س ياق اجامتعي واقتنادي حمدد،وقد وترفر الترعية الغاائية همارات حياتية أ        

لهيا عداد وتناول ال غاية اليت حيتاجرن ا  مه  ترا هاه الترعية ا يل ترفري معارف وهمارات ةفية ملساعدة السالن عيل أ نتاج ورشاء وجتهزي وا 

لناحية ال ساس ية اال ملام ابملكرملت الغاائية اليت تشلك طعاما مغااي وبأ فضل الس بل وأ رسمه ال ش باع احتياجاهتم الغاائية ويتطلب هاا من ا

ش باع احتياجاهتم الغاائية من املرارد املتااة )  ( 2، 15اليت يس تطيع هبا السالن ا 

ح معدنية وماء ، وما حيتاج  وخيتص عمل التغاية بدراسة العنارص الغاائية الالزمة للفرد من كربرهيدرات ودهرن وبروتني وفيتامينات وأ مال 

ه اجلسم مهنا حسب العمر واجلنس والظروف اجلرية واحلاةل الاقتنادية وطبيعة العمل واحلاةل النحية ، ا  هيمت هاا العمل بدراسة مسار ها

 ( 12،  17اجلسم . ) العنارص دالل اجلسم وادلور اذلي يؤدي  ومدي الاس تفادة مهنا واال رضار الناجتة عن نقنها أ و زايدهتا عن ااجة 

تعب والتغاية اجليدة والعلمية للرايضيني هتدف لض ن ترازن نظم الطاقة دلهيم وزايدة مس تري قدراهتم يف أ داء اجلهد البدين والتقليل من ال  

 ( 80 ، 14وعدم ادوث اال هجاد ل هجزهتم احليرية ولاصة العضالت واحلنرل عيل العنارص الغاائية الالمةل لض ن اهتم . ) 

ين ونتيجة ذلكل هيمت الكثري من الناس ابلتغاية الطبيعية وتعترب الشغل الشاغل ولاصة املهمتني ابلنحة واللياقة ، والتغاية النحية ال تع      

منا تعين تناول المكيات املناس بة من العنارص الغاائية الالفية ال ن  تاج الطاقة لسد فقط تناول الفرد ال طعمة الطازجة والفاكهة واخلرضوات وا 

 (   15،   3احتياجات اجلسم عا يتناسب مع وضع  النحي والنفيس .) 

وحتتاج املؤسسات الرتبرية الرايضية ا يل خطط مدروسة وبرامج تًقيفية ليك ترفع من مس تري الرعي الغاايئ والنحي لطالهبا ، فالًقافة      

ت الرتبية الغاائية اليت يتلقرهنا من الرسط العائيل وال رسى أ و من  الغاائية يه تلية ترمز ا ت العادات الغاائية املتبعة يف حياهتم اليرمية وا 

 (  33،  14لالل  املؤسسات التعلميية أ و وسائل االتنال امجلاهريي . ) 

فا ن الفرد يف أ مس احلاجة ا يل  وختتلف مكية الغااء والسعرات احلرارية الالزمة للك فرد وواقع العمل اذلي ميارس  يف حيات  اليرمية ، ذلا    

زن عيل تنظمي غاائ  وترازن  وعلي  فاملبدأ  هر ا ن لك ما يتناو  الفرد من طعام ومل يرصف لالل اجلهد البدين اليرا فان القسم ال ارب من  خي

اب ابلكثري من اال مراض مثل شلك دهرن مما يؤدي ا يل زايدة نسيت  يف اجلسم مؤدية ا يل الكثري من اال مراض وعلي  فان اال نسان سرف ين

ة ضغط ادلم وارتفاع نس بة الكرلسرتول ومرض السكر مما اجعل أ هجزة اجلسم الرظيفية غري قادرة عيل القيام ابلرظائف احليرية بنررة اعتيادي

 ( 55،  6مؤدية ا يل اال لالل ابلبيئة ادلاللية للجسم . ) 

رر التغاية الرايضية يف ا اداث تطرر ملس تري الرعي الغاايئ دلي طلبة الس نة ال ويل وعيل ضرء ذكل رأ ت الباحثتان التعرف عيل تأ ثري مق   

 املس هتدفني ابملقرر ومدي مالمئة املقرر لطلبة اللكية للرصرل ا يل الرل حقيقية لتطرهره حىت هكرن فعاال يف العملية التعلميية .

 أ مهية البحث 

رية وتعدها جزء ال يتجزأ  من العملية الرتبرية والتعلميية ، وذكل الن التقرمي وس يةل هاه العملية يف تريل الرتبية احلديًة تلية التقرمي عناية كب   

انب معرفة مدي حتقيق أ هدافها فضال عن ا ن تلية التقرمي تعد التغاية الراجعة للعملية التعلميية ، مما يساعد يف تطرهرها يف ضرء تشخيص جر 

 ( 5، 21احللرل لها ومعاجلهتا عا يتناسب مع التطرر احلاصل يف لك جماالت احلياة . )  القرة لتعزهزها وجرانب الضعف لرضع

سسة ونظم وتقرمي الربامج ادلراس ية ااد ال قسام الرئيس ية امخلسة للتقرمي الرتبري فضال عن تقرمي التعلمي والتعمل وتقرمي املقررات وتقرمي املؤ    

 (15، 4الرتبية الشامةل . )

التغاية الرايضية ااد املقررات الهامة يف خطط القسم ال مداد الطالب بلك املعلرمات واملفاهمي اخلاصة ابلغااء ومكرملت   ويعترب مقرر

ضيني ال ساس ية والتغاية اخلاصة ابلرايضيني واحتياجاهتم الغاائية وعالقة الغااء ابلطاقة اليت تبدل أ ثناء النشاط البدين وطرق تغاية الراي

ت والسعرات احلرارية املس هتلكة حسب شدة اجملهرد ، ومكيات وعدد احلنص الغاائية املناس بة للك نشاط والنظم الغاائية لالل املنافسا
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فراد املنابني ابلسمنة والسكري وضغط ادلم وغريها ومن أ مه أ هدف املقرر هر للق وتأ سيس سلرك وعادات غاائية اية مس مترة طيةل  لال 

 مع اجلهد والنشاط اذلي يبد .حياة الطالب الراييض يتناسب 

ديًة لقد ادث تغري معييش ةمل يف لك شؤون احلياة اليرمية نتيجة التطرر التقين الهائل ،وهاا التغري فرض الاعامتد عيل ال هجزة التقنية احل 

حياة اجملمتع النحية والاجامتعية مثل  وقلل من احلراة والنشاط وغري من المنط املعييش للحياة ابالعامتد عىل أ ساليب غاائية خمتلفة أ ترث عيل

ااة الاعامتد عيل املرشوابت واملعلبات وفرض أ سلرب غري منظم يف مراعيد ال لك والراج ات ال ساس ية وغرس عادات ضارة ابلنحة مثل 

 لنفس ية .التدلني والسهر وارتياد املقايه واملطامع للراج ات الرسيعة ولك ذكل سيب يف العديد من املشالك النحية وا

ا ن اخنفاض مس تري الرعي الغاايئ بأ سس التغاية السلمية هزيد من أ مراض سرء التغاية وهرفع معدالت وفيات ال طفال وترجع ااالت سرء 

التغاية ا يل اجلهل بأ صرل التغاية النحية فقد هكرن السيب يف ادلول املتقدمة هر اجلهل ابل سلرب الرقايئ والنحي يف الغااء و ضعف يف 

 ( 33،  20مالنيات يف ادلول ال قل تقدما والفقرية .) اال  

هنا  نح اجلسم   وترتبط التغاية بعالقة م ارشة ابجملهرد البدين فأ صبحت هاه العالقة معروفة بفضل العديد من ادلراسات اليت أ ادت عيل ا 

 ( 34،  14هرد .)  الطاقة الالزمة للمجهرد البدين ويعمتد اس هتالكها وحرقها عيل شدة ودوام أ داء هاا اجمل 

فراد اذلهن ميارسرن النشاط البدين تس هتدف ض ن ترازن نظام الطاقة هلم وزايدة     ن التغاية السلمية املبنية عيل أ ساس علمية لال  حيث ا 

المترهن أ و اللعب .  القدرة عيل أ داء الامترهن بشلك أ فضل والتقليل من ادوث تلف يف العضالت واال حساس ابل مل أ و اال هجاد املزمن الناجت من

(16 ،381 ) 

ذ ا ن التخطيط لها يبدءا منامنا مع ال عداد العام   وتعترب التغاية من أ مه ال سس العلمية ال عداد الراييض للرصرل ا يل اعيل املس ترايت ا 

النجاح بل أ ن جناح ا ي برملمج واخلاص للراييض ، فامل رسة الرايضية والغااء النحي مرتبطان ببعض فال هكفي اجلهد البدين لراده لتحقيق 

 راييض البد ا ن يضم التخطيط اجليد للتدريب والتغاية السلمية ، ومن أ مه ال سس اليت ترتكز علهيا تلية التخطيط يه الاعامتد عيل الكيف

املسافات القنرية ا ذ  وليس المك ، وعيل نرع النشاط الراييض ، فالتخطيط لتغاية الراييض يف س باقات املسافات الطريةل خيتلف عهنا يف

ثناء ال داء .      )   (33،  14يعمتد لك مهن  عيل عنارص غاائية ختتلف وذكل حسب مسامههتا يف أ نتاج الطاقة املناس بة ا 

رر تمكن أ مهية هاه ادلراسة يف تقيمي مس تري الرعي الغاايئ ومدي تطرره  دلي طلبة الس نة ال ول وابلتايل التعرف عيل جرانب القرة والقن 

مت يف ضرء وحماوةل التنيي  علي  لعالهجا ابلتغيري عحتري املناجه أ و اعدد الررش والندوات اخلاصة ابجلانب التغاوي للطلبة  ، فعملية التقرمي ت

ننا هنا لس نا بندد تقيمي أ هداف املقرر أ و مندر النعربة يف حمتراه ا ليت تراج  الطلبة مجمرعة من ال سس املتعلقة بأ هداف العملية التعلمية ا ال ا 

، أ و مدي مالمئة املعارف املقدمة لقدرات الطلبة ومدي  ًيل املفاهمي املطرواة لل هداف بل تقرم ادلراسة ابلتعرف عيل مدي الاس تفادة 

اهجة اليت حتققت من تلية التعلمي وهل أ دت ا يل ا اداث تعديل يف سلرك الطلبة وزايدة وعهيم التغاوي وما ااتس بره من معلرمات ملر 

 مشالك التغاية .

واملقررات فالتقرمي الرتبري يعأ ابلعديد من اجملاالت مثل تقرمي اجناز الطلبة وتقرمي املدرس والطريقة واال مالملت ابال ضافة ا يل تقرمي املهنج  

مي يف التعلمي هيمت ابلتغريات العريضة ادلراس ية ، تكل احللقة ال مه يف العملية الرتبرية ولك مل يتعلق ابلعملية التعلميية ويؤثر فهيا ، فالتقر

بعاد والعنارص اليت تؤثر عيل هاا التغيري .)   (24،  13للشخنية وهر يف ذكل يتضمن تقرمي مجيع اال 

عيل ي مفن لالل تل الباحثتان واختالطه  ابلطلبة الحظتا عدم اهامتهمم ابلنرايح الغاائية وعدم التقييد عراعيد ال لك والاعامتد الش ب  لك 

ل الراييض ، الراج ات اخلفيفة والس ندوتشات والك املطامع واملقايه الرسيع ، ا  الحظتا تدين املعرفة ابجلرانب النحية والغاائية وأ مهيهتا ابجملا

دة ومن لالل ما تقدم حرصتا عيل دراسة مس ترى الرعي الغاايئ ومدى تأ ثري مقرر التغاية الرايضية يف ا اداث تطرر حقيقي وفهم وزاي

وزايدة الرعي  الرعي دلهيم بأ مهية امل رسة النحية للمعلرمات اليت دلهيم ، هبدف الترصل ملعلرمات قد تفيد املهمتني ابجملال ابللكية وتنيي  الطلبة
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اكل اال طالع دلهيم وحتسن بعض من سلركيهتم الغاائية ، ولتحقيق ذكل الهدف قامتا ابال طالع عيل املهنج اخلاص عقرر التغاية الرايضية وا

قياس عىل العديد من ادلراسات والبحرث العلمية املرتبطة عشلكة البحث الختيار اختبار يقيس عددا من املعلرمات الغاائية واليت لها عالقة ب 

 درجة الرعي الغاايئ واتبع ةفة اال جراءات العلمية يف اختبار صدق وثبات هاا القياس . 

 هدف البحث

التغاية الرايضية يف تطرهر مس تري الرعي الغاايئ دلى طلبة الس نة ال ويل بلكية الرتبية البدنية وعلرم الرايضية  التعرف عيل فاعلية مقرر

 جامعة الزاوية .

 فرض البحث

الرتبية هل هناك تأ ثري ملقرر التغاية الرايضية عيل تطرهر مس تري الرعي الغاايئ من بداية الس نة وحىت هناههتا دلى طلبة الس نة ال ويل  بلكية 

 البدنية وعلرم الرايضية جامعة الزاوية .

ونظرا ل مهية الرعي الغاايئ فقد أ جريت العديد من ادلراسات والبحرث مشلت الرعي الغاايئ والرعي النحي ودراسات لتغاية الرايضيني 

 .بشلك لاص ومهنا

 ادلراسات السابقة

نران الرعي الغاايئ دلي طالبات لكيات البنات عدينة الرايض ، مس تراه حتت ع  1993دراسة قنديل عبد الرمحن ، عبد هللا احمليض  - 1

طالبة من  100ومنادره وعالقت  ببعض املتغريات هبدف حتديد مس تري الرعي الغاايئ ومنادره لطالبات اجلامعات ابلرايض و ت العينة 

اجئ ا ن مس تري الرعي الغاايئ لطالبات لكية الرتبية والعلرم ةن قسمي العلرم واجلغرافيا من لكييت الآداب والرتبية ابلرايض وةنت أ مه النت

س تري مق رال بيامن ةن املس تري ضعيف دلي ختنص اجلغرافيا ا  أ ظهرت النتاجئ تأ ثري متغري اللكية واحلاةل البدنية ومس تري تعلمي ال ب عيل م 

اعيل مندر للمعلرمات دلي الطالبات ةن وسائل ال عالم املقروءة  الرعي ، بيامن مل هكن هناك ا ي تأ ثري ملؤهل ال م ا  أ ظهرت النتاجئ ا ن

 (12واملرئية .) 

حتت عنرن تقيمي مس تري الرعي الغاايئ لطالبات الرتبية النرعية لشعبة اقتناد مزنيل ابلزقازيق  1995دراسة عبد الرؤوف الهندي  - 2

طالبة من لك مس تري دريس من الس نة ال ويل  75البة و ت لك مراةل ط 300هبدف تقيمي الرعي الغاايئ لطالبات الرتبية و ت العينة 

ا يل الس نة الرابعة ، وةنت أ مه النتاجئ وجرد عالقة ااجابية بني مس تري الرعي الغاايئ واملس تري ادلرايس حيث ةن املس تري مق رال  يف 

وبينت النتاجئ أ يضا وجرد تأ ثري ملس تري تعلمي ال ب وال م وادللل الس نة أ ويل وجيد يف الس نة الًانية وجيد جدا يف السنتان الًالًة والرابعة 

 (  9الشهري عيل مس تري الرعي الغاايئ .)

حتت عنران النفات ادلميرغرافية والرعي التغاوي املتعلق ابلنشاط البدين دلى مراتدي ال ندية  2004دراسة هزاع بن محمد الهزاع  - 3

مشارة مت  901عيل صفات اال فراد ومدي وعهيم التغاوي املرتبط ابلنشاط البدين و ت العينة النحية يف مدينة الرايض هبدف التعرف 

ندية النحي ة من انتقاءمه بطريقة عشرائية من مرااز اللياقة وختفيف الرزن وصاالت بناء ال جسام وةنت أ مه النتاجئ ا ن غالبية املراتدهن لل 

ن غري املنوجني وةنت الفئة الغالبة مه فئة الطالب ، وةنت أ مه النتاجئ ا ن جل العينة تعتقد بأ ن س نة ومعظم العينة م 25 - 18الفئات العمرية 

ال ا ن  % هرازون عيل الكربرهيدرات ومن أ مه منادر املعلرمات عن 56.3% مهنم هرازون يف غااهئم عيل ادلهرن 42عاداهتم الغاائية اية ا 

 ( 19) التليفزيرن . -اجلرائد  -غااهئم ال صدقاء 

حتت عنران مس تري الرعي النحي ومنادر احلنرل عيل املعلرمات النحية دلي العيب ال ندية  2005دراسة عبد النارص القدوا  - 4

العربية لكرة الطائرة هبدف التعرف عيل مس تري الرعي النحي ومنادر احلنرل عيل املعلرمات النحية ، وحتديد الفروق يف الرعي النحي 
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يف ال ردن  22العب من املشاراني يف بطرةل ال ندية العربية  90ري اخلربة يف اللعب واملؤهل العلمي لالعب و ت العينة بناءا عيل متغ

فقرة مرزعة عيل أ ربع حماور ويه التغاية ، التدريب الراييض ، اجملال الاجامتعي  57ووزعت علهيم اس امترة لقياس الرعي النحي تكرنت من 

فقرات لتحديد منادر املعلرمات النحية ، وةنت أ مه النتاجئ أ ن  8لنفس ية ، جمال العناية النحية ابال ضافة ا يل ، التحمك يف الضغرط ا

فراد العينة ةن عاليا بنس بة  % وةنت وسائل اال عالم اعيل منادر للحنرل عيل املعلرمات النحية عند 81مس تري الرعي النحي دلي ا 

 (7الالعبني . )

حتت عنران : مس تري الرعي الغاايئ دلي طلبة ختنص الرتبية الرايضية يف جامعة  2009القدوا ، ةشف زايد  دراسة عبد النارص - 5

النجاح الرطنية وجامعة السلطان قابرس ، هبدف التعرف عيل مس تري الرعي الغاايئ دلي طلبة ختنص الرتبية الرايضية يف هااتن اجلامعتان 

طالبا من  207اايئ تبدءا عتغري اجلامعة ،اجلنس ،املس تري ادلرايس ، املعدل الرتامكي و ت العينة مع حتديد الفروق يف مس تري الرعي الغ

فقرة وةنت أ مه النتاجئ اخنفاض مس تري الرعي الغاايئ  15اجلامعتان وطبقت علهيم اس امترة اس تييان لقياس الرعي الغاايئ واليت تكرنت من 

 (8كل عدم وجرد تأ ثري ملتغري اجلامعة ، اجلنس عيل مس تري الرعي.)% واا59العام حيث ةنت النس بة املئرية 

آخرون  -6 حتت عنران  احلنيةل املعرفية للًقافة التغاوية ومس تري اللياقة الهرائية دلي طلبة الرتبية الرايضية يف  2012دراسة ميناس وأ

ية حرل الًقافة التغاوية ، ومس تري اللياقة الهرائية دلهيم ، اجلامعة ال ردنية هبدف التعرف عيل مدي امتالك طلبة اللكية للحنيةل املعرف 

طالبا ووزعت علهيم اس امترة م داة مجلع البياملت وبعد حتليل البياملت أ ظهرت النتاجئ وجرد نقص يف املعرفة التغاوية بشلك  251و ت العينة 

الطلبة أ نفسهم ا  تبني عدم وجرد عالقة بني املعرفة التغاوية  عام بني الطلبة ا  ةن مس تري اللياقة الهرائية مترسطا بناءا عيل تقدهر

 (16ومس تري اللياقة الهرائية للطالب .)

 ا جراءات البحث

 مت اس تخدام املهنج الرصفي املسحي نظرا ملالمئت  لطبيعة البحث . -:  مهنج البحث- 1

طالبا  71رتبية البدنية وعلرم الرايضة جبامعة الزاوية ، وةن عددمه تكرن جممتع البحث من طالب الس نة ال ويل بلكية ال -:  جممتع البحث - 2

 م . 2016 - 2015للعام ادلرايس 

 طالبا من الس نة ال ويل بلكية الرتبية البدنية وعلرم الرايضة جامعة الزاوية . 45مت اختيار العينة ابلطريقة العمدية و ت  -: عينة البحث - 3

دف البحث مت اس تخدام اس امترة لغرض مجع البياملت حرل مس ترى الرعي الغاايئ وبعد اال طالع عيل املراجع لتحقيق ه -:  أ داة البحث - 4

 ( 223،  7وادلراسات السابقة مت اختيار القياس اذلي أ عده واس تخدم  القدوا لقياس الرعي الغاايئ     ) 

دي الرعي الغاايئ ووضعت مجيع الفقرات ععين ااجايب للمتغري ، ومت فقرة مرتبطة ع رسات سلركية لها عالقة ع 15حيث احتري القياس عيل 

 ا اجاد املترسطات احلسابية والنسب املئرية للك فقرة لتحديد مس ترى الرعي الغاايئ.

 ويضم معيار التقيمي مخس درجات مرزعة ةل يت :  

 درجة عالية جدُا وتقدر خبمس درجات . -1

 . درجة عالية وتقدر بأ ربع درجات -2

 درجة مترسطة وتقدر بًالث درجات . -3

 درجة منخفضة وتقدر بدرجتان . -4
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 درجة منخفضة جدا وتقدر بدرجة واادة . -5

 ومن اجل تفسري النتاجئ اليت مت التحنل علهيا فقد اعمتدت النس بة املئرية وذكل عيل النحر التايل : 

 % فأ اا مس ترى وعي عايل جدا .80من  - 1

 % مس تري وعي غاايئ عايل .79.9% وحىت 70من  - 2

 % مس تري وعي غاايئ مترسط .69.9% وحىت 60من  - 3

 % مس تري وعي غاايئ منخفض .59.9% وحىت 50من  - 4

 % فأ قل مس تري وعي منخفض جدا  .50من  - 5

س وتقيمي الرعي الغاايئ ، ابس تخدام وتعترب أ داة البحث صادقة ل ن  مت اس تخداهما سابقا وابلتايل مت التأ اد من مدى ثبات أ داة البحث يف قيا

عادة تطبيق الاختبار ومت ترزيع الاس امترة عيل مجمرعة من دالل جممتع البحث ومن لارج عينة البحث  وةن عددمه  طالب مث  15طريقة ا 

عادة ترزيعها عيل نفس الطلبة وبفارق زمين أ س برعني .وبعد اس تخدام املقارملت مت التأ اد من الاس امترة حيث و  صل معدل ثبات الاس امترة ) ا 

 ( وهر معامل ثبات عايل يفي بأ غراض ادلراسة . 0.90

ونظرا الس تخدام الاس امترة يف دراسات سابقة فقد مت الااتفاء بترضيح أ هداف الاختبار والرد عيل مجيع ال س ئةل من  : ادلراسة ال ساس ية - 5

عادة  18/11/2015م ا يل  10/11/2015ادلرايس ال ول يف الفرتة  مابني  ق ل الطلبة  ، مث مت ترزيع الاس امترة عىل الطلبة يف الفنل م مث ا 

 م .20/6/2016ا ت  2016/ 6/ 15ترزيعها يف هناية العام اجلامعي يف الفرتة مابني 

يئ اخلاص ابحلزم من اجل التحقق من فرض البحث واال جابة عيل التساؤل اذلي يطرا  مت اس تخدام الربملمج اال حنا املعاجلة اال حنائية: - 6

الاجامتعية وذكل ابس تخدام املترسط احلسايب والنسب املئرية للك فقرة من فقرات الاس امترة لتحديد مس تري الرعي الغاايئ ومدى التطرر 

تري وعي اذلي ادث في  من بداية الس نة ادلراس ية وحىت هناههتا وابلتايل التعرف عيل تأ ثري مهنج ومفردات مقرر التغاية الرايضية عيل مس  

 الطلبة الغاايئ ابللكية . 

 عرض النتاجئ  - 7

لال جابة عيل تساؤل البحث مت اس تخدام املترسطات احلسابية والنسب للك فقرة من فقرات الاس امترة ولدلرجة اللكية املتحنل علي  وا  هر 

   1مرحض ابجلدول رمق 

 

 

 

 

 

 في بداية العام ادلرايس وهنايت  .عي الغاايئ لطلبة ال وليس تري الر ( املترسط احلسايب والنس بة املئرية مل  1اجلدول )
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 الرمق  الفقرات املترسط احلسايب النس بة املئرية مس تري الرعي الغاايئ

 يف

 هناية العام

 يف

 بداية العام

 يف

 هناية العام

 يف

 بداية العام

 يف

 هناية العام

 يف

 بداية العام

%83 عايل جدا عايل جدا  80% لفاكهةواخلرضوااتلطازجةأ اامناملعلبةأ تناوال 4.3 4.8   1 

%79.9 عايل عايل  78.8%  2 أ اافظعلىرزمنناس بيل 3.9 4.1 

%56 منخفض منخفض  55.8%  3 أ نرعفياملرادالغاائيةاملتناوةل 2.9 3 

%41 منخفض جدا منخفض جدا  40.3% قلأ تناواللطعامق اللتدريبأ واملنافسةأ واحملارضااتلعمليةبًالثساعاتعليال   2.1 3.2   4 

%81.9 عايل جدا عايل جدا  81%  5 أ جتنبتناواللطعامفياملطبخ 4.4 4.6 

%65 مترسط مترسط  63.1% ثناءالتدريبفياجلراحلار 2.9 3.1   6 ارشابملاءالباردبمكيا حدودةا 

%56 منخفض منخفض  53.2%  7 أ تناواللراج ااتلغاائيةفيأ وقاهتااحملددة 2.6 2.9 

%45 منخفض جدا منخفض جدا  45.1%  8 أ فضاللطعاماملطهرعنالطعاماملقيل 2.3 2.4 

%57.1 منخفض منخفض  56.3% أ تناولرج اتغاائيةمترازنةتشملعليالكربرهيدراترادلهرنرالربوتيناترال مال 2.7 3 

 حراملعادنرالفيتاميناتراملاء

9 

%61.6 مترسط مترسط  61.4%  10 أ تناوالخمللالترالترابلراحملرشاتبمكياتقليةل 3.3 3.4 

%61.1 مترسط مترسط  61%  11 أ جتنبتناوالللحرمق اللتدريبراملنافسةأ واحملارضااتلعملية 3.6 3.7 

%54 منخفض منخفض  53.3%  12 أ جتنبتناواللطعاممعس عاملرس يقيأ ومشاهدةالتلفاز 2.6 2.8 

%41 منخفض جدا منخفض جدا  40.3%  13 أ جتنيرشابلقهرةوالشايبدرجةكبرية 2.1 2.3 

%60 مترسط مترسط  60.4%  14 أ تناوالدلهرملحليرانيةبمكيا حدودة 3.8 3.8 

%40 منخفض جدا منخفض جدا  39.1%  15 أ قراءالنرشةاملتعلقةابلسعرااتحلراريةعندرشاءاملرادالغاائية 2 2.8 

%60 منخفض مترسط  57.9%  ادلرجة اللكية 3.1 3.5 

 2وةن مس تري الرعي الغاايئ عايل يف الفقرة  5،  1 الفقراتن ا ن مس تري الرعي الغاايئ دلي الطلبة ةن عايل جدا يف 1ويتضح من اجلدول 

وةن مس تري الرعي  12،  9،  7،  3، بيامن ةن منخفضا يف الفقرات  14،  11،  10،  6وةن مس تري الرعي الغاايئ مترسطا يف الفقرات 

ايئ يف بداية الس نة ادلراس ية وق ل الا املقرر ادلرايس ، وةنت ادلرجة اللكية ملس تري الرعي الغا15،  13، 8،  4منخفضا جدا يف الفقرات 

% فتغري الرعي الغاايئ ولكن 60% بيامن وصلت النس بة يف أ خر الس نة 57.9اخلاص ابلتغاية الرايضة منخفض حيث بلغت النس بة املئرية 

 أ ثري املقرر من منخفض ا يل مترسط.بنس بة بس يطة جدا بسيب ت

ة البحث واملهنج املس تخدم وبناءا عيل هدف البحث ولال جابة عيل تساؤل البحث مت قياس مس تري الرعي يف ادود عين مناقشة النتاجئ  - 8

فقرة ومت معاجلة البياملت ا حنائيا ابس تخدام املترسط احلسايب والنسب  15عن طريق اس تخدام قياس الرعي الغاايئ واليت تكرنت من 

 املئرية وبينت النتاجئ ال يت : 

% وترجع الباحثتان 57.9ي الغاايئ اللكي دلي الطلبة ةن منخفضا يف بداية العام ادلرايس حيث بلغت النسب اللكية ا ن مس تري الرع   

ال اخنفاض النس بة ا ت عدم ثقافة الطلبة وعدم امتالكهم للمعلرمات النحية اخلاصة ابلتغاية وابلتايل عدم القدرة عيل ترمجهتا ا يل سلرك فع

% وباكل أ صبح مس تري الرعي اللكي مترسطا دلي طلبة الس نة ال ول وظهرا واحضا 60 وصل يف هناية الس نة ا يل يتحرل ا ت منط حياة بيامن

ال ا ن السلرك مل يتغري ، وترأ ي الباحثتان ا ن الفرتة الزمنية  ويه س نة دراس ية غري ةفية ا يل ا   اداث من النتاجئ ان  رمغ امتالك املعلرمة ا 

 وأ هنم حباجة برامج علمية كبرية  تد لس نرات للترعية الغاائية . التغيري يف مس تري الرعي دلهيم

 مفن النعب تغيري أ و تطرهر طبيعة العادات السائدة يف اجملمتع واليت يمت ترارهثا من جيل ا يل جيل ل هنا مترغةل يف النفس اليرشية بشلك   

 (22،  1ية واجامتعية وتعلمية ونفس ية .) تيق ولها ارتباطها عراال منر اال نسان وما صاحهبا من تغريات اقتناد

وبتحليل نتاجئ البحث ومن لالل اال جابة عيل فقرات الاس امترة تبني ا ن اعيل مس ترى للرعي يف بداية الس نة وهناههتا ةن عند الفقراتن    

% يف بداية الس نة 81% ، 83ة املئرية أ تناول الفاكهة واخلرضوات الطازجة أ اا من املعلبة وأ جتنب تناول الطعام ابملطبخ حيث ةنت النس ب

% وترجع الباحثتان هاه النتيجة ا يل العادات الغاائية لل رس وليس لرعي الطالب 81.9% ، 83ادلراس ية ووصلت النس بة املئرية ا يل  

ذ أ ن جممتع البحث من فئة اذلكرر ويف الًقافة الشعبية العامة السائدة ابجملمتع اللييب عدم دخرل ال رجال للمطبخ وفيت خيص العادات وثقافت  ا 

اخلاصة بتناول الفاكهة واخلرضوات فأ ن معظم ال الكت الشعبية حتتري عيل اخلرضوات يف ختضري الطعام وتناول الفاكهة املرمسية من أ مه 

 العادات اخلاصة ابلطعام سرء لل رسة أ و كراجب للضيافة .
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ثرات عيل درجة الرعي دلى ال فراد من حيث طريقة الطهيي واملكرملت وطريقة الضيافة حيث تعد العادات الغاائية للمجمتع من أ مه املؤ       

 (   38،  18واجملامةل والتقدمي. )

% يف 78.8حيث ةنت النس بة املئرية  3وةن مس تري وعي الطلبة عايل خبنرص احملافظة عىل أ وزاهنم ا  جاء ابال جابة عىل الفقرة رمق    

% يف هناية الس نة ، ورعا يعرد ذكل ا يل اخنراط معظم الش باب يف نرادي لياقة 79.9صلت النس بة املئرية ا يل  ، بداية الس نة ادلراس ية وو

غاية بدنية وايل الًقافة السائدة بني الش باب يف الرقت احلارض ويه احملافظة عىل املظهر العرصي والش بايب ل وزاهنم ، ا  مل هكن ملقرر الت

 م لهاه الفقرة.تأ ثريا واحضا يف درجة وعهي

% ، أ تناول الطعام ق ل التدريب أ و 56% ، 55.8بيامن جاء مس تري الرعي بني املنخفض واملترسط يف الفقرات : أ نرع يف املراد الغاائية    

% ، 56،  %53.2% ، أ تناول الراج ات الغاائية يف أ وقاهتا احملددة 41% ،40.3املنافسة أ و احملارضات العملية بًالث ساعات عىل ال قل 

% ، أ تناول وج ات غاائية مترازنة تشمل عيل الكربرهيدرات وادلهرن والربوتينات 45% ، 45.1أ فضل الطعام املطهر عن الطعام املقيل 

% ، أ جتنب 61.6% ، 61.4% ، أ تناول اخملالالت والترابل واحملرشات بمكيات قليةل 57.1% ،56.3وال مالح واملعادن والفيتامينات واملاء 

% ، 41% ، 40.3% ، أ جتنب رشب القهرة والشاي بدرجة كبرية 61.1% ، 61ول اللحرم ق ل التدريب واملنافسة أ و احملارضات العملية تنا

% . ومل هكن لتدريس مقرر التغاية ا ي تأ ثري يف ترجي  عادات الطلبة الغاائية حنر 60% ، 60.4أ تناول ادلهرن احليرانية بمكيات حمدودة 

عداد الطعام سلرك أ فضل لطريق ن ا  ة حياهتم ووعهيم بأ مهية ذكل . فرتاي الباحثتان ا ن سيب اخنفض وعي الطلبة يف هاه الفقرات جاء نتيجة ا 

عدادها وان الطالب يأ لك أ و يس هتكل ما يقدم   من عائلت  .  هر مسؤولية ال رسة يف اختيار املكرملت وا 

دات والتقاليد وطريقة ال رسة يف اختيار مكرملت الغااء وتقدمي الطعام واملعتقدات حيث يؤثر الرتاث الًقايف للفرد وااةل ال رسة والعا   

فرادها ا  يؤثر ادللل الشهري عيل مكرملت الرج ة الغاائية. )   ( 40،  1الغاائية السائدة عىل المنط الغاايئ اذلي تت ع  ال رسة يف تغاية ا 

% ، 53.3الس نة يف الفقرة  أ جتنب تناول الطعام مع س ع املرس يقي أ و مشاهدة التلفاز وجاء مس تري وعي الطلبة منخفضا يف بداية وهناية    

فراد العائةل مما هزيد من مكية الطعام املتنا54 مام التلفاز للك ا  ول وبدن ا ن % ، وهاا نتيجة العادات اليرمية للعائالت اللييية من تناول الطعام ا 

 يشعر الفرد هباه المكية .

ثناء التدريب يف اجلر احلار ا  جاء مس       تري وعي الطلبة مترسطا يف بداية وهناية الس نة يف الفقرة ، ارشب املاء البارد بمكيات حمدودة ا 

% ، واحلقيقة أ ن الاختالفات ال ساس ية بني غااءالراييض وعامة الناس هر أ ن الراييض يلزم  تناول سرائل ا ضافية %65 ، 63.1

فية دلمع النشاط البدين ويتيني وضرح مدى ااجة الطلبة ا ت زايدة وعهيم يف هاه الناحية عن مكية السرائل لتغطيةفقدان العرق وطاقة ا ضا

املناس بة الحتياجاهتم فقد هكرن الترصف اخلاطئ هر نتيجة عدم املعرفة ، حيث أ ادت ادلراسات ا ن غااء الراييض يعمتد عيل التعريض اذلي 

ثناء بدل اجملهرد وتزاد ااجة الراييض ا ت الكثري من السرائل وتتضاعف يف دراجات احلرارة العالية نتيجة العراق وقد تنل لعدة لرتات  يفقده ا 

 (  781،  11يفقدها الراييض عن طريق املسامات اجلدلية . ) 

،  39.1مكرملت الطعام املعلب ا  ةنت اقل نس بة للرعي الغاايئ يف فقرة قراءة التعليتت أ و النرشات املتعلقة ابلسعرات احلرارية و         

 % ، وترجع الباحثتان ذكل ا ت ثقافة ال رسة وااكل ا يل مناجه الرتبية النحية ابملدارس وما تتضمن  من معلرمات حرل كيفية قراءة النرشة40

املدرس ية تعمل عيل تزويد التلميا  وال مهية البالغة لها ويه من أ مه اجلرانب يف زايدة وتمنية الرعي الغاايئ بني ال فراد  ، فالرتبية النحية

 (108،  10ابخلربات التعلميية واليت تؤثر بدورها عيل الاجتاهات والعادات والسلرك )

 الاس تنتاجات - 9

  -يف ضرء حتليل النتاجئ املتحنل علهيا يس تنتج مهنا ال يت : 
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% يف 57.9ية وعلرم الرايضة حيث بلغت النس بة املئرية اللكية * اخنفاض مس تري الرعي الغاايئ دلى طلبة الس نة ال ويل بلكية الرتبية البدن 

 بداية الس نة .

 % يف هناية الس نة .60*عدم تأ ثري مقرر التغاية الرايضية عيل مس تري الرعي الغاايئ حيث بلغت النس بة 

 ادلرايس. *تأ ثري العادات الغاائية اخلاصة ابلًقافة العامة للمجمتع عىل سلرك الطلبة أ اا من تأ ثري املقرر

النرشات  *قةل وعي الطلبة بأ مهية قراءة التعليتت والنرشات املتعلقة ابلسعرات احلرارية ومكرملت الغااء عند رشاء ال غاية وعدم اارتاهثم لهاه

 املهمة يف ترجي  سلركهم الغاايئ . 

 الترصيات -10

  -اباليت : بناء عيل نتاجئ البحث واخنفاض مس تري الرعي الغاايئ تريص الباحثتان  

 *رضورة التراصل مع وزارة الرتبية والتعلمي وخماطبهتا من اجل الاهامتم عناجه الرتبية النحية والتغاوية ابملدارس .

تباع السلرك الغاايئ النحي وتدرههبم علي  أ ثناء املعسكرات واخمليتت ابللكية   *تعريد الطلبة عيل ا 

قامة ال   ندوات واحملارضات وورش العمل حرل السلرك الغاايئ والنحي .*زايدة الرعي دلى الطلبة من لالل ا 

اة *مراجعة وتعديل حمتري مناجه مقررات التغاية الرايضية والرتبية النحية حىت نظمن تأ ثره عيل الطلبة لتعزهز سلركهم النحي لينبح منط حي

 دامئ .

 ت  بلكيات أ خري ابجلامعة . *مقارنة مس تري الرعي الغاايئ بني س نرات ادلراسة ابللكية وااكل مقارن 
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